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BEZPIECZEŃSTWO DANYCH W DIAGNOSTYCE  

SYSTEMÓW STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM 

 

Nowoczesne systemy sterowania ruchem kolejowym często korzystają z technologii teleinformatycznych. Ze względu na 

rozproszoną strukturę systemów oraz powszechne wykorzystywanie przez te systemy sieci komputerowych niezbędne jest za-

pewnienie integralności i poufności danych nie tylko w procesie sterowania, ale również  w procesie diagnostycznym. Tak więc 

coraz większą rolę przy tworzeniu systemów diagnostycznych zaczyna odgrywać kwestia bezpieczeństwa danych. W artykule 

przedstawiono analizę zagrożeń sieciowych oraz metod przeciwdziałania tym zagrożeniom, a także szczegółowo opisano zasa-

dy doboru metod obrony przez tego typu zagrożeniami w świetle wymogów norm branżowych. Artykuł został opracowany  

w ramach projektu badawczego NCBiR nr PBS3/A6/29/2015 pt.: "System gromadzenia danych eksploatacyjnych i analizy 

niezawodności i bezpieczeństwa układów automatyki kolejowej" 

 

WSTĘP 

Problematyka bezpieczeństwa danych w diagnostyce syste-
mów sterowania ruchem kolejowym (srk) jest bardzo ważna. Nowo-
czesne systemy srk często korzystają z technologii ICT [1, 8]. Roz-
proszona struktura tych systemów oraz powszechne wykorzystywa-
nie sieci komputerowych wymuszają potrzebę zapewnienia integral-
ności i poufności danych nie tylko w procesie sterowania, ale rów-

nież  w procesie diagnostycznym [2, 3, 11]. Tak więc istotną rolę 
przy tworzeniu systemów diagnostycznych zaczyna odgrywać 
kwestia bezpieczeństwa danych [5, 6, 10]. W pracy dokonano anali-
zy zagrożeń oraz metod przeciwdziałania zagrożeniom, które mogą 
być zastosowane w procesie wymiany danych diagnostycznych,  
w tym metod kryptograficznych. 

1. ANALIZA ZAGROŻEŃ SIECIOWYCH 

Komputerowe systemy diagnostyczne podobnie jak nowocze-
sne systemy sterowania ruchem kolejowym są systemami rozpro-
szonymi i wykorzystują technologie sieciowe w celu przekazywania 
danych. Podczas projektowania systemów diagnostycznych bardzo 
ważne jest, aby przeprowadzić ocenę ryzyka związaną z działaniem 
aplikacji diagnostycznych wykorzystujących globalne sieci. W przy-
padku takich rozwiązań wymiana informacji musi uwzględniać zale-
cenia normy EN-50159. Minimalizuje to zagrożenia występujące nie 
tylko w systemach diagnostycznych, ale również w systemach 
sterowania ruchem kolejowym [12]. Identyfikację zagrożeń powinna 
rozpocząć dekompozycja, aby wydzielić te elementy systemu dia-
gnostycznego dla których zapewnienie bezpieczeństwa jest kluczo-
we. Następnie elementy te należy przeanalizować pod kątem ich 
podatności na zagrożenia. Bezpieczeństwo wymiany informacji 
powinno opierać się na następujących działaniach [7]: 
– podejściu do systemu transmisji jako systemu niezaufanego, 

niezależnie od tego jakie stosuje on wewnętrzne zabezpiecze-
nia, 

– bezpiecznych funkcjach transmisyjnych, 
– bezpiecznych funkcjach dostępu. 

Głównym zagrożeniem bezpieczeństwa systemów, wynikają-
cym z niezaufanego systemu transmisyjnego, jest niepowodzenie  

w uzyskaniu przez odbiorcę ważnego i autentycznego telegramu. 
Stan taki może być spowodowany przez [4]: 
– powtórzenie telegramu (ang. repetition), 
– skasowanie telegramu (ang. deletion), 
– utworzenie telegramu przez nieautoryzowanego nadawcę  

(ang. insertion), 
– zmianę kolejności telegramów (ang. resequence), 
– uszkodzenie telegramu (ang. corruption) , 
– opóźnienie w odebraniu telegramu (ang. delay), 
– maskaradę (ang. masquerade). 
Zagrożenia te są wynikiem m.in. nieznanej liczby użytkowników, 
którzy mogą chcieć uzyskać dostęp do sieci oraz nieznanej liczby 
oraz rodzaju sprzętu, który może zostać włączony do sieci. Stwarza 
to potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa systemów, głównie  
z faktu możliwości pojawienia się danych o nieznanych formatach, 
jak również nieznanych ilościach, a także możliwości wystąpienia 
ataków sieciowych ze strony nieautoryzowanych użytkowników. 

2. METODY PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM 
SIECIOWYM 

W celu ograniczenia zagrożeń należy uwzględnić następujące 
warunki: 
– autentyczność telegramów, 
– integralność telegramów, 
– określony czas przesyłania telegramów, 
– kolejność telegramów. 
Norma EN 50159 podaje szereg metod zapewnienia bezpieczeń-
stwa danych w systemach z otwartym układem transmisji, które 
określono jako funkcje bezpieczeństwa [12]: 
1. Numerowanie telegramów (ang. sequence number). Do treści 

telegramów, wymienianych pomiędzy nadawcą i odbiorcą, moż-
na dopisywać kolejne numery (tzw. numery sekwencyjne), 
umożliwiając tym samym odbiorcy zweryfikowanie poprawności 
otrzymanego telegramu. Biorąc pod uwagę w/w metodę, jako 
sposób zwiększenia wiarygodności otrzymywanych wiadomości, 
należy zadbać o inicjalizację procesu numerowania telegramów 
i kontrolę maksymalnej wielkości licznika telegramów. 
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2. Stosowanie w telegramach znaczników czasu (ang. time 
stamp). Jednym z rozwiązań, które można traktować jako formę 
kontroli poprawności przesyłanych w sieci danych jest uwzględ-
nienie związków czasowych w procesie wysyłania  
i odbierania telegramów. Podobnie jak w przypadku numerów 
sekwencyjnych, telegramy mogą być oznaczane przez stemple 
czasu. Pozwala to odbiorcy zweryfikować poprawności procesu 
wymiany informacji, na przykład poprzez kontrolę upływu czasu. 
Takie rozwiązanie jest jednak możliwe tylko przy zapewnieniu 
synchronizacji czasu w sieci informatycznej [9]. 

3. Zdefiniowanie maksymalnego czasu oczekiwania na odpowiedź 
(ang. time-out). W przypadku zmiennego ruchu sieciowego, 
może dochodzić do niepowodzenia w uzyskiwaniu przez od-
biorcę telegramów w odpowiednim czasie. Spodziewając się 
wystąpienia opóźnień w dostarczaniu telegramów można zdefi-
niować maksymalny odstęp czasu między kolejnymi telegra-
mami lub między wysłaniem telegramu i otrzymaniem potwier-
dzenia. 

4. Dodawanie do telegramów identyfikatora nadawcy i odbiorcy. 
Kolejną metodą pozwalającą na weryfikację przesyłanych  
w sieci danych jest stosowanie identyfikatora nadawcy i odbior-
cy. W metodzie tej telegramy powinny zawierać identyfikator 
źródła lub przeznaczenia albo zarówno jeden jak i drugi. Taka 
dodatkowo przesyłana informacja umożliwia sprawdzenie, czy 
telegramy pochodzą od oczekiwanego nadawcy, a także po-
zwala na kontrolę przez odbiorcę, czy odebrane telegramy są 
przeznaczone dla niego. Umieszczenie tej metody na liście 
funkcji bezpieczeństwa wymaga jednak zapewnienia unikalno-
ści identyfikatorów. 

5. Stosowanie komunikatów zwrotnych (ang. freedback message). 
Jeśli istnieje taka możliwość należy wysyłać do nadawcy komu-
nikat zwrotny (potwierdzenie), zamieszczając w nim np.: dane 
pobrane z telegramu nadawcy, w identycznej bądź zmienionej 
formie, dane będące informacjami o odbiorcy potwierdzenia lub 
dane istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Zastosowanie 
komunikatów zwrotnych upewnia nadawcę o dostarczeniu i po-
prawnym odczytaniu (bądź nie) telegramu przez odbiorcę. 

6. Wykorzystywanie procedur autoryzacji (ang. identification).  
W celu eliminacji zagrożenia polegającego na możliwości 
otrzymania przez system telegramów od nieznanych użytkowni-
ków zaleca się stosowanie procedury autoryzacji. Autoryzacja 

(ang. authorization) polega na sprawdzaniu czy obiekt (użyt-
kownik, aplikacja), który żąda dostępu do określonego zasobu 
systemu jest do tego upoważniony. Ta funkcja realizowana jest 
zwykle przez system operacyjny lub dedykowane oprogramo-
wanie (ang. firewall). 

7. Stosowanie kodów bezpieczeństwa (ang. safety code). Systemy 
transmisyjne, w celu kontroli integralności danych wykorzystują 
techniki kodowania, które zabezpieczają przed przypadkowymi 
błędami. Najczęściej w procesie utrzymania integralności da-
nych (ang. integrity) wykorzystuje się funkcje skrótu (haszują-
ce). 

8. Szyfrowanie danych (ang. cryptographics). Systemy realizujące 
funkcje bezpieczeństwa mogą być narażone na złośliwe ataki 
ze strony innych użytkowników sieci. W celu zabezpieczenia 
danych przed nielegalnym dostępem i modyfikacją, czyli stwier-
dzenia autentyczności (ang. authentication) telegramów zaleca 
się stosowanie technik kryptograficznych (ang. cryptography). 
Szyfrowanie danych zakłada stosowanie kluczy i algorytmów 
kryptograficznych. Stopień skuteczności tej metody zależy od si-
ły algorytmów i dyskrecji kluczy. 

3. ZASADY DOBORU METOD OBRONY PRZEZ 
ZAGROŻENIAMI SIECIOWYMI 

Na podstawie normy EN 50159 w tabeli 1 podano zestawienie 
zagrożeń i metod obrony. 
 

Tab. 1. Zestawienie zagrożeń i metod obrony [12] 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Powtórzenie X X       

Skasowanie X        

Brak autoryzacji X   X X X   

Zmiana kolejności X X       

Uszkodzenie       X X 

Opóźnienie  X X      

Maskarada     X X  X 

 
Analiza sposobu transmisji danych dla każdego z systemów 

bezpieczeństwa powinna odpowiedzieć na pytanie: czy możliwy jest 
nieautoryzowany dostęp? Jeśli w całym cyklu życia systemu wyklu-
czymy nieautoryzowany dostęp wówczas nie musimy stosować 
technik kryptograficznych, a wyłącznie kody integralności danych, 

niekryptograficzny

kod bezpieczeństwa

techniki kryptograficzne

z kluczem tajnym

system transmisji związany

z bezpieczeństwem

dostęp tylko autoryzowany istnieje dostęp nieautoryzowany

kryptograficzny kod

bezpieczeństwa
niekryptograficzny

kod bezpieczeństwa

+ szyfrowanie

niekryptograficzny kod

bezpieczeństwa

+ kod kryptograficzny

typ A0 typ A1 typ B0 typ B1
 

Rys. 1. Metody zabezpieczenia transmisji dla systemów związanych z bezpieczeństwem [12] 
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które zabezpieczą transmisję przed przypadkowymi błędami. Tele-
gramy zabezpieczone w ten sposób oznaczane są w normie 
EN 50159 jako typ A0 (rys. 1). Najczęściej takie rozwiązanie stosuje 
się w przypadku sieci lokalnych (LAN). 

Model telegramu z kodem integralności danych przedstawiono 
na rys. 2. 
 

Dane użytkownika

Kody integralności

danych

Dodatkowe dane

systemu transmisyjnego

Dane użytkownika
Kody integralności

danych

Dodatkowe dane

systemu transmisyjnego

Rys. 2. Model telegramu z kodem integralności danych  
(typ A0) 
 

Inne podejście należy zastosować, gdy przyjmiemy założenie 
braku pewności wykluczenia nieautoryzowanego dostępu. Wówczas 
zaleca się stosowanie technik kryptograficznych z użyciem tajnego 
klucza. Norma przewiduje w tym przypadku wykorzystanie technik 
kryptograficznych. Jednym z rozwiązań jest dodanie kryptograficz-
nego kodu bezpieczeństwa np. w postaci zaszyfrowanego kodu 
integralności. Mówimy wówczas o telegramie typu A1. Model takie-
go telegramu dla tej metody przedstawiono na rys. 3. 
 

Dane użytkownika

Kryptograficzny kod

bezpieczeństwa

Dodatkowe dane

systemu transmisyjnego

- Zaszyfrowane dane

Dane użytkownika
Kryptograficzny

kod bezp.

Dodatkowe dane

systemu transmisyjnego

Rys. 3. Model telegramu z kryptograficznym kodem bezpieczeństwa 
(typ A1) 
 

Kolejny z możliwych sposobów ochrony danych polega na szy-
frowaniu całej wiadomości, czyli danych i np. kodów integralności. 
Tego typu telegramy oznaczono symbolem B0. Model telegramu dla 
tej metody przedstawiono na rys. 4. 
 

Dane użytkownika

Kody integralności

danych

Dodatkowe dane

systemu transmisyjnego

- Zaszyfrowane dane

Dane użytkownika
Kody integralności

danych

Dodatkowe dane

systemu transmisyjnego

 
Rys. 4. Model telegramu z zaszyfrowaną wiadomością (typ B0) 
 

W metodzie z zaszyfrowaną wiadomością koszt obliczeniowy 
rośnie wraz ze wzrostem wielkości wiadomości. Bardzo ważnym 
zagadnieniem jest wówczas odpowiedni dobór algorytmu szyfrują-
cego, który charakteryzuje się nie tylko dobrymi właściwościami 
zabezpieczającymi, ale również dużą wydajnością. 

Ostatnim z typów telegramów jest typ B2, w którym oprócz da-
nych występuje zarówno niezaszyfrowany kod integralności danych, 
jak również kryptograficzny kod bezpieczeństwa (rys. 5). 
 

Dane użytkownika

Kody integralności

danych

Kryptograficzny kod

bezpieczeństwa

- Zaszyfrowane dane

Dane użytkownika Kod integralności
Kryptograficzny

kod bezp.

Dodatkowe dane

systemu transmisyjnego

Dodatkowe dane

systemu transmisyjnego

 
Rys. 5. Model telegramu z zaszyfrowaną wiadomością (typ B2) 
 

W przypadku telegramów typu A1 i B2 mamy do czynienia z 
algorytmem charakteryzującym się niskim kosztem obliczeniowym. 
Można powiedzieć, że koszt szyfrowania jest stały i nie rośnie wraz 
z wielkością wiadomości, gdyż zależy wyłącznie od wielkości kodu 
integralności (np. kodu CRC lub skrótu telegramu). Jest to niewąt-
pliwie zaleta tej metody. Należy jednak zwrócić uwagę, że nie za-
bezpieczamy w ten sposób poufności danych w otwartych układach 
transmisyjnych, a jedynie zabezpieczamy je przed przypadkową lub 
celową modyfikacją. 
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Tab. 2. Zestawienie kodów bezpieczeństwa  
dla różnych typów telegramów [12] 

Typ Rodzaj modelu telegramu dla systemu  
bezpieczeństwa transmisji 

A0 A1 B0 B1 

CRC R US - R 

MAC R HR R R 

Hash code R US HR HR 

Digital signature R R R R 

 
W zakresie algorytmów szyfrowania zaleca się stosowanie 

sprawdzonych algorytmów szyfrowania takich jak DES. Oficjalnym 
następcą DES jest algorytm AES. Poziom bezpieczeństwa AES jest 
wyższy ze względu na większy niż w DES klucz szyfrujący. W za-
kresie doboru algorytmów szyfrowania norma EN 50159 nie zaleca 
stosowania trybu szyfrowania blokowego ECB w przypadku, gdy 
wielkości bloków danych wejściowych (przed zaszyfrowaniem) są 
większe niż po szyfrowaniu. 

PODSUMOWANIE 

Uzyskanie systemów diagnostycznych odpornych na zagroże-
nia sieciowe wymaga ciągłej kontroli bezpieczeństwa na każdym 
etapie cyklu życia systemu. Szczególny nacisk na kwestie bezpie-
czeństwa należy położyć na etapie projektowania i implementacji.  
W artykule przedstawiono analizę zagrożeń sieciowych oraz metod 
przeciwdziałania tym zagrożeniom, a także szczegółowo opisano 
zasady doboru metod obrony przez tego typu zagrożeniami w świe-
tle wymogów norm branżowych. 
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Data security in the diagnosis 
 of railway traffic control systems 

 Modern railway traffic control systems often use infor-

mation and communication technologies. Due to the distrib-

uted structure of the diagnostic systems and the extensive use 

of computer networks, it is necessary to make sure that the 

integrity and confidentiality of the data not only process 

control but also in the diagnostic process. Therefore more 

and more important role in the design of diagnostic systems 

begins to play the issue of data security. The article presents 

an analysis of network threats and methods to counteract 

these threats, and also describes in detail the rules for the 

selection of methods of defense against these types of threats 

in the light of the requirements of industry standards. The 

paper was carried out as a part of the research project of the 

National Centre for Research and Development NCBiR NR 

PBS3/A6/29/2015, titled „The system for maintenance data 

acquisition and analysis of reliability and safety of traffic 

control systems". 
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