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Resumo 
 
Sestito, Serpa Guilherme. Método para detecção de anomalias em tráfego de redes Real 

Time Ethernet aplicado em PROFINET e em SERCOS III. 150p. Tese de doutorado – 

Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2018. 

 

 

Esta tese propõe uma metodologia de detecção de anomalias por meio da otimização da 

extração, seleção e classificação de características relacionadas ao tráfego de redes Real Time 

Ethernet (RTE). Em resumo, dois classificadores são treinados usando características que são 

extraídas do tráfego por meio da técnica de janela deslizante e posteriormente selecionadas de 

acordo com sua correlação com o evento a ser classificado. O número de características 

relevantes pode variar de acordo com os indicadores de desempenho de cada classificador. 

Reduzindo a dimensionalidade do evento a ser classificado com o menor número de 

características possíveis que o represente, são garantidos a redução do esforço computacional, 

ganho de tempo, dentre outros benefícios. Posteriormente, os classificadores são comparados 

em função dos indicadores de desempenho: acurácia, taxa de falsos positivos, taxa de falsos 

negativos, tempo de processamento e erro relativo. A metodologia proposta foi utilizada para 

identificar quatro diferentes eventos (três anomalias e o estado normal de operação) em redes 

PROFINET reais e com configurações distintas entre si; também foi aplicada em três eventos 

(duas anomalias e o estado normal de operação) em redes SERCOS III. O desempenho de 

cada classificador é analisado em suas particularidades e comparados com pesquisas 

correlatas. Por fim, é explorada a possibilidade de aplicação da metodologia proposta para 

outros protocolos baseados em RTE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras chave: Extração de características. Otimização. PROFINET. Redes Neurais 

Artificiais. Real Time Ethernet. Seleção de características. Support Vector Machine. SERCOS 

III. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

Abstract 

 
 

Sestito, Serpa Guilherme. Method for detecting traffic anomalies of Real Time Ethernet 

networks applied to PROFINET and SERCOS III. 150p. Ph.D. Thesis - São Carlos School 

of Engineering, University of São Paulo, 2018. 

 

 

This thesis proposes an anomaly detection methodology by optimizing extraction, selection 

and classification of characteristics related to Real Time Ethernet (RTE) network traffic. In 

summary, two classifiers are trained using features which are extracted from network traffic 

through the sliding window technique and selected according to their correlation with the 

event being classified. The number of relevant characteristics could vary according to 

performance indicators of each classifier. Reducing the dimensionality of the event to be 

classified using the smallest number of characteristics which represent it, guarantees reduction 

in computational effort, processing time, among other benefits. The classifiers are compared 

according to performance indicators: accuracy, false positive rate, false negative rate, 

processing time and relative error. The proposed methodology was used to identify four 

different events (three anomalies and normal operation) in real PROFINET networks, using 

different configurations. It was also applied in 3 events (two anomalies and normal operation) 

in SERCOS III networks. The results obtained are analyzed in its particularities and compared 

with related research. Finally, the possibility of applying the proposed methodology for other 

protocols based on RTE is explored. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Artificial Neural Networks. Feature Extraction. Feature Selection. Optimization. 
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Capítulo 1: Introdução à tese  
 

 

1.1 Introdução 
 

Comunicação industrial é um dos pontos chave para a automação moderna. Ela é 

utilizada para controlar, monitorar máquinas e sistemas nos processos de produção e de 

manufatura. Ainda mais, ela interconecta ilhas e integra sistemas adjacentes como logística, 

controle de qualidade, manutenção aos sistemas de gestão. Em um cenário de Indústria 4.0, 

Internet das Coisas e Big Data, a comunicação industrial é de grande importância. Soluções 

fáceis de implementar e com grande capacidade de fornecer disponibilidade em tempo real, 

topologias flexíveis e integração com demais protocolos, até mesmo em grandes distâncias, 

são necessidades reais (PROFIBUS & PROFINET INTERNATIONAL, 2015).  

Na busca de desenvolver padrões de comunicação que proporcionassem ao usuário 

mais informações a um baixo custo de instalação, diversos fabricantes tentaram usar a 

Ethernet no ambiente industrial para a troca de dados. No entanto, Decotignie (2005) e  

Sestito et al. (2017) destacam que esse padrão precisou sofrer modificações para que pudesse 

atender às necessidades da indústria, como: imunidade a ruídos, determinismo, robustez dos 

conectores e cabos (KLEINES et al., 2008), (FERNANDES et al., 2016).  

Após a implementação dessas características, surgiram protocolos baseados nessa 

nova versão da Ethernet denominada Real Time Ethernet. A IEC 61784-1 definiu catorze 

dessas soluções, sendo elas: CIP, PROFINET, P-Net, Interbus, Vnet/IP, TCnet, EtherCat, 

Ethernet IP, Powerlink, EPA, Modbus RTPS, SERCOS III, RAPIEnet e SafetyNet p. 

O uso de protocolos de comunicação RTE cria uma necessidade natural de ferramentas 

dedicadas à detecção de falhas, anomalias e não conformidades em relação ao estado normal 

de operação da rede, como: o rompimento ou conexão errada dos cabos da rede, falha de 

configuração, diagnósticos e eventuais ataques (IGLESIAS; ZSEBY, 2014). A confiabilidade 

do sistema pode ser aumentada pela detecção e correção de eventos antes da incidência de 

problemas maiores. 

Em geral, as anomalias podem ser relacionadas a fatores que não são explícitos e 

podem ser revelados pela análise dos dados  (IGLESIAS; ZSEBY, 2014), (CHAN; CHOI; 

YUE, 2016). 
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Pesquisas voltadas para o estudo de protocolos RTE como Shang et al., (2016a) 

apontaram melhoras significativas em seus resultados quando houve o tratamento da 

informação proveniente do tráfego. 

Dentre esses métodos, o uso de sistemas inteligentes é explorado por promoverem 

resultados satisfatórios na classificação dos eventos. Em especial, Redes Neurais Artificias 

(RNA) e Support Vector Machine (SVM) são os mais aplicados (MUKKAMALA; SUNG, 

2003), (CAHYO; HIDAYAT; ADHIPTA, 2016).   

Observam-se, no entanto, poucos trabalhos que abordam detecção de anomalias ou 

diagnósticos em geral utilizando protocolos de comunicação industrial baseados em RTE. 

Neste sentido, esta tese propõe uma metodologia para detectar anomalias em tráfego de 

protocolos RTE em geral. A metodologia é aplicada em redes reais que utilizam o protocolo 

PROFINET e o SERCOS III. Os resultados são posteriormente comparados com trabalhos 

similares presentes na literatura. 

 

 

1.2 Justificativa e motivação do tema 

 

A aplicação dos protocolos baseados em RTE pelas indústrias acarreta a necessidade 

de ferramentas dedicadas para detectar falhas, não conformidades ou até mesmo problemas na 

configuração.  

É importante salientar que, muitas vezes, o diagnóstico de falhas é realizado por meio 

de Interface Homem Máquina (IHM), torres de sinalização e por lógicas programadas nos 

Controladores Lógico Programáveis (CLP)s. Complementarmente, pode-se relacionar o 

tratamento da falha, como os fatores: disponibilidade de recursos financeiros, materiais, 

quantidade de informações relacionadas a diagnóstico fornecidas por cada protocolo e, 

também, da capacitação da equipe técnica responsável pelo projeto.  

Há grande probabilidade de as funções de diagnóstico não serem abordadas em sua 

plenitude pela falta de tempo, orçamento e conhecimento. Assim, muitos autores, os quais 

serão abordados posteriormente nesta tese, defendem o desenvolvimento de uma ferramenta 

para detecção de anomalias na operação da rede, ou seja, condições de operação que fogem de 

seu estado normal de operação.  

Buscando entender como falhas e eventos em redes são tratados pela comunidade 

científica, uma pesquisa bibliográfica quantitativa foi realizada nas bases de dados Scopus, 

IEEE Xplore e Web of Science para verificar os trabalhos dedicados a detecção de anomalias. 



27 
 

Alguns critérios foram utilizados para a busca: 

• Não se restringiu os trabalhos pelo seu ano de publicação; 

• Possuir a keyword “nome do protocolo” junto com uma das palavras chave: “intrusion 

detection” ou “anomaly detection”. Por exemplo: “PROFINET” e “intrusion 

detection” ou “PROFINET” e “Anomaly detection”. 

• Estar escrito na língua inglesa. 

• A pesquisa considerou os trabalhos publicados até o mês de junho de 2018. 

 

A quantidade de artigos que atenderam aos critérios citados é apresentada pela Tabela 1. 

A quantidade total representa o número de trabalhos que possuem a keyword “nome do 

protocolo”.  

Adicionalmente, observaram-se os tipos de anomalia, classificando-os em 4 

categorias, relacionadas à operação da rede, flash-crowd, anomalias de medição e ataques. 

Posteriormente elas serão devidamente explicadas.  A explicação detalhada e os critérios que 

definem cada uma são dados no Capítulo 3. 

 

Tabela 1: Revisão bibliográfica quantitativa - anomalias em RTE 

Protocolo 
Quantidade  

total 

Relacionados  

com anomalias 

Tipo de anomalia estudada 

Ataques Desempenho 

CIP 33 0 0 0 

PROFINET 256 3 2 1 

P-Net 1 0 0 0 

Interbus 92 0 0 0 

Vnet/IP 2 0 0 0 

TCnet 3 0 0 0 

EtherCat 326 0 0 0 

Ethernet IP 284 2 2 0 

Powerlink 247 0 0 0 

EPA 11 0 0 0 

Modbus TCP 201 19 18 1 

SERCOS III 26 0 0 0 

RAPIEnet 5 0 0 0 

SafetyNet p 2 0 0 0 

Total 1489 24 22 2 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Com base nos dados, pode-se afirmar que há uma lacuna em relação ao tema detecção 

de anomalias em protocolos RTE. Aproximadamente 1,6% dos artigos encontrados são 

destinados a esse fim. Além disso, muitos trabalhos que tratam de anomalias são focados em 

ataques simulados em laboratórios e uma minoria trata de eventos comuns à operação da rede, 

como configurações erradas, rompimentos de cabos, dentre outros.  

Os trabalhos que abordam diagnósticos também são correlacionados com o tema desta 

tese. Assim, também foi feita uma pesquisa quantitativa com os seguintes critérios de busca: 

• Possuir uma das palavras chave: Fault, Failure, Diagnosis e Diagnostic mais o nome 

do protocolo procurado, por exemplo: “Failure” and PROFINET. 

• Não se restringiu os trabalhos pelo seu ano de publicação; 

• Estar escrito na língua inglesa. 

• Exclusão de qualquer publicação que não fosse da área de engenharia. 

• A pesquisa considerou os trabalhos publicados até o mês de junho de 2018. 

 

Os trabalhos selecionados foram divididos em duas categorias: a primeira refere-se 

àqueles que trabalham com diagnósticos de alguma aplicação no qual o protocolo está 

inserido e a segunda contempla os trabalhos que tratam de diagnósticos voltados para a rede 

em si, possuem o foco em métodos para detectar algum ponto onde o protocolo pode ser 

falho. A Tabela 2 mostra os resultados obtidos. 

 

Tabela 2: Trabalhos relacionados ao diagnóstico 

Protocolo Quantidade total 
Diagnóstico relacionado  

 a uma aplicação 
Diagnóstico relacionado a rede 

CIP 33 0 0 

PROFINET 256 2 7 

P-Net 1 0 0 

Interbus 92 1 4 

Vnet/IP 2 0 0 

TCnet 3 0 0 

EtherCat 326 5 3 

Ethernet IP 284 3 0 

Powerlink 247 0 0 

EPA 11 0 0 

Modbus TCP 201 7 1 

SERCOS III  26 0 0 

RAPIEnet 5 0 0 

SafetyNet p 2 2 0 

Total 1489 20 15 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 



29 
 

Considerando aquelas pesquisas que tratam de diagnósticos relacionadas às 

vulnerabilidades do protocolo, encontra-se 15 o que corresponde a aproximadamente 1% do 

total. Considerando o levantamento bibliográfico realizado anteriormente, verifica-se 

aproximadamente 2,6% das pesquisas na área de protocolos baseados em RTE que tratam 

alguma forma de detecção e diagnóstico de falhas e eventos. 

Diante do cenário apresentado, a proposta de uma metodologia para a detecção de 

eventos anômalos, aplicável a qualquer protocolo RTE, é necessária como forma de auxiliar 

os profissionais que trabalham com protocolos.  

 

 

1.3 Objetivos da tese 

 

O principal objetivo desta tese pode ser destacado como: 

• Propor um método para detectar eventos anômalos relacionados ao tráfego de redes 

RTE. 

Para que esse objetivo seja alcançado, alguns objetivos secundários serão necessários, 

como: 

• A extração de dados será realizada com auxílio da técnica da janela deslizante. Para 

cada janela, características relevantes são extraídas dos dados, como a média e a 

variância do tamanho do pacote transmitido, entre vários outros.  

• Aplicação de um otimizador para selecionar o tamanho ideal da janela e o passo para o 

algoritmo de janelas deslizantes.  

• Aplicação de uma metodologia interativa para selecionar as características mais 

relevantes é proposta pela avaliação do coeficiente de correlação entre todas as 

características sob avaliação.  

• Com base no coeficiente de correlação entre as características extraídas e a ocorrência 

de um evento (por exemplo, falhas, anomalias e / ou não conformidades), dois 

classificadores (RNA e SVM) são treinados para identificar os dados de acordo com a 

presença de um evento. 

• Emprego da metodologia proposta para detectar a ocorrência de quatro eventos 

diferentes em redes PROFINET reais. Os eventos do estudo de caso são: (1): 

restabelecimento do fluxo de dados do link inativo, (2) quebra do anel, (3) 
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restabelecimento do anel e (4) operação normal. Neste trabalho, 16 características 

diferentes são investigadas para a classificação. 

• Aplicação da metodologia para classificação de 3 eventos em redes SERCOS III reais: 

(1) Reset da CPU, (2) Configuração e (3) Rede ok. Ao todo, 17 características são 

observadas para este protocolo. 

• Comparação dos resultados dos classificadores entre si por meio de indicadores de 

desempenho e também com pesquisas correlatas. 

 

 

1.4 Contribuições originais 

 

Quando se restringe a pesquisas com protocolos RTE, a metodologia proposta traz 

algumas contribuições originais destacadas a seguir: 

• O uso do otimizador para encontrar os melhores parâmetros do algoritmo de janela 

deslizante. 

• Uso de atributos não abordados na literatura científica para classificação dos dados de 

rede PROFINET e SERCOS III. 

• A classificação dos atributos em categorias (Altamente Relevante (AR), Relevante (R) 

e Negligenciável (N)) e suas influências no posterior processo de classificação. 

• Associação de um atributo especificamente relacionado ao erro do classificador para 

aumentar a taxa de acerto do mesmo. 

 

 

1.5 Trabalhos desenvolvidos 

 

A relevância do tema e sua atualidade contribuíram direta ou indiretamente para a 

elaboração e aceitação dos seguintes trabalhos: 

 

Conferência nacional 

 

❖ DIAS, A. L.; SESTITO, G. S.; TURCATO, A.; ROCHA, M. S.; MOSSIN, E. A.; 

BRANDAO, DENNIS. Sistemas de medição para redes de comunicação industrial 



31 
 

baseadas em Ethernet. In: IV Congresso de Automação e Inovação Tecnológica, 2016, 

Sertãozinho-SP. IV Congresso de Automação e Inovação Tecnológica, 2016. 

 

Conferências internacionais 

❖ DIAS, A. L; SESTITO, G. S.; TURCATO, A; BRANDAO, D. Panorama, challenges and 

opportunities in PROFINET protocol research. In: 13th IEEE/IAS International 

Conference on Industry Applications, 2018, São Paulo. 

Status: Aceito para publicação. 

 

❖ SESTITO, G. S.; TURCATO, A.; DIAS, A. L.; ROCHA, M. S.; TORRES, R. V.; 

BRANDAO, D. Case of study of a PROFINET network using ring topology. In: THE 

20TH IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CONSUMER ELECTRONICS, 2016, 

Sao Paulo. THE 20TH IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CONSUMER 

ELECTRONICS, 2016. 

 

❖ FERNANDES, F. A.; SESTITO, G. S.; DIAS, A. L.; BRANDAO, D.; FERRARI, P. 

Influence of network parameters on the recovery time of a ring topology PROFINET 

network. In: 4th IFAC Symposium on Telematics Applications, 2016, Porto Alegre. 4th IFAC 

Symposium on Telematics Applications, 2016. 

 

Revistas Internacionais 

 

❖ S SESTITO, G. S.; TURCATO, A. C.; DIAS, FLAUZINO, R. A.; BRANDAO, D.. 

Detection of Anomalies Related to the Operation of the Profinet Network Through 

Feature Extraction and Classification. IEEE Latin America Transactions, v. 16, n. 7, 

p. 1855-1861, 2018. 

            

❖ SESTITO, G. S.; TURCATO, A. C.; DIAS, A. L.; ROCHA, M. S.; SILVA, M. M.; 

FERRARI, P.; BRANDAO, D.. A Method for Anomalies Detection in Real-Time 

Ethernet Data Traffic Applied to PROFINET. IEEE Transactions on Industrial 

Informatics, v. 14, n. 5, p. 2171-2180, 2018. 
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1.6 Organização da tese 

 

Este trabalho está dividido da seguinte forma: o Capítulo 2 apresenta o estado da arte 

em pesquisas dedicadas ao estudo de protocolos RTE e apresenta os conceitos teóricos 

necessários para o entendimento dos protocolos PROFINET e SERCOS III. O Capítulo 3 

dispõe as técnicas relacionadas à detecção de anomalias utilizadas para formar a metodologia 

que será exposta detalhadamente pelo Capítulo 4. O Capítulo 5 apresenta os conceitos 

necessários para aplicação da metodologia. Os resultados inerentes aos procedimentos serão 

discutidos e analisados pelo Capítulo 6. Por fim, de maneira sucinta e coesa, as conclusões 

pertinentes e os trabalhos futuros serão devidamente abordados pelo Capítulo 7. 
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Capítulo 2: Protocolos Real Time Ethernet 

 

Este capítulo tem como finalidade apresentar alguns conceitos de protocolos RTE e 

expor as diretrizes básicas que regem os protocolos PROFINET e SERCOS III. 

 

 

2.1 Introdução dos protocolos RTE 
 

Ao longo do tempo, vários fabricantes tentaram utilizar o padrão Ethernet nos 

ambientes industriais. Infelizmente, não obtiveram sucesso devido a fatores como: imunidade 

a ruídos, o determinismo na troca de mensagens e conectores robustos  (KLEINES et al., 

2008). 

Mas, o uso de Ethernet traria uma série de vantagens, como: a transmissão de grande 

quantidade de dados em alta velocidade, uso de protocolos dedicados ao levantamento de 

topologia, a possibilidade de inferir diagnósticos e dados específicos dos dispositivos de 

campo, redução dos custos de cabeamento e infraestrutura em geral. Em resumo, promoveria 

mais informação ao usuário final que os protocolos existentes. 

Como relatado por Decotignie (2009) e Aristova (2016), a Ethernet sofreu algumas 

mudanças que possibilitaram seu uso nos exigentes ambientes industriais. Pode-se destacar a 

necessidade de melhorias nos conectores e hardwares envolvidos, como por exemplo: os 

componentes eletrônicos, solda, certificações IP6x, conectores M12, certificações EMI. 

(BOGDAN M. WILAMOWSKI, 2011). 

Além da questão do hardware, destaca-se que a Ethernet usa o mecanismo Carrier 

Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) para acesso ao meio, uso de 

switches, links full duplex,  prioridades pelo uso da VLAN, o que pode garantir o 

determinismo desejado (BOGDAN M. WILAMOWSKI, 2011). 

Com todas as modificações, foi garantido ao padrão Ethernet as propriedades 

necessárias para o estabelecimento de uma comunicação em tempo real, dita Ethernet Real 

Time.  

Com esta nova solução, diversos fabricantes desenvolveram seus próprios padrões 

baseados em RTE. A IEC 61784-1 define 14 deles:  
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1) CIP  

2) PROFINET  

3) P-Net  

4) Interbus  

5) Vnet/IP  

6) TCnet  

7) EtherCat  

8) Ethernet/IP 

9) Powerlink  

10) EPA  

11) Modbus TCP  

12) SERCOS III  

13) RAPIEnet  

14) SafetyNet p 

 

Com vários protocolos, é normal que aconteça uma segmentação do mercado 

(KLEINES et al., 2008). Conforme pode ser visto pela Figura 1 referente ao crescimento dos 

protocolos de comunicação industrial do último senso disponível realizado pela empresa 

HMS Industrial Networks. Este estudo abrange os protocolos tradicionais (Fieldbuses), os 

protocolos de comunicação sem fio e aqueles baseados em RTE. 

 

Figura 1: Crescimento dos protocolos de comunicação industrial 

 

Fonte: Adaptado de (HMS INDUSTRIAL NETWORKS, 2018)  

 

Os protocolos baseados em Ethernet industrial, ou a RTE, ocupam 46% do mercado 

mundial. Além disso, essa parcela do mercado cresce a um ritmo de 22% ao ano. Se for 

comparado, esse crescimento é expressivo frente aos 4% dos protocolos convencionais. 
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2.2 Requisitos de tempo  
 

Em se tratando de requisitos de tempo em aplicações, os usuários de uma rede RTE 

podem possuir requisitos diferentes de tempo. Tomando-se como base o tempo de entrega de 

uma mensagem, pode haver três classes distintas (ZURAWSKI, 2014): 

A primeira classe caracteriza tempos de entrega de mensagens em torno de 100ms. No 

ambiente de automação industrial, esse tempo é considerado alto. Um exemplo de aplicação 

seria um operador observando um sistema. Uma comunicação TCP/IP atenderia este tipo de 

comunicação. 

A segunda classe destina-se ao controle de processo. Neste ambiente, o tempo de 

entrega é cerca de 10ms. É típico encontrar esse tipo de comunicação em controles de 

processos. Para atingir esse tempo, a pilha de protocolos deve ser simplificada para que 

hardwares simples e baratos sejam adotados. 

A terceira classe é a mais exigente. Usualmente adotada para controle de movimento e 

sincronismos de eixos em uma rede, o tempo de ciclo é inferior a 1ms com jitter 1  de 

aproximadamente 1 μs. Este tipo de comunicação demanda modificação de hardware. 

É importante salientar que também há três abordagens distintas para construir uma 

solução RTE. A primeira consiste em manter os protocolos TCP/UDP/IP inalterados e 

concentrar as informações RT no topo da camada, este tipo de solução é denominada “On top 

of TCP/IP”. Na segunda, os protocolos TCP / UDP / IP são ignorados e a funcionalidade 

Ethernet é acessada diretamente (“On top of Ethernet”); na terceira abordagem, o mecanismo 

Ethernet e a própria infraestrutura são modificados para garantir o desempenho do RT 

(“Ethernet modified”), como, por exemplo, o uso de switches em cada dispositivo de campo, 

conforme pode ser visto na Figura 2. 

  

                                                           
1 Jitter: são variações de pequena duração, não acumulativas nos instantes significativos de um sinal digital na 

sua posição ideal no tempo  (UNION, 1993). 
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Figura 2: Tipos diferentes de comunicação 

 

Fonte: (ZURAWSKI, 2014) 

 

São exemplo de protocolos que utilizam a comunicação “On top of TCP/IP” os 

seguintes: Modbus / TCP, Ethernet/IP, P-NET, Vnet/IP. 

Os protocolos de comunicação que são baseados no formato “On top of Ethernet” 

possuem a característica de utilizar o Ethertype 0x8000. São exemplos: Powerlink, TC net, 

EPA, PROFINET CBA – foi descontinuado. 

Por fim, exemplos de “Modified Ethernet”, os seguintes protocolos: SERCOS III, 

EtherCat e PROFINET IO. 

 

 

2.3 O protocolo PROFINET 

 

O protocolo PROFINET é um padrão de comunicação aberto definido pelas normas 

IEC - 61158 e IEC - 61784. É através dele que os dados do processo, oriundos das entradas e 

saídas dos equipamentos, são processados. Basicamente, há três tipos de dispositivos na 

estrutura da comunicação (PNO, 2014): 

 

• IO-Controller: é responsável pelo controle da comunicação, parametrização e 

configuração dos IO-Devices.  

• IO Device: dispositivo que traz ao controlador as informações do processo e também 

executa funções estabelecidas pelo IO-Controller.  
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• IO Supervisor: Sua função é verificar informações do IO-Device e IO-Controller. 

Tem como função obter informações relacionadas ao diagnóstico e alarmes dos 

dispositivos. 

Diferentemente de outros protocolos, o PROFINET possui um modelo de 

comunicação onde não há hierarquia entre os dispositivos. Verifica-se que todos estão no 

mesmo grau de importância na comunicação. A relação entre dispositivos pode ser observada 

na Figura 3. Observa-se, por exemplo, que o IO-Controller tem como papel configurar o IO-

Device e, ambos podem informar seus diagnósticos para o IO-Supervisor (POPP, 2014). 

 

Figura 3: Interações entre IO-Controller, IO-Device e IO-Supervisor 

 

Fonte: Adaptado de (BRASIL, 2017). 

 

Há três meios utilizados para a transmissão de dados em redes PROFINET. O primeiro 

é o cabo Ethernet CAT 5eFTP, blindado, cor verde, comprimento máximo de 100m entre 

dispositivos, possui 4 condutores internos destacados pela Figura 4. O sinal é transmitido no 

padrão 100 Base TX. 

Figura 4: Cabo PROFINET 

 

Fonte: (PNO, 2014). 
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Os dois conectores utilizados são o RJ45 e o M12. Ambos possuem modelos com 

diferentes graus de proteção à umidade, poeira, contato acidental. 

O segundo meio de comunicação utilizado é a fibra óptica e o terceiro é a 

comunicação wireless. Esses meios não serão detalhados neste trabalho. 

 

 

2.3.1 Topologias de rede 
 

O protocolo de comunicação que possui flexibilidade em relação ao uso de topologias 

de rede atende melhor aos requisitos do sistema e ser instalado e também às demandas do 

ambiente industrial. Muitas vezes é preciso considerar fatores externos que influenciarão na 

comunicação, como a presença de fontes de ruídos eletromagnéticos, distância máxima entre 

dispositivos, presença de paredes ou obstáculos que dificultem a comunicação wireless, dentre 

outros. Neste sentido, o PROFINET é versátil, uma vez que trabalha com as seguintes  

topologias (PNO, 2010):  

 

• Topologia estrela: é amplamente utilizada devido ao uso de switches. É formada pela 

conexão de vários IO Devices a um switch, conforme Figura 5. 

 

Figura 5: Topologia em estrela 

 

 

Fonte: (PNO, 2010). 

 

As vantagens de sua utilização podem ser destacadas como: (PROFIBUS 

NUTZERORGANISATION E. V. (PNO), 2016a): 

• Flexibilidade na inserção e retirada de dispositivos; 

• Se um IO-Device apresenta falha, os demais não são influenciados por ele. 
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• Topologia em árvore: sua formação consiste na junção de várias topologias do tipo 

estrela em um único switch, conforme Figura 6. 

 

 

Figura 6: Topologia em árvore 

 

Fonte: Adaptado de (PNO, 2010). 

 

• Topologia em linha: o switch integrado ao dispositivo PROFINET facilita o emprego 

dessa topologia. Como pode ser observado pela Figura 7, seu uso possibilita que o 

usuário não utilize um switch central. 

 

Figura 7: Topologia em linha 

 

Fonte: Adaptado de (PNO, 2010). 

 

Por fim, a topologia em anel caracteriza-se pela interligação do último dispositivo da 

topologia em anel com o primeiro. Essa conexão pode ser feita por cabo Ethernet ou fibra 

óptica. 
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2.3.2 O switch 
 

O switch possui papel fundamental no desempenho do PROFINET. Os dispositivos 

são conectados uns aos outros através do switch que são responsáveis pelo roteamento do 

tráfego da rede. Há dois tipos de switches: os integrados aos dispositivos e o equipamento 

switch que é um elemento à parte do dispositivo. Este último, em algumas situações, assume 

função de IO-Device (SESTITO, 2014). 

O gerenciamento de informações estatísticas referentes ao tráfego de dados é uma das 

características do switch. Em alguns modelos, é possível observar, porta a porta, a quantidade 

de mensagens transmitidas, quantas possuem erros, o tipo de erro apresentado e até a 

verificação da integridade física do condutor utilizado. 

Em geral, os switches fazem uma verificação de cada mensagem no intuito de detectar 

erros e também, para realizar o direcionamento dela para a porta correspondente.  

Outra característica interessante refere-se à eletrônica empregada na construção dos 

switches. Na maioria dos modelos, a porta possui isolação galvânica e, consequentemente, 

correntes elétricas presentes na malha de blindagem propagam-se para toda a rede. Essa 

particularidade auxilia no aterramento (PIGAN; METTER, 2015). 

 

 

2.3.3 Os canais de comunicação do PROFINET 
 

O protocolo possui três canais de comunicação com características particulares para 

atender as demandas do ambiente industrial. Esses canais diferem basicamente em: 

determinismo, tempo de atualização dados relativos ao processo ou ao dispositivo e hardware 

empregado.  

Destaca-se como o primeiro canal de comunicação aquele que utiliza das camadas de 

comunicação TCP/IP, ilustrado na Figura 8 como o número 1. Já o segundo refere-se a 

comunicação RT, representado pelo número 2 e por fim, o terceiro é o Isochronous Real-Time 

(IRT) e é representado pelo número 3 (POPP, 2014). 
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Figura 8: Pilha de comunicação PROFINET baseado no modelo OSI 

 

Fonte: Adaptado de ((PNO), 2014). 

 

 O primeiro canal de comunicação possui comunicações mais lentas e são efetuadas 

pelos protocolos TCP, UDP e IP. Pode-se destacar algumas funcionalidades desse canal, 

como: configuração de IO-Devices, leitura de parâmetros, funções relacionadas a diagnóstico 

e inicialização das ARs2 (PROFIBUS NUTZERORGANISATION E. V. (PNO), 2016b).  

Além disso, por causa desse canal, é possível atribuir um endereço IP para cada 

dispositivo presente na rede PROFINET e assim, acessar algumas informações referentes ao 

funcionamento e configuração deles por meio do protocolo HTTP via servidor web. Esta 

comunicação é dita “non-real time (nRT)” e é acíclica (POPP, 2014). 

 Utilizam-se filas para este tipo de comunicação. Um buffer enfileira qualquer pedido 

de parâmetro solicitado ao dispositivo. O uso de buffer assegura que nenhum pedido será 

perdido ou sobrescrito. 

O segundo canal de comunicação é o dito como RT. Os dados cíclicos do processo e os 

alarmes gerados pelos IO-Devices são transmitidos por este canal.  

 No canal de Real Time (RT) são transmitidos os dados cíclicos e alarmes.  Apesar de o 

alarme não ser cíclico, sua ocorrência é reportada em tempo real. 

                                                           
2 AR: É uma conexão lógica entre o IO-Controller e o IO-Device. 
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 A maioria das aplicações em redes PROFINET apresenta esta comunicação. É um 

canal de alto desempenho. O modelo de comunicação é o Consumer-Provider, ou seja, o 

Provider fornece o dado para o Consumer via comunicação unicast, onde o dado é 

transmitido diretamente para o ele.  

 Os dados são transmitidos sem confirmação de recebimento, conforme o modelo 

descrito na Figura 9. Nota-se a presença de buffers e os dados novos sobrescrevem os 

anteriores repetidamente. 

 

Figura 9: Dinâmica de troca de dados na comunicação RT 

 

Fonte: Adaptado de ((PNO), 2014). 

 

 Há a presença de dois processos distintos, denominados ARs, para dados relativos a 

entradas e dados relativos a saídas do processo. Na fase de inicialização da comunicação, são 

criadas duas AR diferentes, uma para a entrada e outra para a saída. Em termos práticos, como 

os dados de entrada possuem configurações diferentes dos dados de saída, pode-se, por 

exemplo, diferenciar o tempo de atualização de cada um para atender uma necessidade do 

projeto ((PNO), 2014). 

 O terceiro e último canal de comunicação também é em tempo real e apresenta 

sincronismo de tempo, denominando-o de IRT. Por meio do uso de hardware dedicados e 

mudanças no modelo de comunicação, é possível a transferência de dados sincronizados com 

um jitter de menos de 1µs e tempo de ciclo de 31,25 µs. Possui aplicabilidade no controle de 

motores e posicionamento de eixos. 

 De maneira geral, a Figura 10 ilustra as aplicações dos três tipos de comunicação. 
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Figura 10: Os três modelos de comunicação 

 

Fonte: ((PNO), 2014). 

 

Uma das vantagens de trabalhar com o protocolo PROFINET é a possibilidade de 

empregar os três canais de comunicação simultaneamente. Assim, pode-se ter, em uma 

mesma rede, comunicações com tempos de ciclo na ordem de 100ms e, também, na ordem de 

µs.  

Outra nomenclatura para os canais de comunicação é a divisão em classes. Assim, 

denomina-se o canal RT como classe 1 e o canal IRT de classe 3 (POPP, 2014).  

A Tabela 3 traz mais informações referentes aos tempos de cada canal apresentado. 

 

Tabela 3: Comparação entre os canais de comunicação PROFINET 

Comunicação 
Tempo  

de ciclo máximo. 

Tempo  

de ciclo mínimo 

Ordem de  

grandeza do ciclo 
Jitter 

Non-RT na* na* 100ms Até 100% 

RT 128ms 4ms 10ms Até 15% do tempo de ciclo 

IRT 1ms 31,25µs 1ms 1µs 

*na: Não se aplica. 

Fonte: ((PNO), 2014). 

 

 

2.3.4 A troca de dados 
 

Como já mencionado anteriormente, na fase de inicialização da comunicação é criada 

a conexão Application Relationship, AR. Uma vez que a conexão foi estabelecida pelo IO-

Controller com o IO-Device, são estabelecidos outros canais destinados a configuração dos 

alarmes, tempos de ciclo e outros parâmetros utilizados para a troca de dados (PROFIBUS 

NUTZERORGANISATION E. V. (PNO), 2016b). Os canais denominados Communication 

Relationship, CR, conforme ilustra a  Figura 11. 
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Figura 11: AR e CRs 

 

Fonte: (BRASIL, 2017). 

 

Complementarmente, PNO (2014) define AR e CR como: 

• AR = Canal de comunicação lógico entre dois equipamentos; 

• CR = Comunicação estabelecida dentro de uma AR. 

 

O número de ARs por dispositivo depende basicamente da quantidade de memória, do 

firmware e do processamento do IO-Controller. Em geral, cada dispositivo pode ter até duas 

ou três ARs, o que significa em termos práticos, que o dispositivo pode estabelecer 

comunicação e trocar dados com dois ou três controladores diferentes. 

 Uma vez que os parâmetros tenham sido estabelecidos corretamente, a troca de dados 

é realizada periodicamente obedecendo os tempos de ciclos configurados. 

 

 

2.3.5 O endereçamento 
 

No protocolo PROFINET, os dispositivos possuem três endereços distintos, sendo 

eles: o endereço IP, o endereço MAC e um nome estabelecido pelo usuário (POPP, 2014). 

O primeiro é destinado ao uso de protocolos baseados no protocolo IP. Apesar da 

comunicação PROFINET ser transmitida em um quadro Ethernet, há a diferenciação do 

protocolo pelo Ethertype, que será detalhado na seção 2.3.7. 

O quadro Ethernet necessita do endereço MAC de destino e da fonte da mensagem 

transmitida. Todavia, o endereço MAC é atribuído de forma única para cada dispositivo e, 

caso o mesmo falhe e precise ser substituído, haveria um problema pela mudança de endereço 

MAC do novo dispositivo.  

Devido ao problema apresentado, a terceira maneira de endereçamento foi criada. A 

atribuição de um nome único na rede para cada elemento PROFINET. O nome é definido pelo 
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usuário na fase de projeto. É função do IO-Controller atribuir o nome correspondente a cada 

dispositivo da rede. 

 

 

2.3.6 Tempo de ciclo 
 

Uma versatilidade do protocolo PROFINET consiste na atribuição dos tempos de 

atualização das variáveis para cada dispositivo e, até mesmo, para cada módulo. A 

diferenciação do tempo de atualização por módulos exige do IO-Device mais processamento, 

uma vez que mais mensagens e com informações distintas serão enviadas (PROFIBUS 

NUTZERORGANISATION E. V. (PNO); NO, 2014). 

Há alguns parâmetros relacionados à troca de dados. De forma simplificada, o 

sendclock representa o menor tempo de ciclo presente na rede. Os demais tempos são 

múltiplos inteiros dele. Dispositivos PROFINET RT suportam sendclock de 1ms.  

Diferentemente de outros protocolos, o tempo de ciclo não é influenciado pelo número 

de dispositivos e mensagens são transmitidas em intervalos fixos pré-definidos. Verifica-se de 

acordo com a Figura 12 o tempo de atualização para os três IO-Devices de 1, 2 e 4 ms, 

respectivamente. 

 

Figura 12: Estrutura do ciclo da comunicação RT  

 

 

Fonte: Adaptado de ((PNO), 2014) 
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2.3.7 Estrutura quadro Ethernet e o EtherType 
 

O quadro Ethernet representa a estrutura utilizada para a troca de dados. O 

detalhamento de cada byte é representado pela Figura 13.  

 

Figura 13: Quadro Ethernet 

PRE SFD DA SA TIPO DATA PAD FCS 

7 Bytes 1 Byte 6 Bytes 6 Bytes 2 Bytes 46-1500 Bytes 4 Bytes 

Fonte: ((PNO), 2014). 

 

Uma breve explicação de cada campo do quadro Ethernet dá-se como: 

• PRE (Preâmbulo): representa o ínicio do quadro. 

• SFD (Start Quadro Delimiter): é um byte, 10101011. 

• DA: endereço MAC de destino. 

• SA: endereço MAC de origem. 

• TIPO: Diferencia os tipos de protocolos transmitidos. 

• DATA: representa o dado transmitido. 

• PAD: É utilizado caso o campo de dados possua tamanho inferior a 46 bytes.  

• FCS (Quadro Check Sequence): usado para o controle de erros. 

 

A diferenciação do protocolo que está sendo transmitido pelo quadro Ethernet é feita 

por meio do Ethertype. Ele é formado por um conjunto de números hexadecimais. A Tabela 4 

representa os protocolos utilizados por dispositivos em uma rede PROFINET. 

 

Tabela 4: Protocolos usados por dispositivos PROFINET  

Type Protocolo Significado 

0x0800 IP Cabeçalho IP 

0x0806 ARP Resolução de endereço 

0x8100 VLAN Cabeçalho VLAN 

0x8892 PROFINET PROFINET 

Fonte: ((PNO), 2014). 
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2.3.8 O quadro PROFINET e alguns protocolos 
 

O quadro PROFINET apresenta uma estrutura de dados similar ao quadro Ethernet, 

conforme pode ser observado pela Figura 14. Nota-se a presença de uma tag VLAN, cuja 

função é a priorização no roteamento de dados nos switches.  

 

Figura 14: Estrutura do quadro PROFINET RT 

 

Fonte: Adaptado de ((PNO), 2014). 

 

O campo de dados do quadro PROFINET, representado pela parte amarela da Figura 

14, é formado por: 

• Frame ID: identifica o tipo de mensagens que são transmitidas na rede PROFINET. 

• Header (H): Varia conforme o modelo, sendo IO-Consumer ou IO Provider Status. 

• Dado do processo (D): como o próprio nome diz, é o dado do processo. 

• APDU Status (Application Protocol Data Unit Status): Informa características 

referentes ao dado transmitido, se ele é válido ou não. 

• PAD (Padding Bits): Se o tamanho mínimo do campo de dados de 64 bytes, não for 

transmitido, é usado para complementa-lo. 

•  Frame ID: diferencia o tipo de comunicação PROFINET utilizada (PROFIBUS 

NUTZERORGANISATION E. V. (PNO), 2016b). Os valores são mostrados pela a 

Tabela 5. 

 

Tabela 5: Faixas de valores do frame ID e os protocolos correspondentes 

Quadro ID Significado 

0x0000 – 0x00FF Time Syncronization 

0x0100 – 0x7FFF RT Class 3 Quadros (IRT) 

0X8000 – 0Xbfff RT Class 2 Quadros (RT)* 

0xC000 – 0xFBFF RT Class 1 Quadros (RT) 
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0xFC00 – 0xFCFF Acyclic transmission “high” 

0xFD00 – 0xFDFF Reservado 

0xFE00 – 0xFEFC Acyclic transmission “low” 

0xFEFD – 0xFEFF DCP 

0xFF00 – 0xFFFF Reservado 

*Foi descontinuada pela norma. 

Fonte: ((PNO), 2014). 

 

Thomas (2013) reúne os protocolos mais utilizados nos processos que envolvem a 

troca de dados, gerenciamento de alarmes e informações. 

• PNIO DCP: relacionado às dinâmicas de associação de nome e IP; 

• PNIO CM: Presente no estabelecimento das ARs e CRs; 

• PNIO: Utilizado troca cíclica de dados; 

• PN-PTCP: Sincronização de tempo; 

• PNIO-AL: Alarmes em geral; 

• ARP: Empregado na busca de IP; 

• LLDP: utilizado em funções que envolvam topologia. 

 

 

2.3.9 Redundância 
 

A confiabilidade na transmissão de dados é peça chave na comunicação industrial. A 

redundância garante que, em caso de falha no meio físico, o processo não pare, evitando 

prejuízos financeiros e materiais. O tempo de reestabelecimento da comunicação deve ser 

abaixo do tempo de troca de dados dos dispositivos para não ocasionar maiores problemas 

(PROFIBUS NUTZERORGANISATION E. V. (PNO), 2016a). 

O protocolo mais utilizado para a redundância de meio físico em PROFINET é o 

Media Redundancy Protocol (MRP). Quando uma topologia em anel é realizada, necessita-se 

que este protocolo já tenha sido configurado para evitar o loop de mensagens e a consequente 

instabilidade da rede (PROFIBUS NUTZERORGANISATION E. V. (PNO), 2016a). 

O MRP apresenta tempo recuperação rápidos, baixa complexidade de implementação 

e demanda pouco esforço. Com 50 dispositivos no anel, o tempo de recuperação máximo é 

cerca de 200ms. 

Para o monitoramento e controle da integridade do anel, o MRP define dois papéis 

fundamentais para os dispositivos, são eles: 
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• Media Redundancy Manager (MRM): geralmente caracterizado pelo IO-Controller ou 

pelo switch.  

• Media Redundancy Client (MRC): demais dispositivos do anel. 

 

O princípio de funcionamento consiste no MRM enviar uma mensagem de teste em 

suas duas portas e checa o recebimento delas após um tempo. Caso o recebimento seja 

confirmado, significa que o anel está integro e as portas de todos os dispositivos são 

configuradas para que o sentido da comunicação seja estabelecido. O MRM configura uma de 

suas portas em estado bloqueado (Blocked port) e a outra no modo encaminhamento 

(Forwarding port) e este será o sentido do fluxo de dados. O esquema descrito é representado 

pela Figura 15.  

Figura 15: MRP com o anel fechado 

 

Fonte: Adaptado de (PROFIBUS NUTZERORGANISATION E. V. (PNO), 2016a). 

 

No caso do MRM não receber a mensagem referente ao teste da integridade do anel, 

conclui-se que haja uma ruptura. Deste modo, há uma mudança da porta que estava no estado 

bloqueado para o modo encaminhamento e os dispositivos tem sua comunicação estabelecida. 

O link inativo representado pela cor vermelha na  Figura 15 que anteriormente não possuía 

mensagens de troca de dados, passa a recebe-las. As portas dos dispositivos que possuem o 

link rompido mudam seu estado para bloqueado, como ilustrado pela Figura 16. 
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Uma vez restaurado o link rompido, a comunicação é reestabelecida na configuração 

inicial de estados de suas portas. 

Figura 16: MRP com o anel aberto 

 

Fonte: Adaptado de (PROFIBUS NUTZERORGANISATION E. V. (PNO), 2016a). 
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2.4 O protocolo SERCOS III 
 

Criado em 1980 para que fosse um protocolo fácil e aplicável na transição de drivers 

analógicos para os digitais. Foi padronizado pelas IEC 61784/61158/61800, consiste na 

abreviação de Serial Real time Communications System (ZURAWSKI, 2014).  

Há três versões do protocolo SERCOS denominadas de I, II, III respectivamente. Uma 

particularidade refere-se ao meio físico pelo qual são transmitidos os dados. SERCOS I e II 

utilizam fibra óptica e o SERCOS III utiliza, além da fibra óptica, o cabo Ethernet. 

A comunicação baseia-se no modelo mestre-escravo. Um mestre envia uma mensagem 

denominada Master Data Telegram (MDT) para seus escravos. Estas mensagens podem 

conter comandos e parâmetros de tempo. O escravo, por sua vez, envia o dado relativo ao 

processo por meio de uma mensagem chamada Acknowledgment Telegram (AT). Além da 

troca de dados com o mestre, este tipo de mensagem pode ser utilizado para a comunicação 

entre escravos. 

É importante salientar que a comunicação é baseada em intervalos de tempo e é 

cíclica. Uma característica da transmissão de dados é que as mensagens RT são divididas por 

múltiplos nós (mensagens coletivas) o que diminui significativamente a ocupação de banda 

(ZURAWSKI, 2014).  

Divide-se a comunicação entre dois principais canais: o Real Time e o Non-Real Time. 

As mensagens SERCOS III utilizam o Ethertype 0x88CD e são transmitidas no modo 

broadcast, como endereço MAC de destino FF:FF:FF:FF:FF:FF.  

Os dispositivos de campo possuem duas portas full duplex, sendo categorizadas como 

canal primário e canal secundário. É possível utilizar as topologias linha e anel, conforme 

Figura 17. 
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Figura 17: Topologias anel e linha  

 

Fonte: Adaptado de (WILAMOWSKI; IRWIN, 2016) 

 

A Tabela 6 representa algumas características das três versões resumidas 

(WILAMOWSKI; IRWIN, 2016). 

Tabela 6: Resumo das funcionalidades das três versões de SERCOS. 

Característica 
Protocolo 

SERCOS I SERCOS II SERCOS III 

Data da implementação 1987 1999 2005 

Meio físico utilizado Fibra óptica Fibra óptica 
Fibra óptica e cabo Ethernet 

(Cat5e ou superior) 

Topologia Anel Anel Anel e linha 

Taxa de transmissão 2 e 4 Mbps 2, 4, 8 e 16 Mbps 100Mbps 

Tempo de ciclo Mínimo de 62,5µs Mínimo de 62,5µs Mínimo de 31,25µs 

Jitter 1 µs 1 µs 1 µs 

Redundância Não Não Sim, com topologia 

Sincronização Não Não Sim 

Número de mestres 1 por anel 1 por anel 1 por anel 

Número de nós 254 por anel 254 por anel 511 por anel ou linha 

Protocolo básico HDLC3 HDLC Ethernet 

Fonte: Adaptado de (WILAMOWSKI; IRWIN, 2016) 

                                                           
3 High-Level Data Link Control (HDLC): HDLC é um grupo de protocolos de camada 2 usados para transmitir 

pacotes síncronos, nó a nó, entre dois dispositivos(CISCO, 2012). 
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2.4.1 Princípios da comunicação 

 

Quando se está utilizando topologia em linha, configura-se durante a fase de 

inicialização qual porta do mestre será a ativa. A partir daí, o mestre envia uma mensagem 

para o primeiro escravo, que por sua vez, modifica-a e transmite pela porta 2 para o escravo 

seguinte. Cada escravo, em cascata, faz o mesmo até que o último escravo na linha seja 

alcançado.  

Uma vez que o último escravo não detecte a presença de escravos posteriores, ele 

envia uma mensagem de volta até que chegue ao mestre. 

Quando se adota a topologia em anel, o mestre envia duas mensagens, uma de cada 

porta, em sentido contrário para que elas trafeguem toda a rede e cheguem novamente ao 

mestre. Este controle é feito para garantir a integridade do anel. Nenhum hub ou switch é 

necessário para a topologia de anel ou linha. Isso reduz significativamente o cabeamento, 

esforços e custos de instalação (WILAMOWSKI; IRWIN, 2016). 

Assim como com o SERCOS I / II, a comunicação do SERCOS III ocorre em 

intervalos cíclicos rigorosos. O tempo de ciclo pode ser escolhido pelo usuário com um dos 

seguintes valores: 31,25 μs, 62,5 μs, 125 μs, 250 μs e múltiplos de 250 μs até um valor 

máximo de 65 ms (ZURAWSKI, 2014). 

No SERCOS III, um ciclo de comunicação é dividido em dois canais por meio de uma 

técnica de time slot. 

No canal RT, as mensagens coletivas especificadas pelo SERCOS III são transmitidas 

e processadas pelos escravos. Como já citado anteriormente, neste canal são transmitidas as 

mensagens MDTs e ATs. 

Depois que todas as mensagens MDTs e ATs são transmitidas, os nós do SERCOS III 

permitem que o tempo restante no ciclo seja usado como Unified Communication Channel 

(UCC), ou seja, qualquer outro quadro Ethernet (por exemplo, quadros de protocolo IP) pode 

ser enviado como uma mensagem simples para qualquer dispositivo na rede, conforme 

ilustrado pela Figura 18. Os tempos de ciclo, bem como o particionamento da largura de 

banda Ethernet de 100 Mbps no SERCOS RT e UCCs, podem ser ajustados aos requisitos 

específicos da aplicação (ZURAWSKI, 2014).  
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Figura 18: Divisão do tempo de envio das mensagens 

 

Fonte: Adaptado de (WILAMOWSKI; IRWIN, 2016) 

 

O MDT contém informações fornecidas pelo mestre para escravos. É preenchido pelo 

mestre e lido pelos escravos. O AT é emitido pelo mestre, mas na verdade, é preenchido por 

cada escravo com seus dados de resposta apropriados (valores de feedback, estados de 

entrada, entre outros.). Mais de um escravo usam o mesmo AT, preenchendo sua área 

predeterminada na mensagem AT, atualizando as somas de verificação e, em seguida, 

passando a mensagem para o próximo dispositivo. Este método reduz o impacto do quadro 

Ethernet e a sobrecarga no desempenho da rede. A quantidade de dados enviados do mestre 

aos escravos, bem como a soma dos dados retornados pelos escravos, não pode exceder o 

tamanho máximo do campo de dados de 1500 bytes. Para cumprir este limite, o SERCOS III 

pode usar mais de uma mensagem MDT em um ciclo, bem como mais de uma mensagem AT 

(até quatro em cada caso) (WILAMOWSKI; IRWIN, 2016). As mensagens MST (Sinal de 

sincronização), o MDT e o ATs podem ser combinados em um bloco de até, no máximo, 

quatro mensagens consecutivas de cada tipo. 

Os campos de uma mensagem RT podem ser vistos pela Figura 19. 

• Endereço de destino: o endereço de destino para todas as mensagens SERCOS III é 

sempre 0xFFFF FFFF. 

• Endereço de origem: o endereço de origem para todas as mensagens SERCOS III é o 

endereço MAC do mestre. 

• Tipo Ethernet: um valor Ethertype exclusivo foi atribuído por meio do campo IEEE 

Ethertype (0x88CD). 
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• Cabeçalho SERCOS III: o início do campo de dados definido por Ethernet sempre 

começa com um SERCOS III header, que contém informações de controle e status 

exclusivos da SERCOS. 

• Campo de dados SERCOS III: o cabeçalho SERCOS III é seguido pelo campo de dados 

SERCOS III, que contém um conjunto configurável de variáveis definidas para cada 

dispositivo na rede. 

Figura 19: Campos das mensagens SERCOS III 

 

Fonte: Adaptado de (WILAMOWSKI; IRWIN, 2016) 

 

 

2.4.2 Fases de Comunicação 

 

A estrutura da comunicação presente no protocolo SERCOS III é baseada em cinco 

fases distintas. Cada uma delas é responsável pela verificação de parâmetros necessários para 

que a troca de dados seja realizada. A seguir, baseado em MBH (2008), um breve descritivo 

de cada uma será exposto.  

 

1. Modo NRT (Non-Real Time) 

 

Neste modo, o dispositivo SERCOS pode operar como um nó Ethernet usual, onde as 

mensagens Ethernet são recebidas e reenviadas. Nesta fase inicial o mestre identifica a 

topologia utilizada por meio do envio de mensagens aos escravos e leitura das mensagens 
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recebidas. Dependendo das mensagens recebidas é identificado o tipo de topologia (ou 

ausência de detecção em caso de não recebimento de respostas). As topologias possíveis são a 

anel e a linear. Caso a topologia tenha sido detectada com sucesso, o mestre alterna para fase 

CP0. 

 

2. Fase de comunicação 0 (Communication Phase 0, CP0) 

Nesta fase de comunicação o mestre verifica o atraso do anel e diversas configurações 

relacionadas com tempo na comunicação. Além disso, é identificada a presença de escravos e 

suas informações. O canal para acesso acíclico não está disponível nesta fase. 

Para passar à próxima fase algumas condições devem ser atendidas: 

• O mestre envia 100 mensagens (valor típico) e aguarda o mesmo número de 

mensagens com informações idênticas; 

• A topologia deve estar definida em anel ou linha única; 

• Se há uma configuração no mestre, os escravos configurados deverão ter respondido 

após envio das mensagens. 

 

3. Fase de comunicação 1 (Communication Phase 1, CP1) 

Após atendimentos das condições apresentadas o mestre passa à fase CP1, cujo 

propósito principal é a identificação dos escravos. Nesta fase, ele verifica a presença dos 

escravos configurados e realiza testes para identificar as fases de comunicação de cada 

dispositivo. 

4. Fase de comunicação 2 (Communication Phase 2, CP2) 

O mestre tem como principal função enviar os parâmetros da comunicação aos 

escravos via canal de serviço. Alguns dos parâmetros enviados são os da comunicação cíclica, 

temporização de mensagens e a informação sobre o atraso do anel. Ainda, é enviado um 

comando para testar a capacidade de leitura de cada escravo a fim de identificar a viabilidade 

para a próxima fase.  

5. Fase de comunicação 3 (Communication Phase 3, CP3) 

Durante a fase CP3, o mestre realiza testes de comunicação idênticos aos que serão 

realizados durante a troca de dados na operação, mas os dados não serão válidos. Desta forma 
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é testada a comunicação durante operação e ainda são realizadas configurações adicionais não 

realizadas nos estados anteriores. 

6. Fase de comunicação 4 (Communication Phase 4, CP4) 

Após atendimento das condições da CP3, o Mestre envia comandos aos escravos a fim 

de sincronizar mestre e escravos e preparar a mudança para CP4. Ao receber retorno positivo 

de todos os escravos, após a sincronização o mestre entra em CP4 e a rede SERCOS está 

completamente estabelecida e apta a transmitir comunicação. Nesta fase, canal de serviço e 

canal IP estão ativos e os dados de processo são válidos. 
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Capítulo 3: Detecção de anomalias 

 

Várias técnicas e análises foram propostas para detectar eventos indesejáveis antes que 

eles causem prejuízos. Deste modo, alguns conceitos importantes serão explicados para 

fundamentar a metodologia proposta. 

 

 

3.1 Métodos de identificação de anomalias 
 

Para prover uma solução apropriada na detecção de anomalias, é necessário que o 

conceito de normalidade seja previamente definido (Bhuyan, Bhattacharyya e Kalita (2014)) . 

Define-se estado normal da rede como sendo representado por um modelo de comunicação 

que envolve todas as variáveis do processo. Um evento é detectado como anômalo se o grau 

de variação em relação ao modelo de comunicação é suficientemente alto. Barford e Plonka 

(2001) dividem as anomalias em 4 principais grupos:  

• Anomalias relacionadas à operação da rede: caracterizam-se por eventos de falhas na 

rede, interrupções, configuração errada, inserção ou remoção de equipamentos. 

• Anomalias flash-crowd: relacionam-se a um aumento repentino do tráfego geralmente 

destinado a um só equipamento, como, por exemplo, um servidor. Ao longo do tempo 

este tráfego é amenizado. 

• Anomalias de medição: referem-se às falhas no sistema de diagnóstico e nos sistemas de 

coleta de dados e, devido a essas falhas, a obtenção de informações de status da rede são 

distorcidas. 

• Ataques: são considerados anomalias e são, em sua maioria, identificados pelo fluxo de 

dados. Caracterizam-se por comprometer a confidencialidade e a confiabilidade da 

informação. 

Patcha e Park (2007) descrevem duas maneiras que diferenciam os sistemas de 

detecção de eventos: 

• Baseado em assinaturas: relaciona os padrões de tráfego ou aplicação a dados suspeitos 

ou não. Tem como vantagem a alta taxa de acertos e de baixos falsos positivos para 

assinaturas conhecidas. Como desvantagem é a pouca eficiência para ataques cujas 

assinaturas não são conhecidas.  
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• Baseado em anomalias: já este método compara o comportamento das atividades da 

rede com um padrão anteriormente estabelecido como “normal”. A principal vantagem 

desta técnica é a capacidade de detectar ataques desconhecidos pelo fato de modelar o 

funcionamento normal da rede e detectar desvios dele. Destaca-se como vantagem 

também a personalização de cada sistema ou aplicação para o que é considerado normal 

ou anomalia.   

 

A literatura apresenta diversas metodologias sobre o tema anomalia. Primeiramente, 

trabalhos que se baseiam no conhecimento da dinâmica da troca de dados e das funções do 

protocolo para a detecção de ataques. Mas, este tipo de abordagem fica estritamente 

dependente da dinâmica de cada protocolo. 

Neste sentido, os trabalhos de Paul, Schuster e König (2013) e de Zihao Feng et al., 

(2016) exploram ataques na rede PROFINET.  

 O método descrito de detecção de anomalias é, em alguns casos, bastante eficaz se a 

dinâmica do sistema a ser mapeado for constante (regime permanente), como explica 

Goldenberg, Wool (2013) quando estudaram a comunicação de Controle Supervisório e 

Segurança de Aquisição de Dados (SCADA) entre IHM e o CLP feito pelo protocolo Modbus 

TCP. Assertivamente destacam que este tipo de comunicação é periódica e pode ser mapeada. 

Assim, por meio do uso de grafos, os autores puderam detectar eventos anômalos, por 

exemplo: mensagens que aparecem em posições diferentes de sua sequência normal de 

ocorrência. Com dados criados em laboratório, resultam taxas de acerto na ordem de 99%.  

Na mesma linha, é possível detectar anomalias pela análise de quatro tipos diferentes 

de registradores, cujos padrões diferentes podem ser extraídos da comunicação Modbus TCP 

utilizada em sistemas SCADA. Por meio dessa análise, detectam-se eventos mesmo sem 

dominar a dinâmica do sistema. O primeiro registrador refere-se aos dados dos sensores do 

processo industrial, o segundo, a um contador cíclico de alguma lógica que necessite de um 

valor máximo de eventos, o terceiro relaciona-se a vários registradores que apresentam 

comportamento constante e por fim, o quarto a um grupo de registradores que têm uma 

dinâmica diferente dos já mencionados. Utilizando a técnica da janela deslizante e do 

algoritmo de árvore de decisão, obtêm-se 93% de acertos (EREZ; WOOL, 2015). 

Também, estudou-se a detecção por meio de um conjunto de regras, lembrando que 

esta abordagem também necessita do conhecimento da dinâmica do protocolo (MORRIS et 

al., 2013), (XIN; LIU; WANG, 2017) , (AL BALUSHI; MCLAUGHLIN; SEZER, 2016), 

(YUSHENG et al., 2017).  
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Considerando o protocolo POWERLINK, a preocupação com ataques foi foco do 

trabalho de Yung, Debar e Granboulan (2017), mas o classificaram por meio do conhecimento 

previamente adquirido da dinâmica deste protocolo. 

É possível também relacionar trabalhos que utilizam de extração, seleção e 

classificação de características por meio de sistemas inteligentes. 

Deng et al. (2016) optaram pelo classificador SVM e obtiveram taxa de acerto de 76% 

para o kernel linear, 89,6% para o kernel polinomial e 96.5%, para o kernel gaussiano. Na 

mesma abordagem, Shang et al. (2016a) obteve 98,25% de acerto quando fez seleção de 

características e 87,25% quando não a fez. 

O uso de otimizadores foi abordado por  Shang et al. (2016b) juntamente com o 

classificador SVM. Os desempenhos das redes neurais RBF e a PMC foram utilizados como 

base de comparação. Os resultados variam de 98% a 72,5% de taxa de acerto. 

Uma terceira abordagem nos métodos de detecção de anomalias é por meio de 

softwares já existentes no mercado. A preocupação com o sistema SCADA também pode ser 

observada quando o protocolo Ethernet/IP é estudado. Houve a proposta de aumentar a 

confiabilidade desses sistemas, operando em conjunto com Ethernet/IP por meio da inclusão 

de sistema de detecção (YUNG; DEBAR; GRANBOULAN, 2017) e invasão open-source, 

como: o Suricata (WONG et al., 2017), o Bro, uma plataforma de análise e segurança de redes 

(GHAEINI; TIPPENHAUER, 2016). 

Observou-se que não há pesquisas correlatas para o Ethercat, cuja participação no 

mercado é significativa (7% do mercado mundial), tampouco para os demais protocolos. 

O método baseado na aplicação de softwares abrange três frentes distintas: softwares 

utilizados em redes Ethernet, os dedicados a um protocolo RTE específico gratuitos e, por 

fim, os dedicados não gratuitos.  

Nos primeiros, algumas funções como SNMP, quantidade de mensagens trocadas e 

lista de endereços IP poderão ser obtidas, mas funções como decodificação de mensagens e 

alarmes não serão feitas. 

O segundo método, softwares dedicados gratuitos, é a melhor opção. Todavia, há 

poucos no mercado, como o SERCOS Monitor, disponibilizado pela SERCOS (BUS, [s.d.]). 

Por fim, a última categoria caracteriza-se pelos softwares pagos, mas dedicados à 

interpretação dos eventos de um determinado protocolo.  

No intuito de desenvolver uma metodologia para abranger todos os protocolos 

baseados em RTE, o método de extração, seleção e classificação de características baseado 

em sistemas inteligentes mostra-se uma alternativa interessante pelos bons resultados obtidos 
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e pela flexibilidade das características extraídas. Anomalias podem ser apresentadas a 

classificadores e seu comportamento torna-se reconhecível, sem que regras meticulosamente 

estabelecidas sejam necessárias e recursos financeiros consideráveis sejam precisos. 

Complementarmente a este ponto, a maioria dos trabalhos se volta para detecção de 

ataques. Explorar anomalias fundamentadas no desempenho da rede é um ponto a ser 

desenvolvido, como feito por (EREZ; WOOL, 2015). 

A Figura 20 representa uma junção dos conceitos abordados por Bhuyan, 

Bhattacharyya e Kalita (2014) e por Ahmed, Naser Mahmood e Hu (2016) no que se refere a 

detecção de anomalias e resume os vários métodos citados.  

 

Figura 20: Métodos de detecção de anomalias na rede 

 

Fonte: Adaptado de (BHUYAN; BHATTACHARYYA; KALITA, 2014) e (AHMED; NASER MAHMOOD; 

HU, 2016) 

 

 

3.1.1 Métodos baseados em classificação  
 

Classificação é uma forma de identificar a qual conjunto de categorias um novo dado 

pertence (SILVA; SPATTI; FLAUZINO, 2010). Supondo duas classes cujos dados são 

mostrados como + e -, e cada objeto pode ser definido em termos de dois atributos x1 e x2, a 



63 

 

classificação linear tenta encontrar uma linha entre as classes como mostrado na Figura 21 (a). 

O limite de classificação pode ser não-linear como na Figura 21 (b). 

 

Figura 21: Classificação linear e não linear em 2D 

 

Fonte: Adaptado de (BHUYAN; BHATTACHARYYA; KALITA, 2014). 

 

Na detecção de anomalias, os atributos podem possuir várias dimensões, serem 

numéricos, letras ou mistos.  

Várias técnicas baseadas em classificação (por exemplo, k-nearest Neighbor (kNN), 

Support Vector Machine (SVM) e árvores de decisão são aplicadas à detecção de anomalias 

em dados de tráfego de rede. Como já citado anteriormente, há várias pesquisas que abordam 

SVM e RNA. Neste contexto, esta tese trabalhará com estes dois classificadores já 

consagrados para verificar a eficiência da metodologia proposta com as demais existentes, 

além de usufruir dos benefícios proporcionados por essas técnicas, como generalização do 

conhecimento e desempenhos satisfatórios. 

Em um panorama geral, há pesquisas que abordaram outros classificadores, como 

pode-se visualizar em um exemplo de aplicação com redes bayesianas. Elas são capazes de 

detectar anomalias em um ambiente multi-classe. Várias variantes da técnica básica têm sido 

propostas para detecção de anomalias. (BHUYAN; BHATTACHARYYA; KALITA, 2014) 

Kevric, Jukic e Subasi (2016) desenvolveram uma metodologia de detecção de 

anomalias baseada em árvores de decisão. Para isso, eles trabalharam os 41 atributos 

disponíveis nas bases KDDCUP’99 4  e NSL-KDD 5 . Atingiram resultados na ordem de      

89,24 %. 

                                                           
4  Refere-se a um conjunto de dados utilizados durante The Third International Knowledge Discovery and Data 

Mining Tools Competition que aconteceu concomitantemente com a KDD-99 The Fifth International Conference 

on Knowledge Discovery and Data Mining. O objetivo da competição era construir um detector de intrusão de 

rede, um modelo preditivo capaz de distinguir entre "más" conexões, chamadas intrusões ou ataques, e "boas" 
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Mehmod e Rais (2016) dizem que a eficiência da detecção de sistemas baseados em 

anomalias é dependente da qualidade de suas entradas. Dados irrelevantes, ruídos, e 

redundantes podem ser reduzidos através de um método de seleção de atributos baseado em 

otimização por colônias de formigas. Depois, através de um classificador SVM pode-se 

comprovar os resultados que foram significativamente melhorados. 

 

 

3.1.2 Métodos baseados em Soft Computing 
 

Técnicas de Soft Computing são adequadas para detecção de anomalias de rede. 

Segundo Sen, Sem e Chattopadhyay (2014), essas técnicas têm sido aplicadas massivamente 

nos últimos anos visto apresentarem bons resultados em ambientes onde há imprecisão e 

incerteza nos dados coletados. 

Caracteriza-se pelo uso de técnicas como: Algoritmos Genéticos (GA), Redes Neurais 

Artificiais, Lógica Fuzzy, Algoritmos de Colônia de Formigas e Sistemas Imunológicos 

Artificiais. 

Bhuyan, Bhattacharyya e Kalita (2014) listam alguns pontos a serem considerados no 

uso dessas técnicas. Algumas vantagens são: 

• Esses sistemas de aprendizagem classificam sem qualquer feedback do ambiente. 

• Devido à natureza adaptativa das RNAs, é possível obter resultados satisfatórios 

usando certos algoritmos de treinamento. 

• Rede neural com mais de uma camada de neurônios tendem a ter resultados melhores 

do que redes com uma camada só. 

• Pode-se, em alguns casos, utilizar aprendizagem não supervisionada para o 

agrupamento de dados, extração de características e detecção de similaridade. 

 

Algumas das desvantagens desses métodos são destacadas: 

• O uso indiscriminado de neurônios assim como o número de camadas pode não 

assegurar a generalização apropriada da RNA. Pelo contrário, pode levá-la à 

                                                                                                                                                                                       
conexões. Este banco de dados contém um conjunto padrão de dados a serem auditados, que inclui uma ampla 

variedade de intrusões simuladas em um ambiente de rede militar (UNIVERSITY OF CALIFORNIA, 1999). 
5 A base de dados NSL-KDD foi criada para resolver alguns problemas da base KDD CUP 99. Pode-se citar 

como avanços a redução de dados redundantes tanto para o treinamento dos classificadores quanto para os testes 

dos mesmos (UNIVERSITY OF NEW BRUNSWICK, 2009). 
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memorização excessiva (overfitting), quando a rede neural decora as respostas frente 

aos estímulos introduzidos em suas entradas (SILVA; SPATTI; FLAUZINO, 2010). 

• Se uma quantidade suficiente de dados de tráfego normais não estiver disponível, o 

aprendizado torna-se muito difícil. 

 

A abordagem realizada por Linda, Vollmer e Manic (2009) utilizou o processamento 

dos dados com auxílio da técnica da janela deslizante aplicada ao tráfego Ethernet, a posterior 

clusterização dos dados anômalos e redução da dimensionalidade dos indicadores para a 

classificação com RNA. Turcato (2015) fez um trabalho parecido, mas aplicado a redes 

PROFINET. Em especial, estes trabalhos contribuíram para o desenvolvimento da 

metodologia apresentada por esta tese. 

Satendra e Kumar (2014) e Sen, Sem e Chattopadhyay (2014) utilizaram redes neurais 

artificiais para detecção de anomalias, para isso, testaram o modelo proposto na base de dados 

KDD’99. Os autores defendem que os resultados são satisfatórios.  

Abas, Abdelkader e Keshk (2015) citam o uso de RNA ou Algoritmos genéticos em 

outros trabalhos, mas aplicaram sistemas imunológicos artificiais como base para o sistema de 

detecção proposto. Utilizaram a base de dados GureKddcup e aplicaram o algoritmo R-

Chunk.  

A mesma abordagem foi feita por Subba, Biswas e Karmakar (2016) mas com a base 

de dados  NSL-KDD. Já Yu e Che (2016) utilizaram RNA para avaliação da segurança de 

uma rede. Como metodologia, os autores selecionaram alguns atributos da rede e utilizaram 

otimização por Particle Swarm Optimzation (PSO) para aumentar a taxa de acerto. 

 

 

3.2 Support Vector Machine 
 

A forma original do SVM dá-se a partir da classificação de duas classes. Este 

classificador divide as amostras de teste em dois grupos por ser um classificador binário em 

sua configuração original. Baseia-se na teoria do aprendizado estatístico e da otimização.  

O SVM é um classificador linear que, a partir de um hiperplano, divide um conjunto 

de amostras em duas classes. Geometricamente, esta técnica baseia-se como uma tentativa de 

encontrar a melhor superfície ⱷ𝑖 , no conjunto de todas as superfícies  ⱷ1, ⱷ2, ⱷ3… ⱷ𝑛 no 

espaço r-dimensional que separa as classes de amostras envolvidas. Busca-se ainda, 

maximizar a distância entre as superfícies limítrofes entre as classes (KINTO, 2011). 
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A Figura 22  representa a separação entre classes realizada por um SVM linear. A 

quantidade de possibilidades de retas para a separação é muito alta, neste sentido, o SVM 

procura encontrar a reta que possibilite a maior margem entre as classes. 

Definem-se vetores suporte às amostras limítrofes da margem e que possuem o papel 

de serem fronteiras em sua maximização.  

Figura 22: Possíveis retas que separam as classes 

 

 
Fonte: Adaptado de (BORG, 2011) e (KINTO, 2011) 

 

A Figura 23 ilustra a situação em que o melhor hiperplano foi encontrado e onde a 

distância entre classes é a mesma, representadas por r+ e r-. 

 

Figura 23: SVM com margens rígidas 

 

 
Fonte: Adaptado de (BORG, 2011) e (KINTO, 2011) 

 

A presença de outliers pode comprometer a escolha dos vetores suporte. Para amenizar 

o efeito deles, adiciona-se uma variável de folga na condição de otimização que permite 
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desconsiderar amostras em função da sua distância em relação à margem encontrada pela 

otimização do sistema. Para esta prática dá-se o nome de SVM com margens flexíveis.  

Este parâmetro denomina-se fator de suavização, definido como uma constante, 

denominada C nesta tese (KINTO, 2011). Quanto menor seu valor, mais amostras são 

ignoradas devido ao crescimento da margem de flexibilização, conforme ilustrado pela Figura 

24. 

Figura 24: Escolha de dois valores de C diferentes 

 

 
Fonte: Adaptado de (BORG, 2011) e (KINTO, 2011) 

 

Em algumas situações, como a representada pela Figura 25, as amostras que serão 

classificadas apresentam comportamento que um classificador linear não conseguirá mostrar 

resultados satisfatórios. Neste caso, é importante que o classificador possua uma função não 

linear.  

Figura 25: Exemplo de amostras que um classificador linear não é capaz de separar 

 

 
Fonte: Adaptado de (BORG, 2011) e (KINTO, 2011) 

 

Utiliza-se uma transformação na dimensionalidade do sistema por meio da função 

kernel com a finalidade de separar classes não lineares. Por meio da função kernel pode-se 
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trabalhar no espaço das transformadas onde é possível a separação linear entre as classes 

envolvidas. 

A Figura 26 representa o mapeamento das amostras do espaço das entradas para o 

espaço das transformadas. A Figura 26a representa duas classes não separáveis por uma reta e 

a Figura 26b as amostras linearmente separáveis por um hiperplano no espaço das 

transformadas. Pode-se citar como exemplo de funções kernel a linear, a polinomial e a 

gaussiana. 

Figura 26: Exemplo de aplicação da função kernel 

 

 
Fonte: Adaptado de (SCHÖLKOPF et al., 2001) e (KINTO, 2011) 

 

 

3.3 Redes Neurais Artificiais 
 

 Redes Neurais Artificiais podem ser definidas como: 
 

As RNAs são modelos simplificados de redes biológicas e estão inseridas no grupo 

dos sistemas inteligentes, dentro os quais estão todas as técnicas que buscam 

modelar o conhecimento e o aprendizado humano. Elas podem ser definidas como 

um agregado de elementos básicos de cálculo que possuem capacidade de aprender, 

com um certo grau de precisão, a relação causa e efeito entre suas variáveis de 

entrada e saída (LUCAS, 2012,p.35).  

 

As principais características relacionadas ao seu uso podem ser relacionadas da 

seguinte forma (HAYKIN, 1999) (DA SILVA et al., 2017): 

• Habilidade de generalização: após o correto treinamento da rede, a generalização do 

conhecimento é possível. 

• Capacidade de aprendizado: é possível extrair o conhecimento de um conjunto de 

variáveis que representam o sistema estudado.  
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• Adaptação por experiência: a aquisição do conhecimento do sistema é factível pela 

adaptação de parâmetros internos da rede. 

• Facilidade de prototipagem: seja em hardware ou em software, a implementação das 

redes pode ser realizada sem grandes esforços. 

 

Em 1934 um modelo do neurônio artificial foi proposto por McCulloch & Pitts. As 

partes do neurônio biológico que compõe o padrão proposto são descritas pela Figura 27 

(SILVA; SPATTI; FLAUZINO, 2010). 

Figura 27: Modelo do neurônio artificial 

p  

Fonte: (SILVA; SPATTI; FLAUZINO, 2010). 

 

Uma breve descrição das partes do neurônio artificial pode ser relacionada como: 

• Sinais de entrada: dados por x1, x2, x3, x4, representam os dados que descrevem o 

sistema a ser estudado. 

• Pesos sinápticos: analisam cada sinal de entrada e quantificam sua importância 

referente à funcionalidade do neurônio. Na Figura 27 são representados por w1, w2, 

w3, w4. 

• Combinador linear (∑): Uma vez que todos os sinais foram ponderados pelos pesos 

sinápticos, eles são somados pelo combinador linear para produzir um valor de 

potencial de ativação.  

• Limiar de ativação (ϴ): estabelece um patamar em que a soma produzida 

anteriormente possa produzir um valor na função de ativação.  

• Potencial de ativação (u): definido como a diferença entre o resultado do combinador 

linear e do potencial de ativação. 
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• Função de ativação (g(.)): Especifica a saída em função de um intervalo de valores. 

• Sinal de saída (y):  É o valor produzido pelo neurônio em relação a um conjunto de 

entradas. 

 

 

3.3.1 Alguns conceitos sobre RNA 

 

A partir do agrupamento de neurônios artificias, dois conceitos são observados: a 

arquitetura e a topologia da rede. A maneira como os neurônios são arranjados definem a 

arquitetura e a quantidade de neurônios em cada camada é especifica à topologia (SILVA; 

SPATTI; FLAUZINO, 2010). 

Os parâmetros representados pelos pesos sinápticos e limiares são ajustados em função 

dos dados do processo por passos pré-definidos denominados de treinamento ou algoritmo de 

aprendizagem. 

É possível treinar a rede neural de forma supervisionada e, para isso, cada variável de 

saída necessita ter uma variável de entrada correspondente. Com um conjunto de entradas e 

um conjunto de saídas, a rede consegue adquirir o conhecimento do sistema estudado. Uma 

rede neural pode ser dividida em 3 partes: 

• Camada de entrada: essa camada informa às camadas escondidas os dados vindos do 

conjunto de treinamento. Para cada varável do conjunto, é associado um neurônio 

correspondente. Nenhum processamento dos dados é realizado por esta camada.  

• Camada escondida: nessa camada é realizado o processamento dos dados fornecidos 

pela camada de entrada.  

• Camada de saída: é responsável por fornecer a resposta da rede neural conforme os 

dados processados pela camada escondida. 

 

3.3.2 Problemas envolvendo classificação de padrões 

 

 Silva, Spatti e Flauzino (2010) dizem que classificar padrões baseia-se em relacionar 

um padrão de entrada (amostra) a uma classe que foi previamente definida. Função que pode 

ser executada pelo Perceptron Multicamadas (PMC). 

Um PMC é composto pela associação de neurônios agrupados em camadas, conforme 

Figura 28. O fluxo de informações é iniciado na camada de entrada, segue para as 
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intermediárias e é concluído pela camada de saída, definindo assim a arquitetura feedforward. 

Este tópico será baseado em Silva, Spatti e Flauzino (2010). 

 

Figura 28: Modelo do Perceptron Multicamadas 

 

Fonte: (SILVA; SPATTI; FLAUZINO, 2010). 

 

O algoritmo de treinamento utilizado corresponde ao Levenberg-Marquardt que é uma 

variação do algoritmo Backpropagation. Esta opção deve-se à rapidez apresentada durante os 

treinamentos.  

Segundo os autores, um PMC com uma camada neural escondida é capaz de mapear 

qualquer problema de classificação cujos elementos pertençam a uma região convexa do 

ponto de vista geométrico conforme Figura 29. Todas as considerações feitas neste tópico 

serão baseadas nos autores citados. 
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Figura 29: Exemplos de regiões convexas 

 

Fonte: Adaptado de (Silva, Spatti e Flauzino (2010). 

 

Somente dois neurônios na camada escondida bastariam para a classificação dos 

exemplos ilustrados pela Figura 29a, enquanto que para os exemplos da Figura 29b e da 

Figura 29c precisariam de mais neurônios. Visto que cada neurônio divide através de uma reta 

duas classes e a associação dos neurônios fornece várias retas que, por sua vez, consegue 

separar as regiões convexas. Define-se região convexa da seguinte forma: 

Do ponto de vista geométrico, uma região é considerada convexa se, e somente se, 

todos os pontos contidos em quaisquer segmentos de reta, os quais estão também 

definidos por quaisquer dois pontos delimitados pelo respectivo domínio, estiverem 

ainda dentro desta. (Silva, Spatti e Flauzino, 2010, p.126) 

 

Exemplos de região convexa e não convexa são mostrados na Figura 30a e na Figura 30b. 

 

 
Figura 30: Região convexa e não convexa 

 

Fonte: Adaptado de Adaptado de (Silva, Spatti e Flauzino (2010). 

 

Ainda segundo os autores, se um PMC com uma camada neural escondida consegue 

classificar padrões que pertençam a regiões convexas, um PMC com duas camadas neurais 

escondidas é capaz de classificar padrões que estejam dispostos em quaisquer tipos de regiões 
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geométricas, inclusive a não convexa, regiões formadas por conjuntos disjuntos (desconexos), 

conforme representado pela Figura 31. 

Figura 31: Exemplos de regiões disjuntas e não convexas para classificação de padrões 

 

Fonte: Adaptado de Adaptado de (Silva, Spatti e Flauzino (2010). 

 

 

3.4 Seleção de características 

 

Nos últimos anos, o número de variáveis, que é a base para técnicas baseadas em 

reconhecimento de padrões, teve um aumento de algumas dezenas para centenas. Muitas 

técnicas surgiram para tentar resolver o problema de eliminar variáveis irrelevantes e 

redundantes. A seleção de atributos, ou eliminação de variáveis, ajuda a entender o dado, 

reduzir esforço computacional, reduzir a dimensionalidade e melhorar o desempenho dos 

classificadores (CHANDRASHEKAR; SAHIN, 2014) (KANG; KIM, 2016). 

O foco na seleção de características é selecionar um conjunto de atributos de entrada 

que pode ser suficiente para descrever um dado e, ao mesmo, tempo reduzir os efeitos de 

ruído, minimizar as variáveis irrelevantes e ainda prover bons resultados. Há muitos casos que 

as variáveis são altamente correlacionadas e, neste sentido, quando duas variáveis são 

perfeitamente correlacionadas, uma só é suficiente para descrever o dado. Poucas variáveis 

podem conter a informação necessária para descrever o conjunto.  

Fahad et al. (2013) dizem que preservar o número máximo de características 

relevantes para a classificação de dados relacionados ao tráfego de dados na rede é desafio. 

Verifica-se que a precisão da classificação é diretamente relacionada a esse número. No 

entanto, diferentes técnicas podem escolher diferentes conjuntos de atributos. Ademais, eles 

nem sempre escolhem o mesmo número de características. Isto é problemático pelas seguintes 

razões:  

• Diferentes técnicas de seleção de recursos podem levar a subconjuntos que podem ser 

considerados ótimos locais no conjunto de dados; 
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• O poder representativo de técnicas de seleção de recursos pode restringir sua busca de 

modo que o subconjunto ótimo não possa ser alcançado; 

• Subconjunto ou ranking ótimo de recursos (que muitas vezes não é aplicável com uma 

única técnica seleção de características). 

 

Khalid, Khalil e Nasreen (2014) fazem uma importante observação: a extração de 

características é diferente de seleção de características. A primeira consiste em transformar o 

sinal original para gerar outras características que são mais significantes. O segundo consiste 

no ato de selecioná-las. 

Há vários métodos de seleção de atributos que podem ser utilizados; duas abordagens 

que mais se destacam são o filtro e o wrapper. Essas técnicas diferem pela natureza da métrica 

utilizada para avaliar a relevância da característica no conjunto.  

O wrapper seleciona as variáveis através da aplicação de um algoritmo. O desempenho 

desse algoritmo é o critério utilizado para seleção das melhores variáveis. Como vantagem 

deste método, o wrapper produz melhores resultados. Porém, o custo operacional é maior, 

visto que cada conjunto de dados é avaliado com um algoritmo de classificação. Dhote, 

Agrawal e Deen (2015) citam como exemplos de wrappers que utilizam Algoritmos 

Genéticos.  

Os métodos baseados em filtros baseiam-se em técnicas de ranqueamento das 

variáveis como critério principal de seleção. Os métodos de ranqueamento são utilizados pela 

sua simplicidade de bom desempenho. Basicamente, esses métodos atribuem valores para as 

variáveis e um limite seleciona-as (CHANDRASHEKAR; SAHIN, 2014).  

Um exemplo de método de ranqueamento é a correlação de Pearson (DHOTE; 

AGRAWAL; DEEN, 2015) e (CHANDRASHEKAR; SAHIN, 2014). Pode ser definida por  

( 1 ): 

 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎çã𝑜(𝑖) =  
𝑐𝑜𝑣(𝑥𝑖 , 𝑌)

√𝑣𝑎𝑟(𝑥𝑖) ∗ 𝑣𝑎𝑟(𝑌)
 ( 1 ) 

 

Onde: 

• i = número de variáveis;  

• Xi = variável; 

• Y = saída; 
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• Cov = covariância;  

• Var = variância. 

 

 

3.5 A técnica de janelamento e as características extraíveis 

 

O algoritmo de uma janela deslizante é baseado em uma janela de comprimento β que 

será deslocada de um passo λ em ordem temporal sobre os demais pacotes que compõem o 

tráfego da rede. Turcato (2015) destaca que desta maneira, é possível extrair diversas 

características dessa série de pacotes. A Figura 32 representa de forma gráfica a metodologia 

da janela deslizante. 

 

Figura 32: Extração de características por meio da técnica de janela deslizante (estado inicial) 

 

 
Fonte: (TURCATO, 2015) 

 

A janela de tamanho β desloca-se de um passo λ e a cada passo são extraídas 

informações do conjunto de pacotes obtidos. O estado posterior é ilustrado pela Figura 33. 

 

Figura 33: Extração de características por meio da técnica de janela deslizante (estado posterior) 

 
Fonte: (TURCATO, 2015) 
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Turcato (2015) destaca que na extração de características podem ser utilizados dois 

métodos baseados em janelamento. O primeiro relaciona-se à janela com intervalo de tempo e 

o segundo, à janela baseada na quantidade de pacotes. 

A extração de características relacionadas ao tráfego por meio de uma janela de dados 

foi abordado na detecção de ataques em redes Modbus TCP por uma série de autores. Citam-

se os trabalhos de Goldenberg, Wool (2013), Bhatia et al., (2014), Erez; Wool, (2015), Shang 

et al., (2016b), Yusheng et al.(2017).  

 A gama de características que podem ser extraídas do tráfego de um protocolo 

baseado em RTE é ampla. Há aquelas comuns a todos os protocolos, referem-se a dados 

estatísticos dos parâmetros da comunicação, como, por exemplo: média aritmética do 

tamanho dos pacotes, tamanho da janela de tempo, o Throughput, a quantidade de 

dispositivos.  

 Há, também, aquelas características específicas de um protocolo. Por exemplo: 

quantidade de mensagens MRP, ARP, PN-DCP, dentre outros.  

 

 

3.6 O otimizador 

 

Busca direta é um método de resolver problemas de otimização que não requer 

qualquer informação sobre o gradiente da função objetiva. Ao contrário dos métodos de 

otimização tradicionais que utilizam os gradientes ou derivadas de outras ordens para 

encontrar um ponto ótimo,  o algoritmo de busca direta procura pontos em torno do ponto 

atual, onde o valor da função objetiva é menor que o valor do ponto atual. Pode-se usar busca 

direta para resolver problemas onde a função objetivo não é diferenciável ou contínua 

(MATHWORKS, 2017) (RAO, 2009)). 

Segundo Henry Octavio Cortés Ramos (2011), o algoritmo de busca por padrão 

(Pattern Search Algorithm) de Hooke e Jeeves é o mais utilizado. Mahdad e Srairi (2014) 

destacam que esse método tem a vantagem sobre os demais por ser fácil de implementar e 

competitivo computacionalmente.  

Segundo Lucas Garcia Pedroso (2005), o algoritmo analisa o comportamento da 

função objetivo em um padrão de pontos e decide qual será o próximo passo. Basicamente, o 

método utilizado consiste em, a partir de um ponto xk, buscar um ponto xk+1 onde haja o 
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decréscimo da função objetivo, utilizando para isso direções coordenadas. Esta metodologia é 

denominada: método das variações ou direções alternadas ou busca coordenada. 

Um dos métodos de busca mais utilizados é o algoritmo Generalized Pattern Search 

(GPS) base 2N. Ele consiste em um dos vetores de dimensões N, onde N é o número de 

variáveis. O tamanho do passo Δk também chamado de Mesh Size (MS) é um dos parâmetros 

que definem o comportamento do algoritmo. 

O algoritmo de Pattern Search (PS) vai repetir os passos ilustrados pela Figura 34 até 

que ele encontre uma solução ótima para a minimização da função objetiva. Um exemplo de 

aplicação é mostrado pelo ANEXO A. O algoritmo para quando algumas das condições 

ocorre: 

• O tamanho do passo é menor que o limite estabelecido; 

• O número de interações realizadas atingiu o limite; 

• O número total de avaliações da função objetivo atingiu o valor estabelecido. 

 

Figura 34: Algoritmo de funcionamento do otimizador 

 

Fonte: Adaptado de (MAHDAD; SRAIRI, 2014). 

 



78 

 

A literatura traz algumas aplicações do otimizador por busca de padrão. Um dos 

maiores problemas de qualidade de energia elétrica é a presença de harmônicas. O artigo de 

Haghdar, Shayanfar e Alavi (2011) propõe a redução das harmônicas através do 

desenvolvimento de um inversor de frequências. Basicamente, o conceito é eliminar 

harmônicas específicas através do ângulo de chaveamento. Para isso, os autores utilizaram 

Generalized Pattern Search (GPS), Simulated Anneling (SA) e Algoritmo Genético (GA). 

A otimização de problemas utilizando lógica Fuzzy é um tópico promissor em 

inteligência computacional. Problemas do mundo real podem ser resolvidos com essa técnica. 

Deste modo, Vasant (2013) propõe um algoritmo híbrido de Line Seach (LS), Simulated 

Annealing (AS) e Pattern Search (PS) para resolver problemas não lineares utilizando lógica 

Fuzzy. 

Sahu, Panda e Chandra Sekhar (2015) utilizaram PS e PSO para otimizar um 

controlador Fuzzy para Controle de geração automática em sistemas de potência.  

Um algoritmo híbrido constituído dos algoritmos PSO e PS foi proposto por Gabbar et 

al. (2016) para avaliar e otimizar o projeto e operação de microgrids em redes combinadas de 

gás e eletricidade. Microgrids são pequenas redes de distribuição que conectam múltiplos 

clientes a múltiplas fontes de geração. 

 

 

3.7 Métodos de avaliação de classificadores 

 

Se vários classificadores forem aplicados ao mesmo conjunto de pontos é necessário 

diferenciá-los em função de sua eficiência. Neste contexto, a análise dos classificadores por 

meio de indicadores de desempenho é importante para distinguir o melhor. Baseados em 

trabalhos como o de Iglesias e Zseby (2014), Satendra kumar (2014), Subba, Biswas e 

Karmakar (2016) e Bhuyan, Bhattacharyya e Kalita (2014) serão apresentados alguns 

métodos para avaliação de classificadores. Todavia, antes de introduzir os conceitos, é 

necessário definir os eventos como (GALDI; TAGLIAFERRI, 2018): 

• Normal: representa a classe das amostras de redes normais. 

• Anomalia: representa a classe com amostras de redes com anomalias. 

• Verdadeiro Positivo (VP): o elemento de entrada é genuíno (rede normal) e o 

classificador o classifica como positivo (rede normal). 
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• Verdadeiro Negativo (VN): o elemento de entrada é impostor (anomalia) e o 

classificador o classifica como negativo (anomalia). 

• Falso Positivo (FP): O elemento de entrada é impostor (anomalia) e o classificador o 

classifica como positivo (rede normal). 

• Falso Negativo (FN): O elemento de entrada é genuíno (rede normal) e o classificador 

o classifica como negativo (anomalia).  

 

Embasados nestes conceitos, os indicadores de desempenho dos classificadores são: 

 

1) Sensibilidade: também encontrado na literatura como True Positive Rate (TPR). 

Representa a proporção de verdadeiros positivos classificados corretamente como 

genuínos. É calculado por meio de ( 2 ) . 

 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  
𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑁
 

 

0≤ 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 ≤ 1 

 

 

( 2 ) 

2) Razão de Falsos Positivos (RFP): pode ser chamada de False Positive Rate (FPR). 

Significa a proporção de impostores erroneamente classificados como genuínos. É 

calculada por meio de ( 3 ). 

 

𝑅𝐹𝑃 =  
𝐹𝑃

𝑉𝑁 + 𝐹𝑃
 

 

0≤ 𝑅𝐹𝑃 ≤ 1 

 

( 3 ) 

3) Exatidão ou acurácia: proporção de classificações corretas para o total de elementos 

classificados (genuínos e impostores). É calculada por meio da ( 4 ). 
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𝐴 = 
𝑉𝑃 + 𝑉𝑁

𝑉𝑃 + 𝐹𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝑉𝑁
 

 

0≤ 𝐴 ≤ 1 

 

( 4 ) 

4) Erro: proporção de classificações incorretas para o total de elementos (genuínos e 

impostores). É calculado por meio de ( 5 ). 

 

𝐸𝑟𝑟𝑜 =  
𝐹𝑃 + 𝐹𝑁

𝑉𝑃 + 𝐹𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝑉𝑁
 

 

0≤ 𝐸𝑟𝑟𝑜 ≤ 1 

 

 ( 5 ) 

5) Tempo: tempo correspondente ao processamento do algoritmo do classificador. Na 

metodologia proposta será medido em segundos. Este parâmetro foi analisado 

considerando uma etapa mais avançada quando a prototipagem da metodologia for 

possível. O tempo pode ser considerável quando se utiliza hardwares com pouco 

processamento. 
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Capítulo 4: Metodologia proposta   

 

A metodologia proposta para detecção de anomalias relacionadas ao funcionamento da 

rede é detalhada por este capítulo. A Figura 35 representa a lógica proposta por meio de um 

fluxograma e a descrição das etapas correspondentes será feita em seguida. É importante 

destacar que N representa a quantidade total de características extraídas. 

Figura 35: Fluxograma da metodologia apresentada 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.1 Definição do protocolo e criação de uma base de dados  
 

A detecção do protocolo em que se está trabalhando é feita por este passo e consiste na 

detecção do Ethertype. Se for 0x8892 corresponde ao PROFINET, se for 0x88CD é o 

SERCOS III. A definição inicial justifica-se por determinar quais conjuntos de características 

poderão ser extraídas.  

Os dados dos eventos a serem classificados devem ser coletados conforme sua 

ocorrência. Uma possibilidade de coleta de dados é por meio do uso de um sniffer de redes 

Ethernet, por exemplo, Wireshark (FERRARI et al., 2008), (BABIKYAN, 2010). A 

quantidade de pontos pode variar conforme o evento a ser capturado. A Figura 36 representa, 

a título de exemplo, os eventos a serem classificados e o início da coleta de dados, marcado 

pela linha vermelha tracejada.  

 
Figura 36: Início da coleta de dados de cada evento marcada pela linha vermelha tracejada 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Uma vez que os pontos são coletados, eles devem ser agrupados em um único 

conjunto, conforme ilustra a Figura 37. É atribuído 0 (zero) para o evento que não se deseja 



83 

 

classificar e o valor 1 (um) para o evento que se desejada. Este classificador é denominado de 

𝑂𝐶𝑗, onde j= 1…𝐸 e 𝐸 é o número de eventos sob classificação.  

 
Figura 37: Criação da base de dados 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Uma vez que os dados são coletados, o algoritmo de janela deslizante pode ser 

aplicado. Para cada janela, uma série de características podem ser extraídas, quantificadas e 

normalizadas. As características são denominadas pelo valor 𝐹𝑖 , onde 𝑖 = 1⋯𝑁 , onde N 

representa a quantidade de características extraídas. 

Elas são normalizadas individualmente pela proporção do valor do atributo real e do 

valor do atributo máximo possível. 

 

 

4.2 Otimizador: Tamanho da janela e passo ótimos 
 

 Ao invés de utilizar o tamanho da janela e do passo fixos conforme propostos por 

Linda; Vollmer e Manic (2009) e Turcato (2015), um problema de otimização é proposto para 

encontrar o tamanho da janela e do passo ótimos, denominados de w e s, respectivamente. A 

unidade dessas duas variáveis discretas é dada em número de pacotes.  

 O problema de correlação procura maximizar os coeficientes de correlação, 𝜌𝑖𝑗 , 

definidos pelo valor absoluto do coeficiente de correlação linear entre as características, 𝐹𝑖, e 

a saída do classificador, 𝑂𝐶𝑗, como mostra (6): 

 

𝜌𝑖𝑗 = 𝜌𝐹𝑖,𝑂𝐶𝑗 = |𝑐𝑜𝑟𝑟(𝐹𝑖 , 𝑂𝐶𝑗)|. ( 6 ) 

 

Este problema de otimização multiobjetivo pode ser formulado pelo método da soma 

ponderada. O mesmo peso é aplicado para cada função objetiva. Neste sentido, este problema 

multiobjetivo não convexo pode ser formulado por (7): 
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[𝑤𝑗 , 𝑠𝑗] = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑠𝑗 ∈ [𝑙𝑠,𝑢𝑠],   𝑤𝑗 ∈ [𝑙𝑤,𝑢𝑤] 𝜌𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙, ( 7 ) 

Onde: 

 

• 𝜌𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝜌𝑖𝑗
𝑁
𝑖=1 ; 

• 𝑙𝑠 e 𝑙𝑤 são os limites inferiores do tamanho da janela e do passo, respectivamente;  

• 𝑢𝑠 e 𝑢𝑤 são os limites superiores do tamanho da janela e do passo, respectivamente.  

 

Estes valores ótimos de janela e passo são encontrados individualmente para cada 

evento, denominado de j. 

Busca direta é uma classe de algoritmos de otimização que não requerem qualquer 

informação do gradiente da função objetivo. Estes métodos podem ser explorados para 

solucionar problemas onde a função objetivo não é diferenciável e contínua, de acordo com 

(MATHWORKS, 2017) e (RAO, 2009).  

De acordo com Mahdad; Srairi, (2014), o algoritmo de Hooke e Jeeves para busca de 

padrões é o mais utilizado uma vez que ele é fácil de implementar e computacionalmente 

competitivo. Uma direção favorável de pesquisa é encontrada explorando as instruções 

anteriores de busca para calcular as direções conjugadas. Uma vez que funções não convexas 

podem ser aproximadas localmente para uma função quadrática, esta aproximação apresenta 

uma taxa de convergência rápida. Este algoritmo é implementado no software Matlab e os 

critérios de convergência adotados são: 

• Pontos de início = janela e passo com valores iguais a 10; 

• Limite inferior = janela e passo limitados a 2 e 2; 

• Limite superior = janela e passo com limites de 500 e 150, respectivamente. 

• Valor Mesh mínimo = 10-6; 

• Número máximo de iterações = 200; 

• Número máximo de avaliações da função objetivo = 4000 vezes;  

• Limite de tempo: infinito. 

 

 

4.3 Seleção de “a” característica(s) mais relevante(s) 
 

Quando este passo é acionado pela primeira vez, a ←1 e assim, seleciona-se somente 

uma única característica que será a entrada do classificador. A variável 𝑎  representa a 

quantidade de características que estão sendo adotadas como entrada dos classificadores.  

O critério adotado é escolher a característica que apresenta o maior valor de correlação 
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com a saída do classificador.  

Quando esse passo é executado por uma segunda vez, é necessário selecionar duas 

características que são mais relevantes entre todas as demais avaliadas. Uma técnica proposta 

por Batista et al. (2016) apresenta bons resultados. Neste sentido, para cada evento j e 

característica i, uma função objetiva,  𝑧𝑖𝑗, é composta por estes dois termos.  

O primeiro termo considera o valor absoluto do coeficiente da correlação de Pearson 

entre as características,  𝐹𝑖, e a saída do classificador, 𝑂𝐶𝑗 (o coeficiente 𝜌𝑖𝑗 é descrito na  Eq. 

(6)). O segundo termo considera a soma dos valores absolutos dos coeficientes da correlação 

linear de Pearson entre uma característica, 𝐹𝑖, e as demais.  

Os valores absolutos dos coeficientes da correlação linear de Pearson entre diferentes 

características podem ser caracterizados como (8): 

 

𝜌𝐹𝑖,𝐹𝑘 = |𝑐𝑜𝑟𝑟(𝐹𝑖 , 𝐹𝑘)|, ( 8 ) 

 

Onde 𝑖 = 1⋯𝑁 e k= 1⋯𝑁. Assim, o segundo termo é dado por (9): 

 

𝜌𝐹𝑖 =∑𝜌𝐹𝑖,𝐹𝑘

𝑁

𝑘=1

 ( 9 ) 

 

Deste modo, a função objetivo pode ser descrita como a soma dos termos em (10): 

  

𝑧𝑖𝑗 = 𝜌𝑖𝑗 − 𝜌𝐹𝑖 ( 10 ) 

 

Para cada evento j, pode-se selecionar das características responsáveis pelos mais altos 

valores de 𝑧𝑖𝑗. Estas características, denominadas como 𝐹𝑗
1∗  e 𝐹𝑗

2∗ , são selecionadas como as 

mais relevantes para um determinado evento j. 

Além disso, o valor de correlação 𝑧𝑖𝑗  pode ser utilizado para classificar essas 

características. Complementarmente, elas podem ser classificadas como Altamente 

Relevantes (AR), Relevantes (R) e Negligenciáveis (N), como proposto por Iglesias; Zseby 

(2014), cujos valores não foram definidos pelos autores.  

Por outro lado, Cohen, (1998) propõe uma faixa de valores claramente definida. 

Portanto, neste trabalho, a classificação das características será baseada na terminologia 

proposta por Iglesias; Zseby (2014) e nos intervalos propostos por Cohen, (1998), como 

descrito pela Tabela 7. 
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Tabela 7: Critérios utilizados para classificar as correlações 

Intervalo de correlação 

(COHEN, 1998) 

Classificação da característica  

(IGLESIAS; ZSEBY, 2014) 

0,1 a 0,39 Negligenciável 

0,40 a 0,69 Relevante 

0,70 a 1 Altamente relevante 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Este passo pode ser executado até a quantidade de características extraídas, uma vez 

que a técnica adotada possui essa aplicabilidade. 

 

 

4.4 Análise do comportamento das classes do ponto de vista geométrico 
 

Não representado no fluxograma, este passo será analisado para quando forem 

selecionadas 2 ou 3 variáveis de entrada no classificador. Um passo importante é verificar se a 

região representada pelas duas variáveis é, do ponto de vista geométrico, disjunta, convexa ou 

não convexa.  

Dadas as duas características mais relevantes, 𝐹𝑗
1∗  e 𝐹𝑗

2∗ , para um determinado evento 

j, plota-se o gráfico 𝐹𝑗
1∗  por 𝐹𝑗

2∗   e analisa-se o comportamento conforme teoria explicada pela 

Figura 30a e Figura 30b e pela Figura 31 do Capítulo 3. 

 

 

4.5 A criação da base de pontos para o treinamento dos classificadores 
 

Uma vez que as características mais relevantes são definidas, elas são agrupadas junto 

com a saída desejada para formar o conjunto de treinamento e teste dos classificadores, 

conforme exemplo ilustrado pela Figura 38 considerando duas variáveis. 

 

Figura 38: Formação do conjunto de pontos para os classificadores 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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As amostras são escolhidas randomicamente na proporção de 70% para treinamento e 

30% para teste (para a RNA altera-se para 10% dos pontos para validação e 20% para teste). 

Essa divisão e disposição das amostras é única para os dois classificadores. De modo a 

garantir condições que ambos trabalhem nas mesmas condições iniciais. 

 

 

4.6 A classificação  
 

O objetivo deste passo é propor uma metodologia para a classificação de uma saída do 

classificador 𝑂𝐶𝑗 para um evento 𝑗. Este problema pode ser definido como um problema de 

reconhecimento de padrões. Foi proposto por este trabalho a utilização de dois classificadores, 

sendo eles: RNA e SVM. 

 

 

4.6.1 Redes neurais artificiais 
 

Utiliza-se um PMC com duas camadas neurais escondidas. O número de neurônios de 

cada uma delas pode variar conforme o evento a ser classificado e, somente um neurônio de 

saída é utilizado para a classificação de um único evento. Neste sentido, os procedimentos de 

classificação requerem o treinamento de “E” PMC, uma vez que “E” corresponde ao número 

de eventos sob investigação. 

Dessa maneira, para um evento 𝑗 (onde 𝑗 = 1…𝐸), as entradas para esse PMC são as 

mais relevantes selecionadas pelo algoritmo do passo anterior e a saída desse PMC é a saída 

do classificador 𝑂𝑃𝑀𝐶𝑗 .   

Muitas alternativas para a função de ativação são possíveis. Neste trabalho, as funções 

de ativação dos neurônios das camadas escondidas e de saída são, a tangente hiperbólica e a 

linear, respectivamente. O algoritmo de treinamento é o Levenberg-Marquardt 

backpropagation.  

A saída linear é aproximada para 1 quando 𝑂𝑃𝑀𝐶𝑗 . ≥ 0,95  e 0 quando 𝑂𝑃𝑀𝐶𝑗 . ≥ 0,05. 

Cada topologia é testada cinco vezes para garantir que não haja mínimos locais e o melhor 

resultado é coletado. O número de épocas é limitado a 1000, a taxa de aprendizado a 0,05. 
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4.6.2 Support Vector Machine 
 

Esta técnica foi aplicada utilizando-se três tipos de kernels diferentes: o linear, o 

polinomial e o gaussiano. Os parâmetros foram estabelecidos conforme o kernel aplicado. O 

treinamento foi realizado somente uma vez para cada combinação proposta. Considerando C 

como fator de suavização, segue: 

• Linear: variou de 1 a 100, com intervalo de 0,5, o C; 

• Polinomial: variou de 1 a 16, com intervalo de 1, o C e de 1 a 15, com intervalo de 1 a 

ordem do polinômio; 

• Gaussiano: variou de 1 a 100, com intervalo de 0,5, o C e o gama. 

 

 

4.7 Verificação da eficiência do classificador 
 

A eficiência do classificador pode ser avaliada de acordo com os indicadores: taxa de 

falsos positivos, taxa de verdadeiros positivos, acurácia, o erro relativo e o tempo de 

processamento. Neste trabalho, um classificador atinge seu objetivo se a acurácia for maior 

que 0,95 (95%), o erro relativo ≤ 5%, e FPR ≤ 0,1 (10%) e TPR ≥ 0,9 (90%). Para o tempo 

não foram definidos valores de limites.  

Comparam-se ambos classificadores e aquele que apresentar o melhor desempenho é 

considerado. 

 

 

4.8 Seleção característica mais correlacionada com o erro do classificador 
 

Se a eficiência do classificador não atinge os limites definidos no passo anterior, uma 

característica mais correlacionada com o erro do classificador é incluída no conjunto de 

entrada deles. 

Ela pode ser selecionada considerando um baixo valor de correlação com a(s) 

característica(s) previamente selecionada(s), e alto valor de correlação com o erro apresentado 

pelo classificador. Este procedimento é baseado em Batista, (2016). 

Para cada evento j e considerando 𝐹𝑗
1∗  e 𝐹𝑗

2∗  como as características selecionadas, o 

primeiro termo da métrica usada para encontrar a terceira característica mais relevante pode 

ser calculado para cada característica,𝐹𝑖, mostrado em (12): 
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𝜌∗𝑖𝑗 = 𝜌 𝐹𝑗
1∗ ,𝐹𝑖

+ 𝜌 𝐹𝑗
2∗ ,𝐹𝑖

 ( 12 ) 

 Onde 𝜌 𝐹𝑗
1∗ ,𝐹𝑖

= |𝑐𝑜𝑟𝑟( 𝐹𝑗
1∗ , 𝐹𝑖)|,   𝜌 𝐹𝑗

2∗ ,𝐹𝑖
= |𝑐𝑜𝑟𝑟( 𝐹𝑗

2∗ , 𝐹𝑖)| e 𝑖 = 1⋯𝑁.  

 

Para o mesmo evento 𝑗, o segundo termo da métrica usada para encontrar a terceira 

característica mais relevante pode ser calculada para cada característica, 𝐹𝑖, como descrito por 

(13): 

 

𝜌𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅𝑖𝑗 = 𝜌𝑂𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅𝑗,𝐹𝑖 ( 13 ) 

  

Onde 𝑖 = 1⋯𝑁.  
Uma vez que a terceira característica mais relevante deve apresentar baixo coeficiente 

de correlação com as duas características mais relevantes previamente selecionadas e alta 

correlação com o erro do classificador, função objetiva representando esta métrica pode ser 

descrita como em (14): 

  

𝑧3𝑖𝑗 = 𝜌𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅𝑖𝑗 − 𝜌∗𝑖𝑗  ( 14 ) 

 

Neste sentido, para cada evento j, a terceira característica mais importante, denotada 

de 𝐹𝑗
3∗ , é escolhida pela seleção da característica responsável pelo mais alto valor de 𝑧3𝑖𝑗.  

Esta característica é incluída como entrada do classificador. A eficiência do novo 

classificador pode ser verificada.  

 

 

4.9 Condições de parada 
 

Há basicamente dois critérios de parada: 

1) Quando um dos classificadores adotados atingiu os índices desejados de eficiência; 

2) Quando a quantidade total de variáveis extraídas é utilizada e, mesmo assim, um dos 

classificadores não atinge os índices desejados de eficiência. Neste momento, é 

informada a seguinte mensagem para o usuário: Alerta: Eficiência exigida não 

alcançada. 
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Capítulo 5: Aplicação da metodologia  
 

Este capítulo tem por finalidade a apresentação das anomalias que serão classificadas 

em redes reais que utilizam o protocolo PROFINET e também SERCOS III. As considerações 

adotadas e os pontos de coleta serão expostos. 

 

 

5.1 Coleta de dados em uma rede RTE 
 

Para que a metodologia proposta por esta tese fosse desenvolvida, uma série de passos 

e análises foram realizadas. No intuito de verificar o comportamento da anomalia 

propriamente dita, é necessário que o tráfego de dados seja devidamente coletado. Existem 

duas maneiras distintas que possibilitam o monitoramento das mensagens transmitidas: 

1) Espelhamento de uma das portas do switch: este procedimento é o menos invasivo. 

Consiste em copiar todo tráfego que passa pela porta e transferir essas informações 

para uma porta livre. Geralmente espelha-se a porta onde o IO-Controller está 

conectado e a porta livre é conectada ao computador com software Wireshark. Através 

do servidor web do switch gerenciável é possível escolher as portas que vão ser 

espelhadas. Conforme ilustra a Figura 39, todas informações que trafegam na Porta 1 

(P1) são direcionadas à Porta 8 (P8). 

 

Figura 39: Captura de dados com o espelhamento de porta do switch 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

00 
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2) Inserção do (Terminal Access Point) TAP: consiste em abrir a conexão do controlador 

para o switch para a aquisição de dados. O TAP possui sentido de comunicação 

unidirecional, em outras palavras a comunicação no sentido da rede para o computador 

e não contrário. Assim, não existe interferência na comunicação que está sendo 

estudada. O esquemático descrito é representado pela Figura 40. 

 

Figura 40: Disposição dos equipamentos de análise e captura de informações na rede PROFINET 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Uma vez que essa comunicação da rede RTE já está disponível em uma porta livre do 

computador, utiliza-se o software livre Wireshark que captura os pacotes e analisa-os em 

detalhes. Segundo Mandal e Jadhav (2016), este software é considerado o melhor analisador 

de pacotes livre. Os autores reforçam que ele é usado para diagnosticar, relatar problemas, 

examinar a segurança de redes e até mesmo aprender as particularidades dos protocolos.  

Algumas particularidades do software devem ser apresentadas visto que serão a base 

para todos os procedimentos. A Figura 41 mostra sua interface. 

De acordo com os números, tem-se: 

1) No.: representa o número da mensagem. 

2) Time: o tempo de ocorrência da mensagem, tendo como referência o relógio do 

computador. Quando se usa TAP há precisão de nano segundos e quando se espelha a 

porta, há precisão de µs. 

3) Source: indica o dispositivo que é a fonte da mensagem. 

4) Destination: mostra quem é o dispositivo de destino da mensagem. 

5) Protocol: o protocolo da mensagem transmitida. 

6) Length: o comprimento do campo de dados, em bytes. 
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7) Info: alguma informação contida no campo de dados da mensagem transmitida e que 

possa ser decodificada pelo Wireshark será mostrada por este campo. 

8) Campo detalhado da mensagem: Apresenta a decodificação bit a bit da mensagem 

transmitida. 

 

Figura 41: Interface do software Wireshark 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como o Wireshark não faz o tratamento matemático proposto pela metodologia, 

exportaram-se todas as mensagens coletadas para que os procedimentos de pré-processamento 

e classificação fossem realizados utilizando o software Matlab, versão 2014a, da Mathworks. 

Batista (2016) define este software da seguinte forma:  

 

[...uma plataforma multitarefas que inclui, principalmente, um ambiente de 

programação em linguagem de alto nível (funções complexas incorporadas), um 

ambiente de modelagem por diagrama de blocos (Simulink) e toolboxes (pacotes de 

ferramentas) que incorporam sistemas completos para prototipagem, como redes 

neurais, lógica Fuzzy (ANFIS), otimização, ajuste de curvas, simulação biológica, 

processos econômicos e muitos outros...] (BATISTA, 2016, p. 146)   

 

Uma vez que o método para coleta de dados foi definido, pode-se aplicá-lo em uma 

rede RTE. 
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5.2 Aplicação ao protocolo PROFINET 
 

Foram definidos quatro eventos distintos que se enquadram na categoria de operação 

da rede PROFINET. A escolha desses eventos, a priori, deve-se ao fato de estarem presentes 

no dia a dia dos usuários da tecnologia e, também, por poder testar a metodologia proposta em 

coletas de redes industriais reais, coletadas em ambientes que possuíam situações adversas 

quase sempre não presentes quando configura-se uma rede em laboratório, como: conectores 

mal montados, ruídos eletromagnéticos que geram interferência no sinal, falta de aterramento 

devidamente instalado e grande diversidade de equipamentos de diferentes fabricantes.  

Serão quatro os padrões que se deseja classificar. Denomina-se, para fins de facilitar a 

metodologia: 

• Evento 1 – PN: Parte inativa do anel. 

• Evento 2 – PN: Rompimento do anel. 

• Evento 3 – PN: Reestabelecimento do anel. 

• Evento 4 – PN: Rede ok. 

Para obtenção do tráfego correspondente às classes, é necessário que o ponto de coleta 

varie. A Figura 42 representa uma topologia PROFINET qualquer em que são observados os 

pontos de coletas. 

 

Figura 42: Pontos de coleta de dados para os eventos a serem classificados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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O ponto A corresponde ao maior fluxo de dados. Todos os dispositivos enviam seus 

dados ao IO-Controller e é possível obter capturas referentes aos eventos 2, 3 e 4. Já o ponto B 

caracteriza-se pela parte inativa de um anel de redundância.  

Neste ponto, há a presença do protocolo MRP, responsável pela manutenção e detecção 

de ruptura do anel. Quando há a ruptura em outro ponto, este lado torna-se ativo e uma parte 

das mensagens passa por aqui. Assim, obtém-se a forma de onda característica do evento 1. 

A Figura 43, Figura 44, Figura 45 e a Figura 46 representam os quatro eventos. A 

metodologia que foi adotada para obtenção dos gráficos foi a plotagem do tamanho das 

mensagens transmitidas pelo tempo de ocorrência das mesmas. As linhas vermelhas destacadas 

nos gráficos indicam o início de cada evento. 

Figura 43: Evento 1 – PROFINET - Parte inativa do anel  

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 44: Evento 2 – PROFINET - Rompimento do anel 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Figura 45: Evento 3 – PROFINET - Reestabelecimento do anel 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 46: Evento 4 – PROFINET - Rede ok  

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Uma vez que os eventos foram devidamente definidos, as características que foram 

utilizadas neste trabalho são definidas pela Tabela 8. Destaca-se que, dentre elas, há 

características específicas do protocolo PROFINET, como também as estatísticas, comum aos 

protocolos, como média, desvio padrão.  

Para o trabalho desenvolvido por esta tese, o número total de características foi 

limitado em 16 a título de testar a metodologia proposta. Todavia, pode-se optar por um 

número diferente delas em trabalhos futuros. Com exceção das características 1, 2, 3, 10 e 14 

que foram abordadas por (TURCATO, 2015), as demais foram propostas unicamente por este 

trabalho para a aplicação em estudos do protocolo PROFINET. 

 

Tabela 8: Atributos utilizados para análise - PROFINET 

Característica Descrição 

1 Tamanho da janela de tempo 

2 Número de protocolos distintos 

3 Número de pacotes 'Non-PROFINET' (Real Time)  

4 Variância do tamanho dos pacotes transmitidos 

5 Média harmônica dos pacotes transmitidos 

6 Número de ARP dentro de uma mesma janela 

7 Número de DCP dentro de uma mesma janela 

8 Número de PNIO-AL dentro de uma mesma janela 
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9 Número de MRP dentro de uma mesma janela 

10 Média do tamanho dos pacotes transmitidos 

11 Desvio padrão do tamanho dos pacotes transmitidos 

12 Throughput – geral (bytes/s) 

13 Throughput Non-Real Time (Mbits/s) 

14 Throughput PROFINET (Mbits/s) 

15 Número de MAC (destino) diferentes 

16 Número de MAC (fonte) diferentes 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

5.3 Aplicação ao protocolo SERCOS III 
 

Quando a metodologia é aplicada ao protocolo SERCOS III, definem-se 3 eventos. A 

justificativa para a escolha deles é a mesma aplicada aos eventos PROFINET, são eventos que 

acontecem no dia a dia dos usuários finais e estes contam, muitas vezes, com recursos 

auxiliares para diagnosticar a rede, como, por exemplo IHMs e luzes de sinalização. 

Três padrões serão classificados. Eles serão denominados da seguinte forma: 

• Evento 1 – SERCOS III: Reset da CPU; 

• Evento 2 – SERCOS III: Configuração; 

• Evento 3 – SERCOS III: Rede ok.  

 

Para obtenção do tráfego correspondente às classes, é necessário a inserção do TAP 

em qualquer ponto da topologia. A Figura 47 representa uma topologia SERCOS III em anel 

onde é possível observar o ponto de coleta dos dados. Se a topologia fosse em linha, não 

haveria mudança nesse ponto. 

 

Figura 47: Pontos de coleta de dados para os eventos a serem classificados 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Os eventos são mostrados pela Figura 48, pela Figura 49 e pela Figura 50. Assim, 

como realizado anteriormente, adotou-se a plotagem do tamanho dos pacotes pelo tempo de 

ocorrência. Aplicou-se, também, as linhas vermelhas indicando o início de cada evento. 

 

Figura 48: Evento 1 – SERCOS III – Reset da CPU 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 49: Evento 2 – SERCOS III – Configuração  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 50: Evento 3 – SERCOS III – Rede ok 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

As características que foram extraídas são mostradas pela Tabela 9. Trata-se de um 

trabalho original no protocolo SERCOS III.  

Tabela 9: Atributos utilizados para análise - SERCOS 

Característica Descrição 

1 Tamanho da janela de tempo 

2 Número de protocolos distintos 

3 Variância do tamanho dos pacotes transmitidos 

4 Média harmônica dos pacotes transmitidos 

5 Número de ARP dentro de uma mesma janela 

6 Média do tamanho dos pacotes transmitidos 

7 Desvio padrão do tamanho dos pacotes transmitidos 

8 Throughput – geral (bytes/s) 

9 Throughput Non-Real Time (Mbits/s) 

10 Throughput Real Time (Mbits/s) 

11 Número de MAC (destino) diferentes 

12 Número de MAC (fonte) diferentes 

13 Fase de Comunicação – CP 0  

14 Fase de Comunicação – CP 1 

15 Fase de Comunicação – CP 2 

16 Fase de Comunicação – CP 3 

17 Fase de Comunicação – CP 4 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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Capítulo 6: Resultados e Discussões 
 

A metodologia proposta foi aplicada em cada protocolo analisado.  Dividiu-se este 

capítulo de modo que a seção 6.1 descreve em detalhes a aplicação do método em uma rede 

PROFINET. A seção 6.2 resume os resultados obtidos de uma rede SERCOS III. O resumo 

dos resultados obtidos será trabalhado na seção 6.3 e a discussão dos resultados frente a 

pesquisas correlatas é realizada na seção 6.4. 

 

 

6.1 Aplicação da metodologia em uma rede PROFINET 
 

Dando início aos passos, a coleta de dados, criação do banco de dados e a definição do 

protocolo são aplicadas a uma rede PROFINET. Denominou-se Rede 1 a primeira rede a qual 

a metodologia foi aplicada, cuja configuração de equipamentos pode ser vista pela Tabela 10. 

 

Tabela 10: Configuração da Rede 1 - PROFINET 

Dispositivos PROFINET Tráfego total (Mbits/s) Switches no anel 

99 30,36 9 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Foram coletados pontos referentes aos eventos 1,2,3 e 4 utilizando o TAP, conforme 

disposição mostrada pela Figura 40 e o software Wireshark nos links A e B, conforme Figura 

42. Todos os pontos foram agrupados em um único conjunto. A quantidade de amostras 

coletadas para cada evento pode ser vista pela Tabela 11. É importante salientar que esses 

pontos não serão aplicados nos classificadores diretamente, uma vez que eles serão tratados 

nos passos subsequentes.  

Tabela 11: Quantidade de pacotes contidos em cada amostra de cada evento a ser classificado 

Evento Descrição do evento Quantidade de pacotes 

1 Parte inativa do anel. 5033 

2 Rompimento do anel. 3237 

3 Reestabelecimento do anel. 18416 

4 Rede ok. 10000 

 Total 36686 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Como as características já foram definidas pela Tabela 8, pode-se obter a função 

objetivo e fazer uso do otimizador para verificar o tamanho de janela e passo ótimos, w e s 

respectivamente. É importante salientar que um conjunto de janela e passo ótimos foram 

encontrados para cada evento analisado. A Tabela 12 representa os resultados obtidos. 

 

Tabela 12: Janela e passos correspondentes a cada evento a ser classificado 

Evento 
Janela 

(pacotes) 

Passo 

(pacotes) 
Interações 

Valor da função 

objetivo 
Tempo de processamento 

1 145 74 54 6,46719 6h e 23 minutos 

2 370 139 56 2,08001 8h e 12 minutos 

3 474 138 54 4,7175 7h e 05 minutos 

4 301 138 52 4,54301 5h e 45 minutos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O valor máximo possível para a função objetivo é 16 devido a normalização. 

Comparando os valores atuais de 𝜌𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 com o máximo valor possível, pode-se concluir que os 

valores ótimos mostrados são relativamente baixos para os quatro eventos.  

É possível visualizar se a janela e o passo ótimos encontrados e relacionados pela 

Tabela 12 estão entre os maiores valores de cada função objetivo. Calculou-se 400 pontos 

escolhidos randomicamente de cada função objetivo e a posição do ponto ótimo para cada 

evento foi analisada. Verifica-se o resultado do Evento 1 pela Figura 51. 

Analisando os resultados, verifica-se que o otimizador cumpriu com êxito seu objetivo 

de encontrar um ponto ótimo dentro dos limites estabelecidos. Para todos os eventos, o ponto 

ótimo, destacado em vermelho, está entre os maiores valores conseguidos por meio da 

plotagem dos pontos da função objetivo, como se comprova pela Figura 52, pela Figura 53 e 

pela Figura 54. 

. 
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Figura 51: Função Objetivo e ponto ótimo encontrado pelo otimizador – Evento 1 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 52: Função Objetivo e ponto ótimo encontrado pelo otimizador – Evento 2 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 53: Função Objetivo e ponto ótimo encontrado pelo otimizador - Evento 3 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 54: Função Objetivo e ponto ótimo encontrado pelo otimizador - Evento 4 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A correlação entre as variáveis (𝜌𝐹𝑖,𝐹𝑘 (Equação 9)) e a correlação entre as variáveis e 

a saída do classificador 𝜌𝐹𝑖,𝑂𝐶𝑗 (Equação 7) são calculadas. As matrizes correspondentes aos 

Eventos 1, 2 3 e 4 são mostradas pela Tabela 13, Tabela 14, Tabela 15 e Tabela 16, 

respectivamente. 

Complementarmente, aplicou-se o critério de classificação das correlações de acordo 

com a Tabela 7. Observa-se que algumas características apresentam valores baixos.  

Os baixos valores das funções objetivos calculados anteriormente e a baixa correlação 

apresentada por algumas características mostradas pela Tabela 12 indicam a necessidade de 

selecionar as características mais relevantes a serem usadas. 

É possível observar que a Tabela 12, Tabela 13, Tabela 14, e a Tabela 15 apresentam 

valores destacados em cinza. Eles correspondem às características que foram selecionadas 

para serem aplicadas como entradas dos classificadores. A quantidade de características 

selecionadas depende do evento a ser classificado, conforme descrito nas próximas seções. 
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Tabela 13: Classificação dos valores de correlações em categorias – Evento 1 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 𝜌𝐹𝑖,𝑂𝐶1 Classificação 

F1 
1 0,07 0,10 0,01 0,11 0 0,12 0 0,27 0,03 0 0,14 0,04 0,13 0,08 0,09 0,16 

N 

F2 
0,07 1 0,99 0,02 0,25 0,19 0,66 0,27 0,18 0,05 0,01 0,66 0,13 0,69 0,39 0,56 0,76 

AR 

F3 
0,1 0,99 1 0,02 0,17 0,18 0,69 0,26 0,30 0,02 0,01 0,68 0,11 0,7 0,41 0,58 0,78 

AR 

F4 
0,01 0,02 0,02 1 0,28 0,05 0,11 0,06 0,03 0,91 0,96 0,09 0,87 0,01 0,12 0 0,17 

N 

F5 
0,11 0,25 0,17 0,28 1 0,01 0,10 0,23 0,56 0,56 0,21 0,34 0,18 0,32 0,36 0,21 0,20 

N 

F6 
0 0,19 0,18 0,05 0,01 1 0,04 0 0 0,02 0,03 0 0,08 0 0,03 0 0,04 

N 

F7 
0,12 0,66 0,69 0,11 0,10 0,04 1 0,14 0,36 0,11 0,11 0,59 0,08 0,59 0,26 0,42 0,81 

AR 

F8 
0 0,27 0,26 0,06 0,23 0 0,14 1 0 0,12 0,05 0,20 0,04 0,21 0 0,22 0,14 

N 

F9 
0,27 0,18 0,30 0,03 0,56 0 0,36 0 1 0,18 0 0,29 0,09 0,28 0,23 0,26 0,34 

N 

F10 
0,03 0,05 0,02 0,91 0,56 0,02 0,11 0,12 0,18 1 0,90 0,13 0,79 0,03 0,02 0 0,18 

N 

F11 
0 0,01 0,01 0,96 0,21 0,03 0,11 0,05 0 0,9 1 0,06 0,84 0,04 0,14 0,04 0,15 

N 

F12 
0,14 0,66 0,68 0,09 0,34 0 0,59 0,2 0,29 0,13 0,06 1 0,17 0,99 0,74 0,82 0,73 

AR 

F13 
0,04 0,13 0,11 0,87 0,18 0,08 0,08 0,04 0,09 0,79 0,84 0,17 1 0,04 0,02 0,06 0,15 

N 

F14 
0,13 0,69 0,70 0,01 0,32 0 0,59 0,21 0,28 0,03 0,04 0,99 0,04 1 0,76 0,82 0,72 

AR 

F15 
0,08 0,39 0,41 0,12 0,36 0,03 0,26 0 0,23 0,02 0,14 0,74 0,02 0,76 1 0,61 0,37 

N 

F16 
0,09 0,56 0,58 0 0,21 0 0,42 0,22 0,26 0 0,04 0,82 0,06 0,82 0,61 1 0,65 

R 

Oc 
0,16 0,76 0,78 0,17 0,20 0,04 0,81 0,14 0,34 0,18 0,15 0,73 0,15 0,72 0,37 0,65 1 

AR 

N = Negligenciável, R = Relevante e AR = Altamente relevante. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 14: Classificação dos valores de correlações em categorias – Evento 2 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 𝜌𝐹𝑖,𝑂𝐶2 Classificação 

F1 
1 0,18 0,17 0,06 0,10 0,01 0,13 0,35 0,05 0,07 0,03 0,12 0,05 0,12 0,19 0,03 0,01 

N 

F2 
0,18 1 0,99 0,17 0,38 0,39 0,75 0,43 0,20 0,24 0,13 0,69 0,15 0,69 0,26 0,05 0,02 

N 

F3 
0,17 0,99 1 0,16 0,33 0,39 0,77 0,43 0,28 0,22 0,13 0,70 0,16 0,7 0,26 0,06 0,02 

N 

F4 
0,06 0,17 0,16 1 0,18 0,05 0,20 0,13 0 0,86 0,95 0,12 0,85 0,04 0,30 0,10 0,16 

N 

F5 
0,10 0,38 0,33 0,18 1 0,04 0,19 0,30 0,49 0,55 0,19 0,42 0,20 0,42 0,23 0,15 0,01 

N 

F6 
0,01 0,39 0,39 0,05 0,04 1 0,12 0,24 0,01 0,01 0,03 0,01 0,10 0,02 0,24 0,09 0,04 

N 

F7 
0,13 0,75 0,77 0,20 0,19 0,12 1 0,21 0,37 0,19 0,16 0,65 0,24 0,64 0,32 0,22 0,1 

N 

F8 
0,35 0,43 0,43 0,13 0,30 0,24 0,21 1 0,02 0,19 0,10 0,31 0,09 0,31 0,3 0,14 0,17 

N 

F9 
0,05 0,20 0,28 0 0,49 0,01 0,37 0,02 1 0,14 0,02 0,26 0,11 0,25 0,01 0,06 0,03 

N 

F10 
0,07 0,24 0,22 0,86 0,55 0,01 0,19 0,19 0,14 1 0,91 0,17 0,78 0,10 0,14 0,09 0,12 

N 

F11 
0,03 0,13 0,13 0,95 0,19 0,03 0,16 0,10 0,02 0,91 1 0,06 0,85 0,01 0,26 0,15 0,14 

N 

F12 
0,12 0,69 0,70 0,12 0,42 0,01 0,65 0,31 0,26 0,17 0,06 1 0,29 0,99 0,1 0,32 0,18 

N 

F13 
0,05 0,15 0,16 0,85 0,20 0,1 0,24 0,09 0,11 0,78 0,85 0,29 1 0,19 0,17 0,02 0,14 

N 

F14 
0,12 0,69 0,7 0,04 0,42 0,02 0,64 0,31 0,25 0,10 0,01 0,99 0,19 1 0,13 0,33 0,17 

N 

F15 
0,19 0,26 0,26 0,30 0,23 0,24 0,32 0,30 0,01 0,14 0,26 0,10 0,17 0,13 1 0,49 0,09 

N 

F16 
0,03 0,05 0,06 0,10 0,15 0,09 0,22 0,14 0,06 0,09 0,15 0,32 0,02 0,33 0,49 1 0,23 

N 

Oc 
0,01 0,02 0,02 0,16 0,01 0,04 0,10 0,17 0,03 0,12 0,14 0,18 0,14 0,17 0,09 0,23 1 

AR 

N = Negligenciável, R = Relevante e AR = Altamente relevante. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

  



110 

 

Tabela 15: Classificação dos valores de correlações em categorias – Evento 3 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 𝜌𝐹𝑖,𝑂𝐶3 Classificação 

F1 
1 0,2 0,22 0,07 0,27 0,02 0,18 0 0,54 0,03 0,06 0,35 0,15 0,34 0,14 0 0,17 

N 

F2 
0,2 1 0,99 0,19 0,37 0,38 0,77 0,43 0,24 0,25 0,15 0,70 0,18 0,70 0,31 0 0,28 

N 

F3 
0,22 0,99 1 0,19 0,34 0,38 0,78 0,43 0,29 0,24 0,15 0,71 0,19 0,71 0,31 0,01 0,28 

N 

F4 
0,07 0,19 0,19 1 0,17 0,01 0,20 0,14 0,01 0,86 0,95 0,13 0,86 0,05 0,32 0,11 0,60 

R 

F5 
0,27 0,37 0,34 0,17 1 0,07 0,19 0,30 0,47 0,54 0,19 0,43 0,19 0,42 0,23 0,16 0,23 

N 

F6 
0,02 0,38 0,38 0,01 0,07 1 0,14 0,26 0,01 0,02 0 0,03 0,06 0,04 0,24 0,10 0,15 

N 

F7 
0,18 0,77 0,78 0,2 0,19 0,14 1 0,21 0,38 0,19 0,16 0,64 0,25 0,64 0,36 0,26 0,33 

N 

F8 
0 0,43 0,43 0,14 0,3 0,26 0,21 1 0,02 0,19 0,1 0,31 0,09 0,31 0,32 0,13 0,15 

N 

F9 
0,54 0,24 0,29 0,01 0,47 0,01 0,38 0,02 1 0,14 0,02 0,26 0,11 0,25 0,04 0,02 0,13 

N 

F10 
0,03 0,25 0,24 0,86 0,54 0,02 0,19 0,19 0,14 1 0,91 0,18 0,78 0,10 0,15 0,09 0,31 

N 

F11 
0,06 0,15 0,15 0,95 0,19 0 0,16 0,10 0,02 0,91 1 0,07 0,86 0 0,27 0,16 0,50 

R 

F12 
0,35 0,7 0,71 0,13 0,43 0,03 0,64 0,31 0,26 0,18 0,07 1 0,29 0,99 0,04 0,27 0,18 

N 

F13 
0,15 0,18 0,19 0,86 0,19 0,06 0,25 0,09 0,11 0,78 0,86 0,29 1 0,20 0,19 0,04 0,54 

R 

F14 
0,34 0,70 0,71 0,05 0,42 0,04 0,64 0,31 0,25 0,10 0 0,99 0,2 1 0,06 0,29 0,13 

N 

F15 
0,14 0,31 0,31 0,32 0,23 0,24 0,36 0,32 0,04 0,15 0,27 0,04 0,19 0,06 1 0,48 0,59 

R 

F16 
0 0 0,01 0,11 0,16 0,10 0,26 0,13 0,02 0,09 0,16 0,27 0,04 0,29 0,48 1 0,06 

N 

Oc 
0,17 0,28 0,28 0,60 0,23 0,15 0,33 0,15 0,13 0,31 0,50 0,18 0,54 0,13 0,59 0,06 1 

AR 

N = Negligenciável, R = Relevante e AR = Altamente relevante. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 16: Classificação dos valores de correlações em categorias – Evento 4 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 𝜌𝐹𝑖,𝑂𝐶4 Classificação 

F1 
1 0,11 0,17 0,03 0,31 0,01 0,16 0,01 0,50 0,07 0,04 0,32 0,12 0,31 0,04 0,07 0,08 

N 

F2 
0,11 1 0,99 0,11 0,36 0,27 0,75 0,38 0,18 0,20 0,09 0,7 0,05 0,71 0,05 0,33 0,35 

N 

F3 
0,17 0,99 1 0,1 0,29 0,26 0,77 0,37 0,29 0,17 0,09 0,72 0,06 0,73 0,06 0,34 0,35 

N 

F4 
0,03 0,11 0,1 1 0,2 0,04 0,16 0,11 0,01 0,87 0,95 0,10 0,85 0 0,23 0,05 0,35 

N 

F5 
0,31 0,36 0,29 0,2 1 0,02 0,13 0,27 0,55 0,56 0,19 0,37 0,17 0,36 0,32 0,22 0,4 

R 

F6 
0,01 0,27 0,26 0,04 0,02 1 0,08 0,11 0,01 0,01 0,02 0,01 0,07 0,02 0,11 0,04 0,07 

N 

F7 
0,16 0,75 0,77 0,16 0,13 0,08 1 0,19 0,38 0,15 0,14 0,64 0,18 0,63 0,04 0,14 0,20 

N 

F8 
0,01 0,38 0,37 0,11 0,27 0,11 0,19 1 0 0,17 0,09 0,27 0,02 0,28 0,14 0,22 0,11 

N 

F9 
0,5 0,18 0,29 0,01 0,55 0,01 0,38 0 1 0,19 0,01 0,28 0,11 0,27 0,13 0,18 0,08 

N 

F10 
0,07 0,20 0,17 0,87 0,56 0,01 0,15 0,17 0,19 1 0,9 0,15 0,77 0,06 0,09 0,03 0,10 

N 

F11 
0,04 0,09 0,09 0,95 0,19 0,02 0,14 0,09 0,01 0,90 1 0,05 0,85 0,03 0,23 0,11 0,31 

N 

F12 
0,32 0,7 0,72 0,1 0,37 0,01 0,64 0,27 0,28 0,15 0,05 1 0,23 0,99 0,42 0,62 0,42 

R 

F13 
0,12 0,05 0,06 0,85 0,17 0,07 0,18 0,02 0,11 0,77 0,85 0,23 1 0,12 0,07 0,04 0,33 

N 

F14 
0,31 0,71 0,73 0 0,36 0,02 0,63 0,28 0,27 0,06 0,03 0,99 0,12 1 0,43 0,63 0,47 

R 

F15 
0,04 0,05 0,06 0,23 0,32 0,11 0,04 0,14 0,13 0,09 0,23 0,42 0,07 0,43 1 0,5 0,50 

R 

F16 
0,07 0,33 0,34 0,05 0,22 0,04 0,14 0,22 0,18 0,03 0,11 0,62 0,04 0,63 0,50 1 0,29 

N 

Oc 
0,08 0,35 0,35 0,35 0,40 0,07 0,20 0,11 0,08 0,10 0,31 0,42 0,33 0,47 0,50 0,29 1 

AR 

N = Negligenciável, R = Relevante e AR = Altamente relevante. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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6.1.1 Análise com uma característica selecionada (1 entrada) 
 

Inicialmente, aplicou-se somente uma variável de entrada dos classificadores. O 

critério de escolha foi a variável que apresentasse maior correlação com a saída do 

classificador. A Tabela 17 representa as características selecionadas. 

 

Tabela 17: Características selecionadas - 1 entrada no classificador 

Evento Característica Descrição 

1 7 Número de DCP dentro de uma mesma janela 

2 16 Número de MAC (fonte) diferentes 

3 4 Variância do tamanho dos pacotes transmitidos 

4 15 Número de MAC (destino) diferentes 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A Tabela 18 mostra a quantidade de pontos resultantes após a aplicação da técnica de 

janela deslizante com os pontos ótimos de janela e passos. A quantidade de dados usados para 

treinamento, validação e teste dos classificadores também é relacionada.  

Vale lembrar que, após o janelamento, as amostras que apresentavam valores 

duplicados foram removidas. Desta forma, os valores mostrados pela Tabela 18  

correspondem a amostras únicas. 

 

Tabela 18: Quantidade de pontos de cada evento após a aplicação do algoritmo de janela deslizante 

Evento 
Pontos 

totais 

SVM RNA 

Treinamento 

(70%) 

Teste 

(30%) 

Treinamento 

(70%) 

Validação 

(10%) 

Teste 

(20%) 

1 494 344 103 344 47 103 

2 261 177 57 177 27 57 

3 263 181 52 181 30 52 

4 264 204 60 177 27 60 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A classificação foi realizada e os resultados para cada evento serão devidamente 

discutidos, a começar com o Evento 1, representado pela Tabela 19. O classificador que 

atingiu os índices desejados de erro relativo, tempo, acurácia, TPR e FPR é destacado na cor 

cinza. 
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Tabela 19: Comparação de resultados - Evento 1 - PROFINET 

Parâmetros e 

Indicadores 
RNA 

SVM 

Linear Polinomial Gaussiano 

Entradas 1 1 1 1 

Neurônios 

1a camada 
25 - - - 

Neurônios 

2a camada 
5 - - - 

Erro Relativo (%) 2,381 2,381 2,381 2,381 

Tempo (s) 0,435 0,039 0,021 0,054 

Acurácia 0,976 0,976 0,976 0,976 

TPR 1 1 1 1 

FPR 0,026 0,026 0,026 0,026 

Gama - - - 1 

C - 1,8 2 1 

Ordem do polinômio - - 1 - 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os resultados demonstram que os classificadores obtiveram basicamente os mesmos 

resultados. Desta forma, optou-se por aquele que apresenta o menor tempo, sendo o SVM 

com Kernel Polinomial. Como todos os indicadores apresentaram valores dentro dos limites 

estabelecidos, a metodologia é finalizada. Assim, somente a característica “Número de 

pacotes DCP dentro de uma janela” foi suficiente para classificação desse evento. 

Uma vez que o Evento 1 foi finalizado, as análises foram feitas para o Evento 2. A 

Tabela 20 mostra os resultados obtidos. 

 
Tabela 20: Comparação de resultados - Evento 2- PROFINET 

Parâmetros e indicadores RNA 
SVM 

Linear Polinomial Gaussiano 

Entradas 1 1 1 1 

Neurônios 

1a camada 
1 - - 

- 

Neurônios 

2a camada 
1 - - 

- 

Erro Relativo (%) 7,6923 13, 461 13,461 13,461 

Tempo (s) 5,663 0,016 0,049 0,103 
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Acurácia 0,923 0,865 0,865 0,865 

TPR 0 0 0 0 

FPR 0,077 0,082 0,081 0,081 

Gama - - - 1 

C - 1 1 1 

Ordem do polinômio - - 1 - 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os resultados mostram que os classificadores não atingiram os limites estabelecidos. O 

melhor desempenho foi obtido pelo classificador RNA, mas o erro relativo e a FPR estão 

acima dos 5% definidos anteriormente. Um próximo passo da metodologia será necessário 

para o Evento 2.  

Aplicando-se a mesma metodologia para o Evento 3, verifica-se a Tabela 21. 

Tabela 21: Comparação de resultados - Evento 3 - PROFINET 

Parâmetros 

e 

indicadores 

RNA 
SVM 

Linear Polinomial Gaussiano 

Entradas 1 1 1 1 

Neurônios 

1a camada 
17 - - - 

Neurônios 

2a camada 
11 - - - 

Erro 

Relativo 

(%) 

13,207 16,981 16,981 16,981 

Tempo (s) 0,528 0,007 0,011 0,064 

Acurácia 0,868 0,830 0,830 0,830 

TPR 0,913 0,905 0,905 0,904 

FPR 0,167 0,219 0,218 0,218 

Gama - - - 90,5 

C - 1 1 1 

Ordem do 

polinômio 
- - 1 - 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Pela análise da Tabela 21, novamente os classificadores não atingiram a eficiência 

desejada. O melhor classificador foi a RNA. Todavia, verifica-se que o erro relativo, a TPR e 
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a FPR apresentam valores não condizentes com os limites estabelecidos. Uma única variável 

não é suficiente para classificar o Evento 3. 

Por fim, são mostrados os resultados da aplicação da metodologia para o Evento 4, 

conforme Tabela 22. 

 
Tabela 22: Comparação de resultados - Evento 4 - PROFINET 

Parâmetros e 

indicadores 
RNA 

SVM 

Linear Polinomial Gaussiano 

Entradas 1 1 1 1 

Neurônios 

1a camada 
3 - - - 

Neurônios 

2a camada 
1 - - - 

Erro Relativo (%) 8,163 32,653 26,530 16,326 

Tempo (s) 0,426 0,010 0,085 0,053 

Acurácia 0,918 0,673 0,735 0,836 

TPR 0,780 0,360 0,409 0,567 

FPR 0,050 0 0 0 

Gama - - - 15 

C - 1 2 2 

Ordem do polinômio - - 6 - 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Observa-se que o melhor classificador foi a RNA, mas ainda assim não atingiu os 

limites desejados. Aponta-se o erro relativo e a TPR como indicadores a serem melhorados.  

Ao final do primeiro passo da metodologia, somente o Evento 1 pode ser classificado 

com uma única variável. Para os demais eventos, uma segunda variável, a mais 

correlacionada com o erro de cada classificador, será inserida como entrada dos 

classificadores. Os resultados e análises são descritos na seção 6.1.2. 

 

 

6.1.2 Análise com duas características (1 entrada e 1 relacionada ao erro) 
 

Considerando que todos os resultados obtidos para os Eventos 2, 3 e 4 não atingiram 

os limites estabelecidos, uma segunda característica foi adicionada como entrada nos 

classificadores. A Tabela 23 representa as duas entradas dos classificadores. 
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Tabela 23: Características selecionadas 

Evento Classificador Característica Descrição 

2 Todos 
16 Número de MAC (fonte) diferentes 

13 Throughput Non-Real Time (Mbit/s) 

3 Todos 
4 Variância do tamanho dos pacotes transmitidos 

9 Número de MRP dentro de uma mesma janela 

4 Todos 
15 Número de MAC (destino) dentro de uma mesma janela 

3 Número de pacotes “Non-PROFINET” 

 

Pode-se, também, analisar os valores de correlação apresentados pela Tabela 24. 

Verifica-se que a correlação mútua entre as características (𝜌 𝐹𝑗
1∗ ,𝐹𝑖

) apresenta valores muito 

baixos. 

Tabela 24: Característica melhor correlacionada com o erro do classificador 

Evento Classificador 𝐹𝑗
2  𝜌 𝐹𝑗

1∗ ,𝐹𝑖
 𝜌𝑂𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅𝑗,𝐹𝑖 Classificação 

2 Todos 13 0,02 0,14 N 

3 Todos 9 0,01 0,13 N 

4 Todos 3 0,03 0,35 N 

N = Negligenciável, R = Relevante e AR = Altamente relevante. 

 

Analisando do ponto de vista geométrico as regiões formadas nos gráficos de uma 

entrada pela outra, é possível verificar se elas são disjuntas e não convexas. Os gráficos 

representados pela Figura 55, Figura 56 e Figura 57. 

. 

Figura 55: Análise das regiões dos pontos que formam as duas entradas do classificador - Evento 2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 56: Análise das regiões dos pontos que formam as duas entradas do classificador - Evento 3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 57: Análise das regiões dos pontos que formam as duas entradas do classificador - Evento 4 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Aplicando-se as duas características como entradas do classificador, é possível 

verificar os resultados referentes ao Evento 2 por meio da Tabela 25. 
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Tabela 25: Comparação de resultados - Evento 2 - PROFINET 

Parâmetros e indicadores RNA 
SVM 

Linear Polinomial Gaussiano 

Entradas 1 2 1 2 1 2 1 2 

Neurônios 

1a camada 
1 1 - - - - 

- 
- 

Neurônios 

2a camada 
1 1 - - - - 

- 
- 

Erro Relativo (%) 7,693 4 13, 461 5,801 13,461 1,818 13,461 2,083 

Tempo (s) 5,663 0,513 0,016 0,022 0,049 0,010 0,103 0,072 

Acurácia 0,923 0,96 0,865 0,941 0,865 0,981 0,865 0,979 

TPR 0 0 0,077 0 0 0 0 1 

FPR 0,077 0,040 0,082 0,058 0,081 0,081 0,081 0,022 

Gama - - - - - - 1 9,5 

C - - 1 1 1 1 1 7,5 

Ordem do polinômio - - - - 1 1 - - 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O classificador SVM com Kernel Gaussiano apresentou os melhores índices e a 

metodologia termina para este evento. As características “Número de MAC (fontes) 

diferentes” e “Throughput Non-Real Time” são suficientes para a classificação. Assim sendo, 

a metodologia é encerrada para este evento. 

Os resultados do Evento 3 são mostrados pela Tabela 26. 

 

Tabela 26: Comparação de resultados - Evento 3 - PROFINET 

Parâmetros e 

 indicadores 
RNA 

SVM 

Linear Polinomial Gaussiano 

Entradas 1 2 1 2 1 2 1 2 

Neurônios 

1a camada 
17 15 - - - - - - 

Neurônios 

2a camada 
11 21 - - - - - - 

Erro Relativo (%) 13,207 16,071 16,981 14,286 16,981 14,893 16,981 8 

Tempo (s) 0,528 0,753 0,007 0,011 0,011 0,016 0,064 0,078 

Acurácia 0,868 0,839 0,830 0,857 0,830 0,851 0,830 0,920 
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TPR 0,913 0,842 0,905 0,842 0,909 0,905 0,904 0,954 

FPR 0,167 0,162 0,219 0,136 0,218 0,218 0,218 0,107 

Gama - - - - - - 1 1 

C - - 1 1 1 1 1 1 

Ordem do polinômio - - - - 1 1 - - 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Observa-se uma redução de 16,981% de erro relativo do classificador SVM com 

Kernel Gaussiano para 8%, comportamento seguido pela acurácia, TPR e FPR. No entanto, os 

valores ainda não atingiram os limites desejados. Será necessária a continuação da 

metodologia para este evento. 

Por fim, a Tabela 27 traz os valores referentes ao Evento 4. 

Tabela 27: Comparação de resultados - Evento 4 - PROFINET 

Parâmetros e 

Indicadores 
RNA 

SVM 

Linear Polinomial Gaussiano 

Entradas 1 2 1 2 1 2 1 2 

Neurônios 

1a camada 
3 1 - - - - - - 

Neurônios 

2a camada 
1 19 - - - - - - 

Erro Relativo (%) 8,163 5,660 32,653 11,320 26,530 28,571 16,326 15,55 

Tempo (s) 0,426 0,427 0,010 0,018 0,085 0,049 0,053 0,071 

Acurácia 0,918 0,943 0,673 0,887 0,735 0,911 0,836 0,844 

TPR 0,780 0,823 0,360 0,647 0,409 0,714 0,529 0,695 

FPR 0,05 0 0 0 0 0 0 0 

Gama - - - - - - 2 1 

C - - 1 10,6 2 1 15 6,5 

Ordem do polinômio - - - - 6 6 - - 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Analogamente ao Evento 3, o Evento 4 apresentou melhora nos resultados. 

Considerando o classificador RNA, observa-se uma redução nos índices de erro relativo e 

FPR, um aumento na acuraria e TPR. Mas, mesmo assim, eles não estão conforme o esperado 

para o término da classificação. Os novos procedimentos serão descritos pela seção 6.1.3. 
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6.1.3 Análise com duas características selecionadas (2 entradas) 
 

Dando sequência à metodologia, a Tabela 28 resume as características selecionadas 

para os eventos que ainda não foram classificados. 

 

Tabela 28: Características selecionadas 

Evento Características selecionada Significado 

3 
13 Throughput Non-Real Time (Mbits/s) 

15 Número de MAC (destino) diferentes 

4 
4 Variância do tamanho dos pacotes transmitidos 

14 Throughput PROFINET (Mbits/s) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Analisando a Tabela 14,  verifica-se que as duas características com maiores 

coeficientes de correlação foram selecionadas. No entanto, a correlação mútua entre elas é 

baixa e, qualquer outra combinação entre as características apresenta resultados piores, de 

acordo com as análises a seguir. 

A variáveis escolhidas foram: F13 e F15 com os respectivos valores de: 

• Correlação e classificação: 0,54 (R) e 0,59 (R) 

• Correlação mútua: 0,19 

Considerando somente as características com os maiores coeficientes de correlação, tem-

se: 

1) As variáveis escolhidas foram: F4 e F15 com os respectivos valores de: 

• Correlação e classificação: 0,60 (R) e 0,59 (R); 

• Correlação mútua: 0,32. 

2) As variáveis escolhidas foram: F4 e F13 com os respectivos valores de: 

• Correlação e classificação: 0,60 (R) e 0, (R); 

• Correlação mútua: 0,86. 

3) As variáveis escolhidas foram: F13 e F11 com os respectivos valores de: 

• Correlação e classificação: 0,54 (R) e 0,50 (R); 

• Correlação mútua: 0,86. 

4) As variáveis escolhidas foram: F15 e F7 com os respectivos valores de: 

• Correlação e classificação: 0,59 (R) e 0,33 (N); 

• Correlação mútua: 0,36 

5) As variáveis escolhidas foram: F13 e F7 com os respectivos valores de: 

• Correlação e classificação: 0,54 (R) e 0,33 (AR); 



121 

 

• Correlação mútua: 0,25. 

6) As variáveis escolhidas foram: F11 e F7 com os respectivos valores de: 

• Correlação e classificação: 0,50 (R) e 0,33 (AR); 

• Correlação mútua: 0,16. O coeficiente de correlação mútua obteve valores 

abaixo do apresentado pelas características selecionadas. No entanto, os 

coeficientes de correlação das características com a saída do classificador 

possuem valores maiores. 

 

Como abordado por Silva, Spatti e Flauzino (2010), plotou-se uma entrada pela outra 

para verificar o comportamento dos pontos que compõem as classes que se almeja classificar. 

A Figura 58 e a Figura 59 representam os resultados dos eventos 3 e 4, respectivamente. 

 

Figura 58: Análise das regiões dos pontos que formam as duas entradas do classificador - Evento 3 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 59: Análise das regiões dos pontos que formam as duas entradas do classificador - Evento 4 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ao analisar a Figura 58 e a Figura 59 verificam-se, do ponto de vista geométrico, 

regiões disjuntas e não convexas.  

Analisando os resultados correspondentes ao Evento 3, verifica-se a Tabela 29. É 

possível destacar o classificador SVM Kernel Gaussiano que obteve melhor desempenho, 

uma vez que seu tempo de processamento foi o menor entre a RNA e o SVM com Kernel 

Polinomial.  Deste modo, como todos os limites foram satisfeitos, a metodologia termina para 

o Evento 3. 

Tabela 29: Parâmetros dos classificadores – duas variáveis de entrada – Evento 3 - PROFINET 

Parâmetros e indicadores de desempenho RNA 
SVM 

Linear Polinomial Gaussiano 

Neurônios 1a camada 3 - - - 

Neurônios 2a camada 1 - - - 

Erro Relativo (%) 1,923 5,769 1,923 1,923 

Tempo de processamento (s) 0,422 0,011 0,148 0,039 

Acurácia 0,981 0,942 0,981 0,981 

TPR 0,9643 0,928 0,964 0,964 

FPR 0 0,041 0 0 

Gama - - - 1 

C - 1 3 4,5 

Ordem do polinômio - - 4 - 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Por fim, o último evento pode ser analisado com auxílio da Tabela 30. 
 

Tabela 30: Parâmetros dos classificadores – duas variáveis de entrada – Evento 4 - PROFINET 

Parâmetros e indicadores de desempenho RNA 
SVM 

Linear Polinomial Gaussiano 

Neurônios 1a camada 21 - - - 

Neurônios 2a camada 3 - - - 

Erro Relativo (%) 5 10 8,334 6,667 

Tempo de processamento (s) 0,479   0,335 0,008 0,059 

Acurácia 0,950 0,900 0,917 0,933 

TPR 0,863 0,783 0,818 0,826 

FPR 0 0,027 0,026 0 

Gama - - - 18,5 

C - 1 1 1 

Ordem do polinômio - - 2 - 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Apesar do classificador RNA ter o melhor desempenho, o TPR não atendeu ao limite 

especificado. Portanto, para o Evento 4, faz-se necessário o prosseguimento da metodologia. 

 

 

6.1.4 Análise com três características (2 entradas + 1 relacionada com o 

erro) 
 

A característica mais correlacionada com erro do classificador foi aplicada ao evento 

4. 

Assim, a terceira característica foi selecionada de acordo com a métrica  𝑧3𝑖𝑗  e é 

descrita pela Tabela 31. Nesta tabela, 𝜌 𝐹𝑗
1∗ ,𝐹𝑖

e 𝜌 𝐹𝑗
2∗ ,𝐹𝑖

 são coeficiente de correlação com as 

características previamente selecionadas e aquelas sob investigação. Como pode ser 

observado, esses coeficientes de correlação são baixos, considerando a terceira variável e erro 

do classificador dos resultados. 

 

Tabela 31: Característica melhor correlacionada com o erro do classificador - PROFINET 

Evento Classificador 𝐹𝑗
3  𝜌 𝐹𝑗

1∗ ,𝐹𝑖
 𝜌 𝐹𝑗

2∗ ,𝐹𝑖
 𝜌𝑂𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅𝑗,𝐹𝑖 Classificação 

4 Todos 6 0,04 0,02 0,07 N 

N = Negligenciável, R = Relevante e AR = Altamente relevante. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Analisando o comportamento da inserção da terceira variável do ponto de vista 

geométrico, observa-se que as regiões são não conjuntas e convexas, como representado pela 

Figura 60. 
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Figura 60: Análise do comportamento das classes do ponto de vista geométrico – Evento 4 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Assim, o classificador foi aplicado novamente e os resultados foram expressos pela 

Tabela 32, representando os dados obtidos para o Evento 4. Em especial o classificador SVM 

com kernel polinomial teve uma redução do erro relativo de 8,33% para 2,32% 

aproximadamente. Sendo esta configuração a melhor dentre todas.  

 

Tabela 32: Análise dos resultados para o Evento 4 - PROFINET 

Parâmetros e indicadores 

de desempenho 
RNA 

SVM 

Linear Polinomial Gaussiano 

Entradas 2 3 2 3 2 3 2 3 

Neurônios 

1a camada 
21 1 - - - - - - 

Neurônios 

2a camada 
3 1 - - - - - - 

Erro Relativo (%) 5 4 10 7,6923 8,334 2,325 6,667 4,545 

Tempo (s) 0,479 0,383   0,335 0,023 0,008 0,013 0,059 0,071 

Acurácia 0,950 0,960 0,900 0,900 0,917 0,976 0,933 0,954 

TPR 0,863 0,984 0,782 0,75 0,818 0,937 0,826 0,712 

FPR 0 0 0,027 0 0,026 0 0 0 

Gama - - - - - - 18,5 2,5 

C - - 1 1 1 1 1 1 

Ordem do polinômio - - - - 2 2 - - 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Complementarmente aos resultados obtidos, pode-se analisar o comportamento do 

classificador RNA e função do erro relativo ao treinamento, o erro quadrático médio. 

Observa-se que o erro quadrático médio, quando se insere a terceira variável, é ligeiramente 

maior do que quando se trabalha com somente duas. Todavia, é importante citar que todos os 

demais indicadores de desempenho melhoraram. A Figura 61 ilustra a análise para o evento 4. 
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Figura 61: Erro quadrático médio - Evento 4 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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6.2 Aplicação da metodologia em uma rede SERCOS III 
 

A metodologia foi aplicada na rede SERCOS III com as configurações mostradas pela 

Tabela 33. A apresentação dos resultados não seguirá o padrão mostrado na seção 6.1. Uma 

abordagem mais direta será feita.  

Tabela 33: Configuração da rede SERCOS III 

Dispositivos SERCOS III Tráfego total (Mbits/s) Mestre Escravos 

9 1,35 1 9 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

As janelas e passos ótimos obtidos pelo otimizador para cada evento em específico é 

representado pela Tabela 34. 

Tabela 34: Janela e passos correspondentes a cada evento a ser classificado 

Evento 
Janela 

(pacotes) 

Passo 

(pacotes) 
Interações 

Valor da função 

objetivo 
Tempo de processamento 

1 349 12 44 5,478 3h e 02minutos 

2 20 146 32 6,162 4h e 21 minutos 

3 500 20 40 7,446 3h e 10 minutos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A característica mais correlacionada com a saída do classificador para evento é 

mostrada pela Tabela 35. 

Tabela 35: Características mais correlacionadas com a saída do classificador 

Evento Característica Descrição Valor da correlação 

1 13 Fase de comunicação – CP0 0,73 

2 17 Fase de comunicação - CP4 0,87 

3 6 Média do tamanho dos pacotes transmitidos 0,93 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Aplicando-se as características destacadas como entrada dos classificadores, obteve-se 

a Tabela 36 representando o Evento 1. 
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Tabela 36: Resultados - Evento 1 – Sercos III 

Parâmetros e indicadores  

de desempenho 
RNA 

SVM 

Linear Polinomial Gaussiano 

Entradas 1 1 1 1 

Neurônios 

1a camada 
11 - - - 

Neurônios 

2a camada 
13 - - - 

Erro Relativo (%) 5,132   5,132 5,132 4,977 

Tempo (s) 0,515 0,133 0,130 0,228 

Acurácia 0,948 0,948 0,948 0,950 

TPR 0,943 0,943 0,943 0,950 

FPR 0,050 0,050 0,050 0,047 

Gama - - - 3,5 

C - 1 1 1 

Ordem do polinômio - - 1 - 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Verifica-se que os indicadores de desempenho apresentaram resultados de acordo com 

os limites estabelecidos.  

Analisando-se os resultados dos demais eventos, pode-se visualizar os resultados do 

Evento 2 na Tabela 37. 

Tabela 37: Resultados dos classificadores – 1 variável – evento 2 – Sercos III 

Parâmetros e indicadores 

de desempenho 
RNA 

SVM 

Linear Polinomial Gaussiano 

Entradas 1 1 1 1 

Neurônios 

1a camada 
1 - - - 

Neurônios 

2a camada 
1 - - - 

Erro Relativo (%) 3,744 3,964 3,744 3,744 

Tempo (s) 3,966 0,037 1,114 0,168 

Acurácia 0,962 0,960 0,962 0,962 

TPR 0,835 0,826 0,826 0,961 

FPR 0 0 0 0,047 

Gama - - - 2,5 

C - 1 10 3,5 

Ordem do polinômio - - 6 - 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Apesar dos indicadores dos classificadores RNA, SVM com Kernel linear e 

polinomial terem sido praticamente iguais, TPR do classificador SVM com Kernel Gaussiano 

foi o melhor. Por isso, ele foi escolhido. 

Por fim, os resultados relacionados ao Evento 3 podem ser vistos na Tabela 38. 

Tabela 38: Resultados dos classificadores – 1 variável – evento 3 – Sercos III 

Parâmetros e indicadores 

de desempenho 
RNA 

SVM 

Linear Polinomial Gaussiano 

Entradas 1 1 1 1 

Neurônios 

1a camada 
1 - -  

Neurônios 

2a camada 
1 - -  

Erro Relativo (%) 2,968 3,154 3,154 3,154 

Tempo (s) 0,772 0,037 0,039 0,123 

Acurácia 0,970 0,968 0,968 0,968 

TPR 0,989 0,991 0,991 1 

FPR 0,047 0,076 0,076 0 

Gama - - - 1 

C - 1 1 2 

Ordem do polinômio - - 1 - 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Assim como no evento 2, não é necessário seguir com a metodologia, já que o melhor 

classificador, a RNA, atendeu aos limites.  

As características apontadas pela Tabela 35 são suficientes para a classificação dos 

eventos desejados. 
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6.3 Resumo dos resultados obtidos 
 

Considerando a quantidade de informações e resultados mostrados, esta seção resume 

em apenas duas tabelas os classificadores que obtiveram os melhores desempenhos. A Tabela 

39 relaciona os eventos correspondentes à rede PROFINET. 

Tabela 39: Resumo dos resultados obtidos – Rede PROFINET 

Parâmetros e indicadores de desempenho 

Evento 1 Evento 2 Evento 3 Evento 4 

Polinomial Gaussiano Gaussiano Polinomial 

Entradas 1 2 2 3- 

Neurônios 1a camada - - - - 

Neurônios 2a camada - - - - 

Erro Relativo (%) 2,381 2,083 1,923 2,325 

Tempo de processamento (s) 0,021 0,072 0,039 0,013 

Acurácia 0,976 0,979 0,981 0,976 

TPR 1 1 0,964 0,937 

FPR 0,026 0,022 0 0 

Gama - 9,5 1 - 

C 2 7,5 4,5 1 

 1 - - 2 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A Tabela 40 mostra resultados obtidos para a classificação dos eventos 

correspondentes ao protocolo SERCOS III. 

Tabela 40: Resumo dos resultados obtidos – Rede PROFINET 

Parâmetros e indicadores de desempenho 

Evento 1 Evento 2 Evento 3 

Gaussiano Gaussiano RNA 

Entradas 1 1 1 

Neurônios 1a camada - - 1 

Neurônios 2a camada - - 1 

Erro Relativo (%) 4,977 3,744 2,968 

Tempo de processamento (s) 0,228 0,168 0,772 

Acurácia 0,950 0,962 0,970 

TPR 0,950 0,961 0,989 

FPR 0,047 0,047 0,047 
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Gama 3,5 2,5 - 

C 1 3,5 - 

Ordem do polinômio - - - 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

6.4 Discussão da metodologia  
 

Os resultados apresentados na seção anterior possibilitaram discutir passo a passo a 

metodologia proposta. No entanto, a fim de estudar sua eficiência, duas formas distintas são 

propostas: a primeira consiste em aplicar metodologia novamente para uma rede com 

configuração distinta e a segunda é baseada na comparação de trabalhos correlatos 

encontrados na literatura científica.   

 

 

6.4.1 Aplicação da metodologia em outra rede PROFINET 
 

Aplicando-se a metodologia em outra rede PROFINET real com configurações 

distintas, pode-se analisar seu comportamento. Este procedimento não foi realizado para redes 

SERCOS III pois todas as redes reais de onde os dados foram coletados apresentavam 

configurações similares. 

Considera-se a Rede 2, a rede PROFINET com configuração apresentada conforme a 

Tabela 41. 

Tabela 41: Configuração da rede PROFINET 

Rede Dispositivos PROFINET Tráfego total (Mbits/s) Switches no anel 

2 190 73,18 11 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De modo resumido, a Tabela 42 relaciona os melhores resultados dos classificadores 

quando aplicados para os eventos relacionados à Rede 2. 

Tabela 42: Resultados dos classificadores para a Rede 2 

Parâmetros e indicadores de desempenho 

Evento 1 Evento 2 Evento 3 Evento 4 

RNA 
SVM 

Gaussiano 
RNA 

SVM 

Gaussiano 

Entradas 2 2 3 2 

Neurônios 1a camada 5 - 15 - 

Neurônios 2a camada 21 - 19 -  

Erro Relativo (%) 0,543 4,734 3,508 1,695 
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Tempo de processamento (s) 0,433 0,110 0,567 0,096 

Acurácia 0,995 0,953 0,965 0,983 

TPR 1 1 1 1 

FPR 0,005 0 0,036 0 

Gama - 27 - 11,5 

C - 15,5 - 19,5 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Verifica-se que os resultados estão dentro dos limites pré-estabelecidos. Vale 

comparar esses resultados com trabalhos correlatos encontrados na literatura científica. 

 

 

6.4.2 Comparação com trabalhos correlatos 
 

Analisando os trabalhos correlatos presentes na comunidade científica que 

classificaram anomalias por meio de classificadores, sejam eles os mais variados possíveis, 

pode-se relacioná-los como segue: 

 

Trabalho 1: (YUSHENG et al., 2017) 

O trabalho apresentado consiste na análise da comunicação Modbus TCP por meio de 

um conjunto de regras para detectar ataques. O sistema consiste na extração de características 

relacionadas ao tráfego com auxílio de uma janela deslizante. Assim sendo, os autores 

conseguiram uma taxa de falsos positivos menor ou igual a 0,045% para os ataques propostos 

e realizados em laboratório. 

 

Trabalho 2: (SHANG et al., 2016a) 

Os autores também exploram a detecção de ataques a redes Modbus TCP. Para isso, 

eles replicam situações reais em laboratório para que o tráfego seja estudado. A seleção de 

características e a posterior classificação por um SVM com kernel linear é discutida.   

A acurácia relacionada ao conjunto de testes obteve 98,25% quando seleção de 

características para treinar o classificador e 87,25% quando não o fizeram. 

 

Trabalho 3: (DENG et al., 2016) 

Os autores novamente trabalham com a detecção de ataques em redes Modbus TCP 

por meio da extração de características e seleção com SVM. Somente duas características em 

específico são utilizadas para a classificação. São utilizados três tipos de kernels diferentes: 

linear, polinomial e o radial. Os resultados seguem conforme a Tabela 43. 
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Tabela 43: Resultados do classificador SVM – Trabalho 3 

Kernel Acurácia (%) FPR (%) Alarmes perdidos (%) 

Linear 76,0573 17,23 10,071 

Polinomial 89,6102 8,913 0,101 

Radial 96,5517 4,582 0,989 

Fonte: (DENG et al., 2016) 

 

Trabalho 4: (SHANG et al., 2016b) 

Analogamente aos demais trabalhos, este visa a detecção de ataques em redes que 

utilizam o protocolo Modbus TCP por meio da extração, seleção e classificação de 

características. Assim, os autores utilizaram um SVM com kernel gaussiano e optaram por 

otimizar a busca pelos parâmetros ótimos. 

Como meio de validar a metodologia eles compararam o SVM com kernel gaussiano 

otimizado pelo método de busca grid, com uma rede neural artificial RBF e outra PMC. Os 

resultados podem ser analisados por meio da Tabela 44. 

Tabela 44: Resultados dos classificadores - Trabalho 4 

Indicador de desempenho PSO-SVM Grid-SVM RBF PMC 

Acurácia 98 % 94 % 75 % 72,5 % 

Tempo 0,04125 0,534136 0,2106 0,7135 

Taxa de falsos positivos 2% 5% 20% 25% 

Fonte: (SHANG et al., 2016b) 

 

Trabalho 5: (TURCATO, 2015) 

Este autor estudou a detecção de ataques em redes PROFINET criadas em laboratório. 

Para isso, utilizou também da técnica de janela deslizante, extração, seleção e classificação de 

características. O classificador adotado consiste em um PMC. Para os quatro cenários 

propostos, ele obteve a relação de acerto mostrada pela Tabela 45: 

 

Tabela 45: Indicadores - Trabalho 5 

Cenário Taxa de detecção Taxa de falsos positivos 

1 99,08% 0,00% 

2 99,16% 0,06% 

3 99,67% 0,15% 

4 99,22% 0,26% 

Fonte: (TURCATO, 2015) 
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Em termos gerais, é importante destacar que as cinco pesquisas correlatas são 

realizadas com dados simulados em laboratório e que, somente dados reais, obtidos na 

indústria foram utilizados para a aplicação da metodologia proposta por esta tese. Assim 

sendo, destaca-se que, algumas simulações dos trabalhos 2, 3 e 4 apresentaram resultados com 

valores abaixo dos mostrados pela metodologia proposta e, os melhores resultados 

condizentes com os apresentados por este trabalho. 
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Capítulo 7: Conclusões e trabalhos futuros 

 

As considerações sobre o trabalho apresentado e os trabalhos futuros decorrentes dele 

serão apresentados por este capítulo. 

 

 

7.1 Conclusões 

 

Duas pesquisas bibliográficas quantitativas foram realizadas nas etapas iniciais de 

elaboração deste trabalho e foi detectado uma lacuna na quantidade de trabalhos científicos 

que abordam o tema de falhas e diagnósticos de redes RTE. Nesse sentido, o tema abordado 

por esta tese teve como principal objetivo, propor um método inédito para a detecção de 

eventos anômalos em redes RTE por meio da análise off-line das mensagens transmitidas.  

 Ao total, sete cenários diferentes, correspondendo a cinco eventos e dois estados 

normais de operação, de redes reais PROFINET e SERCOS III foram classificados. Para isso, 

o tráfego é analisado em janelas de onde são extraídas características estatísticas e específicas 

do protocolo RTE utilizado.  

 Ao contrário do que foi realizado por pesquisas correlatas, a janela e o passo não 

possuíam tamanhos fixos. O uso do otimizador Pattern Search e a criação da função objetivo 

para determinar a janela e passos ótimos, teve significativa importância na maximização da 

taxa de acerto dos classificadores utilizados. Complementarmente, o emprego de uma técnica 

para seleção de características possibilitou a redução do esforço computacional envolvido.  

Comparando os resultados obtidos pela metodologia proposta com pesquisas similares 

aplicadas em dados gerados em laboratório, é possível observar que houve taxas de acertos 

equivalentes e até melhores em determinados cenários. Outro ponto a ser destacado é a 

utilização de dados coletados no ambiente industrial, onde é comum verificar mais 

diversidade de equipamentos de fabricantes diferentes, ruídos eletromagnéticos e não 

conformidades relacionadas a instalação física da rede. 

Conclui-se, destacando que a seleção, das possíveis características e dos eventos de 

interesse, pode ser feita com base no protocolo sob investigação. Este fato é fundamental para 

que a metodologia proposta possa ser explorada para outros protocolos baseados em RTE, 

destacando a sua versatilidade. 
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7.2 Trabalhos futuros  

 

Dentre os trabalhos, que são entendidos como continuidade da pesquisa apresentada, 

citam-se os seguintes: 

 

1) Aumentar a quantidade de eventos relacionados às anomalias de desempenho no 

intuito de classificar pequenos eventos, como: queda e inserção de dispositivos, 

presença de ferramentas de diagnóstico. 

2) No âmbito de testar a metodologia apresentada para outros eventos, há possibilidade 

de abordar anomalias relacionadas a ataques.  

3) Expansão para outros protocolos e anomalias, mas sempre buscando eventos que 

estejam presentes no cotidiano dos profissionais da área. 

4) Possível implementação em hardware. 

5) A implementação da metodologia para o diagnóstico on-line realizado em nuvem no 

contexto da Industria 4.0. 

6) Possível implementação de outros métodos de seleção de características, como 

Principal Component Analysis (PCA), por exemplo. 

7) A implementação de outros classificadores. 
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ANEXO A: Exemplo de Aplicação do Pattern Search 
 

Supondo o exemplo dado por Mathworks (2017), a sequência de passos ilustrada pela 

Figura 34 é explicada. 

 

Interação 1  

• Passo 1: Geração de um ponto inicial, do tamanho do passo Δk e aplicação do ponto 

inicial à função objetiva.  Na primeira interação, o mesh size é 1 e algoritmo GPS 

atribui como ponto inicial o ponto definido pelo usuário. Dado o ponto inicial x0 = 

[2.1 1.7], a função objetivo possui valor 4,6347. Assim, têm-se:  

 

{
 

 
[1       0] + 𝑥0 = [ 𝑥 + 𝑀𝑆     𝑦]
[0       1] + 𝑥0 = [𝑥      𝑦 + 𝑀𝑆]

[−1  0 ] + 𝑥0 = [𝑥 −𝑀𝑆      𝑦]
[0 − 1] + 𝑥0 = [𝑥      𝑦 − 𝑀𝑆]

 =  

{
 

 
[1       0] + 𝑥0 = [3.1  1.7]
[0       1] + 𝑥0 = [2.1  2.7]

[−1  0 ] + 𝑥0 = [1.1  1.7]
[0 − 1] + 𝑥0 = [2.1 0.7]

 (15) 

 

Onde, MS (Mesh Size) possui valor 1. 

 

• Passo 2: Avaliação da resposta da função objetiva frente ao ponto inicial.  O algoritmo 

analisa a resposta da função objetivo nos pontos determinados pelo passo anterior até 

que ele encontre um que possua valor função objetivo inferior ao do ponto inicial. 
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Figura 62: Exemplo Matlab - Primeira interação algoritmo GPS – ponto x0 

 

Fonte: Adaptado de (MATHWORKS, 2017). 

 

No exemplo dado pela Figura 62, o primeiro ponto a ser encontrado é o [1.1 e 1.7], 

cujo valor da função objetivo é 4.5146, então a primeira interação foi bem-sucedida 

(successful). 

Um fato interessante apresentado consiste no algoritmo GPS parar a busca assim que 

ele encontra um ponto da função objetivo menor que o da função objetivo. Desta forma, o 

algoritmo não procura pelos demais, embora haja casos melhores. Há um parâmetro a ser 

ajustado para que o algoritmo procure por todos os pontos, denomina-se busca completa 

(complete poll). 

 

Interação 2 

Depois de uma busca bem-sucedida, o algoritmo GPS multiplica o valor do mesh size 

por 2 (fator de expansão). Seguindo com o exemplo, verifica-se: 

 

{
 

 
2 ∗ [1       0] + 𝑥1 = [ 𝑥 + 𝑀𝑆     𝑦]

2 ∗ [0       1] + 𝑥1 = [𝑥      𝑦 + 𝑀𝑆]

2 ∗ [−1  0 ] + 𝑥1 = [𝑥 −𝑀𝑆      𝑦]

2 ∗ [0 − 1] + 𝑥1 = [𝑥      𝑦 − 𝑀𝑆]

 =  

{
 

 
2 ∗ [1       0] + 𝑥1 = [ 3.1     1.7]

2 ∗ [0       1] + 𝑥1 = [1.1      3.7]

2 ∗ [−1  0 ] + 𝑥1 = [−0.9   1.7]

2 ∗ [0 − 1] + 𝑥1 = [1.1 − 0.3]

 (16) 
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Onde, MS (Mesh Size) possui valor 2. A Figura 63 representa o valor do ponto x1. 

 

Figura 63: Exemplo Matlab - Primeira interação algoritmo GPS – ponto x1 

 

Fonte: Adaptado de (MATHWORKS, 2017). 

 

Novamente, o algoritmo encontra o primeiro valor que seja menor que 4,5146 do 

ponto x1. O valor correspondente é [-0.9 1.7] com valor da função objetivo de 3,25. A 

interação 2 foi bem-sucedida. Por causa disso, o valor do mesh size é multiplicado por 2 e vai 

a 4 para a terceira interação.  

Já na quarta interação, o valor do mesh size está em 8 e o valor do ponto inicial é de  

x3 = [-4.9 1.7]. 

Assim, têm-se: 

 

{
 

 
8 ∗ [1       0] + 𝑥1 = [ 𝑥 + 𝑀𝑆     𝑦]

8 ∗ [0       1] + 𝑥1 = [𝑥      𝑦 + 𝑀𝑆]

8 ∗ [−1  0 ] + 𝑥1 = [𝑥 − 𝑀𝑆      𝑦]

8 ∗ [0 − 1] + 𝑥1 = [𝑥      𝑦 − 𝑀𝑆]

 =  

{
 

 
8 ∗ [1       0] + 𝑥3 = [ 3.1         1.7]

8 ∗ [0       1] + 𝑥3 = [−4.9      9.7]

8 ∗ [−1  0 ] + 𝑥3 = [−12.9    1.7]

8 ∗ [0 − 1] + 𝑥3 = [−4.9 − 1.3]

 (17) 

 

A Figura 64 representa os valores das funções objetivos: 
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Figura 64: Exemplo Matlab - Primeira interação algoritmo GPS – ponto x3 

 

Fonte: Adaptado de (MATHWORKS, 2017). 

 

Nenhum dos pontos tem o valor inferior ao do ponto x3, assim, a busca é chamada de 

malsucedida (unsuccessfull). O algoritmo não muda de ponto para a próxima interação x4=x3. 

Assim, o algoritmo multiplica o mesh size por 0,5, o valor padrão do fator de contração 

(contraction factor). Seguindo o exemplo, o valor do mesh size para a próxima será 4.  




