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Abstract. With the rapid popularization of various physical devices with a In-
ternet connection, such as computers, cell phones, tablets, cars, cameras and
electronics in general, a whole new universe to be explored, dubbed IoT (Inter-
net of Things), emerged. The diffusion of such objects brought several problems.
Devices are often released to the market without due attention to cyber security.
Once the product consumer hands, it can be very difficult to install patches.
Compromised devices can be used to perform various malicious activities, both
to the owner of the equipment and to third parties. This work aims to use a
class of machine learning algorithms called Stream Classification, which will
be installed on the IoT device in order to detect improper actions and malware
activity. This equipment will be simulated with a Raspberry Pi, which will have
some malware installed. A study on the performance of such a detection method
will be performed at the end.

Resumo. Com a rápida popularização de diversos dispositivos fı́sicos com co-
nexão à Internet, como computadores, celulares, tablets, carros, câmeras e apa-
relhos eletrônicos em geral, surgiu todo um novo universo a ser explorado, de-
nominado IoT (Internet of Things). A difusão de tais objetos trouxe consigo
diversos problemas. Dispositivos são, muitas vezes, lançados ao mercado sem
a devida atenção a segurança. Uma vez que o produto esteja nas mãos do
consumidor, pode ser muito difı́cil a instalação de correções. Dispositivos com-
prometidos podem ser usados para realizar diversas ações maliciosas, tanto ao
proprietário do equipamento, quanto a terceiros. Esse trabalho tem como ob-
jetivo utilizar uma classe de algoritmos de aprendizado de máquina chamados
de Stream Classification, que serão instalados no equipamento IoT, de modo a
detectar ações impróprias e a atividade de malwares. Esse equipamento será
simulado com um Raspberry Pi, o qual contará com alguns malwares instala-
dos. Um estudo sobre o desempenho de tal método de detecção será realizado
ao final.

1. Introdução
O crescimento acelerado da Internet trouxe inúmeros benefı́cios a humanidade. Hoje a
sociedade, de maneira geral, depende dela. A Internet pode ser usada para aplicações
simples como acender uma lâmpada ou ligar um rádio até operações complexas como
controles bancários e sistemas de defesa.

Atualmente uma nova maneira de usar a Internet se torna mais popular. Os dispo-
sitivos de IoT (Internet of things) ganham cada vez mais popularidade. Esses dispositivos,



muitas vezes simples, possuem uma conexão com a Internet. Com a conexão, é possı́vel
que aparelhos sejam controlados remotamente como no caso das lâmpadas inteligentes
ou que comuniquem entre si, com o intuito de otimizar suas tarefas, como aspiradores de
pó que podem ter suas atividade agendadas por um assistente virtual [2] [3] [4].

É imprescindı́vel que a segurança da rede, e seus dados, recebam a devida atenção
de seus usuários. Sistemas inteiros podem ser comprometidos por vulnerabilidades em
seus equipamentos. Infelizmente não é incomum encontrar falhas de segurança em dispo-
sitivos IoT. Empresas demoram para lançar patchs de correção, ou quando são lançados,
muitos usuários ignoram ou desconhecem sua existência [13] [16] [21].

Para a proteção da rede contra malwares duas ações são necessárias. Primeira-
mente identificar a tentativa de invasão e impedi-la, mas caso os sistemas de prevenção
falhem e o ataque venha a se completar, deve-se detectar o comportamento malicioso na
rede, causado pelas ações do invasor, como por exemplo, atividade de malwares insta-
lados, então é preciso corrigir o problema. Para isso, normalmente é instalado algum
sistema de proteção em alguns pontos-chave da rede. O sistema então passa a analisar
informações como o tráfego da rede e busca por atividades que fogem do padrão.

Esse trabalho procura utilizar outro método de posicionamento, ao invés de alguns
pontos-chave, o sistema estaria presente em todos os dispositivos. O propósito disso é
tornar o ambiente seguro, sem a necessidade de um equipamento especı́fico para isto, ou
tornar-se independente de um único ponto, que está sujeito a falhas, como todo aparelho.

Para isso, a ideia é usar algoritmos de ML (machine learning). Esses algorit-
mos conseguem aprender sobre o comportamento do dispositivo, então identificar o seus
padrões. Por exemplo, o algoritmo aprende que o dispositivo, no qual está instalado, cos-
tuma trabalhar com metade do processamento máximo, se em determinado momento, o
aparelho apresentar um uso mais elevado de CPU, pode significar que um malware se
instalou.

Quanto ao método de aprendizado, será usado stream classification [25]. Dife-
rente do batch learning, no qual é necessária uma base de dados para que o algoritmo
possa aprender, pois, é preciso que ele receba uma série de entradas para realizar a análise
e então gerar as estatı́sticas, com o stream classification é possı́vel que o programa es-
teja sempre pronto para prever, visto que esse é desenvolvido para receber um exemplo
por vez e gerar as estatı́sticas em curtos intervalos predefinidos. A ideia por trás disso é
eliminar o perı́odo de aprendizado. Assim, dispositivos recém instalados, poderiam ser
considerados seguros, diferentes daqueles que usam batch learning, no qual é necessário
um tempo de aprendizado.

Com esse trabalho é esperado que se possa contribuir no desenvolvimento de am-
bientes IoT seguros, como dito por Philip Reitinger, CEO da Global Cyber Alliance [1],
tradução livre:

”A única solução a longo prazo é construir um ecossistema que se auto
defenda.”[21] 1

Este documento está dividido da seguinte forma: a seção 2 aponta alguns concei-
tos necessários para uma boa compreensão do trabalho; a seção 3 aborda o objetivo que

1”The only solution in the long term is we build an ecosystem that defends itself.”



é esperado atingir com a elaboração deste trabalho; a seção 4 tratará sobre os métodos
utilizados para o desenvolvimento; a seção 5 exibe as atividades planejadas junto às
suas descrições e o cronograma proposto; a seção 6 apresenta o resultado que esperado
alcançar ao término deste trabalho.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

2.1. IoT - Internet das Coisas

A IoT (Internet of Things) é uma rede de dispositivos, sensores, atuadores, eletro-
domésticos e muitos outros aparelhos capazes de se conectar à Internet. Nos últimos
anos, o campo IoT teve um forte crescimento. Segundo [15] em 2017 existia quase 27
bilhões de dispositivos IoT conectados e a previsão para 2030 é de 125 bilhões.

A enorme variedade de dispositivos acompanha uma enorme variedade de
aplicações. Dentre as aplicações mais populares, é possı́vel encontrar smart homes, ca-
sas com lâmpadas inteligentes, aspiradores de pó automáticos, geladeiras que realizam
compras quando detectam a falta de determinado produto entre outros; smart city, na qual
dispositivos controlam o tráfego baseado no número de carros em determinadas vias da
cidade; na indústria, onde pode-se acompanhar o fluxo das linhas de produção em tempo
real remotamente, entre muitos outros usos [7] [18].

De maneira geral, os dispositivos conectados podem trocar informações entre si.
Essa comunicação é chamada de M2M (machine-to-machine). Dessa maneira é possı́vel
integrar diferentes aplicações e ainda controlar todas remotamente através de outro apa-
relho. Assim, é possı́vel por exemplo, que um usuário, através de um smartphone, ligue
seus aspiradores de pó, que por sua vez, trocam informações e dividem a área da casa, na
qual, cada um irá limpar.

Uma grande preocupação quanto à IoT é a insegurança dos aparelhos. Assim
como qualquer computador, esses dispositivos estão sujeitos a ataques. O problema se
dá ao fato de que muitos hosts, principalmente antigos, não costumam receber a devida
atenção quanto às atualizações de segurança. Primeiramente, não é incomum que fa-
bricantes deixem de atualizar dispositivos antigos. Ainda que essas atualizações sejam
lançadas, o usuário final, de maneira geral, não costuma realizá-las[13] [16] [21].

2.2. Invasões em IoT

Como dito na 2.1, dispositivos IoT podem ser vulneráveis. Nos últimos anos, ocorreu
uma grande quantidade de ataques relacionados à IoT em todo o mundo. Segundo [23] de
aproximadamente 6,000 ataques em IoT no ano de 2016, houve um aumento para 50,000
em 2017, isto é, um aumento de aproximadamente 600% em apenas um ano. Nesta
subseção serão apresentados alguns ataques ou vulnerabilidades envolvendo dispositivos
IoT.

No primeiro caso, temos um incidente que chamou a atenção à gravidade e aos
reais danos causados por falhas de segurança em IoT. No segundo, um caso que apre-
senta a dificuldade de se realizar atualizações de segurança em certos dispositivos. No
terceiro, vulnerabilidades que ocorrem devido ao descaso, tanto do fabricante quanto do
consumidor, em relação à segurança.



Em outubro de 2016 um provedor de DNS (Domain Name System) sofreu
múltiplos ataques DDOS (distributed denial-of-service). Os efeitos do ataque atingiram
a Europa, América do Norte, mas principalmente, a costa leste dos Estados Unidos. Com
o incidente, serviços como Amazon, Netflix, BBC, CNN, PayPal, Twitter, EA, PlaySta-
tion Network e vários outros, ficaram temporariamente indisponı́veis [17] [26] [10] [19].
Esse ataque à Dyn, companhia responsável pelo provedor, foi realizado através de uma
botnet criada a partir de um malware chamado Mirai. Esse malware tem como alvo prin-
cipal, câmeras de segurança, DVR players e roteadores que funcionam com distribuições
de Linux.

Em novembro de 2016, Jens Regel identificou uma vulnerabilidade em um equipa-
mento voltado à desinfecção e limpeza de instrumentos médicos. O aparelho em questão
é do modelo PG 8528 produzido pela Miele e o mesmo possui uma conexão com a In-
ternet. A vulnerabilidade encontrada por Jens Regel permitiria que o invasor acessasse
qualquer diretório dentro do servidor web. Isso comprometeria as informações contidas
no servidor e ainda possibilitaria a instalação de malwares no mesmo. A empresa apenas
apresentou o patch de correção em maio de 2017 e ele deveria ser realizado apenas por
um técnico [28].

Segundo [8] existem vários modelos de babás eletrônicas que podem ser invadidas
através de métodos fáceis e que não exigem conhecimento técnico. As vulnerabilidades
foram encontradas nos aparelhos das marcas Philips, iBaby e Summer Infant entre outras.
As falhas de segurança variam de acordo com o fabricante, mas algumas eram graves
ao ponto de que um usuário qualquer, sabendo apenas o endereço, poderia acessar a tela
de login. Apesar das advertências dos fabricantes, não é incomum encontrar aparelhos
com login e senha padrão. Uma vez que o usuário malicioso acessasse a tela de login e
utilizasse a senha padrão, seria possı́vel obter acesso ao dispositivo [9] [14].

2.3. IDS - Sistemas de Detecção de Intrusão
Um IDS (Intrusion Detection System) é um software que tem como função analisar um
sistema, um computador ou a rede onde está posicionado. Ele deve gerar alertas, normal-
mente para um funcionário, sobre atividades maliciosas detectadas. O IDS pode seguir
diferentes estratégias, tanto em seu posicionamento na rede quanto em seu método de
detecção [12].

Uma possı́vel abordagem de posicionamento para o IDS é a centralizada. O sis-
tema é posicionado em um ponto da rede, no qual é possı́vel analisar o tráfego de todos
os hosts. Nessa análise o IDS verifica os pacotes capturados em busca de tentativas de
invasão, assim como comportamentos de uma rede já comprometida. Esse tipo de sistema
é chamado de NIDS (Network Intrusion Detection Systems) [11].

Outra estratégia de posicionamento é a distribuı́da. Nesta, o sistema está presente
em todos os hosts e cada um é responsável pelo seu próprio comportamento apenas. Para
a verificação, podem ser avaliados o uso de CPU, memoria e energia, suas conexões na
rede, portas usadas, números de tarefas sendo executadas, entre outros. Esses sistemas
são chamados de HIDS (Host-based Intrusion Detection Systems) [11].

Quanto às estratégias de detecção, podemos encontrar dois métodos. Primeiro
temos o método de detecção por assinatura. Neste o IDS procura por padrões de ataques
conhecidos e presentes em sua base de dados. Sua vantagem é a rápida detecção quando



o ataque, de fato, está presente em sua base de dados. Sua desvantagem está justamente
no caso contrário, quando o método de invasão não está presente em sua base de dados, é
impossı́vel para o IDS identificar as ações maliciosas.

No segundo método, o sistema se baseará em anomalias. O IDS irá buscar por
ações ou comportamentos que fogem do padrão da rede ou dispositivo, isto é, tráfego
acima do normal, uso excessivo de memória, CPU ou energia ou qualquer outro dado
definido como parâmetro. Sua vantagem é a possibilidade de detecção de métodos de
ataques ainda não conhecidos, porém, como desvantagem, essa abordagem, pode gerar
falsos positivos, visto que, ações legı́timas, como interferência de um usuário autorizado,
podem causar alterações nos padrões dos atributos analisados pelo IDS.

Nesse trabalho será usada a estratégia de posicionamento distribuı́do com detecção
baseada em anomalias.

2.4. Machine learning e stream classification
A ML (machine learning) é um campo que tem como objetivo o estudo de algoritmos que
seriam capazes de aprender com seus próprios erros. A cada nova experiência adquirida,
deve se tornar mais confiável em suas resoluções, ao ponto de que possa ser usado de
modo a realizar previsões precisas com seus dados[24] [20].

O algoritmo em questão recebe os dados que devem ser avaliados, esses, po-
dem estar presentes em um banco de dados, por exemplo. A máquina então analisará as
informações recebidas, e com o uso de propriedades estatı́sticas, entregará uma resposta
de acordo com o problema proposto.

O método de aprendizado pode ser classificado de três maneiras: supervisionados,
não supervisionados, e semi supervisionados.

No primeiro, durante o treinamento, para cada entrada a ser analisada pelo algo-
ritmo, é fornecida também a saı́da esperada. Essa saı́da também é conhecida com rótulo. É
esperado que ao final do aprendizado, o programa tenha criado regras que tornem possı́vel
a solução de problemas semelhantes. As categorias de problemas que podem ser resol-
vidos são chamadas de regressão, quando a resposta é um valor real, como preço ou
quantidade, ou problemas de classificação, no qual a saı́da é uma categoria, como tráfego
malicioso ou tráfego legı́timo.

Quanto ao método não supervisionado, o algoritmo recebe como entrada apenas
os atributos que devem ser avaliados, ou seja, sem a saı́da esperada. Diferente do supervi-
sionado, esse modelo não passa por uma fase de aprendizado, o algoritmo busca aprender
os padrões dos dados comparando-os entre si e organizando-os em grupos de acordo com
seus atributos. Esse modelo tem como objetivo aprender mais sobre os dados, então nor-
malmente não existe uma resposta correta. Pode ser usado, por exemplo, para agrupar
usuários através de seus gostos ou comportamentos.

Métodos semi supervisionados combinam os dois anteriores. Parte dos testes
acompanham a saı́da esperada, parte não. Esse cenário normalmente existe quando a
entrada é muito numerosa, e isso exigiria muito tempo, pessoas ou dinheiro para rotular
todas as saı́das esperadas. Diferente do batch learning, esses algoritmos recebem apenas
um exemplo por vez. Nesse método, o algoritmo utiliza as caracterı́sticas dos conjuntos
de dados para organizá-los de acordo com suas similaridades, então os rótulos conhecidos



são utilizados para prever aqueles desconhecidos de sua região. Um exemplo clássico é o
de classificação de imagens, algumas podem ser rotuladas como carros, outras como mo-
tos, mas a maioria não possui uma rotulação. No final o programa estaria apto a identificar
as imagens por conta própria.

É comum que o aprendizado ocorra através de bases de dados, esse método é cha-
mado de batch learning. Nele a máquina deve aprender com informações já armazenadas.
Nesse modelo, o algoritmo recebe um conjunto com alguns ou talvez todos os exemplos
de treinamento, então é criado estatı́sticas sobre eles. A vantagem é a possibilidade de se
reutilizar várias vezes cada informação, porém, essa técnica não é muito eficiente quando
tratamos de redes IoT. O tráfego na rede em questão pode mudar de comportamento, alte-
rando os dados estatı́sticos, assim as decisões tomadas a partir do aprendizado realizado
antes de tal mudança, podem ser errôneas, esse conceito é chamado de drift[27]. Também,
o fluxo de dados é muitas vezes rápido e volumoso, o que é um problema, pois, além do
armazenamento ser limitado, isso torna praticamente impossı́vel a rotulação das entradas.

Esse tráfego de redes IoT pode ser chamado de Stream ou Data Stream. Como
o batch learning não é indicado para essas redes, é necessário utilizar uma abordagem
diferente. Para redes com esse tráfego, é recomendado usar algoritmos de stream classi-
fication. Diferente do batch learning, esses algoritmos recebem apenas um exemplo por
vez.

Algoritmos de stream classification[22] dispensam a fase de aprendizado, tem um
ótimo desempenho em redes onde o drift existe e são especialmente indicados quando o
tráfego é intenso. Alguns exemplos desses algoritmos são apresentados em [6].

Segundo [22], os algoritmos de stream classification, devem seguir quatro requi-
sitos:

• Inspecionar apenas um elemento por vez, e fazer isso em um único momento.
• Possuir um limite máximo de memória que pode ser consumida.
• Trabalhar dentro de um limite de tempo máximo.
• Estar pronto para realizar predições a qualquer momento.

3. Objetivos

O objetivo desse trabalho é desenvolver um sistema de detecção host based baseado em
anomalias para IoT. O sistema se baseará em algoritmos de Stream Classification para
analisar diferentes parâmetros de operação do dispositivo. Durante o desenvolvimento do
trabalho, as seguintes questões de pesquisa devem ser abordadas:

Sabendo que os ataques podem causar perda no desempenho no aparelho, em
uma análise, quais aspectos do dispositivo como, por exemplo, uso de CPU, memória e
consumo de energia são mais relevantes para uma detecção de intrusão?

A execução de algoritmos de stream classification em dispositivos IoT degradaria
a performance deles?

Utilizar o stream classification, avaliando o uso de recursos do dispositivo, é um
método viável para a detecção de intrusões em IoT? Qual seria o nı́vel de confiabilidade
da técnica proposta?



4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

Em primeiro momento, será realizado um levantamento bibliográfico de trabalhos que
abordem detecções de intrusões em dispositivos IoT, preferencialmente aqueles voltados
à estratégia de posicionamento distribuı́do. Também será realizado um estudo sobre al-
goritmos de ML e stream classification como em [6] e a maneira como isto é aplicado à
detecção de intrusão.

Uma vez que selecionados os algoritmos ideais para o trabalho, será necessário
escolher os dados a serem monitorados, dentre eles, é possı́vel analisar o uso de CPU,
memória utilizada, energia consumida, número de tarefas e algumas informações de rede.
O passo seguinte será adaptar e implantar os algoritmos a um Raspberry Pi que simulará
um dispositivo IoT, como uma câmera de segurança.

Com os algoritmos implantados, será simulado comportamentos legı́timos e
também maliciosos. Os testes também contarão com o apoio de um dataset criado
pelo grupo SEC-MQ[5], ele possui algumas horas de tráfegos regulares e também com
comportamento de botnet. Com isso, pode ser realizado um comparativo entre eles e
também novas adaptações, tanto nos códigos quanto nos atributos escolhidos do dispo-
sitivo. A intenção é encontrar algoritmos e variações, possuem um melhor desempenho
na detecção de comportamento malicioso, quando esses estão operando em dispositivos
limitados computacionalmente.

Ao final, será apresentado os resultados das avaliações, como taxa de detecção e
de falsos alarmes, tempo médio necessário para se obter uma identificação de comporta-
mento malicioso e o custo disso para o dispositivo.

5. Cronograma de Execução

Atividades:

1. Levantamento bibliográfico;
2. Estudo aprofundado nos algoritmos de stream classification;
3. Escolha dos algoritmos e recursos do dispositivo para avaliação;
4. Seleção de malwares e botnets que serão utilizadas;
5. Implementação/Adaptação dos algoritmos escolhidos;
6. Implantação dos algoritmos no Raspberry Pi;
7. Testes com comportamentos legı́timos e maliciosos;
8. Análise dos resultados obtidos;
9. Redação do TCC;

6. Contribuições e/ou Resultados esperados

Com esse trabalho, espera-se encontrar quais as configurações ideais para um HIDS
(Host-Based Intrusion Detection System), que trabalha com stream classification. Identi-
ficar quais recursos do dispositivo devem ser avaliadas na detecção, como, por exemplo,
uso de CPU e memória. Também é esperado encontrar um balanço entre o desempenho
do algoritmo e o custo disso para o dispositivo. Caso não seja possı́vel encontrar uma
configuração que apresente bons resultados, os motivos disto serão discutidos.



Tabela 1. Cronograma de Execução
abr mai jun jul ago set out

Atividade 1 X X X
Atividade 2 X X
Atividade 3 X X
Atividade 4 X
Atividade 5 X X X X
Atividade 6 X X
Atividade 7 X X
Atividade 8 X X X
Atividade 9 X X X X

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 08 de abril de 2019.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador

Referências
[1] Global cyber alliance. https://www.globalcyberalliance.org/about/.

[2] Google home. https://store.google.com/us/product/google_home?
hl=en-US.

[3] Phillips hue. https://www2.meethue.com/pt-br.

[4] Romba 690, 890, 960, 980. http://www.irobot.com.br/
Robos-domesticos/Vacuum-cleaning.

[5] Sec-mq. http://www.uel.br/grupo-pesquisa/secmq.

[6] Charu C. Aggarwal. Data Classification: Algorithms and Applications. 2014.

[7] New Generation Applications. Number of connected iot devices will surge to 125 billion
by 2030, ihs markit says. 2017.

[8] Mark Stanislav; Tod Beardsley. Hacking iot: A case study on baby monitor exposures
and vulnerabilities. 2015.

[9] Tod Beardsley. Iotsec disclosure: 10 new vulnerabilities for several video baby monitors.
2015.

[10] Ethan Chiel. Here are the sites you can’t access because someone took the internet down.
2016,.

[11] Bruno Bogaz Zarpelão; Rodrigo Sanches Miani; Cláudio Toshio Kawakani; Sean Carlisto
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