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PROBLEM BEZPIECZNEGO MONITORINGU 
OBIEKTÓW RUCHOMYCH W TRANSPORCIE 

L�DOWYM 

Streszczenie 
Od wielu lat informacje o poło�eniu ruchomych obiektów transportowych (pojazdy samochodowe 

lokomotywy  poci�gów) s� monitorowane na bazie systemu pozycjonowania GPS i zwrotnej transmisji 
informacji do centrum sterowania poprzez system GSM/GPRS. Autorzy chcieli zwróci� uwag� na 
zagro�enia tego typu monitoringu (zwi�zane z czynami przest�pczymi lub terrorystycznymi) oraz 
zaproponowa� istotn� popraw� bezpiecze�stwa  przesyłania i przetwarzania takich informacji poprzez 
odpowiednie zabezpieczenia kryptograficzne wprowadzone poprzez normy UE w bezpiecznych 
aplikacjach automatyki kolejowej. 

WPROWADZENIE 
W ci�gu ostatnich systemy monitoringu ruchomych obiektów transportowych stały si�

niezwykle popularne. Wi�zało si� to na pocz�tku głównie ze �ledzenia pojazdów 
samochodowych przez niektóre firmy ubezpieczeniowe (głównie ochrona przed kradzie��), 
ale bardzo szybko okazało si�, �e monitoring pojazdów ci��arowych pozwala nie tylko na 
obserwacj� trasy takiego pojazdu, ale te� kontrol� podstawowych parametrów w tym np. 
kontrol� zu�ycia paliwa. ale kontrola parametrów trakcyjnych pozwalała na szybk�
diagnostyk�, co znacznie obni�ało koszty serwisowania uszkodzonych pojazdów. Na rys. 1 
pokazano obrazy na monitorze dyspozytora informuj�ce o poło�eniu pojazdu na wyznaczonej 
trasie oraz przykładowe zu�ycia przez taki pojazd [6]. Podstaw� był oczywi�cie system 
pozycjonowania GPS oraz system GSM/GPRS do transmisji informacji zwrotnych. 

Rys. 1. Monitoring samochodów ci��arowych a) poło�enie na trasie b) zu�ycie paliwa
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Monitoring lokomotyw poci�gów pasa�erskich wi�zał si� nie tylko z diagnostyk�, ale 
informacja o poło�eniu poci�gu na trasie pozwalała na efektywne zarz�dzanie zasilaniem (co 
miało szczególne znaczenie w przypadku poci�gów o du�ych pr�dko�ciach) ale te� pozwalało 
na efektywne sterowanie ruchem, zwłaszcza w przypadku nieprzewidzianych sytuacji 
(katastrof, ale te� np. blokad i protestów przy transporcie materiałów radioaktywnych). Na 
rys. 2 pokazano obraz monitoringu szybkich poci�gów TGV [7] oraz sposób prowadzenia 
poci�gów na tzw. widoczno�� elektryczn� przy zapewnieniu minimalnej drogi hamowania [2] 

(informacje o poło�eniu poci�gu s� w tym przypadku transmitowane w standardzie GSM-
R, posiadaj�cym parametry zbli�one do publicznego standardu GSM). 

  

Rys. 2. Monitoring poci�gów a) poło�enie na trasie b) jazda na widzialno�� elektryczn�

Przytoczono jedynie podstawowe aplikacje zwi�zane z transmisj� GPS oraz GSM, w 
literaturze mo�na znale�� szereg innych zastosowa� monitoringu w obiektach 
transportowych. 

1. TRANSMISJA SYGNAŁÓW W SYSTEMACH MONITORINGU 
OBIEKTÓW TRANSPORTOWYCH 
Transmisja danych w standardzie wykorzystuje cz��ciowo kanały logiczne standardowego 

GSM, jednak podstaw� jego funkcjonowania s� wydzielone kanały logiczne do obsługi ruchu 
pakietowego. Zale�nie od konfiguracji i obci��enia komórki ruchem, kanały pakietowe mog�
wyst�powa� w ró�nych kombinacjach.  

Pakiety informacji w sieci GPRS zorganizowane s� w bloki TBF (ang. Temporary Block 
Flow), które s� tworzone na potrzeby przesłania informacji pakietowych, ka�dy blok TBF 
wyposa�ony jest w unikalny w skali komórki numer identyfikacyjny TFI (ang. Temporary 
Flow Identity). W sieci GSM o wyborze komórki pracy decyduje sterownik BSC, natomiast w 
sieci GPRS to terminal decyduje o wyborze komórki pracy (ang. Cell selection) i 
ewentualnych ponownych selekcjach komórek w przypadku zmieniaj�cych si� warunków 
propagacji sygnału. W przypadku, gdy zmienia si� równie� obszar przywoła� dla komutacji 
ł�czy, terminal jednocze�nie wykonuje procedur� aktualizacji poło�enia dla komutacji ł�czy. 
Poł�czenie GPRS jest całkowicie odseparowane od innych sieci, a w szczególno�ci od 
Internetu.  
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Przedstawiony na rysunku 5.b algorytm A8 generuje klucz 64-bitowy Kc, wykorzystywany do 
szyfrowania danych. 

   
Rys. 5. Algorytmy szyfrowania, a) A3, b) A8 oraz szyfrowanie przesyłanych informacji c)

Na rysunku 5.c przedstawiony został sposób szyfrowania informacji w oparciu o algorytm 
szyfrowania A5. Parametrami tego algorytmu s� 22-bitowy numer ramki TDMA oraz 64-
bitowy klucz Kc, na wyj�ciu otrzymuje si� 114-bitowe ci�gi S1 i S2, wykorzystywane do 
szyfrowania informacji przychodz�cych i wychodz�cych ze stacji ruchomej MS. 

Szyfrowanie i deszyfrowanie informacji polega na operacji sumy modulo dwa 114 bitów 
informacji nadawanych b�d� odbieranych ze 114 bitami wytworzonymi w algorytmie A5. 
Zapewnia to brak powtarzalno�ci ci�gu szyfruj�cego dla 3.5-godzinnej sesji ł�czno�ci. 
(Procedura szyfrowania nie jest stosowana dla kanałów wspólnych przeznaczonych dla wielu 
u�ytkowników.) 

Zamiast stałego numeru u�ytkownika stosowany jest numer tymczasowy TMSI (ang. 
Temporary Mobile Subscriber Identity) na czas ka�dego poł�czenia, co uniemo�liwia 
praktycznie identyfikacj� abonenta przez nieuprawnione osoby. Podstawow� zasad� jest 
przechowywanie klucza prywatnego Ki tylko w stacji ruchomej MS lub centrum autoryzacji 
AuC i nieprzesyłanie go w systemie. 

Wła�ciwy poziom zabezpieczenia danych w standardzie WAP (typowego dla GPRS) 
uzyskuje si� w warstwach wy�szych modelu sieciowego OSI. W standardzie WAP (rys. 6) 
takie zadanie pełni warstwa WTLS zabezpieczaj�ca warstw� transportow� i moduł WIM 
(ang. Wireless Identity Module) spełniaj�cy zaawansowane funkcje autoryzacji dost�pu. 
  

Rys. 6. Obszar działania protokołów zabezpiecze� w WAP 
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Warstwa WTLS ma za zadanie dostarczy� okre�lony interfejs bezpiecze�stwa  
i mo�liwo�� zarz�dzania nim dla warstw wy�szych: zapewnienie prywatno�ci, integralno�ci i 
autentyczno�ci pomi�dzy dwoma komunikuj�cymi si� urz�dzeniami. Wzorcem dla protokołu 
WTLS był internetowy protokół SSL (ang. Secure Socket Layer). WTLS implementuje si�
mi�dzy bezprzewodowym urz�dzeniem ko�cowym z WAP a bram� WAP, do stosowanych 
zabezpiecze� doł�cza si� protokół TLS (ang. Transport Layer Security) oraz algorytmy 
kryptograficzne: RSA, DES, IDEA czy ECC. Taki sposób zabezpieczania ma podstawow�
wad�: wewn�trz bramy WAP przesyłana informacja musi by� odkodowana do postaci jawnej. 
nie ma te� gwarancji poprawnego przesyłania  danych w centrum zarz�dzania przy 
wykorzystaniu ogólno dost�pnych standardów sieciowych. 

Dlatego te�, przekazywanie danych poza WAP Gateway w kierunku centrum zarz�dzania 
nale�y traktowa� jako otwarty system transmisji (STO), który nara�ony jest na nast�puj�ce 
typowe zagro�enia: maskarada, wstawienie, powtórzenie, usuni�cie, zmiana kolejno�ci 
informacji oraz opó�nienie. W bezpiecznych aplikacjach transportu kolejowego transmisja 
danych wykorzystuje posta� informacji  zgodnie z norm� PN-EN 50 159 [7] (rys. 7) co 
zapewnia tym samym wymagan� posta� informacji oraz odpowiedni proces jej przetwarzania 
oraz zabezpiecza przed wymienionymi zagro�eniami transmisji. 
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Rys. 7.  Bezpieczna transmisja telegramu  w bezpiecznych aplikacjach kolejowych

Typowym zabezpieczeniem integralno�ci danych jest cykliczny kod nadmiarowy CRC 
(ang. Cyclic Redundancy Code) o zało�onym odst�pie Hamminga. [2]: 
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gdzie: 
D – odległo�� Hamminga, 
N – długo�� słowa kodowego, 
p – bitowe prawdopodobie�stwo przekłamania (przyjmuje si� typow� warto�� 10-4 dla transmisji 

radiowych). 
(St�d te� dla telegramów o długo�ci 500B i 1000B. przy odst�pie D=4, 

prawdopodobie�stwo bł�dnej transmisji wynosi odpowiednio 6.98 10-11   i 1.74 10-8:) 
Z kolei prawdopodobie�stwo poprawnie przesłanego telegramu (przy maksymalnym 

czasie niedost�pno�ci ł�cza – 1s)  jest równe: 
N

S BERP )1( −= (2) 

gdzie: 
N – długo�� telegramu, 
BER – bitowa stopa bł�du. 

, 
Na tej podstawie mo�na oszacowa� prawdopodobie�stwo wyst�pienia sytuacji 

niebezpiecznej pnb  jako: 

Fnb pp ⋅=
μ
λ

(3)

gdzie 	 jest intensywno�ci� uszkodze�, 
 odwrotno�ci� �redniego czasu powrotu po wykryciu 
uszkodzenia, a pF jest prawdopodobie�stwem wyst�pienia uszkodzenia krytycznego w 
stosunku do wszystkich uszkodze� (przyjmuje si� pF rz�du 10-3, co oznacza, �e na 1000 
uszkodze� jedno jest traktowane jako niebezpieczne). Dla 	 = 10-4h-1 (przy sugerowanej 
warto�ci pF rz�du 10-3 warto�ci s� zawarte w przedziale 1111 107.2102.43 −− ⋅÷⋅ . 
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PODSUMOWANIE 
W artykule zwrócono uwag�, �e zastosowanie typowych, ogólnie dost�pnych standardów 

transmisji informacji w kanale zwrotnym stwarza potencjalne niebezpiecze�stwo 
przechwycenia w celu niewła�ciwego wykorzystania, zniszczenia lub przekłamania istotnych 
informacji o poło�eniu obiektu transportowego. Dotyczy to zarówno warto�ciowych 
samochodów osobowych i ci��arowych (przewo��cych ładunki specjalne, niebezpieczne lub 
o znacznej warto�ci) ale te� poci�gów z  punktu zagro�enia terrorystycznego. 

Zaproponowane w pracy zabezpieczenia polegaj� na dodatkowym szyfrowaniu 
informacji, co jest szczególnie istotne w centrum  monitoringu, gdzie dost�p z poziomu sieci 
(zwłaszcza bezprzewodowej) mo�e spowodowa� przej�cie informacji w celu niewła�ciwego 
wykorzystania. autorzy proponuj� w tym celu inny sposób przesyłania informacji, zgodny ze 
standardem PN-EN 50 159, który mówi o bezpiecznej transmisji informacji w kolejnictwie. 

Dokonane dotychczas przykładowe analizy potwierdzaj� wysoki poziom bezpiecze�stwa 
systemów z wymian� danych wykorzystuj�ca standardy otwartych sieci transmisji w miejsce 
dotychczas stosowanych standardów przewodowych.   
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