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Abstract. SCADA systems are important in industrial processes and critical in-
frastructures. In the beginning, these systems were closed and without external
connectivity. Currently, SCADA systems models are based on connectivity, open
systems and being connected to the Internet, and other intranets, for increased
efficiency and productivity. This integration with the internet has brought seve-
ral security issues. However, anomaly detection systems would be able to detect
possible attacks on those systems, thus solving a number of security-related pro-
blems.

Resumo. Os sistemas SCADA são importantes em processos industriais e em
infraestruturas crı́ticas. No princı́pio, esses sistemas eram fechados e sem co-
nectividade externa. Atualmente, os modelos de sistemas SCADA baseiam-se
em conectividade e em sistemas abertos, e estão sendo conectados à Inter-
net, e outras intranets, visando o aumento da eficiência e da produtividade.
Essa integração com a internet trouxe diversos problemas relacionados com
segurança. Entretanto, sistemas de detecções de anomalias seriam capazes de
detectar possı́veis ataques realizados nesses sistemas, resolvendo assim uma
parte dos problemas relacionados à segurança.

1. Introdução

Os sistemas SCADA (Supervisory Control and Data Aquisition - Controle Supervisório
e de Aquisição de Dados) realizam funções que incluem a supervisão e o controle de
processos locais ou remotos em tempo real. Esses sistemas, em geral bastante com-
plexos, são constituı́dos por computadores, aplicativos e dispositivos utilizados para a
aquisição de dados e para atuar sobre os processos. Todos os equipamentos são interliga-
dos através de uma rede de comunicação [11]. E são implantados em todo o mundo em
grandes instalações industriais e infra-estruturas crı́ticas (critical infrastructures - CIs) na
área de transporte ferroviário, indústria quı́mica, petroquı́mica e de cimento; na indústria
alimentı́cia; na produção e na distribuição de energia elétrica; na distribuição de água;
no controle de oleodutos, gasodutos, centrais nucleares, edifı́cios inteligentes e tráfego
[11, 15].

A maioria dos protocolos industriais utilizados na rede SCADA foram projetados
inicialmente há algumas décadas, quando o sistema era fisicamente isolado de qualquer
outra rede, o que contribui para a falta de demanda por serviços de segurança básicos,
como autenticação e verificação de integridade nesses protocolos [2, 8]. No entanto, a



mais recente tendência de conectar sistemas SCADA fez com que as redes internas fossem
mais expostas a uma gama muito maior de ataques cibernéticos [7].

Recentemente, um ataque coordenado contra a rede elétrica ucraniana foi confir-
mado. Os invasores iniciaram uma intrusão nos sistemas SCADA de produção e causa-
ram um apagão para centenas de milhares de pessoas na Ucrânia [14]. Especificamente,
os ataques contra sistemas SCADA podem ser classificados em quatro categorias: reco-
nhecimento, injeção de resposta, injeção de comando e negação de serviço [6].

No campo do gerenciamento de sistemas, as falhas de rede geralmente são clas-
sificadas em duas categorias: falhas duras e suaves (hard e soft) [16]. A diferença entre
eles não é dada pela natureza do fenômeno que causou o mau funcionamento (há ou-
tras classificações de acordo com este critério), mas pelo nı́vel de seriedade do estado
alcançado. Assim, falhas suaves correspondem a degradação de desempenho em qual-
quer parâmetro de um elemento de rede, como aumento do atraso de uma resposta de
serviço ou redução da largura de banda disponı́vel. Alternativamente, o termo falha dura
é comumente usado para designar situações em que toda a rede ou alguns de seus elemen-
tos param de funcionar completamente[5].

Portanto, a proposta deste trabalho é estudar diferentes métodos de detecção de
anomalias, e propor um método para ser implementado dentro de uma rede SCADA.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

Esta seção está dividida em subseções para o melhor entendimento da fundamentação
teórico-metodológica bem como o estado da arte.

2.1. SCADA (Supervisory Control and Data Aquisition)

Figura 1. Arquitetura simplificada de um sistema SCADA [11].

Em geral, os sistemas SCADA são compostos por uma unidade central de pro-
cessamento, chamada de Estação Central ou de MTU (Master Terminal Unit) e de



estações remotas, chamadas de RTU (Remote Terminal Unit). Esses componentes tro-
cam informações através de um meio de comunicação. Os meios de comunicação podem
ser links através de satélite, links de rádio, cabos metálicos ou fibras ópticas [4, 11].

O operador interage com todo o sistema através da unidade de visualização gráfica
disponı́vel na Estação Central. Essa interface, conhecida como HMI (Human-Machine
Interface), é atualizada em tempo real a partir de dados recolhidos nas plantas pelas RTUs
[11].

Através da Estação Central, o operador tem acesso à representação gráfica, na
forma de ı́cones, dos processos que estão sendo supervisionados ou controlados e à
representação gráfica das variáveis que estão sendo monitoradas [11].

As Estações Remotas são compostas por sensores para aquisição de dados, por
um componente que realiza a comunicação entre a Estação Remota e a Estação Central
e um outro componente que é responsável pela execução das instruções que são enviadas
pela Estação Central [11].

2.2. Métodos de detecção de anomalia
Um sistema de detecção de intrusão é uma ferramenta de software usada para detectar
acesso não autorizado a um sistema ou rede de computadores. Um sistema de detecção
de intrusão é capaz de detectar todos os tipos de tráfegos de redes maliciosas e uso do
computador. Isso inclui ataques de rede contra serviços vulneráveis, ataques de dados
em aplicações, ataques baseados em host, como escalonamento de privilégios, logins não
autorizados e acesso a arquivos sensı́veis e malware‘s [12]. Consequentemente, podendo
identificar e prevenir com que aconteça falhas na rede (hard e soft).

No contexto da segurança da rede, a detecção de anomalia é uma das duas aborda-
gens fundamentais utilizadas na tecnologia de detecção de intrusão (ID) [1, 9], juntamente
com técnicas baseadas em mau uso (misused-based) (também chamadas de assinatura
(signature-based)).

Evidentemente, colocar o problema da detecção de anomalia em qualquer sis-
tema implica a existência de um conceito subjacente de normalidade. A noção de
”normal”geralmente é fornecida por um modelo formal que expressa relações entre as
variáveis fundamentais envolvidas na dinâmica do sistema. Conseqüentemente, um
evento é catalogado como anômalo porque seu grau de desvio em relação ao perfil do
comportamento caracterı́stico do sistema, especificado pelo modelo de normalidade, é
suficientemente alto [5].

A premissa central da detecção de anomalia é que a atividade intrusiva é um sub-
conjunto de atividade anômala [10]. Se considerarmos um intruso, que não tem ideia dos
padrões de atividade do usuário legı́timo, invadindo um sistema hospedeiro, há uma forte
probabilidade de que a atividade do intruso seja detectada como anômala. No caso ideal,
o conjunto de atividades anômalas será o mesmo que o conjunto de atividades intrusivas.
Nesse caso, sinalizando todas as atividades anômalas como atividades intrusivas não re-
sulta em falsos positivos e sem falsos negativos [12]. No entanto, a atividade intrusiva
nem sempre coincide com a atividade anômala. Kumar e Stafford [10] sugeriram que
existem quatro possibilidades, cada uma com uma probabilidade não-zero:

• Intrusivo, mas não anômalo: são falsos negativos (false negatives). Um sistema



de detecção de intrusão não consegue detectar esse tipo de atividade, pois a ativi-
dade não é anômala. Estes são chamados de falsos negativos porque o sistema de
detecção de intrusão relata falsamente a ausência de intrusões.

• Não é intrusivo, mas anômalo: são falsos positivos (false positives). Em outras
palavras, a atividade não é intrusiva, mas, por ser anômala, um sistema de detecção
de intrusão o informa como intrusivo. Estes são chamados de falsos positivos
porque um sistema de detecção de intrusão falsamente reporta intrusões.

• Não é intrusivo e não anômalo: são verdadeiros negativos (true negatives). A
atividade não é intrusiva e não é relatada como intrusiva.

• Intrusivo e anômalo: são verdadeiros positivos (true positives) A atividade é in-
trusiva e é relatada como tal

Portanto a chave para a aplicação de métodos de detecção de anomalia ao campo
conhecido como detecção de intrusão consiste em uma hipótese simples mas crucial: as-
sumir que os eventos anômalos são suspeitos do ponto de vista da segurança. A aceitação
desta conjectura, que pode ser designada como Hipótese de Suspeita (Suspicion Hypothe-
sis), é suportada pela análise de uma grande quantidade de ataques de rede. Um estudo
cuidadoso do tráfego hostil revela a existência de caracterı́sticas peculiares que podem
diferenciá-lo das comunicações usuais em toda a rede [5].

2.2.1. Métodos baseados na análise dos fluxos de tráfego

Um dado de nı́vel de fluxo IP é uma série unidirecional de pacotes IP de um determinado
protocolo que viaja entre uma fonte e um par IP / porta de destino dentro de um certo
perı́odo de tempo. As propriedades observadas nos fluxos de tráfego permitiram a possi-
bilidade de desenvolver métodos para detectar anomalias presentes neles. A detecção é
realizada através da identificação de desvios estatı́sticos de padrões regulares de atividade
[3].

2.2.2. Detecção de anomalias com base na análise do protocolo

Os protocolos de rede são uma das partes fundamentais da rede, uma vez que estão
envolvidos em todos os intercâmbios de informações em toda a rede. Cada protocolo
é cuidadosamente projetado para suportar uma caracterı́stica especı́fica do processo de
comunicação, de modo que os dispositivos e aplicativos o usem de acordo com um con-
junto estabelecido de regras formais. No entanto, as especificações do protocolo geral-
mente sofrem ambientes que permitem seu uso de várias maneiras que vão além daquelas
para as quais foi pensado. Alguns desses usos incluem comunicações que realizam ativi-
dades maliciosas, desde poderosas técnicas de coleta de informação até os ataques mais
poderosos de negação de serviço [13].

3. Objetivos

O trabalho tem como objetivo principal o estudo de métodos de detecção de anomalias,
previamente utilizados em redes de computadores convencionais, e propor um método
eficiente para a detecção dentro de redes SCADA.



4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Inicialmente, será realizado um levantamento bibliográfico dos trabalhos existentes na li-
nha de pesquisa de detecção de anomalias em redes de computadores, e em redes SCADA
(Supervisory Control and Data Aquisition), com o objetivo de expandir o conhecimento
no assunto e melhorar a compreensão destes assuntos.

Para que dessa forma seja possı́vel escolher um método de detecção de anomalia,
e desenvolver um código de acordo com sua técnica descrita, além de realizar adaptações
de acordo com a necessidade para a implementação, dentro de uma rede SCADA.

Após a fase de implementação, serão executados simulações. Com os resultados
será discutido, se o método escolhido para a detecção de anomalias é eficiente.

5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Levantamento bibliográfico;
2. Pesquisa e detalhamento dos conceitos de detecção de anomalia e redes SCADA ;
3. Pesquisa e descrição do método de detecção de anomalia;
4. Implementação do método escolhido;
5. Execução de testes;
6. Análise dos resultados;
7. Escrita do relatório final.

Tabela 1. Cronograma de Execução
jun jul ago set out nov dez

Atividade 1 x x
Atividade 2 x x
Atividade 3 x x
Atividade 4 x x x
Atividade 5 x x
Atividade 6 x x
Atividade 7 x x x x

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Este trabalho tem como contribuição o estudo de um métodos eficaz para a detecção de
anomalias dentro de redes SCADA.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 26 de Junho de 2017.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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