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RESUMO
A Internet das Coisas (Internet of Things - IoT) é composta por dispositivos sem fio
que se conectam à Internet sem intervenção humana. Esses dispositivos são restritos
em processamento, memória, bateria e compõem redes de sensores sem fio de curto
alcance (rede pessoal). Têm-se várias aplicações IoT, como na medição de
temperatura e pressão atmosférica. Esses dispositivos podem chegar a um trilhão e,
por isso, usa-se o IPv6 para endereçar unicamente esses nós. Redes de sensores
baseadas em IPv6 denominam-se redes 6LoWPAN. Contudo, com os dispositivos
diretamente conectados à Internet, insere-se a questão de sua segurança e da rede.
Para tratar ataques recursos de segurança devem ser utilizados, mas requerem
energia dos dispositivos e não são suficientes para garantir a confiabilidade das
medições. Nesse sentido, o objetivo do trabalho é apresentar um modelo de
confiabilidade para a segurança da IoT focado na identificação de medições
anômalas, tráfego seguro fim-a-fim em redes 6LoWPAN e análise de energia. Para a
identificação medições anômalas, usa-se uma análise de confiabilidade baseada na
análise estatística multivariada e nas correlações temporais e espaciais entre as
medições dos dispositivos. Medidas estatísticas de variabilidade, correlação e
similaridade são utilizadas na análise de confiabilidade proposta. Usa-se segurança
fim-a-fim na comunicação entre os dispositivos e a Internet. Também se observa o
gasto de energia que o modelo proposto requer dos dispositivos IoT. Valida-se a
análise de confiabilidade com uma base de dados com medições de dispositivos que
podem ser usados em redes 6LoWPAN. A validação da proposta culmina nos
seguintes resultados: (i) identificação de anomalias em dispositivos e medições,
usando em conjunto as correlações temporais e espaciais; (ii) confidencialidade,
integridade e autenticidade, aliado a; (iii) baixo consumo de energia, sendo necessário
coletar apenas seis medições por dia. O trabalho resulta em um Sistema de
Confiabilidade para dispositivos IoT que identifica conjuntos de dispositivos que
contém medições anômalas e, dentro do conjunto, qual(is) sensor(es) de qual(is)
dispositivo(s) envia(m) medições anômalas.

Palavras-chave: Internet das Coisas, IoT, 6LoWPAN, Identificação de anomalia,
Análise de energia

ABSTRACT
IoT6Sec: Reliability model for Internet of Things security with the identification
of anomalous measurements, secure traffic, and energy consumption analysis
The Internet of Things (IoT) consists of wireless devices with direct Internet connection
without human intervention. These devices have restrictions in processing, memory,
battery and constitute wireless sensor networks in personal area network. IoT have
multiple applications, such as in the measurement of temperature and atmospheric
pressure. These devices can reach a trillion of nodes and, therefore, IPv6 provide
these addresses capability. IPv6-based sensor networks are called 6LoWPAN
networks. However, exists concern about security in 6LoWPAN network and IoT
devices, since they are directly connected to the Internet. To treat attacks security must
be used, but require energy from devices and is not sufficient to ensure the
measurements reliability. In this respect, the objective of this work is to present a
reliability model for IoT security focused on identification of anomalous measurements,
end-to-end device security in 6LoWPAN networks and energy analysis. To identify
anomalous measurements, this work uses reliability analysis based on multivariate
statistical analysis and temporal and spatial correlation between devices
measurements. The proposed model uses statistical measures of variability,
correlation and similarity in reliability analysis proposed. Also, this work uses end-toend security in the communication between devices and the Internet. In addition, this
work analyses energy consumption required by IoT devices. The reliability analysis
uses Intel Berkeley Research Labs dataset with measurements of devices that can be
used in 6LoWPAN networks. Validation and results lead to: (i) anomalies identification
in devices and measurements using the temporal and spatial correlations together; (ii)
end-to-end security with confidentiality, integrity and authenticity; (iii) low power
consumption, because is necessary to collect only six measurements per day. This
work results in a reliability system of IoT devices that identifies device cluster that
contains anomalous measurements and, inside in this cluster, which sensor and device
send anomalous measurements.

Keywords: Internet of Things; IoT; 6LoWPAN; Anomaly identification; Energy analysis
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
A Internet das Coisas (Internet of Things - IoT) se refere a uma Internet na
qual aplicações computacionais ubíquas usam sensores e acionadores para propiciar
benefícios nas tarefas cotidianas, tais como nas medições de temperatura do
ambiente, de pressão sanguínea, entre outras. Com a proliferação de dispositivos
IoT1, o próximo passo está relacionado ao uso da Internet como uma plataforma global
para permitir a máquinas e objetos inteligentes comunicar, dialogar, computar e
coordenar (MIORANDI et al., 2012). Tais dispositivos podem chegar na ordem de
trilhões de equipamentos, de acordo com Shelby e Bormann (2011).
A IoT propicia muitas formas de aplicação para os seus dispositivos, entre os
exemplos podem ser citados: residências e edifícios inteligentes, cidades inteligentes
(smart cities), saúde, uso de recursos naturais e energéticos, monitoramento do meio
ambiente, academias inteligentes, entre outros (MIORANDI et al., 2012, ATZORI;
IERA; MORABITO, 2010, VASSEUR; DUNKELS, 2010). Para que essas aplicações
IoT desempenhem suas tarefas, a conexão com a Internet é um requisito fundamental.
Nesse sentido, a integração de Redes de Sensores Sem Fio (RSSF) à Internet
permite às aplicações IoT executarem suas tarefas. Essa integração também tem um
papel importante na evolução da própria Internet, pois implementações de RSSF
podem ser usadas para apoiar as capacidades de sensoriamento presentes nos
dispositivos IoT, segundo Granjal, Monteiro, Sa Silva (2015).
Segundo Loureiro et al. (2003), RSSF diferem das redes tradicionais por
possuírem um grande número de dispositivos sem fio distribuídos, os quais, de acordo
com Miorandi et al. (2012), podem ser utilizados para sensoriamento e monitoramento
diversos como temperatura, umidade, dióxido de carbono, pressão sanguínea, luz,
movimento, entre outros. Os nós que compõem essas redes têm como características:
restrições de energia, de memória e de processamento. Um tipo de RSSF denominada
Low-power Wireless Personal Area Networks (LoWPAN) é especificada pelo padrão
IEEE 802.15.4 (SHELBY; BORMANN, 2011).

1 Dispositivos IoT são equipamentos compostos por uma placa principal com CPU, RAM,
ROM, interface de rádio e um ou mais sensores ou acionadores que medem o ambiente ou local em
que estejam localizados, de acordo com a característica do sensor ou acionador.
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O padrão IEEE 802.15.4 define as seguintes características de redes
LoWPAN: (i) pacotes pequenos com unidade máxima de transmissão (Maximum
Transfer Unit - MTU) de 127 bytes; (ii) baixa largura de banda (250 Kbps); (iii) uso de
baterias; (iv) topologia mesh2; e (v) grande número de dispositivos distribuídos em uma
região sujeitos a mudanças de posicionamento. Essas características definem o
ambiente dessas redes como não confiável (conectividade de rádio incerta,
descarregamento de bateria, travamentos e alta latência) (KUSHALNAGAR;
MONTENEGRO; SCHUMACHER, 2007).
Adicionalmente ao cenário apresentado, outros fatores devem ser levados em
consideração, tais como: (i) a ubiquidade como uma característica da IoT; (ii) a
quantidade de dispositivos que podem se comunicar entre si, e; (iii) a necessidade de
comunicação direta ao dispositivo IoT para obtenção de dados.
Por tudo isso, a Internet Engineering Task Force (IETF) definiu o IPv6 como
protocolo para unicamente endereçar os dispositivos IoT que funcionam segundo o
padrão IEEE 802.15.4, derivando assim o padrão IPv6 over Low-Power Wireless
Personal Area Networks (6LoWPAN) (SHELBY; BORMANN, 2011). Hui e Thubert
(2011) apresentam como deve ocorrer, no padrão 6LoWPAN, a transmissão de
datagramas IPv6 nessas redes, ao definirem regras de compressão dos cabeçalhos.
De acordo com Raza et al. (2011), esse padrão tem o objetivo de integrar a
infraestrutura existente baseada em IP com as RSSFs.
Sendo os dispositivos conectados diretamente à Internet, inserem-se
questões de segurança, pois esses dispositivos e a rede 6LoWPAN podem estar
sujeitos aos mesmos ataques, como por exemplo: (i) reenvio, injeção e captura de
pacotes (HENNEBERT; SANTOS, 2014, RAZA et al., 2011); (ii) sinkhole (MAYZAUD;
BADONNEL; CHRISMENT, 2016, RAZA; WALLGREN; VOIGT, 2013); (iii) roteamento
e encaminhamento seletivo (RAZA; WALLGREN; VOIGT, 2013); (iv) buraco negro e
wormhole (MAYZAUD; BADONNEL; CHRISMENT, 2016), e; (v) negação de serviço
(Denial of Service - DoS) (RAJASEGARAR et al., 2007, MAYZAUD; BADONNEL;
CHRISMENT, 2016). Em 21/10/2016 a ocorrência do ataque de Distributed DoS

2

A topologia mesh, também conhecida como malha, representa uma rede ad hoc comum
sem a necessidade de um nó concentrador, na qual os dispositivos podem executar funções de
roteamento e autoconfiguração. Por permitir a conexão de vários dispositivos, a comunicação entre os
nós exige múltiplos saltos até que a mensagem seja entregue.
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(DDoS) disparado a partir de dispositivos IoT invadidos e que estão diretamente
conectados à Internet (VALOR, 2016), expõe a relevante questão da segurança. Isso
pois milhares desses dispositivos IoT controlados por atacantes, dispararam ataques
a um provedor de DNS (Dyn Inc.). Esse ataque tornou indisponível o acesso a sites
como Twitter, Netflix e Visa.
Para combater a ocorrência desses ataques, uma das alternativas é a troca
de dados na rede com segurança. Mas isso exige o uso de alguns bytes no cabeçalho
e eventualmente na carga útil do pacote, aumentando também o uso de energia.
Mas, sendo a segurança uma necessidade para que os dispositivos IoT
troquem mensagens com autenticidade, integridade e confidencialidade, Raza et al.
(2011) apresentam uma técnica de compressão do protocolo de segurança para o IP
(IP Security Protocol - IPSec) para redes 6LoWPAN. A finalidade é permitir o
estabelecimento de comunicação segura fim-a-fim entre um equipamento conectado
à Internet e um dispositivo participante de redes 6LoWPAN. São utilizados pelos
autores o sistema operacional Contiki (DUNKELS; GRONVALL; VOIGT, 2004) e o
dispositivo Tmote Sky (SNM, 2007).
Ainda assim, além da existência de segurança na rede 6LoWPAN, é
importante que os dispositivos IoT conectados à Internet enviem dados confiáveis.
Rassam, Zainal, Maarof (2013) apresentam que os recursos de segurança em redes
6LoWPAN não avaliam a qualidade e a precisão das medições efetuadas pelos
dispositivos IoT.
Ainda segundo Rassam, Zainal, Maarof (2013), é comum o envio de medições
incorretas por sensores, as quais podem ser oriundas de defeitos no sensor (como
erros de CPU, bateria baixa) e ambientes de utilização inóspitos. Também, nós
invadidos ou maliciosos podem contribuir na geração incorreta (falta de acurácia e
dados errôneos) ou falsa de dados mensurados pelos sensores dos dispositivos.
Dados incorretos enviados pelos dispositivos IoT podem fazer com que ações
indevidas sejam tomadas. A detecção dessas medições e comportamentos incorretos
são importantes para o diagnóstico de falhas e detecção de intrusão, segundo
Rajasegarar et al. (2007).
Sendo assim, a obtenção de medições confiáveis também depende: (i) da
existência de uma rede com recursos de segurança, e; (ii) da confiabilidade dos dados
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recebidos dos dispositivos. Nesse sentido, Xie, Hu, Guo (2015), Silva et al. (2014),
Moshtaghi et al. (2011), Suthaharan et al. (2010) e Rajasegarar et al. (2007) abordam
a detecção de anomalias em RSSF. Silva et al. (2014) detectam dispositivos anômalos
em redes ad hoc móveis. Xie, Hu, Guo (2015), Moshtaghi et al. (2011), Suthaharan et
al. (2010) e Rajasegarar et al. (2007) detectam anomalias em medições de
dispositivos participantes de redes LoWPAN. A adoção de análise estatística é uma
alternativa viável, pois, considerando que os dispositivos 6LoWPAN precisam operar
em curtas distâncias (normalmente 10 metros) (IEEE 802.15.4, 2011), os dados
coletados podem estar correlacionados e espera-se que a variação entre eles esteja
dentro de determinados limites.
Todavia, usar recursos de segurança nos dispositivos tende a aumentar o
consumo de energia, como se observa nos trabalhos de Granjal, Monteiro, Sa Silva
(2015), Raza, Wallgren, Voigt (2013), Rantos et al. (2013), Raza et al. (2011) e Granjal
et al. (2008).
Por isso, ao aliar a segurança no tráfego de dados e a análise de
confiabilidade das medições, deve-se observar o consumo de energia dos
dispositivos, pois, segundo Loureiro et al. (2003), aplicações e protocolos para redes
de sensores devem levar em consideração o uso de energia.
Portanto, as seguintes necessidades servem de motivação para este trabalho:


O número de dispositivos IoT a serem conectados - na ordem de trilhões
segundo Shelby e Bormann (2011);



O endereçamento e acesso aos dispositivos IoT com suas características
restritas de CPU, RAM, ROM e energia;



A integração dos dispositivos IoT à Internet;



As ameaças às quais esses dispositivos estão sujeitos, como por exemplo
reenvio, injeção e captura de pacotes;



A possibilidade de elevada quantidade de medições, considerando a
frequência de envio e o número de dispositivos IoT utilizados por longos
períodos de tempo;



A obtenção de medições confiáveis dos dispositivos IoT, uma vez que
medições incorretas podem acarretar em decisões indevidas;



A energia gasta, quando há união de segurança e confiabilidade.
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1.2 Objetivo
Este trabalho tem como objetivo propor um modelo de confiabilidade das
informações medidas por dispositivos diretamente conectados à Internet, para a
segurança da IoT. O modelo é fundamentado na identificação de medições anômalas3
de dispositivos que atuam em redes de sensores seguras, além de considerar o
consumo de energia.

1.3 Metodologia de trabalho
Este trabalho tem sua metodologia baseada nas fases ilustradas na figura 1.
Figura 1 - Diagrama das fases de metodologia do trabalho

a) Revisão de Literatura

b) Elaboração da
proposta

c) Simulação e
Experimentos

d) Coleta e análise de
resultados

Fonte: Elaborado pelo autor

a) Revisão de literatura
Esta atividade serve para definir os principais conceitos e fundamentos
relacionados a este trabalho, tais como: os dispositivos IoT, as suas formas de
conexão à Internet, as aplicações desses dispositivos, redes 6LoWPAN, a
necessidade de segurança e de confiabilidade das medições e a importância de se
observar o uso de energia.
b) Elaboração da proposta
O modelo proposto por este trabalho é composto por duas fases e quatro
etapas conforme a figura 2:
 A Fase 1, composta pelas Etapas 1 e 2 tem como objetivo preparar o
modelo proposto definindo critérios para a escolha dos dispositivos, itens
de infraestrutura de rede e mecanismos para comunicação segura.

3

Medições anômalas são dados inconsistentes, falsos, errôneos ou que apresentam desvios
significantes quando comparados ao comportamento das medições normais do conjunto de dados (são
medições não confiáveis). Medições normais são aquelas medidas pelos dispositivos IoT considerando
que não há defeito ou comportamento indevido (são medições confiáveis).
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Também se definem critérios para obtenção das medições e preparação
inicial dos dados para posterior análise estatística.
 A Fase 2, composta pelas Etapas 2 e 3 tem como objetivo obter as
informações da rede em operação para análise de confiabilidade das
medições dos dispositivos (com a finalidade de identificar anomalias nas
medições) e análise da energia em todos os cenários normais e anômalos.
Figura 2 - Fases do modelo proposto

FASE 1 - Organização e configuração inicial do modelo
ETAPA 1 - Dispositivos IoT, infraestrutura e
mecanismos de segurança da rede 6LoWPAN

ETAPA 2 - Critérios para obtenção de medições e
seleção de dispositivos para análise de confiabilidade

FASE 2 - Execução e Análise efetiva do modelo
ETAPA 3 - Análise de confiabilidade

ETAPA 4 - Análise do consumo de energia

Fonte: Elaborado pelo autor

Para a análise de confiabilidade das medições usa-se a análise estatística
multivariada. Para executar essa tarefa é necessário obter uma série histórica das
medições normais na Fase 1. Na Fase 2 coletam-se as medições durante a operação
da rede para a posterior identificação de medições anômalas. Consideram-se os
trabalhos de Xie, Hu, Guo (2015), Silva et al. (2014), Moshtaghi et al. (2011),
Suthaharan et al. (2010) e Rajasegarar et al. (2007) - que atuam na identificação de
medições anômalas em RSSF usando análise estatística.
Também se analisa a pesquisa de Rassam, Zainal, Maarof (2013), pois norteia
as decisões das análises estatísticas propostas. As questões em aberto apresentadas
por Rassam, Zainal, Maarof (2013) são tratadas neste trabalho no capítulo 4.
Por fim, a análise de energia contempla mostrar o consumo de energia exigido
pelo modelo proposto ao combinar recursos de segurança no tráfego e a análise de
confiabilidade das medições, nos diferentes cenários evidenciados no item c).
c) Simulação e Experimentos
A simulação e os experimentos da proposta contemplam, primeiramente, a
definição dos dispositivos IoT usados no trabalho, o endereçamento da rede
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6LoWPAN e a forma de conexão dos dispositivos à Internet.
Posteriormente, usam-se recursos para segurança fim-a-fim no tráfego entre
um dispositivo IoT e um equipamento na Internet. Uma vez com os recursos de
segurança habilitados usa-se o conjunto de dados IBRL (2004) para formação da série
de dados com medições normais.
A partir das medições normais geram-se medições anômalas com as
seguintes alterações inseridas nos experimentos:


Variação no tempo de envio das medições: impacta no gasto de energia,
na variabilidade e na correlação das medições das séries históricas;



Geração de dados falsos a partir dos dados verdadeiros: propicia o cálculo
dos limites de operação;



Alternância entre as grandezas escolhidas para análise (uma ou várias
grandezas

com

medições

alteradas):

propicia

estabelecer

relacionamentos que indiquem erros nas medições entre cada grandeza;


Alternância entre os dispositivos (um ou vários dispositivos com medições
alteradas): propicia estabelecer relacionamentos que indiquem erros nas
medições entre os dispositivos;



Uso de diferentes conjuntos de dispositivos IoT de uma rede 6LoWPAN
para uma avaliação confiável e completa dos dados analisados.

Para a análise de energia propõe-se a simulação dos dispositivos IoT e da
rede 6LoWPAN no Contiki, com a utilização dos recursos de segurança propostos.
Dessa forma obtém-se o gasto de energia variando-se o intervalo de tempo entre as
medições.
Para a simulação e experimentos, usa-se o dispositivo IoT Tmote Sky, que
por sua vez têm como sistema operacional o Contiki. Os dispositivos são simulados
no Cooja (simulador de redes 6LoWPAN do Contiki).
d) Coleta e análise de resultados
Com o resultado dos experimentos coletam-se todas as informações
necessárias para posterior análise. A análise dos resultados pretende observar:


Os comportamentos das medições normais e anômalas para observar a
diferença desse comportamento;
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O intervalo de tempo máximo que um dispositivo IoT deve operar para
enviar informações com segurança;



A identificação de diferentes padrões comportamentais que podem
ocorrer nos dispositivos;



Verificar se a análise de confiabilidade proposta atende e identifica os
diferentes padrões comportamentais normais e anômalos exibidos ao
analisar diferentes subconjuntos de dispositivos distribuídos em uma
região de interesse.

1.4 Contribuições
As principais contribuições deste trabalho são:


Identificação de medições anômalas provenientes de erros ou de falhas
de segurança em dispositivos IoT usando a análise de confiabilidade
baseada na estatística multivariada;



Com a análise de confiabilidade identificar comportamentos normais e
anômalos;



Identificação de conjuntos de dispositivos IoT com anomalias usando a
correlação temporal;



A partir da detecção desse conjunto de dispositivos com anomalias,
identificar, usando a correlação espacial, se as anomalias se encontram:
o em todos os sensores de todos os dispositivos do conjunto;
o em todos os sensores de um dispositivo do conjunto;
o em um sensor de um dispositivo do conjunto;



Combinar duas formas de proteção para aumentar a segurança na
Internet das Coisas: (1) segurança fim-a-fim nas mensagens trocadas
pelos dispositivos IoT e outros equipamentos; (2) identificação de
medições anômalas;



Observar o consumo de energia requerido usando os recursos de
segurança e confiabilidade propostos.
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1.5 Organização do trabalho
Essa dissertação está organizada como segue.
O capítulo 2, denominado de “Referencial Teórico” descreve os conceitos e
fundamentos principais deste trabalho a respeito da IoT, RSSF, redes 6LoWPAN,
segurança em 6LoWPAN e análise estatística.
O capítulo 3, denominado de “Trabalhos Relacionados” descreve os principais
trabalhos na literatura acadêmica consultada que abordam segurança no tráfego de
dados em redes 6LoWPAN, detecção de intrusão nessas redes e técnicas para
detecção de anomalias dos nós participantes de uma RSSF. Também consta neste
capítulo uma análise comparativa com os trabalhos mais diretamente relacionados a
este.
O capítulo 4, Proposta de Modelo de confiabilidade para a segurança da IoT,
apresenta a especificação de um modelo voltado para identificação do comportamento
normal e anômalo de medições de dispositivos IoT que atuam em redes 6LoWPAN
seguras. Utiliza-se segurança fim-a-fim entre um dispositivo IoT e um equipamento na
Internet, análise de confiabilidade e análise do consumo de energia. Este capítulo
praticamente define a proposta do trabalho.
O capítulo 5, Validação da Proposta e Análise de Resultados, descreve as
etapas, critérios e cenários dos experimentos: o ferramental de hardware e software
utilizado, as configurações necessárias para o funcionamento do modelo proposto, a
coleta de dados, a análise estatística multivariada aplicada em dispositivos IoT
participantes de redes 6LoWPAN seguras e, por fim, a análise da energia consumida.
Também apresenta uma análise crítica dos resultados obtidos nos experimentos
realizados decorrentes da aplicação do modelo proposto.
O capítulo 6, Conclusão e Trabalhos Futuros, apresenta as conclusões a
respeito da viabilidade de aplicação do modelo e as contribuições deste trabalho.
Também constam as sugestões para trabalhos futuros sobre os assuntos abordados.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Introdução
Este capítulo descreve os principais conceitos utilizados neste trabalho.
A seção 2.2 conceitua IoT, as aplicações dos dispositivos IoT e os padrões
que podem ser utilizados por esses dispositivos, especialmente ao integrarem-se com
a Internet. Nesta mesma seção apresentam-se as RSSFs focando em redes
6LoWPAN, com suas principais características, recursos e métodos de compressão.
Posteriormente apresentam-se as plataformas de hardware e software em que são
possíveis utilizar os dispositivos IoT. Na seção 2.3 apresentam-se os recursos de
segurança para redes 6LoWPAN, principalmente na camada de rede. Por sua vez, a
seção 2.4 aborda a análise estatística em RSSF. Por fim, consta na seção 2.5 a
síntese deste capítulo.

2.2 A IoT e suas características

2.2.1 IoT
A IoT é uma expressão que se refere à futura Internet, na qual aplicações
computacionais ubíquas usam sensores e acionadores para propiciar benefícios nas
tarefas cotidianas. A IoT está baseada em três pilares relacionados à capacidade dos
objetos inteligentes: (i) serem endereçáveis; (ii) comunicarem-se, e; (iii) interagirem
entre si (de forma a construir uma rede de objetos interconectados, com usuários finais
ou outras entidades numa rede) (MIORANDI et al., 2012).
Conectar redes e dispositivos à Internet não é uma novidade, mas recentes
pesquisas como as de Granjal, Monteiro e Sa Silva (2015), Hennebert e Santos
(2014), Sheng et al. (2013), Gubbi et al. (2013), Miorandi et al. (2012), Shelby e
Bormann (2011), Atzori, Iera, Morabito (2010), Vasseur e Dunkels (2010) abordam
cenários nos quais dispositivos inteligentes como sensores e acionadores estão
diretamente conectados à Internet sem necessidade de intervenção humana.
Para Vasseur e Dunkels (2010) o uso do termo objetos inteligentes é um
sinônimo da IoT. Os autores elencam como desafios das redes de objetos inteligentes:
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serem adaptáveis a evoluções, terem capacidade de expansão, permitirem diferentes
aplicações e padrões de comunicação, terem interoperabilidade com outras redes,
serem padronizadas e resistentes a perdas de comunicação de dados, controlarem o
tempo de vida útil, terem baixo consumo de energia, serem compostas de dispositivos
de baixo custo. De todos os desafios apresentados, a comunicação de dados é o
comportamento mais importante dos objetos inteligentes.

2.2.2 Aplicações de dispositivos IoT
Muitas são as formas possíveis de aplicação dos dispositivos IoT. Segundo
Miorandi et al. (2012), residências e edifícios inteligentes podem aproveitar-se de
objetos da IoT ao fornecer mais conforto e controle do uso dos recursos naturais e
energéticos dos seus locais de operação. Como exemplo, é possível monitorar o uso
de energia elétrica e água e pro-ativamente detectar as necessidades do usuário,
como em desligar/ligar lâmpadas e aparelhos de ar-condicionado. Além disso, a
luminosidade do ambiente pode ser ajustada de acordo com a intensidade de luz
natural.
No contexto das cidades inteligentes, relacionada à área de transportes,
sensores podem monitorar o fluxo de veículos em rodovias e apresentar informações
consolidadas como velocidade média e número de veículos. Também é possível a
esses dispositivos medir a quantidade de poluição do ar, obtendo informações do
ambiente como o nível de dióxido de carbono e enviar tais informações para agências
reguladoras. Outros cenários como terremotos e tsunami também podem ser objetos
de estudo.
Dispositivos IoT também podem ser utilizados na área da saúde, em que
pacientes podem carregar sensores para monitorar parâmetros como temperatura
corporal, pressão sanguínea, respiração. Sensores vestíveis (acelerômetros e
giroscópio - os quais já existem em alguns smartphones) ou fixos (proximidade)
poderão ser usados para reunir dados com a finalidade de monitorar as atividades do
paciente no dia-a-dia. Com esses dados localmente consolidados e acessados via
Internet, agências de saúde podem ser automaticamente acionadas e poderão efetuar
o monitoramento remoto do paciente, além de serem capazes de intervenções rápidas
quando necessário, realizando uma medicina preventiva (MIORANDI ET AL., 2012).
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Sensores também podem ser utilizados para monitorar fenômenos e
processos naturais como temperatura, umidade, vento, precipitação, volume de água
de um rio e disponibilizar essas informações em aplicativos. O processamento em
tempo real dessas informações, juntamente com um grande número de sensores
implantados nos locais apropriados, fornece uma plataforma sólida para monitorar e
detectar anomalias. Além disso, o uso desses objetos pode permitir acesso a áreas
em que os seres humanos não conseguem chegar, como vulcões, abismos oceânicos
ou áreas remotas.
Nessa perspectiva, a IoT pode permitir o desenvolvimento de uma nova
geração de sistemas de suporte à decisão e monitoramento, fornecendo mais
granularidade e ações em tempo real.

2.2.3 Padrões para IoT
Nesta seção abordam-se os diferentes padrões que viabilizam as aplicações
IoT. Para Atzori, Iera, Morabito (2010) a IoT é composta por objetos - como
dispositivos Radio-Frequency IDentification (RFID) ou Near Field Communication
(NFC), sensores, celulares e RSSF, todos capazes de interagir entre si. Granjal,
Monteiro e Sa Silva (2015) também citam outros padrões para viabilizar a
comunicação dos dispositivos da IoT, como por exemplo, Bluetooth, ZigBee e
LoWPAN.
Atzori, Iera, Morabito (2010) tratam o padrão RFID como componente chave,
uma vez que suas etiquetas podem ser anexadas a qualquer objeto e seus leitores
encaminham as informações das etiquetas lidas. Em decorrência disso, sistemas
RFID podem ser implementados usando etiquetas passivas, que somente são lidas
após contato próximo a um leitor. Existem, também, etiquetas alimentadas por
baterias, podendo ser semi-passivas e ativas ao utilizar energia para recepção ou
recepção e transmissão, respectivamente. Entretanto, não há um padrão para tratar o
uso de RFID em redes IP. Isso implicaria na modificação do cabeçalho dos quadros
transmitidos, sendo obrigatória a presença de um proxy para codificar e decodificar
endereços RFID - IP, ou inserir cabeçalhos RFID na carga útil do pacote, alternativas
que estão em estudo.
Outro padrão para IoT, conforme a pesquisa de Granjal, Monteiro e Sá Silva
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(2015) é o Bluetooth. Esse padrão é proprietário e está presente em dispositivos como
notebooks, celulares e tablets. O trabalho de Nieminen et al. (2015), apresenta como
o deve ser a transmissão do IPv6 em objetos inteligentes usando o padrão Bluetooth
Low Energy (Bluetooth LE). O trabalho de Nieminem et al. (2015) tem as seguintes
finalidades: requerer baixa energia e suportar o IP. Observa-se no trabalho de
Nieminen et al. (2015) que o padrão Bluetooth não permite a formação de uma rede
de múltiplos saltos, além de ter características próprias de camadas física, de enlace
e superiores.
Outro padrão para IoT refere-se ao LoWPAN, definido no IEEE 802.15.4 e
principal padrão utilizado por RSSF. Como esse padrão define somente
características das camadas física e de enlace, ele fornece a base necessária para
projetar protocolos de camadas superiores.
Nesse sentido, o padrão proprietário ZigBee nativamente desenvolveu-se
para uso por objetos inteligentes, usando as camadas previstas no LoWPAN. Assim
como o Bluetooth, o padrão ZigBee está em evolução para suportar o IP em sua pilha
de protocolos.
Shelby e Bormann (2011) apresentam que a IoT engloba todas as redes e
dispositivos embarcados baseados em IP e conectados à Internet, juntamente a seus
serviços de monitoramento e controle.

2.2.4 Redes de sensores, redes LoWPAN e IPv6
RSSF são compostas por um número de sensores distribuídos em uma
determinada região de interesse, sendo esta a forma mais comum de utilização. Os
avanços recentes na construção de circuitos integrados de baixo consumo de energia
e em comunicações de dados aceleraram o desenvolvimento de vários tipos de
sensores sem fio, que são os principais componentes de uma RSSF, de acordo com
Loureiro et al. (2003).
Em uma RSSF cada sensor pode obter diferentes informações do ambiente
como temperatura, umidade, pressão, luminosidade, presença e posteriormente
processá-las e transmiti-las nos pacotes de dados.
A comunicação ad hoc é a principal forma como os dados são trocados nessas
redes, sendo o esquema de transmissão em múltiplos saltos (multihop) utilizado para
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o tráfego de dados, em razão da limitação do alcance de rádio dos sensores.
Essa comunicação difere das redes tradicionais, pois não há um elemento
concentrador responsável pelo encaminhamento de mensagens, sendo necessário
aos dispositivos, além de executar a função de sensoriamento, receber e
reencaminhar mensagens oriundas de outros nós. Sendo necessário rotear dados
para uma a rede externa, isso é feito por um nó específico, o roteador de borda, que
normalmente é o coordenador da PAN (Personal Area Network) e que pode não ser
um dispositivo com recursos limitados de CPU, RAM, ROM e energia.
No padrão IEEE 802.15.4 (IEEE 802.15.4, 2011) estão definidas a camada
física e de enlace, também denominada Media Access Control (MAC). Essas camadas
foram criadas para suportar dispositivos com recursos limitados de: alcance de rádio,
CPU, RAM, ROM, energia (LoWPAN). Dispositivos LoWPAN são construídos
baseados nas definições do IEEE 802.15.4: baixa disponibilidade de energia
(dispositivos alimentados por baterias), potência de rádio de aproximadamente 1mW,
curto alcance (10 metros), baixa largura de banda (250kbps é a taxa máxima de
transmissão ao operar na faixa de 2,4GHz), modo de operação em topologia estrela
e mesh (rede multihop).
Em redes LoWPAN o quadro tem tamanho de 127 bytes, dos quais 25 são
utilizados como cabeçalho de camada de enlace, resultando em 102 bytes disponíveis
para camadas superiores e os dados (RAZA ET AL., 2011, VASSEUR; DUNKELS,
2010).
Para conexão à Internet, Shelby e Bormann (2011) e Sheng et al. (2013)
apresentam que o IPv6 é o protocolo selecionado pelo IETF para habilitar a
comunicação dos objetos inteligentes (participantes de redes LoWPAN) à Internet.

2.2.5 6LoWPAN
Tendo como premissa o uso de IPv6 em dispositivos IoT, insere-se nesse
cenário o padrão 6LoWPAN (IPv6 over Low-power Wireless Personal Area Network).
Deste ponto do trabalho em diante, RSSFs que se utilizam do padrão IEEE 802.15.4
e do protocolo IPv6 serão referenciadas como redes 6LoWPAN. A figura 3 apresenta
a estrutura de protocolos desse padrão.
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Figura 3 - Pilha de protocolos 6LoWPAN
Aplicação

Aplicação

UDP/ TCP

Transporte

IPv6

Rede

6LoWPAN

Adaptação

MAC 802.15.4

Enlace

Física 802.15.4

Física

Fonte: Adaptado de Hennebert e Santos (2014)

A camada física é a responsável pelo uso do meio físico sem fio. Por sua vez,
a camada MAC entrega pacotes de 127 bytes à camada física. A camada de
adaptação 6LoWPAN define regras de compactação de cabeçalhos IPv6 para redes
6LoWPAN e está posicionada entre a camada de enlace e de rede. O IPv6 atua na
comunicação e endereçamento dos dispositivos 6LoWPAN. Por último, os protocolos
UDP (User Datagram Protocol) e TCP (Transmission Control Protocol) podem ser
usados para o transporte dos dados das aplicações IoT.
A respeito do transporte de dados, dadas as características restritas dos
dispositivos que compõem essas redes, o UDP, segundo Raza et al. (2013), é o
protocolo apropriado para dispositivos IoT atuantes em redes 6LoWPAN. O UDP exige
8 bytes em seu cabeçalho. Para transmissão de dados, o UDP é inserido em um
datagrama IPv6 que, por padrão, requer 40 bytes de cabeçalho. A figura 4 ilustra como
seria o transporte de IPv6 e UDP se não houvesse compressão do IPv6 em redes
6LoWPAN.
Figura 4 - Cenário sem compressão de IPv6 e UDP em redes 6LoWPAN
Cabeçalho MAC

Cabeçalho IPv6

Cabeçalho UDP

23 bytes

40 bytes

8 bytes

Carga útil
54 bytes

C
2 bytes

Quadro IEEE 802.15.4 = 127 bytes

Fonte: Adaptado de Hennebert e Santos (2014)

Dessa forma baseando-se na figura 4 pode-se considerar: (i) o número
máximo de bytes disponíveis na camada MAC (102 bytes, sem utilizar mecanismos
de segurança); (ii) o uso de IPv6, e; (iii) uso do UDP em sua forma padrão; restam
somente 54 bytes de dados para o tráfego da camada de aplicação.
O número de bytes disponíveis para a aplicação poderia ser ainda menor caso
sejam utilizados cabeçalhos de extensão do IPv6, como o de fragmentação, o de
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segurança, entre outros.
Considerando o exposto, Hui e Thubert (2011) definem a camada de
adaptação 6LoWPAN, que por sua vez contém regras de compressão dos cabeçalhos
IPv6, próximo cabeçalho (Next Header - NH) e UDP. A compressão, além de
proporcionar mais carga útil para os dados, também é fundamental para a economia
de energia, uma vez que, segundo Hennerbert e Santos (2014), Raza et al. (2011) e
Vasseur e Dunkels (2010), a recepção e transmissão de dados são as ações que
requerem mais energia do dispositivo IoT. Dessa forma, quanto menor o pacote,
menos tempo o rádio está ligado para recepção e transmissão.
A camada de adaptação 6LoWPAN pode exigir até três cabeçalhos, conforme
ilustrado na figura 5: cabeçalho de endereçamento mesh, cabeçalho de fragmentação
e IPHC. A figura 5 ilustra a composição e posicionamento dos cabeçalhos da camada
de adaptação 6LoWPAN em um quadro IEEE 802.15.4 sem o uso de cabeçalhos de
segurança da camada de enlace.
Figura 5 - Cabeçalhos da camada de adaptação 6LoWPAN
Cabeçalho MAC

Cabeçalho de
endereçamento
mesh

Cabeçalho de
fragmentação

IPHC

Carga útil IPv6

C

23 bytes

5 a 17 bytes

4 a 6 bytes

2 a 3 bytes

91 - 76 bytes

2 bytes

Quadro IEEE 802.15.4 = 127 bytes

Fonte: Adaptado de Vasseur e Dunkels (2010)

O cabeçalho MAC e checksum (campo C) exigem 25 bytes. O cabeçalho de
endereçamento mesh (de uso opcional e apresentado no Apêndice A) exige de 5 a 17
bytes. O cabeçalho de fragmentação (também opcional para mensagens que
ultrapassam a carga útil dos dados) exige de 4 a 6 bytes. Um cabeçalho obrigatório
para redes 6LoWPAN, definido por Hui e Thubert (2011), é o de compressão do
cabeçalho IPv6 (LoWPAN IPv6 header compression - LOWPAN_IPHC ou IPHC),
sendo que o IPHC pode exigir de 2 a 3 bytes.
Independentemente do cabeçalho utilizado, segundo Shelby e Bormann
(2011), os dois primeiros bits da camada de adaptação 6LoWPAN, denominados
expedidor (dispatch), tem como finalidade indicar a forma de como tratar um pacote
6LoWPAN e indicar qual é o tipo de cabeçalho utilizado, sendo que para o tráfego de
IPHC em redes 6LoWPAN usa-se a combinação 01 (cabeçalho 6LoWPAN normal)
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seguido do bit 1. O detalhamento do dispatch e IPHC consta no Apêndice A, assim
como o detalhamento dos cabeçalhos de endereçamento mesh e de fragmentação.
Considerando que os cabeçalhos de endereçamento mesh e de fragmentação
são opcionais, a figura 6 ilustra o tráfego de mensagens IPv6 em redes 6LoWPAN
sem a necessidade de múltiplos saltos (comunicação direta entre origem e destino) e
com dados em uma quantidade de bytes sem a necessidade de fragmentação.
Figura 6 - Transmissão de mensagens IPv6 em redes 6LoWPAN usando IPHC
Cabeçalho MAC

IPHC

Carga útil

C

23 bytes

2 a 3 bytes

99 - 100 bytes

2 bytes

Quadro IEEE 802.15.4 = 127 bytes

Fonte: Elaborado pelo autor

O cabeçalho IPHC normalmente tem 2 bytes, conforme Hui e Thubert (2011).
Contudo, o terceiro byte, que armazena os contextos de endereços de origem e
destino pode ser utilizado. Em comunicações dos dispositivos 6LoWPAN à Internet
(denominado modo IPHC stateful) usam-se os cabeçalhos IPHC (2 bytes) CID (1
byte), HLIM (1 byte), endereço de origem (2 bytes) e endereço de destino (2 bytes),
conforme ilustrado na figura 7. Detalhes do IPHC constam no Apêndice A.
Diante do apresentado e usando a compressão com o IPHC para
comunicação com a Internet, o pacote IPv6 que trafega em redes 6LoWPAN tem a
estrutura ilustrada na figura 7.
Figura 7 - Estrutura de pacote 6LoWPAN em comunicação de um dispositivo IoT com um
host IPv6 na Internet
Octeto 0

Octeto 1

Octeto 2

Octeto 3

CID

HLIM

IPHC
Endereço compactado de origem

Camada de adaptação
6LoWPAN

Endereço compactado de destino

Carga útil (variável)

UDP / TCP

Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme se observa na figura 7, o pacote 6LoWPAN para uma comunicação
entre um dispositivo IoT e um host na Internet exige pelo menos 8 bytes de cabeçalho
da camada de adaptação 6LoWPAN. Comparado ao cabeçalho IPv6 padrão há
economia de 32 bytes.
Além da compressão com IPHC, Hui e Thubert (2011) também definem a
compressão do próximo cabeçalho (LoWPAN next header compression LOWPAN_NHC ou somente NHC). Há uma importante diferença entre o IPHC e o
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NHC: o IPHC é composto por campos fixos especificamente para compressão do
IPv6, enquanto o NHC é um cabeçalho que define como comprimir os cabeçalhos de
extensão e de transporte. Esses dois tipos de compressão são definidos por Hui e
Thubert (2011) como: (i) NHC_EH (NHC Extension Header), e; (ii) NHC_UDP (NHC
UDP). A composição detalhada dos cabeçalhos NHC, NHC_EH e NHC_UDP e suas
funções constam no Apêndice A. Não há definição, no trabalho de Hui e Thubert
(2011), a respeito da compressão do TCP para redes 6LoWPAN.
Usando NHC_UDP para compressão do UDP em redes 6LoWPAN, conforme
Hui e Thubert (2011), as figuras 7 e 8 ilustram, respectivamente, a transmissão de
datagramas UDP com a máxima e mínima compressão possível em redes 6LoWPAN.
Figura 8 - Exemplo de transmissão de dados UDP (com a máxima compressão possível) em
redes 6LoWPAN
Octeto 0

Octeto 1

Octeto 2

Octeto 3

CID

HLIM

IPHC
Endereço compactado de origem
NHC_UDP

P.origem

Endereço compactado de destino

P.destino

Camada de adaptação
;
6LoWPAN

;

Cabeçalho UDP com a
;
máxima compressão
+
dados

;
;
;
Fonte: Elaborado pelo autor
;
;
Conforme se observa na figura 8, são necessários 10 bytes ;de cabeçalho para
;
uma comunicação entre um dispositivo IoT e um host IPv6 na Internet
usando UDP.
;
;
As portas de origem (P.origem) e destino (P.destino) sofrem a máxima
compressão
;
;
possível. Nesse cenário a economia usando a compressão é de ;38 bytes, quando
;
comparado ao IPv6 e UDP padrão. Caso o bit checksum seja 0 e o; campo porta seja
;
00, o pacote tem sua estrutura conforme consta na figura 9.
;
;
;
Figura 9 - Exemplo de transmissão de dados UDP (com a mínima compressão)
em redes
;
Carga útil (variável)

6LoWPAN

Octeto 0

Octeto 1

Octeto 2

Octeto 3

CID

HLIM

IPHC
Endereço compactado de origem

Endereço compactado de destino

;

NHC_UDP

Porta de origem

Porta de destino

checksum

;

Carga útil (variável)

;

Fonte: Elaborado pelo autor

Porta de destino

Camada de adaptação
;
6LoWPAN
Cabeçalho
; UDP com a
mínima compressão +
dados
;

;

; UDP entre um
Diante do apresentado na figura 9, para tráfego de dados
dispositivo IoT e um host IPv6 na Internet são necessários ;15 bytes usando
;
;
;
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NHC_UDP. Segundo Hui e Thubert (2011) o campo “tamanho do UDP” deve ser
omitido e é deduzido pelas camadas inferiores (cabeçalho de fragmentação
6LoWPAN ou cabeçalho MAC). Comparado ao IPv6 e UDP padrões, há economia de
33 bytes de cabeçalho usando compressão IPHC e NHC_UDP.
Ao analisar a camada de adaptação 6LoWPAN verifica-se que a compressão
é abordada em diferentes cabeçalhos. Há esforço em não utilizar a fragmentação que,
embora disponível, não é recomendada. Segundo Raza et al. (2011), a fragmentação
em redes 6LoWPAN tem a desvantagem de aumentar o consumo de energia no
encaminhamento de mensagens.
A respeito do encaminhamento de mensagens, a tarefa de roteamento em
redes 6LoWPAN é executada pelo protocolo de roteamento IPv6 para redes com
perda e de baixa energia (IPv6 Routing Protocol for Low-power and Lossy Networks RPL). O RPL está padronizado conforme Winter et al. (2012), na RFC 6550.
Diante do exposto sobre o IPHC e NHC, a compressão somente é utilizável
dentro da rede 6LoWPAN. Dessa forma, o pacote deve sofrer uma descompressão
quando for necessário encaminhá-lo para fora dessa rede, sendo esse papel
executado pelo roteador de borda. Esse roteador também é denominado IPv6 lowpower and lossy network border router (6LBR).
Para que essa comunicação ocorra adequadamente, um agrupamento de
dispositivos, segundo Ding, Du, Fei (2015) e Xie, Hu, Guo (2015) contém nós
participantes (member nodes - MN) e um nó principal (cluster head - CH). O CH é o
responsável por encaminhar as mensagens dos MN ao 6LBR.
A figura 10 ilustra um arranjo possível de implantação de uma rede 6LoWPAN
e sua conexão com a Internet.
Figura 10 - Comunicação entre a rede 6LoWPAN e a Internet
6LoWPAN

Internet

MN

MN

LAN – 802.3

MN

6LBR
CH
IEEE 802.15.4

Fonte: Adaptado de Ding, Du, Fei (2015)

MN
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2.2.6 Plataformas de operação de dispositivos IoT
Diante do exposto na figura 10, o 6LBR normalmente não é um dispositivo
restrito em relação à energia e tem capacidade de interpretar o pacote 6LoWPAN para
completar informações compactadas como: inserir o prefixo IPv6 de origem, inserir o
prefixo IPv6 de destino, entre outros, além de preparar um pacote IPv6 padrão para
tráfego na Internet.
Com base no padrão IEEE 802.15.4 há vários fabricantes de placas e
sensores para dispositivos IoT. Dentre os dispositivos existentes, Tmote Sky e Telos
B têm características similares, embora construídos por diferentes fabricantes. O
dispositivo Tmote Sky é abordado em Raza, Wallgren, Voigt (2013), Rantos et al.
(2013), Raza et al. (2011). O dispositivo TelosB é abordado em Margi et al. (2009).
Os dispositivos Tmote Sky e Telos B são baseados no processador TI MSP
430 e tem as seguintes características: 8MHz CPU, 10KB RAM, 48KB ROM, sensores
de temperatura, umidade e luminosidade, plataforma MSP430, alimentado por pilhas
AA, rádio de baixo consumo de energia e de curto alcance de rádio baseado no padrão
IEEE 802.15.4 (250 kbps) (SNM, 2015).
O sistema operacional Contiki, na versão 2.7 (CONTIKI, 2013), está presente
nos dispositivos Tmote Sky e Telos B, e também em outros como MicaZ, Zolertia Z1
e Wismote. Segundo Dunkels, Gronvall, Voigt (2004), o Contiki contém uma
implementação do protocolo IP (IPv4 e IPv6), denominada µIP. Dentro do Contiki há
um simulador de RSSF, denominado Cooja. Além disso, pode ser utilizada a
ferramenta energest para obter o uso de energia dos nós, conforme consta em
Dunkels et al. (2007) e utilizado por Rantos et al. (2013) e Raza et al. (2011).
Outro sistema operacional para dispositivos 6LoWPAN é o TinyOS (TINYOS,
2012), abordado por Hui e Culler (2010) e Granjal, Monteiro, Sa Silva (2010). O
TinyOS também pode ser implantado no Tmote Sky e Telos B, bem como em outros
dispositivos e tem características distintas do Contiki no que diz respeito à codificação
das aplicações. Por exemplo, no Contiki usa-se C como linguagem de programação,
o que amplia a portabilidade. O TinyOS, por sua vez, usa uma linguagem própria,
denominada nesC. Para mais detalhes, recomenda-se a leitura de Vasseur e Dunkels
(2010 cap. 11).
Segundo Vasseur e Dunkels (2010), o hardware dos objetos inteligentes é
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composto por quatro componentes principais: (i) dispositivo de comunicação (rádio ou
cabo); (ii) microcontrolador (CPU); (iii) conjunto de sensores e acionadores (como
temperatura, umidade, luminosidade), e; (iv) fonte de energia.
Vasseur e Dunkels (2010) apontam o rádio do dispositivo IoT como o
componente que mais requer energia, devido ao intenso processamento para
modulação e demodulação do sinal. Considerando esse fato, aguardar o recebimento
de um sinal com o rádio constantemente ligado não é viável para os dispositivos IoT.
Por isso, o rádio deve ser desligado com certa frequência para conservar energia, o
que, entretanto, impossibilita o dispositivo de receber e transmitir dados. Para que
possa existir adequada comunicação, todos os dispositivos devem ter um mecanismo
para identificar a transmissão de dados e assim poderem transmitir e receber dados
e ainda assim economizar energia. Esse mecanismo de controle denomina-se ciclo
de trabalho e requer que os dispositivos IoT enviem uma sequência de pulsos antes
do envio do pacote. Quando os dispositivos “escutarem” os pulsos, manterão o rádio
ligado por mais tempo, até que o pacote de dados seja recebido.
O Contiki também é abordado em vários trabalhos como em Rantos et al.
(2013), Raza et al. (2011), Oikonomou e Philips (2011), Shelby e Bormann (2011),
Vasseur e Dunkels (2010), Margi et al. (2009).

2.3 Segurança no tráfego de dados em redes 6LoWPAN
Segundo Hennebert e Santos (2014), a segurança na camada de enlace é
definida no padrão IEEE 802.15.4 e pode ser implementada com recursos referentes
à autenticação e confidencialidade. O padrão, entretanto, não especifica como as
chaves serão gerenciadas pelos objetos, o que é responsabilidade das camadas
superiores. Entretanto, a segurança de camada MAC abrange apenas a comunicação
entre os nós da rede 6LoWPAN. Sendo assim, mensagens direcionadas para a
Internet não são protegidas por esses mecanismos de segurança e mensagens
recebidas da Internet somente passam a ter segurança após a entrada dos dados na
rede 6LoWPAN. Diante do exposto, esses mecanismos não fornecem proteção fim-afim entre as mensagens trocadas por um equipamento na Internet e um dispositivo
participante de uma rede 6LoWPAN.
Para suplantar essa dificuldade é possível obter segurança fim-a-fim na
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comunicação entre um dispositivo participante da rede 6LoWPAN e um equipamento
na Internet, usando IPSec. O IPSec abrange dois protocolos: Authentication Header
(AH) e Encapsulating Security Payload (ESP). Segundo Rantos et al. (2013), outra
vantagem do IPSec é fornecer três diferentes maneiras de tráfego de mensagens: (i)
somente autenticação e integridade; (ii) somente confidencialidade, ou; (iii)
autenticação, integridade e confidencialidade.
O IPSec também define o uso de mecanismos de troca de chaves e
associações de segurança (security associations - SA). Uma SA define como um
determinado fluxo de mensagens IP deve ser tratado em relação aos mecanismos de
segurança de tráfego (AH ou ESP). Para estabelecer essa associação de segurança,
duas formas podem ser usadas: o uso de chaves pré-compartilhadas, ou a troca de
chaves por meio do protocolo IKE versão 2 (Internet Key Exchange version 2 - IKEv2
que usa chaves criptográficas assimétricas. Vilhelm (2014) apresenta uma
implementação com algoritmos de curvas elípticas, mesmo que ainda não validada e
não padronizada pelo IETF.
Uma SA é unicamente identificada por: (i) um índice de parâmetros de
segurança (security parameter index - SPI); (ii) IP de destino, e; (iii) protocolo utilizado
(AH ou ESP).
O protocolo AH fornece autenticidade e integridade dos dados, e os
dispositivos podem ser configurados para usar, segundo Mcgrew e Hoffman (2014), o
algoritmo AES-XCBC-MAC-96, dentre outros. Esse algoritmo requer 12 bytes de
tamanho de código de integridade (Integrity Check Value - ICV). Com isso, o menor
tamanho de um cabeçalho de extensão AH requer 24 bytes no cabeçalho de um
datagrama IPv6. O detalhamento do protocolo AH consta no Apêndice B.
O protocolo ESP, segundo Mcgrew e Hoffman (2014), pode fornecer somente
confidencialidade ou confidencialidade, autenticação e integridade (sendo esta última
modalidade denominada de confidencialidade autenticada ou ESP autenticado). O
detalhamento do protocolo ESP consta no Apêndice B.
Há diferença entre a autenticação quando se usa o protocolo AH e quando se
usa o protocolo ESP. Enquanto a autenticação do protocolo AH ocorre no cabeçalho
IPv6 como um todo, no ESP a autenticação ocorre apenas no cabeçalho ESP.
Portanto, usa-se menos bytes de entrada para autenticação no ESP, quando
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comparado ao número de bytes necessários para processamento do algoritmo de
autenticidade no AH (RAZA ET AL., 2011).
Como em redes 6LoWPAN os cabeçalhos são compactados, conforme
apresentado na seção 2.2.5, é necessário usar o NHC para comprimir o IPSec (AH ou
ESP) nessas redes, usando o NHC_EH para IPSec e, por consequência o NHC_AH
para transporte do protocolo AH com compressão e do NHC_ESP para transporte do
ESP com compressão. O detalhamento e a composição desses cabeçalhos de
compactação e seus bits constam no Apêndice B.
O cabeçalho NHC_AH com o campo SPI definido como 00 e campo SN
definido como 00 tem sua composição ilustrada na figura 11:

Octeto 0

Octeto 1

Octeto 2

Octeto 3

CID

HLIM

IPHC
Endereço de origem
NHC_EH

Endereço de destino

NHC_AH

Número de sequência

Autenticado

Figura 11 - Cabeçalho IPSec AH compactado para redes 6LoWPAN usando UDP como
protocolo de transporte

ICV (variável)
NHC_UDP
P.Origem

P.Destino

Carga útil UDP (variável)

Fonte: Adaptado de Raza, Duquennoy, Selander (2016)

Um pacote 6LoWPAN usando NHC_AH conforme a figura 11 é composto por:
 IPHC: 16 bits para endereçamento IPv6 compactado;
 CID: 8 bits para dar tratamento aos contextos de origem e destino;
 HLIM: 8 bits para controle de saltos;
 Endereço de origem: 16 bits para o endereço IPv6 de origem compactado;
 Endereço de destino: 16 bits para o endereço IPv6 de destino compactado;
 NHC_EH: 8 bits, com o campo EID definido com os bits 101;
 NHC_AH: 8 bits para tratar pacotes com IPSec AH;
 Número de sequência: mínimo de 8 e máximo de 32 bits para controle de
cada pacote trocado;
 ICV: código de autenticação de tamanho mínimo 12 bytes;
 NHC_UDP: 8 bits que seguem imediatamente na sequência do cabeçalho
AH para compressão das portas UDP;
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 Porta de origem compactada usando 4 bits;
 Porta de destino compactada usando 4 bits, e;
 Carga útil UDP.
Diante do apresentado, um pacote 6LoWPAN usando protocolo AH
compactado, segundo a proposta de Raza, Duquennoy, Selander (2016), exige 10
bytes de cabeçalho até o NHC_AH. Considerando o IPHC, a máxima compressão
NHC_AH (campos SPI 00 e SN 00), ICV (de 12 bytes) e NHC_UDP em compressão
máxima são necessários 25 bytes. Ao comparar com os cabeçalhos IPv6 (40 bytes),
AH (24 bytes) e UDP (8 bytes) em sua forma padrão são economizados 47 bytes.
A figura 12 ilustra o cabeçalho ESP autenticado de acordo com o que consta
em Raza, Duquennoy, Selander (2016).
Figura 12 - Cabeçalho IPSec ESP autenticado compactado para redes 6LoWPAN usando
UDP como protocolo de transporte
Octeto 1

Octeto 2

Octeto 3

CID

HLIM

IPHC

NHC_EH

Endereço de destino

NHC_ESP

Número de sequência

Vetor de inicialização (opcional)
Porta de origem

Porta de destino

Tamanho do UDP

Checksum

Porta de origem
Tamanho do UDP

Carga útil UDP (variável)
Padding (variável)

Tamanho do Padding

NH

Autenticado a partir do
NHC_ESP

Endereço de origem

Cifrado a partir da
porta de origem

Octeto 0

ICV (variável)

Fonte: Adaptado de Raza, Duquennoy, Selander (2016)

Conforme ilustrado na figura 12, a área cifrada inicia a partir da porta de
origem UDP até o byte NH, e a parte autenticada a partir do NHC_ESP até o byte NH.
Diante do exposto, uma mensagem que trafega na rede 6LoWPAN, usa mecanismos
de compressão e está configurada para usar IPSec ESP autenticado é composta por:


IPHC, CID, HLIM, Endereços de origem e destino seguem as mesmas
definições que o NHC_AH;



NHC_EH: 8 bits, com o campo EID definido com os bits 101;
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NHC_ESP: 8 bits para tratar pacotes com IPSec ESP;



Número de sequência: mínimo de 8 e máximo de 32 bits para controle de
cada pacote trocado, seguindo o mesmo padrão do AH;



Vetor de inicialização: mínimo de 64 bits para inicialização, exigido pelo
algoritmo de cifração segundo a RFC 4309;



Porta de origem: 16 bits que contém a porta UDP de origem;



Porta de destino: 16 bits que contém a porta UDP de destino;



Tamanho do UDP: 16 bits que contém o tamanho do datagrama UDP
incluindo o cabeçalho;



Checksum: 16 bits para conferência de integridade do cabeçalho UDP;



Carga útil UDP: dados UDP;



Padding: extensão da carga útil com preenchimento de zeros pelo
algoritmo de cifração se necessário;



Tamanho do padding: tamanho do preenchimento de zeros em octetos;



NH: tipo do próximo cabeçalho que seguirá o ESP;



ICV: código de autenticação de tamanho mínimo 12 bytes.

Diante do apresentado e segundo a proposta de Raza, Duquennoy, Selander
(2016), um pacote 6LoWPAN usando protocolo ESP autenticado compactado requer,
no mínimo, 10 bytes até o NHC_ESP. Considerando IPHC; NHC_ESP (ESP
autenticado com campo SPI definido como 00, campo SN definido como 00); algoritmo
de cifração exigindo 1 byte de número de sequência; 8 bytes de vetor de inicialização;
ICV de 12 bytes; tamanho do padding com 1 byte; UDP (sem utilizando o bit NH para
outro cabeçalho de extensão), o pacote 6LoWPAN tem tamanho total de 40 bytes. Ao
comparar com os cabeçalhos IPv6 (40 bytes), ESP autenticado (30 bytes) e UDP (8
bytes) em sua forma padrão economizam-se 38 bytes.
Sobre o IPSec ESP compactado, verifica-se que as portas UDP não podem
ser compactadas, uma vez que o cabeçalho UDP e a carga útil estão cifrados. Como
a comunicação é fim-a-fim e o 6LBR não tem IPSec habilitado (e mesmo se habilitado
IPSec no 6LBR ele não teria as chaves simétricas de todos os entes que se
comunicam) o UDP deve ser utilizado sem compactação. Dessa forma o destinatário,
ao decifrar o conteúdo, interpreta corretamente o cabeçalho e os dados UDP.
Contudo, mesmo diante do exposto, as redes 6LoWPAN estão sujeitas a

41

ataques. Segundo Rassam, Zainal, Maarof (2013), ataques como buraco negro,
sinkhole e encaminhamento seletivo também podem contribuir na geração incorreta
(sem acurácia) ou maliciosa de dados (geram dados falsos) por dispositivos IoT.
Ainda, interrupções físicas (como a destruição de um dispositivo) podem afetar a
coleta dos dados e fornecer medições anômalas.
Rassam, Zainal, Maarof (2013) ainda apresentam que, mesmo ao usar
recursos de segurança em redes 6LoWPAN, esses recursos não avaliam a qualidade
e a precisão das medições efetuadas pelos dispositivos IoT. Por isso, para administrar
adequadamente os dispositivos IoT distribuídos em uma região de interesse é
necessário utilizar recursos que permitam analisar a confiabilidade dos dados medidos
e enviados pelos dispositivos. Acerca disso, a quantidade de dados gerados pode ser
volumosa (por exemplo, ao obter dados de sensores por dias, meses ou até mesmo
durante anos). Nesse cenário, insere-se a análise estatística.

2.4 Análise estatística
Os dispositivos IoT podem realizar a medição de temperatura, de pressão
atmosférica, entre outras e essas medições (conjunto de dados) podem representar
informações a respeito da população de dispositivos IoT que enviam seus dados.
Além disso, Morettin e Bussab (2004) ainda definem a inferência estatística,
que tem por objetivo analisar os dados para, com isso, fazer conclusões para uma
população a partir de amostras. A intenção é fazer previsões para posterior tomada
de decisão.

2.4.1 Análise estatística multivariada
Dispositivos IoT têm diversas características que podem resultar em várias
medidas a serem analisadas. Quanto maior o número de variáveis, mais complexa a
análise estatística univariada, que analisa as variáveis de maneira isolada.
Nesse cenário, insere-se a estatística multivariada que, segundo Mingoti
(2013), consiste em um conjunto de métodos estatísticos utilizados em situações nas
quais várias variáveis são medidas simultaneamente (caso das medições dos
dispositivos IoT) e, em geral, as variáveis são correlacionadas entre si. A estatística
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multivariada, portanto, analisa as variáveis de maneira conjunta.
Com a utilização de dispositivos, os diversos dados simultaneamente medidos
podem ser armazenados em vetores aleatórios. Por exemplo, dispondo de uma
amostra aleatória de tamanho n, onde, para cada elemento da amostra tenha-se
observado os valores de p-variáveis aleatórias de interesse, tem-se n vetores
aleatórios independentes e identicamente distribuídos da seguinte forma:
X11
X21
X1 = X31
⋮
[Xp1 ]

X12
X22
X2 = X32
⋮
[Xp2 ]

X13
X23
X 3 = X33
⋮
[Xp3 ]

X1n
X2n
, . . . , Xn = X3n
⋮
[Xpn ]

Nos vetores aleatórios apresentados, o primeiro índice indica a variável
aleatória e o segundo o elemento amostral. Segundo Mingoti (2013) é comum guardar
os valores dos elementos amostrais observados em uma matriz, denominada matriz
de dados. O valor observado de cada p-variável aleatória do vetor aleatório (Xi ) é
armazenada numa linha dessa matriz e cada coluna representa os dados observados
de uma variável (onde n é o número de medições e p é o número de variáveis
aleatórias - sensores - do dispositivo):

Xnxp

X11
X12
= X13
⋮
X
[ 1n

X21
X22
X23
⋮
X2n

X31
X32
X33
⋮
X3n

… Xp1
⋮ Xp2
⋮ Xp3
⋮
⋮
… Xpn ]

2.1

̅):
A partir de cada vetor aleatório, obtém-se o vetor de médias amostrais (X

̅
X=

1
n

̅
X1
̅2
X
⌈X1 + X2 + X3 + … + Xn ⌉ = ̅
X3
⋮
̅
X
[ p]

2.2

Na análise estatística multivariada há técnicas exploratórias de sintetização
da estrutura de variabilidade dos dados, usando medidas como variância amostral,
variância total amostral, variância generalizada amostral e correlação amostral.

2.4.2 Variabilidade
A variância amostral fornece a informação sobre a disposição dos valores das
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variáveis do vetor aleatório Xi em relação à ̅
X. Grandes valores de variância amostral
indicam maior dispersão dos valores em relação à média (JOHNSON; WICHERN,
2007, MINGOTI, 2013). A definição 2.3 apresenta a variância amostral:
Sii = S2i =

1
n-1

∑nl=1(Xil - X̅ i )²

2.3

A covariância amostral, por sua vez, serve para medir o grau de associação
linear entre duas variáveis aleatórias. A covariância positiva ocorre quando os valores
de duas variáveis aleatórias têm o mesmo comportamento (altos valores de uma
variável e altos valores de outra, ou, baixos valores de uma e baixos valores da outra).
Para altos valores de uma variável e baixos de outra, a covariância será negativa.
Caso não haja associação entre os valores das duas variáveis aleatórias, a
covariância será aproximadamente zero (JOHNSON; WICHERN, 2007). Na definição
2.4, a covariância amostral mede o relacionamento entre as variáveis i e j:
Sij =

1
n−1

̅ i ) (Xjl − X
̅j)
∑nl=1(Xil − X

2.4

Quando i = j, a equação apresentada em (2.4) representa a variância amostral
da variável Xi .
Segundo Mingoti (2013), o procedimento mais comum é guardar os valores
de Sij em uma matriz, denominada matriz de covariância amostral:
S11
S21
Spxp = S31
⋮
[Sp1

S12
S22
S32
⋮
Sp2

S13
S23
S33
⋮
Sp3

… S1p
⋮ S2p
⋮ S3p
⋮
⋮
… Spp ]

2.5

Prosseguindo com o conceito de matriz de covariância amostral, é possível a
partir dela extrair outras medidas estatísticas referentes à variabilidade: variância total
amostral e variância generalizada amostral.
A variância total amostral é definida como o traço4 da matriz de covariância:
traço(Spxp ) = S11 + S22 + S33 + … + Spp

2.6

É possível verificar, na equação 2.6, que o traço é a soma das variâncias da

4

O traço da matriz é a soma da diagonal principal
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matriz de covariância e é uma forma de sintetização da variância global da distribuição
multivariada (MINGOTI, 2013).
Por sua vez, a variância generalizada amostral é definida como o
determinante da matriz de covariâncias e também fornece uma noção da dispersão
global da distribuição multivariada:
det(Spxp ) = |Spxp |

2.7

Entretanto, ao contrário da variância total, a variância generalizada é
influenciada pelas correlações entre as variáveis presentes em Xi .
Mingoti (2013) apresenta que é possível encontrar matrizes de covariâncias
diferentes com a mesma variância total e mesma variância generalizada. Sendo
assim, há risco em utilizar essas duas medidas de sintetização isoladamente.
Ainda segundo Mingoti (2013), embora a covariância amostral tenha
informação sobre o relacionamento linear entre duas variáveis, é difícil julgar se a
relação é forte ou não, observando-se apenas os seus valores numéricos. Nesse
sentido insere-se a correlação.

2.4.3 Correlação
A correlação é uma medida de similaridade e é um índice que quantifica o
relacionamento linear entre um par de variáveis, pois mede a intensidade e direção
da relação entre esse par. O coeficiente de correlação amostral, também denominado
coeficiente de correlação de Pearson, é definido como:

R ij =

Sij
√Sii Sjj

2.8

O coeficiente de correlação amostral apresenta como resultado valores entre
-1 e 1 e é uma medida mais adequada para avaliar o grau de relacionamento linear
entre duas variáveis quantitativas do que a covariância, pois na covariância não se
tem um valor de referência mínimo ou máximo para comparação dos valores Sij ,
segundo Mingoti (2013). O coeficiente de correlação amostral não sofre influência das
diferenças de escalas de medidas entre as variáveis.
Assim como na covariância amostral, o procedimento mais comum é guardar
os valores de correlação em uma matriz, denominada matriz de correlação amostral:
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R11
R 21
R pxp = R 31
⋮
[R p1

R12
R 22
R 32
⋮
R p2

R13
R 23
R 33
⋮
R p3

… R1p
⋮ R 2p
⋮ R 3p
⋮
⋮
… R pp ]

2.9

2.4.4 Matrizes de covariâncias e de correlações de dois vetores aleatórios
Todo o exposto anteriormente aplica técnicas estatísticas multivariadas para
uma amostra aleatória (Xi ) de tamanho n, em que, para cada elemento da amostra,
há observações de valores de p-variáveis aleatórias. É possível, portanto, obter
matrizes de covariância amostral e de correlação amostral de duas amostras
aleatórias (X) e (Y). Dentro do contexto deste trabalho, por exemplo, dois vetores
aleatórios (X) e (Y) podem ser considerados como duas amostras obtidas de dois
dispositivos IoT diferentes. As matrizes de covariância e de correlação entre dois
vetores aleatórios tem a composição conforme as equações 2.10 e 2.11
respectivamente:

SXY

S X1 Y 1
S X2 Y 1
=
⋮
[S X p Y 1

S X1 Y 2
S X2 Y 2
⋮
S Xp Y 2

… S X1 Y p
… S X2 Y p
Matriz de covariância
{
2.10
⋱
⋮
amostral entre dois vetores aleatórios
… S Xp Y p ]

R XY

R X1 Y 1
R X2 Y 1
=
⋮
[R X3 Y1

R X1 Y 2
R X2 Y 2
⋮
R X3 Y 2

…
…
⋱
…

R X1 Y3
R X2 Y3
Matriz de correlação
{
2.11
⋮
amostral entre dois vetores aleatórios
R X3 Y3 ]

Com a matriz de correlação amostral formada e considerando o disposto
anteriormente é possível verificar o grau de relacionamento entre as variáveis
aleatórias de dois vetores aleatórios.

2.4.5 Análise de agrupamentos
Além da correlação e variabilidade, é possível dividir os elementos da amostra
em grupos de forma que os elementos pertencentes a um mesmo grupo sejam
similares entre si com respeito às variáveis medidas, segundo Mingoti (2013).
A distância euclidiana, situada na análise de agrupamentos em estatística
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(MINGOTI, 2013; JOHNSON; WICHERN, 2007) é uma das medidas de distância
usadas para busca de padrões em conjuntos de dados e é apresentada na equação
2.12. A Eq. 2.13 apresenta uma matriz que elenca as distâncias de todas as variáveis
aleatórias de dois vetores (X, Y).
p
d(Xl , Xk ) = √∑i=1(Xil − Xik )2

d(Xl , Yl ) d(Xl , Yk ) …
d(Xk , Yl ) d(Xk , Yk ) …
d(X, Y) =
⋮
⋮
⋱
[d(Xp , Yl ) d(Xp , Yk ) …

d(Xl , Yp )
d(Xk , Yp )
⋮
d(Xp , Yp )]

2.12

2.13

A distância euclidiana apresentada nas equações 2.10 e 2.11 é uma medida
de dissimilaridade e, quanto menor seu valor, mais similares são os elementos
comparados.

2.4.6 Análise estatística aplicada a redes de sensores
A análise estatística aplicada a redes de sensores tem o objetivo de apoiar
decisões a serem tomadas tendo como base as medições apresentadas pelos
dispositivos, pois é preciso garantir que os dados recebidos pelos sensores são
confiáveis. Além disso, a criptografia não é uma ferramenta suficiente para garantir a
confiabilidade dos dados. Portanto, modelos de detecção de anomalia, como os
baseados em estatística, podem ser designados para detectar possíveis
comportamentos anormais em fluxos de dados recebidos de sensores (RASSAM;
ZAINAL; MAAROF, 2013).
Ainda segundo Rassam, Zainal, Maarof (2013), anomalias em RSSF podem
ser definidas como desvios nos dados que não estão de acordo com o comportamento
normal. Tais anomalias podem ocorrer devido a uma série de fatores, dentre eles:
erros nas medições causadas por falha no sensor, ruídos gerados por fatores
externos, eventos esporádicos que causam mudanças no ambiente medido ou
ataques maliciosos com a finalidade de comprometer os nós.
Nós maliciosos que sejam comprometidos por um atacante em RSSF também
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motivam a análise de eventos anômalos. Tais atacantes podem obter acesso e
controle de alguns nós e comprometer a rede, injetando dados falsos ou corrompidos,
fato que pode mudar a tomada de decisão por um administrador.
Por esse motivo, uma análise estatística utilizada para fins de detecção de
anomalias pode ser um fator fundamental para a viabilidade da utilização de redes
6LoWPAN, mesmo que hajam recursos de segurança presentes nessa rede.

2.5 Síntese do capítulo 2
Em primeiro lugar, abordou-se a IoT com uma visão ubíqua e pervasiva no
apoio das atividades cotidianas, como nas medições de temperatura, de umidade,
entre outras. O endereçamento dos dispositivos IoT é uma questão levantada, dada a
quantidade de objetos a serem conectados.
Nesse cenário foram abordados padrões existentes para dispositivos IoT
como RFID, NFC, Bluetooth, ZigBee e RSSF. Verifica-se que todos os padrões estão
em evolução para suporte do IP e assim conectar os dispositivos à Internet. Nesse
sentido inserem-se as redes LoWPAN, que fornecem a estrutura básica para suporte
de outros protocolos. O IETF, então, padronizou o IPv6 como recurso de
endereçamento dos dispositivos inteligentes, dando origem ao padrão 6LoWPAN.
A principal função do padrão 6LoWPAN reside na camada de adaptação, que
contém regras de compressão dos cabeçalhos de extensão IPv6 e do cabeçalho UDP,
reduzindo o número de bytes desses cabeçalhos no tráfego de mensagens dentro da
rede 6LoWPAN. A compressão do cabeçalho IPv6 é realizada pelo IPHC, enquanto
os cabeçalhos de extensão e o cabeçalho UDP sofrem compressão usando o NHC.
O 6LBR tem recursos para efetuar a descompressão dos datagramas recebidos e,
assim, enviá-los à Internet.
Para a conexão com a Internet apresentam-se as características restritas dos
dispositivos, com rádio de alcance limitado e uso de baterias para operação, bem
como os principais sistemas operacionais: TinyOS e Contiki. O Contiki, por exemplo,
usa a linguagem C, facilitando a portabilidade, enquanto o TinyOS tem uma linguagem
própria, o nesC.
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Posteriormente à conexão à Internet, expõem-se os recursos de segurança
para dispositivos IoT participantes de redes 6LoWPAN. Abordou-se a segurança de
camada MAC, que apenas oferece segurança no tráfego dos pacotes a cada nó dentro
da rede 6LoWPAN. O IPSec, por sua vez, fornece segurança fim-a-fim entre um host
na Internet e um dispositivo IoT. Usando o NHC é possível comprimir o IPSec (tanto
AH quanto ESP) para o tráfego em redes 6LoWPAN, segundo o disposto por Raza et
al. (2011).
Os recursos de segurança, embora protejam os dispositivos e a rede, não
avaliam a qualidade e precisão das medições. Deve-se considerar que o número de
medições pode ser elevado, dada a frequência de envio e o número de dispositivos
IoT utilizados.
Nesse cenário insere-se a análise estatística multivariada, que consiste em
um conjunto de métodos estatísticos utilizados em situações nas quais várias
variáveis são medidas simultaneamente, como ocorre nos dispositivos IoT. Foram
abordadas medidas de variabilidade (variância amostral, variância total amostral,
variância generalizada amostral) e medidas de relacionamento (correlação amostral).
Sobre a correlação, aborda-se a correlação entre dois vetores aleatórios.
A análise de medidas de variabilidade e de correlação também estão
indicadas no trabalho de Rassam, Zainal, Maarof (2013) para detectar possíveis
comportamentos anormais em fluxos de dados recebidos de sensores.
No capítulo 3 apresentam-se trabalhos que abordam redes 6LoWPAN
seguras e detecção de anomalias em RSSF por meio de análise estatística, trabalhos
que estes que estão mais diretamente relacionados com a proposta deste trabalho.
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3 TRABALHOS RELACIONADOS

3.1 Introdução
Conectar os objetos inteligentes à Internet de forma a permitir acesso direto
aos dados que eles manipulam cria uma abordagem IoT presente em várias
aplicações, conforme descrito na seção anterior. Por conseguinte, as ameaças
existentes em RSSF, redes LoWPAN e IPv6 antes eram particulares de cada padrão.
Além disso, é imprescindível a obtenção de medições confiáveis dos dispositivos IoT.
Este capítulo aborda os trabalhos mais diretamente relacionados a este trabalho, com
relação às redes 6LoWPAN seguras (seção 3.2) e análise estatística aplicada a RSSF
para detecção de anomalias (seção 3.3). Na seção 3.4 há uma síntese deste capítulo.

3.2 IPSec aplicado a redes 6LoWPAN

3.2.1 Compressão de IPSec AH e ESP em redes 6LoWPAN
O trabalho de Raza et al. (2011) propõe a compressão do IPSec para uso em
redes 6LoWPAN. O objetivo é apresentar a primeira implementação de IPSec para
6LoWPAN, contemplando o modo transporte e os protocolos AH e ESP com
compressão usando NHC. Raza et al. (2011) propõem aproveitar os bits reservados
do campo EID do NHC_EH para a transmissão de IPSec (AH e ESP) compactado em
redes 6LoWPAN, usando os bits 101 para AH e 110 para ESP.
No caso do IPSec AH padrão, ao usar o algoritmo AES-XCBC-MAC-96, são
necessários 24 bytes de cabeçalho (esse algoritmo gera um código de autenticação
de 128 bits, em que se aproveitam os primeiros 96 bits). Os 24 bytes do IPSec AH
convencional são reduzidos para 16 bytes usando a compressão proposta por Raza
et al. (2011). Com o IPSec ESP também há redução do número de bytes necessários
no cabeçalho. No IPSec ESP são necessários, no mínimo, 18 bytes no cabeçalho para
fornecer somente confidencialidade. Esse número de bytes pode ser reduzido para 12
bytes usando a compressão proposta. Usando o protocolo ESP autenticado são
necessários pelo menos 30 bytes sem compressão, enquanto na compressão
proposta por Raza et al. (2011) há redução para 24 bytes.

50

Comparando a segurança fornecida pelo IPSec com a opção de aplicar
segurança de camada de enlace conforme o padrão IEEE 802.15.4, na segurança da
camada de enlace são necessários: (i) 12 bytes para fornecer autenticação do quadro
(usando o algoritmo AES-XCBC-MAC-96); (ii) 5 bytes para fornecer confidencialidade
(usando o algoritmo AES-CTR), ou; (iii) 21 bytes para fornecer confidencialidade,
autenticação e integridade (usando o algoritmo AES Counter with CBC-MAC com
chave de 128 bits, denominado AES-CCM-128). O AES-CCM é uma das formas de
confidencialidade e autenticidade suportadas pela segurança da camada de enlace e,
com isso, hardwares de dispositivos IoT, como o Tmote Sky e Telos B têm essa suíte
de algoritmos criptográficos embarcada.
O quadro 1 apresenta comparativo entre os serviços de segurança fornecidos
pelo IPSec sem compressão, IPSec com compressão segundo a proposta de Raza et
al. (2011) e segurança da camada de enlace IEEE 802.15.4.
Quadro 1 - Comparação entre os modos de segurança: IPSec sem compressão, IPSec com
compressão e segurança de camada de enlace IEEE 802.15.4
Serviço

IPSec sem compressão

Configuração
AH / autenticação AES-XCBCe integridade
MAC-96
ESP
/
AES-CBC
confidencialidade
ESP
/
AES-CBC +
confidencialidade,
AES-XCBCautenticação
e
MAC-96
integridade

Bytes

IPSec com compressão
Configuração
AES-XCBCMAC-96

Bytes

18

AES-CBC

30

AES-CBC +
AES-XCBCMAC-96

24

Segurança IEEE 802.15.4
Configuração
AES-XCBCMAC-96

Bytes

12

AES-CTR

5

24

AES-CCM128

21

16

12

Fonte: Adaptado de Raza et al. (2011)

Portanto, comparando os serviços de segurança apresentados no quadro 1,
observa-se:
 para fornecer somente autenticação, o IPSec AH com compressão exige 4
bytes a mais que o serviço de autenticação da camada de enlace.
 para fornecer somente confidencialidade, o IPSec ESP com compressão
requer 7 bytes a mais quando comparado ao serviço de confidencialidade
da camada de enlace.
 para fornecer confidencialidade, autenticidade e integridade (ESP
autenticado) são necessários 3 bytes a mais quando comparado com os
mesmos serviços de segurança da camada de enlace.
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Além do exposto, usar IPSec é vantajoso ao ser comparado aos recursos de
segurança de camada de enlace quando é necessária fragmentação pela camada de
rede. Ao usar segurança de camada de enlace para pacotes 6LoWPAN fragmentados,
cada quadro (dos fragmentos de um pacote 6LoWPAN) terá o uso de até 21 bytes no
cabeçalho. No caso de pacotes 6LoWPAN fragmentados, o cabeçalho IPSec é
enviado somente no primeiro fragmento, sendo que os demais fragmentos são
enviados exigindo apenas o cabeçalho de fragmentação.
Desta forma, considerando a segurança de camada de enlace, ações de
cifração e decifração são executadas nos nós pelos quais os quadros contendo
fragmentos são transmitidos, enquanto que as mesmas ações, usando IPSec,
somente são executadas uma vez no transmissor e no receptor (extremidades).
Também, o ICV somente é enviado no primeiro fragmento, diferentemente da
segurança de camada de enlace que, ao usar esse tipo de segurança, envia o ICV em
cada quadro.
Baseado no exposto, o IPSec ESP usando confidencialidade, autenticidade e
integridade fornece um cenário mais adequado para segurança fim-a-fim na troca de
mensagens.
Raza et al. (2011) afirmam que, diante da possibilidade de uso do ESP no
modo com opção de autenticação, não é necessário utilizar o protocolo AH. Ainda, é
desaconselhável que o IPSec em redes 6LoWPAN usem os protocolos AH e ESP ao
mesmo tempo, uma vez que haverá a utilização desnecessária de bytes no quadro
trafegado na rede.
Raza et al. (2011) conduziram experimentos usando o Contiki, Cooja
(simulador de redes 6LoWPAN do Contiki) e dispositivos Tmote Sky. A proposta
requer a configuração prévia do dispositivo IoT com chave AES pré-compartilhada.
Raza et al. (2011) também abordam que o uso de IKE é dispendioso para os restritos
recursos de dispositivos IoT. O AES é suportado por padrão em dispositivos IoT como
o Tmote Sky, sendo que esse dispositivo opera com chaves de até 128 bits. Essa
chave (simétrica) deve ser utilizada em todos os dispositivos e equipamentos que
desejam se comunicar. Além da chave, também é necessário especificar o SPI e o
modo IPSec (AH ou ESP), formando assim a SA. Como o Cooja não simula a
implementação AES de hardware do Tmote Sky, o trabalho de Raza et al. (2011)
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utilizou a biblioteca MIRACL5, que por sua vez foi modificada para conter a mesma
implementação em software do AES do dispositivo Tmote Sky.
Nos experimentos conduzidos por Raza et al. (2011), há comunicação segura
usando IPSec (AH e ESP) entre dispositivos IoT e com um computador externo à rede
6LoWPAN, baseado no Linux Ubuntu. No Linux executa-se uma aplicação que envia
requisições para uma porta UDP específica nos dispositivos IoT.
Com a execução dos experimentos, Raza et al. (2011) obtiveram o consumo
de energia exigido para os protocolos AH e ESP. A figura 13 apresenta a comparação
entre esses modos.
Figura 13 - Comparação dos algoritmos de confidencialidade e autenticação do IPSec (AH e
ESP) de Raza et al. (2011)
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Fonte: Traduzido de Raza et al. (2011)

A finalidade da figura 13 é avaliar o consumo de energia em cada protocolo
(AH e ESP).
Referente aos algoritmos de confidencialidade:
 AES-CBC e AES-CTR têm resultados similares consumo de energia
Referente aos algoritmos de autenticação:
 AES-XCBC-MAC-96 e HMAC-SHA1-96 há mais consumo de energia para
essas formas no AH quando comparadas a essas mesmas formas no ESP.
Isso se deve ao fato de que no AH há autenticação do cabeçalho IP como
um todo, ao contrário do ESP que somente autentica o cabeçalho de
extensão ESP.
 Comparando somente os dois algoritmos, o AES-XCBC-MAC-96 apresenta
os melhores resultados em termos de energia para autenticação.

5

A biblioteca MIRACL é uma implementação em software do AES.
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Enquanto a figura 13 apresenta os resultados dos algoritmos separadamente,
Raza et al. (2011) na figura 14 apresentam a energia requerida pelo dispositivo ao
executar operações de comunicação sem a utilização do IPSec, com o IPSec AH e
com o IPSec ESP autenticado.

Energia (mJ)

Figura 14 - Resultados de energia do dispositivo em três modos: sem IPSec, com IPSec AH,
com IPSec ESP
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Fonte: Traduzido de Raza et al. (2011)

Os resultados apresentados na figura 14 mostram que a transmissão de
mensagens usando ESP consome mais energia que o AH. Isso ocorre uma vez que
o ESP precisa executar operações adicionais de confidencialidade. Embora o
consumo de energia com IPSec pareça significativamente maior quando comparado
ao uso sem IPSec, essa diferença pode ser justificada, uma vez que, segundo Raza
et al. (2011), comparativamente, o dispositivo Tmote Sky consome 0,5mJ de energia
em 8ms em modo inativo (idle) (gasto similar à operação ESP autenticado com 64
bytes de dados transmitidos).
O principal benefício apresentado por Raza et al. (2011) refere-se à utilização
do IPSec em redes 6LoWPAN ao comprimir os cabeçalhos de segurança AH e ESP
no modo transporte, além de validar a proposta ao efetuar um experimento prático
com simulação usando Contiki, Cooja e dispositivos Tmote Sky. Porém, o experimento
mostrado por Raza et al. (2011) não contemplou a integração do IPSec com a ativação
dos sensores de temperatura, umidade e luminosidade do Tmote Sky para avaliar o
consumo de energia do IPSec num cenário real de obtenção das medições.

3.2.2 Uso exclusivo de compressão IPSec ESP em redes 6LoWPAN
O trabalho de Rantos et al. (2013) apresenta outra proposta para uso de IPSec
em 6LoWPAN. Entretanto, considera somente o uso de IPSec ESP.
A suíte criptográfica proposta e usada por Rantos et al. (2013) é o AES-CCM*
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(AES-CCM-Estrela), definido por Struik (2005) e presente no padrão IEEE 802.15.4.
O modo AES-CCM* difere do modo AES-CCM por permitir os modos somente
autenticidade e somente confidencialidade (além de fornecer autenticidade,
integridade e confidencialidade) no protocolo ESP. Para a implementação do AESCCM* em dispositivos IoT participantes de redes 6LoWPAN, Rantos et al. (2013) se
baseiam na proposta de Raza et al. (2011) e a modificam utilizando somente os bits
propostos para uso do ESP. Dessa forma, no trabalho de Rantos et al. (2013) não há
suporte para o IPSec AH. O AES-CCM* requer o mesmo número de bytes da proposta
de Raza et al. (2011).
Rantos et al. (2013) corrobora as informações também presentes em Raza et
al. (2011), de que os recursos de segurança da camada MAC do IEEE 802.15.4
introduzem ganho de segurança somente nas mensagens trafegadas dentro da rede
6LoWPAN, além de exigir a cifração e decifração do quadro em cada dispositivo,
gerando mais consumo de tempo e energia na transmissão de dados seguros. Em
contrapartida, o uso do IPSec oferece segurança fim-a-fim e os dispositivos
intermediários apenas encaminham as mensagens até o destinatário, reduzindo
gastos de energia.
As técnicas apresentadas por Raza et al. (2011) relacionadas ao uso do
campo EID do NHC_EH foram modificadas por Rantos et al. (2013). Enquanto Raza
et al. (2011) propõem a utilização, no campo EID, dos bits 101 para AH e 110 para
ESP, Rantos et al. (2013) propõe somente a utilização dos bits 101 do campo EID,
sendo que o próximo cabeçalho é obrigatoriamente ESP - um novo formato para o
NHC_ESP proposto por Rantos et al. (2013) é apresentado na figura 15.
Figura 15 - Cabeçalho NHC_ESP proposto por Rantos et al. (2013)
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Fonte: Adaptado de Rantos et al. (2013)

Os campos apresentados na figura 15 têm a seguinte definição segundo
Rantos et al. (2013):
 SPI: caso 0, define que a SPI padrão é usada e o campo é ocultado e não
enviado. Caso 1, os 32 bits da SPI são enviados na sequência do cabeçalho
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NHC_ESP;
 AI (Address Inclusion): tem por finalidade indicar o uso ou não dos
endereços para cálculo de autenticidade. Caso 1, os endereços dos nós no
cabeçalho IPHC são incluídos no cálculo de autenticação, ou, caso 0, não
são incluídos no cálculo. O campo AI é a principal modificação do trabalho
de Rantos et al. (2013) em relação ao de Raza et al. (2011);
 SN: caso 0, requer 2 bytes para envio do número de sequência. Caso 1 os
32 bits do número de sequência são enviados na sequência do cabeçalho
NHC_ESP;
 PD (padding): indica, caso 1, a existência de preenchimento de zeros de
acordo com o previsto na RFC 4309;
 NH: caso 0, indica que o próximo cabeçalho será enviado na sequência e
processado sem compressão. Caso 1, o próximo cabeçalho utilizará NHC
exigindo que o próximo destinatário tenha condições de interpretar
cabeçalhos comprimidos 6LoWPAN.
Rantos et a. (2013) baseia-se, também, na proposta de Raza et al. (2011)
usando Contiki, Cooja, dispositivos Tmote Sky e a biblioteca MIRACL para a
implementação da proposta e experimentos.
Com a execução dos experimentos, Rantos et al. (2013) obtiveram o consumo
de energia do modo AES-CCM* em três cenários: (i) somente autenticação e
integridade; (ii) somente confidencialidade, e; (iii) autenticação, integridade e
confidencialidade. A figura 16 apresenta a comparação entre esses cenários.

Energia (mJ)

Figura 16 - Comparação das formas de confidencialidade e autenticação AES-CCM*
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Fonte: Adaptado de Rantos et al. (2013)

A figura 16 apresenta que as formas exclusivamente de autenticação ou
cifração têm resultados de energia similares, ao contrário da forma autenticação,
integridade e confidencialidade, que mostra um consumo proporcional à soma dos
algoritmos anteriores.
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A figura 17 apresenta uma comparação entre os trabalhos de Raza et al.
(2011) e Rantos et al. (2013) com relação ao uso do IPSec ESP autenticado.

Energia (mJ)

Figura 17 - Comparação entre os trabalhos de Raza et al. (2011) e Rantos et al. (2013) com
relação à energia
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Fonte: Elaborado pelo autor

Consta na figura 17 que a proposta de Raza et al. (2011) requer menos
energia que a proposta de Rantos et al. (2013). O diferencial do trabalho de Rantos et
al. (2013) é permitir o uso do AES-CCM* no modo somente autenticidade. A
contribuição de Rantos et a. (2013) foi menor quanto comparada ao trabalho de Raza
et al. (2011).
Há desvantagem em não permitir o uso do IPSec AH no trabalho de Rantos
et al. (2013), pois é um protocolo padrão do IPv6 e há trabalhos que permitem a
utilização do AH em redes 6LoWPAN como propõem Raza et al. (2011). Rantos et al.
(2013) também executaram experimentos usando o Contiki, Cooja e Tmote Sky, mas
não submeteram seus experimentos em combinação com a ativação e uso dos
sensores de temperatura, umidade e luminosidade do Tmote Sky para avaliar o
consumo de energia necessário.

3.3 Detecção de anomalias em RSSF usando análise estatística
Mesmo em redes 6LoWPAN seguras, os dispositivos IoT devem enviar dados
confiáveis. As subseções a seguir apresentam trabalhos com respeito à análise
estatística em RSSF.

3.3.1 Análise de anomalias no IBRL usando elipses de confiança
O trabalho de Rajasegarar et al. (2007) atua na detecção de medições
anômalas em dispositivos LoWPAN usando elipses de confiança. As elipses de
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confiança são compostas tendo como princípio as distâncias de mahalanobis entre as
medições dos dispositivos analisados em relação à um nó central definido por
Rajasegarar et al. (2007).
A distância de mahalanobis, segundo Mingoti (2013) leva em consideração,
na ponderação, as possíveis diferenças de variâncias e as relações lineares entre as
variáveis. Apresenta-se, na equação (3.1), a distância de mahalanobis.
dM (Xl , Xk ) = √(Xl − Xk )′ Sk−1 (Xl − Xk )

l ≠k

3.1

A estruturação das elipses considera, entre outros critérios, intervalos de
confiança de 94% (D94%) e 99% (D99%). Rajasegarar et al. (2007) preparam um nó
central (denominado 𝑀𝑐 ) que contém as medições de todos os dispositivos, usando o
dataset disponibilizado IBRL (2004). As elipses utilizadas para detecção de anomalias
apresentam que alguns dispositivos podem ter anomalias em relação aos demais, da
seguinte forma:
 (i) anomalias de rede (no experimento identificadas no dispositivo 37, o
qual, segundo Rajasegarar et al. (2007) contém medições anômalas em
relação aos demais dispositivos da rede analisada), e;
 (ii) anomalias em dispositivos (algumas medições do dispositivo 14 são
anômalas em relação às demais medições do mesmo dispositivo).
Consideram-se medições anômalas aquelas que estão fora dos limites da
elipse calculada, conforme a figura 18.

Umidade

Figura 18 - Elipses de confiança baseadas na distância de mahalanobis

Temperatura

Fonte: Adaptado de Rajasegarar et al. (2007)

Conforme se observa na figura 18: (i) na elipse D94% (linha mais interna),
embora a maioria dos pontos esteja dentro da elipse de confiança, há um número de
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medições normais identificadas como anomalias; (ii) na elipse D99% (linha mais
externa), os pontos mais extremos são identificadas como anomalias - esses pontos
estão posicionados no canto inferior direito (algumas medições do dispositivo 14) e na
área superior direita (todas as medições do dispositivo 37).
Contudo, Rajasegarar et al. (2007) utilizam medições sequenciais num
período de 4 horas, tendo a desvantagem de utilizar um período de tempo curto,
sequencial e que pode não representar o comportamento das variáveis ao longo do
tempo - de forma similar aos trabalhos de Suthaharan et al. (2010), Moshtaghi et al.
(2011), Xie, Hu, Guo (2015).
Além disso, Rajasegarar et al. (2007) efetuam os cálculos sem considerar a
distância entre os dispositivos, pois dispositivos instalados em locais diferentes podem
ter diferentes comportamentos não sendo necessariamente anômalos.

3.3.2 Detecção de anomalias em redes LoWPAN em conjunto de dados com
marcação de medições anômalas
O trabalho de Suthaharan et al. (2010), por sua vez, atua na identificação de
medições anômalas em uma rede LoWPAN. Para Suthaharan et al. (2010), a detecção
de anomalias é um item crítico para garantir a segurança em RSSF. A proposta
baseou-se em marcar medições anômalas, diferenciando-as das medições normais.
Com isso, os autores desenvolveram um método estatístico para identificar medições
anômalas usando sensores Tmote Sky distribuídos em duas regiões de interesse
(uma área interna e uma área externa).
O trabalho de Suthaharan et al. (2010) utilizou sensores para medir duas
grandezas (temperatura e umidade) - as quais segundo os autores são extremamente
correlacionadas - de três disponíveis (a luminosidade não foi considerada). Para gerar
medições anômalas Suthaharan et al. (2010) usaram uma chaleira com água quente
próxima dos sensores e isso tornou possível marcar quais são as medições anômalas
para desenvolver o mecanismo de identificação dessas medições (os experimentos
tiveram duração de seis horas). Também conduziram experimentos com outras bases
de dados publicamente disponíveis, sendo uma delas a que consta em IBRL (2004).
Suthaharan et al. (2010) usam medidas estatísticas, mais especificamente
limites elipsoidais baseados na transformação dos dados brutos obtidos das medições
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dos sensores. Além disso, Suthaharan et al. (2010) derivam uma matriz de
covariâncias com base na distância entre os pontos de dados dessas duas grandezas.
Um fator importante no trabalho de Suthaharan et al. (2010) reside em três
contextos diferentes nos quais as anomalias aparecem: de primeira, segunda e
terceira ordens, apresentadas na figura 19 a), b) e c) respectivamente.
Figura 19 - Contextos em que se apresentam anomalias em RSSF
(a) anomalias de primeira ordem:
algumas medições são anômalas
com relação às outras. No gráfico,
estrelas e pontos representam,
respectivamente, medições
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(b) anomalias de segunda ordem:
todas as medições do nó S1 são
anômalas em relação aos vizinhos
S2 e S3

(c) anomalias de terceira ordem:
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com respeito aos nós vizinhos na
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Fonte: Adaptado de Suthaharan et al. (2010)

Nas anomalias de primeira ordem (figura 19 a), algumas medições de um
dispositivo são anômalas com relação às outras medições do mesmo dispositivo. Nas
de segunda ordem (figura 19 b), todas as medições de um nó podem ser anômalas
com relação às medições dos seus vizinhos. Por último, nas anomalias de terceira
ordem (figura 19 c), um conjunto de nós na rede pode conter medições anômalas.
Suthaharan et al. (2010) efetuaram experimento usando TinyOS e dispositivos
TelosB, capturando medições de temperatura e umidade (usam-se os dispositivos 1
e 2 em área interna, com anomalias no dispositivo 1 e os dispositivos 3 e 4 em uma
área externa, com anomalias no dispositivo 4). A finalidade da proposta é fornecer um
conjunto de dados para análise de métodos de detecção de anomalia em redes
LoWPAN. A geração de anomalias nas medições usando a chaleira compreende,
segundo Suthaharan et al. (2010), somente as anomalias de primeira ordem. O
intervalo de tempo de coleta das medições é de 5 segundos, sendo que cada pacote
contém 10 medições de temperatura e umidade.
Porém, medições coletadas durante 6 horas podem não ser suficientes para
representar as variações normais de temperatura e umidade que ocorrem
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naturalmente (mesmo em ambientes fechados). Esse intervalo de tempo, para
proporcionar volume de dados suficiente para análise estatística por amostragem
exige muitas medições em intervalos de tempo de segundos ou por minuto, exigindo
muita energia de dispositivos IoT, que têm restrições de bateria.
Além disso, ao usar a chaleira com água quente, somente há aumento
simultâneo dos valores medidos de temperatura e umidade. A proposta de Suthaharan
et al. (2010), portanto, falha em não contemplar medições que possam ser menores
do que as medições normais obtidas sem o uso da chaleira, ou ainda, em
combinações entre elevação de uma grandeza física e decréscimo da outra.
Suthaharan et al. (2010) apresentam que, embora existam três formas de
anomalias, o trabalho foi desenvolvido apenas para as anomalias de primeira ordem,
sendo um trabalho futuro a análise das anomalias de segunda e terceira ordens. Além
do exposto, usam-se apenas dois dispositivos, numa pequena representação de uma
rede LoWPAN. Além disso, o trabalho de Suthaharan et al. (2010) não contempla
análise de energia.

3.3.3 Análise de anomalias usando fronteiras baseadas em elipses recursivas
O trabalho de Moshtaghi et al. (2011) atua na detecção de medições anômalas
em RSSF, também usando na validação o dataset disponibilizado por IBRL, 2004.
Moshtaghi et al. (2011) estendem os conceitos apresentados por Rajasegarar
et al. (2007) ao usarem elipses recursivas, que tem a proposta de acompanhar as
mudanças que acontecem ao longo do tempo. Os autores também usam, dentre
outras medidas estatísticas, a distância de mahalanobis para formar as elipses.
Assim como no trabalho de Rajasegarar et al. (2007), Moshtaghi et al. (2011)
consideram medições anômalas aquelas que estão fora da elipse de confiança
calculada. Para os experimentos, Moshtaghi et al. (2011) também usam datasets
“sintéticos” baseados, por exemplo, nas medições do IBRL (2004). Aplica-se uma
variação de -10 a +10 em 1% das medições. Por exemplo, em uma medição de
temperatura que tem valor 17, +10 representa um aumento de 59%.
Entretanto, Moshtaghi et al. (2011) usa um espaço amostral de apenas 6
horas do dispositivo 18 do IBRL (2004), considerando as medições sequenciais em
intervalos de 31 segundos. Esse período de tempo é curto, sequencial e não
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representativo para o cenário IoT. Além disso, apenas se considera temperatura e
umidade nos cálculos, assim como os trabalhos de Xie, Hu, Guo (2015), Suthaharan
et al. (2010) e Rajasegarar et al. (2007).

3.3.4 Detecção de anomalias em redes ad hoc móveis (Mobile Ad Hoc Networks MANETs)
Segundo Silva et al. (2014), MANETs estão suscetíveis a ataques cibernéticos
com o objetivo de torná-las instáveis ou indisponíveis. Uma das propostas de Silva et
al. (2014) é o uso de análise da variabilidade para a identificação de nós maliciosos
ou com comportamento indevido. Nessa análise de variabilidade considera-se a
velocidade do nó e o intervalo de envio dos pacotes de sinalização e controle
(beacon).
A proposta de Silva et al. (2014) contempla analisar nós móveis (controlados)
que se comunicam com nós fixos. Os nós fixos trocam pacotes beacon com os nós
controlados. A proposta baseia-se na definição de 4 fases.
Na fase 1 há delimitação de diferentes intervalos de tempo para envio dos
pacotes dos nós controlados para dois nós fixos. O aumento do intervalo de tempo
aumenta a variabilidade e diminui o consumo de energia. A fase 2 delimita diferentes
velocidades dos nós: 1, 3 e 5m/s. Segundo Silva et al. (2014) o aumento da velocidade
dos nós implica em trocas de posicionamento mais constantes dos nós e consequente
aumento da variabilidade. A fase 3 delimita quantos passos à frente são usados na
previsão do movimento dos nós. Alterações desta configuração tendem a se refletir
na variabilidade. A fase 4 contempla o envenenamento da MANET com falsas
coordenadas geradas aleatoriamente.
Para a identificação de anomalias Silva et al. (2014) utilizam a análise
estatística multivariada, mais especificamente com relação às medidas de
variabilidade: variância e desvio padrão. Além disso, avaliam a amplitude e média do
desvio padrão. Percebe-se que a variabilidade das coordenadas falsas serve como
um limite, pois é maior que a variabilidade das coordenadas normais.
Porém, entre as desvantagens do método proposto pode ser citado o uso de
dados simulados não oriundos de uma fonte real além da não identificação de
anomalias em coordenadas incrementais (não aleatórias).
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O trabalho de Silva et al. (2014), embora considere o consumo de energia ao
variar o intervalo de tempo de coleta de dados dos nós, contempla dispositivos
baseados no padrão IEEE 802.11, os quais não têm as mesmas restrições de CPU,
RAM, ROM quando comparados aos dispositivos IoT participantes de redes
6LoWPAN.

3.3.5 Detecção de anomalias em RSSF usando matriz de covariância amostral
aproximada
O trabalho de Xie, Hu, Guo (2015) aborda a detecção de anomalias em RSSF
com a finalidade de reduzir os custos de comunicação entre os dispositivos.
Segundo Xie, Hu, Guo (2015), muitos eventos anormais (por falha ou ataques
cibernéticos) adulteram as medições de um nó por um longo período de tempo. Essa
vítima frequentemente apresenta padrões anômalos de medições durante esse
período. Por exemplo, um nó com seus restritos recursos de bateria próximos do fim
produzem medições com alta variância e, consequentemente suas medições têm
muitos ruídos constantes por um certo período de tempo. Além disso, um nó que tenha
um erro de calibração continuamente enviará medições incorretas.
Os diferentes tipos de anomalias abordados por Xie, Hu, Guo (2015), constam
na figura 20.
Figura 20 - Tipos de anomalia em RSSF
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Fonte: Traduzido de Xie, Hu, Guo (2015)

Os tipos de anomalias apresentados na figura 20 contemplam: (a) anomalia
constante (em que um sensor envia uma sequência de medições com o mesmo valor
durante um período de tempo, simulando um "travamento"); (b) picos de anomalia (em
que há altos picos com valores de medições muito divergentes das demais); (c)
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anomalia que contém baixo ruído (pequenas elevações e decréscimos frequentes nas
medições) e; (d) anomalias que contém muito ruído (altas elevações e decréscimos
frequentes nas medições). Essas anomalias nas medições, segundo Xie, Hu, Guo
(2015), não são significativamente distinguíveis pelas suas médias.
Para a detecção de anomalias, Xie, Hu, Guo (2015) utilizam uma minimização
da matriz de covariância amostral e o coeficiente de correlação de Spearman. Com
isso, os MN enviam ao CH suas matrizes de covariância e coeficientes de correlação,
para que o CH tome a decisão do encaminhamento ou não de mensagens.
Para validar a proposta, Xie, Hu, Guo (2015) usam o dataset disponibilizado
por IBRL, 2004. Porém, do dataset IBRL (2004), Xie, Hu, Guo (2015) usam apenas a
temperatura e umidade dos dispositivos para detecção de anomalias (usando apenas
as variáveis mais correlacionadas), além de utilizar distância de apenas um minuto
entre as medições (num período de um dia), que é um período de tempo muito curto
para dispositivos IoT com restritas baterias.

3.3.6 Questões em aberto identificadas na análise estatística em RSSF
O trabalho de Rassam, Zainal, Maarof (2013) aponta requisitos e questões
em aberto sobre a análise estatística para detecção de anomalias em RSSF.
Rassam, Zainal, Maarof (2013) mostram que o princípio dos modelos de
detecção de anomalia baseados em estatística é construir um modelo probabilístico
normal (modelo de referência) que represente toda a distribuição de dados e que
permita avaliar os dados mensurados frente ao modelo de referência. Qualquer desvio
do modelo de referência é considerado uma anomalia.
Segundo Rassam, Zainal, Maarof (2013) um dos requisitos para detecção de
anomalias em RSSF é a exploração da correlação de dados. As medições obtidas por
dispositivos e seus vizinhos mais próximos são definidas pelas correlações espaciais,
temporais e de suas características. A correlação pode ser explorada para melhorar a
eficiência dos modelos de detecção por meio da síntese estatística de dados.
Correlações temporais significam que as leituras obtidas em um determinado período
de tempo devem estar relacionadas às leituras obtidas em um período de tempo
posterior. Correlações espaciais são definidas como as medições dos nós que estão
geograficamente próximos uns dos outros e que se espera estarem correlacionados.
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Essa é justamente a questão em aberto levantada por Rassam, Zainal, Maarof
(2013): a correlação espacial e temporal das medições dos sensores deve ser
explorada para melhorar a efetividade e eficiência da detecção. Essas correlações
também devem ser combinadas com as características dos dispositivos.
Conforme se observa, a adoção de análise estatística é uma alternativa viável,
considerando que os sensores 6LoWPAN precisam operar em curtas distâncias
(normalmente 10 metros), os dados coletados podem estar correlacionados e esperase que a variação entre eles seja pequena. Esse fato é corroborado pelos trabalhos
de Xie, Hu, Guo (2015), Silva et al. (2014), Moshtaghi et al. (2011), Suthaharan et al.
(2010) e Rajasegarar et al. (2007), pois utilizam a estatística para identificação de
medições normais e anômalas, contudo, não atuam em redes 6LoWPAN.

3.4 Síntese do capítulo 3 - Considerações sobre os trabalhos relacionados
Nos itens anteriores foram abordados diferentes temas que, relacionados,
descrevem o problema da segurança em redes 6LoWPAN e detecção de anomalias
das medições dos dispositivos IoT.
A seção 3.2 trata do uso de IPSec em redes 6LoWPAN. O trabalho de Raza
et al. (2011), apresentado na subseção 3.2.1, apresenta a primeira proposta de
utilização de IPSec AH e ESP em redes 6LoWPAN, usando regras para compressão
desses cabeçalhos de extensão. Para atingir esse objetivo Raza et al. (2011) propõem
as compressões NHC_AH e NHC_ESP. Rantos et al. (2013) na subseção 3.2.2
propõem somente a utilização de IPSec ESP para redes 6LoWPAN, descartando o
uso do AH. Nesse caso, o serviço somente autenticação é fornecido pelo protocolo
ESP.
Observa-se que a proposta apresentada por Raza et al. (2011) é mais
vantajosa pois permite a utilização completa de uma infraestrutura IPv6 que usa
segurança com IPSec, ao invés do trabalho de Rantos et al. (2013) que exige
comunicação usando o protocolo ESP. Ainda, o consumo de energia do trabalho de
Raza et al. (2011) é menor quando comparado ao trabalho de Rantos et al. (2013).
Diante do exposto, o uso de IPSec em dispositivos IoT é viável. A principal
vantagem é o estabelecimento de comunicação segura fim-a-fim.
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Contudo, mecanismos de segurança como IPSec são insuficientes para
garantir dados confiáveis enviados pelos dispositivos. Portanto, modelos de detecção
de anomalia, como os baseados em estatística, são designados para detectar
qualquer comportamento anormal em fluxos de dados recebidos de dispositivos,
questões abordadas na seção 3.3.
O trabalho de Rajasegarar et al. (2007) apresentado na subseção 3.3.1 atua
na detecção de medições anômalas em redes LoWPAN usando elipses de confiança,
em que se consideram anômalas as medições que estejam fora da elipse calculada.
O trabalho de Suthaharan et al. (2010), apresentado na subseção 3.3.2,
geram medições anômalas usando uma chaleira e também usa análise estatística
para identificação de medições anômalas. Suthaharan et al. (2010), porém, efetuam
a validação usando apenas dois dispositivos, e não se considera o consumo de
energia.
O trabalho de Moshtaghi et al. (2011), apresentado na subseção 3.3.3,
estende os conceitos apresentados por Rajasegarar et al. (2007) ao usarem elipses
recursivas. Contudo, usa-se um espaço amostral de apenas 6 horas do dispositivo 18
do IBRL, 2004 (período curto, sequencial e não representativo). Além disso, apenas
se considera temperatura e umidade nos cálculos.
O trabalho de Silva et al. (2014), na subseção 3.3.4, apresenta o uso de
medidas de variabilidade, como a variância e o desvio padrão, além da amplitude e
média dos desvios para identificar coordenadas maliciosas de nós em MANETs.
O trabalho de Xie, Hu, Guo (2015) aborda a detecção de anomalias em RSSF
com a finalidade de reduzir os custos de comunicação entre os dispositivos. Além
disso, apresentam e validam quatro tipos de anomalias em redes LoWPAN. Contudo
somente atuam em temperatura e umidade e em um espaço amostral de 1 dia.
O quadro 2 apresenta a comparação deste trabalho com os principais
trabalhos relacionados. Os critérios usados nesta comparação são:
 RSSF: trabalhos que se utilizam de RSSF, pois são a base em que as redes
6LoWPAN operam;
 LoWPAN: trabalhos relacionados ao uso de dispositivos com a mesma
abrangência das redes 6LoWPAN;
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 Considera segurança no tráfego: relaciona-se com o uso de segurança no
tráfego das mensagens em redes 6LoWPAN;
 Considera energia em cenário IoT: utiliza período de tempo que considera
as restritas baterias de dispositivos IoT;
 Detecção de anomalia em diferentes cenários anômalos: considera que as
anomalias podem ocorrer em todos os dispositivos, apenas em alguns ou
em partes de um dispositivo;
 Considera variáveis com baixa correlação para detecção de anomalia:
trabalhos que utilizam variáveis com baixa correlação (e por consequência
têm maior dispersão de valores) para detecção de anomalias nas
medições;
 Usa correlação espacial e temporal em conjunto: uso dessas duas
correlações para a identificação de medições anômalas.
Quadro 2 - Comparativo do trabalho proposto com os principais trabalhos relacionados
Considera
energia
em
cenário
IoT

Detecção de
anomalia em
diferentes
cenários
anômalos

Considera
variáveis não
correlacionadas para
detecção de
anomalia

Usa
correlação
espacial e
temporal em
conjunto

Trabalho

RSSF

LoWPAN

Considera
segurança
no tráfego

1

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

2

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

3

Sim

Sim

Não

Não

Parcial

Não

Não

4

Sim

Não

Não

Não

Parcial

Não

Não

5

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

6

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

7

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Este
Trabalho

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

1 - Raza et al. (2011); 2 - Rantos et al. (2013); 3 - Rajasegarar et al. (2007); 4 - Suthaharan et al. (2010);
5 - Moshtaghi et al. (2011); 6 - Silva et al. (2014); 7 - Xie, Hu, Guo (2015)

Fonte: Elaborado pelo autor

Observa-se, no quadro 2, que todos os trabalhos estão relacionados à RSSF
e apenas o trabalho de Silva et al. (2014) não atua com dispositivos IoT (área de
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abrangência de redes LoWPAN).
Os trabalhos de Raza et al. (2011) e Rantos et al. (2013) são diretamente
ligados à segurança no tráfego, não atuando nos demais fatores. Os outros trabalhos
não consideram segurança no tráfego. Nenhum dos trabalhos diretamente ligados à
detecção de anomalias atua em intervalos de tempo que considerem as restritas
baterias dos dispositivos IoT ao exigirem coleta de medições na ordem de segundos
ou até um minuto.
A detecção de anomalias em diferentes cenários anômalos é parcial no
trabalho de Rajasegarar et al. (2007) pois considera um intervalo muito curto de tempo
(4 horas) com medições sequenciais a cada 31 segundos. O trabalho Suthaharan et
al. (2010) apenas utiliza dois dispositivos, também definido como critério parcial na
atuação em diferentes cenários anômalos.
Não se identifica nos trabalhos relacionados a consideração de variáveis não
correlacionadas para detecção de anomalia, nem no uso conjunto da correlação
espacial e temporal.
De acordo com o apresentado no quadro 2, o trabalho proposto insere-se na
junção de: (i) segurança no tráfego de dados (usando IPSec); (ii) a segurança e
confiabilidade das medições enviadas pelos dispositivos IoT, e; (ii) a análise do
consumo de energia dos cenários de segurança. Portanto, o trabalho proposto é o
único que preenche todos os critérios escolhidos no quadro 2. A principal contribuição
é que este trabalho atua em todas essas características e as une para formar um novo
modelo de confiabilidade para dispositivos IoT que atuam em redes 6LoWPAN
seguras.
No capítulo 4 apresenta-se a proposta de um modelo de confiabilidade para a
segurança da Internet das Coisas. A proposta define diretrizes e critérios para
identificação de medições anômalas por meio de análise de confiabilidade e utilização
dos dispositivos IoT em uma rede 6LoWPAN com tráfego seguro de dados, além de
se analisar o consumo de energia nesse cenário.
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4 PROPOSTA DE MODELO DE CONFIABILIDADE PARA A SEGURANÇA DA IoT
Considerando os problemas de segurança, de confiabilidade das medições e
de gasto de energia discutidos até então, o objetivo do trabalho é propor um modelo
de confiabilidade das informações medidas por dispositivos diretamente conectados
à Internet, para a segurança da IoT, fundamentado na identificação de medições
anômalas de dispositivos que atuam em redes 6LoWPAN seguras, além de considerar
o consumo de energia.
A seção 4.1 mostra uma visão geral das duas fases e quatro etapas que
estruturam o modelo proposto neste trabalho. Por sua vez, a seção 4.2 apresenta a
fase 1 contendo as diretrizes para definição dos dispositivos IoT, precisão dos
sensores e mecanismos de segurança da rede 6LoWPAN. Também na fase 1
definem-se os critérios para obtenção das medições e a definição das medidas
estatísticas usadas. Na seção 4.3 inicia-se a fase 2 com a definição da análise de
confiabilidade das medições obtidas para poder identificar anomalias em medições e
em dispositivos. Ainda na seção 4.3, definem-se as regras para obtenção e análise da
energia requerida nas medições. Por fim, a seção 4.4 apresenta a síntese do capítulo.

4.1 Visão geral do modelo de confiabilidade para a segurança da IoT
Nesta seção são detalhadas as etapas para a construção do modelo de
confiabilidade. O modelo proposto por este trabalho está baseado na utilização de três
abordagens complementares: (i) uso de recursos de segurança fim-a-fim no tráfego
de dados; (ii) análise de confiabilidade para traçar comportamentos normais e
identificar dispositivos e medições com anomalia usando estatística multivariada, e;
(iii) análise do uso de energia dos dispositivos IoT.
Baseado no exposto e considerando que os dispositivos IoT devem se
conectar à Internet para transmitir e receber dados, este trabalho está voltado para
adotar tecnologias e protocolos padronizados, como é o caso do suporte nativo ao IP
em redes 6LoWPAN.
A figura 21 apresenta a proposta do modelo de confiabilidade para a
segurança da IoT diretamente conectada à Internet por meio de redes 6LoWPAN
(reliability model for IoT 6LoWPAN Security - IoT6Sec). O Modelo IoT6Sec está
estruturado em 2 fases e 4 etapas sequenciais apresentadas da seguinte forma:
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Figura 21 - Modelo IoT6Sec

FASE 1 - Organização e configuração inicial do Modelo IoT6Sec
ETAPA 1 - Dispositivos IoT, infraestrutura e
mecanismos de segurança da rede 6LoWPAN

Atividade 1.1 - Definir
tipo de dispositivo,
quantidade e precisão
de seus sensores

Atividade 1.2 - Definir
comunicação segura
para redes e
dispositivos IoT

ETAPA 2 - Critérios para obtenção de medições e
seleção de dispositivos para análise de confiabilidade
Atividade 2.1 - Definir
intervalos de tempo e
coletar medições
normais

Atividade 2.2 - Avaliar
variabilidade das
medições normais
coletadas

Atividade 2.3 - Definir
medidas estatísticas

FASE 2 - Execução e Análise efetiva do Modelo IoT6Sec
ETAPA 3 - Análise de confiabilidade

Atividade 3.1 Coletar medições dos
dispositivos

Atividade 3.4 Identificar anomalias
em dispositivos e em
medições

Atividade 3.2 - Gerar
vetores aleatórios e
matrizes de dados
para análise

ETAPA 4 - Análise do consumo de energia

Atividade 4.1 - Obter
energia gasta em
cada medição

Atividade 4.2 Analisar energia do
modelo IoT6Sec

Atividade 3.3 - Calcular
medidas estatísticas
(variabilidade,correlação e similaridade)

Fonte: Elaborado pelo autor

 A Fase 1 tem como objetivo definir as regras para preparação do Modelo
IoT6Sec e é composta pelas Etapas 1 e 2:
o Etapa 1 - Dispositivos IoT, infraestrutura e mecanismos de
segurança da rede 6LoWPAN: o objetivo desta etapa é apresentar os
critérios que devem ser utilizados na escolha dos itens de infraestrutura
e dispositivos para compor a rede 6LoWPAN, além dos mecanismos de
segurança necessários para prover comunicação segura.
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o Etapa 2 - Critérios para obtenção de medições e seleção de
dispositivos para análise de confiabilidade: nesta etapa definem-se
os intervalos de tempo para coleta de medições e analisa-se a
variabilidade das medições para selecionar os dispositivos que serão
utilizados na análise de confiabilidade, baseada na estatística
multivariada.


A Fase 2 é a responsável por executar o modelo e permitir a extração e
análise dos resultados, sendo composta pelas Etapas 3 e 4:
o Etapa 3 - Análise de confiabilidade: esta etapa tem como finalidade
efetuar

análise

de

confiabilidade

e,

com

isso,

analisar

os

comportamentos das medições para identificar anomalias em medições
e em dispositivos IoT.
o Etapa 4 - Análise de energia: o objetivo dessa etapa é obter e analisar
a energia requerida de acordo com as regras definidas nas etapas
anteriores.
Os detalhes de cada fase e etapa estão descritos nas seções 4.2 e 4.3.
Apresenta-se, na figura 22 o modo de operação do Modelo IoT6Sec.
Figura 22 - Modo de operação do Modelo IoT6Sec

Modelo IoT6Sec
Estação de gerenciamento - IPv6 - Tráfego seguro fim-a-fim

Internet
Internet

Dispositivos
IoT com IPv6

CH

6LBR

Receptor de
notificações
do CH
Host IPv6

Host seguro
IPv6
Tráfego
fim-a-fim

IoT
+ IPSec
CH
+IPSec
IoT
+ IPSec

IoT
+ IPSec

Análise
de
Análise de
confiabilidade
confiabilidade
(identificação
de medições anômalas)

IoT
+ IPSec
Análise
de
Análise
de energia
energia

Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme a figura 22, o Modelo IoT6Sec é composto por uma estação de
gerenciamento que se comunica com os dispositivos IoT por meio do 6LBR. Os MN
comunicam-se com o 6LBR por meio do CH. O Modelo IoT6Sec se baseia em três
pilares: segurança no tráfego, análise de confiabilidade e análise de energia.
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4.2 Fase 1 - Organização e configuração inicial do Modelo IoT6Sec

4.2.1 Etapa 1 - Dispositivos IoT, infraestrutura e mecanismos de segurança da rede
6LoWPAN
A etapa 1 do Modelo IoT6Sec é composta de duas atividades sequenciais 1.1
e 1.2, conforme a figura 21.
A atividade 1.1 deve ser utilizada para se definir o tipo de dispositivo utilizado
no Modelo IoT6Sec, o número inicial de dispositivos IoT que devem ser utilizados, o
número mínimo de sensores que esses dispositivos devem ter, a disposição
geográfica desses dispositivos e suas características de precisão que influenciam nas
medições.
No Modelo IoT6Sec, define-se que os dispositivos utilizados são aqueles que
atendem às características definidas no padrão 6LoWPAN com relação às
características de CPU, RAM, ROM e bateria restritos quando comparados a outros
dispositivos sem fio como, por exemplo, dispositivos do padrão IEEE 802.11.
Define-se um número inicial de três dispositivos IoT para analisar a correlação
espacial, atendendo a esta questão em aberto apresentada no trabalho de Rassam,
Zainal, Maarof (2013). Esse número inicial será rediscutido e completamente definido
na atividade 2.2 devido às considerações estatísticas da análise de confiabilidade. Em
termos de disposição, os dispositivos devem estar distribuídos considerando como
distância máxima o que está definido no padrão 6LoWPAN, ou seja, estarem próximos
entre si, o que permite ao Modelo IoT6Sec analisar a correlação das medições obtidas.
Também, cada dispositivo deve ser capaz de medir, no mínimo, três
grandezas, podendo ser físicas (por exemplo pressão atmosférica, temperatura,
umidade) ou humanas (por exemplo pressão sanguínea). Requerem-se pelo menos
três grandezas nos dispositivos para se utilizar a estatística multivariada, na qual as
medições são obtidas simultaneamente e tendem a ter relacionamento entre si.
Além disso, é necessário utilizar dispositivos IoT para toda a rede 6LoWPAN
que apresentem a mesma precisão e/ou exatidão nas medições (podem ser
dispositivos e sensores de mesmo fabricante ou de fabricantes diferentes). Por
exemplo, dispositivos Tmote Sky têm sensores SHT11 que apresentam variações de
± 0,4 ºC para temperatura e ± 3% para umidade relativa. Usar dispositivos IoT com
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diferentes níveis de precisão está fora do escopo de atuação do Modelo IoT6Sec por
interferir na base de comparação das medições na etapa de análise de confiabilidade.
Por fim, na atividade 1.2 deve-se definir que a comunicação segura fim-a-fim
entre elementos de uma rede 6LoWPAN e elementos de uma rede IP normal ocorra
por meio de canal seguro ou rede privada virtual (Virtual Private Network – VPN) que
assegure confidencialidade, integridade e autenticidade. A segurança fim-a-fim na
comunicação entre um dispositivo IoT e um host IPv6 na Internet é obrigatória para
todos os dispositivos que operam segundo o Modelo IoT6Sec.

4.2.2 Etapa 2 - Critérios para obtenção de medições e seleção de dispositivos para
análise de confiabilidade
A etapa 2 do Modelo IoT6Sec é composta por três atividades sequenciais 2.1,
2.2 e 2.3 apresentadas na figura 21.
Na Etapa 2 deve-se considerar que o volume de medições dos dispositivos
pode ser elevado, por isso estrutura-se uma base de dados que tem como objetivo
armazenar as medições coletadas em séries de dados.
Para estruturar essa base de dados, na atividade 2.1 definem-se os intervalos
de tempo necessários para obtenção das medições dos dispositivos IoT. O intervalo
de tempo definido nesta atividade é usado em todo o modelo e é o fator que define o
número de medições a serem coletadas para posterior análise, bem como determina
o número de medições que cada série contém.
É um requisito para a análise de confiabilidade que essas medições iniciais
sejam confiáveis. A análise de confiabilidade precisa receber como entrada um
número mínimo de medições normais, de acordo com as regras apresentadas na
etapa 3.
Sendo assim, define-se que a obtenção de medições dos dispositivos IoT
ocorrerá por 6 dias, com intervalo de tempo entre as medições de 30 minutos,
perfazendo um total de 288 medições.
A partir das medições obtidas com intervalo de tempo de 30 minutos, definemse outros intervalos de tempo a serem utilizados no Modelo IoT6Sec: 60 min. (144
medições), 120 min. (72 medições) e 240 min. (36 medições).
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Isso permite observar se o aumento do intervalo do tempo entre as medições
é um fator relevante para a confiabilidade das medições. Definem-se intervalos de
tempo para avaliar a correlação temporal, uma questão em aberto apresentada por
Rassam, Zainal, Maarof (2013).
Como se usa análise estatística amostral neste trabalho e considerando que
30 observações é o número mínimo suficiente para análise de amostras estatísticas
(MORETTIN; BUSSAB, 2004), o maior intervalo de tempo definido (240 minutos) é o
que exige 6 dias para se ter uma amostra de medições mínima.
Esses intervalos de tempo foram definidos empiricamente para avaliar o
comportamento das medições ao longo do tempo e com número de medições que
permita análise por meio da estatística amostral. De acordo com testes empíricos
realizados, a temperatura e umidade de um ambiente, por exemplo, não se alteram
significativamente com intervalos de tempo de 10 minutos. Esse mesmo
comportamento também é observado no trabalho de Suthaharan et al. (2010). Com
esses intervalos de tempo também é possível avaliar as reais condições de operação
dos dispositivos IoT ao longo do tempo.
Outros intervalos de tempo podem ser usados e aplicados em outros cenários,
desde que se respeitem pelo menos 30 observações – número mínimo suficiente para
análise de amostras estatísticas. Em Xie, Hu, Guo (2015), Silva et al. (2014),
Moshtaghi et al. (2011), Suthaharan et al. (2010) e Rajasegarar et al. (2007), por
exemplo, há obtenção das medições com distância entre até 60 segundos das
medições e somente duas grandezas físicas: temperatura e umidade. Acerca disso, a
curta distância de tempo utilizada não permitem avaliar as alterações de temperatura
e umidade ao longo do tempo. Além disso, o escopo é restrito por avaliar apenas duas
grandezas.
O fator intervalo de tempo é preponderante no que diz respeito à quantidade
de energia consumida. Intervalos de tempo da ordem de segundos como constam nos
trabalhos de Xie, Hu, Guo (2015), Silva et al. (2014), Moshtaghi et al. (2011),
Suthaharan et al. (2010) e Rajasegarar et al. (2007) requerem um período menor de
observação das condições normais de operação para estabelecimento do
comportamento normal quando comparados aos intervalos de tempo propostos neste
trabalho, o que se mostra uma vantagem.
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Porém, usar os intervalos de tempo da ordem de segundos tem um consumo
de energia que não é compatível com as características dos dispositivos IoT, os quais
têm recursos restritos. A energia requerida é crucial para a definição do intervalo de
tempo para obtenção das medições. Portanto, esse é mais um motivo para definir
como 30 minutos o menor intervalo de tempo proposto neste trabalho.
Sendo assim, a aplicação dessa proposta em outros cenários IoT deve
considerar o consumo de energia, para que o intervalo de tempo permita a análise de
confiabilidade proposta ao mesmo tempo em que seja viável no que se refere ao
consumo de energia.
O menor intervalo de tempo (30 minutos), em testes empíricos iniciais, é
suficiente para mostrar diferenças entre as medições, como por exemplo, de
temperatura e de umidade do ambiente. Da mesma forma, pretende-se observar se
há diferença de comportamento das medições no maior intervalo (240 minutos)
definido. Os intervalos de tempo propostos não são limitadores do trabalho e podem
ser modificados de acordo com as características de medições a serem obtidas. Além
disso, o fator de crescimento em progressão aritmética também pode ser modificado
para outros cenários de obtenção de medições.
Após definir os intervalos de tempo, as medições devem ser obtidas
simultaneamente nos dispositivos IoT. Após a obtenção das medições seguindo as
regras apresentadas, define-se o agrupamento dessas medições em séries de dados
de medições normais, de acordo com o apresentado na figura 23.
Figura 23 - Número de medições para cada intervalo de tempo de um conjunto de dispositivos
1 Intervalo de 30min. = 288 medições
2 Intervalo de 60min. = 144 medições
3 Intervalo de 120min. = 72 medições

Série de dados 1
Série de dados 2
Série de dados 3

Série de dados 4

4 Intervalo de 240min. = 36 medições

IoT 1

Série de dados 1

1 Intervalo de 30min. = 288 medições

Série de dados 2

2 Intervalo de 60min. = 144 medições

IoT 2

Série de dados 3

3 Intervalo de 120min. = 72 medições

⁞

4 Intervalo de 240min. = 36 medições

Série de dados 4

IoT n
3
1 Intervalo de 30min. = 288 medições
2 Intervalo de 60min. = 144 medições
3 Intervalo de 120min. = 72 medições
4 Intervalo de 240min. = 36 medições

Série de dados 1

Série de dados 2
Série de dados 3
Série de dados 4

Fonte: Elaborado pelo autor
Série de dados 1

é composta pelas 288 medições de cada dispositivo IoT (1, 2 e 3)

Série de dados 2

é composta pelas 144 medições de cada dispositivo IoT (1, 2 e 3)

Série de dados 3

é composta pelas 72 medições de cada dispositivo IoT (1, 2 e 3)

Série de dados 4

é composta pelas 36 medições de cada dispositivo IoT (1, 2 e 3)
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Diante do apresentado na figura 23, um conjunto de n dispositivos IoT terá
quatro séries de dados com medições normais:
 Série de dados 1: 288 medições de cada grandeza de cada dispositivo (1,
2, ..., n) com obtenção simultânea das medições a cada 30 minutos;
 Série de dados 2: 144 medições de cada grandeza de cada dispositivo (1,
2, ..., n) com obtenção simultânea das medições a cada 60 minutos;
 Série de dados 3: 72 medições de cada grandeza de cada dispositivo (1, 2,
..., n) com obtenção simultânea das medições a cada 120 minutos;
 Série de dados 4: 36 medições de cada grandeza de cada dispositivo (1, 2,
..., n) com obtenção simultânea das medições a cada 240 minutos;
Posteriormente à definição das séries de dados, na atividade 2.2 define-se
que as medições normais obtidas de todos os sensores de todos os dispositivos IoT
da rede devem ter a variabilidade analisada, por meio da estatística univariada,
usando medidas estatísticas como a variância. Com o resultado dessas medidas, e
considerando que o Modelo IoT6Sec exige agrupamentos de pelo menos três
dispositivos, devem ser selecionados para posterior análise de confiabilidade, no
mínimo:
 um conjunto de três dispositivos que têm variabilidade das medições mais
próxima da maior variabilidade de todos os dispositivos da rede: este
conjunto permite analisar o comportamento do limite superior das
medições;
 um conjunto de três dispositivos que têm variabilidade das medições mais
próxima da menor variabilidade de todos os dispositivos da rede: este
conjunto permite analisar o comportamento do limite inferior das medições;
 um conjunto de três dispositivos que está mais próximo da média de
variabilidade entre as medições de todos os dispositivos da rede: este
conjunto permite analisar o comportamento da média das medições;
Portanto, a rede 6LoWPAN a ser analisada pelo Modelo IoT6Sec contém pelo
menos nove dispositivos IoT segregados em três conjuntos. Isso permite extrair o
comportamento normal desses conjuntos. Por selecionar os extremos (maior e menor
variabilidade) e, pelo menos, outro conjunto mais próximo da média de variabilidade,
tais conjuntos permitem representar o comportamento dos dispositivos IoT da rede
6LoWPAN analisada.
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Além disso, para cada conjunto também deve existir um CH, assim como
consta nos trabalhos de Ding, Du, Fei (2015) e Xie, Hu, Guo (2015) e também proposto
neste trabalho. O CH cumpre duas funções: (i) atuar como um nó que executa o
roteamento das mensagens dos dispositivos do conjunto, e; (ii) coletar periodicamente
as medições dos dispositivos que compõem o seu conjunto para identificação de
anomalias.
Depois disso, na atividade 2.3, como último passo da preparação do Modelo
IoT6Sec, definem-se as medidas estatísticas.
O objetivo em se definir as medidas estatísticas é ser a entrada da análise de
confiabilidade, resultando no comportamento das medições normais e anômalas.
Para tanto, define-se que o Modelo IoT6Sec observa três medidas
estatísticas: (i) variabilidade - tr(S) e det(S); (ii) relacionamento entre medições e
dispositivos (matrizes R ij e R XY ), e; (iii) distância - d(X, Y).
Sobre a variabilidade, caso tr(S) e det(S) apresentem altos valores, há uma
maior dispersão em relação à média da distribuição. Usa-se, além disso, a amplitude
que serve para observar a diferença entre o maior e o menor valor dentro de um
conjunto de variáveis e com isso verificar a extensão da variação de tr(S) e det(S).
Para avaliar o relacionamento entre as medições e os dispositivos utiliza-se a
correlação e a distância euclidiana. Essas duas medidas permitem observar o grau de
relacionamento: (i) entre os dispositivos, e; (ii) entre os sensores dos dispositivos do
mesmo conjunto.
A observação dessas três medidas estatísticas na série de dados de
medições normais obtidas na etapa 2.1 permite extrair o comportamento normal das
medições. Essas mesmas medidas definidas devem ser aplicadas na fase 2 para
avaliar o comportamento das medições durante o uso da rede para comparar o
comportamento da utilização da rede 6LoWPAN com o comportamento normal.
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4.3 Fase 2 - Execução e Análise efetiva do Modelo IoT6Sec

4.3.1 Etapa 3 - Análise de confiabilidade
A figura 21 mostra que a Etapa 3 é composta por 4 atividades sequenciais
3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 apresentadas a seguir.
A análise de confiabilidade proposta tem como objetivo traçar e identificar o
comportamento: (i) das medições normais, e; (ii) das medições anômalas. Há três
finalidades em identificar o comportamento das medições anômalas: (i) identificar
medições anômalas provenientes de erros ou atividade maliciosa nos dispositivos; (ii)
identificar dispositivos que apresentam medições incompatíveis com seus vizinhos
mais próximos, e; (iii) identificar qual sensor do dispositivo anômalo envia medições
anômalas.
O foco da análise de confiabilidade é observar o comportamento de cada
conjunto. Isso implica que comparações diretas de medições entre dispositivos de
conjuntos diferentes está fora do escopo de atuação da análise de confiabilidade, pois
pode extrapolar a premissa da proximidade entre os dispositivos. Contudo, os
resultados dos conjuntos podem ser comparados para observar o comportamento da
rede analisada. A segregação em conjuntos evita comparações como as realizadas
por Rajasegarar et al. (2007) que compara dispositivos distantes o que pode resultar
em anomalias mesmo quando as medições de um dispositivo podem não conter
anomalias (outliers).
Na atividade 3.1 inicia-se a execução do Modelo IoT6Sec, com a coleta de
medições dos dispositivos IoT participantes da rede 6LoWPAN que se deseja analisar.
A coleta das medições deve obedecer à simultaneidade definida na atividade 2.1 para
não interferir na base de comparação com as medições normais coletadas.
Após a coleta, na atividade 3.2, geram-se os vetores aleatórios e as matrizes
de dados para posterior análise estatística. O número e a composição das variáveis
dos vetores aleatórios dependem do número de dispositivos e de suas grandezas
(físicas ou humanas).
A estruturação dos vetores aleatórios deve seguir o disposto na seção 2.4.1.
Essa estruturação dos vetores aleatórios é necessária para que seja possível a análise
estatística multivariada, na qual está baseada a análise de confiabilidade proposta.
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Na atividade 3.2 estruturam-se tanto as medições normais obtidas na atividade 2.1
quanto as medições coletadas na atividade 3.1.
Cada dispositivo pode ser considerado um vetor aleatório e cada sensor (que
é o responsável por efetuar as medições) é considerado uma variável aleatória. A
título de exemplo, seja um dispositivo IoT que tem as medições de seus sensores
armazenadas no vetor aleatório (X), conforme a equação 4.1:
X1
sensor 1
X2
sensor 2
X = X3 → sensor 3
⋮
⋮
[Xn ]
{sensor n

4.1

No dispositivo IoT - vetor aleatório (X) - cada sensor armazena suas medições
nas variáveis aleatórias X1 , X2 , X3 , … , Xn . O número de variáveis (Xn ) depende do
número de sensores existentes no dispositivo.
Após a coleta, geram-se os vetores aleatórios e as matrizes de dados (tanto
das medições normais da Fase 1 quanto das medições coletadas durante a operação
da rede na Fase 2) para posterior análise estatística. A estruturação dos vetores
aleatórios deve seguir o disposto na seção 2.4. A título de exemplo, em um dispositivo
IoT - vetor aleatório X - cada sensor armazena suas medições nas variáveis aleatórias
X1 , X2 , X3 , … , Xp . Estruturam-se com isso Xnxp e X, para o cálculo das medidas
estatísticas a seguir apresentadas, que são os pilares para identificação de anomalias
no Modelo IoT6Sec.
Definição de variabilidade: Para a primeira medida estatística (variabilidade), depois
de calcular Sij e Spxp , obtém-se tr(S) e det(S). De acordo com o apresentado por
Mingoti (2013), há risco em utilizar essas duas medidas isoladamente. Por esse
motivo, este trabalho utiliza em conjunto tr(S) e det(S). Propõe-se o cálculo dessas
medidas para todas as medições de todos os dispositivos, compondo um vetor T′ (que
armazena a tr(S) de todos os dispositivos de um mesmo conjunto). O mesmo
raciocínio se aplica para o vetor G′ (que por sua vez armazena a det(S)). As equações
4.2 e 4.3 apresentam esses vetores:
T′1xn = [tr(X) tr(Y) … tr(Z)]
G′1xn = [det(X)

det(Y) … det(Z)]

4.2
4.3

79

Onde:
 o vetor T’ armazena as variâncias totais amostrais de X, Y, ..., Z, e;
 o vetor G’ armazena as variâncias generalizadas amostrais de X, Y, ..., Z.
Em seguida, obtém-se a amplitude da variância total amostral (equação 4.4)
e da variância generalizada amostral (equação 4.5) da seguinte forma:
WT = T(m) − T(l)

WG = G(m) − G(l)

4.4

Onde:

Onde:

T(l) = min(T1 , T2 , T3 , … , Tn )

G(l) = min(G1 , G2 , G3 , … , Gn )

T(m) = max(T1 , T2 , T3 , … , Tn )

G(m) = max(G1 , G2 , G3 , … , Gn )

4.5

Define-se, no Modelo IoT6Sec, que a análise de confiabilidade com
relação à variabilidade permite a identificação de agrupamentos anômalos Anomalous Cluster Identifier (𝐈𝐨𝐓𝟔𝐒𝐞𝐜_𝐀𝐂𝐈) que é a relação entre a amplitude
total da variância total amostral (WVar_Tot ) e a amplitude total das variâncias
generalizadas amostrais (WVar_Gen ), conforme consta na equação 4.6:
IoT6Sec_ACI =
Onde: WVar_Tot = √WT 2

e

WVar_Tot
WVar_Gen

4.6

WVar_Gen = √W𝐺 2

Definição de correlação: A segunda medida estatística (correlação) é verificada
entre: (i) os dispositivos, e; (ii) os sensores dos dispositivos. Para isso, usa-se a matriz
de correlação amostral entre todos os dispositivos de um mesmo conjunto. Essa
matriz cumpre duas funções: (i) correlaciona as medições de um dado dispositivo
(subseção 2.4.3), e; (ii) correlaciona as medições de um dispositivo em relação aos
seus vizinhos (subseção 2.4.4).
Independentemente do número de sensores que um dispositivo IoT tiver, a
matriz de correlação amostral entre dois dispositivos se mantém nessa mesma
proporção (comparação dois a dois). Com isso, quanto mais sensores um dispositivo
IoT tiver, mais linhas e colunas a matriz conterá.
Dessa forma define-se, no Modelo IoT6Sec, que a análise de
confiabilidade com relação à correlação detalha o local exato da ocorrência da
anomalia - Location Correlation Identifier (𝐈𝐨𝐓𝟔𝐒𝐞𝐜_𝐋𝐂𝐈) - resultado da
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comparação dos valores da diagonal principal das matrizes de correlação
amostral entre todos os dispositivos de um mesmo conjunto, apresentada nas
equações 4.7 e 4.8:

R XY

𝐑 𝐗𝟏 𝐘𝟏
R X2Y1
=
…
[R Xp Y1

R X1 Y2
𝐑 𝐗𝟐𝐘𝟐
…
R Xp Y2

…
…
⋱
…

R X1 Yp
R X2 Yp
…
𝐑 𝐗𝐩 𝐘𝐩 ]

...

R KZ

𝐑 𝐊 𝟏 𝐙𝟏
R K2 Z1
=
…
[ R Kp Z1

R K1 Z2
𝐑 𝐊 𝟐 𝐙𝟐
…
R Kp Z2

…
…
⋱
…

R K1 Zp
R K2 Zp
…
𝐑 𝐊 𝐩 𝐙𝐩 ]

IoT6Sec_LCI = R XpYp , … , R KpZp

4.7

4.8

Definição de similaridade: De forma a complementar e confrontar os resultados de
IoT6Sec_LCI, usa-se a distância euclidiana de maneira análoga à correlação para
verificar a similaridade entre as medições dos sensores.
Portanto define-se, no Modelo IoT6Sec, que a análise de confiabilidade
com relação à similaridade também detalha o local exato da ocorrência da
anomalia - Location Similarity Identifier (𝐈𝐨𝐓𝟔𝐒𝐞𝐜_𝐋𝐒𝐈) - resultado da distância
euclidiana entre todos os sensores de todos os dispositivos, conforme a equação
4.9:
IoT6Sec_LSI = d(Xp , Yp ), … , d(K p , Zp )

4.9

Metas da análise de confiabilidade: Os identificadores IoT6Sec_ACI, IoT6Sec_LCI e
IoT6Sec_LSI, apresentam como resultado o padrão de comportamento das medições
(tanto das normais quanto das medições durante o uso dos dispositivos IoT). Com
esses resultados também podem ser identificadas anomalias nas medições.
Considerando que os recursos de energia são limitados, a identificação de
anomalias deve ocorrer dentro da própria rede, diferentemente de técnicas
tradicionais de mineração de dados e aprendizado de máquina aplicadas em outros
cenários (DING; DU; FEI, 2015).
Nesse sentido, conforme a figura 22, o CH atua na identificação de anomalias,
de forma similar ao apresentado por Ding, Du, Fei (2015) e Xie, Hu, Guo (2015). Dessa
forma, o CH deve enviar requisições aos dispositivos na Fase 1 (obtendo medições
normais, sendo um mecanismo de treinamento inicial) e na Fase 2 (obtendo as
medições durante a operação da rede para identificar anomalias). Além disso, o CH
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não atua na medição como os demais dispositivos participantes da rede.
Por fim, analisam-se no CH os resultados de IoT6Sec_ACI, IoT6Sec_LCI e
IoT6Sec_LSI, podendo ser tomadas duas ações:
a)

Caso seja identificado comportamento anômalo, o CH envia uma notificação
ao “Receptor de notificações do CH”;

b)

caso não seja identificado comportamento anômalo, as medições e suas
medidas estatísticas (que nesse caso são consideradas normais) devem ser
consideradas como o novo padrão de normalidade para a próxima
comparação. Dessa forma, o padrão normal é treinado recursivamente com a
coleta de novas medições normais durante o uso da rede.
A comparação entre as medições normais e as medições de operação da rede

atende às lacunas identificadas no trabalho de Rassam, Zainal, Maarof (2013), pois
permite: (i) a definição de faixas de variabilidade aceitáveis em função do aumento do
intervalo de tempo das medições (correlação temporal); (ii) a alimentação recursiva
das medições normais coletadas em um período de tempo posterior (correlação
temporal), e; (iii) a relação que existe entre os dispositivos próximos (correlação
espacial).
Por fim, na análise de confiabilidade identificam-se:


Sob o ponto de vista da variabilidade (IoT6Sec_ACI): conjuntos de dispositivos
que têm anomalias nas medições.



Sob o ponto de vista da correlação e distância euclidiana (IoT6Sec_LCI e
IoT6Sec_LSI): (i) num dado conjunto, qual dispositivo IoT é anômalo em relação
aos seus vizinhos, e; (ii) num dado conjunto, qual é o sensor com medições
anômalas e de qual dispositivo ele pertence.

4.3.2 Etapa 4 - Análise de energia
A figura 21 mostra que a Etapa 4 é composta por 2 atividades sequenciais 4.1
e 4.2 apresentadas a seguir.
Na atividade 4.1 define-se que se deve obter, para cada intervalo de tempo
definido na atividade 2.1, a energia gasta em cada medição. Deve-se considerar a
energia gasta durante o tempo em que a CPU foi utilizada com a (i) ativação, obtenção
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das medições e desativação de todos os sensores dos dispositivos IoT, e; (ii) formação
do pacote 6LoWPAN seguro. Também se define a medição da energia gasta durante
o tempo em que o rádio está ligado nas atividades de transmissão e recepção de
dados, pois, conforme consta na seção 1.1, essas são as atividades que mais
consomem energia do dispositivo IoT.
Na atividade 4.2 essas medições de energia são analisadas para tabular os
requisitos de energia necessários para cada intervalo de tempo definido. Como
resultado, o Modelo IoT6Sec apresenta o consumo de energia para cada perfil de
segurança utilizado (do menor intervalo de tempo ao maior intervalo de tempo
propostos).

4.4 Síntese do capítulo
De acordo com o exposto, a proposta abrange a composição de um modelo
de confiabilidade para a segurança da IoT focado na identificação de medições
anômalas usando análise de confiabilidade das medições, por meio da estatística
multivariada, tráfego seguro de dados e de análise do consumo de energia. O Modelo
IoT6Sec proposto contém duas fases (1 - organização e configuração inicial, e; 2 execução e análise efetiva), sendo que cada fase contém duas etapas.
Na etapa 1, há definição dos dispositivos a serem utilizados, da infraestrutura
de rede, da uniformidade da precisão dos sensores e dos mecanismos de segurança
usados nas redes 6LoWPAN e em seus dispositivos.
Em seguida, na etapa 2, definem-se os intervalos de tempo para coleta das
medições normais, estas necessárias para que se tenha o modelo de comportamento
normal da rede. Na etapa 2 também se define o número mínimo de dispositivos e de
conjuntos de dispositivos a serem analisados pelo Modelo IoT6Sec, bem como há
definição das medidas estatísticas utilizadas.
Na etapa 3, com a análise de confiabilidade (que é o pilar do Modelo IoT6Sec),
inicia-se a execução e análise efetiva da rede 6LoWPAN e seus dispositivos para a
identificação de anomalias. Sob o ponto de vista da variabilidade, identificam-se
conjuntos de dispositivos que têm anomalias nas medições. Por conseguinte, sob o
ponto de vista da correlação e distância euclidiana, identificam-se num dado conjunto:
(i) qual dispositivo IoT é anômalo em relação aos seus vizinhos, e; (ii) qual é o sensor
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com medições anômalas e de qual dispositivo ele pertence.
A análise de confiabilidade proposta compara as medições normais e as da
fase 2 para atender às lacunas identificadas nos trabalhos apresentados no capítulo
3, pois avalia a correlação temporal e a correlação espacial em conjunto.
Na etapa 4 analisa-se a energia consumida pelas medições dos dispositivos
IoT, analisando-se o consumo de: (i) CPU; (ii) utilização dos sensores quando se
obtém as medições; (iii) recepção; (iv) transmissão, e; (v) formação do pacote
6LoWPAN seguro. Em seguida, há análise da energia requerida nos diferentes
intervalos de tempo definidos para se extrair o perfil de consumo de cada intervalo.
Por fim, o modelo proposto tem a finalidade de proporcionar segurança fim-afim na troca de informações entre um dispositivo IoT participante de uma rede
6LoWPAN e um equipamento na Internet, fornecendo: autenticidade; integridade;
confidencialidade; confiabilidade na medição obtida e levando em consideração o
consumo de energia.
O capítulo a seguir contém a validação da proposta usando dois recursos: (i)
um cenário experimental utilizando a base de dados disponibilizada por IBRL (2004)
para análise de confiabilidade das medições e identificação de medições anômalas,
e; (ii) simulação experimental usando o sistema operacional Contiki e seu simulador
de redes 6LoWPAN (Cooja) para validação do cenário de segurança, obtenção das
medições e análise de energia.
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5 VALIDAÇÃO DO MODELO IoT6Sec E ANÁLISE DE RESULTADOS
Este capítulo apresenta os experimentos necessários para validação da
proposta do Modelo IoT6Sec apresentado no capítulo anterior.
A seção 5.1 apresentam a validação da Etapa 1 do Modelo IoT6Sec, com a
montagem do ambiente de validação e o ferramental necessário com relação à
hardware e software para condução dos experimentos. A seção 5.2 contém a
validação da Etapa 2, principalmente com a seleção dos dispositivos para análise de
confiabilidade. A seção 5.3 aborda a validação da Etapa 3, com a execução dos
experimentos relacionados à análise de confiabilidade e os resultados da identificação
de medições anômalas. A seção 5.4 apresenta a validação da análise de energia e
seus resultados. Na seção 5.5 há a síntese do capítulo.

5.1 Validação da Fase 1 - Etapa 1
Para validar a Etapa 1, seguindo o disposto na atividade 1.1, utiliza-se o
dispositivo Tmote Sky, também empregado nos trabalhos de Rantos et al. (2013) e
Raza et al. (2011). As características técnicas do Tmote Sky constam na seção 2.2.6,
sendo um dispositivo com restrição de RAM, ROM, CPU e energia. Esse dispositivo
tem seu rádio baseado no padrão LoWPAN, sendo, portanto, compatível com as redes
6LoWPAN definidas neste trabalho.
Para operação do dispositivo usa-se o sistema operacional Contiki e o
simulador de redes 6LoWPAN Cooja. Todos os dispositivos e a estação de
gerenciamento estão configurados com endereços IPv6 (prefixo aaaa::/64). Por
estarem baseados no padrão 6LoWPAN, a distância máxima entre um dispositivo e
outro é de, no máximo, de 10 metros.
Para a comunicação com a Internet usa-se o 6LBR (também baseado no
Tmote Sky). O 6LBR não é um dispositivo com restrições de bateria. Para simular o
acesso à Internet o 6LBR comunica-se com um host externo: Linux Ubuntu 12.04 LTS
configurado com o endereço aaaa::1, denominado estação de gerenciamento. O
Contiki usado na validação é um sistema operacional hospedado no Linux Ubuntu
para proporcionar o ambiente de simulação com o software Cooja. O Linux Ubuntu é
uma máquina virtual baseada no software VMWare hospedada em um notebook Asus

85

Core i7-3517, 1,9GHz, 8GB RAM, 750GB HD, Windows 10.
O dispositivo Tmote Sky contém três sensores para medição das seguintes
grandezas físicas: temperatura, umidade e luminosidade. Usa-se o mesmo dispositivo
em toda a rede 6LoWPAN do experimento.
O uso de simulações de dispositivos IoT que atuam em redes 6LoWPAN,
geralmente empregando simuladores baseados em software, como o sistema
operacional Contiki6, aparece nos trabalhos de Raza, Wallgren, Voigt (2013), Rantos
et al. (2013), Raza et al. (2011) e Dunkels et al. (2007). O Contiki oferece as
funcionalidades necessárias para esse trabalho: acesso direto dos dispositivos à
Internet, implementação de recursos de segurança e mecanismo para medição do uso
de energia. A figura 24 mostra o Cooja durante a simulação da rede 6LoWPAN usada
na validação com dispositivos Tmote Sky.
Figura 24 - Rede 6LoWPAN usada para validação do modelo IoT6Sec

Fonte: Elaborado pelo autor

Na figura 24 a rede 6LoWPAN contém quatro dispositivos IoT, sendo o
dispositivo 1 o 6LBR e os dispositivos 2 a 4 os responsáveis pelas medições.
Depois de estruturada a rede 6LoWPAN, implementa-se a atividade 1.2
usando segurança fim-a-fim por meio do IPSec ESP com opção de autenticação. O
uso de IPSec segue o disposto na seção 2.3, de acordo o definido por Raza et al.
(2011). O IPSec é configurado nos dispositivos IoT e nos hosts que desejam se
comunicar com esses dispositivos da rede 6LoWPAN. Considera-se neste trabalho o

6

Informações adicionais sobre o Contiki/Cooja podem ser obtidas em http://www.contiki-os.org
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uso de chaves pré-compartilhadas nos dispositivos IoT (exceto o 6LBR) e na estação
de gerenciamento, bem como o uso do modo transporte para segurança fim-a-fim.
Para habilitar o IPSec na estação de gerenciamento usa-se o software “ipsectools” no Linux Ubuntu. Para que os dispositivos IoT comuniquem-se com a estação
de gerenciamento usando o IPSec ESP com opção de autenticação usa-se chave de
cifração de 128 bits, que é o único tamanho de chave suportado pelo dispositivo Tmote
Sky, além de ICV de 12 bytes. A rede 6LoWPAN segura é apresentada na figura 25.
Figura 25 - Ambiente experimental para validação da Etapa 1 da Fase 1
Linux Ubuntu 12.04 LTS - Estação de gerenciamento - IPv6: aaaa::1 - IPSec ESP

Contiki 2.7
Cooja

Rede 6LoWPAN
6LBR

Notebook Asus
Core i7-3517,
1,9GHz, 8GB RAM,
750GB HD,
Windows 10

Servidor UDP
(python)

IoT 1
+ IPSec

aaaa::212:7401:1:101

IoT 3
+ IPSec

aaaa::212:7402:2:202
aaaa::212:7404:4:404

IoT 2
+ IPSec
aaaa::212:7403:3:303

Fonte: Elaborado pelo autor

De acordo com o ilustrado na figura 25, o IPSec é implantado nos dispositivos
aaaa::212:7402:2:202 (IoT 1), aaaa::212:7403:3:303 (IoT2) e aaaa::212:7404:4:404
(IoT 3), sendo configurados com os parâmetros de chave, ICV, SA, SPI. Para que se
mantenha acesso da rede 6LoWPAN à Internet, o IPSec não é implantado no 6LBR.
A implementação de IPSec nos dispositivos IoT é um fator importante da fase
1 do modelo IoT6Sec para proporcionar segurança fim-a-fim. Os dispositivos IoT 1,
IoT 2, IoT 3 baseados no hardware do Tmote Sky foram configurados no Contiki e no
Cooja para suportar: (i) AES-XCBC-MAC-96 para autenticação e integridade dos
pacotes IPv6; (ii) AES-CTR para cifração dos pacotes IPv6, e; (iii) biblioteca MIRACLAES (implementação em software do AES). É necessário utilizar essa biblioteca pois
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o Cooja não é capaz de simular o AES presente no hardware do Tmote Sky, segundo
Rantos et al. (2013) e Raza et al. (2011).
Utiliza-se o cenário apresentado nas figuras 24 e 25 para validar o IPSec e a
análise do consumo de energia.
Considerando o exposto, o ferramental necessário para os experimentos e
validação do Modelo IoT6Sec consta no quadro 3.
Quadro 3 - Equipamentos e softwares para validação do Modelo IoT6Sec
Equipamento/Software

Finalidade

Notebook Asus Core i7-3517,
1,9GHz, 8GB RAM, 750GB HD,
Windows 10

Equipamento base para estrutura dos experimentos e host da
máquina virtual

Tmote Sky (simulado)

Dispositivo IoT que mede três grandezas: temperatura, umidade e
luminosidade

VMWare 10.0

Software para utilização de máquinas virtuais, usado para
sustentar o Linux Ubuntu 12.04 LTS

Linux Ubuntu 12.04 LTS

Sistema operacional base executado em máquina virtual para
execução do Contiki e usado como estação de gerenciamento

Contiki 2.7

Sistema operacional para dispositivos IoT

Cooja

Ambiente de simulação de redes 6LoWPAN dentro do Contiki

Python 2.7.3, GCC 4.6.3

Software usado como servidor UDP na estação de gerenciamento
para enviar e receber requisições UDP para obtenção de medições
dos dispositivos IoT

Ipsec-tools 0.8.0

Usado para configuração e inicialização do IPSec no Linux Ubuntu

SQL Server 2014 Express

Sistema gerenciador de banco de dados usado para armazenar o
conjunto de dados que contém medições de dispositivos IoT

RStudio 0.99.467

Software usado para os cálculos estatísticos

Fonte: Elaborado pelo autor

5.2 Validação da Fase 1 - Etapa 2
A Etapa 2 exige a coleta de medições dos dispositivos IoT que compõem a
rede 6LoWPAN para posterior análise de confiabilidade. Para a validação, optou-se
por conduzir os experimentos da Etapa 2 usando o conjunto de dados disponibilizado
por IBRL (2004), cujo ambiente consta na figura 26.
O conjunto de dados disponibilizado por IBRL (2004) e apresentado na figura
26 contém 54 dispositivos baseados no padrão LoWPAN que mensuram temperatura,
umidade e luminosidade do ambiente, indo exatamente de encontro com a validação
da Etapa 1. As medições dessas grandezas físicas foram coletadas a cada 31
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segundos no Intel Berkeley Research Lab. Em uma análise prévia no conjunto de
dados percebe-se que há lacunas de medições (medições faltantes), devido à
natureza dos dispositivos IoT, fato que também consta no trabalho de Rassam, Zainal,
Maarof (2013).
Figura 26 - Intel Berkeley Research Lab - distribuição dos dispositivos

Fonte: IBRL (2004)

Para a execução da atividade 2.1, usa-se o SQL Server Express para
armazenar as medições e segregá-las nos intervalos de 30, 60, 120 e 240 minutos,
perfazendo um total de 288, 144, 72 e 36 medições respectivamente para cada
dispositivo IoT. As medições utilizadas neste trabalho são do período de 29/02/2004
à 0h a 05/03/2004 às 23h30. Como resultado formam-se séries de dados com as
medições normais de temperatura, umidade e luminosidade de cada dispositivo IoT.
Considerando que há lacunas de medições no conjunto de dados, uma
aproximação é necessária. Este trabalho considerou uma aproximação máxima de 10
minutos. Por exemplo, no caso de não existir a medição das 10h do dia 02/03, mas
há medição às 10h02, toma-se esta como a medição das 10h.
Para executar a atividade 2.2, extrai-se do conjunto de dados disponibilizado
por IBRL (2004) a variância de todas as grandezas medidas de todos os dispositivos.
Um dos resultados dessa análise prévia é apresentado na figura 27, que apresenta a
variabilidade de temperatura, umidade e luminosidade de todos os dispositivos.
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Figura 27 - Resultado da variância de temperatura, umidade e luminosidade de todos os
dispositivos do dataset IBRL (2004)
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Fonte: Elaborado pelo autor

Na figura 27 consideram-se as medições de todos os dispositivos do conjunto
de dados disponibilizado por IBRL (2004). Na figura 27 (a) apresenta-se a variância
de temperatura e umidade, na figura 27 (b) a variância de umidade e luminosidade e,
na figura 27 (c) a variância de temperatura e luminosidade.
Observa-se na figura 27 (a), (b) e (c) que: (i) o eixo das abscissas corresponde
ao número do dispositivo; (ii) o eixo das ordenadas corresponde à variância da
primeira grandeza física, e; (iii) o diâmetro da circunferência (bolha) é a medida da
variância da segunda grandeza. Inserem-se números em algumas circunferências
para indicar os dispositivos selecionados, que serão posteriormente apresentados.
Por exemplo, na figura 27 (a), o dispositivo 1 tem variância de temperatura 6,31 e de
umidade 28,79. Para o dispositivo 25, a temperatura tem variância de 32,93 e a
umidade de 80,72.
Essa análise prévia apresentada na figura 27 é necessária para que se atenda
ao disposto na atividade 2.2 e, assim, sejam selecionados conjuntos de dispositivos
que possam representar o comportamento dos dispositivos da rede 6LoWPAN. Além
disso, em uma rede com dispositivos distribuídos em uma região de interesse, vários
podem ser os comportamentos, pois as medições das grandezas podem ter
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diferenças em virtude dos diferentes locais implantados. A partir desses resultados de
variância selecionam-se quatro conjuntos de três dispositivos:
 Conjunto A: dispositivos 1, 2 e 3 (que têm a menor variância entre as
medições dos dispositivos);
 Conjunto B: dispositivos 16, 17 e 18 (que têm a variância das grandezas
medidas mais próximas da média da variância global da distribuição);
 Conjunto C: dispositivos 20, 21 e 22 (que têm alta variância entre as
medições dos dispositivos);
 Conjunto D: dispositivos 24, 25 e 26 (que têm a maior variância entre as
medições dos dispositivos).
Percebe-se que o Conjunto C selecionado para validação da proposta está
mais próximo da maior variância da rede e não mais próximo da média de variância,
significando que os resultados do Conjunto C permitem validar consistentemente a
proposta. As diferentes características das medições apresentadas na figura 28 têm
a finalidade de validar a análise de confiabilidade proposta em um ambiente real de
rede de dispositivos IoT. Apresenta-se, na figura 28, o detalhamento das variâncias
dos dispositivos dos conjuntos selecionados para análise.
Figura 28 - Conjuntos de dispositivos selecionados para análise de confiabilidade
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Fonte: Elaborado pelo autor

D (24, 25, 26)
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Na figura 28 (a) o eixo das ordenadas é a variância de temperatura e o
diâmetro da circunferência é a variância de umidade. Na figura 28 (b) o eixo das
ordenadas é a variância de temperatura e o diâmetro da circunferência é a variância
da luminosidade, enquanto na figura 28 (c) o eixo das ordenadas é a variância de
umidade e o diâmetro da circunferência é a variância da luminosidade. As escalas das
grandezas são diferentes, para que se possa corretamente evidenciar as diferenças.
Também se observa na figura 28 que a linha de tendência mostra que os conjuntos
de dispositivos selecionados têm diferentes características de variância, permitindo
uma boa representatividade do comportamento da rede analisada.
Observa-se, na figura 28 que a temperatura é a grandeza que se comporta
com menos variações, enquanto a umidade e a luminosidade compreendem variações
mais perceptíveis. Mesmo assim, as três grandezas são contempladas na validação
da proposta, sendo um importante diferencial deste trabalho em comparação aos
trabalhos de Xie, Hu, Guo (2015), Moshtaghi et al. (2011), Suthaharan et al. (2010) e
Rajasegarar et al. (2007), que usam apenas as medições dos critérios mais
correlacionados e que tem menor variância (temperatura e umidade).
Como resultado da validação das atividades 2.1 e 2.2, geram-se 16 séries de
dados com medições normais (quatro intervalos de tempo para cada um dos quatro
conjuntos de três dispositivos IoT).
As 16 séries de dados geradas, de acordo com o definido na atividade 2.3,
contém os dados necessários para extração do comportamento normal, cujos cálculos
realizam-se na atividade 3.2 da fase 2. A validação da atividade 2.3 confirma que as
16 séries de dados de medições normais atendem aos requisitos da análise estatística
multivariada, permitindo a posterior análise da variabilidade e da correlação na fase 2.
A conclusão das Etapas 1 e 2 atendem à parte do objetivo do trabalho usando
dispositivos IoT que medem características do ambiente e participam de uma rede
6LoWPAN com recursos de segurança, além da estruturação de uma base de dados
de medições normais coletadas para posterior análise de confiabilidade na fase 2.

5.3 Validação da Fase 2 - Etapa 3
Uma vez com as séries de dados com medições normais coletadas e com as
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medidas estatísticas definidas na fase anterior, a atividade 3.1 do Modelo IoT6Sec
exige a coleta de medições dos dispositivos.
Para efetiva validação do Modelo IoT6Sec, na atividade 3.1 propõe-se a
geração de medições anômalas a partir das medições normais obtidas na atividade
2.1. A geração de medições anômalas se dá para cada medição de cada grandeza
física de cada uma das 16 séries de dados de medições normais.
O trabalho de Silva et al. (2014) propõe variação aleatória de 1%, 2%, 5%,
10%, 15% e 20% no posicionamento de nós. Como as grandezas físicas utilizadas
diferem-se de coordenadas de posição de nós utilizadas no trabalho de Silva et al.
(2014), neste trabalho utilizam-se faixas de variação de 10, 20 e 30%. Além disso,
este trabalho considera que 30% de variação é considerada alteração suficiente dos
valores das medições para que sejam observados comportamentos diferentes dos
normais nas medições.
O trabalho de Suthaharan et al. (2010) gera medições anômalas usando uma
chaleira, o que gera valores somente maiores que as medições de temperatura e
umidade do ambiente. Define-se atuar com medições acima e abaixo das medições
normais e com combinações que considerem elevação e decréscimo das medições,
atuando em mais cenários anômalos quando comparado a Moshtaghi et al. (2011),
Suthaharan et al. (2010) e Rajasegarar et al. (2007) e em tipos de anomalias similares
aos apresentados por Xie, Hu, Guo (2015).
Mesmo assim, os percentuais de 10, 20 e 30% não são fatores limitadores do
trabalho, podendo ser utilizadas diferentes gradações de percentuais de variação em
outros cenários.
Portanto, define-se que as medições anômalas tenham diferentes tipos de
variação, da seguinte forma:


Variação anômala tipo 1 (A1): geram-se valores falsos considerando uma
faixa percentual de alteração acima e abaixo das medições normais;



Variação anômala tipo 2 (A2): geram-se valores falsos considerando uma
faixa percentual acima das medições normais, sendo a medição normal o
valor mínimo;



Variação anômala tipo 3 (A3): geram-se valores falsos incrementando o
percentual de alteração nas medições normais.
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A forma de geração dessas medições anômalas é apresentada a seguir.

a) A1: Para cada dispositivo IoT do conjunto, em cada medição de temperatura,
umidade e luminosidade são gerados valores falsos usando uma faixa de 10,
20 e 30% de variação para mais ou para menos, tendo como base o valor da
medição normal. A A1 tem a estrutura de cálculo apresentada no Algoritmo 1.
Algoritmo 1 - Variação anômala tipo 1 para cada conjunto de dispositivos IoT
Requisito: D - conjunto de três dispositivos IoT
Requisito: G - grandeza física medida pelo dispositivo que pode ser T (temperatura),
U (umidade) ou L (luminosidade) oriunda das medições normais
Requisito: M - medição realizada
Requisito: P - 10, 20 ou 30% de faixa percentual de variação a ser aplicada
Requisito: Variação_valoresEntre(Valor_mínimo, Valor_máximo) - rotina que
retorna um valor pseudo-aleatório dentro de uma faixa de valores
Requisito: A1 = [ ] {Resultado A1 para cada medição}
para DispositivoIoT em D faça
para Grandeza em G faça
para Medição em M faça
para Percentual em P faça
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 = 𝑀𝑒𝑑𝑖çã𝑜× [1 + (
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 = 𝑀𝑒𝑑𝑖çã𝑜× [1 − (

𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙
2

100

𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙
2

100

)]
)]

𝐴1 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒 (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 , 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 )
fim para
fim para
fim para
fim para

A rotina Variação_valoresEntre() tem como objetivo retornar valores variáveis
(pseudoaleatórios) dentre os parâmetros de medições mínimos e máximos enviados
para a rotina. A figura 29 ilustra a A1, contendo exemplo de resultado do algoritmo 1
e tendo como base um exemplo de valor de medição normal e faixa de 30% de
variação. Uma faixa de 30% de variação A1 significa que o valor falso gerado, nesta
forma de anomalia, poderá variar entre os valores limites de 15% para mais ou 15%
para menos em relação à medição normal.
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Figura 29 - A1 - Exemplo de resultado do algoritmo 1 a partir de uma medição normal extraída
de IBRL (2004)
(a) ilustração da faixa de 30% de variação anômala tipo 1 a partir de uma medição normal
Temperatura

Umidade

Luminosidade

exemplo de medição normal: 17,48

exemplo de medição normal: 43,42

exemplo de medição normal: 53,36

20,10 (máx.)

T.A1.30%

17,48

49,93 (máx.)

61,36 (máx.)

U.A1.30% 43,42

L.A1.30%

53,36

36,91 (mín.)

14,86 (mín.)

45,36 (mín.)

T. -> temperatura
U. -> umidade
A1. -> variação anômala tipo 1
30% -> porcentagem de variação anômala

L. -> luminosidade

(b) exemplo de resultado com faixa de 30% de variação anômala tipo 1

A1 (exemplo de resultado)
T.A1.30%
16,22

U.A1.30%
41,31

L.A1.30%
59,53

Fonte: Elaborado pelo autor

No exemplo ilustrado na figura 29 (faixa de 30% de variação para mais ou
para menos), tendo como base medições normais de 17,48; 43,42; 53,36 para
temperatura, umidade e luminosidade, respectivamente, se obtém os seguintes
resultados: 16,22; 41,31; 59,53. Como exemplo, os valores falsos de temperatura na
variação anômala tipo 1 e faixa de 30% estão entre 20,10 e 14,86.

b) A2: Esta forma de anomalia é similar à A1, com a diferença de que, para cada
grandeza medida, são gerados valores anômalos nas faixas de 10, 20 e 30%
de variação somente para mais com relação ao valor da medição normal. A
A2 tem a estrutura de cálculo apresentada no Algoritmo 2.
Algoritmo 2 - Variação anômala tipo 2 para cada conjunto de dispositivos IoT
Requisito: D - conjunto de três dispositivos IoT
Requisito: G - grandeza física medida pelo dispositivo que pode ser T (temperatura),
U (umidade) ou L (luminosidade) oriunda das medições normais
Requisito: M - medição realizada
Requisito: P - 10, 20 ou 30% de faixa percentual de variação a ser aplicada
Requisito: Variação_valoresEntre(Valor_mínimo, Valor_máximo) - rotina que
retorna um valor pseudo-aleatório dentro de uma faixa de valores
Requisito: A2 = [ ] {Resultado A2 para cada medição}
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para DispositivoIoT em D faça
para Grandeza em G faça
para Medição em M faça
para Percentual em P faça
𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙
)]
100

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 = 𝑀𝑒𝑑𝑖çã𝑜× [1 + (
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 = 𝑀𝑒𝑑𝑖çã𝑜

𝐴2 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒 (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 , 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 )
fim para
fim para
fim para
fim para

A rotina Variação_valoresEntre() tem a mesma funcionalidade descrita para o
algoritmo 1. A figura 30 exemplifica a A2. O valor falso da medição é gerado tendo
como limite mínimo o valor da medição normal e como limite máximo um valor variável
em uma faixa de 10, 20 ou 30% de variação anômala. O exemplo da figura 30
considera faixa de variação anômala de 30%.
Figura 30 - A2 - Exemplo de resultado do algoritmo 2 a partir de uma medição normal extraída
de IBRL (2004)
(a) ilustração da faixa de 30% de variação anômala tipo 2 a partir de uma medição normal
Temperatura

Umidade

Luminosidade

exemplo de medição normal: 17,48

exemplo de medição normal: 43,42

exemplo de medição normal: 53,36

22,72 (máx.)

T.A2.30%

56,44 (máx.)

U.A2.30%
17,48 (mín.)

69,37 (máx.)

L.A2.30%
43,42 (mín.)

T. -> temperatura
U. -> umidade
A2. -> variação anômala tipo 2
30% -> porcentagem de variação anômala

53,36 (mín.)
L. -> luminosidade

(b) exemplo de resultado com faixa de 30% de variação anômala tipo 2

A2 (exemplo de resultado)
T.A2.30%
19,97

U.A2.30%
44,64

L.A2.30%
59,26

Fonte: Elaborado pelo autor

No exemplo da figura 30 (faixa de 30% de variação para mais), tendo como
base medições normais de 17,48; 43,42; 53,36 para temperatura, umidade e
luminosidade, respectivamente, se obtém os seguintes resultados: 19,97; 44,64;
59,26. Como exemplo, os valores falsos de umidade na variação A2 e faixa de 30%
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estão entre 56,44 e 43,42.

c) A3: Nesta forma, para cada medição são gerados valores incrementais em
10, 20 e 30%. Com isso todos os valores falsos gerados são acrescidos nesses
percentuais. A A3 tem a estrutura de cálculo apresentada no Algoritmo 3.
Algoritmo 3 - Variação anômala tipo 3 para cada conjunto de dispositivos IoT
Requisito: D - conjunto de três dispositivos IoT
Requisito: G - grandeza física medida pelo dispositivo que pode ser T (temperatura),
U (umidade) ou L (luminosidade) oriunda das medições normais
Requisito: M - medição realizada
Requisito: P - 10, 20 ou 30% de faixa percentual de variação a ser aplicada
Requisito: Variação_valoresEntre(Valor_mínimo, Valor_máximo) - rotina que
retorna um valor pseudo-aleatório dentro de uma faixa de valores
Requisito: A3 = [ ] {Resultado A3 para cada medição}
para DispositivoIoT em D faça
para Grandeza em G faça
para Medição em M faça
para Percentual em P faça
𝐴3 = 𝑀𝑒𝑑𝑖çã𝑜× [1 + (

𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙
)]
100

fim para
fim para
fim para
fim para

A figura 31 exemplifica a forma A3, usando como exemplo incremento do valor
da medição normal em 30%.
Figura 31 - A3 - Exemplo de resultado do algoritmo 3 a partir de uma medição normal extraída
de IBRL (2004)
(a) ilustração da faixa de 30% de variação anômala tipo 3 a partir de uma medição normal
Temperatura

Umidade

Luminosidade

exemplo de medição normal: 17,48

exemplo de medição normal: 43,42

exemplo de medição normal: 53,36

T.A3.30% 17,48

U.A3.30% 43,42

L.A3.30% 53,36

22,72

T. -> temperatura
U. -> umidade
A3. -> variação anômala tipo 3
30% -> porcentagem de variação anômala

56,45

L. -> luminosidade

69,37
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(b) exemplo de resultado com faixa de 30% de variação anômala tipo 3

A3 (exemplo de resultado)
T.A3.30%
22,72

U.A3.30%
56,44

L.A3.30%
69,37

Fonte: Elaborado pelo autor

No exemplo da figura 31 (30% de variação anômala tipo 3), tendo como base
um valor medição normal de luminosidade 53,36 obteve-se o resultado 69,37, pois
houve incremento de 30% do valor da medição normal.
Portanto, com a utilização dos três algoritmos, geram-se medições anômalas
a partir das medições normais de todos os dispositivos IoT selecionados.
Mostram-se na figura 32 resultados dos tipos de anomalias A1, A2, A3 para
uma grandeza (temperatura) do dispositivo 1 do Conjunto A para ilustrar os resultados
obtidos com esses tipos de anomalias.
Figura 32 - Tipos de anomalia A1, A2, A3 em comparação com as medições normais
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Fonte: Elaborado pelo autor

Na figura 32 (a) ilustram-se as medições normais do dispositivo 1 com 30
minutos de intervalo de tempo entre as medições. Na figura 32 (b) constam resultados
da A1, mostrando medições acima e abaixo das medições normais. Na figura 32 (c)
ilustram-se resultados da A2, com as medições normais sendo o limite inferior e
variações acima das medições normais. Na figura 32 (c) a A3 ilustrada apresenta o
incremento dos valores normais com o posicionamento das medições deslocados
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para cima quando comparados às medições normais.
Posteriormente, considera-se que a distribuição geográfica dos dispositivos
no mesmo conjunto é um agrupamento espacial, que contém: (i) dispositivos de cada
conjunto que são vizinhos próximos entre si; (ii) medições normais e anômalas. Os
agrupamentos espaciais utilizados neste trabalho contemplam a alternância do
número de dispositivos IoT com medições normais e anômalas, bem como alternância
do número de grandezas físicas com essas medições (um(a) ou todos(as) com valores
falsos de medições).
Os agrupamentos espaciais, que podem conter anomalias em todas as
medições ou somente em parte delas, devem propiciar o estabelecimento de
relacionamentos que indiquem divergências nas medições ou entre dispositivos IoT.
Os conjuntos de dados de testes (agrupamentos de validação) gerados são
compostos pelos seguintes critérios:


A1, A2, A3: tipos de variação anômala;



TD: Todos os dispositivos com medições anômalas;



1D: Um dispositivo com medições anômalas (o de menor número do conjunto,
podendo ser (para cada conjunto): 1, 16, 20 ou 24);



TG: Todas as grandezas com medições anômalas;



1G: Uma grandeza com medição anômala (umidade).
Os agrupamentos de validação utilizados neste trabalho constam na figura 33.

Figura 33 - Agrupamentos de validação que contêm mescla de medições normais e anômalas
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Fonte: Elaborado pelo autor

A figura 33 (a) apresenta o agrupamento de validação normal entre as
medições dos dispositivos. Na figura 33 (b) a (d) apresentam-se os agrupamentos de
validação que contém medições anômalas TD.TG, 1D.TG e 1D.1G respectivamente.
De acordo com o exposto e também o ilustrado na figura 33, compõem-se nove
conjuntos de dados de testes para validação, os quais contém os seguintes
elementos:
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a) A1.TD.TG: Variação anômala tipo 1, na qual Todos os Dispositivos IoT têm
valores falsos em Todas as Grandezas;
b) A1.1D.TG: Variação anômala tipo 1, na qual somente 1 Dispositivo IoT tem
valores falsos em Todas as Grandezas;
c) A1.1D.1G: Variação anômala tipo 1, na qual somente 1 Dispositivo IoT tem
valores falsos somente em 1 Grandeza;
d) A2.TD.TG: Variação anômala tipo 2, na qual Todos os Dispositivos IoT têm
valores falsos em Todas as Grandezas;
e) A2.1D.TG: Variação anômala tipo 2, na qual somente 1 Dispositivo IoT tem
valores falsos em Todas as Grandezas;
f) A2.1D.1G: Variação anômala tipo 2, na qual somente 1 Dispositivo IoT tem
valores falsos somente em 1 Grandeza;
g) A3.TD.TG: Variação anômala tipo 3, na qual Todos os Dispositivos IoT têm
valores falsos em Todas as Grandezas;
h) A3.1D.TG: Variação anômala tipo 3, na qual somente 1 Dispositivo IoT tem
valores falsos em Todas as Grandezas;
i) A3.1D.1G: Variação anômala tipo 3, na qual somente 1 Dispositivo IoT tem
valores falsos somente em 1 Grandeza;
Portanto, esses nove agrupamentos de validação resultam em nove séries de
dados que contém mescla de medições normais e anômalas. Diante do exposto na
atividade 2.1 (quatro intervalos de tempo), compõem-se 36 séries que contém
medições anômalas. Considerando que se usam três percentuais de variação para
geração de valores falsos, há um subtotal de 108 experimentos que contém medições
anômalas realizados para cada conjunto de dispositivos. Considerando que se
analisam quatro conjuntos de dispositivos, têm-se um total de 432 experimentos com
séries de dados que contém medições anômalas.
Na figura 34 apresentam-se alguns dos agrupamentos de validação gerados
contendo exemplos com variações anômalas A1, A2 e A3, considerando o intervalo
de tempo de 30 minutos entre as medições.
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Figura 34 - Resultados de três das nove formas de anomalias propostas e validadas neste
trabalho executadas no conjunto A (faixa de 30% de anomalia) com intervalo de tempo de 30
minutos
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Fonte: Elaborado pelo autor
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As anomalias apresentadas na figura 34 consideram variação anômala de até
30% (média de variação de 15%). A figura 34 (a) apresenta as medições normais do
Conjuntos A.
A figura 34 (b) mostra o agrupamento de validação TD.TG (usando A1), na
qual deve-se observar que as medições anômalas (A1 no caso) encontram-se em
todos os dispositivos e em todas as grandezas e, como se trata da anomalia A1, há
variações acima e abaixo das medições normais.
A figura 34 (c) mostra o agrupamento de validação 1D.TG (usando A2), em
que as medições anômalas (A2 no caso) encontra-se no dispositivo 1 e em todas as
grandezas - a linha do dispositivo 1 contém variações somente acima das medições
normais por se tratar da anomalia A2.
Por fim, a figura 34 (d) mostra o agrupamento de validação 1D.1G (usando
A3), na qual as medições anômalas (A3 no caso) ocorre apenas na umidade dos
dispositivos 1 e 20 respectivamente, e que pode ser observada na linha azul de cada
gráfico de umidade.
Os agrupamentos de validação TD.TG. 1D.TG e 1D.1G são criados com a
finalidade de subsidiar, para a análise de confiabilidade, diversos cenários anômalos
para comparação com o cenário normal. Os agrupamentos que geram as séries de
medições anômalas são definidos como o mínimo necessário para se observar, por
meio da análise estatística, os diferentes comportamentos anômalos em dispositivos
e em medições.
Contudo, outros agrupamentos podem ser utilizados para diferentes
dispositivos e grandezas. Para tanto, é necessário estruturar pelo menos o mesmo
número de experimentos para possíveis outros testes e validações.
Na validação da atividade 3.2, criam-se os vetores aleatórios das medições
normais (resultado da atividade 2.1) e das anômalas (resultado da atividade 3.1).
A estruturação dos vetores segue o disposto na proposta da atividade 3.2.
Como entrada da atividade 3.2 usam-se os resultados das atividades anteriores: (i)
quatro conjuntos de dispositivos (A, B, C, D); (ii) cada conjunto tem séries de dados
com medições normais e com medições anômalas; (iii) essas séries estão segregadas
nos intervalos de tempo de 30, 60, 120 e 240 minutos.
Considerando o exposto, o esquema da figura 35 apresenta o fluxo da análise
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de confiabilidade para validação do Modelo IoT6Sec (que engloba a validação das
atividades 3.2, 3.3 e 3.4).
Figura 35 - Fluxo da análise de confiabilidade para validação do Modelo IoT6Sec
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Fonte: Elaborado pelo autor

Apresentam-se a seguir todas as tarefas ilustradas na figura 35.
Independentemente do conjunto (A, B, C, D) e do intervalo de tempo (30, 60, 120, 240
minutos), geram-se três vetores aleatórios para cada conjunto de dispositivos IoT,
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apresentados nas equações 5.1, 5.2 e 5.3:
X1
X = [X 2 ]
X3
Onde:





5.1

Y1
Y = [Y2 ]
Y3

5.2

Z1
Z = [Z 2 ]
Z3

5.3

X = dispositivo IoT 1 (Conjunto A) ou, 16 (Conjunto B) ou, 20 (Conjunto C) ou, 24 (Conjunto D)
Y = dispositivo IoT 2 (Conjunto A) ou, 17 (Conjunto B) ou, 21 (Conjunto C) ou, 25 (Conjunto D)
Z = dispositivo IoT 3 (Conjunto A) ou, 18 (Conjunto B) ou, 22 (Conjunto C) ou, 26 (Conjunto D)
1 = temperatura; 2 = umidade; 3 = luminosidade

Para mostrar a composição dos cálculos, a seguir apresentam-se as medidas
e cálculos estatísticos para as medições de um Conjunto de dispositivos IoT
(representados pelos vetores aleatórios X, Y, Z) no intervalo de tempo de 30
minutos (288 medições).
Com os vetores aleatórios definidos, estruturam-se as matrizes de dados
(X288x3 , Y288x3 , Z288x3 ) e vetores de médias amostrais (X1x3 , Y1x3 , Z1x3 ). Posteriormente
′
geram-se SXij , SYij , SZij e as matrizes SX , SY , SZ . Dessa forma pode-se gerar o vetor T1𝑥3
′
que contém tr(SX ), tr(SY ), tr(SZ ) e o vetor G1𝑥3
que contém det(SX ), det(SY ), det(SZ ).

Com isso pode-se obter WT e WG , que permitem extrair o identificador IoT6Sec_ACI
para cada agrupamento de validação.
Prosseguindo, calculam-se R XY , R XZ , R YZ para observar R X1 Y1 , R X2 Y2 , R X3 Y3 ,
R X1 Z1 , R X2 Z2 , R X3 Z3 , R Y1 Z1 , R Y2 Z2 , R Y3 Z3 , obtendo o identificador IoT6Sec_LCI.
Posteriormente, calculam-se d(X1 , Y1 ), d(X2 , Y2 ), d(X3 , Y3 ), d(X1 , Z1 ), d(X2 , Z2 ),
d(X3 , Z3 ), d(Y1 , Z1 ), d(Y2 , Z2 ), d(Y3 , Z3 ), obtendo o identificador IoT6Sec_LSI.
Para compor os vetores aleatórios, matrizes de dados e se calcular: (i) vetores
de médias; (ii) variâncias amostrais; (iii) matrizes de covariâncias amostrais; (iv)
variâncias totais amostrais; (v) variâncias generalizadas amostrais; (vi) matrizes de
correlação amostrais; (vii) matrizes de correlação amostrais de todos os vetores, e;
(viii) distância euclidiana de todas as grandezas entre todos os vetores; usa-se o
software RStudio.
Como entrada o software RStudio recebe: (i) as séries de dados de medições
normais (resultado da validação da atividade 2.1), e; (ii) as séries de dados de
medições anômalas (resultantes da validação da atividade 3.1).
Conforme consta na figura 35, executa-se todo o exposto anteriormente
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(vetores, matrizes, cálculos das atividades 3.2, 3.3 e 3.4) para todos os intervalos
de tempo (30, 60, 120 e 240 minutos) e em todos os conjuntos de dispositivos
(A, B, C e D), obtendo assim comportamentos normais e anômalos.
Resultam, para cada identificador (IoT6Sec_ACI, IoT6Sec_LCI, IoT6Sec_LSI) 16
comportamentos normais (quatro conjuntos em quatro intervalos de tempo) e 432
comportamentos anômalos (quatro conjuntos, quatro intervalos de tempo, três
percentuais de variação anômala e nove agrupamentos de validação).
Nas subseções 5.3.1 a 5.3.3 apresentam-se os resultados da Etapa 3, com a
identificação de medições anômalas em medições e dispositivos.

5.3.1 Resultados do IoT6Sec_ACI
Comportamento normal e anômalo sob a perspectiva da variabilidade:
Os resultados do IoT6Sec_ACI permitem verificar o comportamento normal e anômalo
de cada conjunto. As figuras 35, 36 e 37 apresentam esses resultados.
Figura 36 - IoT6Sec_ACI - Identificação de anomalias em conjuntos (agrupamento TD.TG)
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Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 37 - IoT6Sec_ACI - Identificação anomalias em conjuntos (agrupamento 1D.TG)
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Fonte: Elaborado pelo autor
Figura 38 - IoT6Sec_ACI - Identificação anomalias em conjuntos (agrupamento 1D.1G)
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Fonte: Elaborado pelo autor
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Nas figuras 36, 37 e 38, a linha mostra o comportamento normal e as colunas
o anômalo. Apresentam-se os comportamentos anômalos (com 30% de variação
anômala) em todos os conjuntos (A, B, C, D) e em todos os intervalos de tempo (30,
60, 120 e 240 minutos).
As figuras

36 (a), 37 (a) e 38 (a) mostram a distância entre as medições

normais (linhas) e anômalas (colunas) no intervalo de tempo de 30 minutos dos
agrupamentos anômalos TD.TG, 1D.TG e 1D.1G, respectivamente. As figuras 36 (b),
37 (b) e 38 (b) apresentam os resultados com 60 minutos de intervalo. As figuras
36 (c), 37 (c) e 38 (c) apresentam resultados com 120 minutos, e as figuras 36 (d),
37 (d) e 38 (d) mostram resultados de 240 minutos.
Baseando-se nos resultados apresentados nas figuras 36, 37 e 38, o
IoT6Sec_ACI identifica conjuntos de dispositivos com variação anômala A1, A2 e A3 e
que contém anomalias em: (i) todos os dispositivos (TD); (ii) um dispositivo (1D); (iii)
todas as grandezas (TG), e; (iv) uma grandeza (1G); mesmo quando um conjunto de
dispositivos tem alta variabilidade quando comparado aos demais conjuntos (caso do
conjunto D). Exceção a essa regra está apenas nas anomalias 1D.1G do conjunto D,
cujos resultados anômalos são similares aos resultados normais.
Dessa forma, os seguintes resultados podem ser comentados:


TD.TG: Conforme ilustrado na figura 36, o IoT6Sec_ACI identifica todas as
formas de anomalia TD.TG, pois nenhum comportamento anômalo atinge o
mesmo valor (magnitude) do comportamento normal. Considera-se que a
diferença entre os resultados do IoT6Sec_ACI para as medições normais e
anômalas é o que define esse resultado;



1D.TG: Os resultados do IoT6Sec_ACI são similares ao TD.TG, de acordo com
o ilustrado na figura 37;



1D.1G: O IoT6Sec_ACI identifica comportamento anômalo nos conjuntos A, B
e C de acordo com a figura 38. Contudo, no conjunto D os resultados
anômalos são similares aos normais, devido à extrema variância, conforme
exposto na subseção 5.2. O Modelo IoT6Sec, exclusivamente nesse cenário,
falha ao identificar medições anômalas.
Além do exposto, a figura 39 apresenta os resultados de variabilidade normal

dos Conjuntos A, B, C e D.
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Figura 39 - Comportamento normal de variabilidade de todos os conjuntos analisados
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Fonte: Elaborado pelo autor

Observa-se na figura 39 que os resultados de variabilidade normal dos
Conjuntos A, B e C são similares, enquanto que o resultado de variabilidade normal
do Conjunto D é similar ao resultado anômalo gerado.
Discussão da correlação temporal e espacial sob a perspectiva da
variabilidade: Para o comportamento normal e anômalo referente à variabilidade,
conclui-se que o IoT6Sec_ACI identifica conjuntos de dispositivos IoT com variações
anômalas da ordem de 30%, independentemente do agrupamento de validação
(TD.TG, 1D.TG, 1D.1G), mesmo para dispositivos no limite superior de variabilidade
da rede (a única exceção ocorre para um conjunto de dispositivos que esteja no limite
superior da variabilidade da rede no agrupamento 1D.1G). Deve-se considerar que os
dispositivos no limite superior de variabilidade da rede não representam o
comportamento da maioria dos dispositivos da rede analisada. Isso é verificado ao
observar as figuras 27 e 39.
Na validação em que se utilizou variação de até 30% pôde-se observar que,
embora existam picos de 29%, a média das variações esteve em 15%. Portanto,
também é possível concluir que o Modelo IoT6Sec identifica conjuntos de dispositivos
anômalos com uma média de 15% de alterações nas medições dos dispositivos.
Também se conclui que o aumento do intervalo de tempo não é um fator que
influencia na identificação conjuntos anômalos, sendo identificadas anomalias desde
o menor até o maior intervalo de tempo, de acordo com as figuras 35, 36 e 37.
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5.3.2 Resultados do IoT6Sec_LCI
Comportamento normal e anômalo sob a perspectiva da correlação: Os
resultados do IoT6Sec_LCI detalham os resultados do IoT6Sec_ACI permitindo detectar
se as medições anômalas estão em: (i) todos os sensores de todos os dispositivos;
(ii) todos os sensores de um dispositivo; (iii) um sensor de um dispositivo.
As figuras 40, 41, 42 e 43 mostram o resultado do IoT6Sec_LCI, representando
o comportamento normal de correlação amostral, sendo que as figuras,
respectivamente, apresentam os resultados de 30, 60, 120 e 240 min. Cada figura
contém os resultados de todos os conjuntos (A, B, C, D). Relacionam-se em cada
figura todas as grandezas de todos os dispositivos em cada conjunto, sendo que cada
gráfico apresenta nove resultados. Quanto mais próximo da linha externa (mais
próximo de 1) mais forte é a correlação.
Observa-se, na figura 40, que o coeficiente de correlação amostral normal
entre as mesmas variáveis aleatórias (mesmas grandezas) de dois vetores aleatórios
(dois dispositivos IoT), em todos os conjuntos analisados é maior que 0,90 (exceção
à luminosidade do dispositivo 21). Há casos em que o coeficiente de correlação
amostral chega próximo de 0,99 (normalmente para os sensores de temperatura e
umidade, indicando alto grau de relacionamento). Para a luminosidade, embora exista
forte correlação, a altíssima variância não permite identificar desvios de
comportamento. Por exemplo, nos dias observados na validação para o Conjunto A,
a média da variância das medições de temperatura e umidade é 5,2 e 25,1
respectivamente, enquanto a média da variância da luminosidade é de 16403,6.
Figura 40 - IoT6Sec_LCI: Correlação amostral normal no intervalo de tempo de 30 minutos
entre todos os dispositivos de todos os conjuntos
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Conj. C - Normal - 30min.

Conj. D - Normal - 30min.
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Fonte: Elaborado pelo autor

Esse tipo de comportamento altamente variável faz com que os valores
anômalos da luminosidade sejam identificados como um comportamento normal (pois
observa-se que o comportamento normal é altamente variável) independentemente
do conjunto analisado. Já para temperatura e umidade, que têm variabilidade baixa
quando comparada à luminosidade, a correlação dessas grandezas dos diferentes
dispositivos do mesmo conjunto permite detectar: (i) quais dispositivos enviam
medições anômalas; (ii) desses dispositivos, quais as grandezas que contém
anomalias nas medições.
Figura 41 - IoT6Sec_LCI: Correlação amostral normal no intervalo de tempo de 60 minutos

Conj. A - Normal - 60min.
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Conj. C - Normal - 60min.

Conj. D - Normal - 60min.
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Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 42 - IoT6Sec_LCI: Correlação amostral normal no intervalo de tempo de 120 minutos

Conj. A - Normal - 120min.
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Fonte: Elaborado pelo autor

Observa-se, nas figuras 40 e 41, respectivamente, que os resultados do
IoT6Sec_LCI com intervalo de tempo de 60 e 120 minutos entre as medições mantém-
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se similares aos resultados com intervalo de 30 minutos.
Figura 43 - IoT6Sec_LCI: Correlação amostral normal no intervalo de tempo de 240 minutos

Conj. A - Normal - 240min.
IoT2x3-L

IoT2x3-U

IoT1x2-T
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40

IoT1x2-U

IoT1x2-L

IoT2x3-T

IoT1x3-T

IoT1x3-L

Conj. B - Normal - 240min.

IoT17x18-L

IoT17x18-H

IoT16x17-T
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40

IoT17x18-T

IoT16x17-L

IoT16x18-T

IoT16x18-L

IoT1x3-U

IoT16x17-H

IoT16x18-H

(a)

(b)

Conj. C - Normal - 240min.

Conj. D - Normal - 240min.

IoT20x21-T
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40

IoT24x25-T
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40

IoT2x3-L

IoT2x3-U

IoT20x21-U

IoT20x21-L

IoT21x22-T

IoT20x22-T

IoT20x22-L

IoT20x22-U

(c)

IoT21x22-L

IoT21x22-U

IoT25x26-T

IoT24x25-U

IoT24x25-L

IoT24x26-T

IoT24x26-L

IoT24x26-U

(d)

Fonte: Elaborado pelo autor

Na figura 43 (b) observa-se leve alteração nos resultados do IoT6Sec_LCI,
sendo que, para o Conjunto B, a luminosidade do dispositivo 17 (pontos IoT16x17-L e
IoT17x18-L) apresenta resultado do IoT6Sec_LCI menor que 0,9.
Diante do apresentado, os resultados que representam o comportamento
normal das medições mostram que, de 144 comportamentos normais analisados,
apenas 10 (6,95%) (luminosidade do dispositivo 20 em 30, 60, 120 e 240 min. e
luminosidade do dispositivo 17 em 240 min.) têm resultado do IoT6Sec_LCI menor que 0,9.
Apresentam-se, nas figuras 43,44 e 45 os resultados do IoT6Sec_LCI para as
medições anômalas TD.TG, 1D.TG e 1D.1G. Na figura 44 apresentam-se os
resultados do IoT6Sec_LCI das anomalias TD.TG (intervalo de tempo de 30 minutos):
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Figura 44 - IoT6Sec_LCI: Resultados do agrupamento de validação TD.TG com intervalo de
tempo de 30 minutos
Conj. A - A1.TD.TG - 30 min.
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Fonte: Elaborado pelo autor

Os resultados da figura 44 são similares para os demais intervalos de tempo
(60, 120 e 240 minutos). Nos resultados de 240 minutos, mesmo tendo resultados
similares aos de 30 minutos, há gradativa aproximação desses resultados aos das
medições normais. Observa-se na figura 44 que o IoT6Sec_LCI identifica medições
anômalas em agrupamentos TD.TG pois o preenchimento do gráfico não ultrapassa
a linha 0,9 nos gráficos (com exceção para todas as anomalias A3 e, também, para
as anomalias A2 nos Conjuntos C e D mostradas na figura 43 (f) e (h)). Contudo,
independentemente do conjunto, e conforme a figura 43 (i), as anomalias A3 geradas
não influenciaram na correlação, por esse motivo os resultados do IoT6Sec_LCI são
iguais aos das medições normais. Além disso, a luminosidade - grandeza que têm
extrema variabilidade (fato apresentado no início desta seção) - também apresenta
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resultados de correlação similares aos das medições normais.
Na figura 45 apresentam-se os resultados do IoT6Sec_LCI para o agrupamento
de validação 1D.TG com intervalo de tempo de 30 minutos:
Figura 45 - IoT6Sec_LCI: Resultados do agrupamento de validação 1D.TG com intervalo de
tempo de 30 minutos
Conj. A - A1.1D.TG - 30 min.
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Fonte: Elaborado pelo autor

Os resultados da figura 45 são similares para os demais intervalos de tempo.
Observa-se na figura 45 que o IoT6Sec_LCI identifica as anomalias 1D.TG, com
exceção das anomalias do conjunto D. Nas anomalias 1D.TG as medições anômalas
encontram-se em todas as grandezas dos dispositivos 1, 16, 20, 24 dos seus
respectivos conjuntos. Observa-se que, quando há o envolvimento desses
dispositivos, o preenchimento do gráfico não atinge a linha 0,90 (exceto para o
dispositivo 24). Isso indica a presença de anomalia nesses dispositivos. As exceções
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ocorrem para: luminosidade, conjunto D e anomalias A3 pelos fatores anteriormente
expostos na discussão dos resultados da figura 44.
Na figura 46 apresentam-se os resultados do IoT6Sec_LCI das anomalias
1D.1G com intervalo de tempo de 30 minutos:
Figura 46 - IoT6Sec_LCI: Resultados do agrupamento de validação 1D.1G com intervalo de
tempo de 30 minutos
Conj. A - A1.1D.1G - 30 min.
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Fonte: Elaborado pelo autor

Os resultados da figura 46 são similares para os intervalos de tempo de 60 e
120. Nas anomalias 1D.1G as medições anômalas encontram-se na umidade dos
dispositivos 1, 16, 20, 24 dos seus respectivos conjuntos. Observa-se que, quando há
o envolvimento dessa grandeza anômala desses dispositivos, o valor do IoT6Sec_LCI
não atinge a linha 0,90 (exceto para o conjunto D). Isso indica a presença de anomalia
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nessa grandeza desses dispositivos, uma vez que os resultados do IoT6Sec_LCI não
tem a mesma correlação do relacionamento normal.
Entretanto, para o intervalo de tempo de 240 minutos os resultados mantêmse similares aos de 30 minutos apenas para os Conjuntos B, C e parcialmente no
Conjunto A (apenas para A2). Os resultados do conjunto D e das anomalias A1 do
conjunto A têm resultados mais próximos das medições normais, conforme se observa
na figura 47.
Diante do apresentado na figura 47, quando há o envolvimento de extremos
(alta variabilidade como na luminosidade e no Conjunto D), o

IoT6Sec_LCI tem

resultados das medições anômalas similares aos das medições normais.
Figura 47 - IoT6Sec_LCI: Resultados das anomalias 1D.1G com intervalo de tempo de 240
minutos
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Discussão da correlação temporal e espacial sob a perspectiva da
correlação: Da mesma forma como observado nos resultados de variabilidade
conclui-se, para o IoT6Sec_LCI, que o aumento do intervalo de tempo, embora
aproxime a correlação anômala da correlação normal, ainda não é um fator que
influencie na detecção de medições anômalas nos intervalos de tempo validados
neste trabalho. Contudo, os resultados do IoT6Sec_LCI apresentam muitas exceções.
Conforme observado nas figuras 43, 44, 45 e 46 e seus respectivos
comentários, as principais desvantagens do IoT6Sec_LCI são:
 a luminosidade em qualquer conjunto é uma grandeza com medições
anômalas não identificadas;
 as anomalias do tipo A3 não são identificadas;
 o conjunto D, por ter a maior variância entre as medições de seus
dispositivos, tem poucas medições anômalas detectadas.
Essas desvantagens explicam o motivo pelo qual os trabalhos de Xie, Hu, Guo
(2015), Moshtaghi et al. (2011), Suthaharan et al. (2010) e Rajasegarar et al. (2007)
trabalham apenas com temperatura e umidade.
Por isso, apresentam-se na tabela 1 os resultados do IoT6Sec_LCI
considerando apenas temperatura e umidade (lembrando que os resultados normais,
em 93,06% dos casos, têm resultado maior que 0,9):
Tabela 1 - Resultado do IoT6Sec_LCI com valor menor que 0,9 para temperatura e umidade
Conjunto

A1 (TD.TG, 1D.TG, 1D.1G)

A2 (TD.TG, 1D.TG, 1D.1G)

A3 (TD.TG, 1D.TG, 1D.1G)

A

95,80%

100,00%

0%

B

97,90%

97,90%

0%

C

100,00%

85,40%

0%

D

39,60%

18,80%

0%

Fonte: Elaborado pelo autor

Com os resultados apresentados no tabela 1, conclui-se sobre o IoT6Sec_LCI:
 identificam-se medições anômalas dos tipos A1 e A2 em qualquer
agrupamento de validação (TD.TG, 1D.TG e 1D.1G), com altos índices de
detecção em A, B, C e baixo índice no conjunto D:
o identificam-se medições anômalas na correlação espacial entre
temperatura e umidade, pois os resultados estão acima de 95% em
praticamente todos os cenários nos conjuntos A, B e C;
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o o conjunto D tem desempenho inferior, explicado pela alta variância
citada no início desta seção, porém, esse conjunto não representa a
maioria dos comportamentos da rede.

5.3.3 Resultados do IoT6Sec_LSI
Comportamento normal e anômalo sob a perspectiva da distância
euclidiana: Os resultados do IoT6Sec_LSI têm o mesmo objetivo do IoT6Sec_LCI,
detalhando em que dispositivo se identifica anomalia e em qual grandeza há medições
anômalas.
As figuras 48, 49, 50 e 51 apresentam os resultados do IoT6Sec_LSI para todos
os conjuntos analisados. Nos gráficos dessas figuras inserem-se números percentuais
nas colunas que contém medições anômalas (vermelhas) para evidenciar a
dissimilaridade das medições anômalas em relação às normais, pois há diferentes
gradações de resultados para evidenciar.
Os comportamentos anômalos identificados pelo IoT6Sec_LSI observados nas
figuras 48, 49, 50 e 51 apresentam o resultado da distância euclidiana entre
dispositivos e suas grandezas, sendo que, para identificar anomalias TD.TG, 1D.TG
e 1D.1G é necessário comparar os resultados anômalos do IoT6Sec_LSI com o
resultado normal do IoT6Sec_LSI.
As escalas das barras referem-se às mesmas grandezas, ou seja, deve-se
observar as barras de luminosidade das medições normais com as barras de
luminosidade das medições anômalas (as escalas estão na mesma proporção para
as mesmas grandezas e não para grandezas diferentes, portanto, não se pode
comparar a dimensão da barra de temperatura com a de umidade ou de
luminosidade).
Observando as figuras 48, 49, 50 e 51 há casos em que se têm mais de 1000%
de diferença, indicando alto grau de diferença das medições anômalas em relação às
medições normais (caso, por exemplo, da figura 48 (g) que mostra, dentre outros
resultados, a dissimilaridade entre temperatura, umidade e luminosidade dos
dispositivos 1, 2 e 3).
Nas figuras 48 (b), 49 (b), 50 (b) e 51 (b), por exemplo, mostra-se o
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agrupamento de validação TD.TG. O agrupamento de validação 1D.TG mostrado, por
exemplo, nas figuras 48 (e), 49 (e), 50 (e) e 51 (e) tem o primeiro dispositivo (marcado
em vermelho) com medições anômalas em todas as grandezas, portanto, onde ele
está envolvido, o resultado do IoT6Sec_LSI é bem diferente do resultado normal.
Também se observa nas figuras 48 (e), 49 (e), 50 (e) e 51 (e) o agrupamento anômalo
1D.1G em que somente há anomalia na umidade do primeiro dispositivo (dispositivo
e grandeza marcados em vermelho).
A figura 48 mostra os resultados do IoT6Sec_LSI para o Conjunto A no intervalo
de tempo de 240 minutos. O intervalo de tempo de 240 minutos, conforme se observa
nas subseções 5.3.1 e 5.3.2 é o que apresenta mais variabilidade e que se tem mais
dificuldade em observar anomalias. Por esse motivo opta-se por mostrar esses
resultados, sendo que os resultados para os intervalos de tempo de 30, 60 e 120
minutos são similares aos apresentados.
Figura 48 - IoT6Sec_LSI: Similaridade das medições normais e anômalas do conjunto A com
intervalo de tempo de 240 minutos
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Fonte: Elaborado pelo autor

Percebe-se que os resultados anômalos (barras vermelhas) apresentados na
figura 48 têm valores do IoT6Sec_LSI consistentemente diferentes dos valores das
medições normais. Os resultados de similaridade entre temperatura e umidade são
mais expressivos quando comparados à similaridade da luminosidade. As anomalias
na luminosidade, que tem alta variabilidade, mesmo em menor proporção são
identificadas pelo IoT6Sec_LSI.
Na figura 48 (a) não há o envolvimento de medições anômalas, por esse
motivo o resultado do IoT6Sec_LSI apresenta a normalidade da distância euclidiana no
que se refere à correlação espacial normal entre dispositivos e grandezas. Na figura
48 (b), (c) e (d) apresenta-se o agrupamento TD.TG nos tipos de variação anômala
A1, A2 e A3 respectivamente. Nesse caso, há anomalias em todos os dispositivos e
todas as grandezas, com os percentuais de variação anômala em relação às medições
normais indicados acima das colunas. Na figura 48 (e), (f) e (g) apresenta-se o
agrupamento 1D.TG em que o dispositivo 1 contém medições anômalas. Por isso,
quando há o envolvimento desse dispositivo - d(IoT1,IoT2) e d(IoT1,IoT3) - o resultado
do IoT6Sec_LSI mostra evidente diferença em relação às medições normais. Quando
não há o envolvimento do dispositivo 1 - d(IoT2,IoT3), não há anomalias a serem
identificadas, por isso o IoT6Sec_LSI mostra a normalidade. Na figura 48 (h), (i) e (j)
mostra-se o agrupamento 1D.1G, em que as medições anômalas estão na umidade
do dispositivo 1. Por esse motivo, o único local em que há medições anômalas é no
encontro da umidade do dispositivo 1 com as umidades dos dispositivos 2 e 3. Dessa
forma, o IoT6Sec_LSI identifica essas anomalias e apresenta a diferença em relação
às medições normais acima da coluna no gráfico. Quando não há o envolvimento da
umidade do dispositivo 1, a distância euclidiana tem o mesmo resultado (e
comportamento) das medições normais.
A figura 49 apresenta os resultados do IoT6Sec_LSI para o Conjunto B no
intervalo de tempo de 240 minutos.
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Figura 49 - IoT6Sec_LSI: Similaridade das medições normais e anômalas do Conjunto B com
intervalo de tempo de 240 minutos
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Fonte: Elaborado pelo autor

Os resultados anômalos apresentados na figura 49 têm comportamento
similar aos discutidos na figura 48. A única exceção ocorre na figura 49 (b) que
apresenta distância euclidiana de 0% em relação à temperatura, pois o algoritmo
pseudo-aleatório gerou valores anômalos que apresentam distância euclidiana igual
à das medições normais. Caso houvesse a geração de valores diferentes, a distância
euclidiana apresentaria a diferença de valores assim como nos demais casos.
A figura 50 apresenta os resultados do IoT6Sec_LSI para o Conjunto C no
intervalo de tempo de 240 minutos.
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Figura 50 - IoT6Sec_LSI: Similaridade das medições normais e anômalas do Conjunto C com
intervalo de tempo de 240 minutos
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Fonte: Elaborado pelo autor

Os resultados anômalos têm comportamento similar aos discutidos nas
figuras 48 e 49. A única exceção ocorre na figura 50 (f) que apresenta distância
euclidiana de 0% em relação à temperatura. Pode-se confirmar que isso ocorreu
devido ao fato de que o algoritmo pseudo-aleatório coincidentemente gerou valores
muito próximos aos das medições normais, porém, caso os resultados do algoritmo
tivessem sido diferentes, a distância euclidiana exibiria os resultados normalmente
como nos outros casos.
Por fim, apresenta-se a figura 51 que contém resultados do IoT6Sec_LSI para
o Conjunto D no intervalo de tempo de 240 minutos.
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Figura 51 - IoT6Sec_LSI: Similaridade das medições normais e anômalas do Conjunto D com
intervalo de tempo de 240 minutos
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Fonte: Elaborado pelo autor

A figura 51 apresenta resultados do IoT6Sec_LSI para medições anômalas que
vão de 28 a mais de 1000%, evidenciando grande diferença em relação às medições
normais. Para a luminosidade os percentuais são menores, mas ainda assim são
identificados e vão de 20 a 191% de diferença em relação à similaridade das medições
normais.
As figuras 48, 49, 50 e 51 consolidam vários experimentos em cada gráfico.
Observa-se que o IoT6Sec_LSI sob a perspectiva da distância euclidiana identifica
todas as formas de anomalia (A1, A2, A3), em todos os agrupamentos de validação
(TD.TG, 1D.TG, 1D.1G). Para grandezas mais correlacionadas (caso de temperatura
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e umidade), os percentuais de diferença em relação às medições normais chegam a
mais de 1000%. Até mesmo para a luminosidade, que não tem forte correlação com
as demais grandezas, o IoT6Sec_LSI, embora não tenha a mesma distinção quando
se trata de temperatura e umidade, permite observar diferenças mesmo dessa
grandeza que tem alta variabilidade.
Discussão da correlação temporal e espacial sob a perspectiva da
distância euclidiana: Da mesma forma como no IoT6Sec_LCI, o IoT6Sec_LSI identifica
anomalias nas medições, detalhando se a anomalia ocorre em um dispositivo e, ainda,
em qual(is) sensor(es) a anomalia ocorre.
Apresenta-se na tabela 2 o resultado do IoT6Sec_LSI considerando a
correlação espacial de todos os conjuntos (A, B, C, D), em temperatura, umidade e
luminosidade em todos os intervalos de tempo.
Tabela 2 - Resultado do IoT6Sec_LSI
Conjunto

IoT6Sec_LSI com resultado diferente de 0%

A

96,08%

B

98,53%

C

93,63%

D

95,59%

Fonte: Elaborado pelo autor

Os resultados apresentados na tabela 2 evidenciam:
 a importância da distância euclidiana na identificação de anomalias A1, A2
(já identificadas pelo IoT6Sec_LCI) e A3 (não identificadas pelo IoT6Sec_LCI);
 identificação de medições anômalas mesmo em um conjunto com alta
variabilidade (caso do conjunto D);
 vantagem do modelo IoT6Sec em relação aos trabalhos de Xie, Hu, Guo
(2015), Moshtaghi et al. (2011), Suthaharan et al. (2010) e Rajasegarar et
al. (2007), uma vez que o IoT6Sec_LSI identifica anomalias na luminosidade;
 embora sejam identificados, os níveis mais baixos de diferença em relação
às medições normais encontram-se na luminosidade.
O IoT6Sec_LSI ainda apresenta uma vantagem quando comparado ao
IoT6Sec_LCI, pois permite identificar anomalias A3. Os valores de distância euclidiana
iguais ou muito próximos de 0% apresentados nas figuras 48 (b) e 49 (f) explicam-se
pois o algoritmo pseudo-aleatório apresentado no início da subseção 5.3 gerou
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valores de medições que têm distância euclidiana similar às das medições normais.
Caso os resultados do algoritmo pseudo-aleatório resultassem em diferentes valores,
os resultados do IoT6Sec_LSI apresentados na tabela 2 seriam ainda mais expressivos.
Conclui-se, com o IoT6Sec_LSI, que a distância euclidiana identifica medições
anômalas na correlação espacial entre dispositivos e grandezas em qualquer intervalo
de tempo, independentemente do tipo de anomalia.

5.3.4 Resultados adicionais usando distância de mahalanobis
Adicionalmente à validação e aos demais resultados do Modelo IoT6Sec
apresentados, considera-se mais uma visão sobre as medições normais e anômalas
para observar o quanto a distância de mahalanobis pode contribuir. Geram-se elipses
como resultado da distância de mahalanobis, de maneira análoga aos trabalhos de
Rajasegarar et al. (2007) e Moshtaghi et al. (2011).
Algumas das elipses geradas constam na figura 52 que, apresenta resultados
da distância de mahalanobis do conjunto C considerando as grandezas temperatura
e umidade.
Figura 52 - Elipse de confiança baseada nas distâncias de mahalanobis do Conjunto C com
intervalo de 30 minutos
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1D.TG (usando A2)
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Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme se observa na figura 52 a distância de mahalanobis é adequada
para identificar anomalias do tipo A3 (independentemente do agrupamento anômalo,
embora os melhores resultados ocorram para TD.TG), mas pouco identifica anomalias
A2 e não há identificação de anomalias A1.
Na figura 52 a elipse com 99% de confiança abrange praticamente todas as
medições (pontos mostrados nos gráficos). As anomalias do tipo A1, como se observa
na figura 52 (b), também se encontram (em sua grande maioria) dentro da elipse de
confiança, por esse motivo a dM (X, Y) não identifica anomalias A1. A figura 52 (b)
mostra apenas anomalias do tipo A1 no agrupamento TD.TG, entretanto mesmo para
outros agrupamentos (1D.TG e 1D.1G) os resultados são similares. Para as anomalias
do tipo A2, como se observa na figura 52 (c) e (e), a maior parte (50% ou mais) dos
pontos anômalos se encontra dentro da elipse de confiança. Contudo, é possível
detectar algumas medições anômalas, sendo que esses resultados são similares para
agrupamentos anômalos TD.TG. Para as anomalias do tipo A3, como se observa na
figura 52 (d) e (f), a maior parte das medições anômalas encontra-se fora da elipse de
confiança, consequentemente identificando medições anômalas. O melhor caso
ocorre com o agrupamento anômalo 1D.TG como consta na figura 52 (d).
Neste trabalho, a dM (X, Y) considera a distância de duas grandezas físicas
(temperatura e umidade) em relação à média e matriz de covariância inversa das
medições do conjunto analisado. O trabalho de Rajasegarar et al. (2007) considera
como ponto central a média de todas as medições de todos os dispositivos em um
período de apenas 4 horas. Esse curto intervalo de tempo apresenta medições
próximas na maioria dos dispositivos da rede com poucos outliers. Considera-se mais
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adequado para análise de comportamento normal e anômalo os intervalos de tempo
propostos e validados neste trabalho.
Observa-se na figura 52 que as anomalias do tipo A1 (principalmente) e A2
mantém a média das medições anômalas próxima das medições normais, assim como
a variância. Como a distância de Mahalanobis atua na distância das medições em
relação a um ponto central (o vetor de médias amostrais), essas anomalias não são
adequadamente identificadas.

5.3.5 Sistema de confiabilidade do Modelo IoT6Sec
Considerando os identificadores IoT6Sec_ACI, IoT6Sec_LCI, IoT6Sec_LSI e os
resultados obtidos com a dM (X, Y), a análise de confiabilidade do modelo IoT6Sec
resulta em um diagnóstico de confiabilidade conforme a operação sistêmica detalhada
na figura 53.
Figura 53 - Sistema de confiabilidade do modelo IoT6Sec
3. Contraprova

1. Identificação de conjuntos cujos
dispositivos contêm medições
anômalas

IoT6Sec_LCI

dM(X,Y)

IoT6Sec_ACI

2. Detalhamento de quais grandezas e
dispositivos contêm medições
anômalas
IoT6Sec_LSI

Medições
anômalas
identificadas?

Não

Não

Medições
anômalas
identificadas?

Sim

Sim

Resultado: Medições
anômalas classificadas
como tipos A1 ou A2

Resultado: Medições
anômalas classificadas
como tipo A3

Resultado: Identificação do local
de ocorrência da anomalia:
TD.TG, 1D.TG, 1D.1G
Resultado: Medições
anômalas identificadas, mas
com tipo não classificado
Medições anômalas
identificadas?

Não

Sim
Resultado: Medições normais

Fonte: Elaborado pelo autor

A análise de confiabilidade do modelo IoT6Sec, portanto, opera na forma de
um sistema que identifica medições anômalas conforme consta na figura 53 e tem as
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seguintes definições:
1. O IoT6Sec_ACI identifica conjuntos de dispositivos com medições anômalas;
2. Dentro desse conjunto, o IoT6Sec_LSI identifica o local de ocorrência dessas
medições anômalas, se em:
a. todos os dispositivos e todas as grandezas (TD.TG);
b. um dispositivo em todas as suas grandezas (1D.TG);
c. um dispositivo em uma grandeza (1D.1G);
3. Os resultados do IoT6Sec_LSI passam por contraprova em dois estágios:
a. Caso o IoT6Sec_LCI identifique medições anômalas, essas são dos tipos
A1 ou A2;
b. Caso a dM (X, Y) identifique medições anômalas, essas são do tipo A3;
c. Caso esses dois índices não identifiquem medições anômalas:
i. Embora exista anomalia não é possível determinar o tipo de variação
anômala;
4. Caso o IoT6Sec_LSI não identifique medições anômalas, essas medições
são consideradas normais.
Como o IoT6Sec_LSI identifica a presença de anomalias em agrupamentos que
contenham medições anômalas em TD.TG, 1D.TG e 1D.1G e nos tipos de anomalias
A1, A2 e A3, o uso do IoT6Sec_LCI e d_M(X, Y) tem a finalidade de corroborar e validar
os resultados do sistema de confiabilidade.

5.4 Validação da Fase 2 - Etapa 4
Nesta etapa, mantém-se a estrutura apresentada na figura 24, com utilização
de IPSec ESP autenticado na estação de gerenciamento e nos dispositivos IoT. A
estação de gerenciamento tem endereço IPv6 aaaa::1, enquanto os dispositivos tem
endereços IPv6 aaaa::212:7401:1:101 (6LBR), aaaa::212:7402:2:202 (IoT 1),
aaaa::212:7403:3:303 (IoT 2) e aaaa::212:7404:4:404 (IoT 3). As medições de energia
são efetuadas nos dispositivos IoT 1, IoT 2 e IoT 3.
Na estação de gerenciamento usa-se um servidor UDP desenvolvido em
python. Para que as medições sejam obtidas simultaneamente, conforme definido na
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atividade 1.1, a estação de gerenciamento envia requisições UDP para os dispositivos
IoT, que aguardam conexões seguras na porta 1234. A finalidade é obter as medições
para se efetuar os cálculos de energia apresentados posteriormente.
Nesse sentido os experimentos conduzidos no Contiki permitem a observação
da energia necessária, atendendo ao que consta na atividade 4.1. Usa-se o
ContikiMAC como mecanismo do ciclo de trabalho, no qual o rádio permanece ligado
por cerca de 0,6% do tempo, conforme consta em Raza, Wallgren, Voigt (2013). Para
obter as informações da energia necessária utiliza-se o módulo energest conforme
Dunkels et al. (2007).
A tabela 3 apresenta as condições de operação para algumas situações de
utilização do dispositivo Tmote Sky. Calcula-se o consumo de energia considerando
os valores nominais de voltagem e corrente, adotando-se como base as condições
normais de operação do dispositivo Tmote Sky.
Tabela 3 - Condições de operação do dispositivo Tmote Sky
Condições típicas

Mínima

Voltagem

Nominal

2,1

Máxima

Unidade

3,6

V

Corrente com CPU ligada e Rádio em RX

21,8

23

mA

Corrente com CPU ligada e Rádio em TX

19,5

21

mA

Corrente com CPU ligada e rádio desligado

1,8

2,4

mA

Corrente com CPU ociosa e rádio desligado

0,0545

1,2

mA

Fonte: Adaptado de Raza, Walgren, Voigt (2013)

Usa-se como voltagem nominal 3V, da mesma forma como consta no trabalho
de Raza, Walgren, Voigt (2013) e Raza et al. (2011). Também se consideram valores
nominais para as seguintes correntes: (i) RX (21,8 mA); (ii) TX (19,5 mA), e; (iii) CPU
ligada e rádio desligado (1,8 mA). Verifica-se que a maior corrente está relacionada à
recepção (RX) e transmissão (TX) de dados.
O módulo energest apresenta valores por meio de ticks. O número de ticks é
o valor utilizado para posteriormente se obter a energia necessária em mJ (milijoules).
A partir das informações obtidas pelo módulo energest, aplica-se a equação 5.4,
também utilizada por Raza et al. (2013):
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 [𝑚𝐽] =

𝑡𝑖𝑐𝑘𝑠 (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑠𝑡) ×𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑚𝐴)×𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒𝑚 (𝑉)
𝑡𝑖𝑐𝑘𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜

Onde:
ticks: valor apresentado pelo módulo energest

5.4
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ticks por segundo: valor padrão do Contiki para cálculos do módulo energest. No
caso da versão 2.7 do Contiki o valor é 32768 (RAZA ET AL., 2013).

Mais especificamente, para o cálculo de gasto de energia de CPU aplica-se a
equação 5.5:
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎_𝐶𝑃𝑈 [𝑚𝐽] =

𝑡𝑖𝑐𝑘𝑠 (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑠𝑡) ×1,8 𝑚𝐴×3 𝑉
32768

5.5

Para o cálculo de gasto de energia de TX aplica-se a equação 5.6:
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎_𝑇𝑋 [𝑚𝐽] =

𝑡𝑖𝑐𝑘𝑠 (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑠𝑡) ×19,5 𝑚𝐴×3 𝑉
32768

5.6

Para o cálculo de gasto de energia de RX aplica-se a equação 5.7:
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎_𝑅𝑋 [𝑚𝐽] =

𝑡𝑖𝑐𝑘𝑠 (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑠𝑡) ×21,8 𝑚𝐴×3 𝑉
32768

5.7

Obtém-se dados de energia de CPU pois isso se relaciona com o consumo
para: (i) ativar os sensores; (ii) obter as medições; (iii) desativar os sensores; (iv)
executar o comando para transmissão das medições; (v) preparar o datagrama para
ser transmitido com IPSec ESP com opção de autenticação, uma vez que as medições
são inseridas no datagrama UDP. As medições de CPU realizam-se na camada de
aplicação.
Obtém-se dados de energia de RX pois o rádio receberá, da estação de
gerenciamento, uma requisição UDP para envio das medições de seus sensores.
Obtém-se dados de energia de TX pois o rádio enviará o datagrama contendo as
medições.
Acerca do gasto de energia com TX e RX, durante a execução da rede
6LoWPAN, há várias trocas de pacotes de controle na rede. A energia requerida pelo
rádio (TX e RX) e CPU para os pacotes de controle estão fora do escopo deste
trabalho e não são considerados na análise de energia.
Para analisar a energia consumida em RX e em TX é necessário obter tais
informações da camada física, o que resulta em alterar o driver de rádio dentro do
Contiki para se coletar informações de energia antes e depois do envio das medições.
Dessa forma é possível obter a energia envolvida na transmissão.
As informações de energia não são transmitidas justamente para não
influenciar no gasto de energia. Dessa forma, as medições de energia são obtidas
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dentro do próprio Contiki e Cooja.
Diante do exposto, define-se que as grandezas físicas medidas são inseridas
em uma cadeia de caracteres no seguinte formato (até 17 bytes): “T:99.U9999.L9999.”
que contém as medições "raw" dos sensores. Esses 17 bytes são inseridos no
datagrama UDP para serem transmitidos à estação de gerenciamento. A cadeia de
caracteres deve ser a menor possível, pois quanto menor o número de bytes
transmitidos, menos energia é necessária.

5.4.1 Resultados da análise de energia
No Modelo IoT6Sec analisa-se a energia requerida para cada cenário de
segurança.
A tabela 4 apresenta o detalhamento do consumo de energia de CPU, RX, TX
em mJ por medição. O consumo de energia dos dispositivos IoT é obtido diretamente
no Contiki/Cooja.
Tabela 4 - Consumo médio de energia por medição com e sem IPSec ESP com opção de
autenticação
Recurso
Sem IPSec
Com IPSec ESP com aut.
Energia média de RX

0,2862 mJ

0,3225 mJ

Energia média de TX

0,1014 mJ

0,1688 mJ

Energia média de CPU

0,3240 mJ

0,4195 mJ

Consumo total de energia

0,7116 mJ

0,9108 mJ

Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme se observa na tabela 4, o maior percentual de consumo de energia
está relacionado à transmissão do pacote IPv6 seguro, que exige 67% mais energia
que a transmissão sem segurança. Isso ocorre dado o tamanho do quadro IEEE
802.15.4 que carrega o pacote IPv6 compactado seguro que tem, em média, 99 bytes.
O quadro que carrega um pacote IPv6 compactado sem IPSec tem, em média, 67
bytes.
Conforme se observa na tabela 4, requerem-se, em média, 0,91mJ para: (i)
ativar os sensores de temperatura, umidade e luminosidade do dispositivo Tmote Sky;
(ii) obter as medições; (iii) inseri-las na carga útil UDP, e; (iv) preparar o pacote IPv6
com IPSec ESP com opção de autenticação usando chave de 128 bits. Por sua vez,
para transmitir as mesmas informações usando UDP, mas sem IPSec, o consumo é
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de, em média, 0,71mJ.
Portanto, usar IPSec ESP com opção de autenticação exige 22% mais energia
por medição enviada. A vida útil de um dispositivo IoT usando o Modelo IoT6Sec é
78% da vida útil sem o uso de recursos de segurança.
Ainda sobre a tabela 4, o maior consumo de energia em números absolutos
está relacionado ao consumo de CPU. Dado o exposto percebe-se a importância de
analisar a questão energética pois, mesmo sendo RX e TX os recursos que
nominalmente requerem mais corrente, o tempo necessário de CPU requer mais
energia quando comparado à RX e TX isoladamente pois há o envolvimento da
ativação e utilização dos sensores de temperatura, umidade, luminosidade, além da
montagem do datagrama UDP e pacote IPv6 seguro.
Porém, sob o ponto de vista do consumo de energia de rádio (RX + TX),
observa-se que se requer mais energia de rádio quando comparada à energia de CPU.
A tabela 5 apresenta o consumo total de energia nos intervalos de tempo
validados (30, 60, 120 e 240 minutos).
Tabela 5 - Custo energético por dia para se obter as medições no Modelo IoT6Sec
30 min. (48
medições por dia)

60 min. (24
medições por dia)

120 min. (12
medições por dia)

240 min. (6
medições por dia)

Sem IPSec

34,16 mJ

17,08 mJ

8,54 mJ

4,27 mJ

Com IPSec

43,73 mJ

21,86 mJ

10,93 mJ

5,47 mJ

Fonte: Elaborado pelo autor

O consumo de energia é gradativamente menor conforme se exigem menos
medições, conforme se observa na tabela 5.

5.5 Síntese da validação e resultados
Neste capítulo analisaram-se os resultados obtidos da aplicação do Modelo
IoT6Sec.
Baseando-se: (i) no ambiente estruturado na Fase 1 com a rede 6LoWPAN,
uso do Contiki/Cooja e dispositivos Tmote Sky que medem temperatura, umidade e
luminosidade, e; (ii) no dataset IBRL (2004) e no fluxo de análise de confiabilidade
apresentado na figura 35, os principais resultados são apresentados a seguir.
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Sobre a identificação de medições anômalas os resultados obtidos foram:
 Identificação de conjuntos cujos dispositivos têm medições anômalas
(usando a variabilidade com IoT6Sec_ACI):
o o IoT6Sec_ACI identifica conjuntos de dispositivos IoT com variações
anômalas da ordem de 30%, independentemente do agrupamento de
validação (TD.TG, 1D.TG, 1D.1G), mesmo para dispositivos no limite
superior de variabilidade da rede;
o a única exceção à regra anteriormente apresentada ocorre para um
conjunto de dispositivos que esteja no limite superior da variabilidade da
rede no agrupamento 1D.1G;
o o aumento do intervalo de tempo não é um fator que influencia na
identificação conjuntos anômalos.
 Identificação do local exato da ocorrência de medições anômalas (em
dispositivos e em grandezas) usando a correlação com IoT6Sec_LCI:
o medições anômalas dos tipos A1 e A2 detectadas em qualquer
agrupamento de validação (TD.TG, 1D.TG e 1D.1G), com altos índices
de detecção em A, B, C e baixo índice no conjunto D:
 identificam-se medições anômalas na correlação espacial entre
temperatura e umidade, pois os resultados estão acima de 95% em
praticamente todos os cenários;
 o conjunto D tem desempenho inferior, explicado pela alta variância
citada no início da seção 5.3.2;
o a luminosidade em qualquer conjunto é uma grandeza com medições
anômalas não identificadas;
o as anomalias do tipo A3 não são identificadas;
o o conjunto D, por ter a maior variância entre as medições de seus
dispositivos, tem poucas medições anômalas detectadas.
 Identificação do local exato da ocorrência de medições anômalas (em
dispositivos e em grandezas) usando a distância euclidiana com
IoT6Sec_LSI:
o a distância euclidiana apresenta os melhores resultados com detecção
de medições anômalas com índices iguais ou superiores a 93,63%;
o identificação de tipos de anomalias A1, A2 (já identificadas pelo
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IoT6Sec_LCI) e A3 (não identificadas pelo IoT6Sec_LCI);
o identificação de medições anômalas mesmo em um conjunto com alta
variabilidade (caso do conjunto D);
o vantagem do modelo IoT6Sec em relação aos trabalhos de Xie, Hu, Guo
(2015), Moshtaghi et al. (2011), Suthaharan et al. (2010) e Rajasegarar
et al. (2007), uma vez que o IoT6Sec_LSI identifica anomalias na
luminosidade;
o embora sejam identificados, os níveis mais baixos de diferença em
relação às medições normais encontram-se na luminosidade.
Além dos resultados obtidos com os identificadores delineados na proposta e
validados, o trabalho também considerou a distância de mahalanobis, como forma de
apresentar mais uma visão sobre as medições normais e anômalas. O método
utilizado é similar ao apresentado por Rajasegarar et al. (2007). Com a distância de
mahalanobis observa-se que a dM (X, Y) é adequada para identificar anomalias do tipo
A3, mas pouco identifica anomalias A2 e não há identificação de anomalias A1
(independentemente do agrupamento anômalo, embora os melhores resultados
ocorram para TD.TG).
Diante do exposto, o trabalho também apresenta um sistema de confiabilidade
(figura 53) que integra todos os identificadores propostos mais a distância de
mahalanobis para identificar e classificar as medições anômalas.
Para todos os resultados obtidos, deve-se considerar que os dispositivos no
limite superior de variabilidade da rede (conjunto D validado) não representam o
comportamento da maioria dos dispositivos da rede analisada.
Também se observa que a luminosidade contém variações mais perceptíveis
quando comparada à temperatura e umidade, conforme discutido no início da
subseção 5.3.2 e apresentado na figura 28. Essa desvantagem explica o motivo pelo
qual os trabalhos de Xie, Hu, Guo (2015), Moshtaghi et al. (2011), Suthaharan et al.
(2010) e Rajasegarar et al. (2007) trabalham apenas com temperatura e umidade.
Porém, o modelo IoT6Sec apresenta resultados de identificação de medições
anômalas mesmo na luminosidade.
Além disso, os trabalhos de Xie, Hu, Guo (2015), Moshtaghi et al. (2011),
Suthaharan et al. (2010) e Rajasegarar et al. (2007) embora atuem na detecção de
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anomalias, consideram medições obtidas com distância entre segundos na obtenção,
tendo as seguintes desvantagens: (i) alto consumo de energia; (ii) não consideram a
real utilização dos dispositivos IoT que não terão medições enviadas com distância de
segundos; (iii) com intervalos de tempo da ordem de segundos, os valores das
medições tendem a ser muito próximos entre si, podendo não identificar
adequadamente anomalias com intervalos de tempo maiores conforme proposto neste
trabalho; (iv) consideram que há anomalias enviadas por dispositivos distantes entre si.
Sobre esse último caso, dispositivos posicionados em diferentes locais podem
apresentar medições mais distantes que a média das medições, por exemplo, ou
ainda, apresentar outliers comparados às demais medições sem necessariamente
conter anomalias nas medições. O local em que o dispositivo estiver instalado pode
fazer com que as medições sejam diferentes das medições dos demais dispositivos
da rede. Por esse motivo, efetua-se a análise de variabilidade de toda a rede, para
assim identificar diferentes comportamentos e selecionar conjuntos de dispositivos IoT
para análise de confiabilidade.
Além disso, este trabalho propõe novas formas de anomalia ao combinar as
anomalias apresentadas na figura 32 (tipos de variação anômala A1, A2 e A3) com as
da figura 33 (agrupamentos de validação TD.TG, 1D.TG e 1D.1G), gerando as novas
anomalias exemplificadas na figura 34.
A validação e resultados apresentados referem-se à base de dados
disponibilizada por IBRL (2004), escopo deste trabalho.
Contudo, outros tipos de anomalias e agrupamentos de validação podem ser
utilizados e validados em trabalhos futuros, bem como os percentuais de variação de
10, 20 e 30% que podem ser maiores ou menores que os definidos como escopo deste
trabalho.
Sobre a análise do consumo de energia os resultados obtidos foram:
 Consumo de energia em cenário com segurança fim-a-fim usando IPSec:
o o pacote IPv6 usando IPSec ESP com opção de autenticação tem, em
média, 99 bytes (sem segurança o pacote tem 67 bytes):
o a segurança fim-a-fim exige:
 67% mais energia de TX, embora em números absolutos (0,1688 mJ
em média) não seja o recurso que mais consome energia;
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 22% mais energia por medição enviada computando-se RX, TX e
CPU (portanto a vida útil de um dispositivo IoT usando o modelo
IoT6Sec é 78% da vida útil sem o uso de recursos de segurança);
o o maior consumo de energia, em números absolutos está relacionado à
CPU (quando comparado isoladamente à RX e TX), porém, somado o
recurso de rádio (RX + TX), o rádio consome mais energia que a CPU.
Nesse sentido e considerando que o trabalho de Xie, Hu, Guo (2015) propõe
a detecção de anomalias em RSSF para reduzir o consumo de bateria relacionado à
transmissão de medições anômalas. Contudo, conforme se observa neste trabalho, o
maior consumo de energia está relacionado à RX e CPU, e o menor consumo de
energia relacionado à TX. Isso significa que, o simples fato de "bloquear" a
transmissão de medições anômalas não é o principal fator para redução de custo de
energia em um cenário com segurança no tráfego de dados.
Consolidando os resultados de: (i) segurança fim-a-fim; (ii) identificação de
medições anômalas, e; (iii) consumo de energia; observa-se que o modelo IoT6Sec,
ao identificar medições anômalas no maior intervalo de tempo validado, tem baixo
consumo de energia ao exigir apenas 6 medições por dia.
No próximo capítulo, Conclusões e trabalhos futuros, retoma-se o objetivo do
trabalho frente aos resultados obtidos e apresentam-se as considerações sobre as
contribuições alcançadas e os desdobramentos deste trabalho com possíveis
trabalhos futuros.
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6 CONCLUSÃO

6.1 Considerações finais
O objetivo deste trabalho foi o de propor o IoT6Sec, um modelo de
confiabilidade das informações medidas por dispositivos diretamente conectados à
Internet, para a segurança da IoT, fundamentado na identificação de medições
anômalas de dispositivos que atuam em redes 6LoWPAN seguras, além de considerar
o consumo de energia.
Como principais eixos teóricos foram adotadas: (i) identificação de medições
anômalas usando a análise estatística multivariada; (ii) segurança fim-a-fim com
IPSec ESP com opção de autenticação; (ii) análise de consumo de energia nesse
cenário seguro.
Na análise dos trabalhos relacionados destacaram-se os trabalhos de Raza
et al. (2011) - que trata do uso de IPSec em redes 6LoWPAN e de Xie, Hu, Guo (2015),
Silva et al. (2014), Moshtaghi et al. (2011), Suthaharan et al. (2010), Rajasegarar et
al. (2007) - que tratam da detecção de anomalias em RSSF. A partir desses trabalhos,
o modelo IoT6Sec atua na análise de confiabilidade para identificar medições
anômalas usando diferentes medidas estatísticas e considerando que as mensagens
são trocadas com segurança fim-a-fim. Nesse cenário seguro analisa-se a energia
requerida.
Diante disso, a proposta deste trabalho foi definir o modelo IoT6Sec em duas
fases e quatro etapas (figura 21). A Fase 1 (preparação) contempla a estruturação do
ambiente de rede 6LoWPAN segura e as características dos dispositivos IoT, além da
segurança fim-a-fim usando o IPSec ESP com opção de autenticação. Também se
coletam medições normais e definem-se as medidas estatísticas usadas: tr(S), det(S),
R ij , R XY , d(X, Y).
A Fase 2 (execução) se baseia em um fluxo que contempla a coleta de
medições, calcula as medidas estatísticas e identifica medições anômalas em
dispositivos e em medições usando os identificadores IoT6Sec_ACI, IoT6Sec_LCI,
IoT6Sec_LSI. Além disso, analisa-se a energia necessária nesse cenário seguro.
Depois da proposta, no capítulo 5 o modelo IoT6Sec tratou a validação em
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um ambiente IoT em rede 6LoWPAN simulada com o Contiki/Cooja, em que os
dispositivos enviam mensagens seguras usando IPSec ESP. Para validação da coleta
de medições normais (Fase 1 - Etapa 2) utilizou-se o dataset disponibilizado por IBRL
(2004), também usado por Xie, Hu, Guo (2015), Moshtaghi et al. (2011), Rajasegarar
et al. (2007).
A partir disso, na Fase 2, para validar os identificadores propostos, geraramse medições anômalas A1, A2 e A3, bem como essas anomalias foram consolidadas
em agrupamentos de validação TD.TG, 1D.TG e 1D.1G (subseção 5.3) fornecendo
vários cenários anômalos para análise experimental. Utilizando o fluxo apresentado
na figura 35, os resultados obtidos acerca da identificação de medições anômalas
foram os apresentados a seguir.
Com o IoT6Sec_ACI há identificação de conjuntos cujos dispositivos têm
medições anômalas, independentemente do agrupamento de validação (TD.TG,
1D.TG, 1D.1G), mesmo para dispositivos no limite superior de variabilidade da rede
(com variação anômala das medições da ordem de 30%). A única exceção à regra
anteriormente apresentada ocorre para um conjunto de dispositivos que esteja no
limite superior da variabilidade da rede no agrupamento 1D.1G. Também se conclui
que o aumento do intervalo de tempo não é um fator que influencia na identificação
conjuntos anômalos.
Com o IoT6Sec_LCI há identificação do local exato da ocorrência de medições
anômalas (em dispositivos e em grandezas). As medições anômalas identificadas pelo
IoT6Sec_LCI são dos tipos A1 e A2, independentemente do agrupamento de validação
(TD.TG, 1D.TG e 1D.1G), com altos índices de detecção em A, B, C e baixo índice de
detecção no conjunto D. Os resultados com temperatura e umidade estão em 95% em
praticamente todos os cenários. No caso do conjunto D o desempenho é inferior,
explicado pela alta variância citada no início da seção 5.3.2. Contudo: (i) a
luminosidade em qualquer conjunto é uma grandeza com medições anômalas não
identificadas; (ii) as anomalias do tipo A3 não são identificadas, e; (iii) o conjunto D,
por ter a maior variância entre as medições de seus dispositivos, tem poucas
medições anômalas detectadas.
O IoT6Sec_LSI identifica o local exato da ocorrência de medições anômalas
(em dispositivos e em grandezas) e tem vantagens sobre o IoT6Sec_LCI pois a
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distância euclidiana apresenta os melhores resultados com detecção de medições
anômalas com índices iguais ou superiores a 93,63%. Além disso há identificação de
tipos de anomalias A1, A2 (já identificadas pelo IoT6Sec_LCI) e A3 (não identificadas
pelo IoT6Sec_LCI). Outra vantagem refere-se à identificação de medições anômalas
mesmo em um conjunto com alta variabilidade (caso do conjunto D).
Além do exposto também há vantagem do modelo IoT6Sec em relação aos
trabalhos de Xie, Hu, Guo (2015), Moshtaghi et al. (2011), Suthaharan et al. (2010) e
Rajasegarar et al. (2007), uma vez que o IoT6Sec_LSI identifica anomalias na
luminosidade. Contudo, embora sejam identificados, os níveis mais baixos de
diferença em relação às medições normais encontram-se na luminosidade.
Além dos resultados obtidos com os identificadores delineados na proposta e
validados, o trabalho também considerou a distância de mahalanobis, baseando-se
no método apresentado por Rajasegarar et al. (2007). Observa-se que a distância de
mahalanobis é adequada para identificar anomalias do tipo A3, mas pouco identifica
anomalias A2 e não há identificação de anomalias A1.
Sobre a análise do consumo de energia, conclui-se que o consumo de energia
em cenário com segurança fim-a-fim usando IPSec ESP com opção de autenticação
tem, em média, 99 bytes (sem segurança o pacote tem 67 bytes). Ainda, a segurança
fim-a-fim exige: (i) 67% mais energia de TX, embora em números absolutos (0,1688
mJ em média) não seja o recurso que mais consome energia, e; (ii) 22% mais energia
por medição enviada computando-se RX, TX e CPU (portanto a vida útil de um
dispositivo IoT usando o modelo IoT6Sec é 78% da vida útil sem o uso de recursos
de segurança). O maior consumo de energia, em números absolutos, está relacionado
à CPU (quando comparado isoladamente à RX e TX), porém, somado o recurso de
rádio (RX + TX), o rádio consome mais energia que a CPU.
Diante do apresentado, este trabalho atua nas lacunas apresentadas por
Rassam, Zainal, Maarof (2013) ao combinar a identificação de anomalias usando a
correlação temporal (medições em diferentes intervalos de tempo) e correlação
espacial (correlacionar e avaliar a similaridade das medições de nós vizinhos).
Os resultados do IoT6Sec_ACI atingem quase na totalidade a meta da
identificação de medições anômalas, pois é possível identificar diferenças dos
resultados das medições normais e anômalas, exceto para um conjunto que esteja
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situado na maior variabilidade da rede em anomalias 1D.1G. Os resultados do
IoT6Sec_LCI atingem parcialmente a meta e, os do IoT6Sec_LSI atingem totalmente a
meta proposta para identificação de medições anômalas, pois: (i) num dado conjunto,
identifica-se qual dispositivo IoT é anômalo em relação aos seus vizinhos, e; (ii) num
dado conjunto, qual(is) é(são) o(s) sensor(es) com medições anômalas e de qual(is)
dispositivo(s) ele(s) pertence(m). Esses resultados foram apresentados nas figuras 36
a 51.
Além disso, considerando que é possível identificar anomalias no maior
intervalo de tempo, o modelo IoT6Sec pode ser utilizado para a segurança da IoT,
exigindo apenas seis medições obtidas por dia (a energia requerida pelo modelo
IoT6Sec é de 5,47 mJ frente aos 4,27 mJ sem uso de segurança fim-a-fim no tráfego).
Como resultado final foi possível propor um sistema de confiabilidade que se
baseia na operação integrada dos identificadores propostos e validados. O sistema
permite classificar de forma mais precisa as anomalias presentes em dispositivos IoT.
Assim, a representatividade dos resultados alcançados permite apontar que o
objetivo do trabalho foi plenamente atingido, ao se usar em conjunto a correlação
temporal e espacial - lacuna apresentada no trabalho de Rassam, Zainal, Maarof
(2013) -

para a identificação de medições anômalas usando a análise de

confiabilidade das medições.
O modelo IoT6Sec também é eficiente no consumo de energia uma vez que
a identificação de anomalias pode ser executada no CH, não sendo necessário usar
os métodos tradicionais de machine learning (que envia dados a uma estação central).

6.2 Contribuições alcançadas
Destacam-se as principais contribuições alcançadas neste trabalho:


identificação de conjuntos de dispositivos que emitem medições
anômalas;



nesse conjunto anômalo, identificam-se quais são os dispositivos
anômalos e em quais grandezas as anomalias ocorrem;



essa análise de confiabilidade para identificação de anomalias usa
diferentes medidas estatísticas;
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usa-se, em conjunto, a correlação temporal e espacial para identificação
de anomalias;



combinam-se recursos de segurança no tráfego e identificação de
medições anômalas para propiciar mais segurança para dispositivos IoT
acessíveis diretamente pela Internet;



a especificação de um sistema de confiabilidade que permite a
classificação mais precisa das anomalias em dispositivos IoT;



analisa-se o consumo de energia para avaliar a viabilidade da aplicação
do Modelo IoT6Sec em um cenário real de utilização de dispositivos IoT,
requerendo poucas medições (seis no dia) ao invés de se observar
medições obtidas em intervalo de segundos (que seria inviável dadas as
restritas baterias de dispositivos IoT).

Além disso, outras contribuições além das esperadas foram alcançadas:


apresentação de novas formas de anomalia ao combinar as anomalias
apresentadas na figura 32 (tipos de variação anômala A1, A2 e A3) com
as da figura 33 (agrupamentos de validação TD.TG, 1D.TG e 1D.1G),
gerando as novas anomalias exemplificadas na figura 34



identificação do tempo de CPU como recurso (isoladamente) que mais
requer energia dos dispositivos IoT considerando o tráfego seguro de
mensagens IPv6;



a pouca diferença dos resultados da correlação espacial, em que
medições com 30 minutos de intervalo de tempo têm resultados similares
às medições com 240 minutos.



propõe-se as anomalias do tipo A3, não tratadas pelos trabalhos de Xie,
Hu, Guo (2015) e Suthaharan et al. (2010);



ainda em comparação a Xie, Hu, Guo (2015) e Suthaharan et al. (2010),
anomalias do tipo “picos” podem ser caracterizadas como do tipo de
anomalia A3 em 1D.1G. As anomalias “baixo ruído” e “alto ruído” podem
ser representadas nos tipos de anomalia A1 e A2 em TD.TG e 1D.TG.
Este trabalho atua em novos cenários anômalos não explorados por Xie,
Hu, Guo (2015) e Suthaharan et al. (2010).



validam-se cenários não trabalhados por Suthaharan et al. (2010):
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anomalias de segunda ordem e terceira ordem. As anomalias de segunda
ordem podem ser segregadas em duas: (i) 1D.TG, e; (ii) 1D.1G. As
anomalias de primeira e segunda ordem são identificadas por IoT6Sec_LCI
e IoT6Sec_LSI. As anomalias de terceira ordem são identificadas com o
IoT6Sec_ACI.

6.3 Limitações
Assim como observado nos resultados do IoT6Sec_ACI, IoT6Sec_LCI e
IoT6Sec_LSI a alta variabilidade é um fator que dificulta a identificação de medições
anômalas. A grande variação de medições da luminosidade frente às demais
grandezas gera situações que não permitem a clareza na identificação de anomalias.
Essa desvantagem explica o motivo pelo qual os trabalhos de Xie, Hu, Guo (2015),
Moshtaghi et al. (2011), Suthaharan et al. (2010) e Rajasegarar et al. (2007) trabalham
apenas com temperatura e umidade. Porém, o modelo IoT6Sec apresenta resultados
de identificação de medições anômalas mesmo na luminosidade.
Além disso, conjuntos de dispositivos que estejam na variabilidade mais alta
da rede também podem não ter as medições anômalas identificadas, caso sejam
anomalias 1D.1G.
Para todos os resultados obtidos, deve-se considerar que os dispositivos no
limite superior de variabilidade da rede (conjunto D validado) não representam o
comportamento da maioria dos dispositivos da rede analisada.
Neste trabalho, os resultados mais evidentes contêm anomalias geradas com
picos de até 30% de variação anômala (média de 15%). Em percentuais mais baixos
de variação anômala (20% e 10%) os resultados não são tão expressivos (20%) ou
as medições anômalas são pouco identificadas (10%).
O modelo IoT6Sec tem uma limitação, por estar fora do espoco da proposta,
referente à definição de limites para os identificadores IoT6Sec_ACI, IoT6Sec_LCI e
IoT6Sec_LSI. A definição de limites para as medidas estatísticas tr(S), det(S), R ij , R XY ,
d(X, Y) possibilitaria a obtenção de taxa de Verdadeiros Positivos (VP), taxa de
verdadeiros negativos (VN), taxa de falsos positivos (FP), taxa de falsos negativos
(FN) e Acurácia (AC).
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6.4 Trabalhos futuros
O modelo IoT6Sec pode ser aprimorado com os seguintes trabalhos futuros:


a implementação dos cálculos estatísticos delineados na proposta no CH
(avaliando com isso o consumo de TX, RX e CPU). Essa implementação
no CH deverá consultar as informações dos demais dispositivos do
cluster, efetuar os cálculos estatísticos e enviar as notificações ao CH
Notification Receiver;



a definição de limites estatísticos para cada medida estatística
apresentada tr(S), det(S), R ij , R XY , d(X, Y);



o uso de técnicas de previsão para detectar e prever medições anômalas
em conjunto com os identificadores utilizados no Modelo IoT6Sec;



a utilização das distâncias euclidiana e mahalanobis para separar os
conjuntos de dispositivos para análise, ao invés da variabilidade usada
neste trabalho, pois avaliam a similaridade entre as medições dos
dispositivos;



a avaliação da correlação espacial considerando anomalias em vizinhos
não imediatos, mas dentro da distância de 10 metros;



a diminuição do tempo necessário para identificação de anomalias, pois
nos experimentos realizados foram necessários pelo menos 6 dias de
coleta normal inicial para estabelecer o comportamento normal e, pelo
menos 18 horas (36 medições a cada 30 minutos) para avaliar a rede
durante o uso normal para identificação de anomalias, considerando que
não há significativa diferença entre as medições de 30 e 240 minutos;



a distribuição das medições anômalas em apenas parte do conjunto de
dados, simulando anomalias locais temporárias e permitindo obter VP,
VN, FP, FN e AC.



a parametrização dos intervalos de tempo na proposta, deixando de
maneira mais ampla a possibilidade de uso de outros intervalos de tempo
para outras validações da proposta.

Outros trabalhos futuros também incluem uma adaptação do Modelo IoT6Sec
para Wireless Body Area Networks (WBAN), em que os dispositivos estão ainda mais
próximos (HAYAJNEH et al., 2014) possibilitando nova análise de correlação espacial.
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Para o tráfego de mensagens seguras, o Modelo IoT6Sec pode ser adaptado
para operação com o acréscimo do Intrusion Detection System (IDS) SVELTE (RAZA;
WALLGREN; VOIGT, 2013), tendo assim duas camadas de segurança (no conteúdo
das informações - medições dos dispositivos com o Modelo IoT6Sec - e no protocolo
e mensagens trocadas na rede com o SVELTE).
Além disso, no tráfego de dados, o IPSec pode ser substituído pelo DTLS,
conforme apresentado nos trabalhos de Raza et al. (2013) e Vucinic et al. (2015), o
que enseja nova avaliação de energia.
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APÊNDICE A - CAMADA DE ADAPTAÇÃO 6LOWPAN

1.

Quadro LoWPAN
A camada MAC de redes LoWPAN oferece: gerenciamento dos canais,

validação e confirmação dos quadros recebidos. A figura 54 mostra um quadro
LoWPAN com os cabeçalhos das camadas física e MAC.
Figura 54 - Formato do quadro IEEE 802.15.4 (camada física e MAC)
bytes:

6

Camada
física

127

Cabeçalho

Camada
MAC

Controle
do
quadro

Núm.
seq.

Campos de
endereço

Cabeçalho de
segurança

Dados

2

1

4 - 20

0 - 21

81 - 118

bytes:

C

2

Fonte: Adaptado de Vasseur e Dunkels (2010)

Os 127 bytes disponíveis para utilização do quadro de camada MAC têm a
seguinte composição:
 controle do quadro: indicadores de como interpretar o restante do pacote e
se há ou não necessidade de conferir o número de sequência;
 número de sequência (Núm. seq.): número de sequência para confirmação
de recebimento;
 campos de endereço: endereços do remetente e destinatário e seus
formatos;
 cabeçalho de segurança: atributos de segurança opcionais, como
conferência da integridade da mensagem (message integrity check - MIC);
 dados
 checksum (C): usado para conferência de integridade do quadro.
A carga útil varia entre 81 e 118 bytes. Essa variação deve-se ao fato da
possibilidade de usar diferentes configurações de segurança da camada MAC e da
forma de endereçamento. Segundo Hennebert e Santos (2014), Raza et al. (2011) e
Vasseur e Dunkels (2010) o cabeçalho MAC mais usado requer 25 bytes, sendo 20
bytes de endereços de origem e destino e sem a utilização de recursos de segurança.
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2.

Dispatch, cabeçalhos de endereçamento mesh e de fragmentação
O dispatch identifica como tratar um pacote 6LoWPAN. Os bits do dispatch

são utilizados da seguinte forma:
 00: não se trata de pacote 6LoWPAN, tendo como consequência o descarte
do pacote. A ocorrência desses bits pode ser oriunda de má-formação do
pacote 6LoWPAN;
 01: é um cabeçalho 6LoWPAN normal e, com o terceiro bit definido como
1, indica a utilização do cabeçalho IPHC;
 10: é um cabeçalho de endereçamento mesh, somente utilizado quando há
múltiplos saltos entre a origem e o destino;
 11: é um cabeçalho de fragmentação, somente utilizado quando a carga
útil ultrapassa o número máximo de bytes disponíveis.
Sobre cabeçalho de endereçamento mesh (bits 10 do dispatch) sua
composição é ilustrada na figura 55.
Figura 55 - Cabeçalho de endereçamento mesh
1

0

V

F

Saltos restantes

8 bits (dispatch)

Endereço de origem

Endereço de destino final

De 16 a 64 bits

De 16 a 64 bits

Fonte: Adaptado de Vasseur e Dunkels (2010)

O bit V, caso 0, indica que o endereço originador do pacote é um endereço
MAC de 64 bits. Caso o bit V seja 1, indica que o endereço MAC de origem é de 16bits.
A mesma regra se aplica para o endereço de destino, o bit F. Os 4 bits restantes
indicam os saltos restantes para chegar até o destino. Imediatamente na sequência
do cabeçalho mesh seguem de 32 (16+16) a 128 (64+64) bits que indicam os
endereços de origem e do destino final do pacote 6LoWPAN. O cabeçalho mesh
somente é utilizado quando o endereço de destino final não é o próximo nó, conforme
ilustrado na figura 56.
Figura 56 - Encaminhamento de mensagens em múltiplos saltos
1

3

4
MAC: 01:AD:E1:BA:CE:01
2
IPv6: aaaa::1
5
MAC: 01:AD:E1:BA:CE:02
IPv6: aaaa::2 MAC: 01:AD:E1:BA:CE:05
IPv6: aaaa::5

Fonte: Elaborado pelo autor

7
6
MAC: 01:AD:E1:BA:CE:06
IPv6: aaaa::6
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De acordo com o apresentado anteriormente e de acordo com a figura 56,
uma mensagem enviada do nó 6 em direção ao nó 1 em uma rede 6LoWPAN terá o
cabeçalho de endereçamento mesh com endereço de origem 01:AD:E1:BA:CE:06 e
destino final 01:AD:E1:BA:CE:01. O endereçamento mesh é necessário pois, na
camada de enlace, os quadros têm os campos de origem e destino entregando
quadros para o próximo nó. O cabeçalho de endereçamento mesh faz uso da tabela
de roteamento existente em cada nó para definir o caminho a seguir e, principalmente,
para definir o destinatário final da mensagem. Outro cabeçalho possível em redes
6LoWPAN é o de fragmentação, ilustrado na figura 57.
Figura 57 - Cabeçalho de fragmentação 6LoWPAN
1 1 0 0 0 Tamanho do datagrama Identificador do datagrama Primeiro fragmento
5 bits

11 bits

16 bits

1 1 1 0 0 Tamanho do datagrama Identificador do datagrama
5 bits

11 bits

16 bits

Offset do datagrama

Fragmentos
subsequentes

16 bits

Fonte: Adaptado de Vasseur e Dunkels (2010)

O cabeçalho de fragmentação tem os 5 bits iniciais definidos como 11000 para
tratar o primeiro fragmento e 11100 para os demais fragmentos. No primeiro
cabeçalho de fragmentação não consta o offset, que segue somente nos fragmentos
subsequentes. O campo tamanho do datagrama é usado para indicar, em unidades
de 8 bytes, o tamanho do pacote IPv6 original, suportando pacotes de 1280 bytes
como especificado na RFC 2460. O campo identificador do datagrama é usado em
conjunto com o endereço de origem e destino de camada de enlace (ou originador e
destino final no caso do uso de cabeçalho mesh), com o objetivo de exclusivamente
identificar o fragmento. O campo offset do datagrama indica em unidades de 8 bytes
o offset do fragmento.
O cabeçalho IPHC fornece regras de compressão do IPv6 para redes
6LoWPAN. Hui e Thubert (2011) definem as seguintes premissas de compressão do
IPv6 padrão no IPHC:
 a versão é omitida e sempre 6 (IPv6), sendo assim não há um campo para
indicar que a versão é 6 em comparação ao IPv6 padrão;
 o IPHC contém regras de compressão dos campos do IPv6;
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 o tamanho do datagrama é derivado do campo tamanho do quadro da
camada de enlace, sendo assim não há qualquer cabeçalho que seja
relativo ao tamanho do pacote.

3.

IPHC
A figura 58 apresenta a composição do IPHC:

Figura 58 - Composição do IPHC
0
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2

0

1

1

3

4

TF

5

NH

6

7

HLIM

0

1

CID SAC

Dispatch

2

3

SAM

4

5

M DAC

6

7

DAM

IPHC

Fonte: Adaptado de Hennebert e Santos (2014)

 o campo TF (Traffic Class e Flow Label) requer dois bits para assinalar a
classe de serviço e assim fornecer qualidade de serviço;
 o campo NH (Next Header), ao ter seu bit definido como 1, indica que o
próximo cabeçalho (de extensão ou de transporte) será compactado;
 o campo HLIM (Hop Limit), tem 2 bits para indicar se haverá necessidade
de um octeto adicional para armazenar o número de saltos. Caso o campo
HLIM esteja definido como 00 será usado o octeto adicional. Conforme
consta em Raza, Duquennoy, Selander (2016) e Raza et al. (2011), na
comunicação entre um dispositivo IoT e um host na Internet, usa-se o octeto
adicional apresentado na figura 59.
 o bit identificação de contexto (Context IDentification – CID) indica a
necessidade ou não de envio de um byte adicional para parametrização de
contexto. O byte adicional, apresentado na figura 59, contém 4 bits para
endereçar 8 contextos de origem e outros 4 bits para endereçar 8 contextos
de destino. Segundo Hui e Thubert (2011) está fora do escopo da RFC
6282 como os contextos são mantidos e quais informações constam no
contexto armazenado pelos dispositivos;
 os campos SAC (Source Address Compression) e DAC (Destination
Address Compression) informam se os prefixos de origem e destino são
comprimidos usando um contexto conhecido na rede 6LoWPAN;
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 o campo M indica se o tráfego é multicast;
 os campos SAM (Source Address Mode) e DAM (Destination Address
Mode) detalham os modos de compressão, indicando, por exemplo, se o
endereço IPv6 deve ser enviado completo ou se somente os últimos 64 bits.
Ao usar o IPHC, a transmissão de mensagens pode ocorrer de dois modos,
conforme a figura 59:
 entre os nós usando endereços stateless: os endereços IPv6 são
autoconfigurados pelo nó e usados para conexão local, iniciando com FE80
e tendo os últimos 64 bits derivados do endereço MAC da interface. Nesse
caso são necessários 2 bytes do cabeçalho IPHC sem a necessidade do
byte de contexto adicional. Este modo não é utilizado para conexão com
dispositivos externos à rede 6LoWPAN.
 entre um dispositivo 6LoWPAN e um equipamento IPv6 na Internet usando
endereços stateful: são endereços IPv6 definidos pelo coordenador da
PAN. O contexto é configurado previamente no coordenador da PAN
contendo um prefixo /64 de endereços IPv6. Nesse caso são necessários
8 bytes de cabeçalho: IPHC (2 bytes), CID (1 byte), HLIM (1 byte), endereço
de origem (2 bytes), endereço de destino (2 bytes). Os prefixos de origem
e destino são armazenados no coordenador da PAN que os insere antes
do envio a um host externo.
Figura 59 - Modos de transmissão IPHC

Bytes

2

bytes

2

1

1

2

2

Cabeçalho

Cabeçalho

IPHC

CID

HLIM

End. origem

End. destino

b) modo IPHC stateful

IPHC

a) modo IPHC stateless

Fonte: Adaptado de Hennebert e Santos (2014)

4.

Composição do NHC, NHC_EH e NHC_UDP
O NHC_EH é apresentado nas figuras 13 e 14.
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Figura 60 - Cabeçalho NHC para uso de extensão (NHC_EH)
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1

1

1

0

4
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6

7

EID

NH

NHC_EH
Fonte: Adaptado de Hui e Thubert (2011)

O NHC_EH inicia com os bits 1110 e admite o uso de dois campos: (i)
identificador do cabeçalho de extensão (IPv6 Extension Header ID - EID), e; (ii) NH.
O campo EID permite 8 valores (bits 001 a 111) e tem por finalidade tratar alguns
cabeçalhos de extensão do IPv6 como, por exemplo, o IPv6 Routing Header, o IPv6
Destination Options Header, entre outros. Das 8 opções disponíveis há duas
reservadas (bits 101 e 110), as quais foram posteriormente usadas por Raza et al.
(2011), conforme consta na subseção 2.3. O campo NH indica se o próximo cabeçalho
(de extensão ou de transporte) é enviado sem compressão (bit 0) ou com compressão
usando NHC (bit 1).
Figura 61 - Estrutura de pacote 6LoWPAN com byte NHC_EH
Octeto 0

Octeto 1
IPHC

Endereço compactado de origem
NHC_EH

Octeto 2

Octeto 3

CID

HLIM

Endereço compactado de destino

Camada de adaptação
6LoWPAN
Cabeçalho de extensão
+ dados

Carga útil (variável)

Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme se observa na figura 61, são necessários 9 bytes de cabeçalho
quando se usa o NHC_EH. Além disso, requerem-se outros bytes para uso do próximo
cabeçalho (como o cabeçalho de mobilidade, por exemplo, para o qual são
necessários, segundo a RFC 6275, pelo menos 6 bytes). Nesse sentido apresenta-se
o NHC_UDP.
A composição detalhada do NHC_UDP é ilustrada na figura 62.
Figura 62 - NHC_UDP
0
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1
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NHC_UDP
Fonte: Adaptado de Hui e Thubert (2011)
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Sobre a compressão NHC_UDP:
 os cinco bits iniciais são definidos como 11110;
 o campo C (checksum), ao ser definido como 0, indica que 2 bytes de
checksum do pacote são enviados ao final do cabeçalho UDP. Quando o
bit é 1, os bytes adicionais de checksum não são enviados e o remetente e
destinatário devem ter outra forma de verificação de integridade, seja na
camada de enlace ou na de rede;
 o campo porta (P), caso tenha os bits definidos como 00, indica que as
portas de origem e destino (2 bytes cada porta) não sofrem compressão,
sendo esses bytes enviados na sequência. A maneira que oferece mais
compressão (bits 11), segundo Hui e Thubert (2011), indicam que as portas
disponíveis estão entre 61616 a 61631, por meio um byte adicional, sendo
utilizados 4 bits para cada porta (origem e destino).
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APÊNDICE B - DETALHAMENTO DO IPSEC EM REDES 6LOWPAN

1.

IPSec AH e ESP padrão
A figura 63 ilustra o cabeçalho de extensão AH padrão.

Figura 63 - Cabeçalho de extensão AH usando ICV de 12 bytes
Octeto 0

Octeto 1

Octeto 2

NH

Tamanho da carga útil

Octeto 3
Reservado

SPI
Número de sequência

ICV

Fonte: Adaptado de Raza et al. (2011)

O protocolo ESP autenticado é ilustrado na figura 64.
Figura 64 - Cabeçalho de extensão ESP
Octeto 0

Octeto 1

Octeto 2

Octeto 3

SPI
Número de sequência
Vetor de inicialização (opcional)
Carga útil cifrada
Padding (0 - 255)
Tamanho do Padding

NH

ICV (variável)

Fonte: Adaptado de Raza et al. (2011)

O cabeçalho de extensão ESP autenticado requer: (i) SPI, para identificar qual
SA é usada; (ii) número de sequência para prover serviço contra ataque de repetição;
(iii) vetor de inicialização; (iv) carga útil cifrada; (v) preenchimento adicional de zeros
(padding); (vi) tamanho do padding; (vii) próximo cabeçalho, e; (viii) ICV.
Caso seja utilizado o protocolo ESP autenticado, o cabeçalho de extensão
ESP terá pelo menos 30 bytes (desconsiderando o padding), sendo 18 para: SPI (4
bytes), Número de sequência (4 bytes), vetor de inicialização (8 bytes), tamanho do
padding (1 byte) e NH (1 byte). Os outros 12 bytes são requeridos pelo ICV (RAZA ET
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AL., 2011).

2.

Composição dos cabeçalhos IPSec AH e ESP compactados para redes
6LoWPAN (NHC_EH para IPSec, NHC_AH e NHC_ESP)
Raza et al. (2011) e Raza, Duquennoy, Selander (2016) definem o uso de

IPSec AH e ESP usando os bits 101 do campo EID do NHC_EH. A figura 65 ilustra o
NHC_EH para IPSec em redes 6LoWPAN.
Figura 65 - Cabeçalho NHC_EH para uso de IPSec em redes 6LoWPAN
0

1

2

3

4

5

6

7

1

1

1

0

1

0

1 NH

NHC_EH para IPSec
Fonte: Adaptado de Raza, Duquennoy, Selander (2016)

É necessário, portanto, que o bit NH do NHC_EH tenha valor 1, para que os
próximos 8 bits sejam codificados por meio de um outro cabeçalho: o NHC para AH
ou NHC para ESP dependendo da implementação. A figura 66 a) e b) apresenta,
respectivamente, a proposta de Raza, Duquennoy, Selander (2016) para o formato do
cabeçalho NHC para AH (iniciando com os bits 1101) e para ESP (iniciando com os
bits 1001).
Figura 66 - Cabeçalhos NHC para uso do IPSec em redes 6LoWPAN
a) Cabeçalho NHC_AH
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b) Cabeçalho NHC_ESP
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SN
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0

0
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NHC_AH
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SPI

6

7

SN

NHC_ESP

Fonte: Adaptado de Raza, Duquennoy, Selander (2016)

No caso da figura 66 a) e b), os campos têm as seguintes atribuições:
 o campo SPI pode ter os seguintes valores:
o 00: forma preferencial, considerando que cada dispositivo IoT tem a sua
SA preferencial (configurada no dispositivo) e a usará, não exigindo
octeto adicional para envio do SPI;
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o 01: os últimos 8 bits do SPI são enviados na carga útil, sendo os
primeiros 24 bits ocultos e definidos como 0;
o 10: os últimos 16 bits do SPI são enviados na carga útil e os 16 bits
iniciais ocultados, e;
o 11: enviam-se na carga útil os 32 bits do SPI;
 o campo número de sequência (SN) pode ter os seguintes valores:
o 00: os últimos 8 bits informam o número de sequência, sendo os
primeiros 24 bits ocultos e definidos como 0;
o 01: os últimos 16 bits informam o número de sequência, sendo os
primeiros 16 bits ocultos;
o 10: os últimos 24 bits contêm o número de sequência, sendo os demais
bits ocultos, e;
o 11: enviam-se os 32 bits do número de sequência.

