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duação, a não divulgação do material, por um prazo máximo de 01 (um) ano,
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RESUMO

A eficácia dos sistemas de aprendizado de máquina depende fortemente da re-

levância dos dados que são empregados no treino. Usualmente, os dados são senśıveis

e privados, pois são coletados de dispositivos e sensores usados no dia a dia das pes-

soas. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o Regulamento Geral de Proteção

de Dados (General Data Protection Regulation - GDPR) na Europa, a Lei de Pri-

vacidade do Consumidor da Califórnia (California Consumer Privacy Act - CCPA)

na Califórnia e a Lei de Segurança Cibernética da China colocam em risco a abor-

dagem atual, pois regulam o processamento remoto centralizado de dados senśıveis

coletados de forma distribúıda. Este trabalho propõe um sistema de aprendizado

de máquina distribúıdo baseado em algoritmos locais de floresta aleatória criados

com árvores de decisão compartilhadas através da corrente de blocos. Os resultados

mostram que a abordagem proposta iguala ou supera os resultados obtidos com o

emprego de florestas aleatórias apenas com dados locais. Além disso, a proposta

aumenta a detecção de novos ataques quando os domı́nios possuem distribuições de

ameaças diferentes.

Palavras-Chave: Segurança em Redes de Computadores, Aprendizado Federado,

Corrente de Blocos.
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ABSTRACT

The effectiveness of machine learning systems depends heavily on the relevance

of the training data. Usually, the collected data is sensitive and private because

it comes from devices and sensors used in people’s daily lives. The General Data

Protection Law (LGPD) in Brazil, the General Data Protection Regulation (GDPR)

in Europe, the California Consumer Privacy Act (CCPA) in California, and China’s

Cybersecurity Law put the current approach at risk, as it prohibits centralized re-

mote processing of sensitive data collected in a distributed manner. This paper

proposes a distributed machine learning system based on local random forest al-

gorithms created with shared decision trees through the blockchain. The results

show that the proposed approach equals or exceeds the results obtained with the

use of random forests with only local data. Furthermore, the proposal increases the

detection of new attacks when the domains have different threat distributions.

Key-words: Network Security, Federated Learning, Blockchain.
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Caṕıtulo 1

Introdução

A Internet das Coisas (Internet of Things - IoT) introduz uma quantidade

massiva de dados produzidos a altas taxas e um aumento exponencial dos dispositi-

vos heterogêneos conectados à Internet, o que gera um grande desafio para garantir

a segurança da rede. Além disso, os dispositivos IoT geralmente possuem baixa

capacidade computacional, dificultando a implementação de poĺıticas de segurança

robustas, tornando-se alvos para invasões em larga escala [3]. Assim, o uso de al-

goritmos de aprendizado de máquina é essencial para automatizar o processo de

análise do enorme volume de dados para prevenir e mitigar de forma ágil e eficiente

os incidentes de segurança.

A quantidade e a qualidade dos dados utilizados para treinar o modelo são

cruciais para garantir o bom desempenho dos sistemas de aprendizado de máquina.

Hoje, os sistemas de aprendizado de máquina procuram reunir todo tipo de in-

formação sobre diferentes aspectos, constituindo uma gigantesca massa de dados a

ser processada. Logo, os ambientes tradicionais de aprendizado de máquina centra-

lizam o armazenamento de dados de diversas fontes em um domı́nio para o treino

e a execução de algoritmos. No entanto, o armazenamento centralizado apresenta

problemas de privacidade, pois requer que os “proprietários dos dados” confiem em

quem centraliza os dados e na sua capacidade de evitar vazamentos de informações

privadas [4]. Além disso, a centralização requer um grande poder computacional e

largura de banda para processar e transferir o alto volume de dados gerados pelos

pontos de coleta.

A centralização de dados, a crescente preocupação com a privacidade e as

1



leis e regulamentações de proteção de dados fizeram surgir medidas alternativas dis-

tribúıdas para a criação e armazenamento de modelos de aprendizado de máquina.

Uma forma eficiente de se garantir a privacidade é criptografar os dados. No en-

tanto, a criptografia tradicional não permite o processamento dos dados, o que

impede um aprendizado global mais eficaz através de dados encriptados. Em 2009,

Gentry propôs a criptografia completamente homomórfica [5] que permite operações

de soma e produto em dados encriptados. Porém, a criptografia homomórfica é ex-

tremamente complexa além de requerer um volume de dados muito grande para o

dado criptografado e para a chave criptográfica [6].

A proposta de aprendizado federado [7] substitui o envio de amostras privadas

pelo compartilhamento de modelos de aprendizado de máquina criados localmente

a partir das amostras. A proposta utiliza a arquitetura cliente-servidor, na qual os

clientes utilizam dados locais para atualizar um modelo global e enviam o resultado

da sua computação ao servidor. Dessa forma, os domı́nios compartilham apenas o

resultado da computação local, que é menos senśıvel do que os dados privados.

As soluções distribúıdas que procuram resolver a centralização e a privaci-

dade devem se preocupar com a veracidade dos resultados computados, uma vez

que os proprietários dos dados locais podem se comportar maliciosamente, compar-

tilhando resultados incorretos com a finalidade de prejudicar o modelo resultante.

Assim, monitorar o comportamento dos colaboradores é essencial para identificar

participantes maliciosos, e com isso, criar um modelo final acurado.

Este projeto de fim de curso apresenta o DFedForest [8], um sistema de

aprendizado federado para a criação distribúıda de florestas aleatórias desenvol-

vido durante os mais de três anos de bolsa de iniciação cient́ıfica no Grupo de

Teleinformática e Automação. O sistema DFedForest proposto possui as seguintes

caracteŕısticas: i) criação de modelos locais de aprendizado de máquina simples,

baseados em conjuntos de árvores de decisão, de forma colaborativa e mais acurados

que os modelos locais; ii) não transmissão de dados locais, evitando vazamentos de

informações senśıveis; iii) transmissão de modelos, em vez dos dados, desidentifi-

cados para garantir um certo ńıvel de segurança e evitar a complexa criptografia

homomórfica; e, iv) utilização da tecnologia de corrente de blocos para garantir con-

fiança mútua e para registrar de forma distribúıda as referências dos endereços dos

modelos locais, permitindo a identificação de participantes maliciosos que tentem
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prejudicar a acurácia do modelo final. O trabalho avalia o desempenho da proposta

de aprendizado de máquina distribúıdo através de um protótipo de detecção de in-

trusão em redes de computadores e foca o problema de detecção de ataques por

intermédio de dispositivos infectados por código de redes de robôs (botnets).

1.1 Publicações

O projeto final completo representa um conjunto de duas publicações princi-

pais listadas a seguir.

• Souza, L. A. C., Rebello, G. A. F., Camilo, G. F., Guimarães, L. C. B., Du-

arte, O. C. M. B., “DFedForest: Floresta Federada Descentralizada”, em XX

Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacio-

nais (SBSeg 2020).

• Souza, L. A. C., Rebello, G. A. F., Camilo, G. F., Guimarães, L. C. B., Duarte,

O. C. M. B., “DFedForest: Decentralized Federated Forest”, in 3rd IEEE Inter-

national Conference on Blockchain (Blockchain-2020), Rhodes Island, Greece,

November 2020

Além das publicações principais deste trabalho participei de forma ativa nas

pesquisas do grupo que geraram outras 18 publicações nacionais e internacionais e

dois relatórios técnicos constitúıram a base de conhecimento nos tópicos de pesquisa

abordados, entre as quais uma recebeu o prêmio de Melhor Trabalho em Sessão

de Apresentação do Centro de Tecnologia com o trabalho intitulado “Um Sistema

Distribúıdo para o Compartilhamento Seguro e Automático de Dados através de

Corrente de Blocos” em maio de 2021 e outra recebeu uma menção honrosa no

Workshop em Blockchain: Teoria, Tecnologias e Aplicações (WBlockchain SBRC

2020) com o trabalho intitulado “AutAvailChain: Disponibilização Segura, Contro-

lada e Automática de Dados IoT usando Corrente de Blocos” em dezembro de 2020.

As demais publicações são listadas a seguir.

• Camilo, G. F., de Souza, L. A. C., Duarte, O. C. M. B. - “Um Sistema Seguro e

Distribúıdo para o Provisionamento de Funções Virtuais de Rede como Serviço

através de Corrente de Blocos”, em XXXIX Simpósio Brasileiro de Redes
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de Computadores e Sistemas Distribúıdos (SBRC 2021), Uberlândia, Brazil,

Agosto de 2021.

• Thomaz, G. A., Camilo, G. F., de Souza, L. A. C., e Duarte, O. C. M. -

“Uma Análise Comparativa da Arquitetura e Desempenho de Plataformas de

Corrente de Blocos Permissionadas para Contratos Inteligentes.”, em WBlock-

chain 2021 (Menção Honrosa).

• Guimarães, L. C. B., Rebello, G. A. F., Fernandes, F. S., Camilo, G. F.,

Souza, L. A. C., Santos, D. C., Oliveira, L. G. C. M., Duarte, O. C. M. B. -

“TeMIA-NT: Monitoramento e Análise Inteligente de Ameaças de Tráfego de

Rede”, em Salão de Ferramentas do XXXVIII Simpósio Brasileiro de Redes

de Computadores e Sistemas Distribúıdos (SBRC2020), Rio de Janeiro, RJ,

Brazil, Dezembro de 2020.

• Rebello, G. A. F., Camilo, G. F., Guimarães, L. C. B., Souza, L. A. C., Du-

arte, O. C. M. B., “On the Security and Performance of Proof-based Consensus

Protocols”, versão estendida submetida para revista Annals of Telecommuni-

cations.

• Guimarães, L. C. B., Rebello, G. A. F., Fernandes, F. S., Camilo, G. F., Souza,

L. A. C., and Duarte, O. C. M. B., “A ThrEat Monitoring and Intelligent data

Analytics of Network Traffic”, versão estendida submetida para revista Annals

of Telecommunications.

• Thomaz, G. A., Camilo, G. F., de Souza, L. A. C., e Duarte, O. C. M. - “Archi-

tecture and Performance Comparison of Permissioned Blockchains Platforms

for Smart Contracts”, in IEEE Global Communications Conference (GLOBE-

COM 2021).

• Camilo, G. F., Rebello, G. A. F., Souza, L. A. C., Duarte, O. C. M. B. -

“AutAvailChain: Disponibilização Segura, Controlada e Automática de Dados

IoT usando Corrente de Blocos”, em III Workshop em Blockchain: Teoria,

Tecnologias e Aplicações (WBlockchain SBRC 2020), Rio de Janeiro, Brazil,

Dezembro de 2020.
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• Camilo, G. F., Rebello, G. A. F., de Souza, L. A. C., Duarte, O. C. M. B., “Au-

tAvailChain: Automatic and Secure Data Availability through Blockchain”,

in IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM 2020), Taipei,

Taiwan, December 2020

• Camilo, G. F., Rebello, G. A. F., Souza, L. A. C., Duarte, O. C. M. B.,

“Um Sistema Seguro de Comercialização de Dados Pessoais Senśıveis baseado

em Reputação, Confiança e Corrente de Blocos”, em XX Simpósio Brasileiro

em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais (SBSeg 2020),

Petrópolis, Brazil, Outubro de 2020

• Camilo, G. F., Rebello, G. A. F., Souza, L. A. C., Duarte, O. C. M. B., “ Secure

Personal-Data Trading System Based on Blockchain, Trust, and Reputation”,

in 3rd IEEE International Conference on Blockchain (Blockchain-2020), Rho-

des Island, Greece, November 2020

• Guimarães, L. C. B., Rebello, G. A. F., Fernandes, F. S., Camilo, G. F., Souza,

L. A. C., Santos, D. C., Oliveira, L. G. C. M., Duarte, O. C. M. B., “TeMIA-

NT: ThrEat Monitoring and Intelligent data Analytics of Network Traffic”, in

4th Conference on Cloud and Internet of Things (CIoT 2020), Niterói, Brazil,

October 2020

• Rebello, G. A. F., Camilo, G. F., Guimarães, L. C. B., Souza, L. A. C., Duarte,

O. C. M. B., “Uma Análise do Desempenho e Segurança de Protocolos de

Consenso Baseados em Quórum para Corrente de Blocos”, Relatório Técnico,

Programa de Engenharia Elétrica, COPPE/UFRJ, 2020.

• Rebello, G. A. F., Camilo, G. F., Guimarães, L. C. B., Souza, L. A. C., Duarte,

O. C. M. B., “Segurança e Desempenho de Protocolos de Consenso Baseados

em Prova para Corrente de Blocos”, em XX Simpósio Brasileiro em Segurança

da Informação e de Sistemas Computacionais (SBSeg 2020), Petrópolis, Brazil,

Outubro de 2020

• Rebello, G. A. F., Camilo, G. F., Guimarães, L. C. B., Souza, L. A. C., Duarte,

O. C. M. B., “On the Security and Performance of Proof-based Consensus
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Protocols”, in 4th Conference on Cloud and Internet of Things (CIoT 2020),

Niterói, Brazil, October 2020

• Rebello, G. A. F., Camilo, G. F., Guimarães, L. C. B., Souza, L. A. C.,

Duarte, O. C. M. B., “Security and Performance Analysis of Quorum-based

Blockchain Consensus Protocols”, Technical Report, Electrical Engineering

Program, COPPE/UFRJ, 2020.

• Rebello, G. A. F., Camilo, G. F., Silva, L. G. C., Souza, L. A. C., Guimarães,

L. C. B., e Duarte, O. C. M. B. - “Segurança na Internet do Futuro: Pro-

vendo Confiança Distribúıda através de Correntes de Blocos na Virtualização

de Funções de Rede”, em Minicursos do XXXVII Simpósio Brasileiro de Re-

des de Computadores e Sistemas Distribúıdos (SBRC 2019), Gramado, Brazil,

Maio de 2019.

• Rebello, G. A. F., Camilo, G. F., Silva, L. G. C., Guimarães, L. C. B., Souza,

L. A. C., Alvarenga, I. D. e Duarte, O. C. M. B. - “Provendo uma Infraes-

trutura de Software Fatiada, Isolada e Segura de Funções Virtuais através da

Tecnologia de Corrente de Blocos”, em II Workshop em Blockchain: Teoria,

Tecnologias e Aplicações (WBlockchain SBRC 2019), Gramado, Brazil, Maio

de 2019. Prêmio de melhor artigo.

• Rebello, G. A. F., Camilo, G. F., Silva, L. G. C., Guimarães, L. C. B., Souza,

L. A. C., Alvarenga, I. D. and Duarte, O. C. M. B. - “Providing a Sliced,

Secure, and Isolated Software Infrastructure of Virtual Functions Through

Blockchain Technology”, in IEEE International Conference on High Perfor-

mance Switching and Routing (HPSR 2019), Xi’An, China, May 2019.

• Rebello, G. A. F., Camilo, G. F., Silva, L. G. C., Souza, L. A. C., Guimarães,

L. C. B., Alchieri, E. A. P., Greve, F. G. P.e Duarte, O. C. M. B. - “Cor-

rentes de Blocos: Algoritmos de Consenso e Implementação na Plataforma

Hyperledger Fabric”, em 38º Jornada de Atualização em Informática (JAI)

do XXXIX Congresso da Sociedade Brasileira de Computação (CSBC 2019),

Belém, Brazil, Julho de 2019.
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1.2 Delimitação

O objetivo do projeto é utilizar dados senśıveis necessários para o aprendizado

de máquina com garantia de privacidade. O projeto utiliza a nova tecnologia de

aprendizado de máquinas federado para criar modelos de detecção de ameaças em

fluxos de rede. Para isso, o projeto adiciona a corrente de blocos à arquitetura

proposta para eliminar o ponto único de falha e garantir auditabilidade no processo

de criação dos modelos de aprendizado de máquina. Não faz parte do escopo deste

projeto prover um método automático para detecção de participantes maliciosos.

Além disso, a arquitetura proposta é agnóstica quanto à extração de caracteŕısticas

e rotulação dos dados, que estão fora do escopo deste trabalho.

1.3 Objetivos

O objetivo geral é propor um sistema para criação colaborativa de modelos

de aprendizado de máquina que preservam a privacidade das amostras utilizadas no

processo de treinamento. Desta forma, têm como objetivos espećıficos:

1. apresentar as tecnologias utilizadas e como elas são integradas ao sistema

proposto;

2. criar modelos de aprendizado de máquina simples, baseados em conjuntos de

árvores de decisão, de forma colaborativa e paralela;

3. manter os dados utilizados para a criação dos modelos nos locais de coleta,

evitando perda de privacidade;

4. transmitir os modelos locais de aprendizado de máquina, desidentificando as

amostras utilizadas no treinamento;

5. aplicar a tecnologia de corrente de blocos para garantir confiança mútua no

processo de criação dos modelos e eliminar o ponto único de falha da arquite-

tura centralizada;

6. registrar de forma imutável e distribúıda as referências dos endereços dos mo-

delos compartilhados;
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7. permitir a identificação e punir participantes maliciosos que tentem prejudicar

a acurácia do modelo final; e,

8. avaliar o desempenho do sistema proposto.

1.4 Metodologia

O trabalho realizado neste projeto possui quatro etapas fundamentais: i) a

pesquisa e discussão do uso de técnicas para garantir a privacidade de dados e audita-

bilidade das operações em ambientes distribúıdos; ii) a elaboração de uma proposta

de sistema de aprendizado de máquina federado que utiliza correntes de blocos para

prover auditabilidade e confiabilidade no processo de criação dos modelos; iii) a im-

plementação de um protótipo do sistema proposto utilizando plataformas de código

aberto; e iv) a avaliação de desempenho do protótipo implementado.

Na primeira etapa, pesquisou-se os principais artigos nas áreas de privacidade

em sistemas distribúıdos e auditabilidade através da corrente de blocos. A discussão

de trabalhos relacionados fundamentou-se na literatura pesquisada, detalhando prin-

cipalmente as vantagens e desvantagens da adoção de cada técnica para privacidade

e as caracteŕısticas de diferentes correntes de blocos para prover auditabilidade.

Na segunda etapa, utilizou-se a discussão realizada para propor a arquitetura

e funcionalidades do sistema proposto. O sistema proposto provê privacidade dos

dados utilizados para a criação dos modelos de aprendizado de máquina através do

aprendizado federado. Além disso, procurou-se mapear as principais caracteŕısticas

de correntes de blocos para atender às necessidades de segurança de ambientes co-

laborativos para a criação de modelos de aprendizado de máquina.

Na terceira etapa, empregou-se a biblioteca scikit-learn para a criação de

modelos de aprendizado de máquina. O scikit-learn é uma biblioteca de código

aberto, bem documentada e que possui um grande número de desenvolvedores.

Para a criação da infraestrutura da corrente de blocos utilizou-se a plataforma de

código aberto Hyperledger Fabric 2.0 [9] em servidores de alto desempenho do la-

boratório do Grupo de Teleinformática e Automação (GTA/UFRJ). O Hyperledger

Fabric é uma plataforma gratuita, facilmente programável e sem qualquer moeda

ou custo associado à implementação de correntes de blocos permissionadas para
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organizações. O aspecto organizacional do Hyperledger atende ao cenário da pro-

posta multi-domı́nios, no qual as empresas compartilham modelos de aprendizado

de máquina. Virtualizou-se os nós da corrente de blocos através de contêineres

Docker v19.03.5. Implementou-se o contrato inteligente da plataforma Hyperledger

Fabric na linguagem de programação Go, enquanto implementaram-se os códigos

para criação dos modelos de aprendizado de máquina na linguagem de programação

Python. O Apêndice A contém o código-fonte completo dos principais módulos

implementados.

Na quarta etapa, objetivou-se avaliar o protótipo e medir três aspectos da uti-

lização do sistema: i) o desempenho dos modelos de aprendizado de máquina criados

pelo sistema proposto quando os dados estão distribúıdos entre diversos domı́nios;

ii) a capacidade de detecção de novos ataques com modelos criados através do apren-

dizado federado quando os domı́nios possuem distribuições de ameaças distintas; e

iii) a sobrecarga gerada pela utilização da corrente de blocos e pela validação das

transações na plataforma Hyperledger Fabric. O trabalho utilizou o conjunto de

dados CTU-13 [10] que possui amostras de tráfego normal e malicioso geradas por

redes de robôs (botnets) para criação e avaliação de desempenho dos modelos de

aprendizado de máquina criados pelo sistema.

1.5 Organização do Texto

O texto deste trabalho é organizado em cinco caṕıtulos. O Caṕıtulo 1 in-

troduz os desafios de criação de modelos de aprendizado de máquina acurados para

mitigar ameaças de segurança preservando a privacidade dos dados utilizados. O

Caṕıtulo 2 apresenta os fundamentos das técnicas e tecnologias para obter privaci-

dade e auditabilidade em ambientes distribúıdos. O Caṕıtulo 3 apresenta o sistema

proposto DFedForest explicando a arquitetura proposta, analisando a segurança do

sistema, complexidade computacional, detalhes do protótipo desenvolvido e a análise

dos resultados obtidos. O Caṕıtulo 4 apresenta os trabalhos relacionados a este pro-

jeto. O Caṕıtulo 5 conclui o trabalho e apresenta as direções futuras de pesquisa.

Além disso, o Apêndice A exibe parte do código-fonte do sistema desenvolvido. O

Apêndice B apresenta a proposta de um sistema de detecção de intrusão usando

transformada discreta de Fourier, que gerou uma publicação no SBRC 2021.
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Caṕıtulo 2

Privacidade e Auditabilidade em

Ambientes Distribúıdos

Este caṕıtulo aborda os métodos tradicionais para garantia de privacidade

dos dados, o aprendizado federado como paradigma de aprendizagem visando a

privacidade e as propriedades da corrente de blocos que garantem a auditabilidade

em ambientes distribúıdos.

2.1 Métodos Tradicionais de Privacidade

O compartilhamento de bases de dados é necessário para algumas aplicações.

Entretanto, por questões de privacidade, os dados precisam ser tratados a fim de

limitar a quantidade de informação compartilhada. Assim, as seções a seguir apre-

sentam técnicas e modelos utilizados para o tratamento de dados que permitem o

processamento de dados e garantem determinados ńıveis de privacidade.

2.1.1 Desidentificação e Anonimização

O armazenamento de dados médicos de pacientes de um hospital é um pro-

blema clássico que gera considerações sobre a privacidade dos dados. Assim, o

gerente responsável pela base de dados deve assegurar que, quando publicada, não

revele informações espećıficas que possam identificar os usuários. Portanto, uma

forma de proteger a privacidade dos dados coletados é eliminar caracteŕısticas iden-

tificadoras. A Tabela 2.1 exibe um exemplo de um conjunto de dados que possui
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dados de seis pacientes de um hospital, contendo duas caracteŕısticas e o diagnóstico

de cada paciente. A tabela foi desidentificada, antes de publicar a base de dados,

substituindo o nome dos pacientes, um identificador claro, por um número que in-

dica a amostra. Entretanto, a desidentificação não é suficiente para garantia da

anonimidade da base de dados.

Tabela 2.1: Conjunto de dados fict́ıcio, adaptado de [1, 2], que exemplifica uma base
de dados de seis pacientes de um hospital.

Amostra CEP Idade Doença

1 21941-972 35 Catapora

2 207775-040 32 Covid-19

3 21941-971 43 Câncer

4 21941-972 50 Câncer

5 207775-040 25 Gripe

6 20770-002 21 Covid-19

Os conjuntos de dados podem conter caracteŕısticas quase-identificadoras

(quasi-identifier), que quando combinadas com informações externas de outros con-

juntos de dados, revelam informações senśıveis. Os quase-identificadores da Ta-

bela 2.1 são o CEP e a idade do paciente. Seeney propôs o modelo de k-anonimidade

(k-anonymity) [1] para garantia de ńıveis de privacidade de bases de dados. Um

conjunto de dados utilizando o modelo k-anonimidade possui para cada grupo de

quase-identificadores no mı́nimo k entradas. Para isso, os quase-identificadores são

alterados utilizando śımbolos como≤,≥, >,< e * a fim de gerar quase-identificadores

para intervalos iguais com um número mı́nimo de k entradas associadas a cada grupo.
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Tabela 2.2: Conjunto de dados da Tabela 2.1 anonimizado utilizando k-anonimidade
com k = 2.

Amostra CEP Idade Doença

1 2****-*** 3* Catapora

2 2****-*** 3* Covid-19

3 21941-97* 40 > Câncer

4 21941-97* 40 > Câncer

5 207**-*** 2* Gripe

6 207**-*** 2* Covid-19

A Tabela 2.2 exibe a versão anonimizada do conjunto de dados do exemplo

utilizando k-anonimidade com k = 2. Como o conjunto de dados original possui seis

amostras, para k = 2 existem três grupos. A consulta da tabela dentro de qualquer

grupo, partes do conjunto de dados que possuem os mesmos quase-identificadores,

retorna duas amostras. Isto dificulta um atacante obter informações sobre quem

são os pacientes com os diagnósticos especificados. Entretanto, o modelo de k-

anonimidade possui vulnerabilidades que podem revelar informações senśıveis sobre

entradas de um conjunto de dados. Uma das vulnerabilidades ocorre quando há

pouca diversidade entre as entradas de um mesmo grupo, como nas amostras 3

e 4 da Tabela 2.2. Conhecendo o quase-identificador do grupo é posśıvel obter

a informação senśıvel. Por exemplo, conhecendo o CEP de um paciente, a sua

idade aproximada e o hospital que divulgou a base de dados é posśıvel inferir que o

paciente foi diagnosticado com câncer. Outra vulnerabilidade é quando existe acesso

a informações externas. Apesar de existir uma determinada diversidade dentro de

um grupo, com informações externas é posśıvel eliminar determinadas entradas e

inferir com alta probabilidade a doença de uma pessoa. Um exemplo desse ataque

é quando o atacante conhece a idade aproximada de 30 anos, o CEP, o hospital

de tratamento e que a pessoa conhecida não possui manchas vermelhas pelo corpo.

Assim, um atacante consegue inferir com alta probabilidade que o paciente 2 é a

pessoa de interesse.
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Tabela 2.3: Conjunto de dados da Tabela 2.1 anonimizado utilizando l-diversidade
com l = 2.

Amostra CEP Idade Doença

1 21941-97* 35 > Catapora

3 21941-97* 35 > Câncer

2 2****-*** 31 > Covid-19

4 2****-*** 31 > Câncer

5 2****-*** 2* Gripe

6 2****-*** 2* Covid-19

Para contornar os problemas causados pela falta de diversidade dentro de

um grupo de amostras com os mesmos quase-identificadores, Machanavajjahala et

al. apresentam um outro modelo de anonimização denominado de l-diversidade (l-

diversity) [2]. Os autores mantêm os parâmetros do modelo anterior e adicionam o

parâmetro l, que deve ser menor ou igual ao parâmetro k. Esse novo parâmetro tem

como função garantir que dentro de um grupo de k amostras anonimizadas a entropia

E é maior ou igual a log(l). A Tabela 2.3 exibe a aplicação da anonimização através

da l-diversidade com l = 2. A partir da tabela, percebe-se que para qualquer grupo

com os mesmos quase-identificadores, há duas amostras com classificações distintas,

solucionando o problema encontrado na Tabela 2.2 para as Amostras 3 e 4. Porém, a

proposta é ineficiente para conjuntos de dados altamente desbalanceados, e recai em

problemas anteriores nesse caso. O desbalanceamento do conjunto de dados impõe

uma ou mais classes com um pequeno número de amostras, tornando dif́ıcil criar

grupos que não possuem apenas a classe majoritária conforme o número de grupos

aumenta.

Li et al. introduzem o modelo t-proximidade (t-closeness) [11] para ga-

rantir maior privacidade sobre as amostras compartilhadas. Diferentemente da l-

diversidade que utiliza a entropia, a proposta utiliza a medida de distância entre

as distribuições de dados dos grupos para prover a anonimização. Para o cálculo

de distância é proposto a aplicação da distância do movimentador de terra (Earth

Mover’s Distance - EMD) [12], a qual os autores afirmam ser a melhor medida para

esta tarefa, pois tem a vantagem de levar em consideração a proximidade semântica
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de valores dos atributos da tabela.

Assim, uma base de dados anonimizada através dessa técnica possui os grupos

de quase-identificadores com a distância mı́nima igual a t entre as distribuições de

dados.

Apesar da existência de diversas técnicas de anonimização, determinar iden-

tificadores e quase-identificadores é uma tarefa árdua em um cenário real, além do

desconhecimento de quais informações externas um atacante possui e qual a sua ca-

pacidade de inferir a quem pertence uma determinada amostra. Outra adversidade

para aplicação das técnicas de anonimização citadas é a complexidade computacio-

nal. A k-anonimidade, que é utilizada como base para as técnicas de anonimização

abordadas, é um problema NP-dif́ıcil para valores de k ≥ 3 [13]. Por fim, os quase-

identificadores em alguns casos são partes essenciais do problema de mineração de

dados e a sua alteração para anonimização pode impossibilitar a criação de modelos

acurados.

2.1.2 Privacidade Diferencial dos Dados

A privacidade diferencial (Differential Privacy - DP), diferentemente dos mo-

delos de anonimização, insere rúıdo ao conjunto de dados com a intenção de alte-

rar ligeiramente a distribuição dos dados e prevenir que um atacante obtenha in-

formações adicionais sobre a base de dados compartilhada [14]. A definição formal

da privacidade diferencial [14, 15] é dada a partir da Equação 2.1:

Pr(κ(D1) ∈ S) ≤ eε × Pr(κ(D2) ∈ S) + δ, (2.1)

onde κ é um mecanismo aleatório que provê (ε,δ)-privacidade diferencial para duas

bases de dados D1 e D2 que diferem apenas de uma amostra, ∀S ⊆ Domı́nio(κ) e

Pr(.) é a probabilidade de o evento ocorrer. Dois mecanismos amplamente utilizados

para prover privacidade diferencial são o Laplaciano e o Gaussiano, que adicionam

rúıdo de forma controlada à base de dados. Dwork et al. [16] apresentam e compro-

vam matematicamente os fundamentos da privacidade diferencial.

ML(x, f(.), ε) = f(x) + (Y1, Y2, ..., Yk). (2.2)
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O mecanismo de Laplace é definido pela Equação 2.2, onde Yi são variáveis

aleatórias definidas pela distribuição de Laplace com fator de escala igual a ∆f/ε.

O termo ∆f é definido como a amostra mais senśıvel, através da Equação 2.3 e ε é

o grau de privacidade desejado.

∆f = max
x,y∈N|χ|

||x−y||1=1

||f(x)− f(y)||1. (2.3)

A diferença entre os mecanismos que garantem a privacidade diferencial é o

processo de criação das variáveis aleatórias IID Yi, presente na Equação 2.2. Entre-

tanto, a adição de rúıdo pode prejudicar a tarefa de mineração de dados e favorecer

a criação de modelos ineficientes para processos de classificação ou regressão.

2.1.3 Criptografia Homomórfica

A encriptação dos dados é uma maneira de manter a privacidade dos dados

porque há necessidade de se quebrar o processo criptográfico para se obter os dados

em claro. O grande problema da encriptação dos dados é que não se consegue fazer

operações sobre os dados criptografados e eles acabam sendo inúteis como fontes

de informações. Recentemente, um grande avanço na criptografia foi proposto com

a criptografia homomórfica (Homomorphic Encryption - HE), que permite execu-

tar operações sobre os dados criptografados. Existem três classificações principais

de criptografia homomórfica [17]: criptografia parcialmente homomórfica (Partially

Homomorphic Encryption - PHE), criptografia um tanto homomórfica (Somewhat

Homomorphic Encryption - SWHE), e criptografia totalmente homomórfica (Fully

Homomorphic Encryption - FHE).

A criptografia parcialmente homomórfica permite uma operação, como por

exemplo a multiplicação ou a soma, sobre dados encriptados em um número ilimitado

de vezes [18]. Esta classe de criptografia homomórfica é aplicável em problemas

como votação eletrônica, que necessita apenas da soma dos dados. O sistema de

criptografia assimétrica amplamente utilizado RSA (Rivest-Shamir-Adleman) é um

exemplo de criptografia parcialmente homomórfica para multiplicação [19], enquanto

o Paillier é um exemplo de criptografia com homomorfismo para adição [20]. A

criptografia um tanto homomórfica permite a computação de algumas operações
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sobre dados encriptados em um número limitado de vezes [21]. O principal desafio

ao utilizar a criptografia um tanto homomórfica é que o volume de dados cresce a

cada operação realizada, porém o número de aplicações que podem ser desenvolvidas

utilizando SWHE é maior do que a criptografia parcialmente homomórfica.

A proposta de Gentry [5] de criptografia totalmente homomórfica, oferece

o modelo mais forte de garantia na privacidade para compartilhamento de dados.

Esta técnica permite operações lógicas e aritméticas sobre dados encriptados em um

número ilimitado de vezes, e dessa forma, o conjunto de dados pode ser processado

sem revelar nenhuma informação sobre a base de dados utilizada. Entretanto, a

proposta apresenta alta sobrecarga, tanto no volume de dados gerados quanto no

tamanho das chaves, inviabilizando sua aplicação em cenários que necessitam de

baixa latência e dispositivos com restrições de armazenamento. Apesar dos proble-

mas citados, há avanços recentes no tópico de pesquisa de criptografia homomórfica,

tornando-a prática para algumas aplicações que anteriormente eram computacional-

mente imposśıveis [22, 23, 24].

Os modelos apresentados focam a privacidade para o compartilhamento de

dados. Entretanto, os cenários atuais possuem restrições de banda passante e ar-

mazenamento, dificultando o compartilhamento de dados, mesmo nos casos em que

há tratamento dos dados para preservar a privacidade. Assim, na Seção 2.2 é apre-

sentado o aprendizado federado, que contorna as restrições citadas, garantindo a

privacidade dos dados utilizados.

2.2 Aprendizado Federado

O aprendizado federado é uma proposta do Google [7] que surgiu como uma

alternativa para a criação colaborativa de modelos de redes neurais preservando

a privacidade das amostras utilizadas. A proposta prevê um cenário com uso de

dispositivos convencionais com recursos escassos de banda, armazenamento e capa-

cidade energética, que podem perder conexão a qualquer instante do treinamento.

Além disso, os conjuntos de dados não são necessariamente independentes e iden-

ticamente distribúıdos (IID). Os modelos de aprendizado criados são baseados em

redes neurais, pois há a possibilidade de utilizar algoritmos de atualização baseados

no cálculo do vetor gradiente de perda, como o Gradiente Descendente Estocástico
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(Stochastic Gradient Descent - SGD), e assim, enviar apenas o vetor calculado ao

invés dos modelos completos. Outros modelos de aprendizado que também se ba-

seiam no cálculo do vetor de perda para sua atualização podem ser empregados

na proposta, como a regressão loǵıstica e máquina de vetores de suporte (Support

Vector Machine - SVM). Esta caracteŕıstica mitiga os problemas de limitação da

banda e armazenamento, pois o vetor gradiente possui um número menor de bytes

do que o modelo completo, reduzindo a banda passante necessária para a trans-

ferência de dados e a capacidade de armazenamento. Além disso, a proposta inclui

rodadas de capturas com seleção aleatória de dispositivos para contornar problemas

de limitação energética, pois dessa forma os dispositivos são selecionados com uma

frequência menor.

Figura 2.1: Arquitetura do aprendizado federado com quatro clientes. A rodada
n inicia com o servidor de agregação selecionando aleatoriamente alguns clientes.
Os clientes selecionados utilizam seus conjuntos de dados para aprimorar o modelo
global da rodada n− 1 e criam o modelo local da rodada n. Cada cliente se comu-
nica com o servidor de agregação de forma independente e seus conjuntos de dados
permanecem em seus dispositivos durante todo o processo de treinamento. O ser-
vidor de agregação recebe as atualizações locais dos clientes e agrega as respostas
ao modelo global, formando o modelo global da rodada n. Por fim, o modelo global
da rodada n é enviado aos clientes. O processo é repetido até que uma condição de
parada seja alcançada, como convergência do modelo ou número máximo de rodadas.

17



A Figura 2.1 exibe o diagrama de execução da proposta apresentada pelo Go-

ogle. Primeiramente, o servidor de agregação sorteia aleatoriamente um conjunto de

clientes que participarão da rodada n. No exemplo da Figura 2.1 são selecionados os

clientes 1 e 4. Nesta etapa, os clientes calculam o vetor gradiente para atualização

do modelo da rodada n − 1 utilizando os dados locais. O resultado computado é

transferido para o servidor de agregação, que agrega o vetor gradiente de cada cliente

ao modelo global da rodada n− 1. Entre os algoritmos para a agregação existentes,

o mais popular é o Média Federada (Federated Average - FedAVG), que calcula a

média das respostas do vetor gradiente para realizar a atualização do modelo. Após

a agregação, o modelo global da rodada n é gerado e o servidor de agregação o

compartilha com todos os clientes. O processo é executado até uma das condições

de parada ser atingida, como número máximo de rodadas, desempenho de classi-

ficação ou convergência das métricas de classificação. O número de participantes, a

disponibilidade dos dados e a probabilidade de falha dos clientes afetam diretamente

o desempenho do modelo final, como discutido por Bochie et al. [25]. Os autores

investigam a importância desses fatores em redes móveis e seus resultados mostram

que o aprendizado federado tem potencial de gerar modelos acurados preservando a

privacidade dos dados mantendo um desempenho próximo ao caso centralizado.

O aprendizado federado possui três classificações de acordo com as carac-

teŕısticas que cada cliente possui [26]. No aprendizado federado horizontal os cli-

entes possuem as mesmas caracteŕısticas sobre um mesmo problema ou tarefa de

aprendizado de máquina. O aprendizado horizontal possui a dificuldade de comuni-

car aos clientes quais são as caracteŕısticas que devem ser coletadas e utilizadas na

computação dos modelos. Entretanto, o processo de treinamento e agregação é sim-

ples, pois todos os clientes utilizam vetores de caracteŕısticas iguais, como exibido

na Figura 2.2. Outra forma de aprendizado federado é o vertical, que assume um

cenário no qual os clientes possuem distribuições de caracteŕısticas sem interseção,

como exibido na Figura 2.3. Esse é o tipo de aprendizado mais desafiador, pois os

clientes coletam dados que podem variar em dimensão inclusive, tornando o processo

de criação do modelo global mais complexo. Porém, não há necessidade de comu-

nicar quais caracteŕısticas são extráıdas, e assim os clientes possuem um modelo

de privacidade mais robusto. A última classificação é o de aprendizado federado

por transferência, exibido na Figura 2.4. Essa classificação assume que os parti-
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cipantes possuem algumas caracteŕısticas em comum, porém não todas, possuindo

uma dificuldade intermediária para a criação dos modelos. O trabalho desenvolvido

foca o aprendizado federado com distribuições de dados horizontais e assume que os

domı́nios decidem quais caracteŕısticas do tráfego de rede todos irão coletar antes

de iniciar o processo de treinamento.

Figura 2.2: Conjuntos de dados no aprendizado federado horizontal. Os domı́nios
extraem as mesmas caracteŕısticas para uma análise de fluxos de rede.

Figura 2.3: Conjuntos de dados no aprendizado federado vertical. Os domı́nios
extraem caracteŕısticas distintas para uma análise de fluxos de rede.

Figura 2.4: Conjuntos de dados no aprendizado federado por transferência. Os
domı́nios extraem caracteŕısticas distintas, porém com interseção não nula, para
uma análise de fluxos de rede.

Este trabalho, diferentemente do aprendizado federado proposto original-

mente pelo Google, utiliza como base o algoritmo de floresta aleatória. A floresta

aleatória é um algoritmo de aprendizado de máquina que contém um conjunto de

árvores de decisão. Cada árvore de decisão representa um voto para o resultado de

sáıda. Assim, a predição final de uma floresta aleatória é uma média das respostas

das árvores, para problemas de regressão, e a classe mais votada, para problemas

de classificação. A floresta aleatória é totalmente paralelizável, possibilitando a

criação independente das árvores da floresta, mantendo os dados utilizados para o

treinamento nos locais de coleta.
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Apesar das propriedades citadas do aprendizado federado para garantia da

privacidade dos dados, ainda existem problemas quanto à confiança mútua e cen-

tralização. O servidor de agregação e os clientes podem ter comportamentos que

prejudiquem a formação de um modelo final acurado. Detectar tais comportamen-

tos para garantir a confiança e descentralizar a tarefa de agregação é essencial para

prover um ambiente de aprendizado federado seguro. A Seção 2.3 introduz a tecno-

logia de corrente de blocos e como suas propriedades aumentam a robustez de um

sistema que a adota. Alguns dos principais benef́ıcios de combinar o aprendizado

federado com a corrente de blocos é gerar um ambiente de aprendizado auditável e

descentralizado.

2.3 Auditabilidade em Ambientes Distribúıdos

através de Corrente de Blocos

A corrente de blocos é uma inovação disruptiva, conhecida por suas aplicações

em criptomoedas como o Bitcoin [27] e Ethereum [28]. Sua principal funcionali-

dade é permitir decisões em conjunto para um grupo de participantes sem confiança

mútua, de forma descentralizada e sem a necessidade de intermediários. O processo

de decisão é realizado por um acordo coletivo dos participantes obtido de forma

distribúıda, chamado de consenso. Apesar de inicialmente a proposta ser aplicada

para a transferência de ativos digitais, atualmente possui inúmeros casos de uso, de-

vido ao advento dos contratos inteligentes, que desacoplam as lógicas de transações

da estrutura da corrente blocos, permitindo a difusão das aplicações distribúıdas

(Distributed Application - DApp).

A estrutura de dados da corrente de blocos é exibida na Figura 2.5. O pri-

meiro bloco da rede é chamado de bloco gênesis e estabelece um estado inicial,

contendo as informações necessárias para a evolução da corrente de blocos. A imu-

tabilidade dos dados é garantida através da função resumo (hash) criptográfica,

que associa os dados de um bloco passado aos blocos posteriores. A função re-

sumo criptográfica possui a propriedade de ser uńıvoca, sendo muito fácil, rápida

e computacionalmente pouco custosa para calcular o hash de um dado conhecido,

porém computacionalmente improvável calcular o dado que gerou um hash conhe-
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cido. Além disso, uma pequena modificação no dado de entrada produz um hash

completamente diferente como sáıda. Assim, uma modificação do conteúdo em um

bloco existente na rede produz um hash completamente diferente, o que afeta todos

os blocos posteriores, pois estão encadeados através desse dado. Dessa forma, qual-

quer alteração maliciosa na corrente de blocos pode ser facilmente verificada por

um participante honesto. Um bloco aprovado através de uma rodada de consenso

contém as transações emitidas pelos nós da rede e selecionadas para constitúı-lo.

A estrutura de dados é constrúıda de forma totalmente descentralizada através

de uma rede par-a-par (peer-to-peer) utilizando o protocolo de fofoca (gossip pro-

tocol) para difusão de mensagens. Os nós são identificados na rede através de suas

chaves criptográficas ou de dados derivados dessa. As informações compartilhadas

na rede, novos blocos e transações, são assinadas utilizando criptografia assimétrica,

tornando imposśıvel um nó negar a sua autoria na geração da mensagem.

Figura 2.5: Estrutura de uma corrente de blocos na qual cada bloco é associado
ao bloco seguinte e a integridade das transações de um bloco é garantida por uma
função resumo (hash) criptográfica.

A corrente de blocos proporciona às aplicações e sistemas que as utilizam

uma série de propriedades, as quais justificam a sua adoção e implementação para

diversos casos de uso. Entre as principais propriedades e vantagens de adotar uma

corrente de blocos a arquitetura de uma aplicação ou sistema, que são utilizadas

neste trabalho, pode-se listar [29, 30, 31]:

• Descentralização. Os sistemas baseados em correntes de blocos executam

de maneira distribúıda, servindo-se de um consenso entre os participantes da

rede para garantir consistência do estado global. Dessa forma, a corrente de

blocos elimina o ponto único de falha de sistemas centralizados;

• Imutabilidade. Os dados armazenados na corrente de blocos são imutáveis.

É computacionalmente improvável um atacante modificar ou recriar qualquer

dado inclúıdo na corrente de blocos de forma retroativa;
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• Não-repúdio. Os dados são armazenados na corrente de blocos em forma de

transações assinadas, que não podem ser alteradas devido à propriedade de

imutabilidade da corrente de blocos. Portanto, o emissor de uma transação

não pode negar a sua ação;

• Transparência. Todos os dados armazenados na corrente de blocos são

acesśıveis por todos os participantes da rede;

• Auditabilidade. Todos os participantes podem verificar, auditar e rastrear

os dados inseridos na corrente de blocos para encontrar posśıveis erros ou

comportamentos maliciosos. Caso a corrente de blocos utilizada seja permis-

sionada, é posśıvel punir o participante malicioso com a revogação de suas

credenciais;

• Disponibilidade. As correntes de blocos são estruturas replicadas em cada

participante da rede e, portanto, a disponibilidade do sistema é garantida

mesmo sob falhas, devido à redundância de informações;

• Pseudo-anonimidade. Os participantes da corrente de blocos são identifica-

dos por chaves públicas ou identificadores únicos que não associam diretamente

os participantes às suas identidades reais. Porém, não garante anonimidade,

pois a análise do fluxo de transações da rede torna posśıvel obter informações

adicionais e associar os identificadores às identidades reais.

Na literatura, propostas de aplicações utilizam estas propriedades para dife-

rentes propósitos. Nakamoto propõe originalmente registrar transações financeiras

para criar uma criptomoeda [27]. Wood et al., Frantz et al. e Androulaki et al.

propõem utilizar correntes de blocos para armazenar e executar contratos inteli-

gentes através de uma máquina virtual distribúıda [28, 32, 9]. Macedo e Campista

propõem o uso da corrente de blocos para auditoria de redes móveis [33]. Palma et al.

propõem e implementam bases de dados distribúıdas através de correntes de blocos

para digitalização de t́ıtulos e certificados acadêmicos para o sistema de ensino su-

perior brasileiro [34]. Wilkinson et al. propõem um sistema baseado em correntes de

blocos para prover armazenamento descentralizado em nuvem com privacidade [35].

Zorzo et al. propõem o uso de corrente de blocos em cidades inteligentes para per-

mitir que véıculos inteligentes compartilhem seus dados, mantendo a integridade,
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resiliência e não-repúdio de forma descentralizada [36]. Ali et al. propõem o uso de

correntes de blocos para o registro de nomes de domı́nio [37].

Outra aplicação interessante é proposta por Azaria et al., que registra in-

formações de fichas médicas [38]. Lee et al. propõem registrar votos para criar um

sistema de votação descentralizado [39]. Christidis e Hun et al. propõem rastrear

dispositivos de Internet das Coisas (Internet of Things - IoT) através do armazena-

mento de informações na corrente de blocos [40, 41]. De Oliveira et al. propõem o

uso de corrente de blocos para assistência médica e para prover controle de acesso

centrado no paciente [42] enquanto Kim e Lampkins [43], Islam e Madria [44], Pinno

et al. [45] e Camilo et al. [46, 47] utilizam a estrutura para prover controle de acesso

a dados de dispositivos IoT. Bozic et al. e Alvarenga et al. propõem registrar

informações de máquinas virtuais e funções virtualizadas de rede na corrente de

blocos [48, 49]. Além das aplicações citadas anteriormente, as correntes de blo-

cos também são utilizadas para base de dados [50], educação [51], redes elétricas

inteligentes [52], fatias de rede [53] e véıculos inteligentes [54].

Para a criação de sistemas e ambientes que utilizam a tecnologia de corrente

de blocos existem diversas soluções como kit de desenvolvimento de software (Soft-

ware Development Kit - SDK) e plataformas. A Seção 2.3.1 apresenta a plataforma

Hyperledger Fabric, uma plataforma gratuita e de código aberto para a criação de

corrente de blocos, adotada neste trabalho.

2.3.1 A Plataforma Hyperledger Fabric

O Hyperledger Fabric é uma plataforma para fácil criação de sistemas ba-

seados em correntes de blocos em ambientes organizacionais [55, 56]. A arquite-

tura do Fabric é formada por usuários, nós pares e nós ordenadores como mostra a

Figura 2.6. Todos os participantes são identificados como membros de uma orga-

nização. Os usuários interagem com a corrente de blocos através de uma interface

de programação de aplicações (Application Programming Interface - API) e enviam

transações para os pares. Os nós pares são responsáveis por armazenar uma cópia da

corrente de blocos e executar as transações dos usuários. A função dos nós ordena-

dores é garantir consenso na ordem das transações executadas pelos pares e difundir

os blocos de transações para a rede. A plataforma Hyperledger Fabric divide os
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papéis entre pares e ordenadores para alcançar um maior paralelismo. Além disso,

a plataforma permite que um par desempenhe diferentes funções, como a difusão

de transações de outras organizações através de um protocolo de fofocas (gossip

protocol).

Figura 2.6: Arquitetura da plataforma Hyperledger Fabric para criação de sistemas
de correntes de blocos. A rede possui diferentes tipos de nós que desempenham
papéis distintos, sendo os principais os ordenadores, responsáveis pela criação dos
blocos, e os pares, que mantêm cópias da corrente de blocos e interagem com os
usuários.

A plataforma Hyperledger Fabric introduz o conceito de chaincodes, que são

equivalentes aos contratos inteligentes e desacoplam as lógicas de transações da

estrutura da corrente blocos permitindo a criação de aplicações genéricas que in-

teragem com a corrente de blocos. Os pares com um chaincode instalado recebem

propostas de transações dos usuários e retornam uma resposta assinada, denomi-

nada transação endossada. Uma poĺıtica de endosso define o número mı́nimo de

pares que precisam executar uma proposta de transação para que ela seja adicio-

nada à corrente de blocos. Outro conceito que a plataforma introduz é o estado

global, que é uma otimização no processo de escrita e leitura de informações a partir

de um banco de dados tradicional. O banco de dados atua como um resumo de todas

as transações registradas na corrente de blocos de forma imutável, e seu estado é

atualizado a cada novo bloco gerado.

A plataforma Hyperledger Fabric executa todas as transações concorrente-
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mente e pode gerar conflitos. Se uma transação for executada sem que suas predeces-

soras tenham sido aplicadas, os pares lerão informações de uma versão desatualizada

do estado global. Os pares realizam uma validação de controle de concorrência mul-

tiversão (Multi-Version Concurrency Control - MVCC) na fase de confirmação para

impedir inconsistências. Assim, as transações dependentes no mesmo bloco são in-

validadas [57]. Quando a transação é invalidada, o usuário deve reenviar a proposta

de transação para ser processada e ordenada novamente, o que reduz o desempe-

nho da rede, pois os participantes desperdiçam recursos computacionais verificando

transações inválidas.

As organizações utilizam autoridades de certificação (Certification Authori-

ties - CA) para identificar os participantes e um provedor de serviço de associação

(Membership Service Provider - MSP) é definido na configuração da rede para de-

terminar as permissões de cada identidade. Além disso, a arquitetura possui uma

infraestrutura de chaves públicas (Public Key Infrastructure - PKI) para gerenciar

a validação e revogação das assinaturas existentes na rede. Outra caracteŕıstica da

plataforma é a possibilidade da existência de diferentes canais que são logicamente

isolados e representam correntes de blocos distintas. Os canais podem ser implemen-

tados em uma mesma rede no Fabric, possibilitando comunicações privadas entre

organizações que decidem formar um consórcio.

O Hyperledger Fabric altera o modelo mais comum de processamento de

transações ordenar-executar (Order-Execute - OX) e propõe um modelo novo com

as fases invertidas, chamado executar-ordenar (Execute-Order - XO) em que os pares

executam todas as transações em paralelo, com o objetivo de aumentar a vazão de

transações [58]. As etapas executadas pelo Fabric listadas abaixo são:

1. Envio: os usuários enviam propostas de transação para os pares. Pares que

recebem propostas de transação devem possuir um chaincode instalado e são

chamados de pares de endosso;

2. Execução: os pares de endosso calculam as alterações a serem aplicadas na

corrente de blocos, de acordo com a lógica do chaincode. As transações são

executadas em paralelo, na ordem em que chegam aos pares. Em seguida,

os nós de endosso retornam aos usuários as transações endossadas contendo o

estado atual, antes da efetivação das transações, e os resultados das execuções.
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O estado atual é chamado de conjunto de leitura (read set) e o resultado da

execução é chamado de conjunto de escrita (write set);

3. Ordenação: os usuários enviam as transações endossadas para os nós orde-

nadores que ordenam as transações em um candidato a bloco. Os ordenadores

verificam todas as transações e assinaturas, para confirmar a sua validade.

O bloco a ser proposto contém a informação se a transação é válida ou não.

Através de um protocolo de consenso os ordenadores definem o bloco correto;

4. Confirmação: o bloco é enviado para os pares âncoras de cada organização,

que difundem para os outros pares. Os pares validam as transações e assina-

turas dos endossadores e ordenadores. Por fim, a corrente de blocos e o estado

global são alterados aplicando o conjunto de escrita de cada transação válida.

Além disso, as transações inválidas são registradas na corrente de blocos para

garantir auditabilidade.

Atualmente, o único protocolo de consenso dispońıvel no Fabric é o Raft1. O

protocolo Raft é baseado em quórum, de modo que os participantes trocam mensa-

gens para votar no próximo bloco. Este protocolo de consenso tolera apenas falhas

de parada e é vulnerável a agentes maliciosos (bizantinos). Esses protocolos são

mais simples que protocolos tolerantes a falhas Bizantinas e, então, alcançam mai-

ores taxas de transações por segundo em redes permissionadas.

1Os protocolos Solo e Kafka do Fabric foram descontinuados de acordo com o repositório
em linha (online) dispońıvel em https://github.com/hyperledger/fabric/releases. Acesso em:
24/08/2021
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Caṕıtulo 3

DFedForest: Floresta Federada

Descentralizada

O DFedForest (Decentralized Federated Forest) é um sistema distribúıdo que

cria florestas aleatórias de forma federada, através de domı́nios que treinam modelos

de árvore de decisão com dados locais de modo independente. O principal objetivo é

manter os dados utilizados no local de coleta, evitando a transferência de informações

senśıveis ou privadas. O sistema utiliza os modelos locais de aprendizado de máquina

de cada domı́nio para obter um modelo mais robusto, ao invés de usar apenas os

conjuntos de dados locais ou centralizá-los em um servidor para o treinamento. Além

disso, o DFedForest combina a corrente de blocos com o aprendizado federado,

permitindo auditar o processo de criação dos modelos e tornando o ambiente de

aprendizado federado mais robusto, possibilitando a punição de domı́nios maliciosos.

O sistema proposto possui uma arquitetura com seis componentes principais:

os domı́nios, os modelos parciais de aprendizado de máquina, o contrato inteligente, a

corrente de blocos, o servidor de armazenamento e a floresta aleatória local criada de

forma federada. Os domı́nios criam os modelos parciais, interagem com o contrato

inteligente para compartilhá-los através de referências na corrente de blocos. Os

modelos são mantidos em um servidor de armazenamento cuja referência está na

corrente de blocos, para permitir a consulta dos domı́nios por novos modelos a fim de

evoluir a floresta aleatória local. A Seção 3.1 detalha os componentes da arquitetura

e cada uma das etapas presentes nos procedimentos do sistema proposto.
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3.1 Arquitetura Proposta

Os modelos parciais de aprendizado de máquina utilizados no sistema são

árvores de decisão com o objetivo de combinar os modelos parciais para criar uma

floresta aleatória de forma federada. Os domı́nios ou participantes do sistema uti-

lizam o método de bagging [59] na criação dos modelos parciais de aprendizado de

máquina e classificação de amostras.

O método de bagging possui duas fases: criação (bootstrap) e agregação (ag-

gregating). A fase de criação consiste na geração de conjuntos de dados de tamanhos

iguais através de amostragens aleatórias de um conjunto de dados original e, a partir

de cada conjunto de dados amostrado, gerar modelos de aprendizado de máquina. O

objetivo é treinar modelos de aprendizado que possuam estruturas diferentes, devido

à amostragem aleatória. Assim, os modelos capturam maior variância dos dados e

são capazes de generalizar o comportamento ao classificar novas amostras quando

combinados na fase de agregação. A fase de agregação estima o rótulo, classe à qual

a amostra pertence, de um novo dado, onde todos os modelos de aprendizado de

máquina do algoritmo classificam de forma independente a amostra e o resultado

final da classificação é a classe mais votada.

Os domı́nios interagem com um contrato inteligente, que implementa uma

aplicação distribúıda (Distributed Application - DApp) responsável pela escrita e

leitura de informações da corrente de blocos. A Figura 3.1 exibe a estrutura das

transações emitidas para a publicação de referência de modelos na corrente de blo-

cos. Os cabeçalhos seguem o modelo padrão da plataforma de corrente de blocos

Hyperledger Fabric, discutida na Seção 2.3.1 que é utilizada no desenvolvimento

do protótipo. A transação é espećıfica para o sistema proposto, contendo as in-

formações essenciais para a localização dos modelos e identificação dos responsáveis

por sua publicação. A corrente de blocos registra de forma imutável informações

sobre os modelos, porém os modelos completos são armazenados fora da corrente

de blocos, em um servidor de armazenamento. A integridade dos modelos pode ser

verificada através do hash presente em sua transação de anúncio. Cada domı́nio

é responsável por fornecer e gerenciar um servidor de armazenamento próprio que

apenas os domı́nios participantes do sistema possuem acesso. O servidor de arma-

zenamento contém apenas os modelos de árvore de decisão que o domı́nio deseja
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compartilhar, e sua referência, o localizador de recurso uniforme (Uniform Resource

Locator - URL), é registrada na corrente de blocos através de uma transação de pu-

blicação. Os domı́nios interessados em adquirir novos modelos utilizam o contrato

inteligente para realizar a leitura de informações da corrente de blocos e adquirir a

referência de modelos publicados na corrente de blocos. Por fim, os domı́nios podem

acessar o servidor de armazenamento de um modelo espećıfico e obtê-lo.

Figura 3.1: Estrutura de uma transação de publicação no sistema desenvolvido. A
referência do modelo de aprendizado de máquina é uma URL que aponta para o local
onde o modelo é mantido no servidor de armazenamento. O campo de hash garante
a integridade e o campo de assinatura garante a autenticação para auditabilidade e
punição de domı́nios que publiquem propositalmente modelos incorretos.

Quando um domı́nio adquire um modelo ele usa parte de seu conjunto de

dados para testar as novas árvores de decisão antes de adicioná-las à floresta local. O

domı́nio é responsável por definir o limiar de desempenho para aumentar a robustez

do seu modelo federado. Caso o resultado do teste seja maior do que o limiar

definido, o sistema adiciona o novo modelo à floresta aleatória federada local. Caso

o desempenho seja muito baixo, o domı́nio pode denunciar para os demais domı́nios

um posśıvel mau comportamento do domı́nio responsável por publicar o modelo. Os

demais domı́nios verificam o desempenho do modelo suspeito com seus dados locais

para validar a denúncia. O mau comportamento de um domı́nio pode ser punido

com a expulsão, pois a corrente de blocos adotada no sistema é permissionada.

A floresta aleatória federada de cada domı́nio possui árvores de decisão cri-

adas localmente e por outros participantes. A Figura 3.2 exibe a arquitetura da

proposta, exemplificando a execução do sistema para um cenário com 4 domı́nios.
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Os Domı́nios 1 e 2 extraem informações de suas redes para a criação das suas árvores

de decisão. Após a criação dos modelos, os domı́nios compartilham através da cor-

rente de blocos uma referência, a URL, do modelo persistido no servidor de arma-

zenamento de cada domı́nio. O Domı́nio 3 consulta a corrente de blocos por novas

referências de modelos de árvore de decisão e baixa os modelos do servidor de arma-

zenamento dos demais domı́nios. Após selecionar os melhores modelos, as árvores

dos Domı́nios 1 e 2 são agregadas à floresta local do Domı́nio 3.

Figura 3.2: Arquitetura do sistema proposto. Os Domı́nios 1 e 2 criam modelos de
árvores de decisão e compartilham através da corrente de blocos com transações de
divulgação. O Domı́nio 3 emite uma transação de consulta a corrente de blocos,
recebe os modelos criados, seleciona e evolui a floresta local.

Duas etapas dividem o diagrama completo de execução do sistema que a

Figura 3.3 exibe. Um domı́nio possui acesso às capturas de tráfego, e as processa

para extrair caracteŕısticas. A hipótese da proposta é que os domı́nios possuem

uma distribuição de tráfego similar e o compartilhamento de informações locais

ajuda a melhorar os modelos de cada domı́nio. Porém, é inviável compartilhar os

dados para o treino dos modelos, devido a restrições quanto à privacidade, além do

enorme volume e velocidade de informações produzidas em cenários de Big Data e

dispositivos IoT. Os domı́nios extraem as mesmas caracteŕısticas dos dados de rede

para criação de um modelo consistente para outros participantes. A arquitetura
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proposta é agnóstica quanto à extração de caracteŕısticas e rotulação dos dados,

que estão fora do escopo deste trabalho. O conjunto de dados é utilizado para

a criação de modelos de árvore de decisão, e o domı́nio compartilha a referência

dos modelos desejados através de transações de publicação na corrente de blocos.

O tamanho dos modelos de árvore de decisão depende do total de nós da árvore.

Assim, o sistema limita a profundidade das árvores criadas para reduzir o tamanho

dos modelos armazenados e evitar o sobreajuste ao conjunto de dados de treino.

O bloco de criação e publicação dos modelos na Figura 3.3 exibe todas as etapas

descritas para a publicação de novos modelos.

Para adquirir modelos de outros domı́nios, os participantes emitem transações

de consulta. A corrente de blocos registra o local de armazenamento dos modelos

de árvore de decisão para evitar sobrecarga na estrutura. Após obter o local de

armazenamento dos modelos novos, o domı́nio faz requisições através do protocolo

de transferência de hipertexto (Hypertext Transfer Protocol - HTTP) para o servidor

de armazenamento referenciado. O servidor responde à requisição com os modelos

solicitados. Ao receber a resposta do servidor de armazenamento, o servidor do

domı́nio testa os modelos obtidos para verificar as métricas como acurácia e precisão

em parte do seu conjunto de dados.

O bloco de consulta e aprimoramento local dos modelos na Figura 3.3 exibe

o processo descrito para evolução da floresta local com árvores criadas em outros

domı́nios. O administrador do domı́nio define os critérios de parada do crescimento

da floresta aleatória local e os limiares de métricas no teste.

Os blocos são adicionados sequencialmente na corrente de blocos, e contêm

as transações divulgadas na rede. O cabeçalho dos blocos possui informações como

o hash criptográfico das suas informações e do bloco anterior, que garantem a inte-

gridade de seu conteúdo e a ordem do bloco na rede.

3.2 Análise de Segurança

O ambiente proposto supõe que os domı́nios podem se comportar de forma

maliciosa. Assim, o sistema é robusto e previne ações maliciosas, como: (i) com-

partilhar modelos incorretos; (ii) estimar informações sobre as florestas dos demais

domı́nios; (iii) explorar os modelos compartilhados na corrente de blocos; e (iv) emi-
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Figura 3.3: Diagrama de publicação e consulta por modelos de árvore de decisão.

tir transações rapidamente para produzir negação de serviço na corrente de blocos.

Os modelos de árvore de decisão obtidos através da corrente de blocos são

testados com dados locais antes de serem agregados à floresta aleatória local. Este

método é similar ao out-of-bag [60], uma vez que os dados utilizados para o teste são

desconhecidos dos modelos treinados em outros domı́nios. Assim, o sistema detecta

modelos incorretos de forma eficiente, evitando posśıveis danos na floresta aleatória

final dos domı́nios por um atacante. Devido à imutabilidade e ao não-repúdio pro-

porcionados pela corrente de blocos, os domı́nios podem identificar os modelos que

possuem métricas de classificação baixas e rastrear os responsáveis pela divulgação.

Como a corrente de blocos é permissionada, as credenciais de um participante malici-

oso podem ser revogadas pelos membros honestos da rede, se a maioria dos domı́nios

concordar. Este projeto não fornece mecanismos automáticos para realizar a veri-

ficação dos modelos, assumindo que os domı́nios participantes decidem como avaliar

e comprovar comportamentos maliciosos através dos desempenhos de classificação.

Os administradores dos domı́nios são responsáveis por decidir quais modelos

de árvore de decisão da corrente de blocos serão adicionadas à floresta para aumentar

o desempenho, sem divulgar o resultado local final. Logo, o atacante desconhece a

floresta aleatória federada de cada domı́nio. Mesmo que um domı́nio consulte uma

árvore, ela pode ser reprovada no teste para agregação à floresta. Como os dados

de teste são mantidos em sigilo, é dif́ıcil estimar quais árvores foram selecionadas.
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Além disso, o atacante desconhece o tamanho das florestas e quanto mais árvores

compartilhadas na corrente de blocos, mais dif́ıcil é descobrir a floresta aleatória

federada de um domı́nio.

Os participantes da rede têm acesso aos modelos de árvore de decisão com-

pletos. Por isso, a estrutura de árvore de decisão exclui informações privadas que

possam identificar um usuário da rede. Assim, a árvore é definida com caracteŕısticas

numéricas para os limiares de divisão de cada nó.

Outro comportamento malicioso é a negação de serviço através da corrente de

blocos. Um domı́nio malicioso pode divulgar diversas transações válidas com o ob-

jetivo de inundar os nós honestos da rede. Porém, este comportamento é facilmente

identificável, uma vez que os domı́nios assinam as transações e, como a corrente de

blocos é permissionada, o atacante pode ter suas credenciais revogadas e ser expulso

da rede.

3.3 Análise de Complexidade do Sistema

A complexidade do tempo de treinamento do sistema inclui a complexidade

de três fases principais: i) criação de árvores de decisão dentro de domı́nios, ii) ar-

mazenamento dos modelos em um servidor e publicação de referências do modelo

na corrente de blocos, e iii) leitura das referências da corrente de blocos e consulta

ao servidor de armazenamento para obtenção dos modelos.

A complexidade de criar uma única árvore de decisão no sistema é a mesma

do algoritmo CART1 [61], que é O(m.nt.log(nt)), onde nt é o número de amostras

de treinamento e m é o número de caracteŕısticas do conjunto de dados. No entanto,

pode-se simplificar a complexidade da criação da árvore para O(nt.log(nt)) porque

m está limitado a quatro caracteŕısticas neste trabalho. A simplificação adotada

continua válida para problemas de aprendizado federado horizontal, pois o número

de caracteŕısticas adotado será fixo para todos os domı́nios participantes. A com-

plexidade para criar h árvores sequencialmente é O(h.nt.log(nt)). No entanto, a

complexidade pode ser reduzida para O(nt.log(nt)) pois cada domı́nio pode criar

simultaneamente suas árvores e se beneficiar do paralelismo de um aglomerado de

1Classification and Regression Trees (CART) é um algoritmo de última geração para construir
árvores de decisão.
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multiprocessadores [62].

Carregar o modelo de árvore de decisão para um servidor de armazenamento

requer uma complexidade O(b), onde b é o tamanho do modelo em bytes. O tamanho

de um modelo de árvore de decisão depende do número de nós da árvore, que por sua

vez depende da profundidade máxima. O tamanho dos modelos de árvore de decisão

no sistema proposto, entretanto, é limitado para evitar sobreajuste (overfitting) na

fase de treinamento e para economizar espaço de armazenamento. Assim, pode-

se simplificar a complexidade para O(1). Também se assume que cada domı́nio

pode transferir sua árvore simultaneamente. A publicação de uma árvore requer

a emissão de uma transação que contém uma referência ao modelo de árvore no

servidor de armazenamento. Consequentemente, o tamanho do modelo não afeta

a complexidade computacional, e pode-se assumir com segurança que publicar h

árvores incorre na escrita de O(h) transações na corrente de blocos. No entanto,

não é posśıvel assumir a simultaneidade para publicar árvores porque as transações

na corrente de blocos devem ser ordenadas sequencialmente.

A proposta limita a complexidade de consultar modelos em duas fases: con-

sultar a corrente de blocos para referências de modelo e baixar os modelos do ser-

vidor de armazenamento. Na primeira fase, consultar a corrente de blocos por h

árvores apresenta complexidade O(h) se a plataforma de corrente de blocos arma-

zena transações em uma tabela hash global, ou O(h.t) se for necessário pesquisar

em todas as t transações na corrente de blocos. Na segunda fase, baixar o mo-

delo do servidor de armazenamento apresenta complexidade O(1), como na fase de

transferência do modelo. Assim, a complexidade de tempo para o recebimento de

h modelos de árvore de decisão é O(h) no cenário de melhor caso ou O(h.t) no pior

caso.

Assumindo que o número de árvores h é limitado e sempre menor que o

número de amostras de treinamento nt, a complexidade de tempo geral da construção

de uma floresta descentralizada é O(nt.log(n) + h + h) = O(nt.log(nt)). Por outro

lado, a complexidade do pior caso é O(nt.log(nt)+h+h.t) = O(max(nt.log(nt), h.t)).

Uma vez que a maioria das plataformas baseadas em corrente de blocos implementam

tabelas hash para melhorar a eficiência [9], os resultados mostram que, apesar de

construir uma floresta, o sistema não incorre em sobrecarga na complexidade do

tempo de treinamento em comparação com o CART.
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Uma vez que a construção da floresta descentralizada é conclúıda, a floresta

em cada domı́nio classifica novas amostras como uma floresta aleatória tradicional.

Em uma floresta aleatória com H árvores, a classe prevista ŷ de uma amostra x é

dada por [60]:

ŷ = f(x) = argmax
y∈Y

H∑
j=1

I(y = hj(x)), (3.1)

onde hj(x) retorna a classe prevista de x pela árvore hj. O termo I(.) é a função

indicadora. O conjunto Y representa as classes existentes, que no presente trabalho

são classes binárias: 0 para fluxos normais e 1 para fluxos maliciosos. Se houver um

empate entre as previsões das duas classes, cada domı́nio aplicará sua regra de de-

sempate. A j-ésima árvore de decisão hj classifica a amostra com uma complexidade

igual a O(log(d)), onde d é a profundidade da árvore. Portanto, a complexidade de

classificação da floresta federada é a mesma da floresta aleatória tradicional, dada

por O(H.nc.log(d)), onde H é o número de árvores na floresta e nc o número de

amostras a serem classificadas.

Por fim, a complexidade geral de tempo do sistema é a soma da comple-

xidade do treinamento e da complexidade da classificação. No entanto, a fase de

treinamento ocorre apenas uma vez e a fase de classificação ocorre sempre que novas

amostras chegam ao sistema. Portanto, pode-se assumir que eventualmente nc > nt

e a complexidade de tempo geral é dominada pela complexidade de classificação

O(H.nc.log(d)).

3.4 Avaliação de Desempenho da Proposta

Os experimentos deste trabalho foram realizados em um servidor Intel i7-8700

CPU 3.20 GHz com 6 núcleos de processamento e 32 GB de RAM. Os resultados

apresentam os valores médios com intervalos de confiança de 98%.

O ambiente distribúıdo foi desenvolvido com a plataforma de código aberto

Hyperledger Fabric 2.0 [9] para a corrente de blocos, com nós virtualizados através

de contêineres Docker v19.03.52. A corrente de blocos utiliza o protocolo de con-

senso Raft e cada bloco possui 100 transações, conforme usado anteriormente na

avaliação de desempenho da plataforma Hyperledger Fabric [63]. O Hyperledger

2Dispońıvel em https://docs.docker.com/
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Fabric é uma plataforma gratuita, facilmente programável e sem qualquer moeda ou

custo associado à implementação de correntes de blocos permissionadas para orga-

nizações. O aspecto organizacional do Hyperledger atende ao cenário da proposta

multi-domı́nios, no qual as empresas compartilham modelos de árvore de decisão. A

corrente de blocos possui 2 tipos de nós: ordenadores e pares. Os nós são associados

às organizações da rede, que representam os domı́nios. Os pares são responsáveis

por interagir com a corrente de blocos, emitindo, validando e verificando transações.

Os ordenadores são responsáveis por verificar as assinaturas dos pares, estabelecer

a ordem das transações dentro de blocos e divulgar blocos para a rede. O sistema

considera inválidas as transações com assinaturas desconhecidas ou revogadas. Um

protótipo do sistema foi desenvolvido em Python v2.7.13 utilizando a biblioteca

scikit-learn v0.20.43 para a manutenção dos modelos parciais de árvore de decisão.

3.4.1 Descrição do Conjunto de Dados

O protótipo utiliza o conjunto de dados CTU-13 [10] que possui amostras

de tráfego normal e malicioso geradas com máquinas infectadas por redes de robôs

(botnets). A escolha desse conjunto de dados permite a avaliação do desempenho do

sistema utilizando um problema atual que afeta milhares de dispositivos vulneráveis

nas redes de computadores. O conjunto de dados CTU-13 possui 13 cenários des-

critos na Tabela 3.1 com 14 caracteŕısticas extráıdas do cabeçalho dos pacotes, nas

quais 8 identificam os fluxos e outras duas são nulas em todo o conjunto de dados,

ToS destino e ToS origem. Como o sistema proposto compartilha os modelos de

árvore de decisão sem o uso de criptografia, os domı́nios excluem as caracteŕısticas

que associam um fluxo a um usuário4 para desidentificar a quem pertence os dados,

pois a estrutura da árvore contém apenas informações sobre as distribuições dos

fluxos. Portanto, para os treinos e testes, 4 caracteŕısticas são utilizadas: número

de pacotes, quantidade de bytes enviados pela origem, total de bytes do fluxo e

duração.

3O scikit-learn [64] é uma biblioteca de código aberto, bem documentada, para a criação de
modelos de aprendizado de máquina, que possui um grande número de desenvolvedores. Dispońıvel
em https://scikit-learn.org/0.20/

4IP origem, Porta origem, IP destino, Porta destino e protocolo da camada de aplicação.
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Tabela 3.1: Rótulos normal e malicioso dos fluxos presentes nos 13 cenários do
conjunto de dados CTU-13.

Cenário Ataques Robô Nósinf
† Normal Malicioso

1 SPAM e fraude de clique Neris 1 30387 4959
2 SPAM e fraude de clique Neris 1 20941 9120
3 Varredura de porta Rbot 1 116887 26822
4 Negação de serviço distribúıda Rbot 1 25268 1768
5 SPAM e varredura de porta Virut 1 4679 901
6 varredura de porta Menti 1 7494 4630
7 inf ‡ Sogou 1 1677 63
8 Varredura de porta Murio 1 72822 6126
9 SPAM, fraude de clique e varredura de porta Neris 10 43340 184979
10 Negação de serviço distribúıda Rbot 10 15847 106352
11 inf ‡ Rbot 3 2718 8164
12 inf ‡ NSIS.ay 3 7628 2168
13 SPAM e varredura de porta Virut 1 31939 39993

† Quantidade de dispositivos infectados.
‡ O cenário contém apenas os padrões de comunicação da rede de robôs.

3.4.2 Resultados do Protótipo Desenvolvido

Montovani et al. afirmam que os algoritmos de árvore de decisão não so-

frem muita variação em relação aos valores padrão na otimização hiperparamétrica

e convergem rapidamente [65]. Assim, são realizadas quatro buscas em grade, para

minimizar o espaço de busca e ajustar os hiperparâmetros de número de árvores e a

profundidade máxima da floresta aleatória. Os outros hiperparâmetros permanecem

com os valores padrão, pois a influência no processo de aprendizado é pequena e o

gasto computacional devido a inserção desses pontos na grade de busca não com-

pensa o desempenho similar. Os valores utilizados foram baseados em trabalhos

anteriores e frequentemente encontrados na literatura [66]. A primeira busca utili-

zou os valores [10, 100, 500] para o número de árvores e [5, 30, 100, 1000] para a

profundidade das árvores, com o melhor caso 100 árvores e profundidade 30. Com

os resultados da primeira busca é percept́ıvel que a partir de 100 árvores os valores

das métricas possuem baixa variância, o mesmo resultado verificado em trabalhos

anteriores [67]. Dessa forma, o número de árvores é fixado em 128 e a busca em

grade é limitada à profundidade das árvores, para buscar modelos menores com

os mesmos ńıveis de acurácia e precisão. O número de árvores é definido como

uma potência de dois para facilitar a divisão da criação dos modelos em diferen-

tes domı́nios nos cenários avaliados posteriormente. O espaço de busca é dividido

em valores próximos ao melhor resultado de cada busca anterior, e por fim o valor
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de profundidade 23 é o valor encontrado para o melhor caso da sintonização. Os

experimentos seguintes, tanto para a floresta aleatória quanto para o DFedForest

utilizam os hiperparâmetros encontrados.

Figura 3.4: Comparação da medida F1 para diferentes quantidades de domı́nios com
partes iguais do conjunto de dados. As linhas ilustram os resultados das abordagens
de classificação: (i) floresta aleatória com compartilhamento de dados dos domı́nios
para o treino dos modelos; (ii) floresta aleatória treinada com dados apenas do
domı́nio; e (iii) floresta aleatória criada com o sistema DFedForest.

O Experimento 1 verifica e compara o desempenho do sistema DFedForest

proposto com o da floresta aleatória quando os dados estão particionados na rede.

O Experimento 1 reúne todos os 13 cenários da Tabela 3.1 para produzir um único

conjunto de dados balanceado, equilibrando o número de fluxos normais e mali-

ciosos. Este conjunto de dados completo com os 13 cenários reunidos é dividido

em subconjuntos distintos e balanceados do conjunto de dados completo através de

seleção de amostras aleatórias para obter o subconjunto de cada domı́nio. Duas

situações são consideradas para a abordagem tradicional: (i) os domı́nios possuem

acesso ao conjunto de dados completo, obtido com a união dos 13 cenários em um

único conjunto de dados, para criar o modelo de floresta aleatória, sem manter a

privacidade dos dados e (ii) os domı́nios criam a floresta aleatória com seus dados,

sem compartilhar informações adicionais. Por fim, no caso (iii) a floresta é a do sis-

tema DFedForest proposto, onde cada domı́nio é responsável pela criação da mesma

quantidade de árvores, sendo 128 árvores criadas em cada cenário para comparação

dos resultados. Os valores exibidos na Figura 3.4 são medidos para a fração de 30%

de teste do conjunto de dados do Domı́nio 1 para equivalência na comparação. A
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quantidade inicial de domı́nios é 2 e varia exponencialmente até atingir o número

de 128 domı́nios.

Os resultados do Experimento 1 mostram que o caso (i) produz o melhor

resultado em todos os cenários, quando a floresta aleatória possui acesso aos con-

juntos de treino dos domı́nios. Porém, como essa solução é inviável para manter a

privacidade dos dados, os domı́nios optam por medidas que garantem a privacidade

dos dados, como nos casos (ii) e (iii). O DFedForest é superior à floresta aleatória

sem compartilhamento de dados na maioria dos casos, e quanto mais os dados estão

particionados entre os domı́nios maior é a vantagem obtida. Os resultados obtidos

são compat́ıveis com os encontrados nos experimentos de Giacomelli et al. [68].

Figura 3.5: Impacto da adição de árvores do Domı́nio 2 na acurácia da floresta
aleatória do Domı́nio 1 ao classificar o conjunto de teste do Domı́nio 2. A linha
sólida representa o resultado da classificação do DFedForest no Domı́nio 1 com
árvores criadas no próprio domı́nio. A linha pontilhada exibe os resultados após a
adição de árvores do Domı́nio 2.

O Experimento 2 avalia o efeito da adição de árvores de dois domı́nios distin-

tos para a detecção de novas ameaças. Para que os dois domı́nios possuam diferentes

tipos de ameaça o Domı́nio 1 combina os cenários 1, 2, 6, 8 e 9 e o Domı́nio 2 com-

bina os cenários 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12 e 13, conforme recomendado pelos autores do

conjunto de dados [10]. Cada conjunto é dividido em 30% de dados para teste e os

70% restantes para treino. A Figura 3.5 exibe os resultados para a acurácia na clas-

sificação do Domı́nio 1 com relação aos dados de teste do Domı́nio 2. O Domı́nio 1

possui 64 árvores criadas com seu conjunto de dados, representadas na Figura 3.5

pela linha sólida e adiciona árvores do Domı́nio 2, representadas pela linha ponti-
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lhada. A adição de modelos de árvores criados no Domı́nio 2 à floresta do Domı́nio 1

possui um impacto positivo de até 3% de aumento na acurácia ao classificar ameaças

desconhecidas presentes no conjunto de teste do Domı́nio 2, resultado representado

pela linha pontilhada na Figura 3.5. Como a sintonização de hiperparâmetros exibe

que o tamanho da floresta não impacta nas métricas de classificação para um número

maior que 100 árvores, pode-se afirmar que o ganho na precisão foi devido ao sistema

DFedForest. O compartilhamento de modelos melhora a detecção de novas ameaças

desconhecidas pelo Domı́nio 1.

Figura 3.6: Comportamento temporal da emissão de transações de publicação que
referenciam modelos de árvore de decisão armazenados fora da corrente de blocos. A
relação linear exibida comprova a complexidade para emissão de transações analisada
na Seção 3.3.

Por fim, o Experimento 3 verifica o tempo de acesso à corrente de blocos

para o compartilhamento das referências dos modelos de árvores de decisão. A

Figura 3.6 exibe o tempo necessário para a emissão de diferentes quantidades de

transações de publicação por um domı́nio. Como analisado no Seção 3.3, o tempo

para emitir t modelos varia linearmente em relação ao número de modelos compar-

tilhados. Observa-se o mesmo comportamento em relação ao tempo necessário para

a consulta por novos modelos. Após construir a floresta aleatória de acordo com

as poĺıticas do domı́nio, não há troca de mensagens para a classificação de novas

amostras. Essa caracteŕıstica é essencial para aplicação do sistema no problema de

classificação em tempo real. Outras propostas, que necessitam de troca de mensa-

gens ou utilizam criptografia dos dados, produzem alta latência, atingindo minutos

para obter classes de novas amostras [68, 69, 70].
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Caṕıtulo 4

Trabalhos Relacionados

A coleta de dados de todo tipo e em diversos lugares tem sido responsável

por grande parte do sucesso de diversas aplicações modernas relacionadas a cidades

inteligentes, edif́ıcios inteligentes, saúde eletrônica entre outras. Estes dados são

coletados, enviados para grandes centros de dados e processados por algoritmos

de aprendizado de máquina. Mas a crescente preocupação com a privacidade e

os frequentes escândalos de vazamentos de dados estão ameaçando esta prática de

sucesso. Hoje, há um forte redirecionamento das pesquisas para o aprendizado de

máquina distribúıdo e para soluções que mantenham os dados na sua origem em vez

de transmiti-los para grandes centros de dados centralizados [71].

Giacomelli et al. propõem a criação de florestas aleatórias para dados parti-

cionados horizontalmente distribúıdos entre provedores. Posteriormente, as florestas

aleatórias são centralizadas em um servidor de nuvem para a classificação de novas

amostras [68]. A proposta foca a criação de modelos a partir de dados médicos que

possuem informações altamente senśıveis, que para a computação em nuvem neces-

sitam de tratamentos para preservar a sua privacidade. Os autores propõem uma

arquitetura com três elementos: provedores, servidor e usuários. Os provedores são

responsáveis pelo treinamento de modelos de florestas aleatórias a partir dos dados

locais. O servidor é um elemento que armazena os modelos criados pelos provedores,

porém a proposta assume que o servidor não é confiável. Dessa forma, os provedores

encriptam os modelos utilizados através de criptografia homomórfica para permitir

que o servidor seja capaz de computar e classificar amostras enviadas de forma

encriptada por um usuário, sem obter nenhuma informação sobre a amostra ou mo-
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delos utilizados. A principal desvantagem da proposta é o aumento da latência na

classificação de novos dados, que para conjuntos de dados com centenas de amostras

e caracteŕısticas demora minutos quando há múltiplos provedores, devido a necessi-

dade de comunicação com um servidor central e o uso de criptografia homomórfica

para computação dos resultados. O tamanho das mensagens do sistema avaliados

experimentalmente varia de 20 MB até 60 MB dependendo do número de árvores

existente na floresta aleatória. Após a encriptação, os modelos gerados possuem um

tamanho em torno de 1 GB e seu tempo de treinamento está na ordem de minutos.

Vaidya et al. [72] criam e compartilham modelos baseados em árvores de de-

cisão aleatórias [70] de forma colaborativa em distribuições verticais e horizontais

de dados. Em ambos os casos, os autores utilizam técnicas de criptografia para

garantir a privacidade e a segurança dos modelos resultantes. O uso de criptografia

homomórfica [68] e privacidade diferencial [73] garante a privacidade no comparti-

lhamento dos dados e modelos em ambientes distribúıdos. Entretanto, a criptogra-

fia homomórfica gera grandes chaves criptográficas [6] e sobrecarga computacional.

Além disso, a privacidade diferencial dificulta a criação de modelos acurados devido

à introdução de rúıdos nos dados utilizados.

A Floresta Federada (Federated Forest) [69] é um algoritmo de aprendizado

federado para dados verticalmente distribúıdos que centraliza o gerenciamento da

construção de modelos e a classificação de amostras em um servidor. O algoritmo

proposto para a construção da árvore possui um treinamento complexo que demora

diversos minutos devido a necessidade de diversas rodadas de comunicação para a

construção de uma árvore. Além disso, o servidor que armazena o modelo é um

ponto único de falha e pode agir de forma maliciosa com a intenção de prejudicar

os resultados de classificação.

Gossip Learning é uma proposta similar ao aprendizado federado, porém de

forma descentralizada através da consulta de nós [74]. Um nó que deseja aprimorar

o seu modelo de aprendizado local consulta outros nós conhecidos, denominados de

colaboradores, em uma rede par-a-par (peer-to-peer) que realizam o treino federado.

A proposta apresenta resultados de classificação melhores do que os obtidos pelo

Google [7]. Entretanto, a proposta é suscet́ıvel ao ataque de Sybil [75], pois não pre-

vine um atacante criar diversos perfis falsos com a finalidade de divulgar resultados

incorretos e comprometer o modelo final.
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A maioria das propostas de aprendizado distribúıdo negligenciam a segurança

no processo de criação do modelo global e assumem que todos os colaboradores são

honestos. No entanto, é posśıvel que existam ataques de colaboradores maliciosos

que tenham a intenção de prejudicar o modelo final. Uma forma de se contrapor

a esse tipo de ataque é usar uma corrente de blocos. As principais caracteŕısticas

da corrente de blocos que favorecem a sua adoção em um sistema são a descen-

tralização, imutabilidade, auditabilidade e não-repúdio das informações registradas,

como discutido na Seção 2.3.

Uma proposta de integrar corrente de blocos ao treinamento de modelos

de aprendizado de máquina é apresentada por Harris e Waggoner [76] a fim de

prover descentralização, persistência, publicidade, versionamento, transparência e

confiança. Entretanto, é necessário o compartilhamento dos dados com o contrato

inteligente, desviando do propósito do aprendizado federado, o que restringe o tipo

de dados processados devido a questões de privacidade impostas.

Li et al. propõem o uso de corrente de blocos para implementar o aprendizado

federado distribúıdo [77]. A corrente de blocos armazena o modelo global, que um

conjunto de domı́nios atualiza. Apesar do aprendizado ocorrer de forma distribúıda,

os nós da rede possuem um modelo global, portanto um participante malicioso pode

explorar o modelo para encontrar brechas e atacar outros nós. Outro problema é

a necessidade de realizar consenso para chegar ao modelo global, o que apresenta

aumento no tempo de criação do modelo final [7].

FLChain [4] é um arcabouço de aprendizado federado com o uso de corrente

de blocos para a criação dos modelos de aprendizado de máquina. A corrente de blo-

cos provê auditabilidade e rastreio dos comportamentos maliciosos dos participan-

tes, armazena o modelo e remunera os participantes honestos por sua contribuição

através de um contrato inteligente. Porém, Bao et al. utilizam apenas algoritmos

baseados em gradiente na proposta, e há múltiplas rodadas de comunicação para

estabelecer o modelo final.

BAFFLE é um arcabouço para agregação de modelos de aprendizado de

máquina de forma federada e descentralizada através da corrente de blocos [78]. Um

contrato inteligente implementa o esquema de agregação, eliminando a centralização

gerada pelo servidor de agregação presente nas principais propostas de aprendizado

federado. Entretanto, a proposta não elimina a existência de um modelo global
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utilizado por todos os participantes.

A detecção de intrusão é uma área de pesquisa que estuda a mitigação de

ameaças. É importante mitigar ameaças de rede em ambientes de Internet das Coi-

sas (Internet of Things - IoT), pois geralmente são constitúıdos por dispositivos

e sensores com poucos recursos computacionais. Devido ao baixo poder de pro-

cessamento, um atacante pode facilmente comprometer os dispositivos e sensores

para fazerem parte de uma rede de robôs (botnets) [79]. Assim, uma rede de robôs

grande pode iniciar um ataque de negação de serviço distribúıdo (Distributed Denial

of Service - DDoS) [80]. Viegas et al. e Guimarães et al. propõem duas plataformas

para a classificação de dados em tempo real [81, 82]. Porém, poucas as propostas

adotam medidas para manter a privacidade dos dados utilizados para o treinamento

de modelos capazes de detectar os ataques [83, 84].

Ao contrário dos trabalhos citados, a proposta deste trabalho, o DFedForest,

permite o compartilhamento seguro de modelos completos de árvore de decisão,

utilizados para a criação de florestas aleatórias locais. A proteção da privacidade do

usuário é garantida através da desidentificação das amostras utilizadas no treino dos

modelos, através da remoção de dados identificadores como endereços IP e portas

TCP/UDP. Além disso, a proposta não introduz latência para classificação de novas

amostras em relação aos sistemas de aprendizado de máquina tradicionais, pois o

modelo completo é compartilhado sem uso de criptografia, eliminando a troca de

mensagens com um servidor para a classificação. Por fim, para detectar ameaças de

intrusão os participantes testam os modelos de árvore de decisão antes de agregá-los,

o que permite identificar comportamentos maliciosos ou modelos incorretos.
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Caṕıtulo 5

Conclusões

A principal contribuição deste trabalho é o DFedForest, um sistema de apren-

dizado de máquina federado baseado em corrente de blocos (blockchain) que provê

a segurança necessária para criação de modelos robustos para detecção de intrusão

preservando a privacidade das informações de domı́nios. O sistema possui uma im-

plementação de código aberto com mais de 3000 linhas nas linguagens Python e Go.

O código completo está dispońıvel no repositório do projeto1, com algumas seções

relevantes destacadas no Anexo A.

Este trabalho apresentou as tecnologias recentemente propostas e disponibili-

zadas para garantia de privacidade, focando o aprendizado federado, e auditabilidade

em ambientes distribúıdos através de correntes de blocos. O trabalho apresentou os

conceitos, a estrutura de dados, as propriedades e as caracteŕısticas das tecnologias

mencionadas. Através da literatura pesquisada, procurou-se combinar as principais

caracteŕısticas da corrente de blocos com o aprendizado federado, para garantir a

criação segura e auditável dos modelos. A combinação dessas tecnologias forma o

sistema DFedForest apresentado neste trabalho.

O sistema DFedForest proposto classifica o tráfego de rede de forma local,

sem exigir a sobrecarga para processar mensagens trocadas quando comparado ao

modelo de aprendizado federado que usa criptografia homomórfica e requer o envio

das novas amostras. O sistema possui baixa complexidade computacional, assinto-

ticamente descrita por O(H.n.log(d)), igual à floresta aleatória tradicional com H

árvores de profundidade d para classificar n amostras. Foram realizados três expe-

1github.com/GTA-UFRJ-team/DFedForest
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rimentos para avaliação do sistema, onde os dois primeiros avaliaram o desempenho

de classificação do modelo de floresta aleatória criada de forma federada e o terceiro

avaliou o impacto na latência do sistema ao integrar a corrente de blocos.

O primeiro experimento comprovou que o DFedForest apresenta um desem-

penho melhor do que os resultados obtidos apenas com dados locais do mesmo

domı́nio. Essa melhora se deve ao compartilhamento dos modelos locais de cada

participante da corrente de blocos com todos os participantes da corrente de blocos

que pertençam ao mesmo domı́nio.

O segundo experimento demonstrou a capacidade de detectar novos ataques

quando os domı́nios possuem distribuições de ameaças diferentes, prevenindo que

um atacante repita o ataque sobre um outro domı́nio. Por fim, o terceiro experi-

mento exibiu a baixa latência necessária para o compartilhamento dos modelos de

aprendizado.

O sistema proposto utilizou uma corrente de blocos para compartilhar de

forma distribúıda a referência na qual os modelos locais são obtidos. As proprie-

dades de imutabilidade e transparência permitem auditar domı́nios maliciosos que

pretendam prejudicar a detecção de ameaças. A corrente de blocos não afeta o

desempenho do sistema, pois o protótipo desenvolvido requer meio segundo para

compartilhar um modelo e varia linearmente com a quantidade de modelos compar-

tilhados. Para trabalhos futuros o objetivo é integrar o DFedForest com um sistema

de arquivos distribúıdo, como o Sistema de Arquivos Interplanetário (InterPlanetary

File System - IPFS), e avaliar a proposta com diferentes conjuntos de dados.
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Apêndice A

Código-fonte do sistema proposto

O sistema DFedForest proposto possui uma implementação de mais de 3000 linhas

de código aberto em linguagem Python e Go. Este apêndice contém os códigos-

fonte dos principais componentes do DFedForest: o código para o gerenciamento de

modelos, o contrato inteligente que interage com os usuários e a corrente de blocos.

O código-fonte completo do sistema estão dispońıveis em https://github.com/GTA-

UFRJ-team/DFedForest.

Código-fonte da Floresta Federada Descentralizada gerencia os modelos de

aprendizado de máquina, criando modelos de árvores de decisão locais, comparti-

lhando os modelos criados e atualizando a floresta local através da interação com a

corrente de blocos.

from pickle import dumps

from pickle import dump

from pickle import loads

from os import listdir

from os import system

from random import randint

from sklearn import tree

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

import base64

import sys
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class dfedForest(object):

def __init__(self, forestList=[], forestPath="treeModels",

tiebreaker=0, minervaTree=0, data=[], label=[],

threshhold=0.7):

↪→

↪→

# Path to load trees

self.forestPath = forestPath

# List of all trees on the forest

self.forestList = forestList

# Load all trees

self.loadForest()

# Number of the trees on the forest

self.forestDensity = len(self.forestList)

# Output of the model

self.classification = []

# Path to save trees

self.seedPath = "garden"

# Metrics of the classification

self.metricsList = [0,0,0,0,0]

# Tiebreaker criteria: 0 always negative; 1 always

positive; 2 random; 3 minervaTree vote↪→

self.tiebreaker = tiebreaker

60



# ID of the minervaTree on the list

self.minervaTree = minervaTree

# Minimun score to add a new tree

self.threshhold = threshhold

# Dataset

self.data = data

# Original label of dataset

self.label = label

def load_dataset(self,fileName):

self.data = []

self.label = []

with open(fileName, "r") as readData:

for line in readData:

self.data.append(line.split(",")[5:-1])

self.label.append(line[-2:-1])

# Update the list of trees with the models on treesPath

directory↪→

def loadForest(self):

self.forestList = []

allTrees = listdir(self.forestPath)

for name in allTrees:

with open(self.forestPath+"/"+name, "rb") as readFile:

self.forestList.append(loads(readFile.read()))

# Generate a new tree based on a dataset

def createTree(self,depth):

self.newTree = tree.DecisionTreeClassifier(max_depth=depth)
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self.newTree = self.newTree.fit(self.data, self.label)

def createRandomTree(self,depth):

self.newRandomTree =

RandomForestClassifier(n_estimators=1,max_depth=depth)↪→

self.newRandomTree = self.newRandomTree.fit(self.data,

self.label)↪→

# Show all tree on the list

def getTrees(self):

for tree in self.forestList:

print(tree)

# Update classification metrics

def setMetrics(self, original_label,classification):

FP = 0.0

FN = 0.0

TP = 0.0

TN = 0.0

for index in range(len(original_label)):

# True classification cases

if(float(original_label[index]) ==

float(classification[index])):↪→

if(float(original_label[index]) == 1.0):

TP += 1

else:

TN += 1

# False classification cases

else:

if(float(classification[index]) == 1.0):

FP += 1

else:
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FN += 1

self.metricsList[1] = TP/(TP+FP)

self.metricsList[2] = TP/(TP+FN)

self.metricsList[4] = TN/(TN+FP)

self.metricsList[0] = (TP+TN)/(TP+TN+FP+FN)

self.metricsList[3] = (2*self.metricsList[1] *

self.metricsList[2]) / (self.metricsList[1] +

self.metricsList[2])

↪→

↪→

print (TP,TN,FP,FN)

# Show the current metrics of a classification

def getMetrics(self):

print("Accuracy: "+str(self.metricsList[0])+" Precision:

"+str(self.metricsList[1])+" Recall:

"+str(self.metricsList[2])+" Sensitivity:

"+str(self.metricsList[4])+" F1:

"+str(self.metricsList[3])+"\n")

↪→

↪→

↪→

↪→

# publish the tree location on the blockchain

def publishTree(self,url):

cmd = "docker exec cli peer chaincode invoke -n mycc -o

orderer.example.com:7050 --tls true --cafile

/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/

crypto/ordererOrganizations/example.com/orderers/

orderer.example.com/msp/tlscacerts/

tlsca.example.com-cert.pem -C mychannel -n mycc -c

\'{\"Args\":[\"issueAdvertisement\",\""+url+"\",

\"10\"]}\'"

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

system(cmd)

# Query a specific tree and add to the forest

def queryTreeAndAppend(self,tx, fileToSave):
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system("docker exec -it cli peer chaincode invoke -n mycc -o

orderer.example.com:7050 --tls true --cafile

/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/

crypto/ordererOrganizations/example.com/orderers/

orderer.example.com/msp/tlscacerts/

tlsca.example.com-cert.pem -C mychannel -n mycc -c

\'{\"Args\":[\"getHistoryForTransaction\",\""+tx+"\"]}\'

> temp.txt")

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

transaction = open("temp.txt","r").readline()

url = transaction.split("\\\"")[17]

system("wget "+url+" -O "+fileToSave)

f = open(fileToSave,"rb")

newTree = loads(f.read())

f.close()

self.forestList.append(newTree)

# Query a specififc tree to test before add to the forest

def queryTreeForTest(self,tx,fileToSave):

system("docker exec -it cli peer chaincode invoke -n mycc -o

orderer.example.com:7050 --tls true --cafile

/opt/gopath/src/github.com/hyperledger/fabric/peer/

crypto/ordererOrganizations/example.com/orderers/

orderer.example.com/msp/tlscacerts/

tlsca.example.com-cert.pem -C mychannel -n mycc -c

\'{\"Args\":[\"getHistoryForTransaction\",\""+tx+"\"]}\'

> temp.txt")

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

↪→

transaction = open("temp.txt","r").readline()

url = transaction.split("\\\"")[17]

system("wget "+url+" -O "+fileToSave)

f = open(fileToSave,"rb")

newTree = loads(f.read())

f.close()
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return newTree

# Test a new tree

def testTree(self,tree):

prediction = tree.predict(self.data)

self.setMetrics(self.label,prediction)

self.getMetrics()

# Check if the tree is well trained to add in the forest

def checkTree(self,file_tree):

f = open(file_tree,"rb")

newTree = loads(f.read())

self.testTree(newTree)

if(float(self.metricsList[0]) >= self.threshhold):

self.forestList.append(newTree)

# Remove a tree from the forestList

def removeTree(self,treeID):

self.forestList.remove(treeID)

# Add a tree on the forestList

def addTree(self,newTree):

self.forestList.append(newTree)

# Save a given tree on a binary file

def saveTree(self,newTree):

save = dumps(newTree)

with open(self.seedPath+

"/tree"+str(len(listdir("garden"))+1),"wb") as writer:↪→

writer.write(save)

# Classify a flow
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def getClass(self,flow):

votes = []

# Get the votes of all trees in the forest

for model in self.forestList:

votes.append(model.predict(flow))

voteCompute = []

for entry in votes[0]:

# voteCompute[n] all votes for flow n where -> x =

positive votes , y = negatives votes↪→

# x,y

voteCompute.append([0,0])

# Compute all votes

for index in range(len(votes[0])):

for member in votes:

if int(member[index]) == 1:

voteCompute[index][0] += 1

else:

voteCompute[index][1] += 1

# Classify each flow

index = 0

for entry in voteCompute:

if entry[0] > entry[1]:

self.classification.append(1)

elif entry[0] < entry[1]:

self.classification.append(0)

else:

# always classify as negative if have a tie

if self.tiebreaker == 0:

self.classification.append(0)

# always classify as positive if have a tie
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elif self.tiebreaker == 1:

self.classification.append(1)

# random classification if have a tie

elif self.tiebreaker == 2:

self.classification.append(randint(0,1))

# minerva tree classification if have a tie

elif self.tiebreaker == 3:

self.classification

.append(vote[minervaTree][index])↪→

index += 1

Código-fonte do contrato inteligente que implementa a lógica de transações

para o compartilhamento de modelos de aprendizado de máquina que executa na

corrente de blocos do sistema.

package main

import (

"bytes"

"fmt"

"strconv"

"time"

"github.com/hyperledger/fabric-chaincode-go/shim"

pb "github.com/hyperledger/fabric-protos-go/peer"

)

type SimpleChaincode struct{

}

// Define transaction structures

type AdvertisementTransaction struct{

TxId string `json:"TxId"`

TxType string `json:"TxType"`

Tree string `json:"Tree"`
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OrgID string `json:"OrgID"`

TxIndex string `json:"TxIndex"`

//publicKey byte[] `json:"pk"`

}

// Define client (org) structure

type Client struct{

//publicKey byte[] `json:"pk"`i

Assets string

`json:"Assets"`↪→

OrgID string `json:"OrgID"`

//publicKey byte[] `json:"pk"`i

}

// Initialize queue of pending transactions

func main() {

err := shim.Start(new(SimpleChaincode))

if err != nil {

fmt.Printf("Error starting Simple Chaincode: %s",

err)↪→

}

}

// Initialize the smart contract with 2 organizations and their

respective assets↪→

func (t *SimpleChaincode) Init(stub shim.ChaincodeStubInterface)

pb.Response {↪→

return shim.Success(nil)

}
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// Define invocable functions on the smart contract

func (t *SimpleChaincode) Invoke(stub shim.ChaincodeStubInterface)

pb.Response {↪→

function, args := stub.GetFunctionAndParameters()

if function == "issueAdvertisement" {

return t.issueAdvertisement(stub, args)

} else if function == "getHistoryForTransaction" {

return t.getHistoryForTransaction(stub, args)

}

return shim.Error("Received unknown function invocation")

}

// Issue a new advertisement transaction on the blockchain

func (t *SimpleChaincode) issueAdvertisement (stub

shim.ChaincodeStubInterface, args []string) pb.Response{↪→

var err error

if len(args) != 2 {

return shim.Error("Incorrect number of arguments.

Expected 2 arguments. Usage:

'{\"Args\":[\"<Tree>\",\"<OrgID>\"]}'")

↪→

↪→

}

if len(args[0]) <= 0 {

return shim.Error("1st argument must be a non-empty

string")↪→

}

if len(args[1]) <= 0 {
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return shim.Error("2nd argument must be a non-empty

string")↪→

}

txID := stub.GetTxID()

txType := "advertisement"

tree := args[0]

orgID := args[1]

// Check if transaction already exists in the blockchain

contractAsBytes, err := stub.GetState(txID)

if err != nil {

return shim.Error("Failed to get contract: " +

err.Error())↪→

} else if contractAsBytes != nil {

fmt.Println("This txID already exists: " + txID)

return shim.Error("This contract already exists: " +

txID)↪→

}

// Create JSON to be stored in the global state

contractJSONasString := `{"TxID": "` + txID + `","txType": "` +

txType + `","tree": "` + tree + `","orgID": "` + orgID +

`"}`

↪→

↪→

contractJSONasBytes:= []byte(contractJSONasString)

// Save transaction to global state

err = stub.PutState(txID, contractJSONasBytes)

if err != nil {

return shim.Error(err.Error())

}
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return shim.Success([]byte(txID))

}

// Track a transaction history by its txID

func (t *SimpleChaincode) getHistoryForTransaction(stub

shim.ChaincodeStubInterface, args []string) pb.Response {↪→

if len(args) < 1 {

return shim.Error("Incorrect number of arguments.

Expecting 1")↪→

}

txID := args[0]

// Retrieve transaction history

resultsIterator, err := stub.GetHistoryForKey(txID)

if err != nil {

return shim.Error(err.Error())

}

defer resultsIterator.Close()

// Format results as a JSON array containing historic

values for the the transaction↪→

var buffer bytes.Buffer

buffer.WriteString("[")

bArrayMemberAlreadyWritten := false

for resultsIterator.HasNext() {

response, err := resultsIterator.Next()

if err != nil {
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return shim.Error(err.Error())

}

// Add a comma before array members, suppress it

for the first array member↪→

if bArrayMemberAlreadyWritten == true {

buffer.WriteString(",")

}

buffer.WriteString("{\"TxId\":")

buffer.WriteString("\"")

buffer.WriteString(response.TxId)

buffer.WriteString("\"")

buffer.WriteString(", \"Value\":")

// if it was a delete operation on given key, then

we need to set the↪→

//corresponding value null. Else, we will write

the response.Value↪→

//as-is (as the Value itself a JSON marble)

if response.IsDelete {

buffer.WriteString("null")

} else {

buffer.WriteString(string(response.Value))

}

buffer.WriteString(", \"Timestamp\":")

buffer.WriteString("\"")

buffer.WriteString(time.Unix(response.Timestamp

.Seconds,

int64(response.Timestamp.Nanos)).String())

↪→

↪→

buffer.WriteString("\"")

buffer.WriteString(", \"IsDelete\":")
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buffer.WriteString("\"")

buffer.WriteString(strconv.FormatBool(response

.IsDelete))↪→

buffer.WriteString("\"")

buffer.WriteString("}")

bArrayMemberAlreadyWritten = true

}

buffer.WriteString("]")

return shim.Success(buffer.Bytes())

}
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Apêndice B

Aprimorando a Detecção de

Ataques Automáticos através de

Decomposição Espectral de

Pacotes de Rede

Além da proposta de aprendizado federado durante a bolsa de iniciação ci-

ent́ıfica, foi proposto um sistema de detecção de intrusão usando transformada dis-

creta de Fourier que gerou uma publicação no Simpósio Brasileiro de Redes de

Computadores e que é apresentado como Apêndice deste trabalho.

• de Souza, L. A. C., Camilo, G. F., Duarte, O. C. M. B. - “Aprimorando

a Detecção de Ataques Automáticos através de Decomposição Espectral de

Pacotes de Rede”, em XXXIX Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores

e Sistemas Distribúıdos (SBRC 2021), Uberlândia, Brazil, Agosto de 2021.

Resumo

A classificação de fluxos para a identificação de ataques em redes de com-

putadores por aprendizado de máquina utiliza caracteŕısticas quantitativas que sin-

tetizam as informações de pacotes pertencentes a um fluxo. Entretanto, as ca-

racteŕısticas convencionais, como tamanho de pacote e número de bytes, geram re-

dundâncias e não representam as correlações temporais entre os pacotes de um fluxo.
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Ataques de rede automatizados geram padrões periódicos observáveis através da de-

composição espectral, o que facilita a classificação. Este apêndice do projeto propõe

o FENED1, um método para extrair caracteŕısticas de dados de rede considerando a

ordem de chegada dos pacotes dentro de um mesmo fluxo através da transformada

rápida de Fourier para a classificação binária. O vetor de caracteŕısticas proposto

contém o módulo das componentes espectrais do fluxo. Os resultados mostram que a

proposta é melhor ou igual às propostas convencionais de extração de caracteŕısticas

que desconsideram a ordem de chegada dos pacotes em um fluxo.

B.1 Introdução

As redes de robôs (botnets) são as maiores ameaças para as redes de compu-

tadores atuais, infectando milhares de dispositivos para aumentarem a efetividade

de ataques e com potenciais para causar prejúızos devastadores. O cenário é muito

preocupante devido à massiva quantidade de dispositivos de Internet das coisas (In-

ternet of Things - IoT), que usualmente possuem baixa capacidade de processamento

e segurança, sendo facilmente comprometidos e adicionados às redes de robôs [79].

Os padrões de comunicação e os ataques de redes de robôs são automatizados, o que

permite a rápida disseminação. Nesse cenário, o uso da tecnologia de aprendizado de

máquina surge como uma importante contramedida para detectar padrões de tráfego

e mitigar ameaças de rede. A extração de caracteŕısticas do conjunto de dados é a

etapa mais cŕıtica da criação de um algoritmo de aprendizado de máquina, pois as

caracteŕısticas afetam diretamente o ajuste dos parâmetros do modelo e o desem-

penho de classificação. Entre os métodos para extração de caracteŕısticas e repre-

sentação dos fluxos de rede existem os convencionais, que quantificam informações

dos pacotes, como número de bytes e quantidade de pacotes [85], ou representações

mais complexas através de grafos [86, 87] ou até por imagem [88]. Entretanto, es-

sas caracteŕısticas não refletem a dependência temporal entre os pacotes, e nem

comportamentos periódicos gerados pela automatização dos ataques.

Este apêndice do projeto propõe o FENED2, um método para extração de

caracteŕısticas de fluxos de rede através da transformada rápida de Fourier (Fast

1Do inglês Feature Extraction by Network spEctrum Decomposition.

2Dispońıvel em: https://github.com/GTA-UFRJ-team/FENED.git
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Fourier Transform - FFT). O FENED extrai um vetor de caracteŕısticas com as

componentes espectrais dos fluxos de rede para o treino e teste de algoritmos de

aprendizado de máquina. A representação dos fluxos no domı́nio da frequência reflete

a dependência temporal entre os pacotes e evidencia comportamentos periódicos

t́ıpicos de redes de robôs e ataques automatizados. O método proposto utiliza o

tamanho dos pacotes para gerar as componentes espectrais, sendo adaptável para

análise de tráfego encriptado e preservando a privacidade das amostras por não

manipular dados senśıveis, que é uma preocupação atual [89, 47]. Além disso, a

classificação dos fluxos por meio das caracteŕısticas propostas é agnóstica ao tipo de

classificador adotado.

Os resultados mostram que o método supera ou iguala na maioria dos casos

o desempenho na classificação de fluxos de rede quando comparado ao método con-

vencional aplicado para extração de caracteŕısticas. A dimensão do vetor aplicado

no cálculo da FFT não altera estatisticamente as métricas de classificação obtidas,

permitindo a proposta operar janelas menores para reduzir gastos computacionais

enquanto mantém alto desempenho de classificação. Por fim, a fixação da janela

em s = 10 pacotes torna a complexidade computacional O(f.N), dependendo line-

armente do número f de fluxos analisados com N pacotes em cada fluxo.

O restante do apêndice do projeto é organizado da seguinte forma. A Seção B.2

exibe o estado da arte em métodos para extrair caracteŕısticas de fluxos de redes de

computadores. A Seção B.3 apresenta o método proposto e analisa sua complexidade

computacional. A Seção B.4 detalha o desenvolvimento do protótipo para aplicar

o método, além de analisar os resultados obtidos. Por fim, a Seção B.5 conclui o

apêndice e apresenta as direções futuras.

B.2 Trabalhos Relacionados

A extração de caracteŕısticas é uma etapa primordial do aprendizado de

máquina, na qual são selecionados os dados utilizados para ajustar os parâmetros do

modelo e testá-lo. Em análise de tráfego de redes, é muito comum usar como identi-

ficadores de fluxo a qúıntupla dos protocolos TCP/IP, que são o endereço IP origem,

o endereço IP destino, protocolo de transporte, a porta TCP/UDP origem e a porta

TCP/UDP destino; e como caracteŕısticas os dados dos pacotes, tais como tamanho
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em número de bytes do pacote e número de pacotes de um fluxo etc. As ferramentas

mais populares do mercado para análise de tráfego, como Netflow e o sFlow, seguem

esta abordagem. O flowtbag3 é uma aplicação que processa um arquivo de captura

de pacotes de rede e extrai 40 caracteŕısticas numéricas de fluxos identificados pela

qúıntupla [66]. A maioria das propostas para a detecção de intrusão [81, 80, 85, 90] é

baseada em caracteŕısticas de tráfegos de pacotes deste tipo. Entretanto, os tópicos

de pesquisa em engenharia de caracteŕısticas propõem abordagens alternativas para

representação de um tráfego de rede, como grafos, imagens e análises espectrais.

As caracteŕısticas extráıdas de grafos permitem obter relações entre fluxos

diferentes ao invés de informações de um único fluxo. Sanz et al. e Sagirlar et

al. propõem uma representação da rede por grafos para detectar fluxos malicio-

sos [86, 91]. Porém, o processo de construção do grafo envolve um maior custo

computacional dificultando o emprego destas propostas em detecção de ataques em

tempo real. Outra abordagem para representar um fluxo de rede é através de uma

imagem que represente a diferença entre os tráfegos malicioso e normal [88]. Esta

técnica também sofre com o alto custo computacional, mas tem sido usada com

algum sucesso com as modernas técnicas de aprendizado profundo e com processa-

mento paralelo de processadores gráficos (Graphical Processing Unit - GPU). Por

fim, a análise espectral dos pacotes também permite identificar comportamentos des-

cont́ınuos, como ataques de negação de serviço com baixas taxas [92], ou periódicos.

Os padrões de comunicação de ataques automatizados provenientes de uma

rede de robôs são periódicos, enquanto os fluxos normais possuem um espectro si-

milar ao de um rúıdo branco [93]. Portanto, a análise espectral de fluxos de rede

permite caracterizar a periodicidade e identificar ataques [94]. Zhou et al. propõem a

análise do espectro de fluxos em conjunto com a medida de variância e média dos pa-

cotes para detectar comportamentos maliciosos gerados de forma automática [95].

Chimedstseren et al. empregam a transformada de Fourier para detecção de in-

trusão [96]. Os autores definem um fluxo através do par endereço IP origem e

endereço IP destino e criam uma série temporal contendo o tamanho em bytes dos

pacotes de cada fluxo, atribuindo um sinal de magnitude positivo para os pacotes en-

viados pela origem e recebidos pelo destino ou negativo caso a comunicação ocorra

3Dispońıvel em: https://github.com/DanielArndt/flowtbag
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na direção oposta. A finalidade do sinal de magnitude é obter um sinal com os-

cilação temporal e verificar a periodicidade no padrão de comunicação entre cliente

e servidor.

AsSadhan e Moura propõem analisar o periodograma de tráfegos de rede para

a detecção de redes de robôs [97], enquanto que Manasrah et al. utilizam a densidade

espectral [98]. Os comportamentos automatizados da arquitetura da rede de robôs

implicam componentes periódicas com alta energia. Os autores utilizam a função de

autocorrelação no periodograma extráıdo para identificar os IPs pertencentes à rede

de robôs. PsyBoG [99] é um mecanismo que analisa a periodicidade do tráfego DNS

para detectar redes de robôs. Porém, as propostas se limitam a buscar no tráfego

de rede componentes periódicas com alta energia que ultrapassam um limiar para a

detectar ataques ao invés de analisar outras propriedades do espectro.

Yu et al. utilizam a propriedade da transformada discreta de fourier (Dis-

crete Fourier Transform - DFT) que preserva a distância euclidiana para medir a

similaridade entre os fluxos e identificar ataques [100]. A partir da DFT os au-

tores criam um vetor com um número reduzido de componentes espectrais para o

cálculo da distância, pois os primeiros coeficientes das frequências mais baixas retêm

a maior parte da energia espectral. Fouladi et al. propõem aplicar a transformada

de Fourier para detecção de negação de serviço distribúıda através da medida de si-

milaridade [101]. As propostas consideram que os fluxos pertencentes a uma mesma

rede de robôs possuem alta similaridade. Assim, a distância entre dois fluxos mali-

ciosos é menor do que entre fluxos normais. Portanto, os autores medem a distância

entre as componentes de dois fluxos e classificam como suspeito todo fluxo que es-

tiver abaixo do limiar estabelecido. As propostas possuem um baixo número de

falsos positivos, entretanto os autores utilizam somente a medida de distância entre

componentes extráıdas para identificar os ataques.

Powell propõe o uso da transformada discreta de Fourier para a detecção

de extrusão de dados [102]. A transformada de Fourier extrai caracteŕısticas que

possuem correlações temporais e permite uma classificação do tráfego com baixas

taxas de falso positivo. Entretanto, o autor limita a avaliação da proposta a um

conjunto de dados de detecção de extrusão de dados e não avalia a proposta para

um conjunto de dados de rede de robôs. O uso de técnicas de decomposição espectral

voltadas para botnets apresenta vantagens, já que ataques automatizados possuem
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padrões espectrais facilmente distingúıveis de padrões de tráfego normal.

Ao contrário dos trabalhos citados, este apêndice do projeto extrai um vetor

de caracteŕısticas que representa as componentes espectrais dos fluxos de rede para

o treino e teste de algoritmos de aprendizado de máquina supervisionado. A re-

presentação dos fluxos através de componentes espectrais extrai caracteŕısticas que

refletem a sequência temporal entre os pacotes do fluxo. Além disso, a classificação

dos fluxos não se restringe ao uso de medidas de similaridade e periodicidade como

as propostas anteriores e é agnóstica ao tipo de classificador adotado.

B.3 O Método Proposto para Extração de Carac-

teŕısticas Espectrais

O apêndice do projeto propõe um método de extração de caracteŕısticas que

retorna um vetor contendo os módulos de cada componente da transformada dis-

creta de Fourier para um fluxo de pacotes. A ideia-chave para a detecção de fluxos

maliciosos tem como base o comportamento espectral distinto do tamanho dos pa-

cotes de um fluxo normal e de um fluxo malicioso. Os fluxos gerados através de uma

comunicação normal possuem um espectro similar ao de um rúıdo branco [93], com

as componentes próximas da média, como exibido na Figura B.1(a). Entretanto,

(a) Espectro de um fluxo, com 20 componen-
tes extráıdas, escolhido de forma aleatória en-
tre as amostras de fluxos normais. O espectro
com os valores dos módulos das componentes
próximos uns dos outros se aproxima do rúıdo
branco.

(b) Espectro de um fluxo, com 20 componen-
tes extráıdas, escolhido de forma aleatória en-
tre as amostras de fluxos maliciosos. O es-
pectro com os valores dos módulos das com-
ponentes difere bastante do rúıdo branco.

Figura B.1: Comparação entre os espectros de a) um fluxo normal, que se assemelha
a um rúıdo branco, e de b) um fluxo malicioso, no qual as componentes de frequência
diferem bastante de valores.
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os fluxos de ataque gerados de modo automatizado, por uma rede de robôs, apre-

sentam valores de algumas componentes espectrais que estão distantes da média,

como exibido na Figura B.1(b). A comparação da Figura B.1 utiliza janelas de

mesma dimensão para a decomposição espectral para não enviesar a comparação

entre os fluxos. Assim, a partir do vetor de caracteŕısticas extráıdo é posśıvel ob-

ter informações sobre comportamentos periódicos e automatizados, que são padrões

comuns em redes de robôs [103]. As etapas para a construção do vetor de carac-

teŕısticas são detalhadas a seguir.

B.3.1 Extração de Caracteŕısticas com o FENED

A Figura B.2 exibe as etapas propostas para extrair caracteŕısticas espectrais

de um fluxo utilizando o FENED. Inicialmente, o tráfego de rede é capturado e sepa-

rado em fluxos4, em que para cada fluxo é alocado um vetor que contém o tamanho

em bytes dos pacotes em ordem cronológica. Os pacotes enviados pela origem e

recebidos pelo destino possuem valores positivos, enquanto os pacotes enviados pelo

destino em direção à origem são armazenados com um sinal negativo de magnitude.

O objetivo do sinal de magnitude é produzir um sinal discreto que oscila em torno

da abcissa [96].

Os algoritmos de aprendizado de máquina tradicionais, como árvore de de-

cisão e máquina de vetores suporte, utilizam, treinam e classificam amostras que

contêm vetores de caracteŕısticas estruturados. Assim, uma restrição para a classi-

ficação de amostras é que o vetor de caracteŕısticas possua a mesma dimensão em

todo o conjunto de dados. Porém, a dimensão do vetor resultante da transformada

de Fourier é igual à quantidade N de pacotes utilizada no cálculo. Portanto, é ne-

cessário adequar o tamanho dos vetores gerados a fim de garantir a igualdade de

dimensão após a extração de caracteŕısticas. Para isso, é definido o parâmetro s,

que representa a dimensão do vetor de caracteŕısticas utilizado pelo classificador. O

FENED processa um arquivo de captura de rede de forma cont́ınua, sem dimensio-

nar o vetor temporal a priori. Assim, a extração gera dN
s
e vetores de caracteŕısticas

para um fluxo com N pacotes em um arquivo de captura. Caso o fluxo tenha um

número maior de pacotes, é necessário aplicar uma poĺıtica de seleção para reduzir

4Os fluxos são definidos por pacotes que contém o mesmo IP origem, porta origem, IP destino,
porta destino e protocolo da camada de transporte.
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seu tamanho para s. Por outro lado, se o fluxo contiver menos pacotes do que o

tamanho configurado, a criação do vetor de caracteŕısticas deve introduzir elementos

“de enchimento” até o vetor atingir a dimensão correta.

A Figura B.3 exibe o espectro de dois fluxos, o primeiro contém um número

maior de componentes, Figura B.3(a), enquanto o segundo possui uma quantidade

menor, Figura B.3(b). O fluxo normal contém 50 componentes, enquanto que o

fluxo malicioso possui apenas 6. Exemplificando o caso em que a configuração da

dimensão do vetor de caracteŕısticas é s = 10, há quatro possibilidades para adequar

a dimensão do vetor de caracteŕısticas: duas poĺıticas para adequar o tamanho dos

fluxos para o caso em que s é menor do que N e outras duas para o caso em que s

é maior do que N .

A primeira estratégia para reduzir a quantidade de componentes espectrais

extráıdas do fluxo é utilizar janelas com s pacotes para calcular a FFT, como mostra

a Figura B.3(c). Neste caso, o módulo das componentes é reduzido, porém o for-

mato continua próximo ao espectro da Figura B.3(a). A vantagem de utilizar essa

estratégia é possibilitar a extração de caracteŕısticas em tempo real, pois o cálculo

do vetor de caracteŕısticas é limitado em número de pacotes. Assim, a remoção de

Figura B.2: Diagrama de execução proposto para extração de caracteŕısticas e clas-
sificação de fluxos de rede com N pacotes. Os pacotes capturados são identificados
e separados em fluxos usando a qúıntupla TCP/IP e são calculados os módulos do
espectro que formam o vetor de caracteŕısticas. O vetor de caracteŕısticas é redi-
mensionado para o tamanho s antes da sua classificação.
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(a) Espectro do fluxo que contém 50 pacotes,
que é maior do que o tamanho da janela s =
10.

(b) Espectro do fluxo que contém 6 pacotes,
que é menor do que o tamanho da janela s =
10.

(c) Espectro do fluxo utilizando os 10 primei-
ros pacotes para o cálculo da FFT.

(d) Espectro do fluxo adicionando 4 pacotes
nulos antes do cálculo da FFT.

(e) Espectro do fluxo utilizando as 10 primei-
ras componentes após o cálculo da FFT.

(f) Espectro do fluxo adicionando 4 compo-
nentes nulas após o cálculo da FFT.

Figura B.3: Espectro de dois fluxos com tamanhos diferentes do estabelecido na
janela de tamanho s = 10 no exemplo. Como o número de componentes espectrais
dos fluxos deve ser uniforme, são empregadas as estratégias em B.3(c) e B.3(e) para
a redução de componentes da Figura B.3(a) e as estratégias em B.3(d) e B.3(f)
para o preenchimento do espectro na Figura B.3(b). As Figuras B.3(c) e B.3(f)
demonstram que o emprego das estratégias antes da FFT retém mais informação do
espectro original.

pacotes antes do cálculo da FFT reduz o gasto de recursos computacionais, agiliza o

processo de extração de caracteŕısticas e diminui a complexidade final da proposta.

A segunda estratégia para redimensionar o vetor envolve calcular a FFT de

todo o fluxo e dividir as componentes geradas em subconjuntos após o cálculo, como
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mostra a Figura B.3(e). A estratégia preserva a amplitude das componentes do

espectro total, o que facilita a distinção de fluxos na classificação. Entretanto, é

necessário processar todo o arquivo de captura para extrair as caracteŕısticas, além

do alto custo computacional conforme a quantidade de pacotes aumenta. Esses

dois fatores tornam a estratégia inviável para processamento de fluxos em tempo-

real. A proposta deste apêndice do projeto adota a primeira estratégia, que reduz

a quantidade de pacotes para s anteriormente à decomposição espectral. Dessa

forma, a proposta é capaz de extrair caracteŕısticas de maneira ágil e permite o

processamento em tempo real, pois o cálculo do vetor de caracteŕısticas utiliza um

número limitado de pacotes por janela.

A primeira estratégia para igualar o tamanho dos vetores quando o número

de pacotes N é menor do que s consiste em adicionar zeros ao vetor original e calcu-

lar a FFT. Uma segunda estratégia para essa etapa consiste em calcular a FFT do

vetor original e adicionar zeros ao resultado. O resultado da primeira estratégia, na

Figura B.3(d), exibe que adicionar conteúdo antes do cálculo da FFT gera rúıdo no

espectro, o que pode prejudicar o desempenho do classificador, além de introduzir

gastos computacionais desnecessários. Por outro lado, a segunda estratégia mantém

o espectro do fluxo inalterado, uma vez que apenas elementos nulos são adicionados

ao espectro inicial, como exibido na Figura B.3(f). Além disso, a inserção de ele-

mentos no vetor possui menor impacto no tempo de execução do que a alternativa

anterior e, portanto, a segunda estratégia é adotada nesse caso.

Após a análise de dimensão do vetor referente ao fluxo, suas componentes

espectrais são calculadas. Os coeficientes da transformada discreta de Fourier são

obtidos através da Equação B.1:

X[k] =
N−1∑
n=0

e−2πj
kn
N x[n], (B.1)

onde n é o ı́ndice da amostra, j representa a unidade complexa, N é a quantidade

de amostras presentes no cálculo da transformada e k é o ı́ndice da componente

espectral resultante da transformada de Fourier. Portanto, x[n] é a n-ésima amostra

da sequência no domı́nio do tempo, enquanto X[k] é a k-ésima componente complexa

da sequência no domı́nio da frequência. A representação da frequência pode ser

explicitada através da fórmula de Euler para a exponencial complexa, exibida na
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Equação B.2:

X[k] =
N−1∑
n=0

[
cos

(
2π
kn

N

)
− j sin

(
2π
kn

N

)]
x[n]. (B.2)

Como as k componentes calculadas são complexas, o vetor X[k] é transfor-

mado em um vetor X ′[k] que é um vetor real cujo o conteúdo é o módulo de cada

componente complexa de X[k]. Por fim, o resultado da extração de caracteŕısticas

é enviado para o classificador que retorna a classe prevista para o fluxo.

B.3.2 Análise de Complexidade da Proposta

O algoritmo para o cálculo da transformada discreta de Fourier (DFT) para

uma janela com N pacotes possui complexidade igual a O(N2). A complexidade de

execução para um vetor com d caracteŕısticas é igual a O(d.N2) para o cálculo da

transformada em cada dimensão do vetor. A complexidade para processar o total

de f fluxos, com N pacotes e d caracteŕısticas por amostra é dada por O(f.d.N2).

Uma complexidade dessa ordem de grandeza dificulta a detecção de ameças em

tempo real para cenários com grandes volumes de dados, como Big Data. Assim, a

primeira solução para reduzir a complexidade total da proposta é utilizar a trans-

formada rápida de Fourier (FFT) para obter o vetor com as componentes espectrais

do fluxo. O uso da FFT reduz a complexidade do cálculo da DFT de O(N2) para

O(N log(N)) quando há N pacotes, utilizando a estratégia de dividir para conquis-

tar. A segunda ideia para reduzir o tempo de processamento da proposta é analisar

uma única caracteŕıstica, um vetor que contém a quantidade de bytes presentes em

cada pacote da janela, para o cálculo da transformada de Fourier. Por fim, esta-

belecendo um tamanho fixo s para a janela utilizada para extrair caracteŕısticas, o

cálculo da FFT é restrito a dN
s
e janelas por fluxo. Portanto, a complexidade final

da proposta para extração de caracteŕısticas para f fluxos contendo N pacotes é

dada por O(f.N
s
.s log(s)). O apêndice do projeto fixa o número de pacotes em uma

janela o valor s = 10. Assim, com s constante, a complexidade assintótica do tempo

de execução é dada por O(f.N).

84



B.4 Desenvolvimento e Avaliação de um

Protótipo do FENED

O método para extrair caracteŕısticas proposto foi implementado em Python

v3.7.7 e testado em modelos criados com a biblioteca scikit-learn v0.24.05. Os expe-

rimentos foram realizados em um servidor Intel Xeon E5-2650 CPU 2.00 GHz com

16 núcleos de processamento e 252 GB de RAM.

Os experimentos dispõem do conjunto de dados CTU-13 [10] que possui amos-

tras de tráfego malicioso gerado através de máquinas infectadas por redes de robôs e

tráfego normal. O conjunto de dados permite avaliar os comportamentos periódicos

de múltiplas redes de robôs em 13 cenários distintos, como mostra a Tabela B.1.

O classificador selecionado para os experimentos é a árvore de decisão, pois

é um dos mais populares algoritmos de aprendizado supervisionado para a classi-

ficação de fluxos e que apresenta bons resultados de desempenho [66, 8]. Além disso,

os hiperparâmetros da árvore de decisão foram otimizados para as caracteŕısticas ex-

tráıdas com o flowtbag. Uma busca em grade utilizando valores mais frequentes de

hiperparâmetros para a árvore de decisão e considerando a F1-score como métrica de

otimização foi realizada para selecionar o melhor conjunto de hiperparâmetros para

a aplicação de classificação de fluxos. Entretanto, entre todos os hiperparâmetros de

árvore de decisão, apenas o hiperparâmetro de profundidade da árvore apresentou

valor diferente em relação ao valor padrão, que a otimização definiu com o valor

de profundidade igual a 23. A otimização dos demais hiperparâmetros influenciam

pouco o desempenho de classificação [65] e mesmo com a busca em grade permane-

ceram com os valores padrões. Os resultados dos experimentos são exibidos com o

valor médio das métricas de classificação com um intervalo de confiança de 95%.

Os fluxos são definidos pela qúıntupla (IP origem, IP destino, Porta Origem,

Porta destino, protocolo). Nas conexões TCP, o flowtbag monitora o estado da

conexão para definir o ińıcio, através do sinal SYN, e o fim de um fluxo, através

do sinal FIN, retornando o vetor de caracteŕısticas do fluxo. Esta divisão em fluxo

não é atrativa para a construção de um vetor para o cálculo da FFT, por possuir

5O scikit-learn [64] é uma biblioteca de código aberto, bem documentada, para a criação de
modelos de aprendizado de máquina, que possui um grande número de desenvolvedores. Dispońıvel
em https://scikit-learn.org/0.24/
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Tabela B.1: Rótulos normal e malicioso dos fluxos tipo flowtbag e tipo fluxos spkt
extráıdos do conjunto de dados, quando aplicados aos 13 cenários do conjunto de
dados CTU-13.

Rede de Robôs fluxos flowtbag fluxos spkt
Cenário Ataques Robô Nósinf

† Normal Malicioso Normal Malicioso

1 SPAM e fraude de clique Neris 1 23729 4218 121696 21744
2 SPAM e fraude de clique Neris 1 6805 4642 38657 21185
3 Varredura de porta Rbot 1 46866 5 154543 34893
4 Negação de serviço distribúıda Rbot 1 19906 72 123927 5951
5 SPAM e varredura de porta Virut 1 4209 411 11289 2067
6 varredura de porta Menti 1 6153 209 70386 4634
7 inf ‡ Sogou 1 1460 39 2242 714
8 Varredura de porta Murio 1 4589 351 72058 9375
9 SPAM, fraude de clique e varredura de porta Neris 10 23393 37082 156174 120402
10 Negação de serviço distribúıda Rbot 10 5512 42 114674 128410
11 inf ‡ Rbot 3 496 9 1367 258
12 inf ‡ NSIS.ay 3 6368 1203 30684 10092
13 SPAM e varredura de porta Virut 1 20914 6111 75723 37536
Todos - - 35 170400 54394 973420 397261

† Quantidade de dispositivos infectados.
‡ O cenário contém apenas os padrões de comunicação da rede de robôs.

um número variável de pacotes e um tamanho variável de pacotes em um fluxo.

Para o cálculo simples da FFT, o melhor seria um vetor com uma dimensão fixa,

correspondendo a um número s de pacotes, do tamanho de cada pacote. Para

as conexões TCP, o ińıcio do fluxo também corresponde a um pacote com o sinal

SYN e é dividido em janelas de s pacotes. Doravante este fluxo é chamado fluxo

spkt. Assim, um fluxo spkt com N pacotes na proposta FENED corresponde a dN
s
e

janelas de pacotes que são convertidas em um vetor de dimensão s por janela. Os

dois métodos de extração de caracteŕısticas mantêm a distribuição entre fluxos, ou

fluxos spkt, normal e maliciosos próximas, com uma diferença menor do que 5%.

A Tabela B.1 mostra as quantidades dos rótulos de tráfegos normais e maliciosos

para diferentes ataques de robôs para os 13 cenários diferentes do conjunto de dados

CTU-13 com a diferença entre o número de fluxos do flowtbag e do número do spkt.

A proposta é analisada por três experimentos objetivando: (i) determinar a

dimensão do vetor de caracteŕısticas que proporciona o maior desempenho de sensi-

bilidade e menor tempo de processamento; (ii) avaliar o desempenho do classificador

utilizando fluxos flowtbag e os fluxos spkt; e (iii) comparar o tempo de extração de

caracteŕısticas dos dois métodos. O Experimento (i) obtém o melhor tamanho da ja-

nela s para o vetor de caracteŕısticas extráıdo, enquanto os Experimentos (ii) e (iii)

comparam a proposta com o método convencional de extração de caracteŕısticas.

A métrica de sensibilidade foi escolhida para a análise por refletir a capacidade do
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classificador detectar os ataques.

O Experimento (i) analisa o desempenho de classificação conforme varia a di-

mensão do vetor de caracteŕısticas. O experimento define o vetor de caracteŕısticas

espectrais com a menor dimensão que produz a melhor sensibilidade de classificação,

a fim de reduzir a complexidade computacional sem prejúızos na classificação de flu-

xos maliciosos. A Figura B.4 ilustra o resultado da sensibilidade quando a dimensão

do vetor de caracteŕısticas varia. O experimento mostrou que a capacidade de de-

tectar os fluxos maliciosos não variou significativamente ao aumentar a dimensão do

vetor de caracteŕısticas acima de 10 dimensões. Assim, a fixação do vetor de carac-

teŕısticas em dimensão 10 reduz a complexidade computacional ao mesmo tempo

que atinge uma alta detecção dos ataques.

O Experimento (ii) avalia o desempenho da proposta para diferentes cenários

do conjunto de dados e compara a proposta com a alternativa do flowtbag. A

Tabela B.2 exibe os resultados para o experimento para os dois métodos de extração

de caracteŕısticas avaliados para o algoritmo de árvore de decisão utilizando uma

divisão aleatória de 70% dos dados para treino e o 30% para o teste. A dimensão

do vetor de caracteŕısticas extráıdo com o FENED é igual a 10, pois é o valor da

dimensão do vetor de caracteŕısticas obtido no Experimento (i) que apresenta o

melhor custo benef́ıcio.

O método flowtbag para extração de caracteŕısticas gera uma maior acurácia

na maioria dos cenários. Entretanto, a classificação gera um maior número de falsos

negativos, pois a sensibilidade foi significativamente menor do que o método pro-

posto. Sabe-se que a acurácia não é uma medida adequada quando os conjuntos de

Figura B.4: Métrica de sensibilidade da árvore de decisão em função da quantidade
de pacotes utilizadas para extração do vetor de caracteŕısticas.
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Tabela B.2: Resultados de desempenho de classificação para diferentes métricas
obtidos para os dois métodos de extração de caracteŕısticas para diferentes métricas
de desempenho, avaliados para diferentes cenários do conjunto de dados CTU-13. O
sistema proposto apresenta melhores resultados que o flowtbag em diversos cenários
nas métricas destacadas em negrito.

Acurácia (%) Precisão (%) Sensibilidade (%) F1-Score (%)
Cenário flowtbag FENED flowtbag FENED flowtbag FENED flowtbag FENED
1 94,5 ± 0,1 99,01 ± 0,03 85,4 ± 0,6 96,1 ± 0,2 76,5 ± 0,6 97,7 ± 0,1 80,7 ± 0,5 96,9 ± 0,1
2 99,71 ± 0,07 98,76 ± 0,05 99,7 ± 0,1 98,01 ± 0,08 99,6 ± 0,2 98,7 ± 0,1 99,64 ± 0,09 98,34 ± 0,06
3 99,99 ± 0,01 98,63 ± 0,03 70 ± 30 99,23 ± 0,06 70 ± 20 92,7 ± 0,2 70 ± 20 95.88 ± 0.09
4 99,91 ± 0,03 99,12 ± 0,02 88 ± 5 99,75 ± 0,04 90 ± 3 88,0 ± 0,2 89 ± 4 93.5 ± 0.2
5 99,2 ± 0,2 97,45 ± 0,07 95 ± 1 89,4 ± 0,3 96 ± 2 95,5 ± 0,3 95.4 ± 0.8 92.3 ± 0.2
6 99,82 ± 0,05 99,70 ± 0,01 97 ± 1 97,4 ± 0,4 98 ± 1 97,8 ± 0,5 97.3 ± 0.7 97.6 ± 0.2
7 99,2 ± 0,2 97,8 ± 0,2 88,3 ± 0,4 97,6 ± 0,4 82,8 ± 0,6 95,6 ± 0,6 84.8 ± 0.3 96.6 ± 0.3
8 99,6 ± 0,2 99,54 ± 0,02 98 ± 1 97,6 ± 0,2 96 ± 1 99,0 ± 0,2 97 ± 1 98.31 ± 0.07
9 95,56 ± 0,09 98,58 ± 0,02 97,30 ± 0,07 97,50 ± 0,03 95,4 ± 0,2 99,45 ± 0,01 96.34 ± 0.08 98.46 ± 0.02
10 99,89 ± 0,03 99,43 ± 0,01 87,9 ± 0,5 99,21 ± 0,01 97,0 ± 0,2 99,95 ± 0,03 92 ± 0.3 99.579 ± 0.007
11 99,4 ± 0,6 88,6 ± 0,5 40 ± 20 70 ± 10 70 ± 30 60 ± 20 50 ± 20 50 ± 10
12 99,1 ± 0,2 97,97 ± 0,07 97,5 ± 0,5 96,4 ± 0,3 97 ± 1 97,1 ± 0,3 97.0 ± 0.8 96.7 ± 0.1
13 97,8 ± 0,1 99,35 ± 0,02 95,8 ± 0,4 98,76 ± 0,06 94,4 ± 0,3 98,94 ± 0,07 95.1 ± 0.2 98.85 ± 0.04
Todos 97,22 ± 0,03 97,77 ± 0,01 96,0 ± 0,1 95,81 ± 0,02 92,4 ± 0,2 97,70 ± 0,03 94.15 ± 0.07 96.75 ± 0.01

dados estão desbalanceados, pois a classificação de diversas amostras como a classe

majoritária produz uma maior acurácia sem penalizar significativamente os erros na

classificação de amostras pertencentes à classe minoritária [104]. Por outro lado, o

método proposto é capaz de detectar um maior número de ataques e mantém um

baixo número de falsos positivos, pois sua acurácia e sensibilidade são altas. A pro-

posta FENED de caracteŕısticas espectrais apresenta um aumento maior do que 2%

na detecção de ataques automáticos de negação de serviço distribúıdo realizados por

redes de robôs, presentes no cenário 10. A representação no domı́nio da frequência

dos pacotes gerados pela negação de serviço distribúıda facilita a detecção dos ata-

ques. A varredura de porta presente nos cenários 6, 8, 9 e 13 também é facilmente

detectada através de decomposição espectral, pois seu comportamento é automati-

zado, gerando componentes periódicas com alta energia. A decomposição espectral

também aumentou a detecção de ataques de SPAM e fraude de clique (click-fraud)

nos cenários 1, 9 e 13.

Por fim, o Experimento (iii) compara a latência da proposta FENED com

a aplicação flowtbag para a extração de caracteŕısticas e comprova a simplicidade

computacional da proposta. A comparação é simulada no MATLAB para mitigar

as diferenças causadas pelas implementações em linguagens de programação distin-

tas. A simplicidade do FENED se justifica pela utilização de uma janela fixa para

extrair caracteŕısticas espectrais utilizando a quantidade de bytes em cada pacote,

enquanto o flowtbag extrai um vetor de 40 caracteŕısticas convencionais que contém
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Figura B.5: Comparação entre os métodos avaliados para extrair caracteŕısticas de
fluxos. Ambos possuem complexidade linear para o caso em que todos os fluxos
possuem a mesma quantidade de pacotes.

informações como a quantidade de pacotes e a quantidade de bytes. A estratégia de

limitar a quantidade de pacotes por fluxo reduz a complexidade da proposta para

O(f.N), que é linear em relação ao número de fluxos f quando o número N de paco-

tes por fluxo é fixo. O tempo necessário para extrair as caracteŕısticas de um único

fluxo com a proposta FENED é aproximadamente 100 µs, enquanto no flowtbag é

aproximadamente 10 µs. Entretanto, a Figura B.5 comprova que o tempo varia li-

nearmente para os casos em que a proposta FENED e a aplicação flowtbag extraem

caracteŕısticas de 100 e 10000 fluxos. Portanto, a proposta possui complexidade

linear em relação ao número de fluxos para o caso em que todos os fluxos possuem

o mesmo número de pacotes, assim como a aplicação flowtbag.

B.5 Conclusão

O apêndice do projeto avalia a eficácia do uso de técnicas de processamento

de sinais para detectar ameaças de rede produzidas de forma automática por uma

rede de robôs. A proposta usa a transformada rápida de Fourier para gerar um

vetor de caracteŕısticas que expõem a dependência temporal entre os pacotes per-

tencentes a um fluxo. A visualização do espectro resultante demonstra que os fluxos

normais possuem representações frequenciais equivalentes ao rúıdo branco, enquanto

os ataques de redes de robôs desviam desse padrão. Essa forma de representar os

fluxos permite a identificação correta de ataques automatizados e periódicos, como

89



ataques de negação de serviço distribúıda, varredura de porta e fraudes de clique,

caracteŕısticos de ataques produzidos por redes de robôs. O método de extração de

caracteŕısticas é agnóstico ao algoritmo de aprendizado de máquina utilizado, pois

produz vetores de dimensões iguais e definidos previamente. Além disso, a privaci-

dade dos usuários é preservada, pois o método proposto utiliza apenas o tamanho

dos pacotes, não revelando o conteúdo do pacote e informações senśıveis pertencentes

aos usuários. Por fim, os resultados demonstram que fixar a quantidade de pacotes

inspecionados por janela não altera significativamente as métricas de classificação.

Logo, a complexidade da proposta é reduzida a O(f.N), quando há f fluxos com N

pacotes por fluxo, para o caso em que o cálculo da FFT utiliza janelas de tamanho

fixo s. Portanto, a proposta de extração de caracteŕısticas possui a mesma comple-

xidade dos métodos convencionais de extração de caracteŕısticas e análise de rede,

sendo ágil e permitindo o processamento de fluxos em tempo real. Em trabalhos

futuros, a proposta será avaliada em outros conjuntos de dados.
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