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RESUMO
Uma Rede de sensores sem fio é composta por vários nós sensores que
geralmente são energizados por uma bateria, realizar o monitoramento do ambiente é
o objetivo dos sensores. Nem sempre é viável ou possível trocar as baterias dos
sensores, por isso, muitos estudos direcionam seus esforços para que, cada vez
menos, esses dispositivos consumam energia. Utiliza-se protocolos como o LEACH e
seus variantes, para otimizar o consumo dos dispositivos. Em contrapartida com a
diminuição do consumo de energia e processamento, minimizam-se os recursos de
segurança e cada dispositivo fica mais suscetível a ataques maliciosos, ou a falhas no
envio de dados quando o nível da bateria estiver muito baixo, o protocolo FTE-LEACH
é uma variante do LEACH, que atua para mitigar falhas. Desta forma, o objetivo desse
trabalho é propor um modelo estatístico que utiliza o desvio padrão para identificar
anomalias nos dados coletados que possam prejudicar o comportamento da rede.
Valida-se com base na análise feita dos dados coletados, através de experimentos
realizados em ambiente de simulação, criando cenários que utilizam o protocolo FTELEACH. É possível verificar o comportamento anômalo e os efeitos causados na RSSF.
Nos experimentos os nós anômalos aumentam a vida da rede, mas criam buracos no
perímetro, que dependendo onde a Rede de Sensores é aplicada, pode se tornar
comprometida ou ineficaz.

Palavras-chave: Redes de Sensores Sem Fio (RSSF); Consumo de Energia; LowEnergy Adaptive Clustering Hierarchy (LEACH); Fault-tolerant and Energy-efficient
LEACH (FTE-LEACH)

ABSTRACT
Identification of anomalies generated by sensors that use LEACH protocol
variants
A Wireless Sensor Network is composed of several sensor nodes that are usually
energized by a battery, performing the monitoring of the environment is the purpose of
the sensors. It is not always feasible or possible to change the sensor batteries, so many
studies direct their efforts so that these devices are consuming less and less energy.
Protocols such as LEACH and its variants are used to optimize device consumption. In
contrast to decreasing power consumption and processing, security features are
minimized and each device becomes more susceptible to malicious attacks or data
failure when the battery level is too low, the FTE-LEACH protocol is a variant of LEACH,
which acts to mitigate failures. In this way, the objective of this work is to propose a
statistical model that uses the standard deviation to identify anomalies in the collected
data that could harm the behavior of the network. It is validated based on the analysis
of the collected data, through experiments carried out in a simulation environment,
creating scenarios that use the FTE-LEACH protocol. It is possible to verify the
anomalous behavior and the effects caused in the WSN. In experiments, anomalous
nodes increase network life, but create holes in the perimeter, which depending on
where the Sensor Network is applied, can become compromised or ineffective.
Keywords: Wireless Sensor Networks (WSN); Energy consumption; Low-Energy
Adaptive Clustering Hierarchy (LEACH); Fault-tolerant and Energy-efficient LEACH
(FTE-LEACH)
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Contextualização
As pesquisas sobre Redes de Sensores Sem Fio (RSSF) começaram por
volta de 1980, porém, apenas após 2001 o número de pesquisas acadêmicas,
sobre o assunto, se intensificou. Isso se deu após a disponibilidade de sensores
mais baratos, com menor consumo de energia e com nível de processamento
viável para várias aplicações (IEC, 2014).
Hoje os sensores estão em toda parte, há sensores em veículos
inteligentes, no controle de emissão de gás, monitoramento de temperatura,
monitoramento terrestre ou condições do solo (Narayanan et al., 2016). Por
exemplo, existem aplicações tecnológicas que utilizam a infraestrutura de uma
RSSF para rede elétrica, rede de água, transporte e casas inteligentes. Novas
aplicações podem ser identificadas e desenvolvidas, para, no futuro, atender
tecnologias e tendências de mercado. Gerando uma enorme quantidade de
dados, que podem servir para vários propósitos.
Esse conceito de inteligência está ligado ao conceito de Internet das
Coisas (IoT), desenvolvido em paralelo às RSSF. Enquanto a IoT não assume
uma tecnologia para comunicação específica, as tecnologias de comunicação
sem fio desempenham uma tarefa muito importante na construção de ambientes
otimizados com maior escalabilidade, eficiência e segurança. As RSSF seguem
a tendência de mercado, sendo crescente seu uso em vários segmentos da
indústria, com sensores menores, robustos e mais baratos (IEC, 2014).
Na indústria as RSSF permitem o sensoriamento e controle de ambientes
mais críticos, ou com acesso inóspito para redes cabeadas. Algumas aplicações
industriais para RSSF incluem, por exemplo, monitoramento e vigilância de
ambientes, cadeia de suprimentos para expedição de contêineres da indústria
de petróleo e gás. Essas aplicações requerem um grande número de
dispositivos, na ordem de dezenas a centenas de sensores (OLIVEIRA, 2015).

1.2 Motivação
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Mesmo com os benefícios trazidos pelo uso das RSSF há algumas
questões que ainda merecem atenção da comunidade científica, como
problemas associados à desempenho, segurança e economia de energia. Por
exemplo, o mais comum é que apenas garantias probabilísticas de desempenho
sejam levadas em conta na análise de uma RSSF, visto que estas redes usam
canais de comunicação variantes que são melhor descritos por modelos
probabilísticos (OLIVEIRA, 2015).
O consumo de energia é outro problema, em geral ligado a segurança,
que afeta as RSSF. Muitas Redes de sensores atualmente utilizam técnicas para
otimizar o consumo de energia dos nós sensores (SINGH ,2016). As etapas de
processamento dos dados e transmissão até a estação base são oportunidades
de estudo para poupar energia e melhorar a eficiência da utilização dos recursos
da rede. Autores como Razaque (2016) e Handy et al. (2002), afirmam que a
etapa de transmissão dos dados é responsável pela maior parte do consumo de
energia das baterias dos nós sensores. Segundo Singh (2016), nós sensores
são capazes de coletar dados e depois roteá-los até a Base Station (BS). Usar
esse tipo de modelo de comunicação implica em grande consumo de energia,
pois haverá nós distantes da BS. Com isso o consumo é desproporcional entre
os nós sensores de uma RSSF.
O Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy (LEACH), é um protocolo
baseado em cluster que utiliza rotação aleatória de Cluster Head (CH), para
distribuir de forma uniforme a carga de energia entre os nós sensores
(HEINZELMAN, 2000). Para Razaque (2016), um protocolo para criação de
clusters de rede onde todos os nós se organizam, associando-se ao CH mais
próximo é essencial, em RSSF que necessitam poupar energia. É tarefa do CH
é coletar as informações enviadas pelos nós e transmiti-las de forma agrupada
para uma estação base, evitando assim transmissão de dados por caminhos
muito longos, tornando o consumo de energia mais igualitário entre os nós. A
quantidade pode variar, mas em torno de 5% de nós do tipo CH é considerado
um número ideal em relação ao número de nós sensores de uma rede RSSF
(OLIVEIRA, 2015).
De acordo com Rafiq (2015), além da etapa de criação de cluster, a
eleição do CH determina o número de voltas que uma rede atinge. Alguns
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autores chamam de volta o ciclo que se inicia com a escolha do CH, seguindo
pela formação dos clusters e terminando quando o último CH envia seus dados
até a estação base, também conhecida como BS. Um sensor é considerado
morto quando não possui energia suficiente para se comunicar na rede e não
está mais presente nas próximas voltas. O número de voltas serve para
determinar a duração da vida de uma RSSF ou pode ser utilizada como métrica,
para determinar a morte (falta total de energia) do primeiro nó sensor, a morte
da metade da rede e o fim do ciclo de toda rede quando o último sensor morre.
Tal métrica é utilizada por vários autores, como Abidi e Ezzedine (2017) e Abozahhad et al. (2015), para determinar a eficiência de um experimento.
O roteamento também é determinante para melhorar a eficiência
energética em RSSF. Para Sathian (2012) o uso de um protocolo de formação
de cluster hierárquico, combinado com alguma outra técnica, pode ser muito útil
para melhorar o roteamento da rede, além de facilitar a formação ideal de
clusters, utilizando estratégias de cooperação eficientes em RSSF. Segundo o
próprio Sathian (2012), determinados protocolos, como LEACH, Stable Election
Protocol (SEP) ou Hybrid Energy-Efficient Distributed Clustering (HEED), mesmo
que mesclados com técnicas inteligentes que potencializam a eficiência
energética da rede, não são regras para todos os tipos de redes de sensores.
Particularidades como heterogeneidade, BS fixa ou não, sensores orientados por
localização, são algumas das possíveis características de uma rede. A escolha
do cenário afeta os resultados de qualquer experimento.
Para Abo-Zahhad et al. (2015), outro fator correlacionado ao consumo de
energia em nós sensores é o envio de dados errados. Já que sensores podem
apresentar problemas com baixa energia e transmitir um dado errado até à BS.
Além de dados errados coletados por nós sensores com pouca energia, os
sensores podem transmitir dados falsos, quando são alvo de invasores. É difícil
fornecer segurança em RSSF, pois os nós sensores tipicamente possuem
recursos limitados de hardware. Sendo assim, muitas vezes não é vantajoso
utilizar mecanismos de criptografia para garantir integridade e confiabilidade dos
dados coletados (SAADAWY e SHAABAN, 2012).
Os nós que apresentam comportamentos anormais e/ou disseminam
mensagens falsas – chamados de outlier, justamente por não se adequar a
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padrões normais de comportamento, muitas vezes são difíceis de detectar.
Desta forma, o reconhecimento de nós anômalos é um problema crítico e
desafiador para a disseminação confiável e segura de dados em RSSF (ZHANG
et al., 2010).
Alguns protocolos derivados do LEACH são orientados a eventos (eventdriven), como o Energy Efficiente Clustering Algorithm (EECED), Energy Efficient
Heterogeneous Clustered (EEHC) e o Fault-tolerant and Energy-efficient LEACH
(FTE-LEACH) por exemplo. O protocolo EECED, desenvolvido por Buyanjargal
(2009), usa o Received Signal Strength Indicator (RSSI) para formação dos
clusters e para a eleição de CH se baseia na quantidade de energia atual de um
nó sensor. O protocolo FTE-LEACH também utiliza essas informações para fazer
sua escolha probabilística de um novo CH. A alteração dessas informações por
um nó sensor defeituoso ou alvo de invasão prejudica todo rendimento de uma
RSSF (OLIVEIRA, 2015).
Supondo-se que uma BS tenha poder e capacidade computacional
abundante, os dados coletados poderiam ser analisados de forma apropriada
pela BS (BISWAS, 2008). Isso garante a integridade dos dados enviados e torna
o ambiente mais qualificado para uma análise comportamental, como por
exemplo, a criação de modelos estatísticos a partir do tráfego de rede coletado.
A análise de comportamento é uma técnica que pode ser utilizada para a
detecção de limites estatísticos, a identificação de dados anômalos, a garantia
da integridade e serve também para aperfeiçoar a confiabilidade dos dados
coletados (SONGMA et al. ,2012). Um exemplo é o trabalho de Anderson et al.
(2015) que utiliza modelos baseados em regressão polinomial e Grey Theory
para identificar nós sensores maliciosos em uma rede Mobile Ad Hoc Networks
(MANET) por meio da análise da variabilidade das informações contidas nos
pacotes beacons enviados.
Como pode ser observado nos trabalhos referenciados, existe a
necessidade de pesquisas voltadas para melhorar a segurança das variantes do
protocolo LEACH, mais especificamente da análise do consumo de energia e
das consequências que advém deste gerenciamento, como as medições
anômalas de energia. A criação de modelos estatísticos surge como uma
alternativa viável para amenizar estes aspectos negativos.
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1.3 Objetivo
Identificar anomalias relacionadas às informações falsas, inseridas
maliciosamente ou enviadas de forma involuntária por dispositivos com
problemas de energia, que possa ser utilizado em variantes do protocolo LEACH.

1.4 Contribuições
A proposta deste trabalho busca funcionar como uma camada adicional
de segurança que funcione em qualquer uma das variantes do protocolo LEACH.
A intenção é que o modelo gerado neste trabalho tenha como base a troca
de informações que o protocolo executa e possa ser utilizado independente da
variante adotada.
Este trabalho visa com mais ênfase garantir a integridade das informações
trocadas entre os nós CH e a estação base. Há, porém, outros serviços de
segurança, como a disponibilidade, confidencialidade e autenticação que são
importantes e que somados à integridade podem compor um quadro de
confiabilidade.
Espera-se, portanto, que os resultados deste trabalho possam ser
utilizados em trabalhos futuros como base inicial para um modelo de
confiabilidade para o protocolo LEACH.

1.5 Método de trabalho
Este trabalho de pesquisa busca contribuir com um modelo estatístico
para a identificação de comportamentos anômalos na troca de informações de
energia em RSSF que utilizam o protocolo LEACH para tal tarefa, as seguintes
atividades foram realizadas:
1. Revisão bibliográfica – Pesquisar trabalhos relacionados que utilizam
RSSF e o protocolo LEACH orientado a eventos. Pesquisar trabalhos
que buscam encontrar definições sobre o comportamento padrão em
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uma determinada RSSF e identificar informações anômalas ou
sensores que enviam dados falsos;
2. Preparar um ambiente virtualizado para simulação da RSSF com o
protocolo LEACH;
3. Propor o modelo estático de identificação de anomalias, utilizando
medida de variabilidade através do desvio padrão;
4. Coletar dados para análise dos resultados da simulação. Utilizandose os cenários propostos para os experimentos;
5. Analisar os resultados e verificar se o modelo estatístico proposto é
eficiente para identificar nós sensores que enviam informações falsas;

1.6 Organização do trabalho
Este trabalho está organizado em cinco seções, com uma seção de
Introdução, o Referencial Teórico, Trabalhos relacionados, Modelo Estatístico de
Segurança para o protocolo LEACH e Conclusões, conforme detalhes a seguir:
Na Seção 1, Introdução, é apresentado o assunto pesquisado, com uma
breve explicação sobre RSSF e o protocolo LEACH. Também são apresentados
o problema e a hipótese pensada como solução;
Na Seção 2, Referencial Teórico, são descritos os conceitos sobre nós
sensores, RSSF, segurança, protocolo de economia de energia e modelos
estatísticos;
Na Seção 3, Trabalhos Relacionados, os principais trabalhos relacionados
ao tema desta pesquisa são descritos e comparados com esta proposta;
Na Seção 4, Contexto da Proposta, é apresentada detalhando de forma
objetiva o que será realizada nas seções 5 e 6;
Na Seção 5, Experimentos, onde são detalhados os critérios para escolha
dos cenários utilizados nos experimentos e como serão criados.
Na Seção 6, Análise de Resultados, nesta seção são apresentados
gráficos comparativos dos resultados encontrados nos cenários anômalos e
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normais. Na Seção 7, Conclusão, apresenta as conclusões obtidas sobre esse
trabalho e possíveis pesquisas futuras.

1.7 Cronograma
O trabalho a seguir será realizado conforme quadro abaixo:
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Introdução
Esta seção contextualiza os principais assuntos abordados nesse trabalho
e está dividido em quatro partes. A Subseção 2.2, trata sobre RSSF e suas
aplicações. Na Subseção 2.3, são levantadas questões sobre segurança em
RSSF. A Subseção 2.4 aborda alguns protocolos utilizados em RSSF para
poupar energia. Por fim, na Subseção 2.5 são levantados alguns modelos
estatísticos baseados na análise da variabilidade.

2.2 Redes de Sensores sem Fio
Uma RSSF tem várias aplicações, como monitoramento de ambiente
remoto e rastreamento de alvos, por exemplo. O número de aplicações possíveis
tem aumentado nos últimos anos, graças ao desenvolvimento de nós sensores
menores, com menor preço e mais inteligentes. Nós sensores inteligentes são
dispositivos de baixa potência equipados com pelo menos um sensor,
processador, memória, fonte de energia, rádio e atuador (YICK et al., 2008).
Existem dois tipos de RSSF: estruturada e não estruturada. A rede não
estruturada é mais densa, enquanto a rede estruturada geralmente usa menos
nós sensores, apresenta menor custo e é gerenciável (AKYLIDIZ et al., 2002).
Segundo Yick et al. (2008), para aplicação de tecnologias de sensores
nas distintas aplicações, devem ser observados três grupos de tarefas.
A Figura 1 mostra esses três grupos. No grupo de sistema, cada nó sensor
é um sistema individual. O grupo protocolo de comunicação é responsável por
tornar possível a comunicação entre a aplicação e os sensores, além da
comunicação direta entre os nós.
O último grupo é o de serviços, onde existe o desenvolvimento de
melhorias para a aplicação, o desenvolvimento do sistema e melhor
desempenho da rede.

23
Figura 1 – Grupos de tarefas de um sensor.

Fonte: Adaptada Yick (2008).

2.2.1 Nós Sensores
Nós sensores existem há décadas e são usados para aplicações diversas,
como medidas de terremoto, sensores para a guerra, ou na área da saúde, por
exemplo.
O desenvolvimento moderno de pequenos nós sensores remonta a um
projeto de 1998, chamado Smart Dust (WERNEKE et al., 2001). Um dos
objetivos do projeto Smartdust foi criar detecção autônoma e comunicação
dentro de um milímetro cúbico do espaço. Embora este projeto tenha terminado
no início, foi importante para alavancar outros projetos de pesquisa. A Figura 2
mostra a arquitetura típica de um nó sensor.
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Figura 2 –Típica arquitetura de um sensor.

Fonte: Adaptada RF Wireless Word 2012.

A Figura 2 mostra as unidades comuns e o relacionamento das suas
funções. A unidade de processamento executa tarefas de processamento e
controle de tarefas de outras unidades, já a unidade de potência é responsável
pelo abastecimento de energia para todas outras unidades - é a bateria dos
sensores que tem essa função. A unidade de detecção mede os parâmetros
externos e alimenta a unidade de processamento, já a unidade de comunicação
tem a função de transmissão para a BS, ambas as funcionalidades são
combinadas no transceptor (YICK et al., 2008).
A implantação de nós sensores no ambiente físico pode assumir várias
formas. Os nós podem ser implantados aleatoriamente ou instalados em locais
deliberadamente escolhidos. A implantação pode ser uma atividade única, onde
a instalação e o uso de uma rede de sensores são atividades estritamente
separadas.
No entanto, a implantação também pode ser um processo contínuo, com
maior número de nós sensores a serem implantados em qualquer momento
durante o uso da rede. Por exemplo, para substituir nós falhos ou melhorar a
cobertura em certos locais de interesse (OLIVEIRA et al. 2015).
Propriedades importantes afetam a implantação dos nós sensores, como
a densidade esperada da rede, os locais dos nós, padrões regulares nesses
locais e o grau esperado de dinâmica da rede. A Figura 3 mostra exemplos de
placa de aquisição de dados e transceptores.
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Figura 3 - Placa de aquisição de dados

Fonte: OLIVEIRA et al. 2015.

A Figura 3 mostra dispositivos Full Function Device (FDD) e Reduced
Function Device (RFD). No decorrer do texto é abordada a funcionalidade de
cada dispositivo.

2.2.2 Topologia das Redes de Sensores sem Fio
Segundo Santos (2017), existem diferentes tipos de topologias para
RSSF, árvore, estrela, híbrida ou malha. Todas podem ser utilizadas através de
conexões ponto a ponto ou multiponto. A Figura 4 exibe os tipos de topologia de
rede.
Figura 4 - Topologias RSSF

Fonte: SANTOS, 2017.
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Em uma rede padrão IEEE802.15.4 pode-se identificar dois tipos de
dispositivos, FDD e RFD.O FFD é um dispositivo de função completa, como o
próprio nome diz. São dispositivos com maior capacidade de processamento e
armazenamento na rede, além de função de sensoriamento, pode ter atividades
diferentes, como ser um CH, por exemplo (SANTOS, 2017).
Para Santos (2017) o RFD, dispositivo de função reduzida, é mais
simples, com menor poder de armazenamento, é utilizado nas pontas das redes,
sem função de reenvio de mensagem. Podem se comunicar apenas com um
dispositivo FDD e são dispositivos não recomendados para redes com muitos
nós sensores (IEEE 802.15.4, P.4).

2.2.3 Padrão IEEE 802.15.4
O padrão IEEE 802.15.4 especifica a camada física e efetua o controle de
acesso ao meio pelo protocolo Medium Access Control (MAC) do modelo Open
Systems Interconnection (OSI) para redes sem fio de baixa transmissão. Mantido
pelo Institute of Eletrical and Electronics Engineers (IEEE) é base para outras
especificações como Zigbeee e Wireless Highway Addressable Remote
Transducer Protocol (WHART), por exemplo.
O documento 802.15.4 publicado em 2006 especifica limites de até 250
Kbps de banda operando a 2.4 GHz de frequência, 40Kbps a 916 MHz e 20 Kbps
a 858 MHz.
O padrão IEEE 802.15.4 evolui para atender as demandas crescentes.
Possui variações do IEEE 802.15.4a até IEEE 802.15.4n, ampliando estudos na
camada física, chegando a 27 canais.
As redes padrão IEEE 802.15.4 possuem três tipos de nós, o nó
coordenador, nó subcoordenador e nó sensor. A Figura 5 ilustra os nós e a
topologia IEEE 802.15.4 (SANTOS, 2017).
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Figura 5 - Topologias IEEE 802.15.4

Fonte: SANTOS 2017.

Como pode ser visto na Figura 5, o nó coordenador, é o que possui
maiores recursos de processamento e armazenamento, além de possuir maiores
atribuições na rede, é necessário ser um nó do tipo FFD, pois possui recursos
de hardware que atendam a demanda da sua função, com alimentação
energética contínua, caracterizando-se como uma BS.
Por sua vez, o nó sensor subcoordenador, possui coordenação setorizada
e geralmente é utilizado em redes em cluster faz a comunicação entre os nós
sensores do cluster e o nó coordenador. Deve ser um nó do tipo FFD e
caracteriza-se como um CH.
O nó sensor pode ser um dispositivo do tipo FFD ou RFD, possui funções
de sensoriamento e produz dados para alimentar a RSSF, podendo haver vários
em cada cluster.
Como anteriormente citado, o padrão IEEE 802.15.4 especifica apenas a
camada física e MAC. O protocolo de rede responsável pela entrega das
mensagens pertence à camada de rede. É necessário que os desenvolvedores
de uma RSSF, definam as camadas superiores, como mostrado na Figura 6.
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Figura 6 - Camadas de comunicação do padrão IEEE 802.15.4

Fonte: OLIVEIRA (2015).

Na Figura 6 são ilustradas as camadas de comunicação do padrão IEEE
802.15.4, que segundo Oliveira (2015) são divididas em duas partes. A camada
física e a camada MAC, que são definidas pelo padrão IEEE 802.15.4, já as
camadas de rede e de aplicação são definidas pelo usuário.
O maior desafio é o consumo mínimo de energia despendido nas tarefas
de roteamento e mantendo os aspectos que preservam a qualidade do serviço
de rede (SANTOS, 2017).

2.3 Redes de Baixo Consumo
Redes do tipo Low power and Lossy Networks (LLN), são redes que se
caracterizam pelo baixo consumo de energia. Existem vários protocolos de
roteamento para esse tipo de ambiente. Esses protocolos podem ser
classificados como de roteamento plano (proativo e reativo), híbridos (SHARMA
et al., 2012), baseados em localização e hierárquicos (HONG et al., 2008).
Os protocolos proativos atualizam constantemente suas tabelas de
roteamento, com trocas de mensagens entre os nós sensores. Não são
recomendados para todo tipo de aplicações, pois uma parte da banda de rede
passa a ficar exclusiva para manutenção das tabelas de roteamento.
Os protocolos reativos iniciam o processo de descobrimento de rotas
sobre demanda, ou seja, quando existe a necessidade de alguma informação
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ser transmitida. São adaptáveis, desde que cada nó sensor possa atualizar sua
tabela de roteamento. Trabalha com recálculos na transmissão, aumentando a
latência e consumo de energia.
Protocolos híbridos possuem características dos protocolos planos,
hierárquicos e baseados em localização. São desenvolvidos para melhorar a
escalabilidade, muitos desses protocolos são baseados em localização
(SANTOS, 2015).
Alguns protocolos baseados em localização utilizam Global Positioning
System (GPS) e são conhecidos como protocolos geográficos. Utilizam a
informação da localização para determinar suas rotas. A grande limitação desse
tipo de protocolo é o hardware e o aumento de consumo de energia.
Protocolos hierárquicos são alternativas eficientes aos protocolos de
roteamento planos, pois tem maior escalabilidade e resolvem o problema de
sobrecarga de dados processados. Outras vantagens são atribuídas a esse tipo
de protocolo, como: minimização do consumo de energia, reutilização da largura
de banda da rede, agrupamento em clusters, redução de colisões de dados entre
nós sensores e suporte a heterogeneidade (SANTOS, 2015).
As redes do tipo Low Power Wide Area Network (LPWAN), são muito
utilizadas em internet das coisas, quando existe necessidade de enviar poucos
dados, em distâncias relativamente grandes, em relação aos padrões 802.15.3
e 802.11.
A LPWAN utilizada topologia do tipo estrela, e pode utilizar repetidores de
sinais para suprir as necessidades de latência, cobertura e confiabilidade.
As principais vantagens são o longo alcance em campo aberto, a grande
autonomia de energia, baixo custo para implantação e autenticação de rede
dedica. Já as desvantagens são o baixo tráfego de dados e o limite diária de
tráfego de dados.

2.3.1 Protocolo LEACH
Em seu trabalho, Heinzelman (2000) desenvolveu um protocolo baseado
em cluster que utiliza rotação aleatória do CH para distribuir uniformemente a
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carga de energia entre os nós sensores. Tal protocolo, chamado de LEACH, usa
coordenação para permitir escalabilidade e robustez, além de incorporar fusão
dos dados no protocolo de roteamento para reduzir a quantidade de informação
que deve ser transmitida para a BS.
Segundo o Heinzelman (2000), protocolos convencionais de transmissão
direta, transmissão mínima de energia, roteamento multi-hop e agrupamento
estático podem ser até 80% menos eficientes quando comparados ao LEACH.
Em seu trabalho, Handy (2002) descreve a estrutura do protocolo LEACH,
que trabalha em dois estágios:
1. Set-up: corresponde à configuração. Compreende os estágios de
seleção de CH e a formação dos clusters;
2. Steady-state: engloba a agregação e transmissão de dados para a
BS. Correspondem à fase de comunicação, como mostrado na
Figura 7.
Figura 7 - Linha de tempo de operação LEACH.

Fonte: Singh (2016).

Como mostrado na Figura 7, às duas fases (Set-up e Steady-state)
acontecem durante uma rodada e cada rodada tem uma duração fixa de tempo.
Na fase de configuração do LEACH, o algoritmo seleciona os CH, formando o
agrupamento dos nós e atribuindo um slot Time Division Multiple Access (TDMA)
para cada nó membro. Cada nó participa do processo de eleição de um CH
gerando um valor de prioridade entre 0 e 1.
Quando o número do valor gerado de um nó é menor que o valor limiar,
então esse nó se torna um CH. Esse processo é pertinente para evitar CH fixos,
o que aceleraria o consumo de energia. Abaixo a equação da probabilidade para
um nó se tornar CH.
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𝑇(𝑛) =

𝑃
1
𝑃

1−𝑃(𝑟 𝑚𝑜𝑑( )

, ∀𝑛 ∈ 𝐺, 𝑇(𝑛) = 0 , ∀𝑛 ∉ 𝐺

(1)

A fórmula (1) mostra a equação de probabilidade para eleição de um CH
onde r é a rodada atual, T(n) é a probabilidade de um nó se tornar CH em r, P é
o percentual desejável de CH e n G é o nó que pode ser candidato a CH em r
na rodada. (HANDY,2002).
O protocolo LEACH usa um método probabilístico para eleição dos CH,
não se baseando na quantidade de energia que cada nó possui, o que pode
causar problemas no processo de formação de clusters, dando prioridade para
um nó com pouca energia. Se um nó é usado de forma ineficaz, é necessário ter
mais CH para formação dos clusters, aumentando o consumo de energia.
Razaque et al. (2016), visando superar esse tipo de dificuldade, propôs
uma adaptação ao protocolo LEACH, em seu algoritmo, considerando a energia
residual de cada nó para eleger um CH. O algoritmo chamado de Hybrid-Low
Energy Adaptive Clustering Hierarchy (H-LEACH) é usado para encontrar o
tempo de vida de cada nó e da RSSF.

2.3.2 Protocolo H-LEACH
Em cada rodada é verificado se o nó tem energia suficiente para transmitir
ou receber sinais, caso não tenha ele é colocado para dormir, pois a falta de
energia para exercer tais tarefas prejudica todo cluster. O CH é eleito, após (1)
a rede entrar da fase de configuração; (2) verificar a probabilidade das
considerações de energia calculadas; (3) verificar a média de todos os nós
calculados; e (4) calcular o valor limiar (RAZAQUE et al., 2016).

Se o

valor

limiar escolhido está entre 0 e 1 e a média de energia do nó for maior que a
média de energia dos nós, é declarado CH. Quando a média de energia fica
abaixo do que é necessário para transmissão o nó é declarado morto. A cada
rodada são verificados os nós vivos (RAZAQUE et al., 2016). A Figura 8 mostra
uma simulação que compara o protocolo LEACH e o protocolo H-LEACH.
A Figura 8 mostra que a rede usando o protocolo adaptado H-LEACH,
mantém os nós vivos por muito mais rodadas quando comparado com o
protocolo LEACH.
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Figura 8 - Número de nós vivos vs. número de voltas

Fonte: Razaque et al. (2016)

Segundo Razaque et al. (2016), a formação dos clusters acontece após a
escolha dos CH. Eles devem comunicar toda rede de sensores, informando seus
endereços através de pacotes beacons, utilizando o mecanismo de contenção
Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CD).
Baseado na indicação de intensidade do sinal recebido, cada nó
determina a qual CH ele vai se associar, escolhendo sempre a que necessita de
menor energia para comunicação.
A adaptação feita por Razaque et al. (2016) no protocolo trouxe melhorias
importantes, diminuindo o consumo de energia. Ao utilizar informações sobre a
energia residual de cada nó para determinar o CH, fica provado que obteve
ganho na vida útil da rede. Com a utilização de um mecanismo de contenção é
possível verificar colisões dos dados trafegados.

2.3.3 Protocolo FTE-LEACH
O protocolo FTE-LEACH desenvolvido por Oliveira (2015) e adaptado
para o NS-3 por Cruz de Souza (2017), é outra variação do LEACH, com
características de ser tolerante a falhas e orientado a eventos.
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O objetivo do FTE-LEACH é ser um protocolo energeticamente eficiente,
mantendo eficiência na comunicação e disseminação de dados na rede. Tal
protocolo foi desenvolvido baseado no padrão IEEE 802.15.4.
O FTE-LEACH é projetado para operar em redes RSSF industriais com
recursos energéticos limitados, de médio e grande porte. Uma característica que
se destaca nesse protocolo é o uso de Vice Cluster-Head (VCH). Trata-se de um
nó sensor que assumirá o lugar do CH em caso de falha. A Figura 9 mostra em
destaque cada elemento de uma topologia de rede utilizando FTE-LEACH.

Figura 9 - Topologia de rede FTE-LEACH.

Fonte: Adaptado de OLIVEIRA (2015).

Na Figura 9, os nós representados por círculos representam os nós que
são membros da rede. Os nós representados por quadrados são os CH
rodada, enquanto os nós representados por triângulos são os VCH.
Um diferencial utilizado no FTE-LEACH para reduzir interferências
interclusters é o uso do Teorema das Quatro Cores (HEAWOOD, 1949),
distribuindo os clusters em uma espécie de mapa, onde cada cluster é
representado por uma cor e alocado em canais. A Tabela 1 mostra a distribuição
dos canais:

34
Tabela 1 - Distribuição dos 15 canais disponíveis para os clusters, em
saltos de 4, relacionados com o Teorema das Quatro Cores

Fonte: OLIVEIRA (2015)

A tabela de distribuição de canais em saltos considera o padrão IEEE
802.15.4, onde existem 15 canais disponíveis na frequência 2,4 GHz, iniciandose no 2 e terminando no 16, já que o canal 1 é considerado o canal comum de
uma RSSF. Os canais são distribuídos em saltos de 4, associando cada cor a
um salto, as 4 cores representadas são: Azul (A), Verde (V), Rosa (R) e Cinza
(C).
Segundo Oliveira (2015), as principais contribuições do FTE-LEACH são:
confiabilidade e disponibilidade da rede, sensoriamento através do CH,
escalabilidade, aquisição de dados dirigidos a eventos, prevenção de
interferências intraclusters e participação ativa da BS. Além disso, promete 20%
a mais de tempo de vida da rede em relação ao LEACH, mas não existe nos
anexos do seu trabalho simulação que evidencie esse feito. O autor espera
aplicar em um estudo de caso no futuro o protocolo FTE-LEACH.

2.4 Segurança em RSSF
Para Sarkar et al. (2018), em muitas aplicações, as leituras de vários nós
sensores são agregadas. No entanto, a presença de ataques maliciosos
acrescenta desafio à agregação de dados do sensor. A detecção desses nós
sensores comprometidos e não confiáveis é importante para a agregação
robusta de dados, bem como para sua gestão e manutenção.
Os outliers, segundo Zhang et al. (2010) representam diferentes tipos de
comportamentos anormais, por exemplo, rejeitando mensagens recebidas de
seus vizinhos, encaminhando mensagens para o inimigo, transmitindo
mensagens redundantes e disseminando falsas mensagens. Os outliers também
podem atrapalhar as RSSF ao manipularem mensagens transferidas ou gerando
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mensagens falsas e encaminhando-as para nós críticos (por exemplo, CH ou
BS), o que geralmente reduz o desempenho da rede em termos de confiabilidade
e segurança devido às seguintes consequências: desperdiçar largura de banda
da rede, aumento do consumo de energia, interferência de mensagens ilegais
na transmissão de dados sensoriais e causando obstrução de comunicação.
Para Ferraz Junior et al. (2016), dados transmitidos de forma incorreta
pelos nós sensores, podem fazer com que os administradores da RSSF tomem
ações indevidas, baseadas no sensoriamento dos nós. Abordando esse tema,
os autores propõem uma técnica de confiabilidade de sensores em uma rede
IoT.

2.5 Métodos Estatísticos
Para Morettin e Bussab (2017), a estatística é parte de uma metodologia
da ciência que tem por essência a observação e tem por objetivo básico a
inferência, através da coleta, análise e modelagem de dados. A modelagem de
dados é importante para fazer previsões e a partir das quais se podem tomar
decisões.

2.5.1 Medidas de Dissimilaridade
Para Jhonson et al. (2007) e Mingoti (2016) a medida utilizada pela
variância amostral permite avaliar a dispersão de dados de uma amostra,
grandes valores de variância amostral indicam maior dispersão dos valores em
relação à média.
A equação da variância amostral é:

𝑆2 =

∑𝒊=𝟏 𝒏(𝒙𝒊−𝒙 )
𝑛−1

(5)

A covariância amostral serve para medir o relacionamento entre as
variáveis i e j, que significa medir o grau de associação linear dessas duas
variáveis. Quando a covariância é negativa, o valor das duas variáveis tem
comportamentos distintos, com altos valores em uma variável e baixos valores
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em outra. Haverá covariância positiva quando os valores de duas variáveis
aleatórias apresentarem o mesmo comportamento, altos valores em uma
variável e altos valores em outra.
A covariância amostral entre a i-ésima e j-ésima variáveis são
representados por:

∫ 𝑖𝑗 =

∑𝑙=1 𝑛(𝑋𝑖𝑙− 𝑥𝑗 )(𝑋𝑖𝑙− 𝑥𝑗 )
𝑛−1

(6)

2.5.2 Estatística em Redes de Sensores
A estatística aplicada às RSSF tem o objetivo de usar as medições
coletadas pelos dispositivos para servir como base em tomadas de decisão, 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. Por isso, modelos de detecção de anomalia, como os
baseados em estatística, podem ser designados para detectar possíveis
comportamentos anômalos nos dados recebidos pelos sensores (RASSAM,
2013).
Ainda segundo Rassam (2013), dados anômalos em RSSF podem ser
definidos como desvios de comportamento do que é considerado 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 sensores.
Os nós sensores que forem comprometidos por um ataque a RSSF
também motivam a análise de eventos anômalos. Os atacantes podem obter
acesso e controle de alguns nós e comprometer o rendimento de toda rede,
injetando dados falsos ou corrompidos, fato que pode mudar a tomada de
decisão na formação de clusters e interferir de forma direta o consumo da RSSF.
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3. TRABALHOS RELACIONADOS
Nessa seção é realizada a análise de alguns trabalhos que abordam
assuntos relacionados à RSSF, modelos de confiabilidade e anomalias. Os
pontos relevantes e coincidentes com as contribuições oferecidas por este
trabalho são comparados com os trabalhos usados como referência.

3.1. Anomalias em RSSF
No trabalho de Xie et al. (2015) é abordada a detecção de anomalias em
RSSF com a finalidade de reduzir os custos de comunicação entre os
dispositivos. Segundo os autores, muitos eventos anormais alteram as medições
de um nó sensor por um longo período de tempo.
Um nó sensor com pouca bateria pode produzir medições com alta
variância e com ruídos constantes por certo período. Além disso, um nó sensor
que tenha um erro de calibração continuamente envia medições incorretas.
Em seu trabalho, Xie et al. (2015) apresentam vários tipos de anomalia
em RSSF, entre elas: anomalias com excesso de ruído, anomalias com pouco
ruído, picos de anomalias e anomalias constantes. Para realizar a detecção de
anomalias são utilizadas a covariância amostral e o coeficiente de correlação de
Spearman. Para validar a proposta os autores utilizam um dataset
disponibilizado por Intel Berkeley Research Laboratory (IBRL, 2004). Porém,
esse dataset limita-se a utilizar apenas temperatura e umidade nas suas
medições, o que não envolve diretamente a formação de clusters e consumo de
energia dos nós sensores. Outro fator importante, é a utilização de um período
muito pequeno entre as medições, que são feitas a cada minuto.

3.2. Análise de Anomalias no IBRL
Para Rajasegarar et al. (2007), os comportamentos anômalos em RSSF
são importantes no diagnóstico de falhas e detecção de intrusão. Um problema
chave é definir e detectar essas anomalias minimizando alarmes falsos. Sendo
assim, Rajasegarar et al. (2007) analisa um subconjunto de dados a partir da
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rede de sensores disponibilizada pelo IBRL. Para isso, o autor elabora um
método baseado em conceitos estatísticos de vetor de média simples, matriz de
covariância simples e distância de Mahalanobis, com o objetivo de identificar
situações anômalas por meio de elipses de confiança.
No trabalho de Rajasegarar et al. (2007), as variáveis consideradas em
seu trabalho são temperatura e umidade, além do conjunto de dados de todos
os sensores do dataset IBRL, com exceção dos dados de alguns sensores, que
não fornecem dados em períodos desejados ou que não são relevantes.
Em seu trabalho Rajasegarar et al. (2007) verifica que alguns vetores de
dados se diferenciam significantemente em relação à massa de dados,
possibilitando encontrar alguns sensores anômalos.
Entre os parâmetros não verificados no trabalho de Rajasegarar et al.
(2007) estão o comportamento dos dispositivos e os fatores que influenciam a
variabilidade dos sensores, fatos que podem resultar em diagnósticos
Verdadeiro Negativo (VN) e Falso Positivo (FP) na detecção de anomalias. Esse
problema se comprova nos resultados das análises feitas pelo autor, onde se
identificam possíveis anomalias em sensores que possuem temperaturas
diferenciadas por questão da sua posição geográfica.

3.3. Anomalias em Sensores IoT
Em seu trabalho, Almeida (2017), propõe um modelo de análise estatística
para sensores IoT com objetivo de encontrar anomalias. Realizando análise do
comportamento dos sensores através da análise de agrupamento e a análise da
distância Mahalanobis.
Segundo Almeida (2017), a análise do comportamento dos sensores é
importante no processo de identificação de anomalia, porque os sensores
tendem a ter um comportamento diferente, em termos de variação de medidas,
dependendo do local e período analisados.
A comparação entre um comportamento padrão e um anômalo pode ser
obtida a partir da análise do desvio padrão. A validação pode ser feita através de
experimentos usando dados Labelled Wireless Sensors Networks Data
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Repository (LWSNDR) e o dataset IBRL (2004).
O trabalho de Almeida (2017), apresenta melhorias em muitas das
restrições comentadas no trabalho de Rajasegarar et al. (2007), como a
identificação dos níveis de confiança por período ou sensor. Esta identificação
permite que se saiba qual sensor ou período é melhor para uso.

3.4 Modelo de confiabilidade para IoT com identificação de medições anômalas
Um modelo de confiabilidade para medições dos dispositivos em IoT, que
identifica anomalias foi proposto por Ferraz Junior et al. (2016). O projeto leva o
nome de IoT6Sec e utiliza métodos estatísticos, como variância total amostral,
distância de Mahalanobis, distância euclidiana e variância generalizada.
O modelo possui duas fases de trabalho, na fase 1 é realizada a
organização e configuração inicial, onde os dispositivos são definidos em um
canal seguro de comunicação, que é validado com dois protocolos o IP Security
Protocol (IPSEC) e Encapsulating Security Payload (ESP), que possui opção de
autenticação entre um host e um dispositivo IoT. Ainda na fase 1, são definidos
os intervalos de tempo para coleta das medições e a análise da variabilidade das
medições entre todos dispositivos. O dataset usado para validação contém os
dados do IBRL (2004).
Na fase 2, onde é feita a execução e análise de forma efetiva, são
coletadas medições dos dispositivos IoT. Através dessas medições são criados
vetores aleatórios e matrizes de dados. Na sequência, são realizados cálculos
para gerar medidas estatísticas. Para validação, o autor utiliza quatro conjuntos
de 3 dispositivos com diferentes níveis de variabilidade.
O modelo IoTSec6 realiza cálculos das medidas estatísticas para
identificar anomalias, sendo que a base de dados para treinamento não pode
conter medições anômalas e depois na fase de validação, gera anomalias nas
medições para análise de diferentes cenários anômalos, que serão comparados
com o cenário normal
As características utilizadas por Ferraz Junior et al. (2016) para medidas
estatísticas são utilizadas nesse trabalho, porém, não são definidos limites
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estatísticos para as medidas apresentadas e avaliação das medições dos
vizinhos imediatos.

3.5 Um dataset para sistemas de detecção em RSSF
Para Almomani et al. (2016), as RSSF são cada vez mais utilizadas em
áreas críticas nos setores civis e militares, nas quais ocorre um aumento
proporcional das ameaças de segurança, principalmente em áreas pouco
assistidas.
De

acordo

com

Almomani

et

al.

(2016),

um

Sistema

de

Detecção/Prevenção de Intrusões (SDPI), do inglês Intrusion Detection System
(IDS), deve estar em vigor em uma RSSF para garantir a segurança e
confiabilidade da mesma, além de ser compatível com as características da
RSSF em que estiver sendo utilizado e capaz de detectar o maior número de
ameaças à segurança. Enxergando essa necessidade, os autores propõem
desenvolver um dataset para ajudar a detectar e classificar melhor quatro tipos
de ataques Denial of Service (DoS), sendo eles: Blackhole, Grayhole, Flooding
e Scheduling.
Para desenvolvimento do Wireless Sensor Network – Detection System
(WSN-DS) um cenário é elaborado no Network Simulation-2 (NS-2), consistindo
de uma RSSF que utiliza o protocolo LEACH. Um método para coletar os dados
do simulador é definido, os dados coletados são processados e produzem 23
atributos.
No início da simulação é feita a escolha do número de nós sensores
vizinhos que devem ser monitorados. De acordo com os autores, o número ideal
eleito é 5, pois garante o serviço de monitoramento de custo mínimo e que todos
os nós sensores da rede sejam monitorados. Além de garantir que os dados
necessários relacionados à rede, que ajudam na detecção, classificação e
prevenção de possíveis ataques, sejam coletados.
Para implementação do ataque e do ambiente de simulação, é utilizado
um algoritmo desenvolvido pelos autores, que de forma randômica, injeta nós
sensores maliciosos em 3 cenários criados para simulação. Com 10% de nós
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sensores maliciosos no primeiro cenário e nos cenários seguintes 30% e 50%
respectivamente. Esses nós sensores agem como CH, e irão descartar todos os
pacotes transmitidos através do seu caminho até a BS.
Para validar o WSN-DS, é utilizado o Waikato Environment for Knowledge
Analysis (WEKA), uma ferramenta de machine learning, que foi treinada para
identificar e classificar os diferentes tipos de ataque. Utilizando um método de
validação cruzada que obteve resultados de acertos acima de 92% em 3 dos 4
tipos de ataque, além do cenário sem ataque, que obteve resultado mediano de
acerto em ataques do tipo Scheduling, onde obteve acerto de 75,6%.
Almomani et al. (2016), propõe um aspecto distinto dos trabalhos
avaliados até aqui, pois é bastante difícil encontrar um dataset que utilize o
protocolo LEACH, além de demonstrar bastante conhecimento do protocolo ao
definir os 23 atributos utilizados em seu trabalho. Neste trabalho 2 dos 23
atributos utilizados pelo autor são adotados nesta dissertação, o que será
detalhado no capitulo 4.

3.6 Consumo eficiente com um protocolo LEACH baseado em economia de
energia
Em seu trabalho, Sharma et al. (2012) propõem um protocolo baseado no
LEACH, o Energy Efficient Extended LEACH (EEE LEACH). Trata-se de uma
melhoria ao protocolo LEACH, visando diminuir a distância de comunicação
entre os nós sensores e inclui o Master Cluster Head (MCH), além de criar um
método com cluster multinível.
Para Sharma et al. (2012), quanto mais aumenta o número de clusters,
mais a distância de comunicação diminui e, como resultado, a eficiência
energética do protocolo aumenta. Assim, segundo os autores, pode-se dizer que
o número de clusters e a distância de comunicação são inversamente
proporcionais entre si.
Tendo esse conceito, Sharma et al. (2012) propõem seu método de cluster
multinível, onde existem duas camadas para formação de clusters , na primeira
camada os CH são formados, os nós transmitem os dados para seus respectivos
CH e os CH agregam os dados recebidos usando a técnica de energia de
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agregação de dados.
Já na segunda camada os MCH são formados, em seguida os CH
pesquisam os MCH mais próximos, calculando a distância entre eles e
transmitindo os dados agregados para seus respectivos MCH.
A escolha do número inicial de CH e MCH é feita utilizando como base
outros trabalhos que utilizam LEACH em cenários para simulação no MATLAB,
como os trabalhos de Oliveira (2015) e Razaque et al. (2016), por exemplo. De
forma inicial o número de CH varia de 5% a 30% e o número de MCH varia entre
2% a 15%, em um ambiente de 200 x 300 metros, com um número máximo de
200 nós sensores.
O resultado apresentado na simulação do EEE LEACH chega a ser 3
vezes mais eficiente na fase inicial quando comparado ao LEACH, e seu
desempenho fica equivalente ao protocolo citado após ultrapassar a metade do
ciclo de vida da rede, conforme vai passando o número de voltas. De fato, o autor
apresenta uma melhoria em relação ao protocolo original, comprovando em
ambiente de simulação resultados mais eficientes na questão de consumo de
energia dos nós, prolongando assim a vida útil da RSSF.
Ao contrário do que Sharma et al. (2012) dizem, nem sempre o aumento
do número de clusters há melhoras no consumo de energia da RSSF. Para
Oliveira (2015), por exemplo, é preciso achar um número ideal de clusters.
Ter um número correto de CH é necessário não apenas para ter um
melhor consumo de energia, mas também diminuir as chances de falhas de
comunicação. Em caso de falha na comunicação do MCH até a estação base,
toda informação agregada pelos CH que se comunicam com esse MCH será
perdida.

3.7 Algoritmo de agrupamento EELEACH-C
Os protocolos que utilizam cluster são desenvolvidos para roteamento
energicamente eficiente, com o objetivo principal de aumentar a vida útil das
RSSF, uma questão importante para muitos pesquisadores, tendo em vista os
estudos contínuos e crescentes nessa linha de pesquisa. Os autores Sharma et
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al. (2012), Razaque, et al. (2016) e Oliveira (2015), são apenas alguns exemplos.
Em seu trabalho, Tripathi et al. (2013) propõem um protocolo chamado
Energy Efficient LEACH-C (EELEACH-C), que é um protocolo baseado no
LEACH-Centralized (LEACH-C), mas que utiliza um algoritmo executado na
estação base de qualificação, para obter candidatos a CH, sendo que o nível de
energia residual é requisito para ser eleito.
O LEACH-C é uma versão melhorada do LEACH. Tanto o LEACH-C
quanto o EELEACH-C, têm como principal objetivo aumentar a longevidade da
rede. Apresentar uma nova melhoria ao protocolo LEACH também pode ser
considerada uma característica de destaque, já que existem várias adaptações
do LEACH.
O grande diferencial entre o EELEACH-C e o LEACH-C está no algoritmo
de eleição dos clusters proposto pelo protocolo. Onde é realizada a estimativa
de elegibilidade de um sensor membro da rede se tornar um CH.
Os nós que são elegíveis a se tornar CH são aqueles que estão no
caminho de comunicação até a estação base e possuem mais energia residual.
Para isso o algoritmo considera algumas variáveis, E, N, K, X e Y.
O conjunto de energia de todos os nós é chamado de E, já o número de
nós é representado por N. O número esperado de clusters é representado por K,
enquanto X e Y representam o conjunto de localização de vários nós sensores
na rede.
O algoritmo trabalha supondo que todo nó sensor possui quantidade igual
de energia inicial, em seguida é assumido que todos os nós estão distribuídos
uniformemente sobre o perímetro dos sensores. Essa abordagem tem o intuito
de atribuir um peso chamado WI, que é a probabilidade de um nó ser eleito CH.
Este peso deve ser igual à energia inicial de cada nó sensor dividido pela energia
residual.
Apenas os nós que possuem os maiores pesos são elegíveis para se
tornarem CH na próxima rodada. A probabilidade de um nó sensor morrer
primeiro é menor que a probabilidade de um nó já escolhido CH morrer. Abaixo
o algoritmo proposto pelos autores:
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Algoritmo EELEACH-C
Asc - sort(E)
i=1
while I ≤ N do
if (Ei>=EAvg and i<= k) then
Eligible(i) = True
else
Eligible(i) = False
end if
i=i + 1
end while
if (disti > distj and Eligible (i)) then
CHi=CMj
end if
return (CHi , CHj)

Para validar os resultados, os autores utilizam o NS-2 para criar o
ambiente de simulação e comparam os resultados com o protocolo LEACH e o
LEACH-C.
O ambiente criado possui as seguintes características, uma área de 100
x 100 metros, com 100 nós sensores. Todos os nós são distribuídos de forma
aleatória e estão no máximo à 70 metros da estação base.
O tamanho das mensagens que são enviadas para o CH assim como o
tamanho das mensagens agregadas é de 4000 bits.
Os resultados da simulação mostram que o EELEACH-C estende a vida
útil da rede em 10% em comparação com o LEACH e 5% em comparação
LEACH-C.
Também reduz o consumo de energia de toda a rede, na presença das
mesmas configurações de simulação. Por isso pode-se dizer que o desempenho
do roteamento proposto é melhor em termos de vida útil da rede e economia de
energia.
Tripathi et al. (2013) consegue chegar ao resultado esperado, pois limita
o objetivo do seu trabalho a apresentar um protocolo mais eficiente na questão
energética comparado com o LEACH e o LEACH-C. O que contribui de forma
significativa para apresentar uma nova adaptação do protocolo LEACH.
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3.8 Protocolo de roteamento hierárquico adequado para o monitoramento
ambiental em grandes áreas

As RSSF estão rapidamente encontrando seu caminho no campo da
irrigação e desempenham o papel principal como tecnologia de coleta de dados
no domínio da IoT. São eficientes para monitoramento confiável, dando aos
agricultores uma vantagem para a tomada de medidas preventivas.
Para Ahmed et al. (2017), o uso eficiente de energia dos nós sensores e
protocolos de roteamento para poupar energia, desempenha um papel vital na
otimização geral de energia de uma RSSF. Os autores propõem um novo
protocolo de roteamento hierárquico adequado para o monitoramento ambiental
em grandes áreas, chamado de Energy Efficient Sensor Network Routing
(EESNR).
O protocolo proposto resolve os problemas enfrentados pelos protocolos
de roteamento multi-hop tradicionais, como o LEACH, e aumenta o tempo de
vida de cada nó sensor na rede, resultando em maior tempo de vida de toda a
rede, segundo o autor.
Para Ahmed et al. (2017), o EESNR supera os protocolos hierárquicos
existentes, reduzindo a sobrecarga de mensagens de controle das fases de
propaganda e agendamento. Tal redução de sobrecarga é realizada com um
aumento do tempo da rodada de transmissão e agendamento de TDMA,
diminuindo o envio de mensagens de controle.
O EESNR trabalha com 3 fases, a primeira com a seleção de CH, a
segunda para configuração e agendamento do CH e por último a transmissão
dos dados. Para seleção do CH é definida a porcentagem ideal de CH, que é de
5%, segundo os autores. Por meio de uma equação é calculada a probabilidade
de um nó se tornar CH de maneira aleatória, utilizando critérios como a energia
residual do nó e o número de vezes que este se tornou CH. A última fase, a
configuração e agendamento do CH ocorrem após o anúncio do CH. Os nós
membros decidem se unir ao CH com base na distância entre eles. Quando os
clusters são formados, os CH atribuem um slot de transmissão de dados a cada
membro de acordo com um esquema TDMA para evitar colisões de dados. A
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transmissão dos dados ocorre depois que todos CH enviam a programação de
tempo a todos nós membros (o tamanho dos dados é de 16 bits).
Os autores usam o simulador NS3 para criar o ambiente das simulações
e gerar um perímetro grande em relação a outras pesquisas. São utilizados até
600 nós em uma área de 500x500 metros quadrados com a BS colocada no
centro.
Os resultados apresentados mostram que utilizando o protocolo EESNR
a RSSF pode durar até 27,8% em relação ao uso do protocolo LEACH, além do
aumento de dados enviados com sucesso.
Os resultados obtidos são muito relevantes e atuais, realizar um caso de
uso específico para monitoramento de irrigação em grandes áreas está nos
trabalhos futuros do autor, o que seria um real diferencial desse trabalho em
relação ao demais sobre protocolo de roteamento hierárquico.

3.9 Análise comparativa
Foram considerados 5 critérios diferentes para elaboração da tabela
comparativa, sendo eles:
Critério A – A escolha desse critério se faz necessário pois é parte do
objetivo desse trabalho. Assim como o trabalho proposto, cinco dos oito
trabalhos apresentados falam sobre identificação de anomalias e não utilizam
apenas métodos estatísticos apresentados nesse trabalho. Métodos como
distância de Mahalanobis, variância amostral ou coeficiente de correlação são
utilizados e detalhados pelos autores.
Critério B – Dos oito trabalhados abordados, mais da metade tratam de
economia de energia, cinco trabalhos realizam a análise de energia dos seus
experimentos, inclusive o trabalho proposto. Além da análise, outros três
trabalhos propõem melhorias ao protocolo LEACH realizando comparações e
provando o sucesso de seus experimentos.
Critério C – A utilização de um dataset enriquece o trabalho quando
aplicado, pois, geralmente é uma fonte confiável para extração ou comparação
de dados relevantes a pesquisa, apesar disso, neste trabalho nenhum dataset
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será utilizado com esse objetivo. Dos trabalhos comparados, quatro utilizam
dataset em suas pesquisas, no trabalho de Almomani et al. (2016), um dataset
é criado e deve servir como referência em trabalhos futuros.
Critério D – No tocante a protocolos baseados no LEACH ou trabalhos
que pesquisam o desempenho de uma RSSF de maneira geral, o ambiente de
simulação é utilizado na maioria das pesquisas sobre o assunto, para
comparação e dar maior credibilidade ao trabalho.
Critério E – É um critério encontrado é cinco dos trabalhos comparados,
porém, existem pelo menos três distinções encontradas na utilização desse
critério. Na pesquisa de Almomani et al. (2016), todos eventos são categorizados
para elaboração do WSN-DS, já nas pesquisas de Ahmed et al. (2017), Tripathi
et al. (2013) e Almomani et al. (2016) os eventos analisados são utilizados para
criar protocolos mais eficientes. Já neste trabalho características como RSSI e
energia residual dos sensores são manipuladas e analisadas nos experimentos.
Critério F – Assim como este trabalho, outros três utilizam o protocolo
LEACH como suporte para pesquisa, realizando análise estatística em redes que
utilizam o protocolo ou propondo um novo protocolo baseado no LEACH e
fazendo comparações de eficiência.
Critério G – Apenas os trabalhos de Tripathi et al. (2013) e Sharma et al.
(2012), propõem novos protocolos que são baseados no LEACH e demostram
resultados melhores que o protocolo original.
O presente trabalho está relacionado com a identificação de anomalias e
faz a análise do consumo de energia de uma RSSF, o que não ocorre com os
demais trabalhos.
Com exceção do trabalho de Almomani at al. (2016), que apesar de não
fazer uma análise sobre o consumo de energia dos nós sensores, cria um
dataset com vinte e três atributos dos sensores, tendo todas informações
necessárias para elaborar uma comparação de consumo de energia e do
embasamento para novas pesquisas relacionadas a RSSF que possam utilizar
esses dados para pesquisas sobre análise de consumo.
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Tabela 2 - Comparativo entre os trabalhos relacionados

A

B

C

D

E

F

G

Xie et al. (2015)

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Rajasegarar et al. (2007)

Sim

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Almeida (2017)

Sim

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Ferraz Junior et al. (2016)

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

Almomani et al. (2016)

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sharma et al. (2012)

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Tripathi et al. (2013)

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Ahmed et al. (2017)

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Não

Este Trabalho

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Legenda:
A - Identificação de anomalia
B - Economia de energia
C - Utiliza dataset
D - Ambiente de simulação
E – Orientado a eventos
F – Utiliza protocolo LEACH
G – Protocolos variantes do LEACH

Fonte: Elaborada pelo autor
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4. Contexto da Proposta
Considera-se que a ocorrência de dados anômalos em RSSF prejudica o
funcionamento correto do ambiente, além da possibilidade de aumento no
consumo de energia dos sensores e o encerramento prematuro das atividades
de uma rede (RASSAM, 2013).
Conforme definido na Seção 1, o objetivo deste trabalho consiste em
identificar

anomalias

relacionadas

às

informações

falsas,

inseridas

maliciosamente ou enviadas de forma involuntária por dispositivos com
problemas de energia, em redes que utilizam o protocolo LEACH ou suas
variantes.
A Subseção 4.1 apresenta a topologia de uma RSSF criada em ambiente
de simulação. Na Subseção 4.2 é definido o modelo para identificar dados
anômalos e definir as regras utilizadas para avaliar a eficiência do modelo
proposto.

4.1 Topologia RSSF utilizando protocolos baseados no LEACH
A topologia aplicada para realizar a simulação de uma RSSF que utiliza o
protocolo LEACH ou suas variantes é mostrada na Figura 10, a BS é responsável
pela análise de anomalias, e para identificação das mesmas, utiliza-se do modelo
de desvio padrão.

Figura 10 - Topologia de RSSF utilizando protocolo FTE-LEACH.

Fonte: o autor
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A topologia demonstrada na Figura 10, elaborada no simulador NS-3, é a
base para elaboração dos outros cenários utilizados neste trabalho. A Figura 11
exibe um cenário onde alguns sensores estão com pouca energia, que estão
representados na cor vermelha. Chamado aqui de cenários com energia inicial
variando.

Figura 11 - RSSF simulando nós sensores com pouca energia.

Fonte: O autor

O cenário da Figura 11 mostra os nós com pouca energia, que podem
enviar dados falsos de forma involuntária, esse é apenas um dos cenários que
são simulados e observados. Um exemplo de cenário anômalo são nós sensores
que enviam aos outros nós da RSSF informações opostas sobre o atual estado
de energia.
Cada cenário estudado utiliza o dobro de nós sensores CH eleitos em uma
rodada, quando comparados aos cenários normais. O trabalho de Almomani et
al. (2016) serve como base para escolha de uma métrica, mesmo que os valores
sejam distintos nesta pesquisa.
Os trabalhos de Almomani et al. (2016) e Cruz de Souza (2017) são as
bases para utilização de um cenário com protocolos LEACH e FTE-LEACH, já
que os códigos compilados para os ambientes de simulação nas pesquisas são
utilizados com poucas alterações e servem para coleta de dados de um ambiente
padrão.
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Após a execução do ciclo de vida da RSSF, é gerado um arquivo com as
informações da rede. Considerando que os recursos de energia são limitados, a
identificação de anomalias deve ocorrer dentro da própria rede e do modelo de
identificação de anomalias executado na BS, que é mais bem explicado na
Seção 4.2.

4.2 Modelo de identificação de anomalias
Segundo O’Reilly at al. (2014), o objetivo da detecção de anomalias é
identificar dados que não estão de acordo com os padrões exibidos pela maioria
dos dados de um conjunto.

Figura 12 - Ciclo de atividades do modelo de identificação de anomalias.

Fonte: o autor

Para realizar tal tarefa, este trabalho apresenta o modelo para
identificação de anomalias, seu ciclo de atividades é exposto na Figura 12.
Assim como mostrado na figura 12, o ciclo de atividades é composto por 4
etapas:
1. Preparação;
a. Compilação de cenários;
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b. Treinamento e definição de medidas e limites estatísticos;
2. Coleta;
a. Envio de dados dos nós;
b. Recebimento de dados na BS;
c. Formatação dos dados (período);
d. Extração de características estatísticas;
3. Análise;
a. Cálculos estatísticos do desvio padrão;
4. Comparação;
a. Comparação geral dos cenários;
b. Identificação de anomalias;
Preparação: Compilar os cenários propostos com as características
citadas na Seção 4.1. Após a execução do ciclo de vida de uma RSSF no
ambiente de simulação, que consiste no envio dos dados feito pelos nós, na
agregação dos dados feita pelos CH e envio até a BS. Estrutura-se uma base de
dados que tem como objetivo armazenar as medições coletadas.
Coleta: Considera-se o volume de medições e são definidos os intervalos
de tempo necessários para obtenção das medições. Os intervalos de tempo
avaliam a correlação temporal, que combinada com o número de medições,
permite a análise do desvio padrão.
Análise: Em seguida vem à definição das medidas estatísticas, seu
objetivo é ser a entrada da análise que vai encontrar o comportamento das
medições normais e anômalas. Observa-se a variabilidade (desvio padrão) das
medições.
Comparação: A principal ideia é comparar a variabilidade das medições
de energia entre nós considerados normais e nós envenenados, por meio do
desvio padrão. Como dito, os nós envenenados se desviam das funcionalidades
básicas do protocolo LEACH, pois concentram o gasto de energia ao serem
escolhidos constantemente como CH. Leva-se em conta a hipótese de que a
rede tenha um comportamento de variabilidade diferente devido à presença
destes nós maliciosos ao longo do tempo.
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5. Experimentos
Esta seção apresenta como são criados os cenários para os experimentos
necessários e como é realizada a coleta dos dados que são analisados nesse
estudo.
Na seção 5.1 é apresentado o ambiente de simulação, com características
de hardware e software utilizados para a execução dos experimentos. A seção
5.2 apresenta a escolha dos cenários, descrevendo todos cenários verificados e
a descrição dos arquivos de saída. Já a seção 5.3 descreve quais dados são
utilizados para comparação dos cenários, enquanto a seção 5.4 trata da
aplicação do método de identificação de anomalias.

5.1 Ambiente de Simulação
Para viabilizar o experimento, é utilizado o simulador do FTE-LEACH
desenvolvimento e utilizado no trabalho de Cruz de Souza (2017), trata-se de
uma adaptação com melhorias para NS-3 no Linux Ubuntu feita do protocolo
FTE-LEACH (Oliveira, 2015) que era emulado em Matlab. O protocolo é
encapsulado dentro do WHART e segundo o autor, prova que em um ambiente
de simulação o protocolo é mais eficiente e pode ser melhor analisado.
São utilizadas três máquinas virtuais iguais baseadas no software VMWare
Workstation hospedadas em um desktop.
Um script (bash/Linux) é utilizado para automatizar as rotinas de
simulação A biblioteca Random do Python é usada para gerar números
aleatórios em alguns cenários. Todos cenários serão expostos na seção 5.1.2.
O transceptor CC2500 (CC2500, 2005) é utilizado como modelo de consumo de
energia para os sensores simulados nos experimentos, trabalhando com
diferentes escalas de sua capacidade energética medida em miliampére-hora
(mAh).
A Tabela 3 mostra os equipamentos, softwares e hardwares utilizados no
ambiente de simulação.
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Tabela 3 - Equipamentos, softwares e hardwares utilizados
Equipamento/Software

Finalidade

Desktop Dell Core i7-8700, 2.4GHz, 16GB RAM, 120 HD

Equipamento base para estrutura dos experimentos e

SSD e Windows 10.

host das máquinas virtuais.

VMWare Workstation 15.0 Player

Software para utilização das máquinas virtuais.

Linux Ubuntu 14.04 LTS

Sistema Operacional base executado na máquina virtual.

NS-3 3.26

Simulador Utilizado.

Python e C++

Suporte ao NS-3 e compilação dos códigos.

Fonte: o autor

5.1.2 Escolha dos Cenários
Para a escolha dos cenários, características diferentes são importantes
para simular ambientes mais próximos dos reais e extrair amostras para posterior
análise, entre essas características estão: quantidade de sensores (nós),
tamanho do perímetro, capacidade das baterias (mAh) e o status dos sensores
(anômalos ou normais).
Todas essas propriedades são determinadas no código fonte do
simulador antes da compilação e execução da simulação. A Tabela 4 detalha os
16 cenários utilizados.
Tabela 4 - Cenários utilizados
Simulação sem sensores anômalos
Num.

Qtde.

Perímetro

Sensores

Simulação com sensores anômalos

Bateria

Bateria

Inicial

Inicial

Igual

Variando

Num.

Qtde.

Perímetro

Sensores

Bateria

Bateria

Inicial

Inicial

Igual

Variando

1

20

100x100

S

S

20

100x100

S

S

2

20

200X200

S

S

20

200X200

S

S

3

100

100X100

S

S

100

100X100

S

S

4

100

200x200

S

S

100

200x200

S

S

Fonte: o autor
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Para a escolhas da quantidade dos nós sensores, tamanhos dos
perímetros e homogeneidade ou não do nível de bateria, é usado como base o
artigo de Almomani et al. (2016). Apesar de usar cenários diferentes, também
são feitas nessa pesquisa várias comparações, para maior credibilidade dos
resultados.
Nos experimentos são utilizadas baterias de 1800mAh para cenários com
20 nós sensores e 3500mAh para cenários com 100 nós sensores.
Em cenários com nível de bateria inicial variando, é utilizada a biblioteca
random do Python para gerar números aleatórios e determinar o percentual
inicial do nível de bateria dos nós sensores.
A Figura 12 exibe como os nós ficam distribuídos pelo perímetro da rede,
dividindo seus clusters por cores, tendo a BS no canto inferior esquerdo.

Figura 13 – Cenário com 100 nós e perímetro 200x200

Fonte: o autor

Os nós sensores de cor preta 19,100,16,9 e 15 são CH. Já em vermelho
os nós sensores 76,62,91,47 e 32 são os do tipo VCH. Os clusters estão
divididos por cores distintas.
Na segunda rodada em diante nos cenários com nós anômalos, os nós
sensores mais distantes da BS informam sempre estarem com 5% a mais de
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bateria que o nó sensor normal com mais bateria da rodada. Forçando assim a
sua eleição como CH enquanto sua bateria real não se esgotar.
O protocolo LEACH escolhe um número ideal de CH, esse número é
determinado pela quantidade de nós sensores na rede. Quando há 20 nós
sensores, o protocolo elege 1 CH por rodada e quando há 100 nós sensores o
protocolo elege 5 CH por rodada.
Para simulação dos cenários com nós anômalos, adota-se o dobro da
quantidade de nós anômalos em relação a quantidade ideal de CH. Ou seja,
quando há 5 CH no cenário normal, há 10 nós envenenados no cenário
anômalo.
Após o esgotamento de energia de todos os nós sensores anômalos, a
rede continua com funcionamento normal até o final do seu ciclo de vida.

5.2 Coleta de Dados
Nesta etapa os dados são coletados, através das simulações.
Cada simulação se inicia após a configuração do cenário. O final é
determinando quando todos nós sensores estão sem energia ou quando não há
nós se comunicando com a BS.
Passada a fase de inicialização, a simulação segue as etapas
determinadas pelo protocolo LEACH: (1) a fase de configuração do protocolo,
onde os CH e seus clusters são eleitos; e (2) a fase de comunicação, quando os
CH agrupam as informações recebidas e enviam para a BS. Esse processo se
repete até o final da rede.
Após o final, o ambiente de simulação extrai os arquivos de saída, que
contém informações como: quantidade de voltas, consumo dos nós, status dos
nós, RSSI, número de pacotes enviados, número de pacotes recebidos e energia
residual por rodada.
Teoricamente, o protocolo LEACH tende a transformar todos os nós em
CH ou VCH ao longo do tempo, dividindo igualitariamente o consumo de energia
a cada rodada. Por isso, para o cálculo do desvio padrão dos nós, a quantidade
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de rodadas adotada é exatamente a quantidade de nós na rede. Nos cenários
com 20 nós, o desvio padrão de cada nó é calculado a cada 20 rodadas. Da
mesma forma, nos cenários com 100 nós, o cálculo acontece a cada 100
rodadas.

5.3. Fase 1 – Comparação das características de rede
Algumas características observadas entre os cenários normais e
anômalos são comparadas (Tabela 5) e características mapeadas.

Tabela 5 – Características da rede
Dado coletado

Como é utilizado

Objetivo

Rodadas

Verifica o número da última

Determinar o tamanho da vida útil da

rodada.

rede.

Soma do consumo dos nós por

Verificar qual consumo total da rede

rodada.

por rodada e consumo dos CH por

Consumo

rodada.
Pacotes

Soma dos pacotes enviados.

Enviados
Energia Residual

Verificar a soma de todos pacotes
enviados para a BS por rodada

Média da Energia residual de cada

Verificar a média da energia residual

nó sensor.

de cada rodada.

Média do valor de RSSI dos nós

Verificar a média do valor de RSSI de

sensores

cada rodada.

Status do Nó

Verifica se o nó está vivo, morto

Somar todos nós mortos em cada

Sensor

ou parou de comunicar com a BS.

rodada.

Desvio Padrão

Verifica a variabilidade entre

Desvio padrão a cada n rodadas (n =

do Consumo

cenários anômalos e normais

quantidade de nós)

RSSI

Fonte: o autor
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6. Análise de Resultados
Nesta seção são discutidos os resultados dos experimentos, separados
em duas seções, na seção 6.1 são analisados os cenários de forma geral. Na
seção 6.2 são apresentados os resultados obtidos com a análise de variabilidade
entre os nós envenenados e os considerados normais. Os resultados são
exibidos na forma de gráficos e comentários.

6.1 Comparação Geral do Cenários
No total há 16 cenários criados para os experimentos. Contudo, a
comparação envolve apenas 3 cenários normais com suas respectivas versões
anômalas, pois estes sintetizam os resultados encontrados. A Figura 14 é uma
compilação desses 3 cenários, chamados aqui de A, B e C.
Figura 14 - Consumo por rodada

(A)

(B)
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(C)
Fonte: o autor

Nos gráficos da Figura 14 percebe-se que o consumo médio dos nós nos
cenários anômalos é menor do que nos cenários normais. O aumento da vida
útil da rede é por volta de 10%, contrariando as expectativas iniciais deste
trabalho.
Isso ocorre, pois, os primeiros nós sensores a morrerem, são os nós mais
distantes em relação a estação a BS, que foram intencionalmente colocados
como nós anômalos no experimento.
Deixando a rede mais compacta e gerando CH mais próximos da BS, que
consomem menos energia por estarem mais próximos da BS, o que aumenta a
vida útil da rede. Por outro lado, isso causa buracos na rede, deixando espaços
no perímetro sem sensoriamento.
Esse resultado também contraria a própria razão do uso de variantes do
protocolo LEACH, que é distribuir a carga entre os nós - mesmo que isso diminua
a vida útil da rede, buracos na cobertura tendem a não ocorrer.
Na figura 15 é exibida a compilação que trata sobre a quantidade de pacotes
enviados pelos nós sensores.
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Figura 15– Pacotes enviados

(A)

(B)

(C)
Fonte: o autor

O número de pacotes enviados é referente aos pacotes transmitidos pelos
nós sensores ao CH e do CH para a BS. Como visto na Figura 15, todos os
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cenários (normais e anômalos) iniciam com a mesma quantidade de pacotes
enviados. Nos cenários anômalos os nós envenenados ficam sem energia antes
dos nós normais. Isso acaba diminuindo a quantidade de nós ativos nos cenários
anômalos de forma mais rápida, pois os nós sensores anômalos morrem antes
da metade da vida útil da rede, deixando áreas sem sensoriamento.
A Figura 16 trata da média de energia residual de cada nó sensor por
rodada.
Figura 16 – Média energia residual

(A)

(B)
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(C)
Fonte: o autor

Como visto na Figura 16, em todos cenários a média de energia residual
é linear. O consumo real medido nesse cenário, usa como dado a energia
residual real de cada nó sensor. Perceba que um nó sensor anômalo envia à BS
um falso valor de energia, contudo, o gráfico da Figura 16 mostra o valor de
energia residual real dos nós.
E como pode ser visto, a energia residual em ambos cenários segue o
mesmo padrão descrente, com a diferença que no cenário anômalo a vida útil da
rede é maior. A Figura 17 exibe a média do valor de RSSI dos nós sensores por
rodada.
Figura 17 – Média RSSI

(A)
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(B)

(C)
Fonte: o autor

A média de RSSI é mais alta no início dos cenários anômalos, devido ao
fato dos CH serem os nós sensores mais distantes da BS nesses cenários. Esse
fato fica evidenciado do cenário com 100 nós sensores e perímetro 100x100, no
cenário com perímetro 200x200 essa acentuação não é tão forte pois os nós
sensores com mais de 224 metros de distância não se comunicam com a BS.
Quando isso ocorre, o algoritmo da simulação elege nós sensores
intermediários, ou seja, nós sensores que estão mais próximos da BS, para
garantir que esses nós sensores anômalos se comuniquem com a BS. Por
estarem em distâncias próximas a nós sensores normais, a média do RSSI fica
muito parecida em ambos cenários. A seguir na Figura 18 é mostrado o início
das mortes dos nós sensores.
Figura 18 – Morte dos nós sensores
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(A)

(B)

(C)
Fonte: o autor
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Como visto na Figura 18, nos cenários anômalos os nós sensores morrem
com bastante antecedência em relação aos nós normais, já que são os nós que
ficam com status de CH até o final do seu ciclo de vida. O último gráfico de
comparação das características da rede (Figura 19), trata sobre o consumo dos
CH por rodada.

Figura 19 - Consumo dos CH.

(A)

(B)
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(C)
Fonte: o autor

Como visto na Figura 19, o consumo dos CH nos cenários anômalos com
100 nós sensores (Figura 19(A) e 19(B)) é menor que nos cenários com 20 nós
(Figura 19(C)). Isso ocorre porque quando os nós sensores mais distantes
informam o falso status de energia, o protocolo LEACH os elege como CH.
Assim, o próprio protocolo baseado na energia residual e distância dos nós
sensores, passa a usar menos clusters na rede, reduzindo o número de 5 para
4 CH.
Já no cenário com 20 nós sensores (Figura 19(C)), o consumo começa
igual, mas após a morte dos nós sensores anômalos (que são os nós mais
distantes em relação a BS) os nós sensores vivos se tornam CH mais próximos
a BS. Quanto menor a distância do CH até a BS, menor será o consumo desse
nó sensor para transmissão dos dados agrupados. Mantém-se assim uma média
mais baixa do valor de RSSI em cenários anômalos, quando comparados com
os cenários normais.

6.2 Identificação de Anomalias
Como na seção anterior, a comparação envolve um número reduzido de
cenários normais com seus respectivos cenários anômalos, pois estes sintetizam
os resultados encontrados em todos cenários. Para cada cenário, são
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apresentados os gráficos de 4 análises realizadas: (1) desvio padrão de um
conjunto n de rodadas (n=quantidade de nós); (2) média do desvio padrão do
conjunto de rodadas; (3) desvio padrão total do conjunto de rodadas; e (4)
quantidade de vezes que cada nó sensor é eleito CH. É usado um conjunto de
rodadas para cenários com 20 nós sensores, cada conjunto é composto por 20
rodadas.
Tabelas também são utilizadas nessa seção, com intuito de mostrar com
mais clareza como identificar um comportamento anômalo.
Na Figura 20 há a comparação do desvio padrão por rodada entre 2 nós
sensores normais e 2 nós sensores anômalos.

Figura 20 - Comparação do desvio padrão

(A)

(B)
Fonte: o autor
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No gráfico da Figura 20(A) é observado um padrão de comportamento
que ocorre devido a alternância de CH proposta pelo protocolo FTE-LEACH. O
nó sensor alterna seu consumo, variando entre alto e baixo até o final da vida útil
da rede.
Já na Figura 20(B), o gráfico com 2 nós sensores com comportamento
anômalo, pouquíssima mudança do desvio padrão ao longo do tempo, exceto
por dois picos gigantescos, um no início e outro entre as rodadas 41 e 49. A
explicação é que os dois nós anômalos assumem a função de CH justamente
nestes picos. Isso altera radicalmente o padrão de consumo destes nós
anômalos. Porém, como estes são constantemente escolhidos como CH, devido
ao falso valor de energia propagado na rede, a variabilidade dos nós diminui
acentuadamente nas rodadas posteriores. Isso se repete até que a energia real
do primeiro nó anômalo acaba e o segundo nó malicioso é escolhido como CH,
gerando os mesmos resultados. É importante perceber que o desvio padrão de
consumo dos outros nós da rede também é baixo, já que estes não se
transformam em CH durante os períodos do envenenamento e consumem quase
sempre a mesma (pouca) energia durante as rodadas.

O gráfico apresentado na Figura 21, trata da média do desvio padrão de
todos os nós sensores da rede no cenário com 20 nós, com perímetro de
100x100 e bateria inicial igual.
Figura 21 - Média do desvio padrão

(A)
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(B)
Fonte: o autor

Observa-se que a média do desvio padrão encontrado no gráfico da
Figura 21(A) é linear tem um decréscimo mais acentuado no final, pois os nós
19 e 20 são poucas vezes utilizados como CH devido à simples escolha do
protocolo. Sendo assim, estes possuem uma média baixa do desvio padrão,
enquanto os demais possuem média alta de desvio padrão.
No gráfico da Figura 21(B), o ponto mais alto da média ocorre nos nós
sensores 11 e 12, que são os nós sensores anômalos, deixando o gráfico
irregular, devido a média de desvio padrão desses nós serem altas. O aumento
da média do desvio padrão nos nós anômalos ocorre justamente pelos fatos
destes terem sido escolhidos como CH e alternado valores altos e baixos de
consumo, como os observados anteriormente nos picos da Figura 20(B).
Buscando gerar gráficos que possam quantificar e qualificar todas essas
análises, a Figura 22 trata do cálculo do desvio padrão total para o conjunto de
desvios padrão calculados por grupo de n rodadas (n=quantidade de nós) para
todos os nós sensores da rede.
Figura 22 – Desvio padrão do desvio padrão

70
(A)

(B)
Fonte: o autor

No gráfico da Figura 22(A) os nós sensores 19 e 20, que foram pouco
escolhidos como CH, possuem o desvio padrão alto, enquanto os demais um de
desvio padrão total baixo. No gráfico da Figura (B) os nós sensores anômalos
(11 e 12) possuem um desvio padrão total mais alto, enquanto os demais
possuem um valor mais baixo, porém, com tendência crescente.
A próxima análise apresentada é quantificação de vezes que cada nó
sensor é eleito CH durante a vida útil da rede. É aconselhado fazer essa
verificação para saber se o protocolo está trabalhando para garantir o consumo
uniforme de toda a rede. Visualmente, é possível verificar que o comportamento
do gráfico apresentado na Figura 23 é semelhante aos gráficos já apresentados
na Figura 21.
Figura 23 - Quantidade de vezes como CH

(A)
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(B)
Fonte: o autor

Percebe-se claramente no gráfico da Figura 23(A) como os nós 19 e 20
foram os menos eleitos como CH, fato que justifica o resultado individual destes
nós nas Figuras 21(A) e 22(A). Já na Figura 23(B), pode-se perceber como os
nós anômalos (11 e 12) foram eleitos como CH mais vezes que os outros nós.
Sendo assim, percebe-se diferenças entre o padrão do desvio padrão do
consumo entre redes normais e anômalas, como mostrado na Tabela 6.
Tabela 6 - Desvio padrão dos nós sensores

Rodada
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

DP do Nó
Normal A
8.273
11.388
8.273
8.273
8.273
8.273
11.388
8.273
8.273
8.273
8.273

DP Nó Normal DP do Nó Anômalo DP Nó Anômalo
B
A
B
8.265
8.273
0.000
8.265
0.000
0.000
8.273
0.000
0.000
8.265
0.000
0.000
8.265
0.000
0.000
8.265
0.000
0.000
8.265
0.000
0.000
8.265
0.000
0.000
8.265
0.000
0.000
8.265
0.000
0.000
8.265
0.000
0.000

Fonte: o autor

Percebe-se na Tabela 6 que o desvio padrão dos nós sensores em
cenários sem a presença de nós anômalos, apresenta um valor acima de zero e
que sofrem pouca alteração durante a vida útil da rede. Em cenários com nós
sensores anômalos, o comportamento padrão também sofre poucas alterações,
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porém, na maioria das rodadas está com valor zero, com exceções entre a troca
de CH
A Tabela 7, mostra outros detalhes sobre o cenário apresentado.
Tabela 7 - Informações sobre CH x Rodada

Cenário com 20 nós 100x100 - Bateria Igual
Nós anômalos
Id dos nós
Número de vezes como CH
Início da Rodada como CH
Última rodada como CH
Número de rodadas da rede
Nós normais
Id dos nós
Número de vezes como CH
Início da Rodada como CH
Última rodada como CH
Número de rodadas da rede

12
13
873 807
2
876
875 1683
6418
8
9
340 326
8
9
5936 5940
5952

Fonte: o autor

A Tabela 7 mostra o número de vezes que um nó sensor é eleito CH, a
rodada em que ele é eleito a primeira e a última vez como CH, além do número
total de rodadas da rede. No cenário anômalo o nó sensor que mais vezes é
eleito CH, fica como CH durante quase 13% das rodadas da rede, enquanto no
cenário normal não passa de 9%.
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7. Conclusão
Seção final dos estudos, onde é feita uma análise sobre os resultados
observados nos experimentos. São apresentados também os trabalhos futuros
que podem surgir usando esse trabalho como base de estudo.

7.1 Considerações Finais
O objetivo desse trabalho foi propor um modelo de identificação de
anomalias, geradas por nós anômalos que enviam informações falsas sobre sua
energia residual à BS, além de considerar características gerais da rede para
verificar o consumo e desempenho entre experimentos de uma rede normal e
rede com nós anômalos.
Na comparação das características gerais entre os cenários propostos no
experimento, verificou-se que em todos os casos com nós anômalos a vida útil
da rede passou a ser e média 10% maior, quando comparado com experimentos
de uma rede normal. No início dos experimentos, esperava-se que uma rede
com nós sensores anômalos tivesse diminuição da sua vida útil, mas os
experimentos provaram o contrário. O motivo é que o consumo concentrado nos
nós anômalos contribui para o aumento da vida útil da rede. Porém, esse
comportamento gera buracos na cobertura da rede, o que torna o ataque bemsucedido. Como os nós envenenados morrem prematuramente, a cobertura da
rede fica precária, por exemplo, em redes de sensores industriais que precisam
de um equilíbrio de consumo gerado pela rotatividade de funções dos nós. Além
disso, a concentração gerada pelo envenenamento dos nós vai contra a própria
definição de redes baseadas no protocolo LEACH, que é a alternância de
responsabilidades entre os nós sensores.

Na identificação de anomalias, o estudo da variabilidade (desvio padrão)
dos

experimentos

realizados,

mostrou

que

é

possível

identificar

o

comportamento padrão dos nós sensores e detectar possíveis comportamentos
anômalos.
Basicamente as análises tiveram por base a (1) quantidade de pacotes
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enviados; (2) o consumo de energia; (3) o sinal RSSi dos nós; e (4) a quantidade
de vezes que os nós foram eleitos com CH. Como métrica foram utilizados (1) o
desvio padrão de um conjunto de n rodadas (n=quantidade de nós); (2) a média
do desvio padrão calculado a cada n rodadas; e (3) o desvio padrão total do
conjunto de desvios padrão calculados a cada n rodadas. A partir de tais
elementos, foi possível identificar anomalias implementadas nos experimentos.

7.2 Limitações e Trabalhos Futuros
O trabalho contém limitações que podem gerar continuidades desta
pesquisa.
Um exemplo é que os cálculos foram realizados após os experimentos.
Existe a necessidade de realizar a verificação do envenenamento em tempo real.
Na verdade, aprimoramentos do método proposto podem permitir essa
verificação rápida na BS.
Também se faz necessário o uso de outros modelos estatísticos que
permitam comparações e o rápido diagnóstico do envenenamento dos nós.
As análises também podem ser estendidas para outras variantes do
protocolo LEACH, assim como para outros parâmetros de análise além do
consumo de energia. Da mesma forma é preciso testar outros tipos de ataques
contra RSSF.
Por fim, se os cenários e os parâmetros escolhidos nos experimentos
forem alterados, novas análises podem indicar caminhos interessantes para o
suo e segurança do protocolo LEACH e de suas variantes.
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