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Streszczenie: W artykule przedstawiono koncepcj bezpiecznej transmisji danych w mobilnym systemie
rozproszonym zoonym ze stacji procesowych i operatorskiej. Stacje procesowe systemu s poczone drog
radiow za pomoc radiomodemów, co umoliwia instalacj stacji w ruchomych obiektach transportowych.
Podano przykady zastosowania prezentowanych zagadnie w systemach transportowych, a take potencjalne
miejsca wystpowania zagroe dla bezpieczestwa transmisji. Opisano moliwe warianty zabezpieczenia
komunikacji. Przybliono zaoenia koncepcji bezpiecznej komunikacji w systemie.
Sowa kluczowe: radiomodem, bezpieczestwo, system rozproszony

1. WPROWADZENIE
Pod pojciem mobilnego systemu rozproszonego naley rozumie, na potrzeby
niniejszego opracowania, rozproszony system skadajcy si ze stacji:
- master – nadrzdnej stacji operatorskiej, której zadaniem jest inicjowanie,
utrzymywanie i koczenie pocze ze stacjami procesowymi, prowadzenie
diagnostyki komunikacji w caym systemie, realizacja oddziaywania
operatorskiego oraz wizualizacji procesu sterowanego przez stacje procesowe;
- slave – podrzdnych stacji procesowych, których zadaniem jest realizacja
programów sterowania procesem w odlegych wzgldem stacji operatorskiej
miejscach oraz reakcja na zapytania kierowane do nich ze stacji operatorskiej.
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Stacje procesowe rozpatrywanego systemu, a przynajmniej ich cz jest poczona
z pozostaymi drog radiow (rys. 1) za pomoc radiomodemów, co umoliwia instalacj
stacji procesowych w ruchomych obiektach. Przykadowymi obszarami zastosowania tego
typu systemu rozproszonego s instalacje:
- systemów kontroli pojazdów sub ratunkowych;
- systemów komunikacji urzdze transportowych w halach fabrycznych;
- systemów koordynacji sygnalizacji wietlnej;
- systemów monitoringu pojazdów sub komunalnych;
- systemów monitoringu parametrów atmosferycznych;
- systemów sterowania bramami, rampami itp. [11].
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Rys. 1. Komunikacja radiomodemowa w systemie

2. ZAGROENIA TRANSMISJI
W przypadku realizacji pocze stacji operatorskiej z mobiln stacj procesow, istotne
znaczenie ma zabezpieczenie transmisji przed nieuprawnionym dostpem. Potencjalnymi,
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newralgicznymi miejscami, w których system transmisji [2] naraony jest na destrukcyjne
oddziaywania intruzów przedstawiono na rys. 2.:
- poczenie stacja procesowa – radiomodem (rys. 2 – oznaczone „1”);
- poczenie radiomodem – radiomodem (oznaczone „3”);
- poczenie radiomodem – stacja operatorska (oznaczone „2”).
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Rys. 2. Przesy danych w rozpatrywanym systemie

System zestawiony w sposób przedstawiony schematycznie na rys. 2
(niezabezpieczony), jest naraony na ataki ze strony intruzów. Moe to by np. atak na
poufno [3]. Rys. 3 przedstawia zasad takiego ataku, w odniesieniu do rozpatrywanego
systemu. Niezabezpieczona transmisja radiowa jest podsuchiwana przez intruza.
Pozyskane, skradzione, poufne dane mog by w niewaciwy sposób wykorzystane. Tutaj
s to dane dotyczce np. sterowania sygnalizacj wietln i systemem transportowym.
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Rys. 3. Ilustracja ataku na poufno komunikatu
O ile przykad z rys. 3 przedstawia atak nie polegajcy na ingerencji w przesyane dane, to
kolejny, z rys. 4, ilustruje atak typu MIM (ang. Man In The Middle [10]). Niebezpieczestwo
przechwycenia komunikatu, jego modyfikacji oraz podrobienia jest istotne z punktu widzenia
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systemów krytycznych ze wzgldu na wypeniane funkcje. Przechwytujc prawdziwy komunikat
oraz wysyajc podrobiony, faszywy, moe on w taki sposób skonstruowa polecenie dla stacji
procesowej, aby zmieni sposób wykonywania np. programu sterowania sygnalizatorem
wietlnym, wczajc „zielon fal” dla nieuprawnionego pojazdu. Z kolei przechwycenie
i podrobienie odpowiedzi stacji procesowej moe spowodowa zablokowanie stacji operatorskiej
(atak typu DoS [7]).
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Rys. 4. Ilustracja ataku na integralno komunikatu

3. TRANSMISJA DANYCH W SYSTEMIE
ROZPROSZONYM
Zakadajc uycie otwartych systemów przemysowych zapewniajcych poczenie
urzdze rónych producentów, mona zastosowa kilka sposobów zabezpieczenia
transmisji:
- Rozwizania firmowe zapewniane przez urzdzenia radiowe, zabezpieczajce
transmisj z wykorzystaniem dedykowanych protokoów, stosujcych
kryptograficzne metody ochrony przesyanych danych. Rozwizanie to zapewnia
ochron przed intruzami tylko poczenia „modem radiowy – modem radiowy”
(bezpieczestwo danych transmitowanych na odcinku 3 – rys. 2).
- Zastosowanie komunikacji szyfrowanej z uyciem VPN (wirtualnej sieci
prywatnej) polegajce na utworzeniu wirtualnego szyfrowanego poczenia
pomidzy komputerem-stacj operatorsk a tzw. bram. Rozwizanie
problematyczne ze wzgldu na dodatkowe ogniowo transmisji - bram, pomidzy
radiomodemem a stacj procesow (bezpieczestwo danych transmitowanych na
odcinkach 2 i 3 oraz na czci odcinka 1 – rys. 2).
- Wykonanie szyfrowania danych na poziomie stacji procesowej i deszyfrowania
tych danych w stacji operatorskiej oraz analogicznej „cieki” powrotnej
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komunikatu. Zapewnia to bezpieczny przesy komunikatów na wszystkich
odcinkach 1-3, zaznaczonych na rys. 2.
Koncepcja rozwizania ostatniego z wymienionych sposobów jest tematem rozwaa
wkolejnychpunktachniniejszegoopracowania.

4. KONCEPCJA TRANSMISJI BEZPIECZNEJ
Zastosowanie zabezpieczenia komunikacji w postaci szyfrowania wysyanych
komunikatów zapewnia bezpieczestwo transmisji niezalenie od zastosowanego sposobu
transmisji radiowej. Przykadem takiego rozwizania jest poczenie stacji procesowej
AC800F [5] ze stacj operatorsk wyposaon w system SCADA [6]. Moe to by pakiet
wizualizacji InTouch [4].
Zaoenia (w tym wstpne ograniczenia) koncepcji komunikacji s nastpujce:
1.
Po stronie stacji operatorskiej odbywa si dozorowanie procesu sterowanego
przez stacj procesow. Stacja operatorska udostpnia obrazy synoptyczne
wizualizujce stan procesu sterowanego przez stacj procesow, wywietla
wskazówki doradcze dla operatora/decydenta systemu.
2.
Komunikacja pomidzy urzdzeniami prowadzona jest wedug przemysowego
protokou Modbus [8].
3.
Komunikacja radiowa stanowi „prze roczyst”, dla obydwu stron, lini
transmisyjn. Widoczna jest ona jako zwyke cze szeregowe.
4.
Stacje uczestniczce w komunikacji nie ingeruj w sposób transmisji radiowej.
5.
Urzdzenia komunikuj si wedug zasady master (stacja operatorska) – slave
(stacja procesowa) [8]. Stacja operatorska inicjuje poczenie, a stacja procesowa
odpowiada (w bardziej ogólnym przypadku omawianego zabezpieczenia model
wymiany informacji w procesie komunikacji nie ma wikszego znaczenia).
Moduy na rys.5, ilustrujcym proponowany proces komunikacji, oznaczaj
wydzielon, spójn cz programu sterujcego, odpowiadajc za wykonanie funkcji
wymienionej w ich nazwie. S to fragmenty schematów np. w jzyku FBD [9, 1] lub
innym jzyku programowania sterowników. Proces bezpiecznej transmisji przebiega
wedug nastpujcego schematu (rys. 5):
1.
Przed wysaniem komunikatu-pytania nastpuje dokonanie szyfrowania wartoci
pola danych. Wykonywane jest to za pomoc odpowiedniego skryptu lub
specjalnej kontrolki. Moliwe jest te przeniesienie pewnych oblicze za pomoc
odwoania do arkusza kalkulacyjnego.
2.
Komunikat z zaszyfrowanym polem danych przesyany jest do stacji procesowej
z wykorzystaniem zasady podanej wyej (wg punktów 1-5).
3.
Odpowiednio skonfigurowana stacja procesowa otrzymuje komunikat
z zaszyfrowanym poleceniem. Zapytania o wartoci zmiennych procesowych
powinny by formuowane w postaci polece ustawiajcych pewn warto.
4.
Nastpuje deszyfrowanie polecenia (modu deszyfrujcy) oraz automatyczna
odpowied (modu nadawczy) zgodnie z wymaganiami protokou.
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5.

6.

7.

Stacja procesowa dokonuje szyfrowania danych danych wykorzystujc do tego
celu przygotowany modu szyfrujcy. Jest to zespó bloków funkcyjnych
szyfrujcy dane wejciowe z ustalonym wczeniej kluczem, analogicznym do
tego, którego uywa skrypt stacji operatorskiej (szyfrowanie symetryczne).
Nastpnie stacja procesowa oczekuje na kolejn wymian polece, w ramach
której przesya zaszyfrowane dane do stacji operatorskiej, wykorzystujc do tej
operacji ww. moduy.
Nastpuje proces odbioru danych (realizowany przez driver komunikacyjny stacji
operatorskiej), deszyfrowania danych oraz ich prezentacji np. w formie graficznej.
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Rys. 5. Procedury zabezpieczajce

5. PODSUMOWANIE
Przedstawiona w opracowaniu koncepcja bezpiecznej transmisji danych w mobilnym
systemie rozproszonym moe by rozbudowana o kolejne rozwizania uzupeniajce,
pozwalajce m.in. na:
1.
Bezpieczn dystrybucj kluczy symetrycznych poprzez zastosowanie
w pocztkowej fazie procesu komunikacji szyfrowania asymetrycznego
i, nastpujcego po nim, przejcia do szyfrowania symetrycznego.
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Rozbudow systemu o kolejne stacje operatorskie (por. rys. 5) z zastosowaniem
szyfrowania danych na poziomie komunikacji wykorzystujcej protokoy
przemysowe bazujce na standardach Ethernet i TCP/IP (niezalenego od
mechanizmów oferowanych przez standardowe protokoy).
Zgrupowanie fragmentów programu, odpowiedzialnych za realizacj funkcji
wybranych moduów z rys. 5 i utworzenie bloków uytkownika (ang. User
Function Block), w celu ich atwiejszego, wielokrotnego wykorzystania.
Rozbudow moduu szyfrujcego o funkcj wyboru algorytmu kryptograficznego.

Opisana koncepcja pozwala na implementacj mechanizmów zabezpieczajcych
w rozwizaniach pozbawionych funkcji ochrony transmitowanych danych oraz na
zastosowanie standardowych protokoów komunikacyjnych sieci przemysowych.
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CONCEPT OF THE SECURE TRANSMISSION IN MOBILE DISTRIBUTED SYSTEM
Summary: The concept of secure data transmission in a mobile distributed system composed of the process
stations and the operator stations is presented. Process stations are connected to the system via radio modems.
It allows the installation in mobile transport facilities. The examples of the application of the presented issues
in transport systems, as well as the potentially locations of the security risks of transmission are given. The
possible options for secure communications are described. The assumptions of the concept of a secure
communication system are explained.
Keywords: radio-modem, security, distributed system

