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RESUMO
A utilização de uma rede convergente para transmissão de voz, dados e imagens
propiciou um melhor aproveitamento da infraestrutura de dados. Ambientes críticos
como subestação de energia elétrica, abastecimento de água e de transporte
passaram a utilizar a rede convergente para transmissão de dados relacionados com
automação que a partir de um supervisor, é possível verificar a situação de alarmes
e falhas nos equipamentos controlados, assim como enviar comandos para eles. Na
rede de transmissão de dados convergente, a utilização do padrão de melhor
esforço pode ser considerado inadequado, pois não existe tratamento da rede para
os tráfegos com requisitos diferentes de banda, latência e jitter. Para o
funcionamento adequado dos diferentes tipos de tráfego é necessário a aplicação de
QoS (Quality of Service). Outra alternativa, seria o uso de uma infraestrutura
dedicada, porém este tipo de solução tem normalmente um custo maior e além disso
tem a possibilidade de ser superdimensionada para atender as necessidades da
aplicação. O Objetivo deste trabalho é propor um processo de caracterização de
tráfego de uma rede de automação com uso de um sistema supervisório (SCADA)
em um ambiente de transporte, especificamente analisar tráfego e rede de
automação de um sistema supervisório (SCADA) e uso de qualidade de serviço
utilizando como referência a RFC 4594, visando a aplicação de QoS no estudo de
caso.
Palavras chave: Caracterização de trafego, QoS (Quality of Service); Automação,
Diffserv.

ABSTRACT

Using Quality of service in network in supervisory system
The use of a converged network for voice, data and images provided a better
utilization of the infrastructure. Critical environments such as power substation, water
supply and transport started using the converged network for transmission of data
related to automation which the supervisor may check the status of alarms and
equipment failures controlled, as well as send commands to them. In the data
transmission network using the standard convergent best effort might be considered
inappropriate because there is no treatment for the network traffics with different
bandwidth requirements, latency and jitter. For proper operation of the kinds of
different traffic it is necessary to apply QoS (Quality of Service). Another alternative
would be the use of dedicated infrastructure however, this type of solution is usually
higher cost, and moreover is likely to be oversized to meet needs of the application.
The objective of this study is to propose process of traffic characterization analysis in
automation network used supervisory system (SCADA) in transport environment as
well as, to analyze traffic and network automation in supervisory system (SCADA)
and use of quality of service used RFC4594 as reference, order QoS application in
case study.

Key Words: Traffic characterization, QoS (Quality of Service); Automation, Diffserv.
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1

1.1

INTRODUÇÃO

Motivação
Os ambientes críticos como uma subestação de energia elétrica, subestação

de abastecimento de água, sistema de controle de transporte como por exemplo
trem, Metrô, corredores de ônibus automatizados, entre outros, onde existe um
compartilhamento entre redes de automação podem usar uma rede de dados
dedicada ou compartilhar o meio físico com outros tráfegos como voz sobre IP e
vídeo. Segundo Branco et al (2008) as redes dedicadas apresentam um maior custo
de implantação e gerenciamento comparados com aquelas em que existe o
compartilhamento.
A rede convergente propicia melhor aproveitamento da infraestrutura, mas por
outro lado, a utilização do modelo padrão ethernet para transmissão de dados
conhecido como melhor esforço (best effort), que não possui diferenciação dos
diferentes tipos de tráfego, pode ser considerado inadequado. Deve-se considerar
que esta rede convergente possui tráfegos com diferentes requisitos de
comunicação como banda, latência e tempo de variação da latência dos pacotes
(jitter) para o correto funcionamento e com o desempenho esperado para cada
aplicação.
A utilização de redes convergentes não é especifica de um ambiente de
energia. Ambientes de transportes, abastecimento de água entre outros utilizam
redes convergentes.
O ambiente de automação do ramo de transporte, é constituído por sistemas
para atender as necessidades de funcionamento de um determinado local. Para
Sousa (2010) a automação aumenta a disponibilidade do sistema de energia. Ele
apresenta os sistemas controlados por um supervisor e os níveis de supervisão
existentes neste ambiente que são: supervisão local na subestação de energia; nível
superior integrando os diversos sistemas controlados e o nível mais elevado
responsável pela política global. Os sistemas descritos pelo autor têm como
característica a utilização de meios de transmissão dedicados e adequados aos
requisitos dos fluxos de dados e de desempenho de cada aplicação, mas não
aborda a utilização de redes convergentes padrão ethernet.
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Exige-se, em ambientes de automação, que o processo de aquisição e
apresentação

das informações no supervisor dos equipamentos controlados

aconteçam em um tempo na casa de segundos definido pela organização, na
ocorrência de mudança de estado no equipamento em campo.
Para prover qualidade de serviço é necessária a identificação do tráfego e o
conhecimento dos requisitos de comunicação de dados em uma rede de dados
convergente. Para o entendimento do comportamento desta rede é necessária a
caracterização do tráfego.
Moraes e Vilela (2006) descrevem um método para caracterização de tráfego
por meio de medições do fluxo de conjuntos de pacotes que possuem características
semelhantes, tais como o número da porta e o endereço IP de origem e destino. Por
meio deste método identificam-se quais os fluxos têm maior taxa de transmissão,
maior quantidade de pacotes e um maior tempo de duração durante a transmissão.
Além disso, existe a correlação destes parâmetros com o tipo de aplicações como:
web, smtp, Edonkey, ftp, https, BitTorrent e ldm. O conhecimento do tráfego é
necessário para implementar mecanismos de qualidade de serviço. Os autores não
abordam aplicações de um sistema de automação.
Segundo Beller (2005) QoS (Quality of Service) pode ser definido como um
conjunto de requisitos necessários para que uma determinada funcionalidade seja
executada, de acordo com as suas especificações. Segundo Maia (2010), existem
duas abordagens para definir o qualidade de serviço: a qualitativa, que aborda os
requisitos não funcionais do sistema que são perceptíveis para o usuário e a
quantitativa que está relacionada com os mecanismos de controle de QoS. Os
parâmetros que devem ser controlados são: latência, que é o tempo gasto do pacote
da origem até o destino; variação da latência que é a diferença entre o atraso do
dado enviado e o dado enviado posteriormente; perda de pacotes e volume de
dados; e quantidade de dados transmitidos por unidade de tempo.
Qualidade de serviço também é implantada sobre o ponto de vista de
negócio. Conforme Meddeb (2010), QoS é definido entre um provedor de serviços e
um usuário por meio de um nível de acordo de serviços, que é orientado aos
negócios da organização e não é tratado somente com aspectos técnicos. A
organização define quais são os serviços essenciais e os parâmetros como
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disponibilidade, tempo de conexão e de recebimento de arquivos, entre outros que
são aceitáveis para a continuidade do negócio.
QoS pode ser implementada utilizando os modelos DiffServ e o IntServ. O
Diffserv faz a diferenciação do tráfego classificando os pacotes, segundo taxa de
transmissão, latência e variação da latência. A marcação de prioridade é realizada
em cada pacote, e os fluxos são agrupados em classe de serviço não necessitando
do controle para cada um, podendo ser utilizado em vários equipamentos da rede.
O IntServ utiliza um sistema de reserva de recursos como banda e buffers e controle
por fluxo em todos os equipamentos da rede, para garantir a transmissão de
determinado dado na rede. No trabalho o Intserv não foi abordado porém poderá ser
utilizado em trabalho futuro.
DiffServ foi proposto pelo IETF por meio da RFC 2474 como forma de atender
pela rede ethernet serviços como voz, vídeo e aplicações criticas que necessitam de
requisitos específicos de banda, latência e variação da latência (jitter). Conforme
RFC 4594, são mencionadas três boas razões para utilizar DiffServ: demanda por
novos serviços que podem aumentar a banda necessária; variação do acesso à rede
em termos de disponibilização de banda; limitação de banda devido à utilização de
firewalls, roteadores e servidores web. Neste trabalho esta situação também é
avaliada.
A RFC 4594 é um guia de utilização do Diffserv baseado nos grupos
DF(Default Forwarding), EF (Expending Forward) e AF (Assured Forward). A RFC
4594 apresenta uma recomendação de serviços que podem ser usados em cada
grupo DF, EF e AF. O grupo DF é utilizado por serviços do tipo melhor esforço (Best
effort). O grupo EF é utilizado por serviços que precisam de que a rede convergente
transmita os dados de modo semelhante a transmissão utilizando um meio dedicado.
O grupo AF envolve diferentes aplicações que são codificadas, conforme requisitos
de banda, latência e variação da latência. Diffserv foi desenvolvido baseado em
aplicações que estão disponíveis na web. Na RFC 4594 não são mencionadas
especificamente aplicações criticas de automação de uma rede convergente que
necessitam de qualidade de serviço.
Durante a comunicação em uma rede convergente existe a necessidade de
verificar quais são os tráfegos específicos sensíveis a latência de um ambiente que
envolve automação, jitter e que necessitam de uma largura de banda especifica. Os
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tráfegos necessitam ser caracterizados. A rede de automação tem requisitos críticos
para cada aplicação e requisitos definidos pela organização. Como exemplo, do
requisito definido pela organização no ambiente do estudo de caso deve ser
apresentada a notificação de mudança de estado de um equipamento para o
supervisor, assim como o envio do comando para o equipamento controlado em no
máximo um segundo.
Segundo Sousa (2009) a latência pode ser atribuído a fatores como
compressão e descompressão de dados, fatores de redes, servidores e aplicação no
servidor. A rede possui uma maior possibilidade de causar latência do que hardware
e software de servidores utilizados pela aplicação. A latência na rede pode ser a
somatória de atrasos gerados em uma conexão tais como: atrasos de enfileiramento,
propagação, transmissão e processamentos.
A QoS é determinada pelas necessidades da organização sendo necessário
definir quais são os tráfegos considerados prioritários para o funcionamento. Além
disso, trabalhos específicos envolvendo uso de qualidade de serviço em uma rede
convergente no ambiente de automação são difíceis de encontrar.
1.2

Objetivo
O Objetivo deste trabalho é propor um processo de caracterização de tráfego

de uma rede convergente de automação com uso de um sistema supervisório
visando a aplicação de qualidade de serviço.

1.2.1 Objetivos específicos
• Analisar tráfego e rede de automação de um sistema supervisório (SCADA);
• Análise e uso de qualidade de serviço utilizando como referência a guia de
utilização Diffserv RFC 4594, visando a aplicação de QoS no estudo de caso.

1.3

Contribuição
Este trabalho apresenta um procedimento para caracterização de tráfego em

redes que possuem tráfego relacionado com automação, que pode ser utilizado
como base para identificar o tráfego e auxiliar o planejamento e gerenciamento
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neste tipo de rede. O conhecimento do comportamento de tráfego do ambiente
automação

contribui

para

trabalhos

futuros

que

necessitem

conhecer

o

funcionamento de uma rede de automação.
O trabalho apresenta uma proposta de classificação utilizando a RFC 4594.
As redes de energia smart grids possuem proposta classificação utilizando este guia
conforme Deshpand et al. (2011) e Budka et al. (2014), porém classificação em
redes de automação em outros ambientes são difíceis de encontrar.

1.4

Método de trabalho
Neste trabalho foi realizado um estudo de caso. Conforme Gil (2010) é o

delineamento mais adequado para a investigação de um fenômeno no seu contexto
real.
Segundo Yin (2013), estudo de caso é utilizado quando não é necessário o
controle do evento que é pesquisado, e quando a pesquisa é realizada com eventos
atuais e não históricos. As questões essenciais para utilização são: como e por que
determinado evento ocorre e seu desenvolvimento consiste em seis etapas que são:
planejamento identificando se no trabalho proposto o método de estudo de caso
pode ser utilizado; projeto definindo como será a análise e como o caso será
estudado; preparação definindo os elementos necessários para a coleta de dados e
como deve ser realizada; coleta, identificando o tipo de fontes que são utilizadas e
qual o modo correto de trabalhar com estas fontes; analise com o objetivo de
examinar, categorizar, tabular e testar os dados; organizar o material coletado.
Neste trabalho, foi pesquisado como é o comportamento do tráfego em um ambiente
de automação e o porquê da necessidade da aplicação de qualidade de serviço.
Para realizar estudo de caso foi necessário acesso aos dados do estudo como por
exemplo: entrevista a pessoas, vistas a documentos e acesso ao campo de
observações, assim como, a preparação para a coleta de dados. Um dos fatores
relevantes no estudo de caso é definir o ambiente que será analisado. No trabalho
foi analisado tráfego em uma rede de automação de uma organização. O método de
estudo de caso foi utilizado em conjunto com dois métodos quantitativos que visam
descrever certas condições no trabalho. Foram verificados quais são os serviços que
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possuem maior importância para a organização e realizado experimento para
verificar o comportamento do tráfego quando é aplicado a qualidade de serviço.
No trabalho, foi realizado pesquisa experimental na qual determinou-se um
objeto de estudo, neste caso, o tráfego relacionado a rede de automação. A partir
dos dados capturados foi verificado o comportamento do tráfego de automação
mediante as variáveis: priorização e carregamento da rede, definindo as formas de
controle e os efeitos que produz no tráfego. Conforme Gil (2010) a pesquisa
experimental é desenvolvida por meio dos seguintes passos: formulação do
problema de maneira clara, precisa e objetiva; construção das hipóteses;
operacionalização das variáveis que possibilitem o esclarecimento do problema;
definição do plano experimental que pode utilizar uma única variável ou mais de uma
variável; determinação dos sujeitos ou seja, o que será estudado; determinação do
ambiente que neste caso foi utilizado um laboratório onde o controle das variáveis é
bem maior; coleta de dados; análise e interpretação dos dados; e redação do
relatório.
Conforme Yin (2010) é necessário definir um projeto de pesquisa, que
consiste em um planejamento da questão a ser respondida e a conclusão, ou seja,
resposta a estas questões. Entre a pergunta e a resposta existem passos que
incluem coleta e análise de dados importantes assim, o método de trabalho foi
dividido em duas fases conforme apresentado na figura 1.
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Figura 1 – Método de trabalho

Fonte: Elaborado pelo autor
1.4.1 Fase 1
São apresentados a seguir as etapas que constituem a fase 1.
A- Leitura e revisão bibliográfica
O trabalho iniciou-se com a leitura e análise bibliográfica relacionadas à
qualidade de serviço em rede local convergente de automação. Buscou-se observar
o modo de funcionamento e as necessidades relacionadas à banda, latência da
rede, latência da aplicação e jitter das aplicações em redes de automação
convergente. Em seguida, foram analisados trabalhos que tem como objetivo
diferenciar o tipos de tráfego na rede por meio da caracterização de tráfego. Nesta
etapa foi verificado na literatura como ocorre a divisão do tráfego considerando
tamanho do pacote, taxa de transmissão e ocupação da banda. Finaliza-se esta
primeira etapa analisando a RFC 4594 com objetivo de verificar como os tráfegos
são classificados levando em consideração latência da rede e da aplicação, jitter e
ocupação da banda assim como, trabalhos relacionados com classificação de
tráfego em ambientes de automação como por exemplo energia.

B – Proposta de Método de Caracterização de Tráfego
A proposta de método de caracterização de tráfego é constituída de duas partes: Na
primeira faz-se o levantamento dos requisitos do ambiente elaborando-se um
planejamento de organização deste trabalho, identificado as atividades necessárias
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para o levantamento dos dados assim como,

elabora-se um questionário para

identificar quais são as aplicações consideradas prioritárias pela organização que
estão presentes no servidor de automação; na segunda parte é apresentado o
processo utilizado para o levantamento de dados identificando as fontes importantes
de tráfego, as áreas que são grandes consumidores, documentando o fluxo entre
fontes e consumidores, taxa de transmissão, volume de dados, latência da rede e
aplicação, jitter, protocolos, entre outros.

C - Caracterização de tráfego
Nesta etapa está dividida em duas partes: análise dos dados capturados,
implementação de QoS.
Buscou-se observar na analise dos dados capturados os requisitos de banda,
taxa de transmissão e tamanho dos pacotes das aplicações, origem e destino dos
dados capturados, latência da rede e latência da aplicação. Utilizou-se como
ferramentas: o analisador de protocolo wireshark, ferramenta Solarwinds para
medição da latência da rede e da aplicação e o equipamento TRAFip que analisa e
caracteriza o tráfego IP no Apêndice A é apresentado um roteiro de utilização do
equipamento TRAFip, que se encontra no Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT.
Para inserir os dados no equipamento utilizou-se um notebook com sistema
operacional Linux e a ferramenta tcpreplay que é utilizada para reproduzir o tráfego
capturado.
Na implementação de QoS a partir da análise dos dados foi proposto a
classificação do tráfego seguindo os parâmetros definidos na RFC 4594 e conforme
caracterização de tráfego e prioridade dos serviços definidos pela organização.
Adicionalmente foi utilizado como referência a classificação em redes smart grid de
automação de energia elétrica. Ao final da seção são descritas as considerações
sobre a classificação proposta no trabalho.

1.4.2 Fase 2
D – Especificação do ambiente de teste e método

20

Adicionalmente é realizado experimento para verificar a implantação de QoS
sobre o aspecto funcional. O método proposto por Jain (1991) foi utilizado para
elaborar a sequência do experimento. Este método considera a realização de 10
etapas que são: determinar os objetivos do trabalho e definir o sistema; listar os
serviços do sistema e possíveis resultados; selecionar as métricas; listar os
parâmetros do sistema e de carga; selecionar fatores e seus valores; selecionar as
técnicas de avaliação; selecionar a carga de trabalho; projetar experimentos;
analisar e interpretar os resultados; e apresentar os resultados e iniciar novamente,
se for o caso.
E – Análise dos resultados dos testes
Nos testes, observou-se o comportamento da aplicação de automação quanto
ao aspecto funcional com e sem aplicação de QoS, considerando um enlace da rede
sem carregamento e com carregamento. Os dados foram avaliados na própria
ferramenta que simula a aplicação de automação.
F- Processo de caracterização de tráfego
Descreve-se o processo de caracterização de tráfego considerando as etapas
anteriores descritas.
G - Conclusão
Nesta etapa, são apresentadas as conclusões do trabalho relacionadas com o
processo de caracterização de tráfego, a implementação de QoS e com os testes de
uma aplicação de automação quando utilizada qualidade de serviço.
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1.5

Organização do trabalho
O trabalho é dividido em sete seções, conforme descrito a seguir.
A seção 2, Revisão Bibliográfica, apresenta os trabalhos de Branco et al

(2008) e Motta et al (2009) relacionados à aplicação de qualidade de serviço em
ambientes de automação em energia elétrica. Descreve-se como ocorrem as
comunicações entre os elementos controlados e a necessidade de priorização para
atender os requisitos de desempenho relacionados com banda, latência e jitter.
Apresentam-se trabalhos sobre automação no ambiente de transporte de Sousa
(2010) que descreve como a automação é utilizada para aumentar a disponibilidade
de energia no ambiente de transporte. Budka et. AL (2010), Deshpande et. al (2011)
e Budka et al (2014) apresentam estudo sobre a comunicação de dados em redes
smart grids utilizada no ambiente de energia elétrica, os autores detalham os
requisitos de tráfego do sistema de automação de energia elétrica e propõem a
classificação de tráfego utilizando Diffserv. Apresenta-se o trabalho de Moraes e
Vilela (2006) sobre método para caracterização de tráfego. Ao final da seção são
apresentados os principais pontos que serão utilizados no trabalho, do guia para
configuração de classes de serviço RFC 4594.
A seção 3, Caracterização do tráfego, apresenta-se a caracterização do
ambiente e a captura de dados considerando a utilização das ferramentas TRAFip,
network response time da Solarwinds, wireshark e tcpdump assim como, a análise
dos dados coletados para caracterização descritos em duas etapas: na primeira
etapa analisam-se os dados capturados e selecionam-se os dados quanto à banda,
latência e jitter. Agrupando-se os dados que possuem características semelhantes
identificado os dados que possuem maior importância para a empresa. Na segunda
etapa classificam-se os dados com base na RFC 4594 e descreve-se considerações
sobre a classificação proposta..
A seção 4, Especificação do ambiente de teste e método, descreve-se o
método utilizado para realizar os testes.
A seção 5, Análise dos resultados dos testes, analisando-se o resultado
dos testes com protocolo de automação industrial modbus apresentando os
resultados dos testes com e sem aplicação de QoS e simulação dos diferentes
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níveis de ocupação da rede. Busca-se observar o aspecto funcional da aplicação
industrial com relação a aplicação de QoS.
Seção 6, Processo para caracterização de tráfego, com base nos dados
obtidos nas seções anteriores é descrito o processo utilizado para caracterização de
tráfego.
A seção 7, Conclusão apresenta as conclusões, limitações e trabalhos
futuros relacionados ao tema do trabalho.
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2

QUALIDADE DE SERVIÇO EM SISTEMA SUPERVISÓRIO
Neste capítulo, são estudados os trabalhos relacionados com qualidade de

serviço em ambientes de automação, além disso são estudados métodos de
caracterização de tráfego e de classificação de serviços utilizando Diffserv.

2.1

Infraestrutura para sistema supervisor
Segundo Branco et al (2008) redes convergentes podem ser implantadas em

uma subestação de energia elétrica. Apresenta-se neste artigo a mudança de redes
dedicadas de operação e da corporação para uma rede convergente. Os sistemas
de automação de uma subestação de energia elétrica compartilham a mesma rede
com serviços de voz e vídeo. Segundo estes autores, a convergência apresenta
ganhos em termos de menor número de equipamentos utilizados, facilitando a
implantação e o gerenciamento de uma rede de transmissão de dados, flexibilidade
no gerenciamento dos dados, disponibilidade de dados devido a sua distribuição
para os locais da rede. Para uma rede deste tipo devem ser observadas a
arquitetura de rede e a flexibilidade para agregar todos os serviços relacionados a
automação, voz e vídeo, assim como existe a necessidade de implantar políticas de
qualidade de serviço que são necessárias para o funcionamento dos usuários desta
rede. A figura 2 apresenta uma rede dedicada de operação com um sistema SCADA
- Supervisory Control and Data Acquisition supervisionando sistema de energia e
uma rede dedicada da corporação com tráfego de voz, vídeo e dados.
Figura 2 – Redes dedicadas Operacional e Corporativa

Fonte: Branco et al (2008)
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A figura 3, mostra as redes de operação e da corporação trafegando dados
relativos a energia elétrica, voz, vídeo e dados em uma mesma infraestrutura.
Segundo o autor, para que ocorra o funcionamento adequado de uma rede
convergente são necessários: a definição da arquitetura da rede; verificação dos
fluxos de dados e capacidade da rede; especificação dos elementos da rede e
usuários; verificação da interoperabilidade entre os elementos usuários com a rede.
A utilização de redes convergentes em sistemas de energia elétrica pode ser
configurado segundo a norma IEC 61850 Communication networks and systems in
substations - ALL PARTS, que é um padrão que estabelece comunicações em
subestações que estão relacionadas com relatórios de eventos, controle de switches
e funções, comunicação em tempo real e transferências de arquivos. Para que a
rede atenda os requisitos da norma IEC 61850 em uma rede dedicada para energia
elétrica, são necessários 100 Mbit/s de banda e prioridade de tráfego, baseada em
qualidade de serviço. O modo de implantação das políticas de qualidade de serviço
em uma rede convergente são mencionadas, porém não são abordados por Branco
et al (2008). Este trabalho considera o modo de implantação das políticas de
qualidade de serviço.

Figura 3 – Rede Convergente - Operacional e Corporativa

Fonte: Branco et al (2008)
Motta et al. (2009) abordam a arquitetura e dimensionamento de uma rede
convergente sob o ponto de vista da norma IEC-61850. Consideram-se dois tipos de
comunicação de mensagens criticas: mensagens em tempo real que são as
mensagens entre os IED’s – Intelligent Electronic Device e mensagens que são
enviadas pelos IED’s para o supervisor. As mensagens entre os IED’s são
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priorizadas utilizando qualidade de serviço. Segundo os autores, para verificação da
eficácia da priorização de pacotes e desempenho das aplicações, existe a
necessidade do enlace da rede utilizado para transmitir os dados esteja 100%
carregado considerando o parâmetro de taxa de transmissão. Quando a rede está
nesta condição, os buffers dos equipamentos de rede estão em funcionamento e é
possível observar se a priorização dos pacotes e o método de descarte de pacotes
está ocorrendo conforme desejado. Esta norma propiciou que serviços com
características diferentes com relação ao desempenho como banda, latência e jitter
funcionem em uma mesma rede. Neste cenário existe a utilização de Dispositivos
Eletrônicos Inteligentes (IEDs) que publicam uma mensagem critica associada a um
evento ou alarme para outros IED’s que também disponibilizam informações de
gerência e supervisão da rede para um supervisor. O protocolo de automação
industrial MMS (Manufacturing Message Specificationn) é encapsulado no protocolo
TCP/IP para a comunicação entre IED’s e supervisor. A comunicação de mensagem
critica goose utiliza protocolo de tempo real. A figura 4, apresenta a comunicação em
uma subestação.
Segundo Araujo (2011) as mensagens Goose (Generic Object Oriented
Substation Event) são mensagens de alta prioridade que permitem a troca de
informações entre os IED's em tempo real. Segundo Oliveira (2012) para assegurar
tempo de propagação da ordem de 5 milisegundos estas mensagens operam em
camada 2, evitando o dispêndio de tempo de processamento para atravessar
demais camadas. Estas mensagens informam sobre eventos que ocorrem na
subestação por meio de alarmes.
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Figura 4 – Modelo da pilha de protocolos

Fonte: Motta et al. (2009)
Motta et al. (2009) mencionam os dois tipos de topologia de rede de
transmissão de dados que podem ser utilizados para conexão dos IED’s com a IHM
(Interface Homem Máquina), a estrela e o anel, conforme figuras 5 e 6. Segundo
Oliveira (2012) os dois tipos de topologia apresentam as seguintes características: a
estrela apresenta vantagens na instalação da infraestrutura necessária, no
gerenciamento da rede e na expansibilidade, as desvantagens são único ponto de
falha o switch e a falta de rotas alternativas; enquanto que o anel provê a opção de
rotas diferentes para encaminhar as informações e assegurar continuidade do
funcionamento, para evitar broadcast de quadros de um switch para outro no padrão
ethernet é utilizado o protocolo Rapid Spanning Tree – RSTP (IEEE 802.1D).
Motta et al. (2009) informa que na topologia em anel existe a redundância de
caminhos de rede para cada IED’s é proposto pelos autores, que neste caso os
IED’s possuam portas ethernet redundantes. Outro tópico abordado pelos autores é
que um IED pode fazer duas funções, proteção e controle, como também utilizar um
IED para função de proteção e o outro para função de controle. Os autores fazem
teste de priorização das mensagens criticas goose trocadas entre os IED’s.
Comprova-se que o funcionamento dos IED’s atende o desempenho esperado
mesmo com 80% de carga da rede. Considera-se no trabalho, assim como Motta et
al (2009), aplicar QoS, realizar teste de carga da rede e verificar o comportamento
da aplicação sobre o aspecto funcional.
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Diferentemente dos autores que realizam os testes considerando somente o
ambiente de energia, este trabalho foi realizado no ambiente de transporte que
possui os equipamentos do ambiente de energia e demais equipamentos tais como:
câmeras, servidores, entre outros. Considera-se também realizar a priorização de
tráfego entre supervisor e equipamentos controlados, Motta et al (2009) realizam a
priorização das mensagens entre IED’s que não foi abordada neste trabalho.

Figura 5 – Topologia em estrela

Fonte: Motta et al. (2009)

Figura 6 – Topologia em anel

Fonte: Motta et al. (2009)
Segundo Englert e Dawidczak (2009), existem 4 níveis de comunicação:
Centro de controle (SCADA), unidade de controle da estação, dispositivos
eletrônicos (IED’s) e dispositivos de medição que fazem interface com os IED’s. A
comunicação interna de uma subestação, como apresentado na figura 7, é feita pelo
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protocolo IEC 61850, por meio de uma linguagem de configuração. A comunicação
do nível estação para o nível centro de controle é feita utilizando o padrão IEC
60870-5-104.
O nível de comunicação que pretende-se abordar no trabalho será o nível 4
Centro de Controle (SCADA) considerando a necessidade de priorização de tráfego
entre servidor SCADA e equipamentos controlados.

Figura 7 – Níveis de comunicação

Fonte: Englert e Dawidczak (2009)
A utilização de sistemas de automação não é especifica de subestação de
energia elétrica. Há ambientes críticos como abastecimento de água, transportes,
entre outros nos quais existem um compartilhamento entre redes de automação e
serviços como voz e vídeo.
Segundo Garcia (2010) no ambiente de transporte o sistema de automação é
responsável pelo controle e supervisão dos sistemas de energia elétrica, telefonia
fixa, elevadores, câmeras, escadas rolantes, ventilação, ar condicionado, detecção e
combate a incêndio, geradores, bombas, iluminação e multimídia.
A adoção de redes convergentes ethernet faz com que haja compartilhamento
da mesma infraestrutura e com isso os dados de todos os sistemas trafegam na
mesma rede. Os dados possuem características distintas quanto a banda, latência e
variação da latência (jitter).
O funcionamento do sistema de energia e sua interação com o supervisor são
detalhados da seguinte forma. Os sistemas controlados realizam a comunicação
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com o supervisor por meio de um controlador lógico programável. Os equipamentos
controlados enviam as informações por meio de canais seriais dedicados utilizando
interfaces RS232 e RS485 para o controlador lógico programável que envia as
informações para o supervisor, conforme apresentado na figura 8. A sincronização
entre os relês de proteção é feita por meio de uma central horária utilizando antena
GPS.

Figura 8 – Supervisor em subestação de energia

Fonte: Sousa (2010)

Abordou-se também os níveis de automação presentes em uma subestação
de energia definidos como: a camada 1, que na hierarquia é a camada mais baixa
de controle; o sistema elétrico entrega energia para o trem, existindo sistemas de
medição para controle de carga; na camada 2 são utilizados CLP’s para aquisição
de dados e geração de variáveis de controle; na camada 3 coordena, supervisiona e
estabelece o controle de toda a subestação; na camada 4 é realizada a integração
do sistema de energia com outros sistemas; a camada 5 é responsável pela política
global da operação do sistema. Sousa (2010) propõem que rede de comunicação
para atendimento da integração de automação das subestações de energia deve ser
dedicada. O autor demonstra que a integração da automação aumenta a
disponibilidade do sistema de energia de 0,99995 para 0,99998. O tempo que o
sistema trabalhará sem interferência operacional será acrescido em 210 minutos, por
ano.
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Sousa (2010) apresenta uma rede dedicada para automação de energia.
Considera-se realizar o trabalho em uma rede no ambiente de automação na
camada 4, na qual existe o tráfego relacionado com o sistema de energia, assim
como o tráfego dos equipamentos controlados como CLP's e servidores, além disso
será abordado o tempo de propagação de um segundo para o envio de comando e
para o recebimento de mensagens dos equipamentos controlados pelo supervisor.
A figura 9, apresenta arquitetura típica, atualmente utilizada, de um ambiente
de automação de transporte utilizando padrão ethernet. A arquitetura é composta de
três níveis: core utilizado para conexão com outras localidades; switch de
distribuição utilizado para conexão com o core, com os switches de acesso e com o
supervisor; e switches de acesso utilizado para conexão com os equipamentos
controlados.

Figura 9 – Arquitetura típica da rede de transmissão

Fonte: Elaborado pelo autor
Budka et al (2010) aborda os pontos principais de um projeto e a arquitetura
de comunicação da rede para “Smart Grids”, que é um conceito que utiliza formas
avançadas de comunicação, automação e tecnologia da informação permitindo que
as subestações de energia gerem, distribuam e permitam um consumo mais
eficiente de energia elétrica. Existem vários tipos de tráfego em uma rede de dados
na subestação de energia tais como: teleproteção, medição dos parâmetros
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relacionados a energia em uma subestação, supervisório SCADA, gerenciamento,
voz, vídeo entre outros. Estes tipos de tráfego possuem características diferentes
quando a banda, latência e jitter das aplicações. O requisito para variação da
latência das aplicações podem ser 8 a 10ms para aplicações de teleproteção e até
maior que um segundo para equipamentos que possuem variáveis medidas
periodicamente. A tabela 1 apresenta os parâmetros de latência apresentado pelos
autores com base na RFC 4594, IEEE1646 e NASPInet.
Tabela 1 – Parâmetros de latência das aplicações Smart Grid
Aplicação
(considerado

Conjunto

poucos
exemplos

de

de

Latência

aplicações

permitida

Todos

8 ms, 10ms

Comentários

aplicação)
Teleproteção

Unidade

de

Sinalização

Incidente-

aperte para falar

relatado
Conexão

Medição

com

vários medidores
ao mesmo tempo

Dados do SCADA
-

Comunicação

16 ms
Ordem decrescente de prioridade

classe A

60

Hz

e

50

Hz,

respectivamente
60

Serviço de dados

medida de fase

Para

mensagens

por

segundo

estipulado para classe de serviço de
dados A.

100ms
Exemplo: Resposta automática de
200ms

demanda considerando 1 minuto
para até 300 medidores conectados
em mesmo meio.

200ms

Conforme IEEE 1646-2004

VoIP

175-200ms

Incluem P2P e PTT

Sinalização VoIP

200 ms

Incluem incidentes não relatados

entre subestação
e sistema externo

Unidade

de

medida de fase
SCADA

Serviço de dados
Classe C

sobre

1 segundo

demanda
Medição

500 ms

Medição

de

leitura periódica

>= 1 segundo

Fonte: Budka et al (2010)

Evento

(Valor

considerado

para

latência) conforme NASPI
IEEE 1646-2004
Uma

vez

por

hora

frequência de leitura.

ou

baixa

32

Segundo IEEE 1646, o tempo descrito é representado por 3 componentes: o
processamento da informação de requisição de parâmetros pelo equipamento que
gerou a informação, propagação da mensagem pela rede incluindo processamento
dos switches/roteadores e o processamento

do equipamento que recebeu a

requisição de informação.
A classificação do tráfego para redes smart grids deve ser diferente da
recomendada na RFC 4594 pois, é considerada a aplicação VoIP como a mais
prioritária devido aos requisitos de latência e jitter, porém em redes smart grids
existem aplicações com o tempo de latência mais restritivo do que o utilizado para
VoIP como por exemplo teleproteção, no qual o requisito de tempo está entre 8 e 10
ms Budka et al (2010) e Deshpande et al (2011). Além disso, os provedores das
redes administrativas utilizadas nas corporações dividem as aplicações em quatro ou
menos classes, segundo Budka et al (2014), redes Smart grids utilizariam um
número maior de classes, a figura 10 apresenta comparação entre os dois tipos.
Para aplicações que possuem prioridade critica pode ser necessária a utilização de
Intserv.

Figura 10 – Comparação entre redes comerciais e de automação considerando
classes de serviço

Fonte: Budka 2014
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Segundo os autores, esta classificação não é adequada para redes smart
grids pois, aplicações com diferentes requisitos latência e jitter devem ser agrupadas
em uma mesma classe. Aplicações de missão critica como teleproteção,
sincrofasores entre outros estarão na mesma classe que VoIP e neste caso não é
possível garantir que os requisitos de latência serão atendidos, nesta situação
somente links de alta capacidade podem atender estes requisitos.
Deshpande et al (2011) apresenta proposta de classificação utilizando
Diffserv, analisam o uso de prioridade relacionada com o encaminhado de dados na
fila do roteador e analisam a aplicação de teleproteção que possui requisito de
tempo restrito. Segundo os autores, a RFC 4594 especifica requisitos de prioridade
de serviço para poucas aplicações enquanto o IEEE 1646 padrão utilizado para
avaliação de performance da automação de uma subestação apresenta o critério de
prioridade como baixo, médio e alto, não mencionando classificação para cada
aplicação. Os autores na tabela 2 apresentam uma proposta de como poderia ser
classificada a aplicação de energia elétrica utilizando o Diffserv.
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Tabela 2 – Classificação de Tráfego para ambiente de automação de energia
CSx
DSCP
(octal)

Tipo de tráfego

(Seletor
de
classe)

70

Controle da rede (exemplo roteamento IP)

67

Teleproteção

64

Unidade de medida de fase classe A sincrofasor

60

Controle da rede (exemplo roteamento IP)

56

PTT sinalização (critico)

55

Dados de resposta enviados para o SCADA

54

Taxa dinâmica de linha, Infraestrutura de medida avançada
(critica)

53

EF VoIP

50

Voz, sinalização do vídeo

46

AF43 Vídeo interativo e circuito fechado de TV sob demanda

44

AF42, Vídeo interativo

43

Infraestrutura de medida avançada (prioritária)

42

AF41, Vídeo interativo

40

Vídeo conferência e jogos

36

AF33, aplicações criticas, streaming

34

AF32, aplicações criticas, streaming

32

AF31, aplicações criticas, streaming, Circuito fechado de TV
normal

30

Broadcast

26

AF23, dados com baixa latência

24

AF22, dados com baixa latência

22

AF21, dados com baixa latência

20

O&M (Operação e Manutenção)

16

AF13 (Armazenamento e encaminhamento) dados

14

AF12 (Armazenamento e encaminhamento) dados

12

AF11 (Armazenamento e encaminhamento) dados

10

Dados com banda não garantida

07

Dados de operação da rede smart grid com baixa prioridade

00

Melhor esforço

CS7

CS 6

CS3

CS2

CS1

CS0
Fonte: Deshpande et al (2011)
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A tabela apresenta uma modificação em relação ao recomendado na RFC
4594, a classe de controle da rede foi alterada do DSCP 60 para 70. Como neste
ambiente existem aplicações com requisitos latência e jitter mais restritivos que o
utilizado para VoIP a alteração visa colocar as aplicações com prioridade maior que
VoIP e reservar uma faixa maior para classificação destas aplicações de automação.
Para as aplicações utilizadas na rede smart grid de energia os valores de DSCP são
propostos e os autores informam que não existem padrões formais ou normas que
definam esta classificação e apresentam a classificação como uma possibilidade de
utilização. Analisam-se os requisitos mínimos de banda para atender a aplicação de
teleproteção com uma latência máxima de 8,33 ms, considerando comunicação
entre duas subestações que estão a 100km seria necessário 3.607 kbits, utilizando o
protocolo Multilink Point-to-Point com pacote de tamanho 372 bytes seria necessário
964Kbits, para esta utilização é considerado que este tráfego possua alta prioridade
na fila de saída do roteador. Os autores consideram a possibilidade de utilizar
roteadores que possuam como característica prioridade de filas hierárquico no qual o
tráfego de teleproteção ficaria alocado na fila com maior prioridade. No presente
trabalho foi avaliado o tráfego da rede de automação do ambiente de transporte e
assim como no ambiente de energia foi desenvolvida uma classificação de tráfego
com base na RFC4594.
Sousa (2009) aborda a latência de propagação de transmissão para jogos em
tempo real na internet, assim a lentidão dos jogos está relacionado com a rede de
transmissão de dados e é proposto uma estrutura conhecida como ponto de troca
para minimizar a latência de comunicação em jogos tempo real indicando a
importância da rede. Neste trabalho será avaliado latência de comunicação da rede
e o da aplicação.
Segundo Steinhamer et al (2006), nos ambientes industriais automotivo e
aeroespacial existe a necessidade de comunicação em tempo real. O protocolo time
triggdred ethernet é utilizado pela necessidade de enviar duas ou mais mensagens
em tempo real para um mesmo receptor. Na utilização deste protocolo existe a
divisão entre dois tipos de dispositivos transmissores que são cooperativos e
competitivos. Os dispositivos cooperativos utilizam a mensagem event-triggered que
não necessitam de requisitos de tempo estrito com relação a latência ou jitter nas
transmissões de dados. Os dispositivos competitivos utilizam a mensagem time-
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triggred traffic, onde as transmissões são programadas para que não ocorra latência
e jitter nas comunicações que necessitam de requisitos de tempo estrito com relação
a estes parâmetros. Os dois tipos de mensagens que necessitam de requisitos de
tempo real e as mensagens que não necessitam, compartilham o mesmo meio
utilizando o protocolo time-triggred.

As mensagens padrão ethernet que não

necessitam de requisitos de tempo real são transmitidas no meio de comunicação
quando não existe a necessidade de transmitir as mensagens time-triggered. Caso
contrário, estas transmissões são antecipadas em relação a mensagens padrão
ethernet que compartilham o mesmo meio de transmissão. O formato da mensagem
time triggered ethernet utiliza o padrão IEEE 802.3 em camada 2. A priorização
utilizando este protocolo não foi abordada no presente trabalho, porém poderá ser
utilizada em trabalho futuro.
A rede ethernet inicialmente foi criada para funcionar com o conceito de
melhor esforço (best effort). Considerando uma transmissão de dados, o primeiro
dado transmitido para um equipamento de rede como switch ou roteador é o primeiro
que será encaminhado. Dados com diferentes requisitos de banda, latência e jitter
são tratados da mesma maneira. Como existem determinados serviços como voz,
vídeo e aplicações criticas que possuem demandas diferentes quanto ao
desempenho como banda, latência, variação da latência (jitter) foi proposto pelo
IETF por meio da Definition of the Differentiated Services Field (DS Field)in the IPv4
and IPv6 Headers - RFC 2474 de 1998 campo para distinguir os serviços.
Segundo RFC 2474, serviços diferenciáveis (Diffserv) provém serviços
escaláveis sem necessidade de controle de fluxo e sinalização em cada ponto da
rede. Eles podem ser fim-a-fim ou dentro de um domínio, incluindo atendimento aos
requisitos de desempenho quantitativo (exemplo demanda por banda) e aqueles
baseados em performance (classes diferenciadas). A construção é realizada por
meio: da combinação de conjuntos de bits no campo do cabeçalho IP no limite da
rede (sistemas autônomos, redes internas ou usuários da rede), utilização destes
bits para determinar como os pacotes são encaminhados pelos equipamentos da
rede, e condições de marcação de pacote de acordo com os requisitos ou regras de
cada serviço. O campo DS formado por 8 bits é utilizado para definição das classes
de serviço. O campo DS utiliza o antigo campo ToS (Type of Services) do cabeçalho
IPv4 e o octeto de classe de tráfego do (IPv6). Seis (6) bits do campo DS são
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utilizados como “codepoint” para selecionar o PHB dois (2) bits não são utilizados. O
mapa de “codepoints”

para PHB é configurável e pode ser escolhido conforme

requisitos do serviço. Como forma de facilitar a configuração do modelo Diffserv, foi
proposto pelo IETF um guia para configuração de classes do serviço por meio da
RFC 4594 (Configuration Guidelines for Diffserv Service Classes).
Segundo RFC 4594, o tráfego é classificado em três grupos DF (Default
Forwarding), EF (Expeding Forward) e AF (Assured Forward).

No grupo DF, o

tráfego é classificado como melhor esforço, quem envia os dados ajusta a taxa de
transmissão com relação as variações da rede como banda, perda de pacotes e
latência. O grupo EF é utilizado por serviços que necessitam de transmissão com
baixa perda de pacotes, baixa latência e baixo variação da latência (jitter).
Normalmente é utilizado para tráfego que necessita que a rede transmita os dados
de modo semelhante a uma ligação utilizando rede dedicada, como por exemplo voz
sobre IP. No grupo AF o usuário que recebe as informações monitora variação da
rede. Detectando-se perda de pacotes ou jitter o receptor do tráfego informa para
quem envia os dados ajustar a transmissão, conforme a capacidade disponível na
rede.
O Quadro 1, a seguir, apresenta as aplicações e serviços que podem ser
utilizados em uma rede. Classe de serviço está relacionada aos serviços que são
apresentados na RFC 4594. DSCP (Differentiated Services Code Point) é um
número na faixa entre 0 e 63 colocado para marcação de prioridade no pacote IP.
No quadro 1, a representação do DSCP apresenta nomes e números. O DSCP
possui 32 números utilizados para serviços padrão que são definidos na RFC 4594 e
que 32 são definidos pelo administrador, conforme os serviços específicos da rede.
A coluna PHB (Per-Hop Behavior) identifica o documento padrão IETF que define a
característica para cada tipo de classe de serviço. A coluna fila identifica dois modos
de transmitir os pacotes que estão na fila: modo prioritário no qual existe um
gerenciamento para identificar e encaminhar os pacotes que possuem esta
marcação e modo que utiliza um sistema para encaminhar os pacotes que estão em
filas utilizando protocolos de descarte como o WFQ (Weigth Fair Queuing) ou o
WRR (Weighted Round Robin). O AQM (Active Queue Management) é utilizado para
descarte ou identificação de um pacote que está aguardando na fila para ser
transmitido.
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Conhecendo-se o tráfego existe a necessidade de classificá-lo. Uma das
possibilidades para classificação é a utilização de Diffserv por meio da RFC 4594
que foi utilizada no trabalho.
Quadro 1 – Aplicações e serviços
Classe de
Serviço

DSCP

PHB
utilizado

Fila

AQM

Controle da rede

CS6 (110000)

RFC 2474

Utiliza sistema para
encaminhar os pacotes.

Sim

Telefonia

EF (101110)

RFC 3246

Prioritário

Não

Sinalização

CS5 (101000)

RFC 2474

Utiliza sistema para
encaminhar os pacotes.

Não

RFC 2597

Utiliza sistema para
encaminhar os pacotes.

Sim por
DSCP

RFC 2474

Utiliza sistema para
encaminhar os pacotes.

Não

RFC 2597

Utiliza sistema para
encaminhar os pacotes.

Sim por
DSCP

RFC 2474

Utiliza sistema para
encaminhar os pacotes.

Não

RFC 2597

Utiliza sistema para
encaminhar os pacotes.

Sim por
DSCP

RFC 2474

Utiliza sistema para
encaminhar os pacotes.

Sim

RFC 2597

Utiliza sistema para
encaminhar os pacotes.

Sim por
DSCP

AF41 (100010)
Conferência
Multimídia

AF42 (100100)
AF43 (100110)

Interação em
tempo real

CS4 (100000)
AF31 (011010)

Streaming
Multimídia

AF32 (011100)
AF33 (011110)

Vídeo Broadcast

CS3 (011000)
AF21 (010010)

Dados de baixa
latência

AF22 (010100)
AF23 (010110)

Funções de
configuração e
gerenciamento
da rede.

CS2 (010000)

AF11 (001010)
Dados com alta
vazão

AF12 (001100)
AF13 (001100)

Padrão

DF (000000)

RFC 2474

Utiliza sistema para
encaminhar os pacotes.

Sim

Dados de baixa
Prioridade

CS1 (001000)

RFC3662

Utiliza sistema para
encaminhar os pacotes.

Sim

Fonte: RFC 4594
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2.2

Caracterização de tráfego
Segundo Moraes e Vilela (2006), uma rede possui tráfego com diferentes

taxas de transmissão, tamanho de fluxos e duração de tempo de transmissão. Para
entender o funcionamento desta rede é necessária a caracterização de tráfego por
meio da técnica de medição dos fluxos de comunicação, que são conjuntos de
pacotes que possuem características semelhantes como número da porta e
endereço IP. Os autores propõe uma metodologia de classificação para os fluxos de
comunicação. Os dados para validação do método são obtidos das interfaces
ligadas a Embratel e a Rede Nacional de pesquisa do roteador de borda da Rede
Rio. Os serviços utilizados nesta interface são web, E-Donkey, smtp, BitTorrent,
https, ftp, ssh, dns, entre outros. Inicialmente, são apresentadas três características
relacionadas com o fluxo de transmissão do tráfego que são: taxa de transmissão,
tamanho e duração. Para cada característica, o tráfego é dividido primeiramente em
duas classes e depois em 4 quatro classes utilizando um método matemático,
definindo a classificação do fluxo em cada classe. Após esta divisão é analisada
cada característica do tráfego individualmente, apresentando a vantagem da
utilização da divisão do tráfego em quatro classes. A utilização de quatro classes
evita a classificação de fluxos diferentes em uma mesma classe, pois o modelo
apresenta classes intermediárias de classificação. Na etapa seguinte, são realizados
correlações entre os fluxos que apresentam maior taxa de transmissão, maior
tamanho e maior tempo de duração e relacionadas com as aplicações. Os dados
são apresentados com valores percentuais em relação ao tráfego total analisado.
Observa-se que a aplicação responsável pela maior parte dos fluxos é a web.
Destaca-se as aplicações E-Donkey responsável pelos fluxos com tamanho grande
superior a 1,1MB e BitTorrent responsável pelos fluxos de longa duração com tempo
de transmissão superior a 63,87s. Os fluxos com maior taxa de transmissão são
aqueles que possuem taxa superior a 42,80 Kbps, conforme apresentado na tabela
3.
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Tabela 3 – Porcentagem dos serviços utilizados
Posição

Maior tamanho
(%bytes,

%fluxos)

Maior tempo de

Maior taxa de

duração

transmissão

(%bytes,

%fluxos)

(%bytes,

%fluxos)

Web

Web

Web

(47,44%, 43,56%)

(26,64%, 18,56%)

(58,25%, 87,61%)

SMTP

Edonkey

SMTP

(8,34%, 8,50%)

(16,36%, 12,90%)

(11,69%, 4,45%)

Edonkey

BitTorrent

LDM

(4,61%, 7,12%)

(4,66%, 4,15%)

(3,47%, 0,16%)

FTP

SMTP

FTP

(1,61%, 1,29%)

(2,75%, 1,90%)

(1,71%, 0,24%)

HTTPS

LDM

HTTPS

(1,58%, 1,70%)

(1,41%, 0,43%)

(1,67%, 4,07%)

1

2

3

4

5

Fonte: Moraes e Vilela (2006)
O resultado obtido foi que a maior parte dos fluxos da rede são formados por
pacotes de tamanho menor que 1,1MB, alta taxa de transmissão superior a 42,80
KBps e tempo de duração inferior a 63,87 segundos. Os fluxos de tamanho maiores
que 1,1 MB representam uma pequena fração do tráfego total da rede em termos de
volume 0,12%, porém representam 25% do tráfego da rede em bytes. A maioria dos
fluxos que possuem um tamanho maior que 1,1 MB possuem uma taxa de
transmissão superior a 42,80 KBps. Segundo o autor, a caracterização de tráfego é
necessária para implementar mecanismos de qualidade de serviço.
Utilizou-se neste trabalho a caracterização de tráfego para auxiliar na
implementação de mecanismos de qualidade de serviço. Diferentemente do trabalho
de Moraes e Vilela (2006) estarão incluídos tráfegos utilizados em sistemas de
automação.
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Segundo Bonis (2006), as características de tráfego são fluxo, carga,
comportamento e qualidade de serviço. O fluxo permite identificar quais são as
principais origens e destino do tráfego. A carga é necessária para definir a ocupação
e dimensionamento da rede. No caso do comportamento é necessário associar
fluxos com as aplicações assim como, conhecer as necessidades de banda, latência
e jitter da rede. O roteiro para avaliar os requisitos de qualidade de serviço em uma
rede é apresentado no quadro 2, não é detalhado como deve ser verificado cada
item relacionado com qualidade de serviço. Destacam-se dois tipos de serviços que
necessitam de qualidade de serviço: voz e vídeo, não considerando tráfego de
automação assim como, não informa o modelo por exemplo Intserv, Diffserv, entre
outros que devem ser utilizados para a priorização.
O presente trabalho apresenta um processo um detalhamento do trabalho
proposto por Bonis (2006), entre os serviços que necessitam de qualidade de
serviço, será considerado o tráfego de automação e para priorização será utilizado
modelo Diffserv.
Quadro 2 – Roteiro para verificação de qualidade de serviço
Sequência Item
01

Identificar as fontes importantes de tráfego e dispositivos da rede. Documentar
o fluxo de tráfego.

02

Identificar as áreas/ estações que são grandes consumidores de tráfego na
rede.

03

Documentar o fluxo de tráfego entre fontes e seus consumidores.

04

Categorizar o tipo de tráfego de cada aplicação utilizada.

05

Estimar os requisitos de banda passante para cada aplicação.

06

Caracterizar o tráfego da rede em termos de taxas de brodcast / multicast,
eficiência, tamanho de estruturas, janelas e controles de fluxo e mecanismos
de recuperação de erros.

07

Verificar as taxas de broadcast e se estão dentro de níveis aceitáveis.

08

Determinar os requisitos de QoS para cada aplicação.

09

Dividir em categorias os requisitos de QoS para cada aplicação.

Fonte: Bonis (2006)
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O presente trabalho envolve protocolos de automação, destaca-se a utilização
do Modbus, que segundo Bandyopadhyay (2013) é um protocolo que utiliza a
técnica mestre

escravo, na qual um dispositivo mestre inicia as transmissões

realizando requisições para o dispositivo escravo, que responde fornecendo os
dados requisitado pelo mestre. Um dispositivo escravo pode ser um codificador de
entrada e saída, drive de rede ou dispositivo que realiza medições de variáveis de
campo.

Um

dispositivo

mestre

pode

endereçar

os

dispositivos

escravos

individualmente ou podem enviar mensagens broadcast. Os dispositivos escravos
respondem apenas a mensagens enviadas individualmente por meio de um
endereço IP, assim como não estabelecem comunicação entre dispositivos escravos
respondendo apenas para o dispositivo mestre. O Modbus TCP utiliza o protocolo
TCP/IP para transporte dos dados e o método de representação dos dados
utilizando padrão Modbus na camada de aplicação. A figura 11 representa um
pacote TCP Modbus.

Figura 11 – Protocolo TCP Modbus

Fonte: Bandyopadhyay (2013)

A seguir é apresentado a descrição de cada campo da figura 11:
• Identificação de transação – utilizada quando múltiplas mensagens são
enviadas por um dispositivo mestre sem aguardar resposta.
• Identificação de protocolo – O campo é sempre zero para identificar a
utilização do protocolo Modbus. Outros valores são reservados para
utilização futura.
• Tamanho – Contador dos bytes utilizados no campo identificação,
código da função e campo de dados.
• Unidade de identificação – utilizada para identificar um servidor remoto.
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• Função código – define a ação a ser realizada para configuração,
monitoração e controle dos dispositivos.
• Dados – dados que serão transmitidos.
Segundo Horalek e Sobeslav (2011), o protocolo Modbus utiliza a porta 502
para comunicação e apresenta duas desvantagens: o tempo exato da ocorrência de
eventos simultâneos é perdida, quando ocorre perda de comunicação não possui a
função de estampa de tempo; a informação do dispositivo controlado só é enviada
quando existe um questionamento pelo supervisor sendo assim, não trabalha com
exceção digital ou seja, quando existe alteração nos parâmetros monitorados pelo
dispositivo controlado estes são enviados para o supervisor sem a necessidade de
questionamento por parte deste.
No ambiente de automação de energia é utilizado o protocolo IEC 60870-5101 para telecontrole e telemedição. Conforme Horalek e Sobeslav (2011), o padrão
é dividido em cinco partes. A parte 5 define um perfil de comunicação para envio de
mensagens de controle remoto entre dois sistemas por meio de circuito permanente
e diretamente conectado. O enlace de transmissão segue o padrão IEC 870-5-2 e
especifica a confirmação de envio de comandos com mensagens de requisição e
resposta.
A comunicação entre o supervisório e equipamentos controlados pode ser
realizada também por tecnologias que não são específicos de ambiente de
automação como por exemplo banco de dados.
Existe a possibilidade de troca de informações entre o servidor SCADA e os
sistemas controlados utilizando a comunicação entre banco de dados. As
informações relativas aos equipamentos como alarme, falhas e situação dos
equipamentos são enviadas para um primeiro banco de dados que armazena estas
informações. O servidor SCADA terá acesso às informações dos equipamentos
controlados por meio do compartilhamento de banco de dados.
Segundo Silva (2013) existem diversas tecnologias de banco de dados que
podem necessitar de licenças pagas ou possuem acesso livre em que se destaca o
Firebird que é mantido por uma fundação sem fins lucrativos da Inglaterra.
Segundo Borrie (2004), as principais características do Firebird são
Arquitetura multi-geracional, transações, procedimentos armazenados (storage
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procedures), gatilhos (triggers), integridade referencial, cópias de dados em tempo
real (databaseshadowing), segurança conforme padrão ANSI SQL para os objetos
do banco de dados, entre outros. O Firebird é um gerenciador de banco de dados
relacional cliente/servidor SQL que pode ser executado nos sistemas operacionais
Linux, Windows, Unix, entre outras. A comunicação com o banco de dados é
realizada por meio da porta padrão 3050 em conexão TCP/IP o nome de registro da
porta é gds_db. Existe a possibilidade de alterar o número da porta padrão.
Os dados de computador podem ser transferidos para outro utilizando
protocolo RPC (Chamada de Procedimento Remoto) esta implementação é
encontrada em ambientes de automação. Segundo Brabson et al (2011) o protocolo
RPC é baseado em um modelo cliente/servidor, sendo que o cliente envia uma
mensagem de requisição sobre a rede para o servidor que executa o programa
utilizando parâmetros fornecidos pelo cliente, que pode ter dados que devem ser
processados assim como, informação de ações. O servidor envia uma mensagem de
resposta para o cliente informando os resultados da ação solicitada. Os protocolos
da camada de transporte utilizados pelo serviço RPC são TCP/IP e o UDP. Quando
o serviço RPC utiliza o TCP/IP o servidor é identificado com endereço IP combinado
com número da porta especificando a conexão com o cliente utilizada para
comunicação entre cliente/servidor. Os protocolos utilizados foram avaliados no
trabalho.
Segundo Kinicki et al (2008) existem técnicas para estimar a banda utilizada
em redes de dados, analisando o tempo de latência estas técnicas possibilitam
estimar a banda disponível. Gimenez e Garcia (2006) propõem um método para
avaliação de desempenho da rede utilizando a caracterização de tráfego e a
gerência de redes. Os autores propõem um método proativo para avaliação do
desempenho tendo como parâmetro a banda passante em redes corporativas
subdividido em quatro fases. Na fase zero é definido o grupo de aplicação da
metodologia, período que os dados serão coletados, padrões de desempenho, neste
caso indicam que para ter uma qualidade aceitável a banda passante não pode ser
superior a 65% da capacidade total do enlace segundo Jain (1991). Na fase 1 é
realizada a verificação da rede por meio da captura de dados observando se o
tráfego de um determinado link está de acordo com o parâmetro de banda passante
estipulado, considerando o tráfego de entrada e saída. Na fase 2 o tráfego deste
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enlace que está superior ao valor estipulado é detalhado indicando as possíveis
aplicações que podem influenciar no comportamento indesejado deste tráfego e
propõem uma classificação destas aplicações quanto a importância para a
continuidade do negócio da empresa. Nesta mesma fase são apresentadas
possíveis soluções para o problema como filtros que possibilitem restringir a
utilização indevida da rede, conscientização quando ao uso adequado e aumento da
capacidade dessa rede. Na fase 3 simulou-se a rede com base nas soluções
propostas e verificou-se qual a solução mais adequada que neste caso foi a
utilização de filtros. No trabalho, verifica-se o tráfego do servidor SCADA nos
enlaces da rede com relação a banda utilizada, recomendações para a rede
estudada são descritas após caracterização de tráfego.

2.3

QoS sob o ponto de vista de negócio
MEDDEB (2010) apresenta QoS dividido em várias partes que formam um

quebra cabeça que são: usuário, provedor, regulador, padrões adotados, vendedor
e a transmissão de dados. O usuário deve adquirir o QoS e ter disposição para
pagar, para que isto ocorra, é necessário que usuário perceba o ganho do serviço
com QoS. Atualmente a maioria dos usuários não possuem esta percepção. O
provedor deve disponibilizar QoS de modo implícito, isto é, QoS faz parte de um
serviço que é vendido, e conforme as características deste existe uma garantia de
nível de acordo de serviço, normalmente utilizado para voz e vídeo, o usuário não
informa para o provedor o nível de serviço desejado. No modo explicito, o usuário
informa para o provedor qual é o nível de serviço que deseja e gera um acordo entre
as partes, além disso o provedor deve disponibilizar pacotes que são atrativos para
os usuários. O regulador deve ter regras claras de incentivos e penalidades para os
acordos entre usuário e provedor. Os padrões devem ser definidos indicando as
especificações que devem ser utilizadas para disponibilizar o serviço e seus
modelos. Vendedores devem fornecer os serviços de acordo com as especificações
e buscar eficiência na relação custo benefício. A transmissão de dados deve
considerar os aspectos de planejamento da rede, confiabilidade, engenharia de
tráfego englobando medidas, caracterização, modelo e controle do tráfego.
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No trabalho, como o objeto de estudo é uma rede interna, não será avaliado
custo com sentido de preço necessário para disponibilizar QoS assim como, a
relação provedor e usuário, porém será avaliado quais são os serviços importantes
para a continuidade do negócio da empresa.

2.4

Resumo dos trabalhos de qualidade de serviço
O capítulo apresentou a análise de redes convergentes no campo de energia

elétrica e no ambiente de transporte. A necessidade de qualidade de serviço
utilizando priorização do tráfego em rede convergente é evidenciado nos artigos
relacionados. Os artigos de energia elétrica mostram a qualidade de serviço em
energia como sendo necessária para comunicação entre os IED’s. Nas redes smart
grids são apresentadas as características de tráfego, assim como sugestão de
classificação utilizando Diffserv Budka et al (2010). Deshpande et al (2011) e Budka
et al (2014). A priorização do tráfego da comunicação entre supervisor e
equipamentos controlados não é abordada por Branco et al (2008), Motta et al
(2009), Englert e Dawidczak (2009) e Sousa (2010).
Observa-se a importância da automação no setor de transporte, utilizada para
aumentar o requisito de disponibilidade, segundo Sousa (2010).
Para conhecer o tráfego da rede e determinar as necessidades de qualidade
de serviço é necessária a caracterização de tráfego que é abordada por Moraes e
Vilela (2006) apresentando um método para selecionar o tráfego quanto aos
parâmetros de tamanho, de tempo de duração e maior taxa de transmissão. Durante
esta fase são identificados os protocolos utilizados. O autor informa que a
caracterização de tráfego é utilizada para implantação de qualidade de serviço,
assim como Bonis (2006). A aplicação de qualidade de serviço a partir da
caracterização do tráfego não são apresentados por Moraes e Vilela (2006) e Bonis
(2006). No presente trabalho este tópico será abordado assim como a estimativa de
banda utilizada na rede de dados de automação.
Segundo Bonis (2006), para avaliar a qualidade de serviço é necessário um
roteiro que caracterize e determine os requisitos de qualidade de serviço de cada
aplicação.
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Conhecendo-se o tráfego, existe a necessidade de classificá-lo. Uma das
possibilidades para classificação é a utilização de Diffserv por meio da RFC 4594,
que será utilizada neste trabalho.
Observa-se que os trabalhos revistos não definem o tamanho e a topologia da
rede convergente. Como este trabalho propõem um método para qualidade de
serviço, foi necessário a limitação do escopo analisando o tráfego de automação em
uma rede local.
A qualidade de serviço deve ser avaliada, considerando quais são os
aspectos principais para prover a continuidade dos negócios da empresa.
Analisando os artigos sobre rede convergente em ambientes de automação
Branco et al (2008), Motta et al (2009), Englert e Dawidczak (2009), Sousa (2010)
observa-se que os autores não abordam a priorização de tráfego entre supervisor e
equipamentos controlados e o desempenho esperado para as aplicações que estão
na rede. No trabalho foi utilizado um guia para implantação de qualidade de serviço
por meio de Diffserv RFC 4594; caracterização de tráfego, segundo Moraes e Vilela
(2006) e Bonis (2006); e os aspectos relacionados ao negócio da empresa
constituindo-se nos elementos principais para definição de um processo de
implantação de qualidade de serviços em redes convergentes que utilizam
automação. Budka et al (2010), Deshpande et al (2011) e Budka et al (2014)
apresentam nos trabalhos a caracterização de tráfego, aplicação de qualidade de
serviço em redes smart grids de energia envolvendo também tráfego de voz e vídeo,
nos trabalhos de energia são avaliados especificamente o ambiente de energia
elétrica. A figura 12 apresenta tabela identificando a correlação em relação a
assuntos do trabalho relacionando os trabalhos descritos no presente capítulo.
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Figura 12 – Trabalhos relacionados
Caracterização Qualidade
de tráfego
de serviço

Tráfego de
Tráfego de
Automação Tráfego de
Automação
em outros Voz e Vídeo
de Energia
ambientes

Moraes e Vilela (2006)
Bonis (2006)
RFC 4594 (2006)
Branco et. Al. (2008)
Motta et al (2009)
Souza (2010)
Budka (2010)
Deshpande (2011)
Budka (2014)
Trabalho proposto

Fonte: Elaborado pelo autor
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3

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE E DO TRÁFEGO
3.1 Caracterização do ambiente

Na caracterização do ambiente buscou-se conhecer a rede do estudo de caso, nesta
etapa os dados iniciais obtidos auxiliarão na caracterização de tráfego para posterior
aplicação de QoS.

Utilizou-se um processo para identificar a topologia,

características dos equipamentos e seleção dos dados. O quadro 3 apresenta as
etapas que foram seguidas.
Quadro 3 – Organização das atividades
Número da

Descrição

etapa
1

Levantamento da topologia física e lógica da rede

2

Levantamento das características dos equipamentos de rede quanto a
aplicação de QoS.

3

Identificação e tabulação dos dados que devam ser coletados.

4

Definição dos dados que são importantes para a organização
Fonte: Elaborado pelo autor

3.1.1 Levantamento da topologia física e lógica da rede
A empresa objeto de estudo para este trabalho será identificada como
empresa A.
Para entender o funcionamento da rede e os serviços que trafegam na
mesma é necessário ter o conhecimento do diagrama lógico e físico.
No presente trabalho foi obtido junto a empresa A, a documentação com a
topologia e os equipamentos da rede roteadores/switches utilizados e a interligação
com os usuários. Analisando a documentação foi possível identificar que os
switches/roteadores não possuem configuração de priorização dos serviços, a
qualidade de serviço implantada está baseada em uma largura de banda suficiente
para que todos os serviços possam funcionar adequadamente.
A rede utiliza topologia em estrela considerando que o nó central desta estrela
é formado por três switches empilhados. Os switches/roteadores de distribuição

50

estão empilhados e o servidor SCADA está conectado a eles assim como, os demais
servidores utilizados na rede que executam a função de concentrador de dados e
controle dos equipamentos controlados. Interligados com os switches/roteadores de
acesso estão os equipamentos controlados tais como: câmeras, controlador lógico
programável, entre outros. Os equipamentos estão separados em Vlans, conforme
tipo de serviço, como por exemplo vlan para equipamentos que transmitem imagem,
vlan para equipamentos de automação incluindo servidores SCADA e Interface
Homem Máquina, entre outras. Existem duas conexões para cada switch/roteador de
acesso, porém apenas uma está ativa. A configuração não utiliza balanceamento de
carga de comunicação apenas um dos enlaces está ativo, na camada 2 o protocolo
spanning tree é utilizado para evitar broadcast de quadros de um switch para outro
no padrão ethernet.
3.1.2 Levantamento das características dos equipamentos de rede quanto a
aplicação de QoS
A rede do estudo de caso encontra-se em operação e neste trabalho são
observados os recursos disponíveis por este motivo, foi verificado se a rede possui
suporte ao Diffserv e quais são as recomendações quanto a utilização de QoS. Para
este levantamento foi necessário verificar as características dos switches/roteadores.
Não foi avaliado no presente trabalho se o diagrama e os equipamentos da rede são
os mais adequados para atender os serviços usuários, este item poderá ser avaliado
em trabalho futuro.
3.1.2.1 Características dos switches/Roteadores
• Priorização em camada 2 utilizando os padrões 802.1Q e 802.1p no qual 3
bits são utilizados para definir a prioridade que pode variar de 0 a 7 sendo a
classe 0 com menor prioridade e a 7 com maior prioridade.
• Priorização em camada 3 utilizando valores DSCP entre 0 até 63 e IP
precendence entre 0 até 7 o switch/roteador B .
• Classificação baseada em Listas de Acesso.
• Mecanismo para evitar congestionamento Weighted Tail Drop que implementa
gerenciamento do tamanho da fila disponibilizando o descarte de pacotes
conforme classificação de tráfego.
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• Mecanismo para garantia de banda na entrada dos dados Shaping and
Sharing. Shaping existe a garantia de banda nas filas de entrada e a
porcentagem dela para cada fila permanece inalterada com ou sem a
transmissão de dados. No modo sharing existe a garantia de banda, porém a
porcentagem dela para cada fila pode ser alterada se a fila em determinado
momento não estiver transmitindo dados.
• Alocação de buffer e memória possibilitando configurar e garantir a
disponibilidade de buffer conforme necessidade.
No servidor de automação foi necessário verificar qual a configuração
utilizada. Neste trabalho ele utiliza o software padrão de mercado e um banco de
dados para armazenamento das informações. Existe um servidor principal e outro
reserva além disso, para interface com o usuário são disponibilizadas duas IHM's em
uma sala de comando.

3.1.3 Identificação e tabulação dos dados que devam ser coletados
Necessário definir o tráfego de interesse. Devido ao tamanho da rede o
escopo do trabalho está limitado a captura de tráfego de um conjunto de quatro
servidores de automação formado pelo servidor principal e reserva e duas Interfaces
homem máquina (IHM). Para a organização dos dados foram utilizadas as planilhas
ilustradas nos quadros 4, 5 e 6 apresentados a seguir, que são baseadas no modelo
proposto por Bonis (2006):

Quadro 4 – Comunidades Usuárias de Aplicações

Fonte: Bonis (2006)

52

Quadro 5 – Fontes de Informação para a Rede

Fonte: Bonis (2006)

Quadro 6 – Características das Aplicações Utilizadas

Fonte: Bonis (2006)

3.1.4 Definição dos dados que são importantes para a empresa A
O objetivo é identificar quais são os profissionais que têm o poder de decisão
sobre a política de qualidade de serviço que deve ser adotada pela empresa A, com
relação aos serviços que utilizam a rede. Uma vez identificado foi elaborado um
questionário. O questionário é apresentado no quadro 7, adicionalmente é indicada
para preenchimento uma lista de serviços identificados após a caracterização de
tráfego quadro 8.

Quadro 7 – Questionário
Número

Questões

1

Já aplicou anteriormente qualidade de serviço em uma
rede envolvendo automação.

2

Todos os serviços mostrados na lista são do seu
conhecimento?

3

Com base na lista apresentada classifique os serviços
utilizando números de 1 a n com base na prioridade
que você entende que os serviços devem ter. (O
serviço classificado como 1 é o mais prioritário).

Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 8 – Lista de Serviços
LISTA DE SERVIÇOS

FUNÇÃO

PRIORIDADE

Fonte: Elaborado pelo autor

3.2 Caracterização do tráfego
Apresenta-se a seguir a caracterização do tráfego que foi subdividida em
etapas assim como, os resultados obtidos em cada uma delas ao final deste item foi
apresentado uma proposta de classificação do tráfego.
Os dados da organização foram capturados com a ferramenta tcpdump
gerando um volume de dados de aproximadamente 10Gbytes. Devido ao tamanho
da rede foi necessário restringir a captura do tráfego aos 4 servidores de automação
que consiste de dois servidores para aquisição de dados e duas IHM's para
visualização da planta.
Foram realizadas cinco capturas de dados com a ferramenta tcpdump, a
primeira para estimar o volume que seria gerado pela captura e nas demais foram
obtidos os que efetivamente foram utilizados no trabalho. Importante ressaltar que a
captura ocorreu durante o horário estipulado pela empresa A obedecendo as
políticas de segurança, evidenciando uma limitação do trabalho quanto ao período
de captura. Após a captura o arquivo foi exportado para o equipamento TRAFip por
meio da ferramenta tcpreplay.
Para a análise dos dados utilizou-se também o analisador de protocolo
Wireshark, e a ferramenta de análise de desempenho da Solarwinds Response Time
Viewer em um notebook com sistema operacional Windows 8.1, CPU i5-337U 1,8
Ghz, memória de 6 GB planilha excel versão 2007. As seguintes etapas foram
seguidas

para

equipamentos

análise

dos

correlacionados

dados:
com

verificações
protocolos

iniciais,

utilizados,

identificação
identificação

de
dos
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protocolos utilizados, identificação do volume de dados, taxa de transmissão,
topologia da rede e latência da rede e tempo de resposta das aplicações e jitter.
A identificação dos equipamentos, quantidade e os protocolos utilizados são
apresentados no tabela 4.
Tabela 4 – Identificação dos equipamentos
Descrição
Equipamentos
equipamentos

dos Protocolos
utilizados

Imagem

Câmera/Gravadores
de Vídeo

UDP e ICMP

IHM SCADA

Computador

UDP, TCP e
ICMP

Servidor

TCP, ICMP,
GDS
DB,
Modbus,
RDP

Servidor
SCADA

Automação
Modbus
Automação
IEC-60870-5
Servidor 10
Servidor 11
Servidor 12
Servidor 13

Controlador
programável

lógico TCP Modbus
e ICMP
TCP
IECServidor
104/ICMP
Servidor de Banco de
ICMP
dados
Servidor de Banco de
ICMP
dados
Servidor de Banco de
ICMP
dados
Acesso Remoto

ICMP/RDP

Equipamentos
que
Números
de
estabelecem
equipamentos
comunicação
IHM SCADA e
47
Servidor
SCADA
Imagem
e
Servidor
2
SCADA
IHM
SCADA,
Automação
Modbus,
Automação
IEC-60870-5,
2
Servidor
10,
Servidor
11,
Servidor
12,
Servidor 13
Servidor
7
SCADA
Servidor
1
SCADA
Servidor
1
SCADA
Servidor
1
SCADA
Servidor
1
SCADA
Servidor
1
SCADA

Fonte: Elaborado pelo autor

Os consumidores de tráfego identificados na caracterização de tráfego são:
Servidor SCADA, composto de 2 servidores com duas placas de rede que possui a
função de supervisão e controle do local; IHM SCADA composto de 2 servidores,
com duas placas de rede que possui a função de visualização do local que está
sendo monitorado; servidor de banco de dados, com uma placa de rede que possui
a função de concentrar os dados de supervisão e monitoração de um grupo de
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equipamentos; imagem, possui 47 câmeras com a função de visualizar o local,
automação

modbus

equipamentos

que

utilizam

PLC

(Controlador

Lógico

Programável) que por sua vez fazem a comunicação com o servidor Scada
utilizando protocolo de automação modbus, servidores responsáveis por outros
processos como armazenamento de dados, armazenamento de imagens, entre
outros que possuem a conexão supervisionada pelo servidor de automação.
3.2.1 Protocolos utilizados
A tabela 5 apresenta as aplicações relacionados com os equipamentos, assim
como a descrição da função de cada comunicação.
Tabela 5 – Identificação do protocolo utilizado
Descrição

Porta

Protocolo

Protocolo

Equipamento Equipamento

de

Utilizado

Origem

Destino

transporte
Comunicação entre 6515
processos
que
permite
a
um
programa
de
computador chamar
um
procedimento
em outro espaço de
endereçamento.
Conexão Remota
3389

tcp

Elipse RPC Servidores
Protocol
SCADA

IHM SCADA

tcp

Microsoft
WBT Server

Servidor 13

Servidores
SCADA

Comunicação para 2404
controle
de
processo
de
automação
Proteção de chaves 1947
(proteção
de
software e licença)
Serviço de Nome - 137
windows

tcp

IEC-104

Servidor
scada

Servidor IEC104

udp

SentinelSRM Servidores
SCADA

Broadcast

udp

Servidores
SCADA

Broadcast

Serviço de Nome - 137
windows

udp

Servidor 12

Broadcast

Serviço de Nome - 137
windows

udp

NETBIOS
Name
Service
NETBIOS
Name
Service
NETBIOS
Name
Service

Servidores
SCADA

IHM
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Descrição

Porta

Protocolo

Protocolo

Equipamento Equipamento

de

Utilizado

Origem

Destino

transporte
Serviço
de
distribuição
de
datagrama
windows
Serviço
de
distribuição
de
datagrama
windows
Comunicação entre
servidor SCADA e
equipamentos
controlados
Comunicação banco
de dados
Transferência
imagem

138

udp

NETBIOS
Datagram
Service

Servidores
SCADA

Broadcast

138

udp

NETBIOS
Datagram
Service

Servidor 12

Broadcast

502

tcp

Modbus
Application
Protocol

Servidores
SCADA

Automação
Modbus

3050

tcp

Gds-db

Udp

Protocolo
transferência
de segmento

Servidor
Banco
Dados
Imagem

de 1036

de Servidor
de SCADA
IHM

Fonte: Elaborado pelo autor

Destaca-se na tabela 5 a presença na rede de comunicação utilizado os
protocolos de automação modbus e IEC-104 assim como, protocolos presentes em
redes administrativas como Gds-db comunicação com banco de dados.

3.2.2 Fluxo de tráfego entre fontes e consumidores
O Quadro 9 apresenta o fluxo de tráfego conforme dados obtidos na
caracterização.
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Quadro 9 – Tráfego entre fontes e consumidores
Funcionalidade

Protocolos

Equipamento

utilizados

Origem

Equipamento Destino

Visualização de imagem na IHM
UDP
SCADA em tempo real

Imagem

IHM SCADA

Verificação de conectividade

ICMP

Imagem

Servidores SCADA

Verificação de conectividade

ICMP

IHM SCADA

Servidores SCADA

Supervisão do local

TCP Elipse

IHM SCADA

Servidores SCADA

TCP Modbus

Servidores
SCADA

Automação Modbus

Informações dos parâmetros do
TCP Modbus
equipamento para o Servidor

Automação
Modbus

Servidores SCADA

Leitura dos parâmetros
equipamento controlado

Servidores
SCADA

Automação IEC-60870-5

Informações dos parâmetros do
IEC-104
equipamento para o Servidor

Automação
IEC-60870-5

Servidores SCADA

Envio de informações dos
equipamentos interligados com o
TCP/GDS DB
servidor de banco de dados para
o servidor SCADA.

Servidores
SCADA

Servidor
Dados

Envio de informações do servidor
SCADA para os equipamentos
TCP/GDS DB
por meio do Servidor de banco
de dados.

Servidor Banco
Servidores SCADA
de Dados

Verificação de conectividade

ICMP

Servidor
SCADA

Verificação de conectividade

ICMP

Servidores 10,
Servidor SCADA
11, 12 e 13

Leitura dos parâmetros
equipamento controlado

do

do

IEC-104

Banco

de

Servidores 10, 11, 12 e
13

Fonte: Elaborado pelo autor

Os dados apresentam o servidor SCADA monitorando os equipamentos
utilizando os protocolos industriais modbus e IEC-104, assim como ele utilizando o
protocolo ICMP para verificação da conectividade dos equipamento controlados
quando não é utilizado um protocolo especifico para este fim. Protocolos presentes
em redes administrativas como o GDS-DB (banco de dados) são adaptados para
uso em sistemas de automação, com a finalidade de enviar informações de
equipamentos para o servidor SCADA.
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3.2.3 Identificação do volume de dados
As figuras 13 e 14 apresentam de forma percentual o volume dos dados
trafegados nos servidores SCADA na captura de dados. O Servidor SCADA
apresentou um volume de tráfego de origem de 577Mbytes e um volume de tráfego
de destino de 6,4Gbytes, portanto apresentando um comportamento assimétrico
recebe mais dados do que envia. O apêndice B apresenta o detalhamento do
volume de dados de origem e destino.
A figura 13 apresenta o volume de dados trafegados considerando como
origem do tráfego os servidores SCADA.
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Figura 13 – Volume de dados trafegados - Origem SCADA

Fonte: Elaborado pelo autor
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Observou-se que o servidor de banco de dados é o equipamento que possui o
maior volume de tráfego com os servidores SCADA 70,34% do tráfego. O servidor
13 que é acessado remotamente pelo servidor SCADA possui um volume de tráfego
significativo 6,98%. Os equipamentos identificados como Automação Modbus
utilizam o protocolo modbus para comunicação com os servidores SCADA, notou-se
que estes equipamentos possuem um volume de tráfego pequeno aproximadamente
0,21% do total. A comunicação com as IHMs dos servidores SCADA possuem um
volume de tráfego de 1,18% e 0,99%. Os demais equipamentos possuem uma
comunicação com os servidores SCADA próximo de 0,42%.
A figura 14 apresenta o volume de dados considerando como destino do
tráfego os servidores SCADA.
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Figura 14 – Volume de dados trafegados - Destino SCADA

Fonte: Elaborado pelo autor
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O servidor de banco de dados apresenta o maior volume de tráfego
99,6959%. Os demais tráfegos somados apresentam volume de aproximadamente
0,30%. O Servidor 13 de acesso remoto foi o que apresentou o segundo maior
volume seguido pelo tráfego das IHMs. Observou-se que o tráfego utilizando
protocolo de automação modbus apresentou um volume da ordem de 0,01% do
volume total.
Adicionalmente foram verificados o volume de tráfego das Interfaces Homem
Máquina dos servidores SCADA, por meio destes equipamentos é possível para um
operador monitorar e controlar todo o ambiente de automação. Estão representados
nas figuras 15 e 16 o volume de tráfego dos servidores IHM.
A figura 15 apresenta o volume de dados trafegados considerando como
origem do tráfego as IHM's dos servidores SCADA. O tráfego de origem das IHM's
apresentou volume de 3,9 Mbytes e tráfego que tem como destino os servidores IHM
de 10,6 Mbytes. Indicando característica assimétrica, o tráfego de destino das IHM's
é maior que o tráfego de origem.

Figura 15 – Tráfego de origem IHM's

Fonte: Elaborado pelo autor
Observou-se que o tráfego de origem apresenta como maior volume 97% a
comunicação dos servidores IHM com os servidores SCADA e o volume de 3% está
relacionado com tráfego de broadcast.
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A figura 16 apresenta o volume de dados trafegados considerando como
destino do tráfego as IHM's dos servidores SCADA.

Figura 16 – Tráfego de destino IHM's

Fonte: Elaborado pelo autor
No tráfego de destino o maior volume é aquele proveniente do servidor
SCADA 58%, o tráfego de 42% está relacionado com os equipamentos imagem.

3.2.4 Identificação da taxa de transmissão
São apresentados no Tabela 6 a taxa de transmissão dos dados entre os
equipamentos. Este valor foi obtido diretamente do equipamento TRAFip.
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Tabela 6 – Taxa de transmissão dos equipamentos
Funcionalidade
Visualização
de
imagem na IHM
SCADA
Verificação
de
conectividade
Verificação
de
conectividade
Informações
dos
estados
dos
equipamentos
de
campo
Servidor
SCADA-IHM
Leitura
dos
parâmetros
do
equipamento
controlado
Verificação
da
conexão entre os
equipamentos
Visualização
do
estado e alarme do
local que está sendo
monitorado
pela
IHM a partir do
servidor SCADA
Informações
dos
parâmetros
do
equipamento para o
Servidor
Informações
dos
parâmetros
do
equipamento para o
Servidor
Informações
dos
parâmetros
do
equipamento para o
Servidor
Consulta ao banco
de dados
Consulta ao banco
de dados
Verificação
de
conectividade
Verificação
de
conectividade
Acesso remoto do
Servidor 13 para o
Servidor SCADA
Acesso remoto do
Servidor
SCADA
para o Servidor 13

Protocolos

Taxa de transmissão

Origem

Destino

UDP

Imagem

IHM SCADA

ICMP

Imagem

ICMP

IHM SCADA

TCP Elipse

IHM SCADA

Servidores
SCADA

197

TCP Modbus

Servidores
SCADA

Automação
Modbus

115

ICMP

Servidores
SCADA

IHM SCADA

8

TCP Elipse

Servidores
SCADA

IHM SCADA

272,5

TCP Modbus

Automação
Modbus

Servidores
SCADA

IEC-104

Automação
IEC-60870-5

IEC-104

Servidores
SCADA

Automação
IEC-60870-5

Servidores
SCADA
Servidor Banco
de Dados
Servidor
SCADA
Servidores 10,
11, 12

Servidor Banco
de Dados
Servidores
SCADA
Servidores 10,
11, 12 e 13
Servidor
SCADA

Microsoft
WBT Server

Servidor
SCADA

Servidor 13

725

Microsoft
WBT Server

Servidor 13

Servidor
SCADA

7927

utilizados

TCP/GDS DB
TCP/GDS DB
ICMP
ICMP

Servidores
SCADA
Servidores
SCADA

kbps

120
8
7

76

3

Fonte: Elaborado pelo autor

3

4861,3
37.014
8
8
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Na tabela observou-se que as comunicações que demandaram maior banda
foram a comunicação entre o servidor SCADA e o Servidor de Banco de Dados
utilizando protocolo GDS/DB, seguida pela comunicação entre o Servidor de Banco
de dados e Servidor 13 utilizando a aplicação Microsoft WBT Server. Estas duas
comunicações apresentaram um maior volume. Segundo Moraes e Vilela (2006) as
aplicações que possuem maior volume de dados para serem transmitidos
apresentam maior taxa de transmissão o que foi verificado nos dados apresentados.
A comunicação entre o servidor SCADA e equipamentos controlados que utilizam
protocolos industriais apresentaram taxa de transmissão pequena IEC-104 3 kbps e
modbus 115kbps origem e 76 kbps destino. Diniz e Guieiro (2009) observaram taxa
ocupação de banda na rede pequena da ordem de 6% ao utilizarem protocolo
modbus.

3.2.5 Caracterização de tráfego volume e taxa de transmissão utilizados
Na caracterização de tráfego foi observado que os serviços que possuem
maior volume são aqueles que apresentam maior taxa de transmissão, esta situação
foi identificada por Moraes e Vilela (2006). Observa-se que no caso dos itens
automação modbus

e comunicação entre processos SCADA esta relação não

acontece, pois o volume da automação modbus está relacionado com o conjunto de
equipamentos e taxa de transmissão é de um equipamento apenas. As tabelas 7, 8,
9 e 10 apresentam esta relação.
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Tabela 7 – Serviços utilizados com os servidores SCADA - Tráfego de origem
Maior taxa de transmissão
Posição

Maior tamanho (%bytes)

(kbps)

1

Servidor Banco de Dados (78,66%)

Banco de dados (4861,3)

2
3
4

Servidor 13 - Acesso Remoto

Acesso Remoto (725)

(19,07%)
Automação modbus(1,04%)

Automação modbus (115)

Comunicação entre processos

Comunicação entre processos

SCADA – IHM (0,814%)

SCADA – IHM (272,5)

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 8 – Serviços utilizados com os servidores SCADA - Tráfego de destino
Posição

Maior tamanho

Maior taxa de transmissão
(Kbps)

(%bytes)
1

Banco de Dados (99,69%)

Banco de dados (37014)

2

Acesso Remoto (0,056%)

Acesso Remoto (7927)

3

Automação modbus (0,065%)

Automação modbus (76)

Comunicação entre processos

Comunicação entre processos

SCADA – IHM (0,062%)

SCADA – IHM (197)

4

Fonte: Elaborado pelo autor
O Servidor Banco de dados considerando origem e destino é o que apresenta
maior volume e uma maior taxa de transmissão. O servidor de acesso remoto
apresenta o segundo maior volume e maior taxa de transmissão aproximadamente
7927 kbps, os demais tráfegos incluindo o de automação apresentam taxa de
transmissão menor que 200 kbps. Na aplicação de qualidade de serviço serão
considerados reserva de banda para os tráfegos considerados prioritários.
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Tabela 9 – Serviços utilizados com as IHMs - Tráfego de origem
Maior tamanho

Maior taxa de transmissão

(%bytes)

(Kbps)

1

Servidor SCADA(97%)

197

2

Broadcast (3%)

8

Posição

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 10 – Serviços utilizados com as IHMs - Tráfego de destino
Maior tamanho

Maior taxa de transmissão

(%bytes)

(Kbps)

1

Servidor SCADA (58%)

272,5

2

Imagem (42%)

120

Posição

Fonte: Elaborado pelo autor

Nas IHM's os principais tráfegos identificados são Servidor SCADA e
broadcast e Imagem. Os tráfegos possuem taxa de transmissão inferior a 300kbps.
Na aplicação de qualidade de serviço foram considerados reserva de banda para os
tráfegos considerados prioritários.

3.2.6 Topologia da rede
3.2.6.1 Física
No trabalho foi constatado a utilização da topologia física em estrela. Os
switches/roteadores do ponto central da estrela estão conectados aos servidores
incluindo os servidores SCADA. No Quadro 10 é apresentado a relação dos enlaces
da rede físico com os usuários.
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Quadro 10 – Posição de cada usuário nos enlaces da rede
PONTO CENTRAL

ENLACE

Servidor SCADA, Servidor
Banco

de

Dados,

Servidores 10, 11, 12, 13

os

USUÁRIO

Enlace 1

Imagem e IHM's SCADA

Enlace 2

Imagem e Automação modbus

Enlace 3

Imagem e Automação modbus

Enlace 4

Automação modbus

Enlace 5

Acesso Remoto e IEC-104

Fonte: Elaborado pelo autor

3.2.6.2 Lógica
A rede na parte lógica esta organizada em vlan’s: os servidores SCADA e o
estão na vlan A, Servidor banco de dados e os servidores 12, 13 estão na vlan B, os
equipamentos da comunidade imagem estão na vlan C, os equipamentos de
automação modbus estão na vlan D, servidor 10 está na vlan E, o servidor 11 está
na vlan F e o servidor de IHM está na Vlan G.
Figura 17 – Topologia lógica

Fonte: Elaborado pelo autor
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Na figura 17 é apresentado a topologia lógica da rede, as setas vermelhas
indicam a comunicação bidirecional entre os equipamentos que estão em subredes
diferentes existe roteamento em layer 3 possibilitando o tráfego de dados, no ponto
central estão os servidores SCADA que recebem e enviam informações. Observa-se
que os equipamento imagem também possui comunicação unidirecional com o
servidor IHM.
3.2.7 Latência da rede e da aplicação e jitter
A tabela 11 apresenta os tempos de latência entre os servidor SCADA e os
equipamentos controlados.

Tabela 11 – Latência da rede e da aplicação
Equipamento
Origem
Servidor
SCADA
Servidor
SCADA
Servidor
SCADA
Servidor
SCADA
Servidor
SCADA
Servidor
SCADA
Servidor
SCADA
Servidor
SCADA
Servidor
SCADA
Servidor
SCADA
Servidor
SCADA

Protocolo
transport
e

Equipamento
Destino
IHM SCADA

tcp

Automação
Modbus 1
Automação
Modbus 2
Automação
Modbus 3
Automação
Modbus 4
Automação
Modbus 5
Automação
Modbus 6
Automação
Modbus 7

tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp
tcp

IEC - 104
Servidor de Banco
de Dados
Servidor 13

Protocolo de
Aplicação
Utilizado
Elipse
RPC
Protocol
Modbus Application
Protocol
Modbus Application
Protocol
Modbus Application
Protocol
Modbus Application
Protocol
Modbus Application
Protocol
Modbus Application
Protocol
Modbus Application
Protocol

Latência
rede
(ms)

Latência
aplicação
(ms)

0,2

51,1

0,1

207,8

0,1

202,4

0,1

200,4

0,1

198,5

0,1

207,3

0,1

212,8

0,1

213,8

tcp

IEC-104

0,1

0,7

tcp

Gds-db

0,3

0,5

tcp

Microsoft
Server

2,4

55,6

WBT

Fonte: Elaborado pelo autor

Na tabela 11 observa-se que a latência da rede varia entre 0,1 a 0,3 ms, o
servidor 13 foi aquele que apresentou maior latência na rede com 2,4ms, isto
ocorreu pois o acesso remoto estava ocorrendo fora da rede local. O maior tempo da
latência da aplicação foram aqueles que utilizaram protocolo modbus um pouco
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acima de 200ms, destaca-se alguns dos fatores que podem influenciar o tempo de
latência da aplicação tais como: quantidade de requisições feitas pelas máquinas
clientes que o servidor SCADA tem que responder, velocidade de processamento do
dispositivo cliente e a própria rede.
Na ferramenta da Solarwinds o tempo de latência da rede é apresentado com
uma precisão de décimos de segundo, devido este limite não foi possível verificar o
jitter. Utilizou-se método de Jain (1991) para determinar o número de amostras
necessárias.
Tabela 12 – Medidas de referência para determinar quantidade de amostras
Medidas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
média
desvio padrão

Latência (ms)
0,22
0,148
0,059
0,126
0,122
0,137
0,09
0,136
0,117
0,122
0,1277
0,0392557

Fonte: Elaborado pelo autor

n=((100*1,645*0,039256)/(10*0,14047))^2 = 21,13
A quantidade total de amostras foi definida como 22, considerando uma
precisão de 90% dos resultados. Tabela 13 apresenta os valores de latência e de
jitter da rede para cada enlace, os cálculos são apresentados no apêndice C.
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Tabela 13 – Latência e jitter da rede
Latência

Enlace

da Desvio padrão-

rede (ms)

Latência (ms)

jitter (ms)

Desvio padrão
- jitter - (ms)

1

0,277

0,191

0,111

0,189

2

0,241

0,100

0,083

0,101

3

0,268

0,129

0,127

0,119

4

0,169

0,056

0,068

0,067

5

0,197

0,076

0,093

0,071

Fonte: Elaborado pelo autor

Os valores encontrados da latência da rede apresentaram uma variação em
relação aos valores anteriormente apresentados na tabela 11 obtidos por meio da
ferramenta da solarwinds. Conforme mencionado a ferramenta da solarwinds, possui
um valor de precisão de décimos de milésimos de segundo e a precisão considerada
no trabalho é de 90% a diferença observada pode ser devida a estas condições. No
enlace 5, o valor descrito refere-se apenas a rede local, o enlace externo onde está
localizado o equipamento de acesso remoto não foi avaliado no trabalho.
Segundo as recomendações da ITU-T Y1541 a máxima latência de rede para
aplicações sensíveis a latência é de 100ms, e para aplicações sensíveis a jitter é de
50ms. Os valores encontrados de latência e jitter na rede estudada estão abaixo dos
recomendados pela ITU-T Y1541.

3.2.8 Verificação das taxas de broadcast
Conforme Bonis (2006) as taxas de broadcast para o funcionamento
adequado da rede devem estar abaixo de 20% da rede.
Na rede avaliada o domínio de broadcast está limitado por Vlans. A Vlan que
está presente o tráfego do servidor de automação apresentou uma ocupação de
0,042%. Apresentando um nível dentro dos parâmetros estipulados por Bonis
(2006).
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3.3 Implementação de QoS
Considerando a coleta e analise dos dados capturados é descrito a seguir a
implementação de QoS.

3.3.1 Seleção dos tráfegos que será aplicado a qualidade de serviço

Quadro 11 – Comunicações consideradas para aplicação de qualidade de serviço
Funcionalidade

Protocolos

Equipamento

utilizados

Origem

Equipamento Destino

Visualização de imagem na IHM
UDP
SCADA em tempo real

Imagem

IHM SCADA

Verificação de conectividade

ICMP

Imagem

Servidores SCADA

Verificação de conectividade

ICMP

IHM SCADA

Servidores SCADA

Supervisão do local

TCP Elipse

IHM SCADA

Servidores SCADA

TCP Modbus

Servidores
SCADA

Automação Modbus

Informações dos parâmetros do
TCP Modbus
equipamento para o Servidor

Automação
Modbus

Servidores SCADA

Leitura dos parâmetros
equipamento controlado

Servidores
SCADA

Automação IEC-60870-5

Automação
IEC-60870-5

Servidores SCADA

Leitura dos parâmetros
equipamento controlado

do

do

IEC-104

Informações dos parâmetros do
IEC-104
equipamento para o Servidor
Acesso Remoto

Microsoft WBT Servidor
de
Servidores SCADA
Server
acesso Remoto

Acesso Remoto

Microsoft WBT Servidores
Server
SCADA

Comunicação banco de dados

Gds-db

Servidor banco
Servidor SCADA
de dados

Comunicação banco de dados

Gds-db

Servidor
SCADA

Servidor
Remoto

de

Acesso

Servidor banco de dados

Fonte: Elaborado pelo autor
O quadro 11 apresenta as

comunicações que serão consideradas para

aplicação de qualidade de serviço. Esta seleção foi realizada com base na
caracterização de tráfego onde foi possível observar como cada elemento está
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disposto na rede e o tipo de comunicação, considerando taxa de transmissão,
protocolo, latência que está relacionado com cada serviço.

3.3.2 Requisitos latência da rede e da aplicação e Jitter
As aplicações estudadas estão utilizando protocolo de transporte TCP com
exceção da comunidade imagem que está utilizando UDP. O protocolo utiliza o
TCP/Ip 3-Way handshake para estabelecimento da conexão, a máquina que inicia o
processo envia pacote com o flag SYN ativado, o receptor envia um pacote as flags
ACK/SYN indicando o reconhecimento da requisição de conexão e informando para
a máquina que pode prosseguir com o processo e a máquina que iniciou o processo
responde com o pacote com o flag SYN ativo. No protocolo TCP o serviço é
orientado por conexão; uma sessão é estabelecida entre as máquinas que fazem a
comunicação, garantindo a entrega por meio do uso de confirmação e entrega dos
dados em sequência, caso o receptor não receba a informação, esta é novamente
enviada. Para a rede de automação caso ocorra o processo de retransmissão de
dados, ele ocasionará uma latência que poderá comprometer o processo funcional
de automação ou seja, a informação é disponibilizada para o operador do sistema
com atraso, o que poderá comprometer a ação que o mesmo tem que executar
como por exemplo reparar um equipamento que está com falha, ou mudar o modo
operacional de um conjunto de equipamentos.
Os dados obtidos da caracterização apresentaram um valor máximo de
latência da rede e da aplicação somados um pouco maior que 200ms. No ambiente
estudado as aplicações do ponto de vista operacional são sensíveis a latência da
rede somada a da aplicação, conforme determinado pela organização, a latência
máxima tolerada entre o envio de um comando e a resposta do mesmo é de 1
segundo. A figura 18 apresenta como é considerado esta medida.
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Figura 18 – Medida de latência total

Fonte: Elaborado pelo autor
Para a classificação de qualidade de serviço serão utilizados os parâmetros
de latência e jitter identificados na RFC 4594 como por exemplo os serviços de
visualização de imagem e acesso remoto e no caso dos tráfegos de automação
serão utilizados os parâmetros indicados nos estudos de Deshpand et al (2011) e no
IEEE 1646. No caso da aplicação Modbus foi identificado na caracterização de
tráfego que a mesma possui latência de aplicação da ordem de 200 ms e de rede
de 0,1 ms.

3.3.3 Requisitos determinados pela organização
Verificou-se com a organização, quais dos serviços identificados na captura
são importantes, o quadro 12 apresenta o resultado desta pesquisa.
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Quadro 12 – Questionário de QoS
Número

Questões

1

Já aplicou anteriormente qualidade de serviço em Não
uma rede envolvendo automação.

2

Todos os serviços mostrados na lista são do seu Sim
conhecimento?

3

Com base na lista apresentada classifique os
serviços utilizando números de 1 a n com base na
prioridade que você entende que os serviços
devem ter. (O serviço classificado como 1 é o mais
prioritário).

Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 14 – Questionário para a organização prioridade
LISTA DE SERVIÇOS

FUNÇÃO

PRIORIDADE

Comunicação entre IHM SCADA e Monitoração e comandos dos
servidor SCADA
equipamentos controlados

1

Comunicação entre Servidor SCADA e Monitoração/comando
Automação IEC-60870-5

1

Comunicação entre Servidor SCADA e Monitoração/comando
Automação Modbus

2

Comunicação
entre
SCADA
Servidores 10, 11, 12 e 13

e Monitorar os equipamentos
controlados quanto a falha na
comunicação.
(Utiliza
protocolo ICMP para verificar
conectividade).

3

Comunicação entre servidor SCADA e Monitorar os equipamentos
imagem
controlados quanto a falha na
comunicação

3

Comunicação entre Servidor SCADA e Monitoração/comando
Servidor Banco de Dados

3

IHM do SCADA e imagem

3

Visualização de imagens

Comunicação entre Servidor SCADA e Acesso Remoto.
acesso remoto

Fonte: Elaborado pelo autor

5
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Observou-se na tabela que os serviços considerados mais importantes para a
empresa são Comunicação entre IHM SCADA e servidor SCADA e Comunicação
entre Servidor SCADA

e Automação IEC-60870-5, na sequência é indicado

Comunicação entre Servidor SCADA e Automação Modbus. Nos itens de prioridade
3 destaca-se a priorização colocada entre servidor SCADA e os servidores 10, 11,
12 e 13 e servidor de banco de dados. O tráfego considerado menos prioritário é o
de acesso remoto.

3.3.4 Classificação do tráfego utilizando RFC 4594
Utilizou-se neste trabalho a RFC 4594 para classificação do tráfego que
considera a caracterização de tráfego e a importância dos dados segundo a
informação obtida pela organização.
A RFC 4594 é um guia para determinar a classificação de tráfego utilizando
serviços diferenciados. Utiliza-se DSCP (Differentiated Services Code Point) com
números de 0 até 63 que é utilizado para marcar o tráfego conforme classe de
serviço. A característica de cada tipo de classe de serviço PHB (Per-Hop Behavior)
é definido pelo documento padrão ethernet. O PHB combina o mecanismo de DSCP
com enfileiramento, gerenciamento da fila, condições de tráfego.
Fila é uma estrutura de dados aguardando para serem transmitidos. A
prioridade é aplicada na fila para determinar a sequência de encaminhamento dos
dados assim como, os protocolos de descarte que serão utilizados. O gerenciamento
da fila é utilizado para descarte ou marcação de um pacote que está aguardando na
fila para ser transmitido.
No estudo foi identificado a necessidade de aplicar QoS para disponibilizar:
• Comunicação entre o servidor SCADA e equipamentos controlados,
• Comunicação entre o servidor SCADA e a IHM do servidor SCADA,
• Visualização de imagens pelo servidor IHM,
• Garantir banda para serviços que devem ter uma baixa latência.
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O tráfego capturado durante a caracterização ficou restrito ao servidor de
automação, porém considera-se que deve ser aplicada qualidade de serviço no
controle da rede. Na tabela 15 estão identificadas as classes de serviço e a
classificação considerando a prioridade definida pela organização:
Tabela 15 – Marcação de tráfego e identificação de classes de serviço

Classe de serviço

DSCP

Configuração

PHB

Enfileirame

domínio

Utiliza AQM

Referência

Sim

RFC 4594

nto

Diffserv
Controle da rede
60 - CS6
Comunicação

RFC2474

Taxa

entre

servidor SCADA e IHM

Sim

55

por

DSCP

Ref.
Deshpand
(2011)
Budka
(2014)

Comunicação
Servidor

entre

SCADA

e

Sim

55

Automação IEC-60870-

por

DSCP

Ref.
Deshpand

5

(2011)
Budka
(2014)

Comunicação
Servidor

entre

SCADA

e

Sim

47

Automação Modbus
Comunicação
servidor
imagem

Definido pelo

DSCP

autor

RFC 4594

entre

SCADA
e

por

e

Politica
24 - CS3

servidores

RFC 2597

Taxa

não

RFC 2597

Taxa

Sim

utilizando
sr+br

10, 11, 12, 13 e banco
de dados

Comunicação
Servidor

SCADA

entre

18 - AF21

e

DCSP

acesso remoto

Fonte: Elaborado pelo autor

por

RFC 4594
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A tabela 15 apresenta a marcação de tráfego a coluna DSCP indica o valor
DSCP que será utilizado pelo serviço, configuração do domínio Diffserv indica a
configuração de entrada do domínio Diffserv, PHB identifica a documentação IETF
relacionada com a classe de serviço, enfileiramento indica a utilização de priorização
da fila (identifica pacotes com a marcação de tráfego na fila) ou taxa (estabelecendo
a quantidade de tráfego que pode ser transmitido), AQM (Active Queue
Management) informa se serão utilizados procedimentos de gerenciamento para
descarte ou marcação de pacotes.

3.3.5 Considerações sobre a utilização das classes segundo RFC 4594
No controle de rede foi utilizado o CS6 DSCP 60. Esta classe de serviço é
utilizada para transmitir pacotes entre roteadores que necessitam de controle da
rede. O tráfego é utilizado para manter a operação da rede e deve ser configurado
para ter uma garantia mínima de banda para que os requisitos de tempo sejam
atendidos. A probabilidade de descartes de pacote é baixa. Para a utilização de
AQM é necessário utilizar mecanismo para evitar congestionamento, indicando o
valor mínimo para que não ocorrerá descarte de pacotes e valor máximo que
ocorrerá descarte de pacotes, entre o valor mínimo e máximo o descarte ocorre
conforme algoritmo de descarte utilizado.
Para a comunicação entre servidor SCADA e IHM, servidor SCADA e
equipamentos de automação IEC 60870-5, foi utilizado a classe de serviço
correspondente ao DSCP 55, este tráfego é semelhante ao identificado em redes
smart grids por Deshpand et al (2011) e Budka et al (2014), dados de monitoração
enviados para o servidor SCADA, segundo IEEE 1646 são classificados como classe
critica média, prioridade normal com o tempo máximo de entrega é de 200 ms o que
está de acordo com os requisitos da organização de tempo de resposta menor que
um segundo para as comunicações com servidor SCADA.
A comunicação entre servidor SCADA e equipamento de automação modbus
não está presente na RFC 4594 nem nos estudos sobre redes smart grids realizado
por Budka et al (2014) e Deshpands et al (2011), no entanto para a classificação
foram considerados os levantamentos de dados realizados no trabalho. Este tráfego
possui latência de rede e aplicação de aproximadamente 200 ms e prioridade
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definida pela organização como sendo menor que a comunicação com aplicação
IEC60870-5, baseado nestes critérios foi proposto o DSCP 47. Importante ressaltar
que considerando a existência de tráfego VoIP é sugerido que o mesmo deverá ter
classificação DSCP 53. Caso a organização defina que o tráfego de automação
modbus é mais prioritário que o VoIP, a classificação da automação modbus poderia
ser alterada para DSCP 54.
Comunicação entre servidor SCADA e imagem utiliza-se a classe de serviço
CS3 DSCP 24 indicada para utilização de vídeo vigilância segundo a RFC 4594. Os
pacotes serão marcados com DSCP CS3. Deverá ser configurada banda para
garantir a transmissão dos dados. O tráfego utilizado nesta classe não é sensível a
perda de pacotes. Recomenda-se a utilização de mecanismo de política que
disponibiliza taxa simples com controle de tráfego de rajada na entrada do domínio
Diffserv. Os tráfegos servidor SCADA e servidores 10, 11, 12 , 13 e Banco de dados
são considerados pela organização com a mesma prioridade, por este motivo foram
colocados nesta mesma classe.
Comunicação entre Servidor SCADA

e servidor de acesso remoto foi

utilizada a classe para serviços de dados de baixa latência a AF21 DSCP 18. Uma
das aplicações que podem ser utilizadas para esta classe segundo a RFC 4594 é a
comunicação entre cliente e servidor que segundo a caracterização de tráfego é o
tipo de comunicação que ocorre entre o servidor SCADA e o de acesso remoto.
Deverá ser indicado o valor mínimo que não ocorrerá descarte de pacotes e valor
máximo que ocorrerá descarte de pacotes, entre o valor mínimo e máximo o
descarte ocorre conforme algoritmo de descarte utilizado. O serviço deverá ser
configurado com uma banda suficiente para garantir o serviço.
Os valores de utilização de banda verificados durante a caracterização podem
ser utilizados como referência inicial de configuração, após a aplicação de qualidade
de serviço, conforme descrição acima é necessário verificar o comportamento dos
serviços. Segundo ITU-T Y1541 para a classe AF é recomendado o parâmetro de
latência 100ms para aplicações que envia e recebe dados de alta interatividade
como por exemplo protocolos de sinalização, 400ms para envio e recebimento de
dados e 1 segundo para dados com baixa perda de pacotes durante a transmissão.
Para esta classe o parâmetro de jitter não é especificado.
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O trabalho considerou o tráfego parcial da rede relacionado com o servidor
SCADA. Caso existam muitos tráfegos considerados mais prioritários que o VoIP
pode-se utilizar a proposta de Deshpand (2011) que propõem a alteração do valor
da classe de controle da rede DSCP 60 para 70 para aumentar o número de DSCP
disponíveis entre a classe VoIP e a classe de controle da rede.

3.3.6 Utilização de banda nos enlaces principais no segmento da rede
A rede estudada está utilizando configuração em estrela conforme topologia
apresentada na figura 19.

Figura 19 – Topologia física ilustrativa da rede estudada

Fonte: Elaborada pelo autor

A topologia apresentada na figura 24 apresenta uma visão parcial da rede,
considerando apenas os equipamentos que possuem tráfego com os servidores
SCADA. No roteador central estão interligados os servidores SCADA e os servidores
das demais aplicações. Foram identificados cinco enlaces que estão interligados no
switch/roteador central. No enlace 1, o switch/roteador possui interligação a IHM do
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servidor SCADA, equipamento imagem e automação modbus (equipamento de
automação que utiliza protocolo modbus), nos enlaces 2, 3 e 4 o switch/roteador
possui interligação com os equipamentos imagem e automação modbus, no enlace 5
o switch/roteador possui interligação com o equipamento de acesso remoto e com o
servidor IEC104 para comunicação com equipamentos de energia.
Baseado nesta topologia e na taxa de transmissão obtida durante a
caracterização de tráfego foi verificado a ocupação máxima de cada enlace.
Ressalta-se que esta ocupação é parcial, pois o trabalho envolveu apenas o tráfego
relacionado com os servidores SCADA. A tabela 16 apresenta o valor em cada um
dos enlaces considerando origem e destino do tráfego medido:

Tabela 16 – Tráfego de cada enlace
ENLACE
TOTAL (Kbps)
ORIGEM 1
638
DESTINO 1
3189
ORIGEM 2
1432
DESTINO 2
310
ORIGEM 3
1432
DESTINO 3
310
ORIGEM 4
228
DESTINO 4
345
ORIGEM 5
7930
DESTINO 5
728
Fonte: Elaborado pelo autor

A quantidade de tráfego foi baseada na taxa de transmissão e quantidade de
equipamentos obtida na caracterização de tráfego. O apêndice D apresenta o
detalhamento dos valores encontrados.
A tabela 16 apresenta o enlace 5 com a maior taxa de transmissão 7930 kbps
de origem e 728 de destino. Como cada enlace possui capacidade de transmissão
de 1Gbps verificou-se que a demanda dos serviços está abaixo da capacidade da
rede, considerando funcionamento da rede em condições normais, porém deve-se
considerar que os dados obtidos são parciais, apenas uma parcela do tráfego que
está relacionada com o servidor SCADA e a IHM do servidor SCADA foram
apresentadas na tabela. Não foram considerados os tráfegos relacionados com a

82

comunicação VoIP, gravação das imagens, entre outros. Para a correta verificação
da capacidade é necessário que todo o tráfego seja relacionado assim como, exista
a medição de tráfego por um período que permita identificar o comportamento deste
tráfego. Fatores que podem ocasionar limitação de banda devem ser verificados.

3.3.7 Considerações sobre limitação de banda na rede
Conforme RFC 4594, a utilização de equipamentos que podem restringir a
banda utilizada como por exemplo equipamentos firewall devem ser levados em
consideração na verificação da banda utilizada. A previsão de utilização de novas
aplicações existentes ou atualizações das aplicações são ítens que podem elevar a
demanda por banda. Borgnat et al.(2009) informa que o aumento de tráfego e
utilização de banda estão relacionados com anormalidades na rede de transmissão
de dados. Estas anormalidades podem estar relacionadas com a presença de
agentes maliciosos na rede de transmissão de dados. O aumento de tráfego pode
ocasionar congestionamento, segundo Tanenbaum (2003) quando é oferecido
tráfego demais existe congestionamento, que pode ser causado por diversos fatores,
tais como: pacotes chegarem repentinamente em três ou quatro linhas de entrada e
precisarem da mesma linha de saída, memória insuficiente nos equipamentos de
rede como switch e roteadores, processadores lentos. Estes fatores podem limitar a
utilização de banda fazendo com que a implantação de mecanismos de QoS
garantam o envio e recebimento do tráfego considerado prioritário.
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4

ESPECIFICAÇÃO DO MÉTODO DE TESTE
Como acréscimo ao trabalho foi realizado teste funcional da aplicação de QoS

para a aplicação modbus. Para uma verificação real, é necessário um gerador de
tráfego para simular situações de congestionamento da rede e um planejamento de
teste da rede que está em produção, que poderá ser abordada em trabalho futuro.

4.1 Ambiente de testes

4.1.1 Material Utilizado
Computador 6GB de memória, CPU 1,8Ghz, Sistema Operacional Windows8,
Software Oracle VM Virtualbox
4 - Máquinas Virtuais - Sistema Operacional Windowns XP
Software de simulação aplicação Modbus - Modbus Poll Versão 6.0.1
Software de simulação aplicação Modbus - Modbus Slave Versão 6.0.1
Software de simulação de tráfego de fundo - Jperf 2.0.2
Software para simulação de rede GNS3 0.8.6
Software para gerenciamento de rede PRTG

4.1.2 Topologia utilizada no teste
A topologia utilizada no teste está apresentada na figura 20, foram utilizadas 2
imagens de roteadores 7500 da cisco.
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Figura 20 – Topologia da rede de teste

Fonte: Elaborado pelo autor
4.2 Método do teste
O método proposto para o teste segue o modelo proposto por Jain (1991) que
consiste em dez etapas:
a) Determinar os objetivos do trabalho e definir o sistema;
Segundo Jain (1991) a primeira etapa em um processo de avaliação da
performance é estabelecer o objetivo e definir os limites do sistema a ser testado.
O Objetivo do teste é avaliar a aplicação de qualidade de serviço em uma conexão
entre dois switches/roteadores, com transmissão de dados de automação utilizando
o protocolo modbus. A primeira parte do experimento é realizada sem priorização de
tráfego e reserva de banda. A segunda parte é realizada com priorização de tráfego
e reserva de banda.
b) Listar os serviços do sistema e possíveis resultados;
Cada sistema disponibiliza uma quantidade de serviços e o comportamento
esperado para estes serviços Jain (1991). A aplicação modbus foi a selecionada. O
critério utilizado para seleção foi que as aplicações industrias não possuem uma
classe especifica definida na RFC 4594 e existem simuladores para este tipo de
aplicação.
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Para a realização do teste foram determinadas três etapas: serviço Modbus
sem priorização e sem congestionamento da rede, que deve ter o seu
funcionamento normal; serviço modbus sem priorização com congestionamento da
rede, que deve ter o funcionamento com degradação e serviço; e serviço modbus
com

priorização

com

congestionamento

da

rede

que

espera-se

ter

um

comportamento normal da aplicação.
Como o GNS3 é um simulador os possíveis valores encontrados na rede
como latência, variação da latência e banda ficam dependentes do computador que
está executando o GNS3, por este motivo vai ser avaliado no experimento o aspecto
funcional utilizando a própria ferramenta que simula o tráfego modbus.
c) Selecionar as métricas;
No simulador do tráfego modbus é possível verificar se a transmissão e
recepção dos dados ocorrem normalmente. Uma das máquinas simula um servidor e
a outra máquina um cliente modbus. Na requisição de leitura dos dados pelo
servidor para máquina cliente, caso não haja resposta uma mensagem de erro é
apresentada em uma tela de monitoração do tráfego.
d) Listar os parâmetros do sistema e de carga;
Os parâmetros que afetam o desempenho são listados nesta etapa (Jain
1991).
No trabalho os parâmetros do sistema relacionados a software serão
alterados. O experimento conta com duas etapas de teste, a primeira sem
implementação nos switches/roteadores de qualidade de serviço e a segunda com
implementação de qualidade de serviço.
Os seguintes parâmetros de qualidade de serviço foram implementados:
priorização de tráfego atribuídos para cada classe de serviço conforme RFC4594
valores DSCP entre 0 e 63 e utilização de banda para a aplicação.
Os parâmetros que influenciam a transmissão dos dados do serviço modbus
são tráfego de fundo.
e) Selecionar Fatores e seus valores;
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Segundo Jain (1991) a lista de parâmetros é dividida em duas partes, aquelas
que são variáveis durante a avaliação e aquelas que não são. Os parâmetros
variáveis são chamados de fatores e os seus valores são chamados de níveis.
No trabalho, são utilizados dois fatores que influenciam a transmissão. O
primeiro fator é a transmissão com e sem implantação de mecanismos de QoS.
O segundo fator considerado é o congestionamento do enlace de dados entre os
dois switches/roteadores. Considerou-se os testes sem congestionamento e testes
com congestionamento com ocupação de 100% do enlace.
f) Selecionar as técnicas de avaliação;
Para a avaliação será utilizado a técnica de simulação conforme descrito por
Jain (1991). Devido ao teste ser realizado em um simulador, será verificado apenas
o comportamento funcional da aplicação.
g) Selecionar a carga de trabalho;
Consiste em listar os requisitos utilizados durante o teste (Jain 1991). O
tráfego do protocolo Modbus foi gerado com simuladores, assim como o tráfego de
fundo. Para a verificação operacional do experimento foi verificado a tela de
monitoração do tráfego modbus disponibilizada pelo simulador modbus.
h) Projetar experimentos;
Segundo Jain (1991), o objeto é elaborar uma sequência de testes que
oferecem o máximo de informação com o menor esforço possível.
Na primeira parte do trabalho, utiliza-se a transmissão do serviço Modbus
sem a aplicação de qualidade de serviço com objetivo de verificar se a transmissão e
recepção dos dados modbus ocorre sem erro e se existe a leitura dos dados
solicitados. Na segunda parte do trabalho, utiliza-se o gerador de tráfego UDP para
simular a carga e observar se a transmissão e recepção dos dados modbus ocorre
sem erro e se existe a leitura dos dados solicitados. Na terceira etapa, verificar se a
transmissão e recepção dos dados modbus ocorre sem erro e se existe a leitura dos
dados solicitados com aplicação de qualidade de serviço.
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A ferramenta modbus poll foi utilizada, ela permite simular dispositivos
controlados como CLP e servidor utilizando protocolo modbus e suas variantes
modbus sobre RTU, ASCII, TCP/IP, UDP/IP entre outros. As funções de leitura e
registro presentes nos CLPs são possíveis de serem simuladas.
No trabalho utilizou-se comunicação Modbus TCP/IP porta 502 e leitura de
registro simulando um dispositivo. Estes parâmetros foram utilizados, pois na etapa
de caracterização de tráfego da rede estudada foi observado que os equipamentos
que utilizavam protocolo modbus apresentavam esta configuração, foi possível
também configurar o tempo de resposta esperado da aplicação, neste caso foi
configurado tempo de resposta de um segundo, que é o mesmo determinado pela
empresa A, caso este tempo seja excedido a ferramenta apresenta mensagem de
erro. A figura 21 apresenta a tela de configuração do cliente modbus e a figura 22
apresenta configuração do servidor modbus.

Figura 21 – Tela de configuração do cliente modbus

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 22 – Tela de configuração do servidor modbus

Fonte: Elaborado pelo autor
i) Analisar e interpretar os resultados;
Nesta etapa organiza-se os dados e analisa-se os resultados.
j) Apresentar os resultados e iniciar novamente, se for o caso.
Segundo Jain (1991) os resultados devem ser apresentados de forma que os
interessados possuam um fácil entendimento.
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5

ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS TESTES COM A APLICAÇÃO MODBUS
Os testes tiveram como objetivo verificar o comportamento da aplicação

modbus com relação a aplicação de QoS.
Os testes foram realizados em duas etapas. Na primeira etapa foram
realizados

os

testes

com

o

simulador

de

redes

GNS3,

simulando

os

switches/roteadores, buscou-se nesta etapa verificar quais eram as configurações
que deveriam ser aplicadas nos equipamentos, assim como entender o
funcionamento do simulador de protocolo industrial que foi utilizado. Na segunda
etapa foi realizado teste

para verificar o comportamento

com relação ao

funcionamento das aplicações sem e com aplicação de QoS com variação do
carregamento da rede. Ressalta-se que o desempenho da rede está condicionado
ao desempenho do computador que está executando o simulador, por este motivo
não é possível a verificação de desempenho das aplicações. Para realizar teste de
desempenho é necessário roteadores reais e gerador de tráfego, que poderão ser
abordados em trabalho futuro.

5.1.1 Considerações iniciais do teste
A banda disponibilizada para o teste possui 1 Mbps que é a limitação do
GNS3. Foi acrescentado configuração na interface de saída do roteador limitando a
banda em 1Mbits/s, para que o simulador funciona-se corretamente. Foi criada
subrede dedicada para o tráfego da aplicação modbus e outra para o tráfego de
fundo. Para comunicação entre cada máquina cliente e servidor foi utilizado o
protocolo de roteamento OSPF.
As análises seguiram a seguinte sequência:
• Análise do funcionamento do simulador Modbus sem tráfego de fundo e sem
priorização.
• Análise do funcionamento da aplicação Modbus com tráfego de fundo 100% e
sem priorização.
• Análise do funcionamento da aplicação Modbus com tráfego de fundo de
100% e com priorização
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5.1.2 Análise do funcionamento do simulador Modbus sem tráfego de fundo e sem
priorização
No teste realizado com o simulador Modbus foi verificado o funcionamento da
comunicação entre servidor e cliente. A figura 23 apresenta a tela do simulador com
este funcionamento. O simulador modbus apresenta o envio e recebimento do dados
em hexadecimal sem mensagem de erro, onde TX indica quantos pacotes foram
transmitidos, Err=0 indica que não ocorreu erro durante a transmissão, ID
identificação da máquina simulada, F=03 indica a função de leitura de valores, SR
máximo tempo de resposta configurado em 1000 ms. Os campos de 0 a 9
apresentam os valores de leitura de variáveis que são colocadas na máquina cliente
e leitura destes valores pela máquina simulando servidor SCADA. Adicionalmente foi
verificado por meio do gerenciador de tráfego PRTG que a aplicação modbus utiliza
1kbps de banda.
Figura 23 – Comunicação cliente e servidor modbus

Fonte: Elaborado pelo autor
5.1.3 Análise do funcionamento da aplicação Modbus com tráfego de fundo e sem
priorização
O tráfego de fundo foi gerado com a ferramenta Jperf, como a banda no
GNS3 está limitada a 1Mbps foi gerado tráfego UDP de 1Mbps a figura 24 apresenta
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a tela com o recebimento do tráfego pelo servidor. A figura 25 apresenta a
comunicação utilizando protocolo modbus. Pode-se observar que foi apresentado
erro de comunicação na aplicação correspondente ao tempo de resposta. O erro
ocorre pois o servidor envia a solicitação de leitura de registro para a máquina
cliente, porém esta informação não é enviada no tempo de resposta de 1 segundo
configurado no servidor. Na figura 24 são apresentas várias solicitações do servidor
identificada como Tx sem resposta, após algumas solicitações é apresentado a
resposta do cliente para o servidor identificada como Rx.
Na ocorrência de uma falha similar a esta em uma rede real, teríamos a
monitoração dos equipamentos controlados pelo servidor SCADA comprometida,
pois a informação da situação dos estados e alarmes dos equipamentos seria
apresentada no supervisor com latência comprometendo possíveis ações que
deveriam ser tomadas, como por exemplo solicitação de reparo em equipamento,
rotinas operacionais para minimizar a ausência daquele equipamento, entre outras.
Figura 24 – Tráfego modbus com mensagem de erro

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 25 – Tráfego gerado pelo Jperf

Fonte: Elaborado pelo autor
5.1.4 Análise do funcionamento da aplicação Modbus com tráfego de fundo e com
priorização
O tráfego relacionado a aplicação modbus foi marcado com DSCP 47 e foi
criada uma política para reserva de banda. A configuração utilizada nos roteadores
está apresentada na figura 26. O pacote foi marcado na interface de entrada do
roteador e na interface de saída foi inserido política para reserva de banda.
Conforme dados extraídos do gerenciador PRTG configurado para verificar o volume
de tráfego este tipo de tráfego consome uma banda de 1kbps, para efeito de teste foi
adotada uma reserva de banda de 10kbps. A figura 27 apresenta que com a
aplicação de qualidade de serviço a comunicação não apresentou erro de
comunicação. No trabalho foi realizada a configuração de reserva de banda
considerando a marcação de tráfego DSCP 47.
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Figura 26 - Configuração aplicada nos roteadores

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 27 - Comunicação com aplicação de qualidade de serviço

Fonte: Elaborado pelo autor
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6

PROCESSO PARA CARACTERIZAÇÃO DE TRÁFEGO
As seções anteriores apresentaram o resultado da caracterização de tráfego.

O processo utilizado está descrito nesta seção. A figura 28 - apresenta as etapas
seguidas no processo de caracterização de tráfego.
Figura 28 - Processo para caracterização de tráfego

Fonte: Elaborado pelo autor
6.1 Caracterização do ambiente
Nesta etapa fez-se um estudo preliminar visando obter informações a respeito
da rede objeto de estudo, os serviços que são importantes para a empresa e
identificar as pessoas que possuem poder de decisão para manter o negócio. Foi
necessário elaborar proposta para a empresa A de como os dados seriam
capturados e após esta etapa como a identificação da importância dos serviços
poderia ser realizada.
O conhecimento da organização da empresa é de suma importância para
iniciar o processo pois, um contato equivocado pode comprometer a sequência do
trabalho em relação a não obter acesso as informações, ou estas serem errôneas e
consequentemente o resultado final não ser satisfatório. No estudo de caso a
empresa A possui um setor responsável por elaboração dos projetos de novas
instalações e atualização da rede existente. Os responsáveis por este setor
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determinam os requisitos que devem ser atendidos sendo os mais indicados para
determinar quais são os serviços essenciais para a empresa A e obter o acesso aos
dados iniciais da rede.
A implementação de QoS considera parâmetros como latência, jitter e banda
das aplicações, assim como identificação dos serviços que são importantes para a
empresa que foram identificados por meio de questionário.
6.2 Levantamento dos dados
O levantamento de dados é possível por meio de ferramentas de
gerenciamento, documentação da rede, captura de dados dos equipamentos
usuários, acesso as configurações dos equipamentos, entre outros. A forma de
realizar esta atividade deve estar de acordo com a política da empresa, especial
atenção deve ser dada com relação ao aspecto de segurança. Dois itens foram
verificados no presente trabalho, o primeiro a documentação da rede sob o aspecto
de existência, disponibilidade e atualização; o segundo captura de dados
identificando quais equipamentos pertencentes a rede poderiam ser utilizados, e na
ausência destes quais seriam permitidos na captura de dados.
No estudo de caso a documentação da rede foi disponibilizada e continha
topologia física e lógica da rede assim como, planejamento de endereços IP’s dos
sistemas usuários. Atendendo a política de segurança da organização não foram
descritos os números IP’s neste trabalho. Outro ponto relevante é que durante a
caracterização foi verificado que esta documentação não estava atualizada, sendo
necessário realizar reuniões para identificar junto ao setor responsável pela rede a
informação correta.
Na captura dos dados foi verificado se os equipamentos de gerenciamento da
rede estavam disponíveis, o que não ocorreu neste trabalho. A etapa seguinte foi
verificar a possibilidade de colocar equipamento dedicado de monitoração de
tráfego, sendo que este não era permitido pela política da empresa. A alternativa
encontrada foi a colocação de um computador com ferramenta de captura para
obtenção dos dados e posterior inserção destes dados no equipamento TRAFip.
Conhecendo-se esta restrição foram selecionadas ferramentas que foram utilizadas
durante todo processo conforme relacionado na figura 29.
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Figura 29 – Ferramentas utilizadas no processo

Caracterização de Tráfego

Simuladores/
Emulador

Tcp-dump

GNS3

Tcpreplay

Modbus Poll

TRAFip

PRTG

Wireshark

Jperf

Response Time – Solarwinds
Fonte: Elaborado pelo autor

Na caracterização de tráfego as seguintes ferramentas foram utilizadas:
• Tcpdump monitora e captura os pacotes de dados que trafegam na
rede e utiliza o sistema operacional Linux.
• Tcpreplay reenvia os pacotes capturados com a ferramenta tcpdump
na velocidade que eles foram gravados.
• TRAFip equipamento para caracterização de tráfego que o recebe a
partir da ferramenta tcpreplay para posterior análise.
• Wireshark analisa o protocolo a partir dos dados arquivos gerados na
ferramenta tcpdump.
• Response time da solarwinds apresenta as medidas de latência da
rede e da aplicação a partir dos arquivos gerados na ferramenta
tcpdump. A precisão dos dados é de décimos de segundo.
Os simuladores/emuladores foram utilizados nos testes de aplicação de QoS:
GNS 3 simulando enlace em camada 3 limitado a 1Mbps, jperf gerando
trafego udp de fundo, modbus pull simulando cliente e servidor de tráfego
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Modbus ferramenta com licença válida de trinta dias e o PRTG para
gerenciamento da rede.

O volume de dados capturados deve ser o suficiente para identificar o
comportamento do tráfego na rede sendo que o horário e o período de captura
devem ser acordados com a empresa.
6.2.1 Verificações iniciais
O arquivo utilizado na captura de dados foi convertido em uma planilha de
dados que apresenta a troca de informações entre os equipamentos que são
identificados pelos números IP. Neste ponto foi necessário verificar junto a
organização, a documentação da rede para verificar qual número IP estava atribuído
a cada máquina. Após esta identificação foi necessário também confirmar com o
setor responsável pela rede se os números IPs correspondiam aos equipamentos,
isto é, se a documentação da rede estava atualizada.
6.2.2 Identificação de equipamentos relacionados com protocolos utilizados
Com as informações obtidas por meio da documentação da organização foi
configurado o equipamento TRAFip associando o endereço IP com a descrição de
cada máquina.
Utilizando o equipamento TRAFip foi possível verificar se existe número IP
referente a equipamentos que inicialmente não foram descritos na documentação da
empresa A. Nesta situação, o tráfego na captura é apresentado como indefinido no
gráfico, porém no relatório disponível no equipamento é possível identificar o número
IP que não está cadastrado. Quando ocorreu esta situação foi necessário verificar
junto ao responsável pela gestão da rede da empresa a identificação deste
equipamento. A figura 30 apresenta a informação de indefinido em testes iniciais da
ferramenta TRAFip. Os números IP’s apresentados foram utilizados apenas para
testes não representando os números reais utilizados pela empresa A.
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Figura 30 – TRAFip identificação dos equipamentos

Fonte: Elaborado pelo autor
Para facilitar o entendimento os equipamentos que possuem funções
semelhantes ou correlatas foram agrupados em comunidades.

6.2.3 Identificação dos protocolos utilizados
Os dados capturados foram analisados com o TRAFip possibilitando a
identificação do número das portas utilizadas. A figura 31 apresenta esta
identificação.
Figura 31 - Identificação do protocolo utilizado

Fonte: Elaborado pelo autor
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A figura 15 foi editada de modo a não apresentar os números IP's de origem e
destino utilizados na rede respeitando a segurança da rede. Observa-se que são
apresentados o número das portas de origem e destino. A primeira linha apresenta
o protocolo de controle ICMP e a segunda linha apresenta que o serviço identificado
com a porta 3389 está utilizando o protocolo TCP para transporte.
Os protocolos foram identificados por meio dos números de portas. A
RFC6335 define para o número de portas, três faixas de utilização: portas de
sistema (0-1023), portas de usuários (1024-49151) e portas dinâmicas ou privadas
(49152-65535). As portas são disponíveis para utilização por meio de autorização
da IANA. As portas dinâmicas ou privadas não necessitam de autorização da IANA
para serem utilizadas, segundo RFC 6335, estas portas não devem ser utilizadas
como identificador de serviço.
O equipamento TRAFip foi utilizado para esta identificação. Foi necessário
cadastrar as aplicações, como exemplo citamos as informações necessárias para os
protocolos de automação modbus e IEC104. O protocolo da camada de aplicação
Modbus tem como padrão a utilização da porta 502 e o protocolo IEC-104 tem como
padrão a utilização da porta 2404. Conforme IANA (Internet Assigned Numbers
Authority) (2014), os nomes dos serviços e o número de portas são utilizados para
diferenciar os serviços que utilizam os protocolos de transporte TCP, UDP, DCCP e
SCTP. Para que seja cadastrado o protocolo no TRAFip é necessário o número da
porta e o protocolo de transporte utilizado. Foi necessário verificar com o
desenvolvedor da programação do sistema supervisório SCADA se a aplicação
desenvolvida no servidor SCADA possui alteração com relação a porta padrão
utilizada.

6.2.4 Identificação do volume de dados e taxa de transmissão
Utilizando a ferramenta TRAFip foi possível identificar o volume de dados
relacionados com os equipamentos que geram ou recebem o tráfego. Utilizou-se a
configuração de perfil do equipamento denominada como Matrix para analisá-lo.
Relacionando-o a cada equipamento controlado com o servidor SCADA, com esta
configuração o TRAFip fez o cruzamento do perfil de tráfego dos números IP's dos
equipamentos controlados com o número IP do Servidor SCADA considerando
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origem e destino os números IP do Servidor SCADA. Cada um dos dois servidores
SCADA possui 2 (duas) interfaces para comunicação com números IP's distintos. No
trabalho foi avaliado o servidor SCADA como conjunto das quatro interfaces.
Os dados obtidos de cada uma das interfaces dos servidores SCADA foram
agrupados para identificar o quanto representa a comunicação de cada um dos
equipamentos com os servidores SCADA, utilizou-se planilha em excel para agrupar
os dados.

6.2.5 Taxa de transmissão
A taxa de transmissão foi identificada utilizando a ferramenta TRAFip adotouse a maior taxa de transmissão apresentada na captura dos dados por ser de maior
impacto na rede.

6.2.6 Topologia da rede considerando a caracterização de tráfego
A topologia da rede é necessária para verificar quais são os serviços que
estão utilizando o mesmo segmento. A topologia inicialmente foi obtida por meio da
documentação e confirmada por meio da verificação no local onde a rede está
instalada, e por meio da caracterização de tráfego foi possível identificar cada
equipamento usuário e sua posição física.
6.2.7 Latência da rede, tempo de resposta das aplicações e jitter
Para verificar latência da rede e o tempo de resposta das aplicações foi
utilizado a ferramenta Solarwinds response time for wireshark. A partir de arquivos
capturados com o wireshark são determinados o tempo de latência da rede e o
tempo de resposta da aplicação.
Segundo Baxter (2014) o tempo de resposta da rede utilizando a ferramenta
Solarwinds é determinado utilizando análise de fluxo de pacotes entre dispositivos
cliente e servidor com os dados obtidos por meio de arquivo da ferramenta
Wireshark. O tempo de resposta é calculado utilizando-se o TCP/Ip 3-Way
handshake,

o

tempo

inicial

é

computado

quando

é

pacote

SYN

para

estabelecimento da conexão é enviado, na sequência da ação o dispositivo que
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recebeu a informação envia o pacote SIN/ACK quando esta resposta é recebida pela
máquina que originou o primeiro pacote o tempo é calculado.
O tempo da aplicação é calculado da seguinte forma, uma máquina cliente
envia uma requisição para o servidor, o servidor responde para o cliente com um
pacote ACK informando para o cliente que a requisição foi recebida. O servidor
processa a informação e prepara a resposta por um determinado tempo e envia o
primeiro pacote contendo os dados. O tempo informado pela ferramenta consiste no
tempo entre o recebimento do pacote ACK do servidor para o cliente e o tempo de
envio do primeiro pacote do servidor para o cliente.
Para obter a medida de latência e jitter para os cinco enlaces da rede utilizouse o protocolo ICMP. O tempo medido correspondeu ao tempo de envio do pacote
até o recebimento da resposta pela máquina que originou o pacote. O número de
amostras foi determinado por meio da utilização do método de Jain (1991).
6.3 Proposta de classificação utilizando a RFC 4594
A RFC4594 define 12 classes de serviço. Primeiramente o fluxo de tráfego é
dividido em dois grupos: controle da rede e tráfego dos sistemas usuários. O grupo
de controle da rede é dividido em duas classes de serviço, a primeira para função de
roteamento e a segunda para função de configuração e gerenciamento. O grupo de
tráfego dos sistemas usuários é dividido em dez classes que são divididas nos
seguintes serviços: telefonia, sinalização, conferência multimídia, interação em
tempo real, streaming multimídia, vídeo broadcast, dados que necessitam de baixa
latência, dados que demandam alto desempenho de encaminhamento, serviço
padrão que não necessitam de tratamento diferenciado e dados com baixa
prioridade. As classes representam um conjunto especifico de requisitos como
banda, latência, perda e jitter das aplicações da rede.
Segundo Deshpands et al (2011) e Budka et al (2014) a RFC 4594 especifica
requisitos de prioridade de serviço para poucas aplicações e é necessário adaptá-lo
para uso em rede de automação, pois aplicações com requisitos diferentes de
latência não podem ser colocadas na mesma classe de serviço por este motivo, a
classificação proposta neste trabalho, considera além da RFC 4594, o trabalho de
Deshpands et al (2011), e a IEEE 1646 que apresentam requisitos para tráfegos de
automação de energia elétrica que podem ser utilizados como referência. Nesta
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etapa devem ser levados em consideração a importância de cada serviço conforme
orientação da organização. Ao final desta etapa foram verificados a utilização de
banda de cada enlace com o objetivo de avaliar a capacidade da rede.
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7

CONCLUSÃO
O processo descrito no trabalho pode ser utilizado como ponto de partida,

para auxiliar organizações que possuem redes de automação a analisar o tráfego e
classificá-lo.
O processo de caracterização de tráfego mostrou-se efetivo e pode ser
utilizado como referência para trabalhos que necessitem do conhecimento dos
dados da rede de transmissão.
O Estudo comprovou que a rede estudada possui protocolos utilizados em
redes administrativas e operacionais. O tráfego gerado por protocolos industriais no
estudo de caso representam volume e taxas de transmissão pequenas em relação
ao tráfego total analisado no servidor SCADA, estes parâmetros também foram
observada por Diniz e Guieiro (2009). Os tráfego dos demais serviços tais como
GDS-DB (Banco de dados) e Microsoft web server (Conexão Remota) que não são
industriais e são adaptados para função de automação, representaram quase que a
totalidade do tráfego de destino do servidor SCADA e parcela significativa do tráfego
de origem do servidor SCADA, indicando que devem ser realizados estudos de
disponibilidade na rede e possível adoção de QoS para utilizar soluções
semelhantes a esta.
Foi observado que o tempo da aplicação modbus corresponde a 20% do
tempo fim a fim do processo de aquisição de dados dos equipamentos controlados
pelo SCADA.
Não foi avaliado processamento de filas e características de processamento e
memória dos switches/roteadores que não fazem parte deste trabalho.
O tráfego estudado ocupa largura de banda pequena, o valor da ocupação
das aplicações na rede em cada um dos enlaces de 1Gbps como maior ocupação
de largura de banda tem-se 7930 kbps origem e 728 kbps destino, nesta situação
não seria necessário o uso do QoS, porém a rede do estudo de caso foi avaliada
parcialmente e os dados obtidos não representam a totalidade do tráfego.
Recomenda-se que para adoção de qualidade de serviço sejam verificados:
utilização de firewall, anormalidades na rede ocasionados por agentes maliciosos,
características dos switches/roteadores como por exemplo processamento e
memória.
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A RFC 4594 pode ser utilizado para a classificação do tráfego, porém as
doze classes devem ser adaptadas de acordo com as necessidades e adequá-las
para utilização em uma rede de automação. Os motivos para esta ação são:
aplicações não descritas no guia, alteração de prioridade, conforme a importância de
cada tráfego no negócio da empresa e requisitos de latência e jitter.
A utilização da RFC4594 foi abordada em redes smart grids de automação de
energia elétrica, comparando com o processo utilizado neste trabalho tem-se que: a
RFC 4594 foi adaptada para poder ser utilizada em rede de automação; apesar do
ambiente de automação ser diferente, existem tráfegos que são semelhantes
indicando a possibilidade de utilizar como referência estudos já realizados para
auxiliar a definição da classificação; Budka et al (2014) e Deshpand et al (2011)
relacionam o nível de prioridade com o parâmetro de latência máxima da rede
permitida para cada aplicação e a taxa de transmissão. Além dos parâmetros
mencionados pelos autores no presente trabalho foi apresentado que para aplicação
de QoS deve ser considerado também tempo de latência das aplicações, o volume
de tráfego gerado, topologia da rede e a informação da organização de modo a
identificar os principais serviços e a prioridade que cada um tem para a organização.
Simulou-se o tráfego relacionado com aplicação modbus. Este tráfego foi
escolhido, pois possui grande importância para a organização e existem simuladores
disponíveis para teste. O teste funcional demonstrou que em situação de
carregamento da rede sem QoS a aplicação modbus excede o tempo máximo de
resposta para servidor SCADA, em uma situação real poderia ocasionar demora nas
ações que deveriam ser tomadas pela empresa como por exemplo: solicitação de
reparo em equipamento, rotinas operacionais para minimizar a falha do
equipamento, entre outras. Quando colocado priorização com QoS, no tráfego de
interesse utilizando o Diffserv, o funcionamento foi adequado.
O trabalho permitiu que houvesse um entendimento melhor da rede do estudo
de caso proporcionando o conhecimento do tráfego e dos serviços para a empresa
estudada. Ele pode ser utilizado como referência para trabalho de avaliação
completa da rede, assim como referência para um estudo completo de verificação
quanto ao atendimento do requisito de tempo de resposta das aplicações
estipulados pela organização e identificação e classificação aos tráfegos presentes
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na rede de automação em ambiente de transporte utilizando o processo descrito no
trabalho.

7.1

Limitações
O trabalho abordou a caracterização de tráfego em camada 3 do modelo OSI

a camada 2 não foi abordada no presente trabalho. O processo considerou somente
o tráfego do servidor de automação em rede local. Alterações dos equipamentos
existentes não foram consideradas. Não foram utilizados equipamentos de
gerenciamento da rede do estudo de caso.
Novas

adequações

do

processo

descrito

poderão

ser

necessárias

considerando estes aspectos.

7.2

Trabalhos futuros
O teste funcional apresentou o comportamento do tráfego com aplicação de

QoS. Poderá ser realizado em trabalho futuro testes de desempenho em rede real
utilizando gerador de tráfego de forma a complementar os dados obtidos neste
trabalho.
O trabalho abordou a transmissão utilizando protocolo IPv4 pode ser realizado
trabalho futuro em redes de automação utilizando IPv6.
Redes controladas por software SDN podem ser utilizadas para aplicação de
qualidade de serviço, pode ser verificado as vantagens e desvantagens de utilizar
rede SDN em ambientes de automação.
O trabalho pode ser utilizado como modelo para aplicação na rede completa
do estudo de caso em questão.
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APENDICE A - UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS tcpdump, tcpreplay e TRAFip
Captura de tráfego utilizando a ferramenta tcpdump.
Para capturar o tráfego utiliza-se um computador com sistema operacional
Linux. Neste caso o tcpdump já é nativo do sistema operacional. Executa-se o
comando com o usuário como root.
O seguinte comando é utilizado: #tcpdump –i p2p1 host aaa.bbb.ccc.ddd.
–w/tmp/captura.pcap onde:
p2p1 – Interface que será capturado o tráfego; (Para verificar as interfaces
disponíveis no computador deve-se executar o comando #tcpdump –D)
host aaa.bbb.ccc.ddd – número ip da máquina que está instalado o tcpdump
-w/tmp/captura.pcap- será gerado arquivo com nome captura.pcap na pasta tmp.

Figura 32 – Comando tcpdump

Fonte: Elaborado pelo autor

110

Figura 33 – Arquivo gerado após a captura de dados

Fonte: Elaborado pelo autor

Para ler o arquivo utiliza -se o comando #tcpdump –r/tmp/captura.pcap.

Figura 34 – Leitura do arquivo capturado

Fonte: Elaborado pelo autor
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Transferência do tráfego para o equipamento TRAFip utilizando a ferramenta
tcpreplay.

Para transferência do tráfego capturado conecta-se o computador na porta do
TRAFip configurada com espelhamento de porta e utiliza-se o comando:
#tcprelay –intf1=p2p1 /tmp/captura.pcap

Figura 35 – Dados transferidos utilizando o comando tcpreplay

Fonte: Elaborado pelo autor

Dados obtidos com o TRAFip
Criando subredes
Antes de inserir os dados é necessário criar subredes para monitorar o
tráfego
Observação.: Quando utilizamos /32 visualiza-se o tráfego de uma máquina
especifica.
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Figura 36 – Tela do TRAFip para configuração de subrede

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 37 – Tela do TRAFip gráfico de tráfego

Fonte: Elaborado pelo autor

O dispositivo teste foi criado para visualização e monitoramento do tráfego.
Este dispositivo é necessário para utilização do port mirror.
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Figura 38 – Tela Dispositivo Teste

Fonte: Elaborado pelo autor

Obs.: Ao clicar sobre Bits/s não existe apresentação de gráfico, porém,
quando é acionado Bits/s SNMP o gráfico é apresentado. A informação de "Bits/s
SNMP" é a informação de tráfego que foi coletado via protocolo SNMP diretamente
na interface do equipamento. A informação "Bits/s" é a informação de tráfego
referente aos fluxos (Netflow) que o equipamento (TRAFip) recebeu.
Os gráficos também são obtidos a partir da aplicação e protocolo conforme
apresentado na figura 39:

Figura 39 – Gráfico aplicação http

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 40– Gráfico protocolo TCP

Fonte: Elaborado pelo autor

Acionando o botão direito do mouse sobre o gráfico tem-se acesso aos
seguintes parâmetros: estatística, valores, zoom vertical, curva simples, modo
relativo, configuração de eixos, online polling, adicionar para graphset, salvar
imagem, pie chart, adicionar para graphset, salvar imagem, exportar, atualizar e
relatório.
Figura 41 – Gráfico obtido com o comando de exportação

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 42 – Configuração de Gráfico

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 43 – Relatório da aplicação Netbios

Fonte: Elaborado pelo autor
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Criando configurações de perfil
As configurações de perfis são utilizadas para quebrar o gráfico que, está
sendo representado apenas com as curvas de Origem e Destino por aplicações,
subredes, entre outros.
Matrix
Associação do perfil de tráfego de subnets com uma determinada subrede “A”
que se quer analisar. Relacionando o tráfego de destino das subredes

o

equipamento TRAFip tentará fazer o cruzamento do perfil de tráfego das subredes
contra o IP de origem. Caso seja relacionado o IP de origem, o equipamento TRAFip
tentará fazer o cruzamento do perfil de tráfego das subredes contra o IP de destino.
Este tipo de associação de perfil é utilizado para observar como o tráfego é trocado
entre escritório central e as filiais de uma determinada empresa. A seguir é
apresentado na figura 44 o gráfico dos resultados.

Figura 44 – Matrix : Apresentação dos resultados

Fonte: Elaborado pelo autor
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Distribuição
Associação do perfil de tráfego de subnets com uma determinada subrede “A”
que se quer analisar. Relacionando o tráfego de destino das subredes

o

equipamento TRAFip tentará fazer o cruzamento do perfil de tráfego das subredes
contra o IP de destino. Caso seja relacionado o IP de origem o equipamento TRAFip
tentará fazer o cruzamento do perfil de tráfego das subredes contra o IP de origem.
Este tipo de associação de perfil é utilizado para detalhar o tráfego de entrada
e saída de um grupo de subnet. Este tipo de configuração é utilizado por exemplo
para verificar o balanceamento de carga de um grupo de servidores. A seguir é
apresentado nas figuras 43 e 44, a tela de configuração e o gráfico com os
resultados obtidos.

Figura 45 – Distribuição: Tela de configuração

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 46 – Distribuição: Apresentação dos resultados

Fonte: Elaborado pelo autor

Tipo de análise
Tipo de análise é utilizado para objetos que não possuem notação de tráfego
de origem e destino como por exemplo, protocolo, aplicações e ToS. A seguir é
apresentado nas figuras 47 e 48, tela de configuração e gráfico, com os resultados
obtidos.
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Figura 47 – Distribuição: Tela de configuração

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 48 – Distribuição: Apresentação dos resultados

Fonte: Elaborado pelo autor
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Depois de configurar o perfil é possível entrar na linha de comando (via SSH)
e rodar o comando "resum" para que o TRAFip recalcule tudo considerando a nova
configuração de perfil.
Quando é visualizado um gráfico de Origem de uma Subrede com perfil de
distribuição aplicado isso significa que o interesse está em analisar de qual origem o
tráfego está partindo.
Para um gráfico de Origem de uma Subrede com perfil de matriz aplicado
significa que o interesse está em analisar para qual destino o tráfego está indo.
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APENDICE B – Tabelas e ferramentas utilizadas na caracterização de Tráfego

Abaixo são apresentadas as tabelas 17, 18, 19 e 20 utilizadas para tabulação
dos dados de Volume de Dados de Origem do servidor SCADA.

Tabela 17 – Volume de dados de origem
Equipamento
Servidor 13 (Acesso Remoto)
Servidor 12
Servidor 11
Servidor 10
Servidor banco de dados
Servidor IEC
Servidor IEC 2
Serv 1 eth1
Serv 1 eth2
Serv 2 eth1
Serv 2 eth2
IHM 1 eth2
IHM 1 eth1
IHM 2 eth2
IHM2 eth1
Automação Modbus 1
Automação Modbus 2
Automação Modbus 3
Automação Modbus 4
Automação Modbus 5
Automação Modbus 6
Automação Modbus 7

(Serv. 1 eth 1) (Serv. 1 eth 2) (Serv. 2 eth 1) (Serv. 2 eth 2)
Qtd kbytes
Qtd kbytes
Qtd kbytes
Qtd kbytes
Total
14.270,00
11,37
14.281,37
13,30
13,30
13,08
13,08
13,08
13,08
144.011,21
144.011,21
13,10
13,10
0,00
0,00
0,00
114,19
114,19
0,00
13,37
0,10
370,07
383,54
799,37
859,92
370,45
2.029,74
13,26
0,10
13,36
1.680,00
326,56
2.006,56
429,67
429,67
378,18
8,97
387,15
391,58
391,58
429,48
429,48
429,27
429,27
429,67
429,67
0,00

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 18 – Volume de Dados de Origem do servidor SCADA captura parcial
Equipamento
Servidor 13
Servidor 12
Servidor 11
Servidor 10
Servidor banco de dados
Servidor IEC
Servidor IEC 2
Serv 1 eth1
Serv 1 eth2
Serv 2 eth1
Serv 2 eth2
IHM 1 eth2
IHM 1 eth1
IHM 2 eth2
IHM2 eth1
Automação Modbus 1
Automação Modbus 2
Automação Modbus 3
Automação Modbus 4
Automação Modbus 5
Automação Modbus 6
Automação Modbus 7

(Serv. 1 eth 1) (Serv. 1 eth 2) (Serv. 2 eth 1) (Serv. 2 eth 2)
Qtd kbytes
Qtd kbytes
Qtd kbytes
Qtd kbytes
1.300,00
11,37
13,10

2.340.000,00
13,10

103,63
13,02
435,94
12,99
794,67
284,45
249,92
259,01
284,45
284,57
284,20

180,00

299,46

370,45

268,96

370,07

6,02

Fonte: Elaborado pelo autor

Total
1.311,37
13,10
0,00
0,00
2.340.000,00
13,10
0,00
0,00
0,00
283,63
0,00
13,02
1.105,85
12,99
1.433,70
284,45
255,94
259,01
284,45
284,57
284,20
0,00
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Tabela 19 – IHM dados parciais destino
Equipamento
Servidor 13
Servidor 12
Servidor 11
Servidor 10
Servidor banco de dados
Servidor IEC
Servidor IEC 2
Serv 1 eth1
Serv 1 eth2
Serv 2 eth1
Serv 2 eth2
IHM 1 eth1
IHM 1 eth2
IHM 2 eth1
IHM2 eth2
Automação Modbus 1
Automação Modbus 2
Automação Modbus 3
Automação Modbus 4
Automação Modbus 5
Automação Modbus 6
Automação Modbus 7
Imagem

(IHM 1 eth 1)
Qtd kbytes

775,51
859,69
294,78

(IHM 1 eth 2) (IHM 2 eth 1)
Qtd kbytes
Qtd kbytes

3,78
0,09

(IHM2 eth 2)
Qtd kbytes

706,27
275,30
7,39

1.610,00

Total

1.485,56
1.134,99
302,26

2.820,00 4.430,00

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 20 – Protocolos utilizados do servidor SCADA com a IHM
Equipamento
Serv 1 eth1
Serv 1 eth1
Serv 1 eth2
Serv 2 eth1
Serv 2 eth1

Protocolo
tcp elipse RPC
icmp
tcp elipse RPC
icmp
tcp elipse RPC

Fonte: Elaborado pelo autor

A seguir são apresentadas as figuras 49 e 50 que apresentam a tela da
ferramenta Response time da solarwinds, por meio desta ferramenta é possível
identificar a latência da rede e da aplicação.
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Figura 49 – Medidas de latência com a ferramenta response time

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 50 – Latência com arquivo Wireshark – várias aplicações

Fonte: Elaborado pelo autor
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Na figura 49 os dados foram medidos a partir de um arquivo gerado na
ferramenta Wireshark, que tinha apenas o tráfego relacionado com a automação
Modbus. Este arquivo foi criado aplicando filtros na ferramenta Wireshark de modo a
gerar um arquivo com o tráfego da automação modbus 2.
Na figura 50 é apresentado a análise de um arquivo Wireshark que possui
mais de uma aplicação. A ferramenta da response time da Solarwinds possui
cadastramento de aplicações assim que são identificadas são apresentadas na tela
dos resultados de análise.
Exemplo de Relatório do TRAFip retirado da caracterização do tráfego
informando volume e taxa de transmissão.

Figura 51 – Relatório extraído do TRAFip

Fonte: Elaborado pelo autor

126

Os Relatórios extraídos do TRAFip apresentam a hora inicial da captura,
duração do tempo de coleta, o equipamento ou rede em no qual a captura está
relacionada, sentido do tráfego origem ou destino, no caso apresentado na figura 49
apresenta origem, IP origem e destino os valores foram omitidos IP origem e destino
devido a questões relacionadas a segurança da rede estudada, porta de origem e
destino, protocolo utilizado, volume em bytes e quantidade de pacotes, fluxos e taxa
de transmissão em Kbps.
Nota: Os números IPs foram alterados para preservar os dados da empresa
A.
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APÊNDICE C – Medida de latência e jitter na rede

Tabela 21 – Latência e jitter enlace 1
Quantidade
Variação do
de amostras latência (ms) atraso (ms)
1
0,233
0,015
2
0,218
0,12
3
0,338
0,086
4
0,252
0,017
5
0,269
0,016
6
0,253
0,037
7
0,216
0,055
8
0,161
0,076
9
0,237
0,036
10
0,273
0,017
11
0,256
0,064
12
0,192
0,016
13
0,208
0,174
14
0,034
0,702
15
0,736
0,191
16
0,927
0,648
17
0,279
0,092
18
0,187
0
19
0,187
0,045
20
0,232
0,02
21
0,212
0,019
22
0,193
0,051
média
desvio padrão

0,277
0,191

0,111
0,189

Fonte; Elaborado pelo autor
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Tabela 22 – Latência e jitter enlace 2
Quantidade de
Variação do
amostras
latência (ms) atraso(ms)
1
0,261
0,047
2
0,214
0,018
3
0,232
0,014
4
0,218
0,197
5
0,021
0,187
6
0,208
0,033
7
0,241
0,054
8
0,187
0,418
9
0,605
0,271
10
0,334
0,109
11
0,225
0,017
12
0,242
0,014
13
0,256
0,016
14
0,24
0,071
15
0,169
0,034
16
0,203
0,046
17
0,249
0,043
18
0,206
0,096
19
0,302
0,042
20
0,26
0,067
21
0,193
0,032
22
0,225
0,006
média
desvio padrão

0,241
0,100

0,083
0,101

Fonte; Elaborado pelo autor
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Tabela 23 – Latência e jitter enlace 3
Quantidade de
Variação do
amostras
latência (ms) atraso (ms)
1
0,323
0,118
2
0,205
0,410
3
0,615
0,412
4
0,203
0,041
5
0,244
0,137
6
0,381
0,084
7
0,297
0,110
8
0,187
0,003
9
0,184
0,006
10
0,190
0,258
11
0,448
0,086
12
0,534
0,290
13
0,244
0,059
14
0,185
0,021
15
0,206
0,052
16
0,154
0,124
17
0,278
0,232
18
0,046
0,152
19
0,198
0,102
20
0,300
0,041
21
0,259
0,048
22
0,211
0,056
média
desvio padrão

0,268
0,129

0,127
0,119

Fonte; Elaborado pelo autor
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Tabela 24 – Latência e jitter enlace 4
Quantidade
de amostras latência (ms) jitter (ms)
1
0,147
0,033
2
0,180
0,027
3
0,153
0,027
4
0,180
0,033
5
0,213
0,023
6
0,190
0,040
7
0,150
0,047
8
0,103
0,197
9
0,300
0,200
10
0,100
0,200
11
0,300
0,150
12
0,150
0,018
13
0,132
0,068
14
0,200
0,070
15
0,130
0,024
16
0,154
0,017
17
0,137
0,013
18
0,150
0,050
19
0,100
0,150
20
0,250
0,100
21
0,150
0,010
22
0,140
0,140
média
desvio padrão

0,169
0,056

0,068
0,067

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 25 – Latência e jitter enlace 5
Quantidade
de amostras latência (ms)
1
0,2
2
0,199
3
0,279
4
0,1
5
0,3
6
0,243
7
0,13
8
0,15
9
0,4
10
0,253
11
0,101
12
0,3
13
0,15
14
0,143
15
0,18
16
0,134
17
0,24
18
0,13
19
0,187
20
0,232
21
0,15
22
0,143
média
desvio padrão

0,197
0,076

Variação do
atraso (ms)
0,001
0,08
0,179
0,2
0,057
0,113
0,02
0,25
0,147
0,152
0,199
0,15
0,007
0,037
0,046
0,106
0,11
0,057
0,045
0,082
0,007
0,137
0,093
0,071

Fonte; Elaborado pelo autor
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APÊNDICE D – Detalhamento dos valores de estimativa de máxima capacidade
na rede
A seguir são apresentados os vaores de banda máxima de cada enlace da
rede estudado.
Tabela 26 – Enlace 1 dados de origem
Equipamentos
(Destino)

EQUIPAMENTOS (Origem)

Imagem (verificação de
Servidor SCADA
conectividade)
IHM SCADA (Verificação de
Servidor SCADA
conectividade)
IHM SCADA (Verificação dos
estados dos equipamentos de Servidor SCADA
campo)
TOTAL

Taxa de transmissão por
equipamento/conexão TOTAL
(Kbps)

Quantidade

27

8

216

4

7

28

2

197

394
638

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 27 – Enlace 1 dados de destino
Equipamentos
(Destino)

SERVIDOR SCADA

Imagem
(SEGMENTO 1)
(verificação de
conectividade)

27

8

216

SERVIDOR SCADA

IHM SCADA
(verificação de
conectividade)

4

7

28

SERVIDOR SCADA
(Verificação dos estados dos
equipamentos de campo)

IHM SCADA
(Verificação dos
estados dos
equipamentos de
campo)

2

272,5

545

10

120

1200

10

120

1200

Imagem segmento 2

Imagem segmento 3

IHM SCADA
(Visualização do
local)
IHM SCADA
(Visualização do
local)

Quantidade de
equipamentos

Taxa de transmissão por
TOTAL
equipamento/conexão
(Kbps)
(Kbps)

EQUIPAMENTOS (Origem)

TOTAL

3189

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 28 – Enlace 2 dados de origem
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Taxa de transmissão por
equipamento/conexão TOTAL
(Kbps)

EQUIPAMENTOS (Origem)

Equipamentos
(Destino)

Imagem (verificação de
conectividade)

Servidor SCADA

10

8

80

Imagem

IHM SCADA
(Visualização do
local)

10

120

1200

Automação Modbus

Servidor SCADA

2

76

152

Quantidade

TOTAL

1432

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 29 – Enlace 2 dados de destino
Taxa de transmissão por
equipamento/conexão TOTAL
(Kbps)

EQUIPAMENTOS (Origem)

Equipamentos
(Destino)

Servidor SCADA

Imagem

10

8

80

Servidor SCADA

Automação Modbus

2

115

230

Quantidade

TOTAL

310

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 30 – Enlace 3 dados de origem
Taxa de transmissão por
equipamento/conexão TOTAL
(Kbps)

EQUIPAMENTOS (Origem)

Equipamentos
(Destino)

Imagem (verificação de
conectividade)

Servidor SCADA

10

8

80

Imagem

IHM SCADA
(Visualização do
local)

10

120

1200

Automação Modbus

Servidor SCADA

2

76

152

Quantidade

TOTAL

1432

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 31 – Enlace 3 dados de destino
Taxa de transmissão por
equipamento/conexão TOTAL
(Kbps)

EQUIPAMENTOS (Origem)

Equipamentos
(Destino)

Servidor SCADA

Imagem

10

8

80

Servidor SCADA

Automação Modbus

2

115

230

Quantidade

TOTAL

310

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 32 – Enlace 4 dados de origem
EQUIPAMENTOS (Origem)

Equipamentos
(Destino)

Automação Modbus

Servidor SCADA

Quantidade

Taxa de transmissão por
equipamento/conexão TOTAL
(Kbps)

3

76

TOTAL

228
228

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 33 – Enlace 4 dados de destino
EQUIPAMENTOS (Origem)

Equipamentos
(Destino)

Servidor SCADA

Automação Modbus

Quantidade

Taxa de transmissão por
equipamento/conexão TOTAL
(Kbps)

3

115

TOTAL

345
345

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 34 – Enlace 5 dados de origem
Taxa de transmissão por
equipamento/conexão TOTAL
(Kbps)

EQUIPAMENTOS (Origem)

Equipamentos
(Destino)

Servidor 13

Servidor SCADA
(Acesso Remoto)

1

7927

7927

Automação IEC-60870-5

Servidor SCADA

1

3

3

Quantidade

TOTAL

7930

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 35 – Enlace 5 dados de destino
Taxa de transmissão por
equipamento/conexão TOTAL
(Kbps)

EQUIPAMENTOS (Origem)

Equipamentos
(Destino)

Servidor SCADA (Acesso
Remoto)

Servidor 13

1

725

725

Servidor SCADA

Automação IEC60870-5

1

3

3

Quantidade

TOTAL

728

Fonte: Elaborado pelo autor
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ANEXO A - QUADROS PARA ORGANIZAÇÃO DOS DADOS
Quadro 13 – Comunidades Usuárias de Aplicações

Fonte: Bonis (2006)
Quadro 14 – Fontes de Informação para a Rede

Fonte: Bonis (2006)
Quadro 15 – Características das Aplicações Utilizadas

Fonte: Bonis (2006)

