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Resumo: Graças ao crescimento da aplicação de 

sistemas IoT, a necessidade de sistemas seguros e 

confiáveis, capazes de prever ataques cibernéticos e 

falhas começam a ter uma maior demanda, que não são 

supridas apenas com sistemas já existentes, como os 
antivírus e firewalls. Em busca da solução deste 

problema, o projeto visa desenvolver um método para 

traçar um padrão comportamental de uma entidade 

presente em IoT, através do uso de cadeias de Markov, 

mapeando suas ações e fazendo com que suas decisões 

sejam mais previsíveis, verificando se a mesma está se 

comportando como o usual. No futuro, resultados desta 

pesquisa podem ser aplicados em sistemas que serão 

capazes de identificar problemas e tomar as devidas 

atitudes. 
1. Introdução 

O conceito de Internet das Coisas (do inglês Internet 

of Things, ou IoT) envolve a integração dos mais 

variados dispositivos, desde sensores até atuadores, 

braços mecânicos, aparelhos de som, imagem, etc., em 

uma rede onde os mesmos se comunicam com o usuário 

ou entre si, sendo esta comunicação através de uma rede 

local ou através da internet [1].  
Uma invasão cibernética pode apresentar um alto 

risco, já que o uso negligente ou mal-intencionado será 

muito mais significante, onde a quantidade de sistemas 

e de controle sob influência do invasor é muito maior 

em relação a um ataque a uma rede comum [1].  

Infelizmente, sistemas de prevenção contra cyber 

ataques já existentes são ineficientes. Antivírus 

funcionam a base de banco de dados, ou seja, caso a 

ameaça não esteja catalogada, o mesmo não reage. 

Firewalls oferecem proteção apenas contra o ambiente 

externo a rede, porém caso o ataque apareça de dentro 

da rede o mesmo é ineficaz. 
Com isso, o trabalho proposto tem como objetivo 

desenvolver um método de análise comportamental para 

um sistema IoT, visando a criação de um padrão 

comportamental. Caso a entidade IoT esteja operando 

fora do padrão será possível sinalizar uma anormalidade 

para um outro possível sistema ou até um operador. 

2. Cadeias de Markov 

Para a aquisição do padrão comportamental, 

concluiu-se que o mais apropriado seria a utilização de 

cadeias de Markov. 

Através do desenvolvimento de conceitos baseados 

na observação da natureza e eventos “aleatórios” 

concebidos por Platão, e das posteriores observações de 

Bernoulli, Galton e Nekrasov, Andrei Markov concluiu 

que seria possível analisar e quantizar a probabilidade 

da ocorrência de eventos em ambientes supostamente 

aleatórios com tentativas repetidas [2].  

Cadeias de Markov se assemelham muito à 

máquinas de estado finito. São atribuídos estados para 

ações do sistema e através da observação do sistema 

funcionando de forma correta é traçado o modelo. 

 
Figura 1 - Cadeia de Markov 

Conforme a Figura 1, cada esfera azul representa um 

estado. Neste caso, uma atividade da máquina. As setas, 

que ligam as esferas, contém a probabilidade de a 
máquina mudar para o estado onde a mesma aponta. 

Caso a máquina execute uma transição proibida 

(probabilidade zero) ou haja uma alteração nas 

probabilidades do sistema, é caracterizada uma 

anomalia, que pode ser atribuída a falhas, erros e 

ataques cibernéticos. 

4. Metodologia 
Serão adquiridos dados de uma célula de manufatura 

avançada que se encontra em desenvolvimento pelo 

Centro Universitário da FEI, em parceria com Abimaq, 

SENAI e Mauá. 

Para caracterizar o tráfego existente em uma célula 

de manufatura avançada, serão utilizados analisadores 

de protocolos para captura de tráfego na célula 

EXPOMAFE (Feira Internacional de Máquinas-

Ferramenta e Automação Industrial) e dados obtidos via 

simulação. Procurar-se-á utilizar como base o tráfego 

OPC-UA (Padrão de Interoperabilidade mais recente 
que fornece mais segurança e confiabilidade), 

responsável pelo tráfego de dados entre máquinas. 

Para simulações, será utilizado o software Plant 

Simulation. 

Por fim, deseja-se alcançar um sistema que seja 

capaz de detectar anomalias em um processo produtivo. 
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