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Abstract. With the popularization of Internet of Things, smart grids have been
used ever more frequently. Whether for automation or optimization, load pre-
diction systems are necessary for the application of these new types of electrical
networks. For this calculation, machine learning techniques can be used to
predict future consumption based on past data. One problem encountered is
that private consumer information must be protected in a strict manner, using
encryption techniques to encrypt this data. An interesting strategy for this pro-
blem is that of homomorphic encryption, which allows data to be manipulated
without the need to be decrypted, providing the data holder with the ability to
export data management and treatment to third parties, without having direct
access to their data content. This work aims to study machine learning techni-
ques and homomorphic encryption in order do apply a load forecasting system
in the dataset of the Photovoltaic Plant of the State University of Londrina.

Resumo. Com a popularização de aplicações de Internet das Coisas, matri-
zes elétricas inteligentes vem sendo utilizadas cada vez mais frequentemente.
Seja para automação de componentes ou otimização de produção de energia,
um sistema de predição de carga é necessário para a aplicação dessas redes
elétricas. Para esse cálculo, técnicas de aprendizado de máquina podem ser
utilizadas para realizar a predição de consumo futuro tendo como base os da-
dos de consumo passado. Um problema encontrado é que informações pessoais
de consumo devem ser protegidas de maneira rigorosa, utilizando técnicas de
encriptação para cifrar esses dados. Uma estratégia interessante para esse
problema é a de encriptação homomórfica, que possibilita que dados sejam ma-
nipulados sem serem decriptados, proporcionando ao detentor dos dados a ca-
pacidade de exportar as tarefas de gerenciamento e tratamento dos dados para
terceiros, sem que eles tenham acesso direto ao seu conteúdo. Esse trabalho
visa estudar técnicas de aprendizado de máquina e encriptação homomórfica
a fim de aplicar um sistema de predição de carga na base de dados da Usina
Fotovoltaica da Universidade Estadual de Londrina.

1. Introdução
A popularização do paradigma da Internet das Coisas criou a oportunidade para que
diversas áreas se aproveitem da disponibilidade das novas tecnologias de comunicação
eletrônica. Um conceito recente é o de matrizes elétricas inteligentes, onde é possı́vel



obter um maior controle do fluxo de energia, melhorando a comunicação e automação de
diversos componentes. Um importante conceito para matrizes inteligentes é o de predição
carga [2], que possibilita provedores de energia a capacidade predizer a o consumo em
um momento em particular, e otimizar a produção de energia em relação ao consumo
necessário.

Enquanto existem diversas técnicas estatı́sticas para realizar a predição de con-
sumo, um método popular é a utilização de algoritmos de aprendizado de máquina. En-
quanto algoritmos de classificação são capazes de categorizar um dado em classes pre-
definidas, algoritmos de regressão são capazes de fazer predições baseadas em dados
providos anteriormente [7]. Por exemplo, fazer predições de consumo de energia futuro
baseado nos dados de datas anteriores.

Um problema causado pela grande disseminação de informações utilizadas para
otimizar o funcionamento de diversos sistemas é a falta de segurança no coleta, arma-
zenamento, tratamento e compartilhamento de informações pessoais de usuários. Leis
requerendo um maior critério de segurança por parte de entidades privadas e públicas
estão sendo definidas em todo o mundo, principalmente no Brasil com a nova Lei Geral
de Proteção de Dados (LGPD). Esse ponto está relacionado à predição de carga, visto que
dados de consumo de energia podem ser utilizados para inferir informações privadas de
usuários.

Uma maneira de proteger dados privados é a utilização de técnicas de criptografia.
Dados criptografados só podem ser decifrados por entidades que possuam uma chave
secreta para tal. Desse maneira, o dado pode ser armazenado pelo provedor de energia
com segurança. Complicações podem ocorrer quando a entidade sob controle dos dados
gostaria de exportar esses dados a uma terceira para realizar cálculos, relatórios ou outras
operações. Uma solução para esse problema é a utilização de criptografia homomórfica,
que tem como principal atributo a habilidade de realizar a manipulação dos dados cifrados
sem a necessidade de realizar sua decriptação [1].

Diante das informações anteriores, esse trabalho propõe um estudo de aprendi-
zado de máquina supervisionado sob dados cifrados por um algoritmos de encriptação
homomórfica. Como conjunto de dados será utilizado as informações de consumo da
Usina Fotovoltaica da Universidade Estadual de Londrina. O objetivo da arquitetura será
aplicar técnicas de regressão para a predição do consumo futuro.

A seção 2 apresenta a fundamentação teórica necessária para a compreensão dos
temas do projeto, a seção 3 aponta o objetivo do trabalho que será desenvolvido, seguida
da seção 4, que descreve a metodologia que será utilizada para alcançar esses objetivos.
A seção 5 contém o cronograma das tarefas que serão desenvolvidas durante o trabalho.
Por fim, a seção 6 expõe as contribuições esperadas ao fim do trabalho.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Nesta seção serão descritos conceitos e ferramentas necessárias para o desenvolvimento
deste trabalho.

2.1. Encriptação
Encriptação é o processo de aplicação de um algoritmo de codificação em um conjunto
de informações (geralmente conhecido por plaintext) a fim de gerar um texto cifrado



(cyphertext) [9]. Uma chave secreta é utilizada para realizar a encriptação, assim como é
necessária para a decriptação do texto cifrado. De forma mais técnica, dizemos um algo-
ritmo de encriptação Enc(KS, ·), utilizando uma chave secreta KS , mapeia uma mensa-
gem m ∈M , sendo M o espaço da mensagem para um elemento cifrado c ∈ C, sendo C
o espaço do texto cifrado. ou seja:

Enc(KS,m) = c

Para a decriptação do texto cifrado, é utilizado um algoritmo Dec(KS, )̇ que ma-
peia c novamente em m:

Dec(KS, c) = m

O esquema acima descrito exemplifica um algoritmo de encriptação simétrica, ou
seja, a mesma chave secreta é utilizada para a encriptação e decriptação das informações.
Esse modelo traz o problema de que qualquer indivı́duo que consiga acesso a chave se-
creta pode decriptar a mensagem. Isso traz dificuldades na distribuição da chave secreta
entre as entidades autorizadas de maneira segura [9].

Uma alternativa à encriptação simétrica é a encriptação assimétrica, onde são uti-
lizadas duas chaves distintas: Uma chave pública (KP ), utilizada na encriptação das men-
sagens originais, e uma chave secreta (Ks), utilizada para a decriptação do texto cifrado.
Isso possibilita que a chave pública seja distribuı́da para qualquer entidade visto que men-
sagens criptografadas com a chave pública só poderiam ser decriptadas utilizando a chave
secreta [9]. ou seja:

Enc(KP ,m) = c

Dec(KS, c) = m

2.1.1. Encriptação Homomórfica

Encriptação homomórfica é um tipo de encriptação onde é possı́vel executar executar
operações de soma e multiplicação em cima de dados cifrados, gerando um resultado
encriptado semelhante se aplicado sobre os dados originais.

Mais especificamente, um esquema de encriptação pode ser dito homomórfico
para uma operação ◦ ∈ FM se existe uma operação � ∈ FC que satisfaz a propriedade [1]:

Dec(KS, Enc(KP ,m1) � Enc(KP ,m2)) = m1 ◦m2 ∀m1,m2 ∈M

Um sistema de encriptação homomórfico que aceita apenas um dos tipos de
operação é chamado de Parcialmente Homomórfica (Somewhat Homomorphic Encryp-
tion - SHE), enquanto um sistema que pode fazer todos os tipos de operações é chamado
de Totalmente Homomórfico (Fully Homomorphic Encryption - FHE) [5].

Enquanto técnicas de encriptação homomórfica teoricamente trazem pratici-
dade na computação de dados seguros, sua aplicação é conhecida por possuir diversas
limitações. Enquanto um sistema pode ser totalmente homomórfico, cada operação adici-
ona ruı́do ao resultado, necessitando que sistema seja implementado para uma quantidade
especı́fica de operações para que esse ruı́do seja tratado de forma controlada [5]. Uma ou-
tra solução para esse problema é a utilização de técnicas de bootstrapping, onde os dados



são recuperados à custa de grande custo computacional.

2.2. Aprendizado de Máquina

Aprendizado de máquina(Machine Learning) é o campo de estudo referente a algorit-
mos computacionais capazes de fazer predições ou tomar decisões sem serem explicita-
mente programados para tal [6]. Esses algoritmos utilizam técnicas de reconhecimento
de padrões para se aprimorar através da própria experiência e podem ser classificados em
duas principais categorias: supervisionado e não-supervisionado.

2.3. Algoritmos supervisionados e não supervisionados

Algoritmos supervisionados necessitam de uma fase de treinamento, onde dados de trei-
namento são fornecidos ao sistema, juntamente com o resultado esperado para cada um
deles [7]. Com isso, o algoritmo é capaz de analisar as caracterı́sticas do conjunto de trei-
namento que geram as saı́das esperadas, gerando um conjunto regras internas que serão
utilizadas para categorizar os próximos conjuntos de dados fornecidos ao modelo.. Após
o treinamento, caso o resultado não seja satisfatório, o algoritmo pode ser revisado para
melhor representar o problema proposto.

Por outro lado, algoritmos não supervisionados não utilizam dados de treinamento
com resultados esperados [7]. O sistema deve encontrar um padrão entre os dados sozi-
nho, sem ter classificações especı́ficas fornecidas a ele. Com isso, o usuário pode estudar
padrões encontrados no conjunto de dados que poderiam ser complexos demais de ser
fazer manualmente.

2.3.1. Classificação e Regressão em Sistemas Supervisionados

Algoritmos de classificação são utilizados para resolver problemas com resultado discreto
[4], categorizando os dados de entrada em classes distintas definidas no classificador. Um
exemplo de problema de classificação seria categorizar e-mails recebidos em spam e não-
spam.

Regressão representa problemas em que o resultado é representado por valores
contı́nuos [4]. Para isso, um preditor é utilizado para predizer o valor da saı́da baseado
nos atributos do dado de entrada e do treinamento recebido anteriormente. Um exemplo
seria predizer o valor de um imóvel baseado em suas caracterı́sticas.

2.4. Ferramentas

Enquanto existem diversas ferramentas de encriptação homomórfica disponı́veis, duas se
mostram promissoras para a realização desse projeto.

2.4.1. HElib

HElib [3] é uma biblioteca de C++ de código aberto disponibilizando a aplicação de
diversas técnicas de encriptação parcialmente homomórficas. A ferramenta também dis-
ponibiliza maneiras de se realizar diversas operações entre elas adição e multiplicação.



2.4.2. Microsoft SEAL

Microsoft SEAL [8] (Simple Encrypted Arithmetic Library) é uma bilioteca de código
aberto, também para c++. A ferramenta disponibliza algorı́tmos que possibilitam a
aplicação de operações de adição e multiplicação em números inteiros, com números
reais e complexos resultando em resultados aproximados.

3. Objetivos

O objetivo desse trabalho será um estudo sobre técnicas e ferramentas necessárias para
a aplicação de aprendizado de máquina em dados encriptados de consumo de energia da
Usina Fotovoltaica da Universidade Estadual de Londrina. Como objetivo secundário,
será feita uma avaliação da performance da solução à fim de verificar sua viabilidade
comparada com outros sistemas relacionados.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

Para que os objetivos sejam alcançados, o projeto se iniciará com um levantamento bibli-
ográfico sobre encriptação e aprendizado e máquina, a fim de se obter a fundamentação
teórica necessária para a análise das técnicas que serão utilizadas. Em seguida, será
realizado um estudo mais aprofundado sobre as técnicas especı́ficas de encriptação ho-
momórfica e aprendizado de máquina, resultando na seleção das opções que serão imple-
mentadas no projeto.

Após o estudo, será feito a seleção de ferramentas e frameworks que podem au-
xiliar na implementação das funcionalidades evidenciadas anteriormente. As ferramentas
escolhidas serão implementadas para que se possam iniciar os testes. Os dados utilizados
serão os disponibilizados pela Usina Fotovoltaica da UEL, e esses também serão prepa-
rados para a realização dos testes.

Com os testes realizados, será feito uma análise dos resultados a fim de verificar
se os objetivos foram obtidos.

5. Cronograma de Execução

As etapas descritas na seção 4 serão realizadas seguindo o seguintes passos:

Atividades:

1. Levantamento bibliográfico
2. Estudo teórico de técnicas de encriptação homomórfica;
3. Estudo teórico de técnicas de aprendizado de máquina;
4. Pesquisa e seleção de ferramentas;
5. Implementação das ferramentas;
6. Preparo do conjunto de dados;
7. Testes;
8. Análise dos resultados;
9. Escrita do trabalho;



Tabela 1. Cronograma de Execução
ago set out nov dez jan

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

6. Contribuições e/ou Resultados esperados

Esta seção deve identificar como a pesquisa realizada no TCC pode contribuir para
avançar ou consolidar o conhecimento dos leitores do TCC resultante. Diferentemente
dos objetivos, é algo que se espera que aconteça, como consequência, mas não é o alvo
de sua pesquisa.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, data por extenso.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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