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Abstract. Internet of Things is a networking concept that embraces new equip-
ment technologies and communication rules, and this concept has become po-
pular because it uses smart and low-cost devices. Although these new tech-
nologies are being created to support human progress, they still have security
threats. In view of this to countermeasure that has proven to be efficient are In-
trusion Detection Systems (IDS) to IoTs that use machine learning. Therefore it
is proposed the development of an intrusion detection system that uses unsuper-
vised machine learning to self-labeling a dataset, referring to a security camera
environment.

Resumo. Internet das Coisas é um conceito de redes que abrange novas tecno-
logias de equipamentos e regras de comunicação, e este conceito tem se popu-
larizado porque utiliza dispositivos inteligentes e de baixo custo. Embora estas
novas tecnologias estejam sendo criadas para auxiliar o progresso humano,
elas ainda possuem brechas de segurança. Em vista disso uma contramedida
que tem se mostrado eficiente são os Sistemas de Detecção de Intrusão (IDS)
voltados para IoT (Internet of Things) que utilizem aprendizado de máquina.
Por isso propõe-se o desenvolvimento de um sistema de detecção de intrusos
que utilize aprendizado de máquina não supervisionado para rotulação de uma
base de dados, referente a um ambiente de câmeras de segurança.

1. Introdução
Internet das Coisas é um conceito de redes que abrange novas tecnologias de equipa-
mentos e regras de comunicação. Este conceito está em alta porque utiliza dispositivos
inteligentes e de baixo custo [10]. Desta forma, IoT (Internet of Things) é um novo
paradigma, o qual é composto por uma rede global de máquinas e dispositivos capazes
de interagir uns com os outros [5].

Redes IoT alteraram a forma como alguns problemas do mundo real podem ser
modelados computacionalmente, e isso se deve a capacidade de elencar unidades de
dispositivos da rede para desempenhar pequenas tarefas, e então agrupar os resultados.
Em [10] é apresentado uma solução de sensores IoT baseada em nuvem, para monitora-
mento do processo de produção de vinho. Este tipo de abordagem permite a supervisão
em tempo real 24/7 a partir de qualquer lugar no mundo, tal exemplo evidencia qual a
essência de IoT.

Embora estas novas tecnologias estejam sendo criadas para auxiliar o progresso
humano, elas ainda possuem brechas de segurança, que são utilizadas por aqueles que



desejam roubar, ou destruir informações de terceiros [1]. Por exemplo, uma brecha
de segurança comum é que dispositivos utilizam senhas muito fracas, ou até mesmo
senhas padrão [2]. Portanto, segurança em IoT é um assunto que merece atenção, e outro
argumento para isto é a projeção apontada em [5], na qual é mencionado que 26 bilhões
de equipamentos IoT estarão conectados à rede IP até 2020.

Logo, se torna necessário o desenvolvimento de abordagens que possam garantir
segurança em IoT, uma contramedida que tem se mostrado eficiente são os Sistemas
de Detecção de Intrusão (IDS) voltado para IoT [4]. Em [4] foi desenvolvido um IDS
que trabalha com dispositivos IoT, e que fazem parte de Redes de Sensores Sem Fio
(WSNs - Wireless Sensor Networks), especificamente câmeras de vı́deo. A estratégia
usada pela pesquisa citada previamente envolve uma rede neural HSMO (Hierarchical
Self-Organizing Map) que trabalha com base em padrões de tráfego. De certo, este caso
em que o IDS utilizou uma técnica de aprendizado de máquina se mostrou eficiente.

Mediante o exposto, nesta pesquisa é proposto um IDS para uma WSN composta
por câmeras de segurança. Este IDS utilizará técnicas de aprendizado não supervisio-
nado, portanto métodos de agrupamento de dados serão aplicados a base de dados com
o intuito de rotular os dados referentes ao comportamento dos dispositivos e da rede.
Em vista disso, o IDS aqui sugerido utilizará aprendizado de máquina para detecção de
comportamentos anômalos.

Este documento está organizado da seguinte forma: A seção 2 é uma explanação
sobre os tópicos diretamente relacionados ao trabalho; a seção 3 é onde são pontuados o
objetivo geral e os especı́ficos; na seção 4 são descritos os procedimentos metodológicos
utilizados para o desenvolvimento da pesquisa; na seção 5 é organizado em atividades os
procedimentos descritos na seção 4, bem como a distribuição cronológica das atividades
e na seção 6 são apresentados os resultados esperados.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

2.1. Internet das Coisas (IoT - Internet of Things)

IoT é o termo utilizado para definir redes de Internet para dispositivos que na maioria das
vezes são alimentados por bateria, e possuem memória e armazenamento limitados [8].
Esses dispositivos apresentam uma gama de variedades em relação ao seus componentes
e ao protocolos de comunicação utilizados. Na prática, existem redes IoT dedicadas a
funções bastante diferentes que podem ir de monitoramento de rebanhos de animais a
vigilância baseada em câmeras de segurança.

Desta forma, IoT é uma rede composta por pequenos dispositivos, e na maior
parte das vezes funciona com base em protocolos IPv6 desenvolvidos especificamente
para ela. O protocolo de roteamento utilizado é o RPL (Routing Protocol for Low-Power
and Lossy Networks) e ele trabalha conectando os dispositivos da rede através de um grafo
direcionado sem ciclos o DODAG (Destination-Oriented Directed Acyclic Graph). Esse
tipo de rede se conecta a Internet através de um roteador de borda [8].

Embora exista esse tipo de rede IoT citada previamente, na qual protocolos foram
criados para que a rede funcione da melhor forma possı́vel, mesmo com limitações de
hardware, também existem dispositivos IoT capazes de trabalhar com base em protocolos
mais comuns. Os padrões de rede sem fio IEEE 802.11 são um exemplo disso, e é o caso
abordado por este trabalho, o qual usará como base uma rede de sensores conectados por



Wireless.
Para este estudo o dispositivo utilizado é um Raspberry Pi que foi adaptado para

que simulasse o comportamento de uma câmera IP. Deste modo este dispositivo realiza a
transmissão de vı́deos em tempo real, utilizando uma rede sem fio.

Importante notar que devido ao grande número de dispositivos desta natureza, é
comum que agentes maliciosos se interessem por eles. Logo, é crescente o número de
ataques a redes IoT, detalhes sobre esse assunto são apresentados na subseção Desafios
de Segurança em IoT.

2.2. Desafios de Segurança em IoT
Em IoT existem diversos problemas de segurança, e isto se deve a fatos pontuais, os
quais são delineados por [14], e são: Interdependence, uma fraqueza que se deve a cir-
cunstância de muitos dispositivos interagirem uns com os outros, em alguns protocolos
as ações de um dispositivo são definidas diretamente por comportamentos de outros dis-
positivos; Diversity, como existem muitos protocolos de comunicação em funcionamento
para IoT, é complicado resolver problemas de segurança para todos eles; Constrained são
as fraquezas relacionadas aos recursos dos dispositivos, como falta de memória e o uso de
baterias; Myriad se referência ao elevado número de dispositivos IoT em funcionamento;
Unattended são brechas que se devem ao fato de existirem dispositivos que se encon-
tram em locais onde o acesso fı́sico não é facilitado, logo operam por longos perı́odos de
tempo sem manutenção; Intimacy, aqui são tratadas as fragilidades relacionadas a dispo-
sitivos que detêm informações intimas sobre os usuários; Mobile são causas que tratam de
soluções moveis em IoT, nas quais é inevitável que os dispositivos se comuniquem com
muitos outros hardwares desconhecidos; por fim Ubiquitous são abordadas as ameaças
para segurança e privacidade que envolvem dispositivos de IoT “onipresentes“.

Desta forma, é evidente que existem muitas brechas de segurança em IoT que de-
vem ser tapadas. No presente trabalho propõe-se a utilização de um Sistema de Detecção
de Intrusos, logo esta abordagem pode ser eficiente contra desafios de segurança relacio-
nados a Diversity e Myriad, segundo [14].

2.3. Aprendizado de Máquina
Aprendizado de máquina é o processo no qual o computador aprende a definir qual o
melhor tratamento para um nova doença, baseando-se apenas em registros médicos, por
exemplo. Logo, aprendizado de máquina expande o leque de atividades que podem ser
desempenhadas por um computador [6].

Isto funciona da forma que o computador utiliza uma base de dados para definir
funções que modelam o problema, e com base nessas funções a máquina pode avaliar no-
vas situações. Técnicas de aprendizado podem ser supervisionadas, não supervisionadas,
e semi-supervisionadas.

Técnicas de aprendizado supervisionado funcionam de forma que inicialmente,
uma base de dados é preparada para ser analisada computacionalmente, neste caso esses
dados já possuem rótulos, os rótulos podem ter sido definidos por um especialista. Essa
base de dados é usada para treinar um classificador que definirá automaticamente as
categorias deste conjunto. Finalmente, o classificador pode ser usado para codificar dados
de fora do conjunto de treinamento para as categorias já existentes [11]. Já em técnicas
de aprendizado semi-supervisionado, a base de dados fornecida para aprendizado do
algoritmo, possui dados rotulados e não rotulados [13]. Em técnicas de aprendizado não



supervisionado é disposto uma base de dados não rotulado como entrada, e é esperado
que os dados sejam auto-rotulados da melhor forma possı́vel [7].

2.4. Sistema de Detecção de Intrusão (IDS)

Sistemas de detecção de intrusão são desenvolvidos como medida de segurança para mi-
tigar ataques em determinadas redes, por meio da detecção e execução de contramedidas.
Embora estes sistemas já estejam consagrados em redes tradicionais, ainda existem mui-
tos desafios a serem solucionados para que funcionem plenamente em dispositivos IoT
[12].

Tradicionalmente, estes sistemas podem ser classificados com base em algumas
diretrizes, como: método de detecção e estratégia de posicionamento do IDS [12].

O método de detecção é dividido em 4 categorias, com relação a que o IDS utiliza
para diferenciar os dados por ele analisados.

1. Anomalia: são capturados previamente informações referentes ao funcionamento
da rede, de hardware como uso de CPU, e de software como chamadas de sistema.
As informações capturadas são processadas para definir quais os limiares de com-
portamento normal para o sistema em questão. Com o limiar definido, é possı́vel
determinar se novos comportamentos são anômalos, ou não. Esse tipo de detecção
não é livre de falsos positivos, então deve-se sugerir técnicas para tratamento de
falsos positivos.

2. Assinatura: nesse tipo de tratamento é necessário criar perfis comportamentais
para cada ameaça possı́vel. Com base nos perfis criados o IDS avaliará se uma
ocorrência semelhante está ocorrendo. O problema deste tipo de abordagem, é
que ela é incapaz de responder a novas ameaças, tendo em vista que ainda não foi
criada uma assinatura referente a mesma. Note que assinaturas são detalhes sobre
chamadas de sistema, ou alguma especificidade sobre a rede, por exemplo.

3. Especificação: possui semelhança com o baseado em anomalias, porém a criação
do perfil de comportamento normal não é realizada automaticamente a partir da
análise do funcionamento do sistema. Neste caso é um agente especialista que irá
definir qual o comportamento aceito para determinada rede e dispositivos. Logo,
a qualidade do IDS fica a mercê da capacidade do especialista envolvido, caso ele
não tenha definido boas regras o sistema pode emitir muitos falsos positivos para
ameaças, por exemplo.

4. Hı́brido: é quando dois tipos de detecções de ameaças são combinadas, bus-
cando o melhor funcionamento de cada uma delas. Como por exemplo combinar
detecção de anomalia com assinatura. Embora seja uma estratégia atraente, de-
senvolver esse tipo de solução pode ser muito complicado.

A estratégia de posicionamento é o que define onde será a captura e análise dos dados.
Existem 3 tipos de posicionamento: o centralizado, que é quando o IDS se encontra no
roteador da rede; o distribuı́do quando o IDS é disposto em alguns pontos da rede, e o
hı́brido que é postura mais complexo, porém é a que pode trazer melhores resultados,
tendo em vista que supera as adversidades encontradas pelas outras duas técnicas - neste
caso o IDS pode detectar ameaças que circulam internamente a rede, e ameaças que são
direcionadas a rede por um agente externo.

No contexto de IoT é importante que o IDS consiga trabalhar em paralelo com as



atividades padrões do dispositivo [3], de forma a não afetar o desempenho dos mesmos,
que na maioria das vezes possuem limitações de recursos, como mencionado na subseção
de IoT. Para tanto, também existem IDSs implementados que utilizam aprendizado de
máquina como parte importante na classificação de comportamentos, como em [4].

3. Objetivos
O objetivo deste trabalho é desenvolver um IDS voltado para IoT do tipo WSN que uti-
lize aprendizado de máquina não supervisionado na aquisição de conhecimento sobre o
comportamento da rede e dos dispositivos.

1. Selecionar técnicas de aprendizado de máquina não supervisionado;
2. Otimizar algoritmos de agrupamento de dados – buscando utilizar menos recursos

de máquina, como por exemplo redução do número de iterações sobre o conjunto
de dados (algoritmos que não iteram sobre o conjunto de dados podem ser muito
mais eficientes, tendo em vista que além do tempo de execução mais curto, ele
também não precisa armazenar todos os dados em memória);

3. Construção de uma base de dados na qual seja possı́vel a visualização de quais
algoritmos de agrupamento são mais eficientes para o ambiente de câmeras em
questão.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
O primeiro passo desta pesquisa será realizar um levantamento bibliográfico, principal-
mente através do portal de Periódicos da CAPES, neste levantamento busca-se identificar
pesquisas que relacionem aprendizado de máquina a soluções de IDS para IoT. Bem como
algoritmos de agrupamento de dados.

Em seguida pretende-se selecionar entre os algoritmos de aprendizado não su-
pervisionado encontrados, aqueles que utilizem menos recursos de máquina para sua
execução. Após está seleção os algoritmos serão implementados.

O próximo passo desta pesquisa consistirá em projetar uma ferramenta capaz de
capturar as informações da rede e dos dispositivos, para então executar os algoritmos que
foram implementados previamente.

No grupo de pesquisa SEC-MQ, do Departamento de Computação da UEL, foi
realizada uma pesquisa na qual foi desenvolvido um ambiente controlado de IoT – este
ambiente possui ataques. No ambiente, há alguns servidores e um Raspberry Pi, que si-
mula o comportamento de uma câmera de vigilância. Este ambiente será utilizado para
teste da ferramenta desenvolvida. Porém, para driblar o fato de existir apenas uma câmera
no ambiente, expandiremos os dados gerados utilizando as diretrizes apresentadas em [9]:
Realistic network and traffic, Labeled dataset, Total interaction capture, Complete cap-
ture e Diverse intrusion scenarios.

Neste ponto os resultados da execução da ferramenta serão organizados, levando
em conta informações como qual algoritmo foi utilizado, número de falsos positivos, taxa
de detecção e também questões de desempenho (como consumo de energia, uso de CPU
e memória).

Após a organização dos dados, voltaremos ao passo em que os algoritmos foram
selecionados, esse retorno tem como objetivo selecionar novos algoritmos para serem tes-
tados, ou aplicar otimizações de código em algoritmos já testados.

Ao fim de algumas interações será possı́vel elencar quais algoritmos de aprendi-
zado não supervisionado funcionaram de maneira mais satisfatória neste ambiente.



5. Cronograma de Execução
Atividades à serem realizadas:

1. Levantamento Bibliográfico;
2. Leitura de textos;
3. Fichamento de textos;
4. Adequação do ambiente de simulação;
5. Coleta de dados para testes;
6. Escolha dos algoritmos que serão implementados;
7. Implementação dos algoritmos;
8. Otimização dos algoritmos;
9. Testes de ataques no sistema;

10. Análise dos resultados;
11. Escrita do texto do TCC;

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

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

Atividade 10 x x
Atividade 11 x x x x

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Esse trabalho busca avançar os estudos referentes a segurança em Internet da Coisas, de
modo que nela serão implementados e comparados diversos algoritmos de agrupamento
de dados para a classificação de comportamentos dentro de uma WSN de câmeras. O
intuito de possuir estes dados rotulados por meio de técnicas de aprendizado não supervi-
sionado é facilitar, de certa forma a rotulação de bases de dados que poderão ser utilizadas
em próximos trabalhos.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 4 de maio de 2018.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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