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Resumo

As redes Internet de Coisas estão sendo cada vez mais usadas na indústria e
para o benefício do ser humano. No entanto, uma vez que este tipo de rede se torna
uma função importante, a necessidade de uma rede segura e livre de mau
funcionamento é aumentada. Os sensores deste tipo de rede são altamente sensíveis
às mudanças, de acordo com o ambiente em que estão instaladas. Além disso, eles
também têm a característica da exposição à Internet, o que aumenta o risco de
ataques. Portanto, este trabalho propõe uma análise baseada em limites estatísticos
para identificação de comportamento e anomalia em sensor IoT, usando o
agrupamento de sensores com base em sua variância. Dois conjuntos de dados
diferentes foram utilizados no processo experimental para validar a análise proposta,
o Intel Berkeley Research Laboratory (IBRL), da Universidade da Califórnia e o
Labelled Wireless Sensor Network Data Repository (LWSNDR) da Universidade da
Carolina do Norte. Como resultado, foi possível analisar o comportamento padrão dos
sensores da rede e a identificação dos limites estatísticos com base nos diferentes
grupos de cluster.
Palavras-chave: Sensores IoT; limites estatísticos; cluster k-means, distância
Mahalanobis, Identificação de anomalias.

Abstract

An Outlier-based Analysis for Behavior and Anomaly Identication on IoT
Sensors
The use of IoT networks has not only been benefiting the industry, as seen in
its increased presence, but has also been benefiting Human beings with systems that
help its day-by-day or health, because of that, a secure network and free of malfunction
is highly needed. However, due to the presence of sensors, this type of network have
some characteristics that can be exploited in terms of vulnerability, we can be mention
among them: (1) sensors are highly sensitive to changes according to the environment
which they are installed in; (2) the exposure to Internet. Therefore, this work proposes
an outlier-based analysis for behavior and anomaly identification on IoT sensors, using
the clustering of sensors based on their variance. Two different datasets have been
used in the experimental process, in order to validate proposed outlier-based analysis,
the Intel Berkeley Research Laboratory (IBRL), from the University of California, and
the Labelled Wireless Sensor Network Data Repository (LWSNDR), from the
University of North Carolina. As a result, it was possible to analyze the standard
behavior of the network sensors and the identification of the statistical outliers based
on the different cluster groups.
Keywords: IoT sensors; Outliers; Clustering k-means; Mahalanobis distance;
anomalies identification.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Motivação
A Internet das Coisas (Internet of Things - IoT), surgiu com o conceito de
conectar, pela Internet, os dispositivos que possam gerar informações úteis para
tomada de decisão, através de uma arquitetura de sensores de monitoramento, banco
de dados para armazenamento das informações e ferramentas de análises (GUBBI et
al., 2013).
De acordo com Vermesan et al. (2014), os benefícios da IoT são quase
ilimitados e estão mudando a forma de viver e trabalhar, pois além de proporcionar
uma economia de tempo e recursos também abrem oportunidades de crescimento,
inovação e criação de conteúdo. Na indústria, por exemplo, um dos grandes
benefícios de um sistema baseado em IoT é a automatização de processos, pois com
elementos atuadores é possível que o próprio sistema tome decisões precisas, com
base na análise e correlação dos dados sensoriais (ATZORI et al., 2010).
A aplicabilidade do conceito de IoT é bastante variada, podendo ser utilizada
em diferentes áreas (MIORANDI et al., 2012; ATZORI et al., 2010; VASSEUR et al.,
2010). O estudo realizado por Campos et al. (2015) e por Coelho et al. (2015), que
descrevem respectivamente o uso de IoT para rastreabilidade de vinhos desde a
fazenda de uvas até o consumidor final e o uso de IoT em residências inteligentes
para cuidados de pessoas com necessidades especiais, são exemplos, de áreas e
finalidades totalmente distintas nas quais pode haver atuação de sensores.
Algumas empresas de consultoria e pesquisa mundiais afirmam que dezenas
de bilhões de dispositivos IoT estarão em uso até 2020, representando trilhões de
dólares de investimentos em soluções IoT, transformando os principais setores da
economia (AHMED et al., 2016; STAMFORD, 2015).
Devido a extensa adoção e a importância que IoT representa para o modelo
de negócio das empresas, a segurança passa a ser um tema crucial. De acordo com
Hintzbergen et al. (2010), segurança de um sistema pode ter diferentes objetivos. No
entanto, os princípios mais importantes da segurança da informação são
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confidencialidade, integridade e disponibilidade. Um sistema de alta confidencialidade
possibilita que a troca de dados entre elementos não seja compartilhada com
entidades não autorizadas. Do ponto de vista da integridade, um ambiente que oferece
esse atributo de segurança assegura que ataques, falhas de hardware ou erro
humano, não comprometam a integridade do sistema ou da informação. Por fim, a
disponibilidade garante que o sistema fique operacionalmente disponível tanto quanto
necessário para um determinado ambiente.
A exposição dos sensores de monitoramento na Internet representa um
grande risco à segurança, já que os sensores de rede estão sujeitos a ataques de
negação de serviço (Denial of Service - DoS), falsificação de endereço, e captura de
pacotes, entre outros (HENNEBERT et al., 2014; KASINATHAN et al., 2013; RGHIOUI
et al., 2013; RAZA et al., 2011; RAZA et al., 2013).
Com objetivo de minimizar o problema de segurança, Raza et al. (2011)
apresentam uma técnica para estabelecimento de uma conexão criptografada fim-afim entre um dispositivo conectado na Internet e um sensor IoT, usando IPv6 (Internet
Protocol versão 6) sobre LoWPAN (Low Power Personal Area Networks) e também o
protocolo IPSec (Internet Protocolo Security).
A técnica de Raza et al. (2011) trata da confidencialidade das informações e
disponibilidade do sistema, uma vez que os elementos da rede IoT se comunicam de
forma criptografada evitando a captura de dados e a tentativa de interrupção do
serviço. No entanto, a integridade do sistema não é garantida, pois um ataque de
inserção de vírus, bomba lógica (logic bomb) ou backdoor dentro do sistema pode
afetar negativamente a integridade por meio de uma modificação maliciosa ou pela
substituição da informação por dados incorretos (HINTZBERGEN et al., 2010). Além
disso, conforme afirma Kumar et al. (2016), existem outros desafios de segurança em
IoT que não estão relacionados a um ataque, mas que podem comprometer a
integridade do sistema, como por exemplo o comportamento inadequado de sensores
de monitoramento quando operando com baixo nível de bateria interna ou por
consequência de uma falha de hardware (baixa confiabilidade).
De acordo com Mohsen Nia (2016), a detecção de limites estatísticos (outliers)
é uma das técnicas mais utilizadas e eficazes para defesa de sistemas, no que se
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refere a integridade. Por meio de aprendizagem de máquina (machine learning)
baseada em análises estatísticas, a técnica possibilita a obtenção de padrões de
comportamento que permitem a identificação de dados anômalos. Para Songma
(2012), a técnica de detecção de limites estatísticos, além de integridade, visa também
otimizar a confiabilidade e disponibilidade de um sistema, já que a técnica possibilita
constatar intrusões.
Tendo em vista a otimização da segurança de uma rede, Laksono et al. (2015)
criam um algoritmo baseado no reconhecimento de padrões de comportamento de
tráfego de dados e identificação de limites estatísticos, baseado em análises
estatísticas de agrupamento. O algoritmo permite detectar uma possível intrusão na
rede por meio da constatação de dados suspeitos, entretanto o comportamento dos
sensores não são considerados.
Não obstante, Suthaharan et al. (2010) apresenta um método para identificar
anomalias nos casos em que algumas medições de um determinado sensor, são
anômalas em relação às outras, por meio do uso de uma técnica de elipses
estatísticas. Os autores podem identificar com sucesso os desvios das medidas e
classificar com alto potencial de anomalia, mas assim como o trabalho do Laksono et
al. (2015), o comportamento dos sensores não são considerados.
Ferraz Jr. (2016) desenvolve um modelo de segurança (IoT6Sec) com foco na
identificação de valores anômalos, usando uma técnica de análise estatística
multivariada nas medições de sensores de monitoramento. O modelo IoT6Sec é
validado por meio de testes utilizando análises de grupos isolados de três sensores
cada, mas deixou de tratar o caso de comportamento irregular em mais de um sensor
simultâneo, fazendo com que o modelo tenha limitações na detecção de anomalias.
A análise de comportamento de sensores é um fator importante na detecção
de anomalias, já que um sensor pode ter comportamentos diferentes dependendo das
condições ambientais que o mesmo é instalado, entretanto pouco explorado nos
trabalhos relacionados. Além disso, nos experimentos realizados nos trabalhos
relacionados, apenas uma amostra parcial dos sensores da rede são considerados.
Tendo em vista esses fatores, se configura viável a exploração de novas
análises visando elevar a integridade de redes IoT. Este trabalho visa contribuir de
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forma complementária com os demais trabalhos relacionados.

1.2 Objetivo
O objetivo principal deste trabalho é verificar diferentes comportamentos de
sensores IoT e identificar limites estatísticos a fim de detectar anomalias,
considerando a variabilidade de medições de umidade e temperatura.

1.3 Organização do trabalho
Este trabalho está organizado em cinco seções, além do capítulo introdutório,
consta a base teórica necessária para o desenvolvimento do trabalho, os dados do
experimento realizado para a confirmação do método proposto e análise de resultados
e considerações finais, conforme detalhado a seguir:
A seção 2 (Referencial Teórico) descreve os conceitos e fundamentos
principais deste trabalho, abordando os temas: IoT, Redes de Sensores sem Fio
(RSSF), protocolo e segurança em 6LoWPAN, além dos conceitos estatísticos de
variabilidade, análise de conglomerados, também conhecido como Clustering, e
Distância Mahalanobis.
Na seção 3 (Trabalhos Relacionados) são descritos os principais trabalhos
identificados na revisão de literatura relacionados com os temas centrais deste
trabalho: Redes de sensores IoT, técnicas de segurança, análises estatísticas de
conglomerados e Distância Mahalanobis. Nesta sessão, também são avaliadas as
principais contribuições dos trabalhos relacionados e um comparativo com este
trabalho.
A seção 4 (Proposta de análise e Experimentos) apresenta a proposta de
análise para identificação de anomalias de sensores em redes IoT. Além disso,
também são apresentados nesta seção, os experimentos realizados para a validação
da proposta de análise.
A seção 5 (Conclusão) apresenta as conclusões obtidas e a validação da
proposta de análise. Adicionalmente nesta etapa, são descritas as sugestões para
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pesquisas futuras.
Como última parte deste trabalho (ANEXO I), é apresentado o artigo científico
desenvolvido, onde são descritos, de forma mais detalhada: (1) a proposta de análise
WSN-B2A; (2) os resultados dos experimentos LWSNDR e IBRL; (3) a comparação
com os principais trabalhos relacionados; e (4) a conclusão.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Introdução
Este capítulo está dividido em quatro partes, contextualizando os principais
assuntos contidos neste trabalho.
Na seção 2.2, se aborda o conceito de rede IoT e os itens que compõem a
rede. Nesse mesmo item, são apresentadas algumas das principais aplicabilidades
de uma rede IoT. Na seção 2.3, são levantadas questões de segurança em torno de
uma rede IoT. Por fim, a seção 2.4 aborda as técnicas estatísticas usadas neste
trabalho.

2.2 Internet das Coisas (IoT)
A IoT é um termo usado para denominar uma rede composta por um conjunto
de sensores de medição interligados por meio de uma rede sem fio e usando uma
conexão com a Internet, com o objetivo de proporcionar o monitoramento e o controle
de um determinado ambiente (MIORANDI et al., 2012). Uma rede IoT é composta por
sensores que coletam informações do ambiente por meio de medições periódicas, um
sistema de armazenamento das informações em banco de dados e ferramentas que
viabilizam a análise e gerenciamento do ambiente, possibilitando uma possível
tomada de decisão automática. (GUBBI et al., 2013)
Vasseur et al. (2010) usam o termo objetos inteligentes como referência às
redes IoT. Para os autores há diversos desafios em torno dos objetos inteligentes
como a capacidade de expansão, flexibilidade e adaptabilidade diante as evoluções
tecnológicas, interoperabilidade com outras redes, confiabilidade dos dados gerados
pelos dispositivos de monitoramento, controle de vida útil dos objetos, consumo de
energia e a comunicação de dados, considerada a mais importante de todas. Gubbi
et al. (2013) também apontam a conectividade de dados com outras redes existentes
como uma parte indispensável em uma rede IoT.
A aplicabilidade de uma rede de IoT é variada. De acordo com Miorandi et al.
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(2012), é possível aplicar uma rede IoT em edifícios comerciais e residenciais,
possibilitando melhor uso de recursos. Um exemplo de otimização do uso de recursos
é a detecção de entrada de luminosidade nas dependências do edifício, pelos
sensores de monitoramento, e atuação automática no sistema de controle de
lâmpadas, de forma que a intensidade da luz produzida por lâmpadas é reduzida nos
locais onde é detectada maior claridade natural. Outro exemplo é o uso inteligente da
luz e demais dispositivos elétricos, possibilitando o acionamento ou desligamento com
base na presença humana.
Mano et al. (2016) apresentam uma maneira de utilização do IoT em benefício
da saúde humana. Por meio de uma série de sensores de monitoramento, câmeras
de vídeo e dispositivos atuadores, é apresentado o conceito de Health Smart Home
(HSH), onde é possível monitorar a saúde de uma pessoa e até mesmo seu estado
psicológico com reconhecimento facial. Os sensores e demais dispositivos são
conectados em servidores remotos em nuvem por meio da comunicação com Internet.
Para Atzori et al. (2010), a Comunicação por Campo de Proximidade (Near
Field Communications - NFC), a Identificação de Rádio Frequência (Radio-Frequency
Identification - RFID) e as RSSF, são os principais elementos para o estabelecimento
de uma rede IoT.
Granjal et al. (2015) destacam o padrão proprietário Bluetooth como outra
possibilidade para IoT. Este meio de comunicação é usado também por celulares,
computadores, impressoras e tablets. Outro padrão para IoT é o LoWPAN, principal
padrão utilizado pelas RSSF. Definido pelo IEEE 802.15.4, o LoWPAN fornece a
estrutura necessária para comunicação de sensores com a Internet. Para redes IPv6
usa-se o 6LoWPAN.
De acordo com o Hennebert et al. (2014), o 6LoWPAN prevê uma adaptação
do mundo do IP às limitações das redes de sensores, permitindo a conexão dos
sensores de uma rede IoT com a Internet. No modelo OSI, o 6LoWPAN é uma camada
de adaptação entre as camadas de rede e enlace, como pode ser visto na Figura 3.
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Figura 1 - Protocolo 6LoWPAN na camada OSI

Fonte: Elaborado pelo autor

Para Gubbi et al. (2013), a nova revolução da Internet será a interconexão
entre objetos para criação de um ambiente inteligente. A expectativa é de 24 bilhões
de dispositivos interconectados em 2020.
Para Sicari et al. (2014), uma rede IoT é caracterizada por tecnologias
heterogêneas combinadas para o fornecimento de um serviço inovador, tornando a
segurança uma peça fundamental. Para o autor, a confidencialidade dos dados,
autenticação, controle de acesso dentro da rede, privacidade e confiança entre os
usuários são fundamentais para um ambiente de rede IoT.

2.3 Segurança em redes IoT
Tendo em vista a necessidade de segurança em uma rede de IoT, diversos
estudos estão sendo realizados com o objetivo de criar mecanismos para aumentar a
confiabilidade, confidencialidade e disponibilidade das redes.
Para Cervantes et al. (2015), um dos ataques mais destrutivos em uma rede
IoT é o Sinkhole, que ocorre na camada de roteamento, onde um nó comprometido
ou nó mal-intencionado anuncia informações de roteamento erradas para se produzir
como um nó específico e recebe o tráfego inteiro da rede, comprometendo o
funcionamento da rede. Entretanto, os autores desenvolvem uma técnica visando a
prevenção, detecção e isolamento de ataques Sinkhole na camada de roteamento
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sobre 6LoWPAN para redes IoT.
Para Kasinathan et al. (2013), as redes IoT que utilizam 6LoWPAN também
estão vulneráveis a ataques DoS, que atua na rede restringindo o acesso legítimo de
um usuário ou nó. Dessa forma, é proposto pelos autores uma arquitetura que integra
um Sistema de Detecção de Intrusão (SDI) para identificação de ataques DoS
baseados em 6LoWPAN.
Outra técnica de segurança padronizada na RFC 4301, dessa vez visando a
proteção fim-a-fim da comunicação de dispositivos IoT integrantes de uma rede
6LoWPAN, é o IPSec. O IPSec abrange os protocolos Authentication Header (AH) e
Encapsulating Security Payload (ESP). O protocolo AH, fornece autenticidade dos
dados recebidos (ao autenticar o cabeçalho IP) e proteção à ataques de repetição de
pacotes. Já o protocolo ESP pode fornecer confidencialidade, integridade e
autenticidade da origem, dependendo da forma que é implementado. (FERRAZ JR.,
2016).
Diversas técnicas de segurança são encontradas com o objetivo de otimizar
a disponibilidade e a confidencialidade de redes de sensores. No entanto, a
integridade também é um ponto importante na questão de segurança, porém pouco
explorado no contexto de IoT.
No estudo realizado por Ferraz Jr. (2016) é apresentada uma técnica de
análise de confiabilidade de sensores em uma rede IoT. De acordo com o autor, dados
incorretos transmitidos pelos sensores podem fazer com que ações indevidas sejam
tomadas por seus administradores.

2.4 Métodos estatísticos
Segundo Johnson et al. (2012), a estatística é uma ciência que permite a
análise de dados desde sua coleta e descrição, até sua interpretação e obtenção de
conclusões ao redor de uma população, para uma melhor tomada de decisão. A
estatística é peça fundamental deste trabalho, já que a estruturação, análise e
interpretação de dados dos sensores IoT, representam o núcleo do estudo.
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2.4.1.

Variância amostral
A variância amostral é uma medida de permite avaliar a dispersão dos dados

de uma amostra, ou seja, quanto maior a variância, mais dispersos os valores estarão
da média (MINGOTI, 2013) (JOHNSON et al., 2012). O método também é bastante
utilizado no processo de reconhecimento de padrões e anomalias, como no estudo
desenvolvido por Ferraz Jr. (2016) para identificação de padrões de medições de
sensores IoT. A variância amostral é dada pela equação:

∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
𝑆 =
𝑛−1
2

(1)

Onde a variância amostral 𝑆 2 é a soma dos desvios em relação à média ao
quadrado, calculado com 𝑛 − 1 como divisor. Sendo 𝑥𝑖 o valor dos elementos da
amostra, 𝑥̅ a média aritmética dos elementos da amostra e 𝑛 o tamanho amostral.

2.4.2.

Análise de conglomerados
A análise de conglomerados ou agrupamentos (Clustering k-means) é um

método estatístico com finalidade de classificar elementos, de uma população ou
amostra, em k diferentes clusters ou grupos, de forma com que os elementos
integrantes de um mesmo cluster sejam semelhantes, de acordo com as
características mensuradas (MINGOTI, 2013).
O Clustering k-means é amplamente utilizado em diversas áreas de estudo,
sendo muito útil para análise de mercado, reconhecimento de conteúdos e
classificação de perfis e espécies. A análise de conglomerados também é muito
popular em mineração de dados (Data Mining - DM), para análise de dados e uso de
ferramentas computacionais para identificação de padrões em conjuntos de dados
(CORADINI, 2011) (MINGOTI, 2013).
Não obstante, a análise de agrupamentos também é encontrada em estudos
concernentes ao tema IoT, como o caso de Stojkoska, B. et al. (2011) que utilizou o

19
método Clustering k-means como parte da proposta de economia de energia dos
sensores de rede wireless, também baseado no ambiente IoT da Intel Berkeley
Research Laboratory, por meio da redução do número de transmissões de rádio.
O método Clustering k-means consiste na distribuição de um dataset 𝑋 em 𝑘
clusters (onde 𝑘 ≤ 𝑋𝑛 ), baseado na mínima Distância Euclidiana entre os elementos
e os centroides, que são os valores médios dos elementos dos grupos. Os centroides
podem ser identificados por meio de um processo cíclico, como pode ser visualizado
na Figura 2.
Figura 2 - Fluxograma de identificação de centroides

Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme visto na Figura 2, o processo cíclico segue os seguintes passos:
a) k número de cluster: definir k número de cluster desejado;
b) Notação do centroide: selecionar os 𝑘 pontos, inicialmente de forma
arbitraria, no plano cartesiano com a série de dados;
c) Distância Euclidiana dos elementos dos centroides: realizar o cálculo
de distância de cada elemento em relação aos centroides;
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d) Agrupamento baseado na menor distância: agrupar os elementos mais
próximos em relação aos centroides;
e) Verificação do centroide: comparação entre a média aritmética dos
elementos do cluster e o centroide deste mesmo cluster;
f) Validação do centroide: Se o valor do centroide for igual a media
aritmética dos elementos do cluster, o centroide está estabilizado, caso
contrário o processo é reiniciado.
O processo da análise de agrupamento k-means, descrito anteriormente, é
reproduzido na sequência usando notações matemáticas.

Dada uma serie 𝑋𝑗 = {𝑋1 , 𝑋2 , ⋯ 𝑋𝑛 } são definidos 𝑘 centroides de forma
arbitraria 𝐶𝑗 = {𝐶1 , 𝐶2 , ⋯ 𝐶𝑘 }. A análise de Distância Euclidiana (𝐷) é realizada por meio
da seguinte expressão:

𝐷 = √(𝑋𝑗 − 𝐶𝑗 )

2

(2)

Dessa forma, os grupos são formados em 𝑘 series de cluster 𝑆𝑖 = {𝑆1 , 𝑆2 ⋯ 𝑆𝑘 }
com elementos de maior proximidade ao centroide arg min 𝐷 (𝑋𝑗 , 𝐶𝑗 ).
Entretanto, para cada cluster 𝑆𝑖 = {𝑆1 , 𝑆2 ⋯ 𝑆𝑘 } deve ser encontrado o novo
centroide equivalente à média aritmética dos elementos do grupo 𝑋̅𝑗 ∈ 𝑆𝑗 .

𝐶𝑗 (𝑎) =

1
∑ 𝑋𝑖 (𝑎)
𝑛𝑗

(3)

Onde 𝐶𝑗 (𝑎) é o centroide do cluster 𝑗 na rodada 𝑎 do processo de estabilização
do centroide e 𝑛𝑗 o número de elementos do cluster 𝑗.

Este processo cíclico de identificação de centroides deve ser executado até a
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estabilização dos centroides. Finalmente o processo de análise de agrupamento kmens é concluído, podendo ser representada pela expressão abaixo:

𝑘

arg min ∑ ∑ ‖𝑋𝑗 − 𝜇𝑖 ‖

2

(4)

𝑖=1 𝑋∈𝑆𝑖

Onde 𝜇𝑖 representa o centroide de 𝑆𝑖 , ou a média aritmética dos elementos
𝑋̅𝑗 ∈ 𝑆𝑗 .

2.4.3.

Análise de Distância Mahalanobis
Muitas técnicas multivariadas aplicadas na detecção de anomalias estão

relacionadas ao conceito de análise de distâncias. A Distância Mahalanobis é uma
das técnicas mais utilizadas para realizar essas análises (CHITRADEVI et al. 2010).
De acordo com Durak (2011), a Distância Mahalanobis é uma técnica
estatística que permite medir a distância entre dois pontos no espaço, definidos por
duas ou mais variáveis correlacionadas. A equação para medir a Distância
Mahalanobis entre duas variáveis é definida como:

𝑑𝑀𝑎ℎ𝑎𝑙𝑎𝑛𝑜𝑏𝑖𝑠 (𝑥, 𝑦) = √(𝑥 − 𝑦)𝑇 𝑆 1 (𝑥 − 𝑦)

(5)

Onde 𝑥 e 𝑦 são as variáveis medidas e 𝑆 1 representa a matriz de covariância
inversa.
A análise da Distância Mahalanobis é bastante usada em estudos de
reconhecimento de padrões de comportamento por meio de definição de limites
estatísticos. Charoenpong et al. (2012), por exemplo, utilizam a técnica de
Mahalanobis para reconhecimento de padrões de pupilas, com objetivo de identificar
anomalias em imagens capturadas por infravermelho.
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3 TRABALHOS RELACIONADOS

Neste capítulo se descreve os principais trabalhos relacionados a este
trabalho, organizados por seção.

3.1 Comunicação segura em 6LoWPAN com IPSec
Para Raza et al. (2011), as RSSFs do tipo 6LoWPAN geralmente requerem
um nível de segurança que permite a obtenção de uma comunicação segura entre os
elementos. Dessa forma, Raza et al. (2011) propõem uma técnica que utiliza o IPSec
em 6LoWPAN e que suporta os protocolos de segurança Autentication Header (AH) e
Encapsulating Security Payload (ESP), conforme ilustrado na Figura 5.

Figura 3 - Arquitetura de redes 6LoWPAN com IPSec

Fonte: Adaptado de Raza et al. (2011)

Raza et al. (2011) viabiliza a autenticação, criptografia e checagem de
integridade na troca de mensagens de dispositivos, usando os mecanismos do
protocolo IPSec.
O trabalho de Raza et al. (2011), apresenta a primeira implementação de
IPSec em redes 6LoWPAN e avalia os resultados do ponto de vista do desempenho.
Os resultados mostram que a carga adicional na rede com o uso da técnica de
segurança IPSec em 6LoWPAN é similar a outras geralmente empregadas na camada
de rede de enlace em 802.15.4, no entanto possui o benefício de fornecer uma
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segurança fim-a-fim na comunicação.
Contudo, apesar da técnica de Raza et al. (2011) se demonstrar bastante
eficaz para segurança de redes IoT, a integridade dos dados não é completamente
garantida, pois não é considerada uma forma de análise de comportamento de
sensores a fim de identificar anomalias em caso de envenenamento de dados, falhas
de hardware e violação do sistema.

3.2 Classificação e análise de distância para detecção de limites estatísticos
Visando otimizar a segurança de uma rede, Songma et al. (2012) apresentam
uma técnica para detecção de intrusão, por meio de um método de classificação e
identificação de limites estatísticos. O método consiste no reconhecimento de padrões
utilizando a análise de conglomerados k-means e a construção de limites estatísticos
baseado em distâncias. Com isso, por meio da diferenciação entre o comportamento
padrão do trafego e em situação de ataque, é possível detectar a intrusão na rede.
O método foi submetido a testes em quatro diferentes tipos de ataques:
a) DoS, em que um invasor faz com que algum recurso de computação
ou de memória esteja muito ocupado ou cheio demais para lidar com
pedidos legítimos, negando assim o acesso a máquina, por exemplo,
inundação de pacotes de sincronização, do inglês synchronize (SYN);
b) Remoto para local (R2L), onde um invasor envia pacotes para uma
máquina através de uma rede e então explora a vulnerabilidade da
máquina para obter acesso ilegal como usuário, por exemplo, adivinhar
a senha;
c) Usuário para root (U2R), onde um invasor começa com acesso a uma
conta de usuário normal no sistema e é capaz de explorar
vulnerabilidades para obter acesso administrativo (root) ao sistema, por
exemplo, como em uma situação de buffer overflow;
d) Probing, onde um invasor verifica uma rede para encontrar
vulnerabilidades conhecidas, por exemplo, como o processo de
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escaneamento de portas.

A técnica de análise de conglomerados k-means é muito utilizada em métodos
de identificação de limites estatísticos. Entretanto, o trabalho apresentado por Songma
et al. (2012) considerou à detecção de intrusão em redes internet (redes com mais
recursos computacionais, de memória e armazenamento, que os encontrados em uma
RSSF) por meio de análise de tráfego.

3.3 Coleção de dados marcados para detecção de anomalias em WNS
Para Suthaharan et al. (2010) a detecção de anomalias é uma técnica chave
para segurança de RSSF. Dessa forma, os autores apresentam uma técnica de
detecção de anomalias baseada em elipses, utilizando as séries de dados reais do
Intel Berkeley Research Laboratory (IBRL) e do Grand St. Bernard. Além disso, como
destas séries não constam dados anômalos, os autores implementam redes de
sensores de salto único e de salto múltiplo, em ambos os cenários foram simuladas
medições anômalas e identificados diferentes tipos de anomalias.
Para a técnica de detecção de anomalias, Suthaharan et al. (2010) derivam
matrizes de covariância dos dados de temperatura e umidade dos sensores, e
separam as medições anômalas das verdadeiras dependendo da distância que elas
estão com relação a outros dados.
As redes de sensores, criada por Suthaharan et al. (2010) e baseada em
sensores Crossbow TelosB Mote, monitoram as grandezas de temperatura e
umidade. Para obter dados anômalos os autores geram situações anômalas
controladas.
Conforme apresentado na Figura 6, Suthaharan et al. (2010) identificam três
principais categorias de anomalias em sensores, a saber, de primeira, de segunda e
de terceira ordem:
Figura 4 - Anomalias de primeira, segunda e terceira ordem de sensores
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Fonte: Adaptado de Suthaharan et al. (2010)

a) Anomalias de primeira ordem: Algumas medições são anômalas em
relação às outras. No gráfico de dispersão, os pontos em forma de
estrela e os pontos em forma de círculo, representam os dados
anômalos e os normais respectivamente;
b) Anomalias de segunda ordem: Todas as medições do sensor S1 são
anômalas em relação aos seus vizinhos S2 e S3;
c) Anomalias de terceira ordem: Um conjunto de sensores são
anômalos em relação aos seus vizinhos.

Embora Suthaharan et al. (2010) apresentam três diferentes categorias de
anomalia (de primeira, segunda e terceira ordem), os autores consideram apenas as
anomalias de primeira ordem no trabalho, ficando as categorias de segunda e terceira
ordem como trabalhos futuros.
Além disso, o trabalho de Suthaharan et al. (2010), é concentrado nas
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medições de temperatura e umidade e não leva em consideração o comportamento
dos sensores com base em sua variabilidade. Outro aspecto importante, que não é
considerado no trabalho de Suthaharan et al. (2010), é o fator que leva a variabilidade
dos sensores.

3.4 Limites estatísticos em RSSF Distribuídos usando PCA robusta
Chitradevi, N. et al. (2010), apresentam um método de análise robusta de
componentes principais (Principal Component Analysis - PCA), e uma análise de
Distância Mahalanobis para detectar dados de sensores anômalos ou defeituosos em
uma RSSF Distribuída (RSSFD), com objetivo de atuar nos problemas de integridade
e precisão dos dados.
De acordo com Chitradevi et al. (2010), várias técnicas têm sido propostas
para a comunicação eficiente de RSSF, em termos energéticos. Apesar de pesquisas
terem sido realizadas com base na detecção de limites estatísticos de dados
univariados, a análise multivariada continua sendo um tema de importância.
Contudo, Chitradevi et al. (2010) consideram em seu trabalho uma rede
distribuída e heterogênea de sensores, com dados que tendem a ser correlacionados
no tempo e no espaço. Os dispositivos são organizados em clusters baseados na
distância dos elementos em relação ao centroide, conforme ilustrado na Figura 7.
Figura 5 - Cluster de sensores

Fonte: Chitradevi et al. (2010)
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Conforme visto na Figura 7, cada cluster 𝐶𝑖 possui um centroide denominado
𝐴𝑖. Os sensores Si são classificados como integrantes do cluster com base na mínima
distância com 𝐴𝑖. Leva-se em consideração os dados multivariados.
A técnica apresentada por Chitradevi et al. (2010) é baseada em um processo
de duas etapas. Primeiramente se realiza a fase de modelagem de dados para
identificação do padrão de comportamento dos dados por meio da PCA, usando
técnicas estatísticas de covariância ponderada. Na sequência, se realiza a fase de
limites estatísticos usando Distância Mahalanobis, assim como o teste para
identificação de anomalias nos dados analisados.
Para comprovar o método proposto, Chitradevi et al. (2010) utilizam os dados
de sensores da rede IBRL. Entretanto, dos 54 sensores instalados, os autores
analisam um grupo limitado de seis sensores geograficamente próximos entre si, em
um curto período analisado de quatro horas.
O trabalho de Chitradevi et al. (2010) se concentra nos dados de medições de
sensores e não na variabilidade destes. Além disso, não se consideram quais fatores
influenciam a variabilidade dos sensores.

3.5 Detecção de anomalias em WNS usando covariância amostral
Para Xie et al. (2015), as RSSF são extremamente vulneráveis a falhas
aleatórias e ataques cibernéticos.
De acordo com Xie et al. (2015), como a maioria dos eventos anormais
oriundos de falhas aleatórias ou ataques cibernéticos manipulam um elemento vítima
por um longo período de tempo, percebe-se neste mesmo elemento um
comportamento inadequado de longo prazo, seja relacionado com suas medições ou
com o tráfego de rede. Os autores afirmam também que um dos possíveis fatores da
alta variabilidade das medições de sensores, está relacionado à baixa tensão da
bateria. Consequentemente, estas medições se comportam muito ruidosamente por
um certo período de tempo.
De acordo com Xie et al. (2015), os quatro tipos mais comuns de anomalia
são denominados de constante, explosão, ruído pequeno e ruído grande, conforme
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ilustrado na Figura 8:

Figura 6 - Tipos de anomalias

Fonte: Adaptado de Xie et al. (2015)

a) Tipo I - Constante: Algumas observações sucessivas no segmento de
dados são constantes;
b) Tipo II - Explosão: Algumas observações no segmento de dados são
extremamente maiores ou menores do que o normal;
c) Tipo III - Ruído Pequeno: Algumas observações no segmento de
dados são perturbadas por pequenos ruídos, dos quais a variância
pode ser influenciada;
d) Tipo IV - Ruído Grande: Algumas observações no segmento de dados
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são perturbadas por grandes ruídos que levam a um aumento
significativo na variância.

Para detecção de anomalias Xie et al. (2015) utilizam técnicas estatísticas de
matriz de covariância amostral e coeficiente de correlação Spearman, assim como a
análise de conglomerados. Para realizar o experimento, os autores utilizam a série de
dados do IBRL, considerando todos os sensores (exceto os dispositivos defeituosos)
e agrupando-os em sete diferentes grupos de cluster.
Entretanto, apesar de utilizar técnicas para identificação de limites
estatísticos, o trabalho de Xie et al. (2015) não visa garantir a integridade dos dados,
pois se baseia em identificar o melhor custo de comunicação entre sensores. Além
disso, Xie et al. (2015) utilizam uma amostra de apenas dois dias e capturando
medições por minuto, o que pode ser um período considerado muito curto. Os autores
também analisam apenas um dos sete grupos de cluster gerados, obtendo uma visão
incompleta da rede.

3.6 Análises de anomalias na rede de sensores sem fio do IBRL
De acordo com Rajasegarar et al. (2007), comportamentos anômalos em
redes de sensores sem fio é um desafio importante no diagnóstico de falhas e
detecção de intrusão. Um problema chave é definir e detectar essas anomalias
minimizando alarmes falsos. Contudo, Rajasegarar et al. (2007) analisam um
subconjunto de dados a partir da rede de sensores instalada no IBRL. Para isso, os
autores utilizam um método baseado em conceitos estatísticos de vetor de média
simples, matriz de covariância simples e Distância Mahalanobis, com a finalidade de
identificar situações anômalas por meio de elipses de confiança.
Rajasegarar et al. (2007), consideram o conjunto de dados de todos os
sensores da rede IBRL, com exceção dos sensores 5 e 15 que não forneceram dados
no período proposto. A amostra definida pelos autores baseia-se no intervalo de
tempo de 4 horas, sendo das 00:00 às 03:59, do dia 1 de Marco de 2004. As variáveis
dos sensores analisadas são temperatura e umidade.
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As elipses apresentadas por Rajasegarar et al. (2007) são baseadas em
elipses de confiança geradas por meio da análise de Distância Mahalanobis,
conforme ilustrado na Figura 9.
Figura 7 - Elipses de confiança

Fonte: Adaptado de Rajasegarar et al. (2007)

Conforme visualizado na Figura 9, são considerados os intervalos de
confiança de 94% e 99%, denominados como D94% e D99% respectivamente, por meio
de um centroide 𝑀𝑐.
A análise das anomalias é ilustrada em um plano cartesiano, conforme a
Figura 10.
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Figura 8 - Análise de anomalias

Fonte: Adaptado de Rajasegarar et al. (2007)

Como visualizado na Figura 10, Rajasegarar et al. (2007) identificam que
alguns vetores de dados se diferenciam significantemente em relação a massa de
dados do centro do plano cartesiano. Esses dados representam as medições dos
sensores 37 e 14 e, de acordo com os autores, são grandes candidatos a serem
anômalos. O sensor 37 contém medições anômalas em relação aos demais sensores
da rede analisada, enquanto algumas medições do sensor 14 são anômalas em
relação às demais medições do mesmo sensor.
Além disso, o trabalho de Rajasegarar et al. (2007) também não considera o
comportamento dos dispositivos, nem os fatores que influenciam a variabilidade dos
sensores, o que pode resultar em um problema de falso negativo e positivo na
detecção de anomalias. Esse problema se comprova nos resultados das análises
realizadas pelos autores, onde se identificam possíveis anomalias em sensores que
possuem temperaturas diferenciadas por questão da sua posição geográfica.

32
3.7 Modelo de confiabilidade para a segurança da IoT com identificação de
medições anômalas, tráfego seguro e análise de energia
O trabalho de Ferraz Junior (2016) propõe um modelo de confiabilidade para
as medições dos dispositivos IoT com a identificação de anomalias em dispositivos e
medições, denominado IoT6Sec, que utiliza as seguintes medidas estatísticas: (i)
variância total amostral; (ii) variância generalizada amostral; (iii) correlação amostral;
(iv) Distância Euclidiana, e; (v) Distancia Mahalanobis.
Na fase 1 do modelo, organização e configuração inicial, define-se que os
dispositivos atuantes devem utilizar um canal seguro de comunicação, validado com
IPSec ESP com opção de autenticação entre um host na Internet e um dispositivo IoT
participante da rede. Além disso, ainda na fase 1 definem-se intervalos de tempo para
coleta das medições (30, 60, 120 e 240 minutos) e se analisa a variabilidade das
medições de todos os dispositivos da rede, utilizando na validação dados
apresentados por IBRL (2004) no período de 29/02/2004 a 05/03/2004. Também se
definem as medidas estatísticas utilizadas no trabalho.
Na fase 2, execução e análise efetiva, coletam-se as medições dos
dispositivos IoT e, a partir das medições geram-se vetores aleatórios e matrizes de
dados para análise. Em seguida calculam-se as medidas estatísticas do trabalho. Na
validação, o trabalho utiliza quatro conjuntos de três dispositivos cada, sendo
escolhidos os conjuntos de acordo com a variabilidade apresentada: (i) conjunto A –
menor variabilidade da rede; (ii) conjunto B – variabilidade na média da rede; (iii)
conjunto C – com alta variabilidade, e; (iv) conjunto D – com a maior variabilidade da
rede.
Para se identificar anomalias, o modelo IoT6Sec efetua os cálculos das
medidas estatísticas, considerando que a base de dados de treinamento não pode
conter anomalias nas medições. Posteriormente, na validação da fase 2, o trabalho
de Ferraz Jr. (2016) gera anomalias nas medições propiciando a análise de diferentes
cenários anômalos para comparação com o cenário normal.
Os resultados do trabalho segmentam a identificação de anomalias. Para
identificação de anomalias em conjuntos de dispositivos usam-se as variâncias totais
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amostrais e variâncias generalizadas amostrais de todos os dispositivos do conjunto.
A identificação ocorre com a comparação dos cenários anômalo e normal. Para
identificação de anomalias em dispositivos e seus sensores (no caso temperatura,
umidade e luminosidade) usam-se a Distância Euclidiana (principalmente) e Distância
Mahalanobis (usada como forma adicional de validação dos resultados).
Contudo, o trabalho de Ferraz Jr. (2016) não avalia as medidas estatísticas
propostas e validadas em todos os dispositivos, gerando clusters em toda a rede. Ao
invés disso, agrupa os dispositivos baseando-se na variância amostral de suas
medições de temperatura, umidade e luminosidade. Ferraz Jr. (2016) deixa de
considerar tanto a avaliação das medições de vizinhos não imediatos, como também
a definição de limites estatísticos para as medidas apresentadas.

3.8 Análise comparativa
Para realizar uma análise comparativa, foram considerados cinco critérios
diferentes e estão relacionados à análise de comportamento e identificação de
anomalia em sensores IoT, que compreende o núcleo deste trabalho. A Tabela 1
mostra um resumo da análise comparativa entre os trabalhos relacionados.

Tabela 1 - Comparação entre os trabalhos relacionados
Trabalho

Critério 1

Critério 2

Critério 3

Critério 4

Critério 5

Suthaharan et al.

Não

Não

Sim

Não

Não

Chitradevi et al.

Sim

Sim

Não

Não

Não

Xie et al.

Sim

Não

Sim

Não

Não

Rajasegarar et al.

Não

Não

Sim

Não

Não

Ferraz Junior et al.

Sim

Sim

Não

Não

Não

Este trabalho

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Fonte: Elaborada pelo autor

Critérios 1 - O primeiro critério está relacionado à análise do comportamento
dos sensores. A análise do comportamento dos sensores é amplamente importante
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no processo de identificação de anomalia, porque os sensores tendem a ter um
comportamento diferente, em termos de variação de medidas, dependendo do local
que estão instalados, bem como dos períodos que estão sendo analisados. Por
exemplo, o sensor instalado ao ar livre tende a ter maior variação nas medidas em
comparação com o sensor instalado no interior com um ambiente controlado;
Critério 2 - O segundo critério está associado à identificação de anomalias
com base em vizinhos. Neste caso, as medições de um sensor são comparadas com
medidas de sensores vizinhos para detectar anomalias. São considerados como
vizinhos os membros de um mesmo cluster ou os elementos mais próximos do sensor
analisado;
Critério 3 - O terceiro critério está relacionado à identificação de anomalias
com base nas medidas globais da rede. Todas as medidas dos sensores são
analisadas no mesmo momento e as anomalias são detectadas por desvio de medidas
em relação à média total.
Critério 4 - O quarto critério está relacionado à identificação da anomalia com
base em comportamentos. Neste caso, o comportamento do padrão é obtido e as
anomalias são identificadas de acordo com o desvio do comportamento do padrão do
sensor analisado (sem necessidade de comparação com os vizinhos).
Critério 5 - Identificação dos níveis de confiança por período ou sensor. Esta
identificação permite que uma pessoa saiba qual sensor ou período é melhor usar de
acordo com o nível de precisão requerido.
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4 PROPOSTA DE ANÁLISE E EXPERIMENTOS

Neste capítulo, é apresentada a proposta de análise WSN-B2A, considerando
os estágios fundamentais para a análise de comportamento e identificação de
anomalias em sensores IoT. Em seguida, se apresenta os experimentos realizados
para a comprovação da proposta de análise. O detalhamento da proposta de análise
WSN-B2A, assim como dos experimentos realizados e resultados obtidos, se encontra
no ANEXO I, deste trabalho.

4.1 WSN-B2A
O WSN-B2A consiste em três fases sequenciais, organizadas em duas
grandes etapas. O primeiro estágio trata da identificação do comportamento padrão
dos sensores IoT através da preparação de dados e das fases outorgantes
estatísticas. O segundo estágio é focado na identificação de anomalias através da
fase de Verificação de dados. A análise proposta WSN-B2A é representada pela
Figura 9.

Figura 9 - WSN-B2A

Fonte: Elaborada pelo autor

Conforme observado na Figura 9, o primeiro estágio da WSN-B2A,
Identificação de comportamento, é composta por duas fases: (1) Preparação dos
dados; e (2) Limites estatísticos.
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A primeira fase, Preparação dos dados, visa preparar os dados originais da
rede IoT em um formato que permite realizar as análises estatísticas da fase seguinte.
A Fase 2, Limites estatísticos, é composta de duas etapas, a análise de
agrupamento (Clustering k-means) e a análise de Distância Mahalanobis. O objetivo
principal desta fase é obter o padrão comportamento por sensores ou períodos com a
identificação dos limites estatísticos. Como resultado desta fase, se obtém o
comportamento padrão dos sensores IoT.
Na sequência, o ultimo estagio é composto por uma fase única, Verificação
dos dados, e tem como objetivo a identificação de anomalias. Nesta fase, os novos
dados são analisados e comparados com o conjunto de dados de comportamento
padrão. Se o comportamento dos novos dados estiverem fora de quaisquer limites
estatísticos (k-means e / ou Análise MD), o sensor é considerado como um elemento
com possível de anomalia.

4.2 Experimentos
Para validar o WSN-B2A, foram realizados experimentos usando os
conjuntos de dados LWSNDR (Labelled Wireless Sensors Networks Data Repository)
e IBRL (Intel Berkeley Research Laboratory).
O conjunto de dados LWSNDR, publicado pelo Departamento de Ciência da
Computação da Universidade da Carolina do Norte em Greensboro, é derivado de
uma implementação de uma rede de sensores do tipo Crossbow TelosB motes, com
um sistema operacional TinyOS aberto, desenvolvido especificamente para
dispositivos sem fio de baixa potência. A implementação da rede é realizada em dois
cenários diferentes, o single-hop e o multi-hop, com normal e rotulado-anômalo.
Medições rotuladas com '0' indicam uma medida normal, enquanto as marcadas com
'1' indicam um evento. O evento introduzido é realizado usando uma chaleira de água
quente que muda medidas de temperatura e umidade simultaneamente.
Já o IBRL é um conjunto de dados de uma rede IoT instalada no Intel
Research Laboratory da University of California, em Berkeley. A rede contém 54 redes
de sensores sem fio Mica2Dot que medem a umidade (em porcentagem da umidade
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relativa), temperatura (em graus Celsius), luminosidade (em Lux) e tensão (em Volts)
mede uma vez a cada 31 segundos aproximadamente, entre 28 de fevereiro e 5 de
abril, 2004. WSNs são espalhados pela área do laboratório.
Em ambos experimentos, se utilizou o WSN-B2A e se obteve resultados que
validam a proposta de análise.
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5 CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou a proposta de análise WSN-B2A, que foi usada para
alcançar plenamente os principais objetivos propostos. Em seguida, está destacado
os principais objetivos alcançados, assim como as principais contribuições do
trabalho:
▪

Verificação de diferentes comportamentos de sensores IoT:
conforme demonstrado nas experiências LWSNDR e IBRL, os
sensores podem ter comportamentos diferentes (com base na variação
de medidas). O WSN-B2A fornece os instrumentos necessários para
identificar e analisar esses diferentes comportamentos de sensores
IoT;

▪

Identificação dos níveis de confiança dos sensores IoT: com base
no comportamento diferente dos sensores, o WSN-B2A permite
identificar os limites estatísticos de variância dos sensores IoT;

▪

Detecção de anomalias nos sensores IoT: por meio do WSN-B2A é
possível detectar sensores anômalos ou aqueles que possuem
períodos de anomalias. Além disso, o WSN-B2A pode identificar essas
anomalias sem a necessidade de comparação com sensores vizinhos.
No entanto, consideramos que o WSN-B2A pode ser uma forma
complementar de detecção de anomalia em relação aos trabalhos
relacionados.

Para trabalhos futuros, incentivamos os seguintes estudos:
▪

Realize testes profundos do WSN-B2A nas redes LWSNDR e IBRL;

▪

Aplique o WSN-B2A em outros conjuntos de dados das redes IoT;

▪

Estender o escopo WSN-B2A considerando outras variáveis;

▪

Analisar a correlação de elementos próximos dos outliers.
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7 ANEXO I
Nesta parte, é apresentado o artigo “An Outlier-based Analysis for Behavior and
Anomaly Identication on IoT Sensors” desenvolvido.
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