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1.  RESUMO

Atualmente  muito  se  fala  sobre  Internet  das  Coisas  (IoT).  Dispositivos  de

natureza qualquer  conectados a internet  e  se  comunicando através de  sensores

inteligentes e softwares que transmitem dados para uma rede.

Porem,  a  IoT  nos  traz  enormes  desafios  relacionados  a  segurança  e

privacidade, pois tais dispositivos necessitam de soluções de segurança feitas sob

medida.  Recentemente  ataques  distribuídos  de  negação  de  serviço  (também

conhecido como DDoS, um  acrônimo  em  inglês  para Distributed Denial of Service),

mostram a fragilidade neste segmento.

Sendo assim, o objetivo deste trabalho é propor um modelo de confiabilidade

das informações medidas por uma rede de dispositivos IOTs.  Identificando assim

medições  anômalas  utilizando  a  correlação  temporal  (medições  em  diferentes

intervalos de tempo) e correlação espacial (correlacionar e avaliar a similaridade das

medições de sensores vizinhos).

Para isso, será utilizada uma base de dados com medições coletadas por

sensores. Assim, sobre esta base de dados, serão aplicados algoritmos estatísticos

a fim de identificar medições anômalas, como dados inconsistentes, falsos, errôneos

ou que apresentem desvios significativos quando comparados ao comportamento

das medições normais do conjunto de dados.

2.  INTRODUÇÃO

Internet  das  Coisas  é  um conceito  tecnológico  criado  em 1999  por  Kevin

Ashton do MIT em que todos os objetos da vida cotidiana estariam conectados à

internet, agindo de modo inteligente e sensorial. 

Eletrodomésticos,  carros,  wearables  (dispositivos  tecnológicos  utilizados

como roupa), chaves, mesas, espelhos e etc. São inúmeras as possibilidades de

anexar a computação em coisas que pertençam ao cotidiano das pessoas. E com a

proliferação desses dispositivos IoT, o próximo passo está relacionado ao uso da

Internet como uma plataforma global para permitir a máquinas e objetos inteligentes

comunicar, dialogar, computar e coordenar (MIORANDI et al., 2012).

A Internet das Coisas requer soluções de segurança feitas sob medida, isso

porque, ao contrário de um computador tradicional, os elementos de IoT usualmente

são dotados de menor capacidade de processamento, memória e energia. 

http://www.proof.com.br/blog/splunk-revolucao-digital/
http://www.proof.com.br/blog/splunk-revolucao-digital/


Em 21 de outubro 2016 a ocorrência do ataque de Distributed DoS (DDoS),

considerado  um  dos  maiores  ataques  DDos  da  história,  disparado  a  partir  de

dispositivos IoT invadidos e que estão diretamente conectados à Internet, expõe a

relevante  questão  da  segurança.  Isso,  pois  milhares  desses  dispositivos  IoT

controlados por atacantes, dispararam ataques a um provedor de DNS (Dyn Inc.).

Esse ataque tornou indisponível o acesso a sites como Twitter, Netflix e Visa.

Dado  o  exposto,  para  solução  do  problema  destacado,  propõem-se  a

implementação de um modelo de segurança para rede IoT, buscando a detecção de

comportamentos  anômalos,  utilizando  conceitos  estatísticos  para  análise  das

medições realizadas por estes dispositivos.

3. OBJETIVOS

O  objetivo  deste  trabalho  é  propor  um  modelo  de  confiabilidade  das

informações  para  rede  de  dispositivos  diretamente  conectados  a  Internet,  para

segurança  da  IoT.  O  modelo  é  fundamentado  na  identificação  de  medições

anômalas  de  dispositivos  que  atuam  em rede,  coletando  os  dados  e  aplicando

algoritmos estatísticos para verificação de comportamentos fora dos padrões.

4.  METODOLOGIA

I. Pesquisa dos conceitos, tecnologias e soluções adequadas ao projeto;

II. Definir  a  base de dados utilizada para  aplicação dos algoritmos de

detecção de anomalia.

III. Desenvolvimento de uma interface onde os dados serão visualizados

com maior facilidade.

IV. Implementação do algoritmo estatístico na base de dados coletada.

V. Testes e validação.

5. DESENVOLVIMENTO

O  desenvolvimento  do  projeto  consiste,  em  primeiramente  adquirir  um

conjunto  de  dados  com medições  de  dispositivos  IoTs.  E  para  está  etapa  será

utilizado  o  conjunto  de  dados  disponibilizado  por  IBRL (2004),  que  consiste  em

dados coletados por sensores Mica2Dot, com placas meteorológicas, que coletaram



informações como temperatura, umidade, luminosidade e tensão uma vez a cada 31

segundos durante um período de dois meses.

Será  desenvolvida  uma página  web  que  demonstrará  os  dados  coletados

pelos  sensores de uma maneira  mais  facilitada e  eficaz,  através de gráficos  de

linhas, a fim de oferecer uma melhor visualização dos dados coletados.

Após  a  pagina  estar  criada,  implementaremos  algoritmos  estatísticos

propostos por FERRAZ JR. (2017), a fim de validarmos a capacidade do algoritmo

na detecção de anomalias.

6. RESULTADOS PRELIMINARES

O trabalho está em andamento,  na fase de implementação dos algoritmos

propostos. Até então, foram realizados estudos sobre o tema, adquirido o conjunto

de dados com medições de dispositivos IoT e desenvolvido a pagina web com a

possibilidade  de  visualização  de  gráficos  onde  facilita  a  leitura  dos  dados

(PROJETOS UNIVEM, 2017). 
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