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RESUMO

ALMEIDA, Ricardo Borges. Modelo Arquitetural AS-ProcBE: Uma Contribuição
à Segurança Adaptativa na Internet das Coisas Explorando Contextualização
Progressiva de Eventos. Orientadora: Ana Marilza Pernas. 2021. 114 f. Tese
(Doutorado em Ciência da Computação) – Centro de Desenvolvimento Tecnológico,
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2021.

A Internet das Coisas (IoT) consiste de um ecossistema que combina redes de
sensores, computação em nuvem, bem como dispositivos inteligentes. Com os ele-
vados patamares de conectividade praticados na IoT, os desafios de segurança e
privacidade se potencializam enquanto características necessárias e viabilizadoras.
Promover a segurança sobre este ambiente dinâmico e heterogêneo com mecanis-
mos pré-definidos e estáticos é uma tarefa que vem se mostrando inviável. Apesar
das pesquisas em segurança adaptativa já abordarem alguns dos desafios da IoT, ao
ser realizada uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) foi possível observar que
a maioria das abordagens não apresentam detalhes suficientes sobre as estratégias
de contextualização. Os trabalhos selecionados apresentam a contextualização como
uma única etapa no fluxo de tratamento dos eventos, o que muitas vezes implica em
maior consumo de recursos como tráfego na rede, volume de armazenamento, me-
mória e processamento, além de problemas de escalabilidade. A hipótese defendida
nesta Tese consiste na convicção de que é possível explorar a ciência de contexto
para prover segurança adaptativa empregando um modelo arquitetural que ofereça
contextualização de eventos de forma distribuída, progressiva e no momento oportuno.
Tendo isto em vista, o objetivo desta Tese foi a concepção de um modelo arquitetural
para prover segurança adaptativa na IoT, denominado AS-ProCBE, o qual se diferen-
cia pelo seu módulo de enriquecimento progressivo baseado em contexto. Dentre os
recursos oferecidos pelo AS-ProCBE, destacam-se: (i) atendimento às etapas do ci-
clo de feedback MAPE-K com suporte à heterogeneidade; (ii) flexibilidade no intuito
de atender às demandas de diferentes cenários em segurança adaptativa que neces-
sitem de ciência de contexto; (iii) capacidade de coleta de informações contextuais a
partir de diferentes fontes; (iv) distribuição da contextualização em diferentes etapas;
e finalmente, (v) descrição do protótipo que possibilite a replicação dos estudos e a
continuidade da pesquisa. O AS-ProCBE foi avaliado por meio de cenários de uso
explorando diferentes funcionalidades concebidas. Esta avaliação permitiu constatar
que a contextualização progressiva do modelo se mostra uma alternativa oportuna
para a mitigação dos problemas identificados nas propostas atuais.

Palavras-chave: Internet das Coisas. Segurança Adaptativa. Ciência de Contexto.



ABSTRACT

ALMEIDA, Ricardo Borges. AS-ProcBE Architectural Model: A Contribution to
Adaptive Security in the Internet of Things Exploring Progressive Contextual-
ization of Events. Advisor: Ana Marilza Pernas. 2021. 114 f. Thesis (Doctorate in
Computer Science) – Technology Development Center, Federal University of Pelotas,
Pelotas, 2021.

The Internet of Things (IoT) consists of an ecosystem that combines sensor net-
works, cloud computing, as well as smart devices. With the high levels of connectivity
practiced in the IoT, the security and privacy challenges have become intensified as
necessary and enabling characteristics. Promoting security over this dynamic and
heterogeneous environment with pre-defined and static mechanisms is a task that
has proven to be unfeasible. Although adaptive security research already addresses
some of the challenges of IoT, by conducting a Systematic Literature Review (RSL)
it was possible to identify that most approaches do not present sufficient details
about contextualization strategies. The selected works present contextualization as
a single step in the event handling flow, which often implies greater consumption
of resources such as network traffic, storage volume, memory and processing, in
addition to scalability problems. The hypothesis defended in this Thesis consists of
the conviction that it is possible to explore context awareness to provide adaptive
security using an architectural model that offers event contextualization in a distributed,
progressive and timely manner. Considering this, the objective of this Thesis was to
design an architectural model to provide adaptive security in IoT, called AS-ProCBE,
which stands out for its context-based progressive enrichment module. Among the
features offered by AS-ProCBE, the following stand out: (i) meet the stages of the
MAPE-K feedback loop with support for the IoT heterogeneity; (ii) flexibility to meet
the demands of different adaptive security scenarios that require context awareness;
(iii) ability to collect contextual information from different sources; (iv) distribution of
contextualization in different stages; and finally, (v) description of the prototype that
allows the replication of studies and continuity of research. AS-ProCBE was evaluated
through usage scenarios exploring different designed functionalities. This assessment
allowed the verification that the progressive contextualization of AS-ProCBE proves to
be an opportune alternative for mitigating the security problems introduced by IoT.

Keywords: Internet of Things. Adaptive Security. Context Awareness.
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1 INTRODUÇÃO

A Internet das Coisas, do inglês Internet of Things (IoT), consiste de um ecossis-
tema que combina redes de sensores sem fio, computação em nuvem, dados analíti-
cos, tecnologias interativas, bem como dispositivos inteligentes (ATZORI; IERA; MO-
RABITO, 2010). Seu objetivo é prover soluções nas quais os objetos sejam primordial-
mente concebidos de forma a usufruir da conectividade da rede para coleta e troca de
dados por meio de um identificador que busca melhorar as interações objeto-a-objeto.

O termo IoT foi cunhado em 1999 no Massachusetts Institute of Technology pelo
analista britânico Ashton (2009), sendo inicialmente proposto para conectar coisas es-
pecíficas através da Internet usando dispositivos, como Radio Frequency Identification
(RFID), para realizar a identificação e o gerenciamento inteligente de produtos. Desde
então, esta visão foi expandida, contemplando características da Computação Ubí-
qua (UbiComp) concebidas por Mark Weiser (1991), incluindo uma gama diversificada
de dispositivos, serviços e redes para se tornar uma internet de qualquer coisa, em
qualquer lugar, de qualquer forma e a qualquer momento.

As demandas deste mercado inspiraram novas tecnologias e protocolos, no en-
tanto, na tentativa de manterem-se inovadores e competitivos, os fabricantes buscam
diminuir o tempo de produção destes dispositivos, o que muitas vezes torna questio-
nável o nível de segurança no ciclo de vida do desenvolvimento. Com isso, os desafios
de segurança e privacidade se potencializaram enquanto características necessárias e
viabilizadoras para IoT, ou seja, o desenvolvimento da IoT é fortemente dependente do
atendimento às preocupações de segurança (SICARI et al., 2015; KLIARSKY; LEUNE,
2017; ACHARYA; HEGDE, 2020; LIANG; KIM, 2021).

As ameaças e vulnerabilidades associadas à IoT são influenciadas pela natureza
dos pontos aonde ocorrem os ataques (KLIARSKY; LEUNE, 2017). Esses dispositivos
sofrem ataques contra interfaces físicas, comunicação sem fio, protocolos de rotea-
mento e ataques tradicionais vistos em redes Internet Protocol (IP) (WILLIAMS et al.,
2020). Estudos realizados pela Open Web Application Security Project (OWASP) e
pela Hewlett-Packard (HP) detalham uma série de vulnerabilidades que a IoT precisa
abordar (HP, 2015; OWASP, 2018). Em relatório, as empresas destacam que: 60%
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das interfaces web disponíveis em dispositivos da IoT são propensas a ataques; 90%
desses dispositivos coletam pelo menos uma informação pessoal; 70% se comunicam
através de canais não criptografados; e 70% são suscetíveis a ataques de enumera-
ção de contas. Estas são algumas das preocupações graves especialmente para os
serviços de saúde apoiados na IoT, onde o tipo de informação tratado é principalmente
pessoal.

As principais tecnologias promotoras da IoT são consideradas objetos sensoriais
que possuem limitações de processamento, memória e armazenamento, além de pre-
ocupações com o consumo de energia. Desta forma, as soluções de segurança atuais,
como firewall, Intrusion Detection System (IDS), Web Application Firewall (WAF), até
mesmo pequenos programas de antivírus, não são viáveis para essa rede de disposi-
tivos de recursos reduzidos. Além disso, um incidente de segurança geralmente con-
siste em múltiplos vetores de ataque, com diferentes alvos visando explorar qualquer
vulnerabilidade existente. Logo, essas soluções que se limitam a analisar informações
contextuais específicas, por exemplo, informações do tráfego da rede ou de arquivos
locais, não fornecem um contexto holístico para análise de risco, podendo produzir fal-
sos positivos e negativos, resultando em decisões inadequadas de mitigação (AMAN;
SNEKKENES, 2015).

Promover a segurança sobre este ambiente dinâmico e heterogêneo com meca-
nismos de segurança pré-definidos e estáticos é uma tarefa muitas vezes inviável. Por
isso, são necessárias soluções para segurança adaptativa, as quais utilizam um pro-
cesso apoiado por um ciclo de feedback que permite que os sistemas tomem decisões
de adaptação com mínima intervenção humana (LAMPRECHT, 2012; ACHARYA;
HEGDE, 2020). A segurança adaptativa visa selecionar mecanismos de segurança
e seus parâmetros em tempo de execução para preservar o nível de segurança reque-
rido em um ambiente em mudança (EVESTI; TUTKIMUSKESKUS, 2013).

Em um âmbito geral, a adaptação é um problema importante para a IoT (AMAN,
2016; ALABA et al., 2017; PANETTA, 2017; LIANG; KIM, 2021). Ela está relacionada
à capacidade de dispositivos e aplicações em adaptarem seu comportamento como
resposta às mudanças em seu ambiente de operação.

Com isso, a ciência de contexto torna-se um conceito chave para fornecer segu-
rança adaptativa, ou seja, o sistema deve avaliar as diferentes informações contextuais
provenientes das ameaças e vulnerabilidades percebidas no cenário para a situação
corrente, selecionar as melhores contramedidas para minimizar o risco, e promover a
adaptação do ambiente de acordo com as mudanças de contexto durante sua execu-
ção.

A construção de aplicações cientes de contexto apresenta uma série de etapas:
aquisição de informações contextuais a partir de fontes heterogêneas e distribuídas;
o processamento dessas informações na busca por situações de interesse; a respec-
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tiva atuação; e o armazenamento e a busca de informações para disseminação aos
usuários (BELLAVISTA et al., 2012). Esta pesquisa visa especialmente explorar a
ciência de contexto no processamento de eventos promovendo a adaptação dos
mecanismos de segurança em ambientes da IoT.

1.1 Motivações

O desenvolvimento desta pesquisa foi inicialmente motivado pelos problemas as-
sociados as questões de segurança apontadas na seção anterior. Isto inclui o cresci-
mento decorrente da IoT em tamanho, complexidade e distribuição das infraestruturas
computacionais, o que implica que requisitos de desempenho, escalabilidade e flexi-
bilidade sejam satisfeitos na concepção de uma arquitetura para segurança adapta-
tiva (ONWUBIKO, 2012; LIU; LIJUAN, 2008; GHORBANI; LU; TAVALLAEE, 2010; HU
et al., 2014). Aspectos de suporte à heterogeneidade, dinamicidade e invisibilidade da
comunicação nos ambientes da IoT também influenciaram este estudo.

Este panorama geral encaminhou o desenvolvimento de uma Revisão Sistemática
da Literatura (RSL) para identificar como essas questões estavam sendo tratadas pelo
estado da arte e quais as lacunas nestas pesquisas, avaliando também a sustentabili-
dade das abordagens existentes. Após a realização da RSL, as principais motivações
para a concepção desta proposta incluem:

• muitas das abordagens propostas para segurança adaptativa foram concebidas
para serem aplicadas em um único e específico campo de aplicação - como
autenticação, autorização, entre outros - o que se alinha com o observado em
Yuan; Malek (2012), onde os autores destacam que, em termos arquiteturais, os
trabalhos existentes possuem lacunas a serem consideradas;

• falta de propostas que definam todo o ciclo de feedback, especialmente apre-
sentando informações que evidenciem o tratamento da heterogeneidade para o
monitoramento contínuo do ambiente, contemplando desde a aquisição de infor-
mações contextuais em diferentes momentos, até a atuação no ambiente;

• a maioria dos projetos identificados não apresenta detalhes suficientes sobre a
prototipação e a avaliação da proposta, inviabilizando a replicação dos cenários
e a continuação da pesquisa por outros pesquisadores;

• falta de propostas que incluam a utilização de informações contextuais proveni-
entes de plataformas para inteligência de ameaças, discutindo suas implicações,
como por exemplo, as limitações quanto ao número de requisições;

• a correta utilização do volume de dados de contexto originados nestes cenários
pode introduzir novas possibilidades para muitas aplicações, no entanto, caso
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a contextualização seja empregada de forma incorreta, ela pode ocasionar ou
agravar diferentes problemas como o excesso de dados a serem analisados (LI
et al., 2015). Este desafio já tem impactado algumas organizações que citam a
falta de visibilidade sobre os eventos de segurança como um dos principais im-
pedimentos para uma eficaz resposta a incidentes (TORRES; WILLIAMS, 2015).

1.2 Questões e Hipótese de Pesquisa

Considerando as motivações apresentadas, três questões foram elaboradas para
encaminhar o esforço de pesquisa desenvolvido. Os escopos destas questões se
interconectam, oferecendo um direcionamento com várias oportunidades sinérgicas
de avanço.

• QP1: como deve ser um modelo arquitetural para contextualização de eventos
em segurança adaptativa na IoT?

• QP2: quais características devem ser oferecidas por este modelo?

• QP3: quais estratégias devem ser empregadas no que diz respeito, especifica-
mente, à etapa de contextualização dos eventos para lidar com o elevado volume
de dados?

A hipótese defendida nesta Tese consiste na convicção de que é possível explorar
a ciência de contexto para prover segurança adaptativa empregando um modelo ar-
quitetural que ofereça contextualização de eventos de forma distribuída, progressiva e
no momento oportuno.

1.3 Objetivos

O objetivo central deste trabalho é a concepção de um modelo arquitetural para
segurança adaptativa na IoT, denominado Adaptive Security through Progressive
Context-Based Enrichment (AS-ProCBE), o qual se diferencia pelo seu módulo de
enriquecimento progressivo baseado em contexto. Dentre os recursos a serem ofere-
cidos pelo AS-ProCBE, destacam-se: (i) atendimento às etapas do ciclo de feedback
MAPE-K com suporte à heterogeneidade da IoT; (ii) flexibilidade no intuito de aten-
der às demandas de diferentes cenários em segurança adaptativa que necessitem
de ciência de contexto; (iii) capacidade de coleta de informações contextuais a par-
tir de diferentes fontes; (iv) distribuição da contextualização em diferentes etapas; e
finalmente, (v) descrição do protótipo que possibilite a replicação dos estudos e a
continuidade da pesquisa.

Com o intuito de atender o objetivo geral previsto, as seguintes metas devem ser
contempladas:
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• sistematização e apresentação dos conceitos sobre segurança adaptativa para
IoT, incluindo a sua relação com os estudos em ciência de contexto;

• realização de uma RSL buscando identificar o estado da arte em segurança
adaptativa para IoT que contemple desafios relacionados à ciência de contexto;

• concepção de uma proposta para suporte à ciência de contexto em segurança
adaptativa para ambientes computacionais da IoT;

• especificação de componentes e funcionalidades a serem providos pelo modelo
arquitetural proposto;

• instanciar a proposta no âmbito do grupo de pesquisa onde ela está sendo con-
cebida, o Laboratory of Ubiquitous and Parallel Systems (LUPS) da Universidade
Federal de Pelotas (UFPel), particularmente relacionando a proposta com o mid-
dleware Execution Environment for Highly Distributed Applications (EXEHDA).

1.4 Estrutura do Texto

Este trabalho foi organizado em 6 capítulos. Neste primeiro capítulo foi introdu-
zido o tema do trabalho, suas motivações, a hipótese de pesquisa e os objetivos.
Na sequência, são discutidos os conceitos em torno da segurança adaptativa na IoT
explorando ciência de contexto. O capítulo 3 apresenta a RSL realizada para identifi-
cação do estado da arte. No capítulo 4 é apresentada a proposta concebida, sendo
discutidas suas principais características, seu modelo arquitetural e funcionalidades
projetadas para contextualização dos eventos. O modelo é avaliado por meio de cená-
rios de uso no capítulo 5. Por fim, no capítulo 6 são descritas as considerações finais,
bem como as atividades a serem desenvolvidas na continuidade desta pesquisa.



2 SEGURANÇA ADAPTATIVA PARA A INTERNET DAS COI-
SAS

Para fornecer uma visão coerente sobre os temas tratados no trabalho, primeira-
mente são abordados neste capítulo conceitos de IoT, incluindo suas características
e desafios para segurança. Na sequência, são discutidos os conceitos sobre eventos
para segurança da informação. Posteriormente é apresentada a base conceitual em
torno da segurança adaptativa. Finalmente, discute-se aspectos sobre a ciência de
contexto, apresentando um exemplo de como ela pode ser aplicada para o provimento
da segurança adaptativa.

2.1 Internet das Coisas

A Internet das Coisas, também chamada de IoT (proveniente do termo em inglês
Internet of Things), consiste da onipresença de vários objetos ou coisas, incluindo
tecnologias de sensores e dispositivos móveis físicos, sem fio e com fio, que intera-
gem uns com os outros para cumprir objetivos comuns (GIUSTO et al., 2010; ATZORI;
IERA; MORABITO, 2010). Semanticamente, a IoT pode ser percebida como uma
combinação entre a Internet e as coisas, e uma interligação mundial de objetos ex-
clusivamente identificáveis com base em protocolos padrões de comunicação. A IoT
é entendida como um ambiente inteligente que pode reagir às mudanças ou eventos
que ela percebe em seu ecossistema.

Quanto à definição de “coisas”, adota-se neste texto a elaborada pelo Cluster of
European Research Projects on the Internet of Thing (CERP-IoT), a qual define as
“coisas” como participantes ativos em negócios, informações e processos sociais onde
eles estão habilitados a interagir e se comunicar entre si e com o meio ambiente, tro-
cando dados e informações sensoriados, enquanto reagem de forma autônoma aos
eventos do “mundo real/físico”, influenciando a execução de processos que desenca-
deiam ações e criam serviços com ou sem intervenção humana direta (SUNDMAE-
KER et al., 2010).

A IoT, ao menos na teoria, visa tornar o cotidiano das pessoas mais simples, prático
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e produtivo, o que justifica a sua crescente popularidade. Embora RFID permaneça
uma das principais tecnologias no âmbito da IoT, uma infinidade de outros sensores
e objetos móveis são introduzidos para ampliar sua visão. Para exemplificar alguns
dos dispositivos associados a esta afirmação é possível citar os relógios inteligentes,
carros, cafeteiras, geladeiras, robôs aspiradores, entre outros. Este ambiente per-
mite uma integração dos objetos físicos, móveis e de sensoriamento na infraestrutura
tradicional, criando assim novas oportunidades de negócio. A eHealth1, edifícios in-
teligentes, redes inteligentes e sensores de meio ambiente são alguns exemplos de
serviços e aplicações habilitadas pela IoT em diferentes campos (AMAN, 2016).

Para fornecer suporte a este ambiente dinâmico, considerando o escopo deste
trabalho e, em especial, a necessidade de segurança em torno da IoT, as seguin-
tes características devem ser almejadas (MIORANDI et al., 2012; EVESTI; FRANTTI,
2015; AMAN, 2016):

• Interoperabilidade: a interoperabilidade é um requisito essencial para lidar com a
heterogeneidade e a dinamicidade, desafios exponenciais na IoT (MOTTA; OLI-
VEIRA; TRAVASSOS, 2019). Isto decorre do fato da IoT ser caracterizada por
apresentar uma considerável heterogeneidade de dispositivos, os quais apre-
sentam capacidades diferentes dos pontos de vista computacional e de comu-
nicação. As características de interoperabilidade estabelecem o gerenciamento
dessa heterogeneidade dando suporte aos diferentes níveis da arquitetura (pro-
tocolos, eventos e aplicação). Adicionalmente, para transformar a quantidade
considerável de dados produzidos pela IoT em informações úteis e para garan-
tir a interoperabilidade entre diferentes aplicativos, é necessário fornecer dados
com formatos adequados e padronizados. Isso permitirá que aplicações da IoT
ofereçam suporte ao processamento de eventos.

• Escalabilidade: na medida em que os objetos se conectam a uma infraestrutura
de informação global, os problemas de escalabilidade surgem em diferentes ní-
veis, incluindo: (i) endereçamento e nomeação, devido ao tamanho do sistema
resultante; (ii) comunicação de dados e rede, em razão do alto nível de intercone-
xão entre um grande número de entidades; (iii) gerenciamento de informações e
conhecimento, pela possibilidade de construir uma base para qualquer entidade
e/ou fenômenos, e; (iv) provisionamento e gerenciamento de serviços, em fun-
ção da quantidade de serviços que podem estar disponíveis e a necessidade de
lidar com recursos heterogêneos.

• Troca de dados baseada em redes sem fio: por sua comunicação ser fortemente
baseada nas tecnologias de comunicação sem fio, isto pode representar pro-

1Uso de tecnologia da informação para saúde.
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blemas em termos de disponibilidade de espectro, ocasionando interferências e
consequentemente erros de comunicação e indisponibilidade de serviço.

• Autonomia: a complexidade, a dinâmica e as especificidades que muitos cená-
rios da IoT apresentam implicam na necessidade que os dispositivos (ou parte
deles) sejam capazes de reagir de maneira autônoma à diferentes situações,
buscando minimizar a intervenção humana. Isso inclui a capacidade de executar
a descoberta automática de dispositivos, recursos e serviços por eles oferecidos,
além da necessidade de reação em casos adversos, como falhas ou lentidões,
bem como a realização de ajustes do comportamento de protocolos, em especial
os de segurança, para adaptação ao contexto atual.

Apesar do valor econômico estar aliado ao potencial de gerar impacto significativo
na evolução e inovação da indústria, algumas questões ainda não foram abordadas
para alcançar benefícios consistentes na IoT. Exemplos destas demandas incluem:
a visibilidade global; o gerenciamento autonômico em tempo real; a padronização; a
interoperabilidade dos sistemas; o consumo de recursos; a distribuição; o suporte à
Qualidade de Serviço, do inglês Quality of Service (QoS); a privacidade dos dados; e a
segurança (WEBER, 2010; MIORANDI et al., 2012). Algumas dessas preocupações,
como as questões de QoS e os consumos de recursos, são, em última instância, um
problema de segurança, pois influenciam ou são influenciados direta ou indiretamente.

Assim, pode-se estabelecer que a segurança é um dos problemas críticos que pre-
cisam ser adequadamente abordados (ROMAN; ZHOU; LOPEZ, 2013; SICARI et al.,
2015; LIANG; KIM, 2021). Fornecer segurança na IoT é uma tarefa complexa, uma
vez que a rede é composta por diferentes dispositivos de detecção, computação e
comunicação. Esta heterogeneidade, embora ofereça extensões de serviço e novos
modelos de negócios, também introduz novos meios e oportunidades para que os ad-
versários explorem ativos em diferentes níveis de uma arquitetura de serviço. Esses
desafios, visões e vantagens impulsionam a investigação por soluções de segurança
efetivas para proteger a IoT das ameaças emergentes, uma vez que os atuais contro-
les de segurança tradicionais são ineficientes e insuficientes para proteger essa rede
inteligente em desenvolvimento.

2.2 Eventos para Segurança da Informação

Esta seção aborda o termo evento e, posteriormente, o que são os eventos de
segurança e a importância do Processamento de Eventos Complexos, do inglês Com-
plex Event Processing (CEP), no âmbito desta Tese.

O conceito de evento está diretamente associado com a capacidade de detecção
de situações de interesse no âmbito da segurança adaptativa, uma vez que eventos
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são responsáveis por armazenar e tratar todas as mudanças sucedidas em qualquer
situação que esteja ocorrendo em um determinado momento (BOUZEGHOUB; DO;
LECOCQ, 2007).

Considerando o escopo desta Tese, evento é definido como uma ocorrência única
dentro de um ambiente, geralmente envolvendo uma tentativa de mudança de situa-
ção. Inclui normalmente a noção de tempo, a ocorrência e os detalhes que pertencem
explicitamente ao evento ou ambiente que podem ajudar a explicar ou compreender
as causas ou efeitos do evento (MITRE, 2010).

Um evento pode ser dividido em campos que descrevem uma propriedade do
evento. Exemplos de campos de um evento registrado por um WAF incluem: data;
hora; endereço IP de origem; padrão de correspondência; identificação da máquina
do usuário; o objeto requisitado; entre outras informações. Termos sinônimos a regis-
tro de eventos incluem “registro de auditoria” e “entrada de log” (MITRE, 2010).

Algumas vezes, eventos são utilizados para representar mudanças em situações,
e esta abordagem é utilizada em algumas soluções de monitoramento (ETZION; NI-
BLETT, 2010). O sistema monitorado é representado por um grupo de sensores,
sendo possível verificar os valores de cada sensor por meio de uma consulta, ou o
próprio sensor emite um valor agindo como um produtor de eventos, possibilitando a
identificação de uma mudança de situação por meio da avaliação do valor identificado.

Alguns eventos que acontecem ao redor do ambiente em análise não são eventos
de interesse, ou seja, não representam algo relevante naquele determinado contexto,
em contrapartida, outros são relevantes e podem causar uma mudança na situação
atual. Nesta Tese, há um interesse especial naqueles eventos que podem impactar na
segurança do ambiente computacional, conhecidos como eventos de segurança.

Exemplos de eventos em computação incluem, a conexão de um usuário à um
compartilhamento de arquivos, um servidor recebendo uma requisição de uma página
web, um usuário enviando e-mail, e um firewall aceitando uma tentativa de conexão.
Já os eventos de segurança são aqueles que, em geral, possuem consequências
negativas na segurança da informação, podendo ou não consistirem de eventos com-
putacionais, tais como falhas no sistema, violação da política de segurança da infor-
mação, uso não autorizado de privilégios do sistema, acesso não autorizado a dados
sensíveis e execução de malware (WINDER, 2013).

Outra definição importante a ser destacada para estabelecer a relação entre segu-
rança da informação e CEP é o de incidente de segurança, que consiste de qual-
quer evento ou conjunto de eventos de segurança correlacionados, confirmados ou
sob suspeita, que impactam na segurança dos sistemas de computação ou das redes
de computadores (CERT.BR, 2012).

São exemplos de incidentes de segurança: tentativas de ganhar acesso não autori-
zado a sistemas ou dados; ataques de negação de serviço; uso ou acesso não autori-
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zado a um sistema; modificações em um sistema, sem o conhecimento, instruções ou
consentimento prévio do dono do sistema; desrespeito à política de segurança de uma
empresa ou provedor de acesso. Por meio dos exemplos apresentados, percebe-se
claramente que alguns dos incidentes são constituídos por um único evento de segu-
rança, já outros, como o caso de ataques de negação de serviço, são normalmente
detectados pela união de diversos eventos de segurança.

Normalmente, estes eventos mencionados são registrados em logs, atividade de-
nominada de logging. Os eventos registrados em log são provenientes de sistemas,
dispositivos, softwares, sensores, entre outros produtores de eventos, gerados a par-
tir da resposta a algum estímulo. Este estímulo dependerá da origem do evento, por
exemplo, em sistemas Unix, um estímulo pode ser o início ou a finalização de uma
sessão por um usuário, em firewalls pode-se considerar a aceitação ou negação de
um acesso, em sistemas operacionais, as falhas de armazenamento em disco também
são estímulos responsáveis por gerar eventos que posteriormente devem ser analisa-
dos.

A definição de log adotada é também oriunda de Mitre (2010), onde log é definido
como uma coleção de registro de eventos. Termos como “registro de dados”, “regis-
tro de atividades”, “log de auditoria”, “trilha de auditoria”, “arquivo de log” e “log de
eventos” são muitas vezes utilizados como sinônimos.

Em Clemente (2008) a importância dos logs é evidenciada através da consideração
de que logs são fontes de informações essenciais para manutenção de um sistema,
visto que eles constituem a fonte básica de informação tanto para detecção e reso-
lução de problemas quanto para informações de negócio, como métricas de acesso
e comportamento de usuários. Além disso, logs são uma das principais fontes de
evidência para a investigação de um crime cibernético (WENDT; JORGE, 2013). De
acordo com Verizon (2013), 84% das organizações que sofreram algum incidente de
segurança possuíam evidências da violação em seus arquivos de log.

Para se obter sucesso no tratamento dos eventos de segurança registrados em
log, e consequentemente nas estratégias de segurança adaptativa no escopo da IoT, é
essencial estabelecer uma política concisa que esteja de acordo com as necessidades
de quem estiver implementando. Os cenários são os mais diversos:

• Em uma certa empresa, é essencial registrar todas as atividades de acesso dos
seus funcionários a websites. No entanto, uma outra empresa considera rele-
vante armazenar somente as requisições a websites que não tiveram seu acesso
permitido.

• Em um banco, é fundamental o registro de acessos ao banco de dados do núcleo
bancário. No seu concorrente, adicionalmente, qualquer alteração no grupo de
usuários administradores do servidor também é registrada.
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• Em uma rede governamental, é fundamental o registro de todas as tentativas de
ataque contra o seu perímetro de Internet.

Estas demandas devem ser refletidas em uma política que inclua desde a escolha
de qual será o escopo de monitoração (aplicações, dispositivos, sistemas operacio-
nais), até sua configuração, de modo que permita, assim, desde a geração correta
dos eventos e armazenamento dos logs que são pertinentes, até as correlações ne-
cessárias para que se obtenham as situações consideradas importantes, sejam as
situações que se espera atuar sobre, ou os requisitos de auditoria que são exigidos
para a empresa. Percebe-se assim que as soluções de segurança devem ser flexíveis
para que as organizações possam adaptá-la às necessidades de seu ambiente.

Para fornecer esta flexibilidade, assim como a capacidade de unir vários eventos
buscando oferecer um conhecimento de mais alto nível e possibilitar a tomada de uma
determinada ação, é possível utilizar CEP (CHUVAKIN; SCHMIDT; PHILLIPS, 2012).

Em linhas gerais, CEP trata-se da análise em tempo de execução de uma série de
dados de múltiplas fontes para inferir eventos ou padrões que sugerem circunstâncias
mais complicadas (SCHMERKEN, 2008). Em geral, é uma operação feita em memória
e a lógica é definida através de uma série de consultas feitas sobre o conjunto de
dados recebidos. Para isto, o CEP considera operações que podem ser realizadas
em eventos como parte de uma aplicação, incluindo filtragem, correlação, alteração e
agregação, o que muitas vezes pode resultar em novos eventos. O objetivo é identificar
situações significativas (como oportunidades ou ameaças) e responder a elas o mais
rápido possível (BATES, 2012).

2.3 Segurança Adaptativa

A adaptação, dinâmica ou em tempo de execução, consiste na capacidade de
um sistema em monitorar e regular, de forma autônoma, seu comportamento de
acordo com as situações de interesse ou alterações sob observação (GANEK; CORBI,
2003; AMAN, 2016). Esta propriedade auxilia na complexidade dos ambientes com-
putacionais compostos pela IoT, utilizando a tecnologia para gerenciar a tecnologia,
buscando-se minimizar a necessidade de intervenção humana. Com isto, a segurança
adaptativa é a capacidade de um sistema em observar continuamente os ambientes
sob sua gerência, analisar quaisquer potenciais ameaças de segurança e responder
de forma autônoma aos riscos que estas representam e as falhas dos sistemas que
compõem o ambiente, visando reduzir seus possíveis impactos. Além disso, devem
ser observados os requisitos funcionais e não funcionais (como tempo de resposta
e desempenho) em conjunto com parâmetros estabelecidos pelo usuário (AMAN;
SNEKKENES, 2015).

Muitas equipes de segurança da informação dedicam uma parte considerável de
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seus esforços na prevenção de ataques cibernéticos. Com isso, elas operam sob um
comportamento alinhado à “resposta a incidentes”, o que é importante para área. No
entanto, com os atuais ambientes computacionais, em especial devido as mudanças
consequentes da IoT, é necessário operar seguindo uma “resposta contínua”, onde os
sistemas são assumidos como comprometidos e exigem monitoramento e correção
contínua, em tempo de execução. De acordo com a Meulen (2017), a segurança
adaptativa é fundamentada em quatro elementos principais: prevenção; detecção;
resposta e predição. Cada um destes elementos deve operar de maneira integrada,
constituindo uma estratégia completa de proteção contra ameaças.

O conceito de segurança adaptativa foi elencado pela Gartner como uma das prin-
cipais tendências de tecnologia estratégica, sendo um elemento vital de um negócio
digital moderno (PANETTA, 2017). A adaptação dos controles e parâmetros de se-
gurança considerando a avaliação do risco de maneira contínua, permite a tomada
de decisão em tempo de execução, executando respostas que modificam o ambiente
computacional, promovendo a segurança e consequentemente habilitando as empre-
sas a expandirem e manterem seus negócios em operação (PANETTA, 2018).

Algumas das características da IoT, como a heterogeneidade, dinamicidade, es-
pontaneidade, volatilidade e invisibilidade de como ocorre a comunicação nestes sis-
temas, implicam em uma maior complexidade no que tange a segurança da informa-
ção (LANGHEINRICH, 2010). Isso torna a utilização dos conceitos e mecanismos
de adaptação um requisito importante para auxiliar no auto-gerenciamento deste am-
biente. Além disso, considerando uma perspectiva evolutiva alinhada com o que se
percebe na indústria da IoT, a segurança adaptativa é um atributo a ser explorado
visto o crescimento atual e potencial dos vetores de ataque e ameaças.

Este panorama dificulta a integração das abordagens de segurança tradicionais
nos cenários de IoT, pois elas possuem uma visibilidade limitada e geralmente os me-
canismos de resposta são manuais ou específicos (YANG et al., 2012; ZHAO; GE,
2013; ALABA et al., 2017). Logo, a flexibilidade é uma propriedade associada a segu-
rança adaptativa relevante para a IoT, permitindo a integração das soluções de segu-
rança em diferentes ambientes.

Para fornecer evidências de que as mudanças nas situações do ambiente monito-
rado satisfaçam os objetivos de segurança de um sistema, a literatura defende o uso
de métodos formais (LAMPRECHT, 2012; AMAN; SNEKKENES, 2015). Uma abor-
dagem promissora para segurança adaptativa considerando os ambientes da IoT é o
emprego de um ciclo de feedback. Um ciclo de feedback, conforme Figura 1, normal-
mente envolve quatro atividades principais: coletar; analisar; decidir; e agir. Sensores
coletam dados do ambiente e informações contextuais sobre seu estado atual. Os
dados acumulados são então normalizados e armazenados para referência futura. A
análise é então executada sobre os dados para inferir tendências e identificar sin-
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tomas. Posteriormente, de acordo com as situações identificadas, ocorre a decisão
sobre como atuar no sistema em execução por meio dos atuadores.

Figura 1 – Ciclo de feedback genérico
Fonte: DOBSON et al., 2006, p. 227.

Um exemplo da aplicação do ciclo de feedback é discutido em Brun et al. (2009).
Os autores consideram que manter os serviços Web em funcionamento requer: (i)
coletar informações que reflitam o estado atual do sistema; (ii) analisar essas informa-
ções para diagnosticar problemas de desempenho ou para detectar falhas; (iii) decidir
como resolver o problema (por exemplo, via balanceamento dinâmico de carga ou
corrigindo falhas); e por último, (iv) agir para efetuar as decisões tomadas.

Ao conceber um sistema adaptativo, algumas questões sobre essas atividades
tornam-se importantes. Estas questões relativas aos laços de feedback devem ser
explicitamente identificadas, registradas e resolvidas durante o desenvolvimento de
um sistema adaptativo. A seguir, serão apresentadas as atividades e as respectivas
questões levantas em Brun et al. (2009) e Lamprecht (2012):

• O ciclo de feedback começa com a coleta de dados relevantes de sensores
disponíveis no ambiente e outras fontes que auxiliam na compreensão do estado
atual do sistema. Algumas das questões que precisam ser respondidas aqui são:
Qual é a taxa de amostragem necessária? Quão confiável é o dado do sensor?
Existe um formato de evento comum entre os sensores? Os sensores fornecem
informações suficientes para a identificação do sistema?;

• Na sequência, o sistema analisa os dados coletados. Nesta etapa existem inú-
meras abordagens para estruturar e raciocinar sobre os dados brutos (por exem-
plo, usando modelos, teorias e regras). Algumas das questões aplicáveis aqui
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são: Como o estado atual do sistema é inferido? Qual a quantidade/tempo de
eventos passados podem ser necessários no futuro? Quais dados precisam ser
arquivados para validação, verificação e/ou conformidade? Quão fiel será o mo-
delo ao mundo real e se um modelo adequado pode ser obtido a partir dos dados
de sensores disponíveis? Quão estável será o modelo ao longo do tempo?;

• Em seguida, uma decisão deve ser tomada para adaptar o sistema objetivando
alcançar um estado desejável. Abordagens como análise de risco ajudam na
escolha entre várias alternativas. Para esta atividade, as questões importan-
tes são: Como o estado futuro do sistema é inferido? Como é alcançada uma
decisão? Quais são as prioridades para a auto-adaptação em vários ciclos de
feedback e em um único ciclo de feedback?;

• Finalmente, para implementar a decisão, o sistema deve agir por meio dos atu-
adores disponíveis. As questões importantes que surgem aqui são: Quando a
adaptação deve e pode ser realizada com segurança? Como os ajustes de dife-
rentes ciclos de feedback interferem um ao outro? Os feedbacks centralizados
ou descentralizados ajudam a atingir o objetivo global? Uma importante questão
aplicável adicional é se o sistema de controle tem autoridade de comando sufici-
ente sobre o processo, ou seja, se os atuadores disponíveis são suficientes para
conduzir o sistema nas direções desejadas.

O modelo genérico de um ciclo de feedback ilustrado na Figura 1, muitas vezes
referido como o ciclo de controle autonômico, enfatiza as atividades que realizam fe-
edback. Embora este modelo forneça um ponto de partida sobre os ciclos de feed-
back, ele não detalha o fluxo de dados e o controle em torno do ciclo (DOBSON et al.,
2006). Ainda que esses ciclos de feedback tenham tido muito sucesso em diferentes
ramos de engenharia, como na teoria de controle, ainda não está claro se os princípios
gerais desta disciplina podem ser aplicados diretamente em sistemas adaptativos. Di-
ferentemente da teoria de controle, os cenários da IoT possuem uma estrutura não
totalmente conhecida (LAMPRECHT, 2012).

Em uma tentativa de lidar com as complexidades dos sistemas modernos de com-
putação a International Business Machines (IBM) assumiu os desafios mencionados e
sugeriu o modelo Monitor-Analyze-Plan-Execute plus Knowledge (MAPE-K), conforme
apresentado na Figura 2. O MAPE-K utiliza as atividades Monitorar, Analisar, Planejar
e Executar empregando um ciclo de controle em conjunto com o componente Conhe-
cimento que fornece as informações necessárias para realizar a adaptação (AMAN;
SNEKKENES, 2015).

O componente Monitor coleta os dados apropriados dos recursos gerenciados por
meio dos sensores. Os dados são correlacionados, filtrados e/ou agregados e o sin-
toma descoberto é passado para o componente Analisar. Sintomas e outros dados
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também podem ser armazenados em uma base de conhecimento compartilhada. O
analisador determina se uma mudança precisa ser feita com base no conhecimento
compartilhado (potencialmente uma política) e nos sintomas. Caso pertinente, uma
solicitação de mudança no ambiente é passada para o componente Planejar. O pla-
nejador gera os comandos ou fluxos de trabalho necessários na forma de um plano
de alteração que é passado para o componente Executar. O executor aplica o plano
de mudança no recurso de gerenciamento usando os atuadores. Caso necessário, a
base de conhecimento pode ser atualizada, fornecendo dados do impacto da adapta-
ção para serem aplicados como feedback para o próximo ciclo (LAMPRECHT, 2012).

Figura 2 – MAPE-K: modelo para sistemas adaptativos
Fonte: IGLESIA; WEYNS, 2015, p. 7.

De acordo com Kephart; Chess (2003) e Iglesia; Weyns (2015), um sistema au-
tonômico deve ter os seguintes auto-atributos:

• Autoconfiguração (self-configuration): o sistema deve se configurar automatica-
mente de acordo com as políticas de alto nível pré-definidas. Este atributo tam-
bém contempla a facilidade de se adaptar às mudanças causadas por configu-
rações automáticas. A integração, instalação e configuração de dispositivos e
softwares devem ser feitos eficientemente. Caso a nova configuração não pro-
porcione para a rede o desempenho esperado, há a possibilidade de restauração
da mesma;

• Auto-otimização (self-optimization): consiste da habilidade do sistema em con-
trolar os recursos e os parâmetros de segurança para melhorar o desempenho
e a eficiência, consequentemente aprimorando a QoS;

• Autocura (self-healing): é a capacidade do sistema detectar, diagnosticar e re-
parar falhas automaticamente sem que isto afete o funcionamento do sistema. A
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auto-cura é determinante na disponibilidade e na confiabilidade do sistema;

• Autoproteção (self-protection): este atributo envolve dois aspectos, a defesa con-
tra ataques e a antecipação de ataques. A defesa deve ser realizada com o obje-
tivo de proteger o sistema de ataques maliciosos ou falhas que não foram trata-
das corretamente pela auto-cura. A antecipação de ataques é feita baseando-se
em relatórios de sensores e, com essas informações, medidas devem ser adota-
das para minimizar os problemas.

Em Evesti; Ovaska (2013), os autores mencionam outros dois atributos, a auto-
consciência (self-awareness) e a ciência de contexto (context awareness). A auto-
consciência é a capacidade do sistema em conhecer seu próprio estado, seus com-
ponentes, capacidades, limites, recursos e comportamento. Já a ciência do contexto,
consiste do conhecimento sobre o ambiente operacional ao qual o sistema está inse-
rido.

2.4 Ciência de Contexto na Segurança Adaptativa

A ciência de contexto está presente nas pesquisas relacionadas a UbiComp, sendo
um dos grandes desafios no desenvolvimento de aplicações nesta área. Para entender
o seu significado, primeiramente é necessário definir contexto, que de acordo com
Dey (2001) é qualquer informação que pode ser usada para caracterizar a situação de
uma entidade (pessoa, local ou objeto) que é considerada relevante para a interação
entre o usuário e a aplicação, incluindo o próprio usuário e a aplicação.

Contexto é o que contribui para a correta interpretação de uma ação ou evento,
sem, no entanto, ser parte dessa ação/evento. Também pode ser considerado como
sendo uma coleção de condições relevantes e influências que tornam uma situação
única e compreensível (BRÉZILLON, 1999; LI et al., 2015).

Existem seis questões básicas que podem ser realizadas para facilitar a compreen-
são do contexto, elas são conhecidas como 5W+1H (VIEIRA et al., 2004). No entanto,
para determinadas aplicações algumas são mais importantes que outras. A seguir as
seis questões são apresentadas:

• quem (who): informação de presença e disponibilidade dos indivíduos no grupo,
e de identificação dos participantes envolvidos em um evento ou em uma ação;

• o quê (what): informação sobre a ocorrência de um evento de interesse;

• quando (when): informação temporal sobre o evento, o momento em que o
evento ocorreu;

• onde (where): informação espacial, de localização, o local onde o evento ocor-
reu;
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• por que (why ): informação subjetiva sobre as intenções e motivações que leva-
ram à ocorrência do evento;

• como (how): informação sobre a maneira com que o evento ocorreu.

O contexto é relativo a um foco, onde foco pode ser uma tarefa ou um passo na
resolução de um problema ou em uma tomada de decisão (BRÉZILLON; ARAUJO,
2005). Dessa forma, o foco determina onde está o contexto e o que pode ser consi-
derado como importante, pois nem tudo que é contexto de uma situação é relevante
para tal.

As áreas da UbiComp e Inteligência Artificial foram as pioneiras nos estudos e
utilização do conceito de contexto e, com isso, foram as que demonstraram o potencial
da aplicação desse conceito nos sistemas computacionais. Ultimamente, a ciência de
contexto vem sendo foco de um grande número de pesquisas dentro da UbiComp.
Dessa forma, neste texto entende-se por ciência de contexto a capacidade de um
sistema em usar o contexto para prover serviços e/ou informações relevantes para o
usuário (DEY, 2001).

Para a construção de aplicações cientes de contexto algumas funcionalidades de-
vem ser providas. Dentre elas destaca-se (SAHU; ADANE, 2015): (i) suportar o tra-
tamento de uma variedade de tipos de sensores; (ii) lidar com a natureza distribuída
de informações contextuais, visto que os dados são provenientes de fontes diferentes
e de naturezas de dados distintas; (iii) proporcionar uma interpretação transparente
para as aplicações e uma abstração para os dados de contexto; (iv) disponibilizar o
armazenamento desses dados e realizar a manutenção do seu armazenamento; (v)
controlar o fluxo de dados de contexto. Tais tarefas se alinham ao ciclo de feedback
empregado na formalização da segurança adaptativa.

Os sistemas cientes de contexto devem ser flexíveis, se adaptarem, e serem capa-
zes de atuar automaticamente para ajudar o usuário na realização de suas atividades,
o que está diretamente associado às necessidades das soluções para segurança da
informação. Algumas motivações para usar a ciência de contexto são:

• auxilia na compreensão da realidade;

• facilita na adaptação de sistemas;

• auxilia no processo de transformação dos dados em informação;

• apoia a compreensão de eventos e de situações.

Em Heimerl (2012), é discutida a importância de contexto à segurança da informa-
ção. Inicialmente, ele defende a ideia de que informação sem contexto é simplesmente
um dado, e não informação. Logo, dados são mais valiosos quando contextualizados.
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Um cenário que exemplifica isto é apresentado em Aman; Snekkenes (2015), onde é
descrito um médico, atualmente em férias, usando seu smartphone. O mesmo recebe
autorização por um Sistema de Controle de Acesso Baseado em Função, do inglês
Role-Based Access Control (RBAC), para acessar informações pessoais do paciente
de um lugar incomum, em um fim de semana. Do ponto de vista do RBAC, esta ati-
vidade parece ser legítima, e o sistema deve conceder acesso. No entanto, se for
analisado todo o contexto, isto é, o local incomum, o estado atual e a data de acesso,
pode-se concluir que existe um risco envolvido se o acesso for concedido, ou seja, o
smartphone pode ter sido comprometido. Portanto, para prover segurança adaptativa
com eficiência deve-se avaliar a situação em uma visão holística.

No âmbito na ciência de contexto, se faz oportuna a definição do termo situação, o
qual consiste de um conjunto de elementos contextuais de interesse instanciados rela-
cionados de forma a prover alguma informação válida em um intervalo de tempo espe-
cífico (ENDSLEY, 2011). Assim como na avaliação de contexto, as mesmas questões
5W+1H podem ser levadas em consideração para identificação da situação. Desta
forma, a ciência de situação consiste da percepção e compreensão de uma ou mais
informações contextuais e a projeção de seus efeitos em um futuro próximo (ONWU-
BIKO, 2012).

No que tange a segurança adaptativa, caso os contextos relevantes para a iden-
tificação das situações a serem avaliadas não sejam adequadamente levados em
consideração, pode haver uma influência adversa no ambiente impactando nos ser-
viços oferecidos. Observa-se que a segurança adaptativa, é fortemente dependente
do ambiente monitorado e da visão holística sobre o mesmo. Em outros termos, a
contextualização deve ocorrer em diferentes níveis arquiteturais (desde a coleta do
evento, passando pela normalização, análise de risco e assim por diante). A ciên-
cia de contexto torna-se fundamental nos cenários da IoT, em particular para realizar
adaptação, pois esta consiste de uma comunicação máquina para máquina, a priori
sem a inteligência (envolvimento direto) dos humanos. Uma vez que sejam levados
em consideração contextos irrelevantes, incorretos ou insuficientes, a adaptação pode
não ser eficiente (AMAN; SNEKKENES, 2015).

2.5 Considerações sobre o Capítulo

Inicialmente neste capítulo foi apresentada a definição de IoT, sendo destacado
que a segurança adaptativa é considerada um desafio importante e atual. Posterior-
mente, foram introduzidos os conceitos de evento e processamento de eventos, temas
centrais nesta Tese. Na sequência, a segurança adaptativa foi discutida, sendo ex-
posto que o uso de um ciclo de feedback se faz necessário para apoiar a implantação
deste conceito. Também foi descrito que a ciência de contexto é um atributo funda-
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mental para a adaptação. Com isto, na seção seguinte foi analisada a ciência de
contexto descrevendo como ela pode ser aplicada neste âmbito.



3 ESTADO DA ARTE

Este capítulo tem como objetivo apresentar o estado da arte em pesquisas que
empregam ciência de contexto para segurança adaptativa na IoT. Para isto, foi reali-
zada uma RSL sobre o tema. A primeira versão da revisão foi publicada em (ALMEIDA
et al., 2019), a qual teve pequenas revisões para refletir a atualidade sobre os temas
desta Tese, sendo a última atualização realizada em julho de 2020 (dois mil e vinte).
Uma versão completa da revisão, incluindo um maior detalhamento sobre cada traba-
lho foi disponibilizada no GitHub1. Desta forma, na seção seguinte é apresentado o
protocolo executado para, posteriormente, serem discutidos os trabalhos identificados.

3.1 Revisão Sistemática da Literatura

A RSL desenvolvida neste trabalho é baseada no processo proposto por Peter-
sen et al. (2008), o qual estabelece uma série de atividades a serem executadas e
registradas, permitindo que o estudo realizado seja reproduzido por outros pesquisa-
dores. Como primeira etapa seguindo o processo mencionado, as seguintes questões
de pesquisa foram propostas para guiar a revisão:

• (Q1) Quais os atuais desafios de segurança adaptativa em IoT?

• (Q2) Quais as estratégias utilizadas para avaliação das propostas?

• (Q3) Quais as informações contextuais utilizadas para realizar as adaptações?

• (Q4) Quais os mecanismos para tomada de decisões considerando diferentes
opções para adaptação, bem como diferentes contextos?

Na pesquisa para identificação de estudos primários, inicialmente foram estabele-
cidos os seguintes critérios para seleção das fontes de artigos:

• disponibilidade na web, preferivelmente em bibliotecas digitais e bases científi-
cas;

1https://github.com/rborgesalmeida/doutorado-tese/blob/master/Tese%20-%20Revisa%CC%83o%
20Sistema%CC%81tica%20Completa.pdf

https://github.com/rborgesalmeida/doutorado-tese/blob/master/Tese%20-%20Revisa%CC%83o%20Sistema%CC%81tica%20Completa.pdf
https://github.com/rborgesalmeida/doutorado-tese/blob/master/Tese%20-%20Revisa%CC%83o%20Sistema%CC%81tica%20Completa.pdf
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• artigos publicados em periódicos ou conferências focados em IoT, UbiComp, ci-
ência de contexto e segurança da informação;

• utilização de mecanismos de pesquisa avançados que considerem os termos e
sinônimos utilizados na string de busca.

• disponibilidade dos artigos completos;

• estarem escritos em inglês.

Com isto, as bases acadêmicas selecionadas para esta etapa foram: ACM Digi-
tal Library, Science Direct, IEEE Xplore, Web of Science e Scopus. A base Springer
havia sido selecionada inicialmente, no entanto, por ela não possibilitar a pesquisa
usando operadores lógicos nos campos título, resumo e palavras-chaves, ela foi ex-
cluída. Destaca-se que diversos trabalhos presentes na literatura aplicam a busca
exclusivamente nos campos mencionados a fim de minimizar os falso-positivos da
pesquisa quando ela é aplicada no texto completo (DIKICI; TURETKEN; DEMIRORS,
2018; HEEAGER; NIELSEN, 2018; HOSSEINZADEH et al., 2018).

O processo de busca pelos artigos seguiu um fluxo de execução, onde inicialmente
buscou-se definir uma string condicionada e delimitada pela inclusão obrigatória dos
termos que melhor refletem os conceitos fundamentais desta pesquisa (segurança
adaptativa, ciência de contexto e internet das coisas). Adicionalmente, foi realizado
um esforço em tornar esta string suficientemente genérica para incluir variações dos
termos referentes aos principais conceitos explorados (como por exemplo, “adapta-
tion”, “adaptive”, “context-awareness”, “contextualization”, “contextual”) bem como al-
teração da ordem das palavras (tendo como exemplo “adaptive security” e “security
adaptation”), e não restringir em aplicações específicas da IoT, como Smart Home,
eHeatlh.

Posteriormente foram estabelecidas diferentes composições de termos para defi-
nição de uma string de busca. Neste momento, foram considerados sinônimos para
“adaptive”, sendo avaliados os termos “automat*” e “orchestrat*”. No entanto, consi-
derando os critérios a serem discutidos a seguir, estas variações não resultaram em
artigos oportunos para serem utilizados na revisão.

Finalmente, após as alternativas exploradas e considerando as palavras-chave
adapt, security, context e IoT, foi estabelecida a string de busca apresentada na Figura
3.

Figura 3 – String de pesquisa usada na RSL
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Destaca-se que para aplicação da string nos campos título, resumo e palavras-
chaves, as seguintes particularidades de cada base devem ser observadas:

• na ACM é necessário inserir a string apresentada na restrição “recordAbs-
tract:(...)” para aplicar a mesma no campo resumo, uma vez que não é possível
pesquisar nos outros campos desejados;

• na IEEE a pesquisa deve utilizar a opção “Command search”, (clicando em
“Other search options”) e selecionando a opção “Metadata Only”, uma vez que a
pesquisa padrão não utiliza os operadores lógicos;

• já na Science Direct, a opção de pesquisa avançada oferece a possibilidade de
aplicar a string sobre os campos título, resumo e palavras-chave, no entanto, ela
não suporta o uso de wildcards2, os quais foram apenas removidos da string, o
que é compensado pelo suporte à stemming3 oferecido;

• e por fim, na Web of Science e na Scopus é necessário selecionar a opção
“Tópico” e “Título, Resumo, Palavras-chave” respectivamente.

Para a triagem dos artigos, primeiramente a string de busca foi aplicada em cada
base apresentada. A Figura 4 apresenta o número de artigos identificados por ano em
cada base utilizada. Observa-se que neste gráfico, ainda constam artigos duplicados
e documentos que não consistem de artigos de fato.

Com isso, os seguintes critérios de inclusão e exclusão foram aplicados, conforme
a ordem apresentada:

• (E) artigo duplicado;

• (E) não é um artigo, por exemplo, consiste de resumo de eventos, posters, intro-
dução de livros, entre outros;

• (E) não apresenta um modelo/framework para segurança adaptativa aplicada à
IoT, o que inclui artigos que não possuem relação considerável com o objetivo
desta Tese, bem como revisões da literatura e aqueles voltados para segurança
adaptativa mas focados em questões de avaliação ou de tomada de decisões;

• (E) segurança adaptativa voltada para campo específico como autenticação, au-
torização, entre outros;

2Um wildcard é um caractere especial que representa um ou mais outros caracteres. Um dos wild-
cards mais usados é o asterisco (*), que normalmente representa zero ou mais caracteres em uma
sequência de caracteres (ROUSE, 2010).

3Em recuperação de informação stemming é o processo de reduzir palavras flexionadas (ou às
vezes derivadas) ao seu tronco (stem), base ou raíz, geralmente uma forma da palavra escrita (LOVINS,
1968).
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Figura 4 – Número de artigos publicados por ano em cada base considerada

• (E) artigo mais atual apresenta modificações deste artigo;

• (I) explora conceitos relacionados à ciência de contexto e segurança adaptativa;

• (E) o artigo não possui nenhum dos critérios de inclusão.

Adaptações necessárias considerando as bases utilizadas foram empregadas para
a aplicação da string nos campos título, resumo e palavras-chave. A Tabela 1 apre-
senta a string para cada base junto ao número de artigos retornados e o Uniform
Resource Locator (URL) para acesso rápido aos resultados. Observa-se que para
acessar os links é necessário estar em uma rede com acesso às bases.

Com a submissão das strings para as bases, foi realizada a exportação dos me-
tadados dos artigos retornados para o formato .bib e importação para a ferramenta
StArt4. Um total de 465 documentos foram inicialmente identificados. O arquivo com o
resultado da aplicação dos critérios, incluindo a razão pela qual cada artigo foi incluído
ou excluído, pode ser importado no Start e está disponibilizado no Github5.

A Tabela 2 apresenta o número de artigos incluídos ou excluídos, de acordo com
os critérios apresentados. Destaca-se que não foram aplicados critérios de exclusão
com base na data de publicação dos artigos, ou seja, foram considerados artigos de
2011 à julho de 2020. Primeiramente foram excluídos 52 documentos importados
para o Start que não eram artigos, sendo a maior parte deles resumo de eventos

4http://lapes.dc.ufscar.br/tools/start_tool
5https://github.com/rborgesalmeida/doutorado-tese/raw/master/Seguranc%CC%A7a%

20Adaptativa%20em%20IoT%20v3.start

http://lapes.dc.ufscar.br/tools/start_tool
https://github.com/rborgesalmeida/doutorado-tese/raw/master/Seguranc%CC%A7a%20Adaptativa%20em%20IoT%20v3.start
https://github.com/rborgesalmeida/doutorado-tese/raw/master/Seguranc%CC%A7a%20Adaptativa%20em%20IoT%20v3.start
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Tabela 1 – Aplicação da string de busca nas bases acadêmicas

Base String URL Total de
Artigos

ACM

[Abstract: adapt*] AND
[Abstract: security] AND
[Abstract: context*] AND

[[Abstract: “internet of
things”] OR [Abstract: iot]]

http://bit.ly/31DycJ9 63

IEEE
(“All Metadata”:adapt* AND
security AND context* AND
("internet of things"OR iot))

http://bit.ly/3gpKIQT 114

Science
Direct

TITLE-ABSTR-KEY(adapt
AND security AND context
AND (“internet of things” or

iot))

http://bit.ly/2BY4u78 7

Web of
Science

TÓPICO:(adapt* AND
security AND context* AND
(“internet of things” OR iot))

Em razão do gerenciamento
de sessão utilizado pela

base, a utilização de um link
para a pesquisa não foi

possível.

96

Scopus

TITLE-ABS-KEY ( adapt*
AND security AND context*
AND ( “internet of things”

OR iot ) )

http://bit.ly/31I9eIG 185

ou sumários. Na sequência, 179 documentos foram identificados como duplicados e
removidos da análise. Sendo assim, restaram 234 artigos para análise do conteúdo e
aplicação dos demais critérios.

A aplicação dos critérios foi realizada primeiramente analisando o título e resumo,
para posteriormente serem avaliados os capítulos de introdução, concepção do projeto
e conclusão. Finalmente, os artigos que ainda restaram dúvidas quanto aos critérios
foram analisados por inteiro.

Visando minimizar a subjetividade da aplicação destes critérios, foi empregado um
teste de confiabilidade entre avaliadores (FINK, 2010). O autor principal desta Tese re-
alizou a seleção dos artigos de forma completa, e uma amostra dos artigos resultantes
do processo foi disponibilizada primeiramente ao colega de doutorado Roger da Silva
Machado, e posteriormente discutida com os orientadores. Esta amostra consistiu de
21 artigos, os quais incluíram os 6 selecionados - a serem discutidos na sequência -
e mais 15 que em um primeiro momento geraram dúvidas quanto à sua inclusão ou
exclusão.

Os artigos que foram selecionados após o processo de RSL são apresentados
na Tabela 3, onde pode ser visualizado os autores, o título, a base acadêmica que
retornou o artigo e a conferência ou o periódico onde este foi publicado.

http://bit.ly/31DycJ9
http://bit.ly/3gpKIQT
http://bit.ly/2BY4u78
http://bit.ly/31I9eIG
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Tabela 2 – Número de artigos por critério

Critério Total de
Artigos

(E) artigo duplicado 179
(E) não é um artigo 52
(E) não apresenta um modelo/framework para segurança adaptativa apli-
cada à IoT

212

(E) segurança adaptativa voltada para campo específico 13
(E) artigo mais atual apresenta modificações deste artigo 2
(I) explora conceitos relacionados à ciência de contexto e segurança
adaptativa

6

(E) O artigo não possui nenhum dos critérios de inclusão 1

Tabela 3 – Artigos selecionados após a RSL

Autores Título Base Conferência/Periódico
ABIE; BALA-
SINGHAM,
2012

Risk-based Adaptive
Security for Smart
IoT in eHealth

ACM European Conference
on Software Archi-
tecture: Companion
Proceedings

AMAN; SNEK-
KENES, 2014

Event driven adaptive
security in internet of
things

Scopus International Con-
ference on Mobile
Ubiquitous Computing,
Systems, Services and
Technologies

RAMOS; BER-
NABE; SKAR-
META, 2015

Managing Context In-
formation for Adap-
tive Security in IoT
Environments

IEEE, Web
of Science,
Scopus

International Confe-
rence on Advanced
Information Networ-
king and Applications
Workshops

EL-MALIKI;
SEIGNE, 2016

Efficient Security
Adaptation Fra-
mework for Internet
of Things

IEEE, Web
of Science,
Scopus

International Confe-
rence on Computational
Science and Computati-
onal Intelligence

MOZZAQUATRO
et al., 2016

An ontology-based
security framework
for decision-making
in industrial systems

IEEE, Sco-
pus

International Confe-
rence on Model-Driven
Engineering and Soft-
ware Development

KHAN; NDU-
BUAKU , 2018

Ontology-based au-
tomation of security
guidelines for smart
homes

IEEE, Sco-
pus

World Forum on Internet
of Things (WF-IoT)

Em um esforço de aprimoramento da amplitude dos estudos identificados até esta
etapa, foi realizada uma busca pela produção bibliográfica dos autores destes arti-
gos junto à análise das principais referências utilizadas nos mesmos. Com isso, os
documentos apresentados na Tabela 4 foram definidos como norteadores das aná-
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lises posteriormente realizadas, sendo utilizados como critérios para suas escolhas
a amplitude da discussão, neste caso sendo elencados principalmente as Teses dos
autores, e a atualidade do documento e aproximação com os critérios de inclusão.

Com isso, o primeiro trabalho apresentado na Tabela 3 foi substituído pela Tese do
autor, disposta na quarta linha da Tabela 4. O quarto artigo da Tabela 3 foi substituído
por uma versão atual proposta pelos mesmos autores, apresentada na sexta linha da
Tabela 4. E finalmente, o segundo trabalho na Tabela 4 foi adicionado em razão das
referências analisadas nos demais estudos.

Tabela 4 – Artigos avaliados em profundidade após seleção inicial

Autores Título Base Conferência/Periódico
ABIE; BALA-
SINGHAM,
2012

Risk-based Adaptive
Security for Smart
IoT in eHealth

ACM European Conference
on Software Archi-
tecture: Companion
Proceedings

EVESTI, 2014 Adaptive Security in
Smart Spaces

Universidade
de Oulu

Tese de Doutorado

RAMOS; BER-
NABE; SKAR-
META, 2015

Managing Context In-
formation for Adap-
tive Security in IoT
Environments

IEEE, Web
of Science,
Scopus

International Confe-
rence on Advanced
Information Networ-
king and Applications
Workshops

AMAN, 2016 Adaptive Security in
the Internet of Things

Universidade
de Ciência
e Tecnologia
da Noruega

Tese de Doutorado

EL-MALIKI;
SEIGNE, 2016

Efficient Security
Adaptation Fra-
mework for Internet
of Things

IEEE, Web
of Science,
Scopus

International Confe-
rence on Computational
Science and Computati-
onal Intelligence

MOZZAQUATRO
et al., 2018

An Ontology-based
Cybersecurity Fra-
mework for the
Internet of Things

MDPI Special Issue - Security
in IoT Enabled Sensors

KHAN; NDU-
BUAKU , 2018

Ontology-based Au-
tomation of Security
Guidelines for Smart
Homes

IEEE, Sco-
pus

World Forum on Internet
of Things (WF-IoT)

3.2 Trabalhos Selecionados

Com a realização da RSL, foram selecionados seis artigos, os quais são apresen-
tados a seguir. Destaca-se que a análise destes trabalhos contemplou não apenas
os artigos dispostos na Tabela 4, mas sim toda a produção bibliográfica dos autores
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associadas aos modelos propostos.

3.2.1 Risk-based Adaptive Security for Smart IoT in eHealth

Este artigo propõe um framework de segurança adaptativa baseado em risco para
a IoT em cenários de eHealth (ABIE; BALASINGHAM, 2012). O framework utiliza
a teoria dos jogos e técnicas de ciência de contexto para estimar e prever o risco à
segurança da informação. Os métodos e mecanismos de segurança do framework
buscam adaptar as decisões de segurança sobre essas estimativas e previsões. O
framework incorpora modelos de avaliação prática e sistemática que utilizam métricas
de segurança para validação da adaptação.

A abordagem, denominada Adaptive Risk Management (ARM), realiza um esforço
para aumentar a segurança a um nível adequado, adaptando-se às condições dinâmi-
cas de mudança da IoT, incluindo usabilidade, ameaças e heterogeneidade. O artigo
também descreve um possível estudo de caso projetado para validação que propõem
estratégias adaptativas para a interação dinâmica entre segurança e transmissão de
dados em um sistema de monitoramento de pacientes móveis.

O framework emprega o ciclo de controle adaptativo, por meio da metodologia
Monitor-Analyze-Adapt, para gerenciamento de riscos de segurança e privacidade le-
vando em consideração as informações de contexto necessárias para garantir a efici-
ência ao longo do tempo.

Os autores definem ARM como um modelo de gerenciamento de riscos capaz de
aprender, adaptar, prevenir, identificar e responder a ameaças conhecidas e desco-
nhecidas em tempo real. A principal função deste modelo é o desenvolvimento de
métodos e mecanismos de segurança adaptativos baseados em risco para dispositi-
vos inteligentes da IoT que estimam e preveem danos de risco e benefícios futuros,
integrando modelos de monitoramento adaptativo, analítico e preditivo, modelos de
decisão adaptativa e modelos de avaliação e validação em um ciclo contínuo, per-
mitindo que os métodos e mecanismos de segurança adaptem suas decisões sobre
essas estimativas e previsões.

Para enfrentar esses desafios, o modelo ARM proposto considera as seguintes
medidas necessárias: (i) identificação - capacidade de prever problemas; (ii) análise
- capacidade de prever o impacto; (iii) planejamento para implementar ações planeja-
das; (iv) rastreabilidade - capacidade de manter o foco do gerenciamento em ações de
mitigação de risco; e (v) controle - capacidade de reduzir a exposição ao risco. Estas
medidas são alcançadas através da coordenação de diferentes modelos.

A Figura 5 descreve o framework de segurança adaptativa baseada em risco para
a IoT. O framework consiste em (i) o modelo de gerenciamento de risco adaptativo, (ii)
o modelo de monitoramento adaptativo, (iii) os modelos analíticos e preditivos, (iv) os
modelos adaptativos de tomada de decisão e (v) os modelos de avaliação e validação.
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Figura 5 – Modelo proposto para gerenciamento de segurança adaptativa
Fonte: ABIE; BALASINGHAM, 2012

O modelo de monitoramento de segurança adaptável (Adaptive Monitoring) empre-
gado no framework foi proposto pelos autores em (ABIE et al., 2010) e é utilizado para
obter evidências técnicas automatizadas para fins de monitoramento de segurança
operacional contínua. O modelo de monitoramento de segurança adaptável adapta
a arquitetura seguindo um ciclo contínuo de monitoramento das informações de con-
texto e estado dos dispositivos inteligentes da IoT que são explorados em tempo de
execução no processo de adaptação.

Os modelos analíticos e preditivos analisam as informações coletadas a partir do
modelo de monitoramento adaptativo usando a teoria dos jogos e a ciência de contexto
para estimar e prever dinamicamente riscos de segurança e privacidade e benefícios
futuros, visando compreender e priorizar as atividades de tomada de decisão e anali-
sar a segurança socioeconômica da segurança adaptativa na IoT. A teoria dos jogos
foi escolhida pois pode modelar o comportamento dinâmico das partes interessadas
com interesses conflitantes, incluindo as estratégias dos adversários do mundo real.
Os modelos também buscam aprimorar a precisão das estimativas aplicando métodos
de aprendizado automatizado e algoritmos baseados em regras.

Como trabalho futuro os autores destacam: desenvolvimento e prototipação dos
modelos para estimar e prever riscos e benefícios usando a teoria dos jogos e a ci-
ência de contexto; definição da metodologia para medições de segurança e métricas
para validar a eficácia da adaptação; bem como, a concepção de dispositivos inteli-
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gentes com mecanismos de baixo consumo de recursos que irão permitir a detecção
de ameaças em tempo de execução, respondendo a elas e se adaptando ao meio
ambiente, aprimorando o grau de segurança e privacidade. Também é incluído a ne-
cessidade de validação do cenário proposto.

3.2.2 Adaptive Security in Smart Spaces

A Tese de doutorado de Evesti (2014) apresenta uma arquitetura para segurança
adaptativa em espaços inteligentes. A abordagem combina um ciclo de adaptação,
uma ontologia denominada Information Security Measuring Ontology (ISMO) e um
modelo de controle de segurança para espaços inteligentes. O ciclo de adaptação
inclui as fases de monitoramento, análise, planejamento e execução de mudanças no
espaço inteligente. De acordo com os autores, a abordagem se diferencia por definir
todo o ciclo de adaptação e o conhecimento necessário em cada etapa. As contribui-
ções são validadas como parte do protótipo de um espaço inteligente. A abordagem
oferece meios reutilizáveis e extensíveis para alcançar a segurança adaptativa em
espaços inteligentes (EVESTI; SUOMALAINEN; OVASKA, 2013).

Apesar de no artigo (EVESTI; SUOMALAINEN; OVASKA, 2013) a arquitetura ser
explorada por meio de políticas dinâmicas de controle de acesso, o trabalho foi es-
tendido em Evesti (2014), onde outros cenários de uso são expostos. Ou seja, a
segurança adaptativa pode ser aplicada em vários domínios, sendo uma abordagem
de adaptação genérica, consequentemente permitindo a adaptação à vários objetivos
de segurança.

A estrutura da arquitetura proposta é apresentada na Figura 6, onde observa-se
que a mesma está em conformidade com o modelo de referência MAPE-K. Conse-
quentemente, os componentes Monitor, Analyser, Planner e Executor desempenham
um papel fundamental na estrutura, ou seja, a arquitetura aplica o ciclo de adaptação
MAPE-K completo para a segurança adaptativa e define cada fase separadamente. O
conhecimento é oferecido a partir da ontologia no formato Ontology Web Language
(OWL), a ISMO, a qual está conectada aos componentes Monitor, Analyser e Planner
que utilizam o seu conhecimento.

De acordo com o projeto, a fase de monitoramento é definida em um nível deta-
lhado, no entanto, as fases de análise e planejamento precisam de refinamentos. A
fase de análise deve reconhecer o nível de segurança obtido com base nos resulta-
dos do monitoramento e deduzir o nível de segurança necessário das informações de
contexto. Aprimorar estas duas tarefas garantiria a identificação dos requisitos de se-
gurança e as necessidades de adaptação em diferentes situações. Além disso, a fase
de planejamento da adaptação necessita de algoritmos de tomada de decisão mais
sofisticados que considerem diferentes objetivos de segurança. Finalmente, Evesti
(2014) menciona a necessidade de descentralização da abordagem, especialmente
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Figura 6 – Estrutura da arquitetura de adaptação
Fonte: EVESTI, 2014

considerando o desenvolvimento das limitações aqui mencionadas que podem impli-
car em uma necessidade maior de poder computacional, seja de armazenamento ou
processamento.

3.2.3 Managing Context Information for Adaptive Security in IoT Environments

O trabalho de Ramos et al. (2015) visa abordar os desafios de modelagem e de-
senvolvimento de mecanismos de segurança cientes de contexto para a IoT por meio
da definição de dois objetivos. O primeiro é fornecer uma visão geral das implicações
de segurança para os estágios do ciclo de vida do gerenciamento de contexto na IoT.
E o segundo é a concepção de um framework de segurança para IoT proposto em
Bernabe et al. (2014) que tem como finalidade apresentar como as informações con-
textuais podem ser usadas por outros componentes deste framework para capacitar
objetos inteligentes com ciência de contexto ao tomar decisões de segurança.

A Figura 7 apresenta o framework de segurança para IoT concebido em Bernabe
et al. (2014), no qual o grupo funcional de segurança é detalhado. O framework amplia
os componentes de segurança da Architecture Reference Model (ou seja, Authentica-
tion, Authorization, KEM, Identity Management, e Trust && Reputation) com a inclusão
do Group Manager e do Context Manager. O primeiro pretende lidar com mecanismos
de compartilhamento de dados mais flexíveis em que um grupo de objetos inteligen-
tes podem ser envolvidos, enquanto a segurança e a privacidade são preservadas. O
último é proposto para permitir a concepção de mecanismos de segurança cientes ao
contexto para IoT, bem como para considerar as implicações de segurança durante
as diferentes etapas do ciclo de vida do gerenciamento de contexto. Por outro lado,
o framework de segurança propõe as principais interações entre esses componen-
tes de segurança, de modo a permitir a modelagem de mecanismos de segurança
inovadores e adequados, a serem explorados em cenários da IoT.

As pesquisas associadas à Ramos et al. (2015) possuem como foco o Gerenciador



44

Figura 7 – Framework de segurança ciente de contexto para IoT
Fonte: BERNABE et al., 2014

de Contexto (Context Manager ), bem como as principais interações com outros com-
ponentes de segurança, a fim de tornar as decisões de segurança cientes de contexto.
Além disso, são propostos diferentes estágios para o ciclo de vida do gerenciamento
de contexto (incluindo aquisição, modelagem, organização, raciocínio, combinação e
inferência de informações contextuais), bem como um conjunto de diretrizes sobre
implicações de segurança durante estes estágios.

A Figura 8 mostra os principais estágios considerados para o Gerenciador de Con-
texto do framework de segurança. Essas etapas são extraídas das fases do ciclo de
vida do contexto, que são propostas em Perera et al. (2014). Antes de descrever es-
sas etapas, deve-se destacar que o Gerenciador de Contexto pode ser instanciado de
maneira diferente dependendo da entidade da IoT que está sendo considerada. Por
exemplo, enquanto os smartphones atuais podem ser capazes de implantar toda a
funcionalidade das diferentes etapas, outros dispositivos da IoT com mais restrições
de recursos, só poderiam implementar um subconjunto. No caso de sensores ou atu-
adores, eles podem implantar um subcomponente do comunicador de contexto, mas
não a funcionalidade de raciocínio.

Os autores discutem a necessidade de implementação das diferentes etapas do
gerenciamento de contexto e das interações propostas com outros componentes de
segurança, a fim de demonstrar a integração de mecanismos de segurança flexíveis,
leves e adaptativos em diferentes cenários.

3.2.4 Adaptive Security in the Internet of Things

A Tese de Aman (2016) apresenta a concepção de uma solução para o gerenci-
amento de risco adaptativo para a IoT que permite analisar situações adversas em
um contexto distinto e gerenciar o risco envolvido de forma inteligente para que as
preferências do usuário final, a qualidade do serviço e a segurança estejam preserva-
dos. Com isto, em Aman e Snekkenes (2014) é apresentado o modelo de segurança
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Figura 8 – Visão geral do Gerenciador de Contexto
Fonte: PERERA et al., 2014

adaptativa orientado a eventos para IoT, denominado Event Driven Adaptive Security
(EDAS), o qual é aplicado em um cenário de eHealth para proteger o ambiente de
ameaças em tempo de execução.

Para realizar o monitoramento dos eventos de segurança foi utilizada a solução
Open Source Security Information Management (OSSIM) (ALIENVAULT, 2018). No
que tange as adaptações das configurações de segurança, de modo que as preferên-
cias de usuários e serviços sejam preservadas, os autores propõem uma ontologia
que aproveita as informações de risco da correlação de eventos. A ontologia per-
mite que uma ação de mitigação seja selecionada de um conjunto de ações de forma
que sua utilidade, em termos de usabilidade, QoS e confiabilidade de segurança, seja
máxima entre as possíveis ações conforme os requisitos do usuário.

O modelo EDAS aborda a segurança adaptativa na IoT como uma Event Driven
Architecture (EDA) na forma de um clico de feedback. O elemento básico de mudança
disponível no ambiente monitorado é o evento gerado por várias aplicações e dispo-
sitivos registrados em arquivos de log. Eles fornecem um contexto primitivo sobre
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“quem, quando, onde e o que” provoca uma mudança e contém informações impor-
tantes, como data, origem, destino, atividade do usuário, níveis de gravidade, entre
outras, necessárias para detectar situações de risco associadas a um evento. Um mo-
delo de referência é apresentado na Figura 9, a qual inclui três principais componentes
Monitor, Analyzer e Adaptor.

Figura 9 – EDAS: modelo de referência
Fonte: AMAN, 2016

O componente Monitor, prototipado por meio do OSSIM Agent, coleta, filtra e nor-
maliza eventos de diferentes dispositivos da IoT. Para a coleta, o EDAS faz uso tanto da
abordagem com agente6 quanto sem agente (conhecida como agent-less), neste caso
explorando protocolos como Syslog e Simple Network Management Protocol (SNMP).
No que diz respeito aos dispositivos da IoT, os autores adotaram um agente baseado
no Message Queuing Telemetry Transport (MQTT), um protocolo de transporte de
mensagens Machine-To-Machine M2M projetado especificamente para IoT indepen-
dente de plataforma. O cliente do MQTT conecta-se à API de eventos do dispositivo

6Um agente de software é um programa de computador que pode operar autonomamente e efetuar
tarefas específicas sem a direta supervisão humana.



47

para coletar eventos de segurança gerados e os transporta para o OSSIM Agent, onde
eles são armazenados em um arquivo de log específico.

O componente Analyzer é prototipado por meio do OSSIM Server. Inicialmente,
antes dos eventos serem correlacionados, uma pontuação de risco é atribuída a eles.
Para utilizar o conhecimento disponível de forma precisa e adaptar as configurações
de segurança de forma otimizada, a ontologia de adaptação proposta é empregada.
Para operar em tempo de execução, a ontologia considera todas as entidades e seus
relacionamentos necessários para uma segurança adaptativa otimizada. O modelo
proposto é utilizado em um cenário de eHealth habilitado para IoT, onde um paciente
é gerenciado remotamente pela internet ou rede celular. Para isso, três contextos
diferentes foram estabelecidos na ontologia proposta, conforme mostrado na Figura
10.

Figura 10 – EDAS: ontologia para segurança adaptativa
Fonte: AMAN; SNEKKENES, 2014

Uma função de predição escolhe a ação de adaptação com o máximo de utilidade.
Os pesos subjetivos são atribuídos a métricas afetadas para cada propriedade, os
quais correspondem à utilidade geral da propriedade (para ser usada na ação adap-
tada) para um usuário específico. As métricas refletem parâmetros, como usabilidade,
confiabilidade, custo do serviço, entre outros, que podem ser influenciados negativa-
mente ou positivamente por uma propriedade de segurança selecionada. As métricas
são agrupadas em três categorias, User, QoS e Security, para capturar influências
sobre preferências de usuários, QoS e confiabilidade de segurança.

Os autores descrevem um cenário da IoT-eHealth no qual um paciente residindo
em casa, está equipado com vários sensores corporais. Seus sinais vitais são mo-
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nitorados através desses sensores e são transmitidos através de uma rede sem fio
ou celular para um local remoto do hospital para posterior diagnóstico. O paciente
frequentemente usa seu smartphone, parte dessa infraestrutura, instalado com um
aplicativo de eHealth para acompanhar o estado de saúde, bem como para pagamen-
tos de cobranças diversas além do uso pessoal. Com isto, uma situação adversa é
descrita onde um indivíduo mal intencionado com acesso ao smartphone tenta se au-
tenticar no aplicativo de eHealth. Desta forma, a EDAS deve levar em consideração
os diferentes contextos para escolha da melhor opção de mitigação.

É possível afirmar que ao utilizar o OSSIM, o suporte à heterogeneidade fica li-
mitado, uma vez que é necessário criar as regras para normalização usando uma
sintaxe similar a eXtensible Markup Language (XML) por meio da edição de arquivos.
Além disso, o OSSIM é reconhecido por limitações quanto a estabilidade e escalabili-
dade (ROCHFORD; KAVANAGH, 2015; SHANKAR, 2014). De acordo com o próprio
autor, os componentes de adaptação são meramente compostos por um analisador
de strings e chamadas à API, sendo necessária uma abordagem independente de
plataforma para fornecer interoperabilidade na IoT. Finalmente, em Mozzaquatro et
al. (2017), ao referenciar o EDAS, os autores destacam que o modelo não considera
possíveis vulnerabilidades que possam impedir eventuais ameaças no ambiente.

3.2.5 Efficient Security Adaptation Framework for Internet of Things

O artigo (EL-MALIKI; SEIGNE, 2016) apresenta um framework genérico denomi-
nado Security Adaptation Reference Monitor (SARM) que emprega o paradigma au-
tonômico, sendo desenvolvido especialmente para ambientes suportados por redes
sem fio altamente dinâmicas. O SARM realiza os ajustes dos parâmetros de segu-
rança levando em consideração o risco do ambiente atual e o desempenho do sistema,
especialmente no que se refere à otimização do seu consumo de energia. Isto ocorre
sob as políticas e as restrições de intervenção em tempo de execução dos usuários.

Assim, de acordo com os autores, o framework se difere dos outros por:

• utilizar um sistema de controle de feedback;

• empregar mecanismos de segurança dinâmicos e em evolução relacionados ao
monitoramento de contextos;

• realizar o gerenciamento de energia explícita;

• lidar com a mobilidade dos atacantes.

O foco principal deste trabalho é a adaptação de segurança em ambientes de co-
municação móvel e sem fio. Além disso, de acordo com autores, a melhor maneira
de implementar o framework para cada programa de comunicação seria integrá-lo no
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kernel e, consequentemente, ter o controle geral da segurança do ambiente. Assim,
todos os programas de comunicação teriam que interagir com o SARM para obter
acesso aos recursos de comunicação.

O SARM foi proposto como um framework genérico pois os autores consideram
que implementar e escolher um sistema de segurança adaptativa depende de alguns
fatores que estão correlacionados, como: o custo de aquisição; custo de manutenção;
usabilidade; e eficiência. Com isto, a proposta foi concebida seguindo uma metodo-
logia de construção modular de blocos de modo a facilitar a integração e ocultar a
complexidade interna do sistema. Além disso, essa abordagem permite uma expan-
são gradual para atender aos novos requisitos da IoT devido a sua constante evolução.
Para reagir em tempo real a qualquer ameaça, o SARM baseia-se em informação de
feedback, buscando reduzir a intervenção humana.

O SARM é descrito como uma quintupla: AS = (A,X,Q,Up,Uf). ‘A’ é composto
por componentes do sistema e um conjunto de propriedades. Esses componentes
pertencem a informações relacionadas ou não (como QoS, por exemplo) à segurança.
O contexto ‘X’ refere-se à circunstância de qualquer interação entre um usuário e o
sistema. As dimensões de adaptabilidade ‘Q’ são relacionadas à QoS ou segurança,
e fornecem uma visão de alto nível dos usuários do sistema. As preferências do
usuário, representadas pela sigla ‘Up’, expressam restrições e requisitos dos usuários.
A função de utilidade ‘Uf’ expressa a qualidade da adaptação para um usuário ou
rede. Os detalhes de implementação e experimentação do SARM junto à uma série de
simulações e avaliações incluindo as métricas de avaliação, especialmente referentes
ao consumo de energia, são expostas em El-Maliki (2014).

Após definir explicitamente os elementos de um sistema adaptativo, os autores
realizam o mapeamento dos mesmos em um sistema autonômico, conforme observa-
se na Figura 11. Para a unidade funcional, foram adicionados as preferências de
usuários e os parâmetros de segurança. Depois disso, foi adicionado um elemento
sensorial para levar em consideração o contexto. Para a unidade de gerenciamento,
foram definidas as políticas e logs para segurança de curto e longo prazo ou para
análises de segurança e monitoramento de QoS. Os blocos de risco, vulnerabilidades
e desempenho foram baseados no módulo de gerenciamento de risco.

Apesar do SARM ser proposto como um modelo genérico, a sua descrição é apre-
sentada em um alto nível, não sendo especificados detalhes de como os blocos mo-
dulares são implementados, ou ainda, como eles se comunicam. Diferentemente da
maioria dos trabalhos relacionados, os autores optaram pela utilização de simulação
para a avaliação. Os autores ainda destacam que novas pesquisas são oportunas
para suportar mais parâmetros de adaptação (como o processamento e uso de me-
mória). Além disso, eles mencionam a possibilidade de desenvolvimento do SARM
diretamente no sistema operacional, o que vai contra algumas das premissas da IoT.
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Figura 11 – SARM: fundamentos do framework genérico para segurança adaptativa
Fonte: EL MALIKI, 2014

Funções alternativas para tomada de decisão, como funções fuzzy e não lineares, po-
deriam aumentar a flexibilidade do SARM. Aumentar o número de informações contex-
tuais a serem processadas na função de tomada de decisão pode melhor a qualidade
das adaptações, no entanto, aumentando o consumo energético. O autor também con-
sidera que qualquer contradição levantada pelas políticas, preferências do usuário e
decisão do sistema deve ser abordada em tempo de execução, o que não é suportado
completamente. Finalmente, questões de escalabilidade do SARM também devem ser
consideradas com maior profundidade para melhorar a credibilidade do framework.

3.2.6 An Ontology-based Cybersecurity Framework for the Internet of Things

O trabalho de Mozzaquatro et al. (2016) propõe uma arquitetura para framework
de segurança adaptativa (vide Figura 12) baseada no modelo MAPE-K utilizando uma
ontologia para a tomada de decisões visando melhorar a segurança da informação
em sistemas industriais. O framework é adaptado em Mozzaquatro et al. (2018),
contemplando duas abordagens: (1) em tempo de projeto, que fornece um método
dinâmico para criar serviços de segurança por meio da aplicação de uma metodologia
baseada em modelos, considerando os processos empresariais existentes; e (2) em
tempo de execução, que envolve monitorar o ambiente da IoT, classificar ameaças e
vulnerabilidades e atuar no ambiente, garantindo a adaptação correta dos serviços
existentes.
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Figura 12 – Uma arquitetura para framework de segurança adaptativa baseada em
ontologia integrada com a plataforma C2NET.
Fonte: MOZZAQUATRO et al., 2016

A abordagem em tempo de execução, foco desta análise, monitora os dispositivos
da IoT com base em métricas e atributos de segurança para identificar comportamen-
tos maliciosos no ambiente. Consequentemente, as configurações e/ou regras preci-
sam ser adaptadas de acordo com a ontologia, quando os alertas são acionados por
ferramentas de segurança. Para isso, a ontologia contribui para identificar as relações
entre ameaças, ativos, vulnerabilidades, mecanismos e propriedades de segurança.

A ontologia apresentada na Figura 13, denominada IoTSec, empregada na base de
conhecimento, visa contribuir para sustentar o sistema usando consultas de informa-
ções contextuais coletadas no ambiente. A contribuição desta abordagem é validada
por meio de duas abordagens: a validação da ontologia empregando a metodologia
Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE); e um cenário indus-
trial implementado no âmbito do projeto Cloud Collaborative Manufacturing Networks
(C2NET7) para verificar a adequação da aplicação do framework considerando algu-
mas questões de cibersegurança.

Para avaliação da proposta dois cenários foram desenvolvidos sobre o setor meta-
lúrgico buscando aplicar a estrutura de segurança baseada em ontologia para melho-
rar os problemas de segurança entre os dispositivos da IoT e a plataforma C2NET. Os
autores observam que o trabalho considera que os cenários são vulneráveis apenas
às ameaças digitais, como divulgação de informações, ataques de repetição, spoofing

7http://c2net-project.eu/
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Figura 13 – Ontologia de referência para segurança na IoT
Fonte: MOZZAQUATRO et al., 2016

e outros ataques a dispositivos inteligentes.
Apesar dos trabalhos (MOZZAQUATRO; JARDIM-GONCALVES; AGOSTINHO,

2015; MOZZAQUATRO et al., 2016, 2018) proporem a concepção de um framework
integrado ao projeto C2NET, eles não detalham esta integração, comprometendo o
ciclo MAPE-K, ou seja, é possível destacar que estes trabalhos são especialmente
direcionados à base de conhecimento do ciclo. Os autores apenas mencionam que a
utilização de ferramentas de segurança oferece informações sobre diferentes tipos de
alertas. Com isso, não são fornecidos detalhes sobre a implantação e interação entre
as ferramentas. Consequentemente, não é possível afirmar maiores detalhes sobre
os requisitos de escalabilidade e distribuição do framework. Reforçando isto, uma
importante limitação destacada pelos autores em Mozzaquatro et al. (2018) é a inca-
pacidade de lidar com desafios reais visto a necessidade de adoção de uma avaliação
contínua de risco adaptativo que vise permitir a tomada de decisões em tempo de exe-
cução com respostas adaptativas. Finalmente, destaca-se que a proposta não consi-
dera diferentes fontes de informações contextuais, sendo focado apenas em questões
de segurança.

3.2.7 Ontology-based Automation of Security Guidelines for Smart Homes

Em Khan; Ndubuaku (2018), uma ontologia é proposta para representar o conheci-
mento sobre as diretrizes de segurança para interoperabilidade e entendimento entre
os usuários de casas inteligentes. Além disso, uma ontologia baseada em contexto é
desenvolvida, a qual se adapta às mudanças de informações contextuais, como con-
texto do usuário e contexto do ambiente físico. Diferentes casos de uso criados com a
linguagem de consulta SPARQL demonstram a aplicação de diretrizes de segurança
em casas inteligentes e destacam como o contexto pode ajudar o usuário a executar
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essas diretrizes automaticamente.
A ontologia proposta, denominada Cyber Security Guidelines Ontology (CSGO),

foi baseada no modelo abstrato de diretrizes de segurança ilustrado na Figura 14. A
CSGO apresenta uma maneira padronizada de representar o conhecimento sobre as
diretrizes de segurança para a sua implementação na casa inteligente. A ontologia foi
proposta seguindo uma investigação de diretrizes de segurança de várias fontes. Na
sequência, visando automatizar o processo de agir sobre essas diretrizes para ajudar
o usuário a executá-las, os autores apresentam a ontologia baseada em contexto para
incorporar o contexto do usuário, fornecendo assim subsídio para a automação do
gerenciamento de segurança e o envolvimento total do usuário para suportar uma
modelagem incremental das diretrizes de segurança.

Figura 14 – Modelo abstrato de diretrizes de segurança
Fonte: KHAN; NDUBUAKU, 2018

A diferença deste trabalho com relação à outras propostas ontológicas para segu-
rança é evidenciada pela premissa de que a medida de controle é executada por um
ator externo ao ativo, enquanto nos demais trabalhos esta ação é atribuída ao próprio
ativo. As diretrizes de segurança para o usuário são classificadas em três diferentes
níveis de envolvimento ao qual o usuário será submetido durante a execução: auto-
mático; semiautomático; e manual.

Ainda que seja prevista a execução automática e semiautomática de ações na on-
tologia, o trabalho não apresenta a integração da mesma em um framework para au-
tomação e análise em tempo de execução. Os autores ainda destacam a necessidade
de implementar a automação proposta em um cenário real. Além disso, eles menci-
onam a possibilidade de integração da CSGO com ontologias existentes e banco de
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dados de segurança externos para aplicações mais abrangentes. No entanto, ao em-
pregar ontologias, é necessário uma preocupação quanto a distribuição do framework
a ser proposto visando possíveis limitações de escalabilidade.

3.3 Discussão dos Trabalhos Selecionados

As Tabelas 6 e 5 apresentam uma análise comparativa entre os projetos discutidos
nesta seção. Visando otimizar o espaço ocupado pelas tabelas, os trabalhos foram
identificados pelo sobrenome do primeiro autor e o respectivo ano de publicação.

A elaboração da Tabela 5 se deu por meio da pontuação resultante da Análise de
Qualidade (AQ) da RSL que considerou os seguintes critérios e respectivas pontua-
ções:

• C1 - os objetivos da pesquisa estão claramente definidos? (Sim - 1, Não - 0);

• C2 - a metodologia de avaliação é descrita em detalhes? (Sim - 1, Não - 0);

• C3 - existem informações que possibilitem a projeção da proposta em ambientes
de produção da IoT? (Sim - 1, Não - 0);

• C4 - o artigo contempla detalhes que propiciam a replicação dos estudos? (pon-
tuação de 1 a 3);

• C5 - os resultados e contribuições estão claramente expostos? (Sim - 1, Não -
0);

• C6 - a arquitetura é descrita de maneira clara? (pontuação de 1 a 3).

Tabela 5 – Análise de qualidade dos trabalhos selecionados

ABIE,
2012

EVESTI,
2014

RAMOS,
2015

AMAN,
2016

EL-
MALIKI,

2016

MOZZA-
QUATRO,

2018

KHAN,
2018

C1 1 1 1 1 1 1 1
C2 0 1 0 1 1 1 1
C3 0 0 0 1 0 0 0
C4 1 2 1 3 2 2 1
C5 1 1 1 1 1 1 1
C6 1 3 2 3 2 2 1
AQ 4 8 5 10 7 7 5

Na sequência, a análise realizada na Tabela 6 visou identificar o suporte as seguin-
tes características:

• R1 - suporte à heterogeneidade pelas propostas;
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• R2 - a aderência ao ciclo de feedback MAPE-K;

• R3 - o provimento de estratégias para aplicação de adaptações no ambiente;

• R4 - a utilização de análise de risco como subsídio para tomada de decisão;

• R5 - a estratégia utilizada para escolha da adaptação entre diferentes opções;

• R6 - a área do estudo de caso;

• R7 - a escalabilidade do modelo ou framework ;

• R8 - a possibilidade de distribuição da proposta;

• R9 - as fontes de informações contextuais consideradas.

Tabela 6 – Tabela comparativa dos trabalhos selecionados

ABIE,
2012

EVESTI,
2014

RAMOS,
2015

AMAN,
2016

EL-
MALIKI,

2016

MOZZA-
QUATRO,

2018

KHAN,
2018

R1 Não Limitada Sim Sim Não Sim -

R2 MAPE MAPE-K - MAPE-
K MAPE MAPE-K K

R3 Não Não Não Limitada Limitada Limitada Prevista
R4 Não Não Não Fórmula - Não Não

R5 - Conjuntos
Fuzzy - Ontologia - Ontologia Ontologia

R6 eHealth
Ambientes

Inteli-
gentes

Não eHealth

Redes
de Sen-
sores

sem Fio

Indústria
Metalúr-

gica
Não

R7 Não Não - Não Não - -
R8 Não Não - Sim Não - -

R9

Usuário,
QoS e
Segu-
rança

Segu-
rança

Segu-
rança

Usuário,
QoS e
Segu-
rança

Usuário,
QoS e
Segu-
rança

Segu-
rança

Segu-
rança

Por meio da análise da tabela, bem como pela descrição dos trabalhos, percebe-
se o suporte à heterogeneidade, ainda que contemplado por alguns trabalhos, apenas
Aman (2016) apresenta detalhes suficientes que permitem replicar o estudo e identi-
ficar os pontos fortes e fracos da abordagem realizada, o que o destacou dos demais
em sua pontuação na análise de qualidade. Neste sentido, existe uma lacuna nos
frameworks para segurança adaptativa, especialmente na etapa de monitoramento do
ciclo MAPE-K.
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Reforçando esta afirmação, ao analisar o segundo requisito, aderência ao ciclo
de feedback, ainda com exceção de Aman (2016), apesar da maioria dos trabalhos
apresentarem em seu modelo as etapas MAPE, eles não fornecem especificações
suficientes que permitam a replicação das avaliações ou ainda que possibilitem a pro-
totipação fidedigna do modelo. É possível afirmar também que, em uma análise alto
nível, visto até mesmo a profundidade da descrição dos modelos, eles se assemelham
em grande parte. Além disso, a maior parte dos trabalhos se restringe a detalhar as
ontologias propostas, as quais se referem exclusivamente à base de conhecimento do
ciclo.

Quanto ao fornecimento de estratégias que permitam a adaptação do ambiente à
IoT, seja de forma automática ou semiautomática, nenhum dos trabalhos contempla de
maneira satisfatória esta propriedade. Ou seja, apesar dos trabalhos possuírem como
objetivo o fornecimento de segurança adaptativa, parte deles suporta este requisito
de forma limitada, por meio de scripts personalizados como em Aman (2016) ou de
códigos desenvolvidos especificamente para a avaliação (EL-MALIKI; SEIGNE, 2016;
MOZZAQUATRO et al., 2018).

A análise de risco, a qual deve nortear as adaptações a serem realizadas, também
é fornecida apenas em Aman (2016). Ainda assim, a mesma não contempla informa-
ções contextuais externas, restringindo-se apenas ao cálculo do risco com base nos
eventos analisados e nas regras especificadas.

No que diz respeito a estratégia utilizada para decisão das diferentes opções de
adaptação, a maior parte dos trabalhos tem empregado ontologias (regras ontológi-
cas), a qual já é utilizada como base de conhecimento. Contudo, percebe-se que um
dos principais benefícios teóricos do uso de ontologias, o reuso, não tem sido efeti-
vamente explorado e na prática tem se tornado um problema na área (CALDAROLA;
RINALDI, 2016; MOZZAQUATRO et al., 2018). A adoção de ontologias também im-
plica em limitações de desempenho, o que pode inviabilizar a utilização das propostas
em cenários da IoT.

De forma geral, percebe-se que não há um cenário específico para avaliação dos
modelos, sendo geralmente utilizados os que mais se aproximam com a experiência
dos grupos de pesquisa e parcerias dos mesmos em diferentes projetos.

Com relação às propostas, observa-se a necessidade de contemplarem a distri-
buição e a escalabilidade dos frameworks, possibilitando sua aplicação em cenários
de crescente volume de dados, como na IoT. Finalmente, há a necessidade de pro-
postas que propiciem a resolução de conflitos em diferentes requisitos, sejam eles de
segurança, dos usuários, entre outros.

A Tabela 6 e a discussão apresentada forneceu subsídio para responder de forma
objetiva as questões estabelecidas nesta revisão:

• “(Q1) Quais os atuais desafios de segurança adaptativa em IoT?” - considerando
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o escopo deste estudo, é possível afirmar que alguns dos desafios estão rela-
cionados às limitações das propostas discutidas ao analisar a Tabela 6, como
por exemplo: o suporte à heterogeneidade, em especial na etapa de monito-
ramento do MAPE-K, o que contempla a aquisição de informações contextuais
de fontes distintas; a aderência ao ciclo de feedback MAPE-K, visto que nem
todos fornecem informações sobre a concepção de cada etapa; a possibilidade
de replicação dos estudos, uma vez que os autores não disponibilizam seus pro-
tótipos, muito menos exploram tecnologias para facilitar esta tarefa; adoção de
estratégias flexíveis que promovam a adaptação do ambiente da IoT; emprego
de análise de riscos para direcionar as adaptações necessárias;

• “(Q2) Quais as estratégias utilizadas para avaliação das propostas?” - percebe-
se que, em geral são utilizados estudos de caso em diferentes áreas da IoT;

• “(Q3) Quais as informações contextuais utilizadas para adaptações?” - além
de considerar os requisitos de segurança, alguns estudos exploraram o uso de
informações de QoS em conjunto com as preferências dos usuários, no entanto,
o impacto do uso destas informações necessita de uma análise aprofundada,
indicando esta como uma questão ainda em aberto para novas pesquisas;

• “(Q4) Quais os mecanismos para escolha da adaptação considerando diferentes
contextos?” - alguns trabalhos apresentam o uso de ontologias, porém, este
também permanece um tópico a ser estudado explorando novos algoritmos.

3.4 Considerações sobre o Capítulo

O presente capítulo buscou apresentar a RSL realizada sobre segurança adapta-
tiva ciente de contexto para IoT. Através da metodologia aplicada foi possível perceber
que atualmente existem várias abordagens para segurança adaptativa. No entanto,
muitas propostas atualmente desenvolvidas se concentram em objetivos de segurança
específicos (FERRERA et al., 2016; VILLARREAL-VASQUEZ; BHARGAVA; ANGIN,
2017; LE; MAPLE; WATSON, 2018). Percebe-se também a falta no tratamento com-
pleto do ciclo de feedback, ou seja, as abordagens não definem todo o ciclo MAPE-K.
No que diz respeito a aquisição de informações contextuais, não foi identificado um
trabalho que caracterize uma contextualização oportuna para IoT, explorando os dife-
rentes requisitos e desafios nessa infraestrutura distribuída. Além disso, as arquitetu-
ras genéricas analisadas não detalham os métodos usados em cada componente, o
que dificulta a reutilização e extensibilidade das abordagens propostas. Com a RSL foi
possível identificar que apesar dos avanços nas pesquisas em segurança adaptativa
em diferentes frentes, os desafios mencionados continuam em aberto, existindo ainda
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poucos modelos genéricos que detalhem a sua concepção, prototipação e estratégias
de avaliação.



4 AS-PROCBE: SEGURANÇA ADAPTATIVA NA INTERNET
DAS COISAS EXPLORANDO CONTEXTUALIZAÇÃO PRO-
GRESSIVA DE EVENTOS

Considerando os objetivos elencados, um modelo arquitetural para segurança
adaptativa explorando ciência de contexto foi concebido visando oferecer recursos
oportunos no emprego dos diferentes cenários da IoT.

O esforço de concepção do modelo considerou as premissas do Execution En-
vironment for Highly Distributed Applications - Situational Awareness (EXEHDA-SA),
propondo uma continuidade da pesquisa discutida em Almeida et al. (2019), com o
intuito de melhor atender os requisitos da IoT no que tange a contextualização para se-
gurança adaptativa. Desta forma, na seção seguinte são descritas as características
do EXEHDA-SA relevantes para a compreensão da abordagem desenvolvida nesta
Tese, para posteriormente descrever o modelo concebido.

4.1 Escopo do Trabalho: EXEHDA-SA

A adoção do EXEHDA-SA (ALMEIDA et al., 2019) visa apoiar o atendimento de al-
guns requisitos chaves para a IoT como escalabilidade, modularidade, extensibilidade
e interoperabilidade. Além disso, a sua utilização é motivada por seu modelo arquitetu-
ral flexível e extensível, além de apresentar uma estratégia de prototipação viável para
processamento de eventos nos ambientes da IoT. Outros aspectos que influenciaram
esta decisão incluem:

• o EXEHDA-SA foi proposto com base no middleware EXEHDA (LOPES et al.,
2014), o qual é direcionado às aplicações distribuídas, móveis e cientes de con-
texto, e tem como objetivo criar e gerenciar um ambiente ubíquo formado por
células de execução distribuídas e promover a computação sobre esse ambiente
heterogêneo;

• o modelo propõe a coleta de eventos de dispositivos heterogêneos, e discute
funcionalidades para normalização, contextualização, processamento de even-
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tos, atuação e armazenamento, o que se alinha com as etapas MAPE do ciclo
de feedback ;

• emprego dos conceitos de ciência de situação, tendo como base o modelo de
Endsley (ENDSLEY, 1988, 2011), o qual está diretamente associado com a de-
manda de contextualização dos eventos de segurança, e pode ser identificado
pela nomenclatura dos módulos do EXEHDA-SA, bem como por seus respecti-
vos propósitos.

O EXEHDA-SA é formado por três componentes:

• Collector (vide Figura 15), que atua na borda da arquitetura, sendo principal-
mente responsável por coletar eventos do ambiente ubíquo, podendo adicional-
mente, realizar o processamento de eventos para detecção de situações de in-
teresse, e inclusive realizar a respectiva atuação;

Figura 15 – Componente projetado para o EXEHDA-SA Collector

• SmartLogger, o qual foi projetado para ser implantado em um dispositivo de-
dicado visando o recebimento de eventos e situações de diferentes Collec-
tors e SmartLoggers sob sua gerência, oferecendo assim recursos de pré-
processamento, correlação e atuação, bem como um repositório de armazena-
mento (conforme observa-se na Figura 16);

• Manager, ilustrado na Figura 17, foi concebido para receber eventos de diferen-
tes Collectors e SmartLoggers, sendo o último ponto de contato para agrupa-
mento da visão geral sobre todos os dispositivos sob coordenação da instância
de implantação do EXEHDA-SA.
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Figura 16 – Componente projetado para o EXEHDA-SA SmartLogger

Figura 17 – Componente projetado para o EXEHDA-SA Manager

Ao possibilitar o envio e recebimento de eventos e situações de SmartLoggers
para SmartLoggers, o EXEHDA-SA estabeleceu um modelo arquitetural multinível,
preservando a organização celular proposta originalmente pelo middleware EXEHDA
- observada na Figura 18 - e consequentemente garantindo a autonomia de cada
célula, seja ela representada fisicamente por diferentes instituições parceiras, filiais,
unidades, segmentos de rede, entre outras (conforme Figura 16). Ou seja, o fluxo
de comunicação do EXEHDA-SA visa estabelecer diferentes níveis dentro de uma
hierarquia, onde cada nível representa os aspectos de ciência de situação de um
escopo específico. Esses níveis são criados alocando diferentes SmartLoggers que
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lidam com a autonomia de cada célula.

Figura 18 – Componentes do EXEHDA-SA mapeados sobre o ambiente ubíquo

O principal aspecto a ser observado é que o projeto inicialmente proposto em Al-
meida (2016), previa a contextualização como uma funcionalidade provida no módulo
de pré-processamento, o qual era previsto apenas no componente Collector. No en-
tanto, com a evolução da pesquisa e a concepção do EXEHDA-SA, conforme pode ser
observado nas diferentes figuras apresentadas para cada componente, a contextuali-
zação passou a integrar também o módulo de compreensão. Além disso, o EXEHDA-
SA provê os módulos de pré-processamento tanto no Collector, como no SmartLogger
e Manager.

4.2 Modelo Arquitetural AS-ProCBE

O modelo arquitetural para segurança adaptativa na IoT explorando contextuali-
zação progressiva de eventos concebido foi denominado Adaptive Security through
Progressive Context-Based Enrichment (AS-ProCBE). Após descrever e instanciar a
concepção do modelo com referência ao EXEHDA-SA, nesta seção serão discutidas
as adaptações propostas dos modelos de Endsley e MAPE-K, colocando a contextua-
lização em evidência. Na sequência, será apresentado o modelo proposto, ilustrando
suas funcionalidades, bem como suas aderências aos modelos referenciados.

Para concepção do modelo foram utilizados diagramas de componentes elabora-
dos em uma linguagem denominada Technical Architecture Modeling (TAM), a qual
trata-se de diagramas baseados na Unified Modeling Language (UML) (SAP, 2007).
Em especial, destaca-se o uso do elemento agente proposto na linguagem, o qual
consiste de um elemento ativo capaz de executar alguma ação, podendo conter agen-
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tes, unidades de armazenamento, subsistemas, componentes e classes. A sua utili-
zação foi definida pois este elemento permite a especificação de múltiplos agentes,
escalonando/sobrepondo os elementos na imagem ou mostrando três pontos entre
elementos do mesmo tipo. Seguindo o princípio de modularidade da engenharia de
software (BASS; CLEMENTS; KAZMAN, 2012) e visando padronizar a nomenclatura
utilizada, os agentes definidos na TAM serão denominados de módulos neste texto.

A elaboração desta Tese pode ser subdividida em três principais proposições:

• a principal, que apresenta o diferencial deste trabalho por meio da distribuição
da contextualização de forma transversal no ciclo MAPE-K, conforme disposto
na Figura 19, bem como a adaptação do modelo de Endsley ilustrada na Figura
20;

• a consequente concepção de um modelo arquitetural com base em um conjunto
de módulos propostos tendo como referência o EXEHDA-SA, e;

• a decorrente adaptação do modelo arquitetural do EXEHDA-SA, realizando tanto
a especialização do módulo de projeção, bem como a simplificação dos diferen-
tes componentes para uma única abstração.

A Figura 19 apresenta a adaptação do ciclo de feedback MAPE-K proposto pela
IBM, anteriormente ilustrado na Figura 2, onde o contexto era considerado apenas
como uma base de informações proveniente do ambiente monitorado. Neste novo
modelo concebido, destaca-se a adição do módulo “Enriquecimento Baseado em Con-
texto”, o qual visa promover a contextualização dos eventos coletados pelos sensores
de forma onipresente.

Figura 19 – Adaptação concebida do ciclo de feedback MAPE-K com Enriquecimento
Baseado em Contexto
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Com o modelo proposto, a aquisição de informações contextuais é enfatizada em
um esforço de tornar o contexto o principal componente de segurança para direcionar
o comportamento de dispositivos IoT. Sendo assim, a proposta permite que dados de
contexto sejam coletados tanto do próprio ambiente como de diferentes fontes exter-
nas, bem como nas diferentes etapas do ciclo, considerando o momento mais ade-
quado para cada cenário no fluxo de tratamento dos eventos. Esta proposta parte da
premissa que, por um lado, sabe-se que o enriquecimento é crucial para a prioriza-
ção de incidentes e demais investigações, mas por outro, quando a contextualização
é realizada em excesso pode poluir o ambiente dificultando a análise dos dados, além
de exigir recursos de processamento, rede e armazenamento, podendo inclusive, pre-
judicar o desempenho de sistemas em produção como bases de dados, serviços de
diretórios, entre outros serviços.

Sendo assim, este componente foi concebido com duas classificações de estraté-
gias para o enriquecimento dos eventos:

• enriquecimento baseado em fluxo, ou streaming enrichment : projetado para con-
templar as rápidas mudanças no ambiente, ou seja, informações dinâmicas. Por
exemplo, à medida que os usuários conectam e desconectam com diferentes
ativos e se autenticam para navegação web, é possível relacionar estes eventos
associando, através do endereço IP, todos os acessos web registrados inicial-
mente apenas com este IP do dispositivo junto aos dados do usuário utilizados
para autenticação - por exemplo, Cadastro de Pessoa Física (CPF) - registrados
em um diferente fluxo de eventos;

• o enriquecimento baseado em lotes, ou bulk enrichment : visa dar suporte à co-
leta de informações em lote, geralmente envolvendo dados estáticos dispostos
em alguma base de dados. Por exemplo, considerando o cenário anterior, seria
possível adicionar a criticidade do ativo utilizado para o acesso buscando este
dado de uma solução de inventário e buscar, a partir do CPF usado para auten-
ticação, qual o nome do usuário e o seu nível de acesso em uma tecnologia de
gestão de identidades para posterior análise.

Uma vez que o EXEHDA-SA foi proposto tendo como referência o modelo de Ends-
ley de ciência de situação, também foi realizada a adaptação deste modelo para ade-
quação à idealização de contextualização proposta nesta Tese. Visando evidenciar a
proposição de uma contextualização transversal, a Figura 20 apresenta a adaptação
realizada no modelo, similar ao proposto para o ciclo MAPE-K, onde observa-se a
interação dos demais componentes do modelo com o componente proposto.

Partindo da adaptação do modelo MAPE-K proposto, do modelo arquitetural do
EXEHDA-SA e da necessidade de formalização da sua organização modular para
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Figura 20 – Adaptação concebida do modelo de Endsley de ciência de situação com
Enriquecimento Baseado em Contexto

adequação à um ciclo de feedback, a Figura 21 ilustra o mapeamento dos módulos
projetados no MAPE-K sob o EXEHDA-SA. Nela, fica evidenciada a associação entre
os conceitos de ciência de situação e as etapas propostas pela IBM no MAPE-K.

Figura 21 – Adaptação e mapeamento do modelo MAPE-K proposto sob o EXEHDA-
SA

Observa-se na figura que a base de conhecimento é mapeada para o “Repositório
Híbrido de Informações Contextuais” (RHIC), o qual foi proposto e amplamente discu-
tido em Machado et al. (2017). O módulo “Percepção”, por meio dos seus diferentes
submódulos (Log Collector, Status Collector, entre outros), possibilita o atendimento
das atividades propostas tanto para o componente “Sensores” quanto para o “Monito-
rar”. Já as atividades do componente “Analisar” do ciclo são realizadas pelos módulos
de “Compreensão” e “Projeção”. O componente “Planejar” é mapeado para o módulo
“Decisão”. Por sua vez, o módulo “Execução de Ações” representa os componentes
“Executar” e “Atuadores” do ciclo MAPE-K. Os módulos “Execução de Ações” e “Deci-
são” não foram propostos inicialmente no EXEHDA-SA, sendo incluídos nesta Tese, e
serão descritos a seguir no modelo arquitetural concebido.
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Tendo discutido a adaptação dos modelos MAPE-K e de Endsley, e ilustrado o ma-
peamento do MAPE-K sob o EXEHDA-SA, a seguir será apresentada a concepção
do modelo arquitetural em uma estratégia modular. A Figura 22 apresenta uma visão
geral dos módulos propostos no modelo arquitetural AS-ProCBE. Na figura, é possível
verificar inicialmente o módulo de Enriquecimento Baseado em Contexto (à direita),
o qual se destaca perante os trabalhos relacionados e evidencia a principal concep-
ção desta Tese e modificação do EXEHDA-SA, o que será discutido em detalhes na
sequência.

Figura 22 – Visão geral dos módulos do modelo arquitetural AS-ProcBE para segu-
rança adaptativa ciente de contexto

Diferentemente do EXEHDA-SA, a organização arquitetural do modelo foi conce-
bida em um único componente, o qual pode assumir os diferentes propósitos do Col-
lector, SmartLooger e Manager, uma vez que ele foi proposto para ser modular, po-
dendo os diferentes módulos e submódulos serem ativados de acordo com o perfil
operacional desejado. Ou seja, uma vantagem da arquitetura modular proposta é que
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os módulos são implantados apenas quando necessário, o que é oportuno para dis-
positivos com restrições de hardware, como os que compõem a IoT.

Destaca-se também que cada módulo projetado neste componente é extensível e
permite a alocação de seus módulos e submódulos em diferentes dispositivos. Além
disso, a Figura 22 ilustra a adição de novos módulos que visam dividir e especializar
as ações anteriormente de responsabilidade exclusiva do módulo de projeção.

As próximas subseções apresentam uma discussão de cada módulo proposto no
modelo arquitetural da Figura 22.

4.2.1 Enriquecimento Baseado em Contexto

Este módulo foi proposto visando a aquisição dinâmica de informações contextu-
ais a partir de fontes heterogêneas e distribuídas. A sua concepção tem como intuito
viabilizar um enriquecimento progressivo baseado em contexto e no momento opor-
tuno, minimizando impactos, como o aumento desnecessário no tráfego da rede, e
possibilitando uma contextualização distribuída na arquitetura, evitando assim limites
impostos por soluções de inteligência de ameaças, ou ainda, preservando a priva-
cidade dos dados em cenários como empresas com organização hierárquica. Além
disso, com esta proposta pretende-se prevenir o excesso de informações contextu-
ais irrelevantes, que por sua vez impactam negativamente no volume de informações
processadas e armazenadas.

A dinamicidade da contextualização do AS-ProCBE disposta neste módulo com-
preende que informações contextuais sejam adquiridas com base nos dados do pró-
prio evento coletado pelo módulo “Percepção”, bem como nos dados já derivados de
etapas prévias de contextualização. Por exemplo, tendo como referência eventos de
tráfego web de clientes internos à infraestrutura, é possível na etapa de percepção
adicionar informações sobre a localização do usuário com base no endereço IP de
origem do acesso, e em caso de atividade suspeita identificada na etapa de compre-
ensão, mais precisamente pelo módulo de correlação, seria oportuno adicionar infor-
mações de geolocalização, e de inteligência de ameaças (por exemplo, identificar se
o URL acessada está em alguma blacklist). Ainda considerando este cenário, seria
viável e interessante, na etapa de decisão, coletar de uma base de dados de usuários,
o e-mail do usuário em questão para notificá-lo sobre a atividade identificada.

Desta forma, destaca-se a existência de duas estratégias de contextualização no
AS-ProCBE:

• contextualização pré-definida: corresponde a adição de informações contextuais
de forma estática e pré-definida, por exemplo, todo evento coletado de determi-
nado arquivo de log pode receber a informação contextual relativa à sua priori-
dade. Esta contextualização está fortemente associada ao módulo “Percepção”
discutido na sequência.
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• contextualização dependente de contexto: compreende informações contextuais
adicionadas tendo como referência os dados dos eventos. Por exemplo, é pos-
sível calcular o risco com base na criticidade do ativo, na prioridade do evento e
na severidade de uma regra com base na expressão (ALIENVAULT, 2015):

risco = |(criticidade ∗ severidade ∗ prioridade)/25|
A fórmula apresentada, também adotada no trabalho de Aman (2016), é proposta

na tecnologia OSSIM, sendo baseada nas seguintes métricas:

• Criticidade do ativo: determina a importância da origem ou do destino dos even-
tos dentro do escopo monitorado. Varia de 0 a 5.

• Severidade da regra: determina a probabilidade ou a confiança de que o evento
corresponderá a um comprometimento do ativo. A confiabilidade varia entre 0-
10.

• Prioridade do evento: especifica o impacto do evento. Varia de 0 a 5.

A divisão de 25 é feita para manter os valores de risco no intervalo de 0 a 10, o
que reflete o nível de risco de cada evento. Esses valores são atribuídos à medida
que chegam no mecanismo Risk Scoring, e são armazenados no banco de dados
mantendo a relação com cada identificador único de segurança, podendo ser altera-
dos manualmente conforme necessário. Já os valores de prioridade e confiabilidade
podem ter valores diferentes configurados nas diretivas de correlação. O valor final
resultado do cálculo do risco apresentado será categorizado em: Baixo (1), Médio (2),
ou Alto (>=3) .

As contextualizações pré-definidas e dependentes de contexto podem ser empre-
gadas a partir de uma solicitação de qualquer um dos demais módulos e submódulos,
permitindo uma contextualização distribuída no modelo arquitetural. Visando os obje-
tivos mencionados, alguns submódulos foram propostos desde sua concepção:

• Pré-processamento: este submódulo, assim como o proposto no módulo de com-
preensão, desempenha a normalização dos dados recebidos, convertendo-os de
diferentes formatos para um padrão dentro do modelo arquitetural por meio da
separação dos eventos em campos, os quais serão adicionados aos eventos ou
situações. Esta funcionalidade viabiliza a contextualização a partir de fontes he-
terogêneas, independentemente dos formatos retornados. Com isso, é possível
por exemplo, coletar informações contextuais por meio de requisições web em
sites da darknet, ou até mesmo em sites com publicação anônima, geralmente
utilizados para divulgação de dados vazados como o https://pastebin.com, ou de
desfiguração de sites, como o https://zone-h.org.

https://pastebin.com
https://zone-h.org
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• Cache: promove o armazenamento de informações contextuais tanto em me-
mória quanto em disco, especialmente aquelas coletadas de fontes externas e
que podem ser requisitadas várias vezes, as quais podem possuir um tempo
de resposta para coleta substancial. Um exemplo para o seu uso seria a ve-
rificação de determinado domínio em alguma blacklist, como por exemplo a
https://www.dnsbl.info.

• Estático - Configuração Distribuída: consiste de informações adicionais de forma
fixa e distribuída em cada sensor configurado, podendo consistir por exemplo,
da especificação de tipo do evento coletado, da prioridade do mesmo, ou ainda
da criticidade do ativo monitorado, estando mais direcionado a interação com o
módulo de percepção.

• Estático - Configuração Centralizada: consiste da adição de informações seme-
lhantes ao anterior, porém propondo uma configuração centralizada, especial-
mente direcionado a atender solicitações dos submódulos de pré-processamento
ou correlação do módulo de Compreensão, ou ainda, do módulo de execução de
ações.

• Geolocalização: adiciona informações sobre a localização geográfica dos ende-
reços IP.

• CIDR: verifica se os endereços IP em eventos podem pertencer a uma lista de
faixas de rede. Vários endereços podem ser verificados em várias faixas de
redes, e em caso de sucesso, informações podem ser adicionados ao evento,
como por exemplo, um nome representativo de qual sub-rede o endereço per-
tence, o que pode auxiliar tanto na definição de onde atuar na infraestrutura de
rede, como na localização física de dispositivos.

• Contextualização Cruzada em Memória: consiste da capacidade de armazenar
dados em memória provenientes de diferentes fontes de eventos, para poste-
riormente utilizá-los para contextualização. Um possível exemplo é o armaze-
namento das informações de autenticação (data, endereço IP e usuário) para
posteriormente cruzá-los tendo como referência o IP, com os dados de navega-
ção web.

• Banco de Dados: consiste de um conector para coleta de dados contextuais
de diferentes banco de dados, incluindo o repositório híbrido proposto, além de
bases externas, por exemplo, de soluções de análise de vulnerabilidades.

• Inteligência de Ameaças: este submódulo permite a coleta de informações so-
bre endereços IP, nomes de domínio, endereços de e-mail, nomes, páginas da

https://www.dnsbl.info
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Web, listas negras de spam, metadados de arquivos e serviços como SHODAN1,
HaveIBeenPwned? 2, entre outros que podem ser integrados com seu desenvol-
vimento.

• Sandbox: executáveis novos e suspeitos descobertos por diferentes soluções
de segurança e possivelmente correlacionados no módulo de compreensão po-
dem ser encaminhados para soluções de sandbox para serem examinados na
busca por indicadores de risco para análise de comportamento potencialmente
malicioso.

Estes submódulos foram projetados para endereçar problemas relevantes em se-
gurança adaptativa, porém não existe a obrigatoriedade de utilizar todos em conjunto.
Ou seja, se faz necessária a avaliação do benefício da utilização de cada um de acordo
com o cenário, considerando métricas como tempo de resposta, falsos positivos e ne-
gativos.

4.2.2 Percepção

O módulo de Percepção é responsável por interagir com o ambiente monitorado
para coleta dos eventos de segurança. Este módulo representa a primeira etapa da
ciência de situação. Ele é composto por vários submódulos, os quais podem ser
ativados de acordo com as necessidades. Além disso, destaca-se principalmente,
que esta estratégia permite que novos submódulos sejam desenvolvidos, provendo
extensibilidade e consequentemente suporte a heterogeneidade. Esta propriedade é
oportuna, especialmente na IoT, uma vez que os provedores muitas vezes não seguem
os protocolos padrões já estabelecidos.

Uma importante característica deste módulo é a possibilidade de operar tanto no
dispositivo alvo da coleta, como de forma remota, recebendo ou coletando eventos por
meio de diferentes protocolos, como o Syslog e o SNMP. A primeira opção permite que
sejam coletados um maior número de dados do dispositivo. Por outro lado, a coleta
remota permitirá a coleta de eventos nos quais a implementação deste módulo não
é possível ou desejável, devido a limitações de hardware, consumo de energia, entre
outras razões.

Considerando o escopo desta pesquisa e a área de segurança da informação, os
submódulos “Log”, “SNMP”, “Syslog” e “Métricas” foram herdados do EXEHDA-SA.
Além destes, outros submódulos, como o “HTTP” e o “Netflow” foram propostos.

No entanto, como principal diferença para o EXEHDA-SA, destaca-se o submó-
dulo “EXEHDA Nodo”, o qual viabiliza o recebimento de eventos de outras instân-
cias do componente de software proposto, criando assim uma arquitetura hierárquica

1https://www.shodan.io
2https://haveibeenpwned.com

https://www.shodan.io
https://haveibeenpwned.com
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multinível. Com isto, o modelo proposto mantém a hierarquia que era anteriormente
fornecida pelo componente SmartLogger. Esta estratégia flexibiliza a implantação do
componente proposto por possibilitar o recebimento de eventos de outros nodos, seja
por limitações de recursos computacionais ou por questões de privacidade dos dados
e hierarquia da instituição.

O módulo de Percepção fornece a capacidade de filtragem, a qual permite a es-
pecificação de que apenas um subconjunto dos campos dos eventos de um sensor
monitorado seja encaminhado para os próximos módulos. É possível também espe-
cificar que apenas determinados eventos registrados por um sensor sejam coletados
ou excluídos. Com o custo de aplicar alguma expressão regular, ela pode remover
possíveis sobrecargas causadas pelo processamento, transmissão e armazenamento
de eventos e campos indesejados.

4.2.3 Compreensão

A concepção do módulo de Compreensão foi proposta por meio da especificação
de 3 submódulos: pré-processamento; filtragem; e correlação. Este módulo realiza a
síntese e integração dos elementos desconexos identificados no nível de percepção
podendo empregar diferentes estratégias, tais como, baseadas em conhecimento e
em anomalias. Este nível requer a integração dessas informações para entender como
isso vai impactar a segurança do ambiente computacional.

O primeiro submódulo consiste principalmente da capacidade de normalização dos
eventos recebidos, convertendo-os de diferentes formatos para um padrão dentro do
modelo arquitetural por meio da separação dos eventos em campos. Esse recurso,
além de permitir que as próximas etapas sejam realizadas com base nos campos
criados, possibilita que o usuário realize consultas em eventos coletados de fontes
variadas, independentemente do formato original. O submódulo de filtragem possui
funcionalidades equivalentes as providas na etapa de percepção - habilitando a elimi-
nação ou seleção de eventos ou campos de eventos de acordo com a necessidade
- porém, centralizando o gerenciamento das configurações, uma vez que pode tratar
eventos de diferentes sensores e dispositivos.

Finalmente, o submódulo de correlação desempenha uma das principais tarefas
deste módulo, realizando união e processamento dos eventos recebidos na tentativa
de identificar situações de interesse. Isso é realizado com o suporte de diferentes al-
goritmos, bem como dos conceitos de CEP, que abordam o problema de corresponder
um fluxo de eventos recebidos a um padrão quase em tempo real de forma assíncrona
(ETZION; NIBLETT, 2010).

Seguindo as mesmas estratégias do módulo de Percepção, este também é proje-
tado para ser modular e extensível. Essas características são propostas considerando
que para cada tipo de evento podem existir diferentes estratégias de processamento,
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por exemplo, para análise de tráfego de rede pode ser interessante usar um algoritmo
de árvores de decisão, enquanto, para eventos de log, uma abordagem baseada em
regras pode ser mais oportuna. Além disso, cada tipo de evento pode ser proces-
sado em sua infraestrutura dedicada, evitando a sobrecarga com o processamento no
dispositivo que gerou os eventos e permitindo uma melhor distribuição da arquitetura
projetada. É possível também realizar a composição de diferentes algoritmos reali-
zando a combinação de diferentes estratégias de processamento, executando uma
abordagem híbrida.

4.2.4 Projeção

O módulo de Projeção, mantendo o alinhamento com os conceitos de ciência de
situação, tem como objetivo o emprego de algoritmos que possibilitem projetar os
eventos coletados adiante no tempo para determinar como isso afetará os estados
futuros do ambiente operacional. Em outras palavras, ele fornece a capacidade de
projetar as ações futuras dos elementos no ambiente.

É importante destacar que para atingir os objetivos propostos neste módulo, é ne-
cessário que os módulos de Percepção e Compreensão, os quais fornecem o conheci-
mento do estado e da dinâmica dos elementos e a identificação da situação destes, es-
tejam habilitados em algum nível inferior do modelo arquitetural, independentemente
da hierarquia do nodo.

No que tange a segurança da informação, possíveis projeções envolvem a iden-
tificação de futuros ataques cibernéticos, ou de futuras fases de um ataque em an-
damento. De acordo com a sofisticação dos ataques, eles podem decorrer por um
longo período de tempo e envolver múltiplas atividades, como de reconhecimento,
exploração e ofuscação para atingir o seu objetivo, seja de espionagem cibernética,
sabotagem, entre outros. A antecipação de futuras ações de ataque é geralmente de-
rivada das atividades maliciosas identificadas a partir da coleta (módulo de Percepção)
e correlação (módulo de Compreensão) de eventos. A projeção em segurança inclui
também a possibilidade de projetar o impacto de atividades mal-intencionadas perce-
bidas em outros nodos através da rede, ou projetar possíveis caminhos para ataques
futuros.

Tais projeções podem ser realizadas de diferentes formas, incluindo a análise de
possíveis caminhos de ataque com base em vulnerabilidades da rede e do sistema,
conhecimento dos padrões de comportamento dos invasores, aprendizado contínuo
ou novos padrões e a capacidade de analisar e identificar as ameaças através das
estratégias de ofuscação dos atacantes. Para atingir tais objetivos, entende-se que
é oportuna a utilização de diferentes algoritmos, como regressão linear e logística,
clusterização, redes neurais, entre outros métodos estatísticos e provenientes da in-
teligência artificial. Assim como no submódulo de correlação, é prevista a possibili-
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dade de uma abordagem híbrida usufruindo-se de diferentes algoritmos aplicados em
sequência.

4.2.5 Tomada de Decisão

O modelo de Endsley destaca como os conceitos de ciência de situação oferecem
a base para a tomada de decisão e ações subsequentes na operação de sistemas
complexos e dinâmicos. Ou seja, embora empregando exclusivamente as etapas de
percepção, compreensão e projeção não possa garantir uma tomada de decisão bem-
sucedida, estes submódulos suportam as informações de entrada necessárias sobre
os quais as decisões são baseadas.

Sendo assim, este módulo visa selecionar uma ação de mitigação a partir de um
conjunto de ações de maneira que sua utilidade, em termos de usabilidade, QoS e
segurança, seja máxima entre as ações possíveis conforme os requisitos de cada
situação. Para atingir este objetivo, foram propostos diferentes algoritmos, incluindo
submódulos para tomada de decisão estática, onde não há incerteza ou diferentes
opções de atuação, bem como estratégias automatizadas como o uso de ontologias
para inferências e lógica difusa para lidar com a incerteza, e inclusive a possibilidade
de interação com analistas usufruindo do raciocínio e conhecimento dos mesmos.
Naturalmente, assim como nos demais módulos, este também permite a extensibili-
dade para adoção de novos algoritmos, possibilitando o uso das diferentes opções de
acordo com o tipo da situação em análise.

4.2.6 Execução de Ações

O objetivo deste módulo é evitar ocorrências de situações indesejadas anterior-
mente identificadas durante as etapas de compreensão e projeção. Este módulo for-
nece os meios para interação com a infraestrutura heterogênea da IoT.

Dois submódulos foram propostos para prover os objetivos elencados. O primeiro,
ações automatizadas, foi concebido visando a execução de tarefas (comandos, scripts,
códigos, coleta de contexto, entre outras) sem a interação com o analista de segu-
rança. Já o segundo, foi projetado para possibilitar a interação do analista, seja para
confirmação prévia de tarefas a serem executadas, para inclusão de contexto adicio-
nal, entre outras atividades que exijam o raciocínio humano. Com isso, destaca-se que
estes submódulos podem se comunicar, propondo uma execução de ações que esta-
beleça um fluxo para o tratamento da situação identificada, onde sempre que possível,
será exigido o mínimo de interação com o analista.

Para cada um dos submódulos, existem duas categorias possíveis de ações que
podem ser configuradas:

• Passiva: são ações que não realizam modificações na infraestrutura computaci-
onal. Por exemplo, envio de alertas por e-mail, Serviço de Mensagens Curtas,
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do inglês Short Message Service (SMS), ou entrando em contato por meio de
um canal que implementa mensagens confiáveis, abrir um ticket em um sistema
externo, entre outros. Essa categoria de ação também permite a adição de in-
formações contextuais, como indicadores de comprometimento. Nesse módulo
específico, a contextualização passiva é adequada para adicionar informações
contextuais para situações detectadas, enquanto no módulo Compreensão a
contextualização é usada como um subsídio para a detecção de novas situa-
ções.

• Ativa: esta categoria promove a interação com o ambiente distribuído sob ge-
rencia, causando a adaptação da infraestrutura. Um exemplo é a execução de
comandos que podem atuar para alterar regras de firewall. Além disso, este
submódulo oferece a possibilidade de atuação distribuída, permitindo realizar
operações remotas quando necessário.

Após a atuação, os dados sobre as situações identificadas são encaminhados para
o módulo de comunicação, o qual poderá encaminhar para um novo nodo de proces-
samento ou de armazenamento. Além disso, as situações, junto aos resultados das
ações executadas são repassados a etapa de percepção, estabelecendo assim o ciclo
de feedback.

4.2.7 Comunicação

Este módulo tem como finalidade, permitir a comunicação dos diferentes módulos
por meio do oferecimento de suporte a diferentes protocolos. Ele viabiliza a comuni-
cação entre diferentes tecnologias, como por exemplo, enviando eventos ou alertas
associados a situações para soluções de monitoramento, de tratamento de incidentes
de segurança e para servidores de logs externos via protocolo Syslog. Três dos sub-
módulos projetados para comunicação devem ser destacados: o comunicador com
banco de dados; o comunicador com fila de mensagens; e o comunicador com outros
nodos EXEHDA.

O primeiro provê suporte aos protocolos empregados nos diferentes modelos de
bancos de dados disponibilizados no repositório, permitindo assim o armazenamento
dos eventos brutos e normalizados, bem como das situações identificadas e possibili-
tando a interação das ontologias com o armazenamento de triplas. O segundo fornece
a capacidade de interação com sistemas de fila de mensagens, seja em memória ou
em disco, o que é oportuno tanto para comunicação entre os módulos ou submódulos,
como para possibilitar falhas nas transferências dos dados ou quedas de comunicação
sem perda de dados.

Finalmente, o submódulo EXEHDA Nodo, permite a comunicação de um nodo com
o módulo de Percepção do outro, formando assim uma arquitetura hierárquica multi-
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nível. Desta forma, no início da operação do nodo, ele solicita ao nodo de último
nível uma lista de componentes de nível superior que ele pode usar para encaminhar
eventos e situações. Com a lista configurada com mais de um componente de nível
superior para enviar eventos, existem duas opções mutuamente exclusivas: (i) balan-
ceamento de carga da saída entre os componentes de nível superior, ou; (ii) fornecer
“failover” no caso de um componente de nível superior se tornar inacessível. O mó-
dulo irá armazenar os dados que precisa encaminhar quando a comunicação com
componentes de nível superior falhar.

O módulo de comunicação também solicita do último nível as configurações para
sua operação, incluindo sensores (logs, métricas, entre outros) a serem monitorados,
e parâmetros para os demais módulos, como regras de pré-processamento e de com-
preensão, algoritmos para projeções e tomada de decisões, os fluxos de trabalho para
atuações a serem executados.

Destaca-se por fim que, tendo em vista a possibilidade de tratamento de um ele-
vado volume de eventos, estes podem ser compactados em diferentes níveis de com-
pactação antes de serem encaminhados, oportuno nos casos em que os recursos da
rede são escassos. Aumentar o nível de compactação reduzirá o uso da rede ao custo
de aumentar o processamento.

4.2.8 Repositório Híbrido de Informações Contextuais

Visando oferecer os benefícios e minimizar as desvantagens dos diferentes mode-
los de banco de dados, bem como prover suporte ao uso de ontologias - a estratégia
mais utilizada para implementação de bases de conhecimento no modelo MAPE-K
- foi adotado nesta proposta o Repositório Híbrido de Informações Contextuais (MA-
CHADO et al., 2017). Este repositório é composto de três modelos de armazenamento
apresentando uma abordagem híbrida. Ele pode ser formado por vários dispositivos
com hardware independente dos outros módulos, beneficiando-se de estratégias de
redundância, distribuição e balanceamento de carga. Os modelos considerados são
descritos abaixo:

• modelo não relacional, mais precisamente, a adoção da categoria orientado a
documentos é proposta com a premissa de suportar o grande volume de dados,
a variedade de formatos e a velocidade do seu tratamento, sendo direcionado
ao armazenamento dos eventos brutos e normalizados, e das situações identi-
ficadas, bem como de informações contextuais. A utilização deste submódulo
em nodos de diferentes níveis na arquitetura faz com que o armazenamento de
eventos e situações se torne distribuído e multinível. Os eventos que não pre-
cisam ser encaminhados para o nível superior da arquitetura podem residir nas
instâncias do nodo de níveis intermediários, permitindo a redução dos custos de
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transmissão e processamento. Há também a possibilidade de atender as restri-
ções hierárquicas impostas ao ambiente por estratégias de negócio;

• modelo relacional, o qual é aplicado para armazenar informações como os pa-
râmetros de configuração para a operação do modelo arquitetural, incluindo as
fontes de eventos a serem coletadas, as regras de pré-processamento, as situa-
ções a serem identificadas, respectivas atuações no ambiente, entre outros;

• modelo de triplas, sendo proposto para dar suporte ao uso de ontologia.

4.3 Considerações sobre o Capítulo

A Tabela 7 ilustra a análise comparativa entre as pesquisas selecionadas e o mo-
delo concebido AS-ProCBE. Para otimizar o espaço ocupado pela tabela os trabalhos
foram identificados por um número, precedido da sigla TR de “Trabalhos Relaciona-
dos” conforme a seguinte ordem:

• TR1 - ABIE; BALASINGHAM (2012);

• TR2 - EVESTI (2014);

• TR3 - RAMOS; BERNABE; SKARMETA (2015);

• TR4 - AMAN (2016);

• TR5 - EL-MALIKI; SEIGNE (2016);

• TR6 - MOZZAQUATRO et al. (2018);

• TR7 - KHAN; NDUBUAKU (2018);

Os seguintes critérios foram considerados para orientar a discussão entre os tra-
balhos:

1 - evidências claras de suporte à heterogeneidade na coleta de eventos de diferen-
tes dispositivos e no tratamento desses eventos em vários formatos;

2 - suporte completo ao ciclo de feedback MAPE-K;

3 - fornecimento de estratégias para adaptação do ambiente da IoT;

4 - utilização da análise de risco como subsídio à tomada de decisão;

5 - estratégia utilizada para escolher a adaptação entre as diferentes opções;

6 - emprego de um modelo distribuído de componentes;
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7 - contempla aspectos de escalabilidade, permitindo o tratamento de um número
crescente de eventos;

8 - heterogeneidade no suporte a fontes de informação contextual.

Tabela 7 – Tabela comparativa do trabalhos relacionados com o AS-ProCBE

TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR6 TR7 AS-ProCBE
1 Não Sim Não Sim Não Sim - Sim
2 Parcial Parcial - Todas Parcial K K Todas
3 Não Não Não Parcial Parcial Parcial Não Sim
4 Não Não Não Sim - Não Não Sim
5 - Conjuntos

Fuzzy
- Onto-

logia
- Onto-

logia
Onto-
logia

RHIC

6 Não Não - Sim Não - - Sim
7 Não Não - Não Não - - Sim
8 Sim Não Não Sim Sim Não Não Sim+

Conforme disposto na Tabela 7 e previamente discutido no Capítulo 3 ao comparar
os trabalhos selecionados, apesar de Aman (2016) apresentar detalhes suficientes
que viabilizam a replicação do estudo, o mesmo não descreve o modelo, ele apenas
usa uma tecnologia que suporta heterogeneidade em relação à coleta de eventos
através de regras de normalização usando uma sintaxe semelhante ao XML via edição
de arquivo.

Neste primeiro critério, através do AS-ProCBE foi estabelecida uma melhor distin-
ção entre o modelo arquitetural e o protótipo. Dessa forma, foram definidos recursos
para o submódulo de pré-processamento, os quais foram avaliados por meio da im-
plementação no capítulo seguinte principalmente com o auxílio de tecnologias, que,
além de realizar a normalização de eventos, possibilitam o recebimento de eventos
por meio de outros protocolos, além de ser extensível.

Ainda no que diz respeito à heterogeneidade, mais especificamente tratando do
suporte a fontes de informações contextuais, alguns estudos consideram fontes de
contexto como preferências do usuário, segurança e QoS. No AS-ProCBE, destaca-se
como diferencial que a fonte de informação contextual pode ser de diferentes nature-
zas (por isto foi adotado o valor “Sim+” na tabela), sendo destacado especialmente a
integração com fontes de inteligência de ameaças.

Além disso, no que se refere a aderência ao ciclo de feedback MAPE-K, o único
que contempla todas as etapas é o Aman (2016), porém a concepção do modelo está
diretamente associada a tecnologia adotada. Desta forma, o AS-ProCBE foi proposto
desde o início com adesão completa ao MAPE-K. Além disso, conforme estabelecido
na Figura 19, foi realizada nesta Tese uma adaptação do MAPE-K a fim de fornecer
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uma estratégia de enriquecimento progressivo baseado em contexto, que é um ele-
mento chave para permitir a segurança adaptativa na IoT. Essas afirmações serão
posteriormente consideradas nos cenários de avaliação propostos, os quais inclusive
ilustram as tecnologias utilizadas para cada submódulo do AS-ProCBE.

Quanto aos mecanismos de adaptação, visto que nenhuma das obras contempla
satisfatoriamente esta propriedade, foi proposto no AS-ProCBE uma estratégia que
viabilize o estabelecimento de um fluxo de ações automáticas e semiautomáticas, a
qual será parcialmente avaliada nos cenários propostos.

Já na análise de risco, por meio do AS-ProcBE é possível explorar a integração
com plataformas de inteligência de ameaças e, por exemplo, definir o nível de risco
com base na presença de Indicadores de Comprometimento, do inglês Indicators of
Compromise (IoC), nessas plataformas.

Por fim, no que tange a maximização da utilidade entre diferentes opções de adap-
tações, o modelo AS-ProCBE, desde a sua concepção, oferece diferentes estratégias
de armazenamento por meio do RHIC para viabilizar a adoção do mecanismo ade-
quado ao cenário. Ou seja, o modelo proposto parte do pressuposto que diferentes
cenários requerem alternativas adequadas, e não existe uma única e melhor forma de
resolver este desafio, apesar das maiorias dos trabalhos adotarem exclusivamente o
uso de ontologias.

Outros requisitos que foram considerados na proposição do AS-ProCBE e que não
estão presentes nos trabalhos relacionados referem-se às características de distribui-
ção e escalabilidade do modelo. Ambos os aspectos estão alinhados, sendo o primeiro
observado pela descrição e prototipação do modelo conforme disposto a seguir, e o
segundo está especialmente associado à escolha das tecnologias adotadas, as quais
são amplamente avaliadas quanto ao desempenho pelos próprios fabricantes ou em
outros artigos (ZÁMEČNÍKOVÁ; KRESLÍKOVÁ, 2015; DAYARATHNA; PERERA, 2018;
ESPERTECH, 2016; ELASTIC, 2018, 2021).



5 AS-PROCBE: CENÁRIOS DE USO

Dentre as diversas metodologias de avaliação presentes na literatura, este trabalho
optou pelo emprego de uma avaliação baseada em cenários. As principais razões
para esta escolha foram: (i) ser considerada uma alternativa viável e amplamente
empregada em ambientes cientes de contexto na IoT (PATIDAR; SUMAN, 2015); (ii)
ser explorada para avaliação de modelos arquiteturais em relação às demandas de
um conjunto de aplicações (SHANMUGAPRIYA; SURESH, 2012); (iii) ser utilizada em
todos os trabalhos relacionados identificados na RSL realizada.

Sendo assim, na sessão a seguir serão elencados os objetivos da avaliação de-
senvolvida. Na sequência, visando uma melhor apropriação de como a avaliação do
AS-ProCBE ocorreu, e viabilizando a prototipação dos cenários por outros pesquisa-
dores, serão descritas as tecnologias adotadas para o protótipo concebido. Posterior-
mente, será apresentada uma descrição do ambiente de avaliação, para finalmente os
cenários concebidos serem discutidos.

5.1 Objetivos da Avaliação

Os testes descritos neste capítulo possuem como objetivo avaliar, por meio de
cenários de uso, a importância da aquisição de informações contextuais no momento
mais oportuno, sendo apresentada uma discussão conceitual em torno das formas
variadas de contextualização em razão da flexibilidade do modelo arquitetural que
visa atender diferentes cenários e demandas.

Para isto, os cenários foram elaborados de forma a usufruir da modularidade da
proposta e especialmente da contextualização transversal. Os cenários destacam
como os módulos de contextualização podem ser empregados em diferentes momen-
tos, implicando em benefícios para o cenário em questão, sendo discutidas possíveis
variações no ambiente, bem como as implicações e adaptações possíveis. O primeiro
explora um cenário comum de ameaça na perspectiva de um atacante externo. No
segundo, é ilustrado um cenário de coloca em risco o dispositivo final de um usuário
da infraestrutura interna do ambiente.
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5.2 Tecnologias Utilizadas

O núcleo do protótipo concebido foi baseado na solução Elastic Stack1, incluindo
o Elasticsearch, Logstash e Kibana, em conjunto com a plataforma Beats (Filebeat,
Metricbeat e Packetbeat). Para a correlação baseada em regras, foi adotado especi-
almente o CorReactive2, junto ao Redis e scripts personalizados. Essas tecnologias
foram escolhidas considerando opções Free and Open Source Software (FOSS) exis-
tentes, como o Open Source SIEM (OSSIM) da AlienVault e o SIEMonster3, e as boas
práticas em segurança de infraestrutura computacional, bem como o alinhamento com
os recursos do AS-ProCBE.

A plataforma Beats é responsável pela coleta dos eventos, representando parcial-
mente as funcionalidades projetadas no módulo de percepção quando o AS-ProCBE
é implantado com o perfil Collector. Ele oferece a possibilidade de filtragem e com-
pactação de eventos, além de comunicação criptografada, failover e balanceamento
de carga. Filebeat abrange o submódulo “Log File”, enquanto que o Metricbeat con-
templa as funcionalidades do submódulo “Device Metrics”. Já o Packetbeat pode ser
usado para coleta de tráfego de rede e é uma possível extensão deste módulo. Outras
extensões são desenvolvidas pela comunidade de usuários para a plataforma4. Essa
plataforma se comunica através do protocolo Beats, que implementa o congestiona-
mento de eventos e o controle de fluxo, características provenientes do EXEHDA-SA
igualmente oportunas para o AS-ProCBE.

As funcionalidades fornecidas pelo Logstash oferecem suporte ao AS-ProCBE por
sua flexibilidade no tratamento de eventos, incluindo o recebimento por meio de dife-
rentes protocolos e o processamento destes eventos, até o envio para outras tecnolo-
gias. Como ele pode consumir eventos de várias fontes, este software é incorporado
no módulo de percepção, podendo ser empregado nos diferentes perfis (Collector,
SmartLogger e Manager). O módulo de pré-processamento também é formado pelo
Logstash para normalização e contextualização de eventos por meio de filtros5 com
opções para personalização para o ambiente desejado. Vários formatos de saída for-
necidos pelo Logstash atendem aos requisitos do módulo de comunicação.

No módulo de compreensão, o Logstash encaminha eventos para o Redis. O Cor-
Reactive é responsável por buscar e executar a correlação baseada em regras nesses
eventos. Os incidentes detectados podem ser contextualizados usando a anotação
“@Enrichment”. Além disso, o CorReactive realiza adaptações dinâmicas com base
em regras definidas que compõem tanto o módulo de decisão quanto o de execu-
ção de ações. Embora não seja avaliado nos estudos de caso descritos aqui, o uso

1https://www.elastic.co/products
2https://sourceforge.net/p/correactive/wiki/FAQ/
3http://siemonster.com
4https://www.elastic.co/guide/en/beats/libbeat/current/community-beats.html
5https://www.elastic.co/guide/en/logstash/current/filter-s.html

https://www.elastic.co/products
https://sourceforge.net/p/correactive/wiki/FAQ/
http://siemonster.com
https://www.elastic.co/guide/en/beats/libbeat/current/community-beats.html
https://www.elastic.co/guide/en/logstash/current/filter-s.html
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do processamento híbrido é viável através da adoção do Redis (CHINTAPALLI et al.,
2016; ABUGHOFA; ZULKERNINE, 2017), já que outra tecnologia de processamento
de eventos pode buscar do Redis as saídas da correlação do CorReactive e processá-
las novamente utilizando outra técnica.

O Elasticsearch é um mecanismo de pesquisa distribuído orientado a documentos,
sendo responsável pelo armazenamento de eventos e incidentes detectados no repo-
sitório RHIC. Por ser um mecanismo de pesquisa distribuído, o Elasticsearch oferece
escalabilidade, resiliência, replicação e indexação de documentos para uma pesquisa
textual mais rápida, útil em muitos casos, como em investigações forenses e análise
de incidentes.

Finalmente, o Kibana representa parcialmente as funcionalidades fornecidas para
interação entre os analistas de segurança e o repositório. Ele permite a visualização
gráfica e textual do estado atual e passado do ambiente monitorado, fornecendo uma
visão geral sobre a segurança da infraestrutura.

O mapeamento das tecnologias para cada módulo proposto irá variar dependendo
do cenário e do perfil do AS-ProCBE empregado. Desta forma, os cenários discutidos
na sequência apresentam as tecnologias mencionadas nesta seção junto as tecnolo-
gias utilizadas para sua prototipação.

5.3 Descrição do Ambiente de Avaliação

Os estudos de caso desenvolvidos foram inspirados em uma infraestrutura de com-
putação distribuída existente responsável por oferecer suporte a um número crescente
de usuários e dispositivos da IoT. O ambiente é composto por 20 edifícios geografi-
camente dispersos e suportado por dois data centers, chamados InfraA e InfraB, que
dependem da Internet para sua intercomunicação.

Considerando as tecnologias descritas na seção anterior, bem como os objetivos
elencados, um hardware dedicado foi alocado para implantação do AS-ProCBE em-
pregando um perfil de SmartLogger em cada uma das duas infraestruturas menciona-
das anteriormente (InfraA e InfraB). Outro nodo com o perfil Manager foi implantado na
InfraA para permitir que a equipe de segurança alocada fisicamente neste data center
interaja com o componente independentemente da comunicação na Internet. Final-
mente, foram implantados os componentes com perfil de Collector em cada dispositivo
monitorado, incluindo alguns servidores de aplicações web, servidores de proxy web,
entre outros. A Figura 23 apresenta uma visão geral do ambiente descrito.
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Figura 23 – Visão geral do ambiente de avaliação

5.4 Cenários

A seguir serão descritos os diferentes cenários elaborados junto as tecnologias
adotadas para prototipação. Os cenários foram projetados considerando alguns dos
principais ataques realizados atualmente (OWASP, 2018; VERIZON, 2020).

5.4.1 Cenário 1 - Ataque de Injeção de Comandos

O propósito principal deste cenário é demonstrar a importância e avaliar a con-
textualização em diferentes momentos no fluxo de processamento dos eventos. Para
isto, foi selecionado o ataque de injeção de comandos, visto que o mesmo possui uma
sequência de ações realizadas pelo atacante que proporcionam um cenário complexo
e relevante para avaliação do AS-ProCBE.

Injeção de comandos é uma forma de ataque em que comandos específicos do sis-
tema operacional são injetados para execução por meio de uma aplicação vulnerável.
Depois que os invasores encontram a vulnerabilidade em um aplicativo, geralmente
utilizam algum comando para carregar para o dispositivo comprometido um shell script
personalizado que será responsável por permitir acesso adicional e direto ao sistema,
bem como executar os comandos desejados. Na maioria dos casos, quando se trata
de uma aplicação web, páginas PHP dedicadas à obtenção de acesso ao shell são
enviadas para o dispositivo depois que a vulnerabilidade é explorada. Tendo obtido
acesso ao shell, o invasor pode monitorar todos os processos para encontrar vetores
de ataque adicionais.

O cenário foi baseado em um incidente real, onde uma vulnerabilidade em um ser-
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vidor web com a aplicação WordPress (WP) foi explorada. Através da vulnerabilidade,
os atacantes inseriram e executaram scripts no diretório /tmp, os quais realizaram var-
reduras de portas e vulnerabilidades na rede, além de inúmeras requisições web para
sites externos à instituição que passaram pelo servidor de proxy.

Visando a simulação deste cenário e a reprodução do ambiente, dois servidores fo-
ram alocados na InfraB, um para representar a instalação do WP (endereço IP 1.2.3.4)
e outro para o proxy web (endereço IP 5.6.7.8), ambos com o AS-ProCBE no perfil
Collector implantado. Ambos servidores encaminham os eventos monitorados para
o SmartLoggerB, conforme previamente ilustrado na Figura 23. As Figuras 24 e 25,
destacadas na sequência, apresentam os módulos e submódulos junto as respecti-
vas tecnologias utilizadas para sua prototipação. Também é ilustrado nas figuras uma
numeração que será posteriormente utilizada para relacionar a etapa de contextuali-
zação com o submódulo empregado.

Cada um dos servidores foi implantado apenas com o módulo de percepção e
o submódulo “Estático - Configuração Distribuída” ativo implementados pelo Filebeat
(vide Figura 24), realizando o monitoramento dos logs oportunos para o caso. Para o
servidor proxy, entre outras origens de eventos, destaca-se a coleta dos eventos de
requisições web registrados em /var/log/squid/access.log, enquanto que para o ser-
vidor WP foram coletados os eventos registrados pelo Apache em /var/log/apache2/.
No que tange a contextualização, explorando o submódulo mencionado, foi realizada
a adição do campo “type” que representa o tipo do evento coletado - em geral, cada
arquivo ou fonte de eventos possui um tipo diferente - visto que o mesmo é neces-
sário para a divisão dos eventos em diferentes tópicos no Kafka6. Os eventos são
encaminhados para o módulo de comunicação, que os encaminha para uma fila em
memória (submódulo “Fila em Memória”). Neste momento, o campo “type” é utilizado
para determinar a fila em que os eventos coletados serão armazenados para posterior
consumo.

Figura 24 – AS-ProcBE: módulos do perfil Collector implantados no cenário 1

No SmartLoggerB (vide Figura 25), o submódulo de percepção coleta os dados de
6https://kafka.apache.org/

https://kafka.apache.org/
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cada fila e encaminha para normalização. Além da divisão dos eventos registrados em
log em campos e da padronização dos dados recebidos para o formato JavaScript Ob-
ject Notation (JSON), o submódulo de pré-processamento, empregado pelo Logstash,
foi configurado para realizar a conversão de determinados campos dos logs do Squid7

para inteiro, e converter o tempo de resposta de milissegundos (padrão registrado no
log) para segundos (padrão facilmente tratado pelo Kibana). Nesta etapa, explorando
o submódulo “Estático - Configuração Centralizada”, também é adicionado o campo de
prioridade dos eventos (“2” para os eventos do Squid e os eventos de acesso ao Apa-
che e “3” para os eventos de erro do Apache). Com base no endereço IP de origem do
acesso dos logs do proxy Squid, foi configurado o plugin CIDR do Logstash (mesma
nomenclatura do submódulo) para, com base no endereço IP de acesso, adicionar os
campos e respectivos valores iguais a “zona=DMZ, predio=InfraB”.

Figura 25 – AS-ProcBE: módulos do perfil SmartLoggerB no cenário 1

Na sequência, o módulo de correlação foi configurado com a regra disposta na
Figura 26, a qual visa identificar a existência de um número elevado de requisições
ao serviço de proxy em um intervalo curto de tempo. Observa-se neste momento que
foi justamente a regra baseada na análise do volume de logs gerados pelo Squid que

7http://www.squid-cache.org/

http://www.squid-cache.org/
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deu início a identificação do comprometimento do servidor WP.

@Enrich(dst="alert_severity",type="cmd",param="echo 10")

@Enrich(dst="asset_criticality",type="window", param="SELECT criticality
FROM Inventory where asset_ip=‘%{src_ip}’")

@Enrich(dst=" asset_owner_email",type="window", param="SELECT owner_email
FROM Inventory where asset_ip=‘%{src_ip}’")

@Enrich(dst="risk_level",type="cmd",param="risk_level.py %{alert_severity
} %{event_priority} %{asset_criticality}")

@Enrich(dst="action",type="cmd",param="firewall-drop.sh %{src_ip}")
@Enrich(dst="action",type="cmd",param=" send_email.sh

SquidTooManyRequests %{asset_owner_email}")

SELECT event_priority, src_ip, window(*) as events
FROM squid(zona=‘DMZ’).win:time(1 min)

GROUP BY src_ip
HAVING COUNT(*) > 3000
OUTPUT FIRST every 15 min;

Figura 26 – Regra para detecção do número elevado de requisições ao proxy Squid

Conforme contextualização prévia, por se tratar de um dispositivo na Zona Desmi-
litarizada, do inglês Demilitarized Zone (DMZ), o motor de correlação empregado pelo
CorReactive executa a etapa de decisão, realizando a busca dos dados de inventário
do dispositivo. Os dados de inventário foram salvos em um arquivo no formato CSV
conforme Figura 27, e carregados para memória pela anotação @Load (vide Figura
28) para posterior correlação.

asset_ip;owner_email;criticality
1.2.3.4;email@dominio.com.br;5
5.6.7.8;email@dominio.com.br;3

Figura 27 – Dados do inventário armazenados em arquivo

@Load(file="inventory.csv",format="csv")
create window Inventory.win:keepall() as select asset_ip,owner_email,

criticality from inventory;

Figura 28 – Carregamento para memória dos dados do inventário

Desta forma, conforme observa-se na Figura 26, o CorReactive identifica o e-mail
do proprietário do ativo (email@dominio.com.br) para posterior notificação, junto a
criticidade do ativo igual a 5, para então realizar o cálculo do risco:
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risco = |(criticidade ∗ severidade ∗ prioridade)/25|

risco = |(5 ∗ 10 ∗ 2)/25| = 4(Alto)

O valor da severidade utilizado acima foi determinado através de contextualização
fixa especificada na configuração da regra de correlação, conforme Figura 26. Todas
estes enriquecimentos progressivos de contexto foram possibilitados pelo CorReactive
por meio da anotação @Enrich utilizando o tipo “window” e “cmd”.

Finalmente, no módulo de atuação, devido a contextualização identificar o dispo-
sitivo de origem dos acessos suspeitos (servidor WP) como pertencente a DMZ, um
comando de bloqueio das requisições de saída e entrada a partir deste endereço IP
é realizado no firewall. Além disso, em um ambiente de produção, seria oportuno re-
alizar uma busca no RHIC por eventos com o mesmo endereço IP do servidor WP,
por exemplo, em um intervalo de 10 minutos antes até o momento da detecção, para
verificar a possibilidade de acesso a outros servidores bem como movimentos laterais.
Em um esforço de coletar algumas evidências, antes do bloqueio no firewall, também
seria possível coletar os processos em execução e as conexões estabelecidas no dis-
positivo comprometido.

Discussão do Cenário

A discussão apresentada a seguir tem como base o cenário elaborado conside-
rando um exemplo de evento do Squid. A Figura 29 ilustra cada uma das etapas
de contextualização, bem como os dados contextuais adicionados para o evento do
Squid selecionado. A numeração presente em cada etapa foi utilizada para relacionar
os submódulos utilizados presentes nas Figuras 24 e 25. Apesar da figura ilustrar in-
clusive a identificação da situação de interesse especificada neste cenário, destaca-se
que a sua detecção ocorre através da correlação de vários eventos.

A fim de caracterizar a ocorrência de enriquecimento progressivo baseado em con-
texto, bem como a decorrente contextualização transversal no modelo arquitetural, os
itens a seguir foram organizados apresentando: a ordem em que a contextualização
ocorre; o perfil de implantação e o respectivo submódulo responsável por disparar a
solicitação de informações contextuais ao módulo “Enriquecimento Baseado em Con-
texto”; a descrição da contextualização, e; uma discussão argumentativa sobre o mo-
mento em que ela foi planejada para o cenário.

• Collector (Percepção - Log) - A primeira contextualização ocorre nos servidores
WP e proxy pela adição do campo “tipo do evento” o qual possui seu valor de
acordo com a fonte de eventos monitorada, podendo assumir valores como Sys-
log, apache e squid para este cenário, sendo utilizado para divisão dos eventos
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Figura 29 – Fluxo de contextualização do cenário 1

em diferentes tópicos no Kafka - Por possibilitar a distribuição dos eventos nos
tópicos do Kafka, a estratégia viabiliza o balanceamento da carga nos nodos
do Logstash, que irá consumir os eventos do Kafka. Sem esta contextualização
neste momento isto não seria possível, o que ocasionaria uma centralização dos
eventos em um único tópico do Kafka e consequentemente prejudicando estra-
tégias de divisão das cargas de processamento nos processos do Logstash.

• Compreensão (Pré-processamento) - Normalização dos eventos, conversão do
tempo de resposta para segundos - A divisão dos eventos originais em campos
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e valores é considerada como uma contextualização preliminar, sendo base para
as demais etapas do tratamento de eventos. Desta forma, a conversão do tempo
de resposta é um processo que possui o mesmo objetivo da normalização, ou
seja, converter dados de diferentes formatos para um padrão dentro do sistema.
Esta padronização se faz necessária nesta etapa para possibilitar a correlação
dos eventos com base em regras que são concebidas tendo como referência
os campos e respectivos valores criados após o pré-processamento. Em outras
palavras, esta etapa é o subsídio para a contextualização progressiva baseada
em contexto.

• Compreensão (Pré-processamento) - Adição da prioridade dos eventos, da zona
e prédio associados ao endereço IP de origem dos acessos - Estas contextua-
lizações foram realizadas neste momento pois são necessárias para operação
das correlações que ocorrem na sequência. Caso fossem realizadas em uma
etapa anterior, no caso, no próprio servidor monitorado, adicionaria uma sobre-
carga e dificultaria o gerenciamento das configurações por ficarem distribuídas
(considerando a inexistência de uma interface centralizada para lidar com esta
dificuldade). Nesta etapa fica caracterizada a contextualização progressiva ba-
seada em contexto, visto que os dados contextuais de zona e prédio são adici-
onados dinamicamente de acordo com o valor existente no campo do endereço
IP de origem (src_ip). Uma alternativa seria realizar a contextualização posteri-
ormente à detecção da situação de interesse, no entanto, os dados contextuais
de zona, e prédio também são oportunos para análise de uso do serviço.

• Decisão - Neste momento, visto que houve a identificação de uma situação de
interesse, é adicionado o valor de severidade de forma fixa junto à regra de cor-
relação, para então realizar a identificação do proprietário e da criticidade do
ativo via inventário para futura notificação e determinação do risco da situação
- A contextualização via inventário não se fez oportuna previamente uma vez
que existem dispositivos da rede interna, especialmente os BYOD, que não fa-
zem parte do inventário da instituição. Além disso, adicionar estas informações
para cada evento gerado por dispositivos do inventário iria apenas aumentar o
espaço de uso em disco, o tráfego da rede o consumo de processamento visto
que o cálculo de risco é oportuno especialmente para situações de interesse
identificadas.

• Execução de Ações - Como hipóteses para exploração deste módulo, destaca-se
o enriquecimento com eventos de endereço IP de origem ou destino igual ao IP
do servidor WP, processos em execução e conexões estabelecidas no servidor
- Estas análises seriam adequadas para este momento, precisamente antes do
bloqueio no firewall, para evitar perda de conexões relacionadas ao incidente,
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e depois da detecção do incidente e respectivo bloqueio (conforme ordem das
regras dispostas na Figura 26), pois elas serão necessárias apenas posterior-
mente, para futura análise do analista de segurança durante a resposta ao inci-
dente. Dependendo do ambiente de execução, esta contextualização pode levar
um tempo considerável para ser concluída, sendo importante a sua execução
após atuações que minimizem o impacto do incidente.

Considerando os conceitos de ciência de contexto, é possível extrair algumas infor-
mações de contexto baseando-se no “5W + 1H”: visto que a detecção foi relacionada à
sobrecarga de requisições no proxy Squid “quem” ocasionou esta situação foi o servi-
dor WP comprometido, representado pelo seu endereço IP 1.2.3.4; a data do primeiro
evento que gerou a situação (“2021-07-16T02:01:55.838Z”) identifica “quando”; dos
campos “dst_ip”, “zona” e “predio” é possível determinar “onde” o evento ocorreu, ou
seja, no servidor de proxy web com endereço IP 5.6.7.8 alocado na DMZ no prédio
InfraB; a descrição da regra de correlação, “elevado número de requisições ao proxy
Squid”, auxilia a identificar “o quê” ocorreu. Destaca-se que algumas informações não
puderam ser identificadas diretamente, como por exemplo, o “por que” da sobrecarga
e “como” ela foi realizada. Estas questões, quando identificadas, geralmente são co-
letadas em procedimentos de investigação realizados pelo analista de segurança.

Por meio deste cenário foi possível verificar a importância da abordagem concebida
para enriquecimento progressivo baseado em contexto por meio da distribuição da
contextualização em diferentes etapas. Das discussões apresentadas, destaca-se que
o AS-ProCBE proporcionou ao analista de segurança a possibilidade de adição de
contexto estritamente necessário ao cenário e no momento mais adequado. Ou seja,
o modelo viabilizou a utilização adequada das informações contextuais, evitando o
excesso de dados comum em abordagens tradicionais, o que resultaria em um maior
tráfego da rede, espaço de armazenamento.

5.4.2 Cenário 2 - Download de Arquivo Suspeito

Este cenário foi inspirado no Webcast promovido pelo Instituto SANS intitulado
“New SIEM Poster - Architecture, Enrichment, and More”8. O mesmo apresenta dois
cenários de alertas de um Network Intrusion Detection System (NIDS), um primeiro
de atividade considerada normal, e o segundo como suspeita. Para chegar nesta
conclusão é enfatizada a importância do enriquecimento dos eventos com informações
contextuais.

O ambiente de avaliação foi projetado com base no cenário de atividade suspeita,
por meio do uso de um servidor de autenticação para navegação web, um servidor
com o NIDS Suricata e uma estação Windows. Estes dispositivos foram alocados na

8https://www.sans.org/webcasts/learn-about-siem-poster-architecture-enrichment-111740

https://www.sans.org/webcasts/learn-about-siem-poster-architecture-enrichment-111740
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InfraA e o restante do ambiente segue a descrição da Figura 23, com destaque para
o SmartLoggerA que será detalhado na sequência. As Figuras 30 e 31, destacadas
na sequência, apresentam os módulos e submódulos junto as respectivas tecnologias
utilizadas para sua prototipação. Assim como realizado para o cenário anterior, tam-
bém é ilustrado nas figuras uma numeração que será posteriormente utilizada para
relacionar a etapa de contextualização com o submódulo empregado. Alguns dos
submódulos não possuem numeração pois não foram explorados na discussão do ce-
nário apresentada na sequência, porém foram utilizados para tratamento dos demais
eventos deste cenário.

A implantação do AS-ProCBE nos dispositivos mencionados acima, com exceção
do SmartLoggerA, segue o perfil operacional de um Collector, conforme ilustrado na
Figura 30.

Figura 30 – AS-ProCBE: módulos do perfil Collector implantados no cenário 2

O servidor de autenticação utiliza o módulo de percepção para realizar a coleta
dos principais eventos para este cenário por meio do submódulo “Log File”. Neste
caso, destaca-se o monitoramento de todos os eventos registrados em /var/log/por-
tal/auth.log, onde são armazenados dados referentes à data, endereço IP do disposi-
tivos utilizado, CPF e informações do navegador.

Inicialmente, no que tange a contextualização, igualmente ao cenário anterior,
destaca-se a utilização do submódulo “Estático - Configuração Distribuída”, o qual
é responsável pela adição do campo “type”. Para estes dispositivos, o módulo de
compreensão não foi utilizado, sendo os eventos encaminhados diretamente para o
módulo de comunicação, que envia os dados para uma fila em memória (submódulo
“Fila em Memória”).

O AS-ProCBE no servidor de NIDS também foi configurado com perfil operacional
de Collector utilizando para percepção o “Log File” para realizar a coleta dos eventos
registrados em /var/log/suricata/eve.json. A aquisição de contexto, além de realizar
a adição do campo “type”, também identifica o valor do campo severidade registrada
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nos alertas do Suricata e cria o campo “prioridade” com o mesmo valor. Neste caso,
observa-se que os eventos gerados pelo Suricata foram configurados para serem ge-
rados no formato JSON. Desta forma, se fez oportuno empregar o módulo de compre-
ensão para realizar o pré-processamento e decodificar o JSON no próprio dispositivo.
Finalmente, os eventos são encaminhados para o módulo de comunicação realizar o
envio dos eventos para a fila em memória.

Na estação Windows foi realizada a instalação do Sysmon, bem como do Win-
logbeat, responsável pela implementação do submódulo “Windows events”. Como
contextualização, é realizada a adição do campo “type” com o valor fixo “winevents”.
O AS-ProCBE para este dispositivo também emprega o pré-processamento local dos
eventos realizando transformações dos campos para seguir os padrões estabeleci-
dos pelo Elastic Common Schema (ECS9), além de enviar os dados para a fila em
memória, via módulo de comunicação, já no formato JSON.

Todos os eventos enviados para as diferentes filas mapeadas pelo campo “type”
são armazenados e consumidos pelo SmartLoggerA no módulo de percepção. Para
cada tipo diferente, um fluxo de tratamento é realizado. A Figura 31 ilustra os módulos
do AS-ProCBE utilizados para implantação do SmartLoggerA.

Observa-se na Figura 31 uma tecnologia adicional utilizada neste cenário denomi-
nada Malware Information Sharing Platform (MISP10) para proptotipação do submó-
dulo “Inteligência de Ameaças”. O MISP é uma plataforma utilizada pela comunidade
internacional para compartilhamento de dados de inteligência de ameaças e um con-
junto de padrões abertos para compartilhamento destas informações. O MISP é um
software gratuito e de código aberto que permite coletar, compartilhar, armazenar e
correlacionar IoCs de ataques direcionados, inteligência de ameaças, informações de
fraude financeira, informações de vulnerabilidade ou mesmo informações de contra-
terrorismo. O CERT.br11 tem incentivado o uso de MISP na comunidade de times de
resposta a incidentes brasileiros como uma forma de automatizar este processo.

Iniciando pelos logs registrados no portal de autenticação, a primeira etapa re-
alizada pelo SmartLoggerA é a normalização dos eventos pelo submódulo de pré-
processamento. Na sequência, o submódulo de aquisição de contexto “UserAgent”
identifica os detalhes do sistema operacional e navegador web utilizados com base
no campo “agent”, criando novos campos para estes dados. A Figura 32 ilustra o log
originalmente registrado em arquivo e coletado pelo Collector, enquanto que a Figura
33 apresenta os logs após as etapas de normalização e contextualização realizadas
no SmartLogger. Os eventos são então encaminhados para o “Correlação Cruzada
em Memória”, o qual armazena em memória um mapeamento entre o endereço IP

9https://www.elastic.co/guide/en/ecs/1.2/ecs-reference.html
10https://www.misp-project.org/
11https://cert.br/misp/

https://www.elastic.co/guide/en/ecs/1.2/ecs-reference.html
https://cert.br/misp/
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Figura 31 – AS-ProCBE: módulos do perfil SmartLoggerA no cenário 2

{"message": "Jul 21 18:50:00 portal-auth [0000000000] [Ricardo]
[192.168.0.10] [WIFI-InfraA] [Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64
) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari
/537.36]", "type": "auth"}

Figura 32 – Logs do portal de autenticação conforme recebidos pelo SmartLogger

atribuído ao dispositivo do usuário e o CPF utilizado para autenticação. Os eventos
também são encaminhados para correlação e para o módulo de comunicação. Este
último enviará os eventos já normalizados e contextualizados para o bando de dados
presente no Manager.

A fim de ilustrar um evento mais relacionado com dispositivos da IoT, a Figura 34
apresenta um exemplo de evento normalizado de autenticação a partir de um iPhone.
O cenário aqui explorado não foi baseado em eventos de um smartphone pois a utiliza-
ção de um dispositivo Windows agregou complexidade ao ambiente por possibilitar, via
Sysmon, identificar o processo e arquivo que originou a detecção, conforme discutido
na sequência. No entanto, a dinamicidade de conexão e desconexão dos usuários,
e a consequente demanda pela correlação cruzada para identificação de dados dos
usuários se faz presente e é devidamente tratada pelo AS-ProCBE neste cenário.
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{"logtimestamp": "2021-07-21T18:50:00.000Z", "hostname": "portal-auth", "
cpf": "0000000000", "nome": "Ricardo", "src_ip": "192.168.0.10", "
access_point": "WIFI-InfraA", "agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0;
Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome
/91.0.4472.164 Safari/537.36", "agent-device": "Other", "agent-name":
"Chrome", "agent-os": "Windows", "type": "auth"}

Figura 33 – Logs do portal de autenticação após contextualização

{"logtimestamp": "2021-07-22T16:27:14.000Z", "hostname": "portal-auth", "
cpf": "0000000000", "nome": "Ricardo", "src_ip": "192.168.0.20", "
access_point": "WIFI-InfraA", "agent": "Mozilla/5.0 (iPhone; CPU
iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
Version/14.1.1 Mobile/15E148 Safari/604.1", "agent-device": "iPhone",
"agent-name": "Mobile Safari", "agent-os": "iOS", "type": "auth"}

Figura 34 – Logs do portal de autenticação após contextualização para um iPhone

Os logs produzidos pelo Suricata já são recebidos pelo módulo de compreensão
normalizados. Sendo assim, ele inicia o enriquecimento dos eventos com informações
contextuais. Primeiramente é aplicada a correlação cruzada em memória, onde o
endereço IP registrado em log é confrontado com os dados previamente coletados da
autenticação na busca pelo campo CPF, ou seja, ocorre a associação entre os alertas
do NIDS ao CPF do usuário. Esta contextualização apresenta o uso da estratégia
concebida de enriquecimento baseada em fluxo.

Na sequência, é aplicado o submódulo CIDR aos campos de endereço IP de ori-
gem e de destino da requisição. Desta forma é identificado o fluxo do acesso, seja
tráfego de saída ou de entrada, e isto é armazenado no campo “traffic_direction”.
Além disso, para o endereço da rede interna, campos que descriminam a infraestru-
tura onde o mesmo está alocado (“predio”) e a identificação da faixa de rede (“zona”)
são adicionados.

A partir deste momento, com base no campo “traffic_direction”, os submódulos
para contextualizações referentes a geolocalização, ao Autonomous System Number
(ASN) e ao Domain Name System (DNS) são aplicados para o campo do endereço IP
externo. Apesar de neste momento ser possível visualizar um comportamento inco-
mum, uma vez que o ASN indica a entidade como sendo da Amazon e o DNS apre-
senta o domínio “trackmypackage-com.biz”, ainda assim é possível adicionar contexto
para reforçar esta suspeita.

Nesta etapa é aplicada uma das principais contextualizações por meio do submó-
dulo de inteligência de ameaças. Para este caso, serão aplicados os IoCs o que ocorre
confrontando os URLs, endereços IPs, domínios e hashs com diferentes bases. Para
este estudo, tanto o endereço IP externo quanto o domínio foram aplicados, apresen-
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tando como resultado a adição dos campos “misp.tag” e “misp.eventinfo” no evento.
Exemplos de valores decorrentes desta contextualização serão ilustrados na sequên-
cia ao discutir o cenário. Esta contextualização empregou ambas as estratégias de
enriquecimento baseada em fluxo e em lotes, visto que o MISP buscou das diferen-
tes bases de dados as informações sobre os IoCs, as quais foram armazenadas em
memória via Memcached12 para melhor desempenho, conforme proposto por Owen
(2020).

Percebe-se a partir dos novos campos que a URL foi identificada em uma base de
inteligência de ameaças. Este evento é encaminhado para o módulo de correlação
que detecta a situação de interesse visto a existência dos campos associados ao IoC
(regra disponibilizada na Figura 35).

@Enrich(dst="action",type="cmd",param="firewall-drop.sh %{src_ip}")
@Enrich(dst="action",type="cmd",param="block-user.sh %{cpf}")
@Enrich(dst="action",type="cmd",param="fetch_onwer_send_email.sh

SuspiciousPDFDownload %{cpf}")

@Enrich(dst="action",type="cmd",param="fetch_process.sh %{src_ip}")
@Enrich(dst="action",type="cmd",param="fetch_file.sh %{src_ip}")

SELECT cpf, src_ip, window(*) as events
FROM suricata(alert("signature").toString() = "ET CURRENT_EVENTS

Possible PDF Dictionary Entry with Hex/Ascii replacement" AND
misp.tag!=‘’ AND misp.eventinfo!=‘’)

OUTPUT FIRST every 15 min;

Figura 35 – Regra de correlação e contextualização para evento com IoC

Na sequência, o módulo de decisão foi configurado para executar uma sequência
estática de tarefas. Primeiramente, explorando o submódulo “Banco de Dados” e a
estratégia de enriquecimento baseado em lotes, com base no CPF (campo “cpf”) os
dados referentes ao nome do usuário e e-mail foram recuperados por meio de uma
consulta à uma view com estas informações (simulando um banco de dados de sis-
tema com registro de usuários), para subsidiar a etapa de execução de ações. Desta
forma, o módulo de execução de ações realiza o envio de e-mail ao usuário, utilizando
as informações contextuais sobre o endereço de e-mail e nome para personalizar
a mensagem. Estas ações foram executadas através do CorReactive por meio de
um único shell script nomeado fetch_onwer_send_email.sh configurado via anotação
@Enrich.

Ainda no módulo de atuação, de forma hipotética, uma vez que o nível de confiança
do alerta é razoável em decorrência da identificação do endereço IP e do domínio

12https://memcached.org/
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como IoC, seria possível realizar uma adaptação no ambiente pela configuração de
uma Virtual Local Area Network (VLAN) para colocar em quarentena o dispositivo.
Para o ambiente de avaliação foi realizada a adaptação por meio de um regra no
firewall bloqueando o tráfego (comando “firewall-drop.sh”) e a autenticação do usuário
(comando “block-user.sh”). Por fim, os dados referentes ao nome do processo que
originou a requisição e o nome do arquivo baixado - dados previamente coletados
pelo Sysmon - são adicionados ao evento para auxiliar na compreensão do incidente.

Todos os eventos coletados junto as informações contextuais foram encaminhados
ao módulo de comunicação e posteriormente consumidos e processados pelo Mana-
ger da InfraA.

Discussão do Cenário

A Figura 36 ilustra cada uma das etapas de contextualização, bem como os dados
contextuais adicionados, exclusivamente considerando um exemplo de evento regis-
trado pelo Suricata neste cenário. Conforme cenário anterior, a numeração presente
em cada etapa foi utilizada para relacionar os submódulos utilizados presentes nas
Figuras 30 e 31.

Assim como realizado para o primeiro cenário, a discussão a seguir visa caracte-
rizar a ocorrência de enriquecimento progressivo baseado em contexto, bem como a
decorrente contextualização transversal no modelo arquitetural. Desta forma, os itens
a seguir foram organizados considerando: a ordem em que a contextualização ocorre;
o perfil de implantação e o respectivo submódulo responsável por disparar a solicita-
ção de informações contextuais ao módulo “Enriquecimento Baseado em Contexto”; a
descrição da contextualização, e; uma discussão argumentativa sobre o momento em
que ela foi planejada para o cenário.

• Collector (Percepção - Log) - Além da adição do campo “type” e da extração do
valor do campo “severity” do evento original para criação do campo “priority” (pa-
drão para possibilitar o cálculo do risco), este cenário se difere do anterior por
incluir a decodificação dos logs gerados no formato JSON pelo Suricata e a trans-
formação dos eventos gerados pelo Windows para o padrão ECS e conversão
para JSON - No que tange a adição do campo “type” e da prioridade, a premissa
de discussão segue a mesma lógica do cenário anterior. Quanto a decodifica-
ção e transformação, apesar de possuir baixo impacto quanto ao consumo de
recursos, realizar esta ação no Collector, além de distribuir em diferentes nodos,
desonera o SmartLoggerA que será responsável por outras atividades.

• Compreensão (Pré-processamento) - Normalização dos eventos de autenticação
e alguns campos provenientes do Suricata e do Sysmon são renomeados para
um padrão interno adotado. Como principais contextualizações progressivas ba-
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Figura 36 – Fluxo de contextualização do cenário 2

seadas em contexto, destacam-se: adição dos campos referentes ao sistema
operacional e navegador utilizados para autenticação via portal de captura; adi-
ção do CPF do usuário aos logs do Suricata via correlação cruzada em memória
com os logs de autenticação; dados de localização física no ambiente com base
endereço IP de origem do acesso e localização geográfica com base no en-
dereço IP de destino; identificação do ASN e do DNS também considerando o
endereço IP de destino; e por fim ocorre a avaliação do endereço IP de destino
em bases de inteligência de ameaças via MISP. A normalização e demais padro-
nizações dos eventos são subsídio para as contextualizações progressivas base-
adas em contexto que ocorrem na sequência. As contextualizações progressivas
são realizadas no SmartLoggerA no submódulo de pré-processamento pois são
utilizadas como base para aplicação das regras de correlação. Estes dados tam-
bém são oportunos para análise do tráfego via interface Web, posteriormente no
Manager.

• Decisão - Neste momento, apesar de não ilustrado na Figura 36, visto que houve



97

a identificação de uma situação de interesse, é realizada a identificação dos
dados (nome e e-mail) do usuário via consulta ao banco de dados para futura
notificação - Neste cenário - diferente do anterior em que um servidor foi com-
prometido e ocorreu a busca dos dados do proprietário/responsável do ativo no
inventário - ocorre a busca dos dados do usuário para notificação via banco de
dados de usuários. Assim como antes, esta contextualização não se fez opor-
tuna previamente pois adicionar estas informações para cada evento gerado pelo
Suricata iria apenas aumentar o espaço de uso em disco, o tráfego da rede e o
consumo de processamento visto que a notificação ocorrerá apenas em deter-
minadas situações.

• Execução de Ações - Como contexto, neste submódulo é realizada a identifica-
ção do processo responsável pelo download do arquivo, bem como o seu respec-
tivo nome, associado ao alerta do Suricata - Estes dados foram coletados neste
momento pois são oportunos para uma investigação posterior pelo analista de
segurança durante a resposta ao incidente.

A seguir são apresentadas as informações de contexto para determinar o
“5W + 1H”: “quem” realizou o download do arquivo suspeito foi o endereço IP
192.168.0.10, mais precisamente o usuário no CPF “000.000.000-00”; a data “2021-
07-21T18:51:07.000Z” identifica “quando”; “onde” o evento ocorreu é identificado
como sendo no prédio InfraA, em um dispositivo conectado na rede Wifi de clientes; “o
quê” ocorreu é determinado pela regra, ou seja, o download de um arquivo suspeito.
Assim como no cenário anterior, algumas informações não puderam ser identificadas
diretamente, como por exemplo, o “por que” e “como”, ainda que para esta última
informação os campos “process” e “file” possam ser explorados.

Este cenário reforça a importância da contextualização progressiva baseada em
contexto, bem como ilustra a flexibilidade do modelo proposto pela utilização de dife-
rentes submódulos conforme a demanda do ambiente. No entanto, destaca-se como
diferencial deste cenário a avaliação da integração com bases de inteligência de ame-
aças, o que levou a identificação da situação de interesse.

5.5 Considerações sobre o Capítulo

Neste capítulo foi apresentada a estratégia de avaliação do modelo AS-ProCBE,
sendo empregado cenários de uso pois o mesmo tem seu uso consolidado por pesqui-
sas análogas. Desta forma, foram destacadas as tecnologias utilizadas para concep-
ção do modelo considerando os cenários elaborados junto as principais características
que provocaram essas escolhas. Para cada cenário, foram destacadas quais tecno-
logias foram empregadas em cada submódulo. Também foi descrito o ambiente de
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avaliação, o qual foi inspirado em uma infraestrutura de computação distribuída bus-
cando a avaliação de algumas das funcionalidades providas na solução concebida.

Por meio dos cenários elaborados foi possível considerar:

• o suporte a todas as fases do ciclo de feedback MAPE-K - em ambos os ce-
nários as etapas de monitoramento, análise, planejamento, execução e base de
conhecimento, avaliando tanto a estratégia de enriquecimento baseado em fluxo
como o baseado em lotes, bem como a contextualização pré-definida como a
dependente de contexto foram avaliadas;

• o suporte a heterogeneidade é fornecido e avaliado nos cenários desde o moni-
toramento de eventos de diferentes formatos até a atuação no ambiente compu-
tacional, bem como pela integração com diferentes fontes de informações con-
textuais, o que é apoiado tanto pelos submódulos de pré-processamento, como
pela flexibilidade do modelo e do protótipo que viabiliza a integração com dife-
rentes tecnologias explorando protocolos padrões;

• pela descrição do modelo, e pela avaliação realizada, e em especial pelo suporte
mencionado a heterogeneidade e sua extensibilidade, foi possível caracterizar o
AS-ProCBE como um modelo para segurança adaptativa genérico, concebido
para operar em diferentes cenários;

• em um esforço de concepção de um protótipo que possibilite a replicação dos es-
tudos e a continuidade da pesquisa, ficou evidenciado nos cenários, através das
figuras onde foi apresentado um mapeamento das tecnologias adotadas para os
submódulos do protótipo do AS-ProCBE, além das regras de correlação ilustra-
das.

• a capacidade de coleta de informações contextuais a partir de diferentes fontes,
tanto internas quanto externas, e em especial destaca-se o uso de fontes de
inteligência de ameaças especificamente explorado no segundo cenário;

• flexibilidade do modelo proposto para distribuição da contextualização em dife-
rentes etapas, o que permiti atender as demandas de diferentes cenários em
segurança adaptativa que necessitem de ciência de contexto, evitando o uso
inadequado e o excesso de informações contextuais que impactam no tráfego
da rede, no espaço de armazenamento, no consumo de recursos como proces-
samento, memória, bateria, entre outros.

Os resultados atingidos indicam que o modelo concebido possui características
que estão de acordo com as demandas da IoT no que se refere a segurança adapta-
tiva ciente de contexto. Foi possível observar que os analistas podem se beneficiar da
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utilização do enriquecimento progressivo baseado em contexto para realizar integra-
ções que promovam as informações contextuais como ponto central para direcionar a
identificação de situações de interesse. Além disso, ao estabelecer uma contextuali-
zação distribuída no modelo, o AS-ProCBE permite que sejam coletadas informações
contextuais estritamente necessárias aos diferentes cenários no momento oportuno.



6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos últimos anos, a IoT vem fazendo parte cada vez mais da composição dos am-
bientes computacionais. Seu uso cresceu rapidamente, e atualmente ocupa nossas
vidas em muitas áreas como hospitais, residências, escolas e muito mais. Os disposi-
tivo da IoT, geralmente equipados com sensores, coletam um volume de dados cada
vez maior, e de elevada importância para as pessoas e organizações, e enviam os
dados coletados pela internet, seja para fins de monitoramento, controle ou tomada
de decisões.

Este panorama estimulou o crime organizado, através da Internet, a realizar ata-
ques direcionados a estes dispositivos, bem como a sua infraestrutura adjacente. Um
exemplo disto é o crescimento do número de malwares para o sistema operacional An-
droid. Em contrapartida, pesquisas na área de segurança adaptativa foram desenvol-
vidas visando contemplar as características deste ambiente dinâmico e heterogêneo
promovendo uma melhor proteção dos dados.

Tendo isto em vista, inicialmente, o presente trabalho buscou apresentar uma re-
visão conceitual sobre segurança adaptativa para IoT explorando ciência de contexto.
No decorrer da revisão foi possível perceber os diferentes desafios existentes na IoT
que potencializam a segurança da informação enquanto estratégia para viabilização
dos inúmeros benefícios decorrentes deste paradigma.

Com isso, foi encaminhada a necessidade de modelos para segurança adaptativa
que promovam a adaptação dos mecanismos de segurança de forma que as mu-
danças aplicadas não prejudiquem a eficiência, a flexibilidade, a confiabilidade e a
segurança dos ambientes da IoT. Considerando a natureza pervasiva, distribuída e
dinâmica da IoT, as informações contextuais devem ser um dos principais componen-
tes para conduzir o comportamento dos dispositivos, a fim de tornar as decisões de
segurança adequadas ao ambiente.

Além disso, com a RSL realizada neste trabalho, foi possível identificar que atu-
almente existem várias abordagens para segurança adaptativa. No entanto, muitas
delas se concentram em objetivos de segurança específicos, como autenticação e au-
torização. Percebeu-se também a falta no tratamento completo do ciclo de feedback,
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ou seja, as abordagens não definem todo o ciclo MAPE-K. Ainda, as arquiteturas ge-
néricas analisadas não detalham os possíveis métodos usados em cada componente,
o que dificulta a reutilização e a extensibilidade das abordagens propostas. Apesar
dos avanços nas pesquisas em segurança adaptativa em diferentes frentes, os desa-
fios mencionados continuam em aberto, existindo ainda poucas abordagens genéricas
que detalhem a sua concepção, prototipação e estratégias de avaliação.

6.1 Contribuições

Nessa seção são apresentadas as principais contribuições decorrentes da concep-
ção e o desenvolvimento do modelo AS-ProCBE.

6.1.1 Com Relação ao Estado da Arte

Tendo em vista a questão de pesquisa “QP1: como deve ser um modelo arquitetural
para contextualização de eventos em segurança adaptativa na IoT?” e o resultado da
RSL como o apresentado, o AS-ProCBE foi concebido.

Ou seja, considerando os desafios da IoT, bem como as limitações dos projetos
identificados como estado da arte, no Capítulo 4 foi apresentado o AS-ProCBE, a qual
possui como diferencial, o seu módulo de enriquecimento progressivo baseado em
contexto. Este módulo destaca-se por possibilitar uma contextualização dos eventos
utilizando fontes heterogêneas, bem como por sua integração com o modelo arquite-
tural como um todo, fornecendo assim a aquisição de contexto no momento oportuno,
permitindo aos analistas analisarem criticamente o ambiente e definirem quando e
como ocorrerá a contextualização considerando desafios como volume do tráfego da
rede, capacidades de processamento e memória, escalabilidade, entre outros.

Mostrando o alinhamento da proposta com os objetivos elencados, bem como com
o tratamento de algumas das limitações destacadas nos trabalhos selecionados, ou-
tros aspectos importantes a serem destacados do AS-ProCBE são:

(i) atendimento de todas as etapas do ciclo de feedback MAPE-K, o qual é eviden-
ciado especialmente pelo mapeamento do modelo arquitetural proposto sobre o
ciclo (vide Figura 22);

(ii) a flexibilidade é provida tanto pela possibilidade de implantar a arquitetura de
diferentes formas, visto que os módulos podem ser habilitados conforme a ne-
cessidade, bem como pela extensibilidade do modelo;

(iii) coleta de informações contextuais a partir de fontes heterogêneas, o que é pro-
posto pela concepção de um módulo exclusivamente com esta finalidade, e re-
forçado em específico pelo submódulo de normalização que possibilita que os
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diferentes formatos de contextos adquiridos sejam convertidos para um formato
padrão dentro do modelo proposto;

(iv) distribuição da contextualização, funcionalidade que é fornecida pela capacidade
de interação dos diferentes módulos com o de aquisição de informações contex-
tuais a qualquer momento;

(v) e finalmente, a última característica elencada é apoiada no EXEHDA-SA, modelo
arquitetural no qual esta proposta foi baseada, e que se caracteriza por uma es-
tratégia de prototipação que permite a replicação de seus cenários de avaliação,
o que será constantemente buscado na continuidade desta pesquisa, mantendo
um alinhamento entre os modelos.

O AS-ProCBE foi avaliado por meio de cenários de uso explorando diferentes fun-
cionalidades concebidas. Esta avaliação permitiu constatar que a contextualização
progressiva do modelo se mostra uma alternativa oportuna para a mitigação dos pro-
blemas identificados nas propostas atuais.

6.1.2 Com Relação à Divulgação de Resultados Parciais

Durante o desenvolvimento deste trabalho foram publicados alguns artigos em pe-
riódicos e anais de congresso, dos quais são destacados os seguintes:

• ALMEIDA, R. B.; MACHADO, R. S.; DONATO, L. M.; YAMIN, A. C.; PERNAS,
A. M. 2020. AS-ProCBE: An Architectural Model for Adaptive Security through
Progressive Context-Based Enrichment. Proceedings of the Brazilian Sym-
posium on Multimedia and the Web. Association for Computing Machinery,
New York, NY, USA, 149–152. - Este artigo apresentou a concepção do modelo
AS-ProCBE, ainda considerado como uma proposta de segurança adaptativa
através do enriquecimento contextual progressivo considerando os desafios dos
cenários de IoT, oferecendo como diferencial a aquisição de informação contex-
tual no momento oportuno e contemplando fontes heterogêneas. Para avaliar
esta proposta foi desenvolvido um estudo de caso para explorar a contextualiza-
ção progressiva de eventos de segurança.

• ALMEIDA, R. B.; MACHADO, R. S.; YAMIN, A. C.; PERNAS, A. M. Revisão Sis-
temática sobre Segurança Adaptativa Ciente de Contexto para a Internet das
Coisas. In: Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas
Distribuídos, 2019, Gramado/RS. - Este trabalho teve como objetivos apre-
sentar os conceitos sobre segurança adaptativa ciente de contexto para IoT, e
especialmente, realizar uma RSL buscando identificar o estado da arte, para na
sequência, desenvolver uma análise crítica sobre os trabalhos identificados, em
um esforço para elencar oportunidades de pesquisa.
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• ALMEIDA, R. B.; JUNES, V.R.C; MACHADO, R. S.; ROSA, D. Y. L.; DONATO,
L. M.; YAMIN, A. C.; PERNAS, A. M. A distributed event-driven architectural mo-
del based on situational awareness applied on internet of things. Information
and Software Technology, 2019. - Tendo em vista que os ambientes da IoT
são compostos de inúmeros dispositivos heterogêneos capazes de gerar uma
quantidade significativa de eventos, é necessário integrar, processar e reagir a
eventos em tempo de execução. Com isto, este artigo teve como objetivo a
concepção de um modelo arquitetura baseado nos conceitos de ciência de si-
tuação para suportar as crescentes demandas de escalabilidade, flexibilidade,
autonomia e heterogeneidade no processamento de eventos de IoT. Dentre as
funcionalidades oferecidas pelo modelo, destaca-se a coleta de eventos de dis-
positivos da IoT, o processamento híbrido e recursos de reação customizados
e dinâmicos. As contribuições foram evidenciadas por meio de experimentos
realizados em um protótipo implementado utilizando tecnologias consolidadas
de código aberto e livre. Os experimentos são baseados em cinco estudos de
caso, onde cada um avalia um cenário para demandas da IoT. Por meio desses
estudos de caso que foram propostos na área de segurança da informação, foi
possível demonstrar a viabilidade do modelo para implantação em ambientes de
produção da IoT. Além disso, o modelo é capaz de operar em diferentes cenários
devido à modularidade de cada componente e sua consequente extensibilidade.

• ALMEIDA, R. B.; JUNES, V.R.C; MACHADO, R. S.; ROSA, D. Y. L.; YAMIN, A. C.;
DONATO, L. M.; PERNAS, A. M. A hierarchical architectural model for network
security exploring situational awareness In: the 34th ACM/SIGAPP Symposium,
2019, Limassol. Proceedings of the 34th ACM/SIGAPP Symposium on Ap-
plied Computing - SAC ’19. New York: ACM Press, 2019. - Neste artigo é pro-
posto um modelo arquitetural que tem como principal motivação o fato de que
muitas vezes, as organizações utilizam tecnologias de segurança de propósitos
específicos, o que implica na falta de uma visão holística sobre os eventos de se-
gurança. Desta forma, o modelo é inspirado em sistemas SIEM e nos conceitos
de ciência de situação, sendo composto por três componentes modulares que
se comunicam promovendo uma arquitetura hierárquica multinível. O modelo
oferece recursos como coleta de eventos, processamento híbrido e utiliza uma
abordagem híbrida de armazenamento de dados contextuais. Quatro estudos
de caso foram desenvolvidos para avaliar a visão holística dos eventos de segu-
rança, bem como as características de flexibilidade, autonomia, escalabilidade e
suporte à heterogeneidade.

• ALMEIDA, R. B.; MACHADO, R. S. ; ROSA, D. Y. L.; PERNAS, A. M. ; YAMIN,
A. C. . Hybrid approach to provide situational awareness for information security
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in computational environments. In: Conferência Latino-americana de Informá-
tica, 2018, São Paulo. SLMDI - Simpósio Latino-Americano de Gerenciamento
de Dados e Informação, 2018. - Este artigo apresenta uma abordagem para
fornecer ciência de situação para segurança em ambientes computacionais, pro-
duzindo uma visão holística sobre os eventos. A abordagem explora diferentes
recursos desde a aquisição dos eventos, um processamento híbrido, uma es-
tratégia para armazenamento de dados híbrida e a atuação resultante. A abor-
dagem proposta foi avaliada por meio de um protótipo, o qual foi aplicado em
três casos de uso, mostrando-se estável e flexível na provisão de aspectos de
segurança em ambientes computacionais.

Além destes artigos, o artigo intitulado “AS-ProCBE Architectural Model: Towards
an Adaptive Security in IoT Exploring a Progressive Context-Based Enrichment Stra-
tegy” foi submetido para a chamada especial em Software Architectures for Smart and
Adaptive Systems na revista Information and Software Technology e está sob ava-
liação. Outras publicações relacionadas ao trabalho desenvolvido aconteceram em
regime de coautoria, sendo apresentados a seguir:

• State of the art in hybrid strategies for context reasoning: A systematic literature
review. Information and Software Technology, v. 111, p. 121-129, 2019.

• An IoT Architecture to Provide Hybrid Context Reasoning. 2nd IFIP International
Internet of Things (IOT), 2019.

• A Hybrid Architecture to Enrich Context Awareness through Data Correlation.
The 33rd ACM/SIGAPP Symposium On Applied Computing, SATTA - Soft-
ware Architecture: Theory, Technology, and Applications Track, 2018.

• Construção do Estado da Arte em Estratégias Híbridas para Raciocínio de Con-
texto: uma Abordagem explorando Revisão Sistemática da Literatura. In: Con-
gresso da Sociedade Brasileira de Computação, Simpósio Brasileiro de
Computação Ubíqua e Pervasiva, SBCUP 2018.

• EXEHDA-SO: Uma Abordagem Ontológica para Ciência de Situação Aplicada a
Segurança da Informação. In: Congresso da Sociedade Brasileira de Com-
putação, Simpósio Brasileiro de Computação Ubíqua e Pervasiva, SBCUP
2018.

• An Ontological Approach to Situational Awareness Applied to Information Se-
curity. In: Conferência Latino-americana de Informática, SLIHS - Simpósio
latino-americano em Infraestrutura, Hardware e Software, 2018.

• EXEHDA-HM: A compositional approach to explore contextual information on hy-
brid models. Future Generation Computer Systems, v. 73, p. 1-12, 2017.
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6.2 Trabalhos Futuros

Considerando o esforço de estudo e pesquisa durante o desenvolvimento desta
Tese, bem como as tendências na área de segurança adaptativa ciente de contexto,
destacam-se as seguintes frentes enquanto alternativas para continuidade do traba-
lho:

• criação de um portal no qual a documentação de instalação e uso, bem como o
protótipo, serão disponibilizados para a comunidade;

• aprimoramento do protótipo pela integração com o Cortex1 para centralizar as re-
quisições de dados contextuais de segurança da informação e apoio na atuação
no ambiente;

• emprego de diferentes algoritmos nos submódulos propostos no AS-ProCBE,
como por exemplo, a utilização de aprendizado de máquina para análise do com-
portamento de usuários no ambiente da IoT;

• ainda que tanto o modelo quanto o protótipo tenham sido projetados conside-
rando aspectos de escalabilidade, se faz necessária uma avaliação de aspectos
de escalabilidade vertical e horizontal;

• aplicar o AS-ProCBE em diferentes cenários, incluindo aqueles fortemente ba-
seados em IoT, definindo métricas para avaliação das funcionalidades propostas
e explorando a flexibilidade nos recursos oferecidos.

Estas frentes de pesquisa foram elencadas na premissa de configurar alternati-
vas sinérgicas para o aprimoramento e expansão do Modelo Arquitetural AS-ProcBE,
na expectativa de promover sua consolidação como uma alternativa para segurança
adaptativa na Internet das Coisas.

1https://github.com/TheHive-Project/Cortex
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