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Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa 
transmisji informacji  w systemach ITS
Siergiejczyk Mirosław, Korczak Daria

W artykule przestawiono istotę i zadania inteligentnych systemów transportowych, które stanowią szeroki zbiór różnorodnych tech-
nologii oraz technik zarządzania wykorzystywanych w transporcie. ITS pomagają w ochronie życia uczestników ruchu, ochronę zasobów 
środowiska naturalnego. Przy odpowiednim doborze parametrów oraz technologii łączności zwiększa się efektywność ITS.
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WSTĘP
Inteligentne Systemy Transportowe ITS 
(Intelligent Transportation Systems) to 
połączenie technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych z infrastrukturą trans-
portową i pojazdami w celu poprawy 
bezpieczeństwa, zwiększenia efektywno-
ści procesów transportowych oraz ochro-
ny środowiska naturalnego. ITS wpływa 
na poprawę warunków podróżowania 
w zakresie multimodalnym – zajmując 
się prywatnymi i publicznymi środka-
mi transportu drogowego, morskiego 
i lotniczego.

Systemy ITS mają za zadanie popra-
wiać efektywność sieci komunikacyjnej 
i zapewniać bezpieczeństwo uczestników 
ruchu. Zastosowanie ITS ma neutralny 
wpływ na środowisko naturalne. Wdro-
żenia Inteligentnych Systemów Transpor-
towych w naszym kraju są coraz bardziej 
widoczne. Warszawa, Poznań i Olsztyn to 
tylko niektóre, już istniejące, przykłady 
„nowoczesnego” podejścia do rozwiąza-
nia problemów związanych z zatłocze-
niem miast. Termin Inteligentne Systemy 
Transportowe oznacza szeroki zbiór róż-
norodnych technologii (telekomunikacyj-
nych, informatycznych, automatycznych 
i pomiarowych) oraz technik zarządzania 
stosowanych w transporcie w celu ochro-
ny życia uczestników ruchu, zwiększenia 
efektywności systemu transportowego 
oraz ochrony zasobów środowiska natu-
ralnego [1], [3], [9].

Kluczowym elementem systemów ITS 
jest informacja przesyłana za pomocą 
różnego typu środków łączności. Zasto-
sowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
i informatycznych sprawia, że systemy ITS 
są w rzeczywistości systemami teleinfor-

matycznymi. Stąd też nabiera istotnego 
znaczenia problematyka bezpieczeństwa 
transmisji informacji pomiędzy elementa-
mi systemów ITS. W artykule zostaną za-
sygnalizowane tylko pewne aspekty tego 
problemu mające wpływ na architekturę 
systemu łączności (wymagane dodatko-
we urządzenia służące do zapewnienia 
bezpieczeństwa przepływu danych).

1. ISTOTA I ZADANIA ITS
ITS oznacza systemy, które stanowią 
szeroki zbiór różnorodnych technologii 
(telekomunikacyjnych, informatycznych 
i sterowania, elektroniki ) oraz technik 
zarządzania stosowanych w transporcie 
w celu ochrony życia uczestników ruchu, 
zwiększenia efektywności systemu trans-
portowego oraz ochrony zasobów środo-
wiska naturalnego.

Przy doborze parametrów oraz tech-
nologii wykonania kanałów łączności 
trzeba uwzględniać też realizowane 
przez podsystemy zadania, oraz ich prio-
rytet. Najwyższy priorytet powinny mieć 
połączenia realizowane przez systemy 
mające bezpośredni wpływ na bezpie-
czeństwo ludzi. Przy projektowaniu ta-
kich podsystemów i wyborze technologii 
trzeba szczególnie brać pod uwagę moż-
liwość i niezawodność ich działania w sy-
tuacjach kryzysowych i awaryjnych. Bar-
dzo istotne są także połączenia mające 
wpływ na rozliczenia fi nansowe pomię-
dzy uczestnikami ruchu a administracją 
i właścicielem drogi. Przykładowe środo-
wisko telekomunikacyjne ITS w transpor-
cie drogowym zostało przedstawione na 
rysunku 1.

Istotą działania wszystkich systemów 
ITS jest podejmowanie decyzji na podsta-

wie uzyskiwanych i dostępnych informacji. 
Trafność podejmowanych decyzji zależna 
jest od jakości dostępnych informacji, ich 
dokładności i aktualności. Należy zwrócić 
uwagę na fakt, ze wymagania na aktual-
ność informacji, oraz skutki opóźnienia 
w ich przekazywaniu lub w związku z ich 
utratą, są różne w zależności od podsys-
temu. Opóźnienia w odczycie danych po-
godowych w zasadzie w małym stopniu 
wpływają na działanie innych podsyste-
mów. Natomiast opóźnienia w przeka-
zywaniu informacji ratunkowych mogą 
skutkować utratą życia [9], 14]. 

Oczekuje się, że wdrożenie systemów 
ITS może wpłynąć na [14]:

  zwiększenie przepustowości sieci ulic, 
  poprawienie bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym,
  zmniejszenie czas podróży i zużycie 

energii, 
  poprawienie jakości środowiska na-

turalnego (redukcja emisji spalin) 
i poprawienie komfortu podróżowania 
i warunków ruchu kierowców, podró-
żujących transportem zbiorowym oraz 
pieszych,

  redukowanie kosztów zarządzania ta-
borem drogowym i związanych z utrzy-
maniem i renowacją nawierzchni. 
Aby skutecznie realizować tego typu 

cele zarządzający systemem dróg powi-
nien mieć dostęp do danych napływa-
jących automatycznie i w odpowiednim 
przedziale czasu. Niektóre dane muszą 
być dostępne w czasie rzeczywistym 
(np. alarmy, połączenia ratunkowe, ob-
razy z kamer). Inne dane mogą napły-
wać z niewielkimi opóźnieniami. Część 
danych jest zbierana w urządzeniach 
i przekazywana dalej w określonych 
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przedziałach czasu w postaci zagrego-
wanej lub wstępnie przetworzonej Dane 
pobierane z klasycznych czujników niosą 
w sobie ograniczone zasoby informacyj-
ne. W celu podejmowania adekwatnych 
decyzji zarządzający powinien mieć tak-
że możliwości weryfi kacji napływających 
danych i podglądu sytuacji. Dlatego co-
raz częściej wprowadza się systemy wi-
deo. Pozwalają one na monitorowanie 
newralgicznych punktów na żywo oraz 
dokumentowanie zdarzeń i podjętych 
działań [9]. 

Źle zaprojektowana sieć transmisji da-
nych może uniemożliwić realizację celów 
stawianych przed systemem ITS. Budowa 
systemu ITS nie jest jednorazowym za-
daniem ale procesem w czasie którego 
dodawane będą kolejne zadania i pod-
systemy. Ponadto ze względu na koszty, 
stan techniki, stan prawny itp. budowa 
kolejnych podsystemów będzie przesu-
nięta w czasie, a systemy ITS będą eks-
ploatowane przez dziesiątki lat. Powinno 
przewidywać się ich rozwój, a w szczegól-

ności gotowość systemów łączności do 
realizacji nowych zadań. 

Każdy podsystem systemu ITS ma spe-
cyfi czne wymagania na kanały łączności, 
które muszą być dobrane adekwatnie do 
potrzeb danego podsystemu, jego topo-
logii, użytkowników, z uwzględnieniem 
kosztów zarówno budowy jak i eksplo-
atacji systemu. Istotą działania wszystkich 
systemów ITS jest podejmowanie decyzji 
na podstawie uzyskiwanych i dostępnych 
informacji. Trafność podejmowanych de-
cyzji zależna jest od jakości dostępnych 
informacji, ich dokładności i aktualności. 

2. ZAGROŻENIA TRANSMISJI INFORMACJI W ITS
Kluczowym elementem systemów ITS jest 
informacja przesyłana za pomocą różne-
go typu środków łączności. Zastosowanie 
urządzeń telekomunikacyjnych i informa-
tycznych sprawia, że systemy ITS są w rze-
czywistości systemami teleinformatycz-
nymi (najczęściej opartymi o protokół IP), 
które podatne są na te same zagrożenia 
[2], [4], [8], [11], [14]:

  przerwanie – jest atakiem prowadzą-
cym do zerwania połączenia użytkow-
nika z usługą ITS (np. call centre, witry-
na internetowa przedstawiającą stan 
warunków na drodze). Może to być np. 
przypadkowe lub celowe uszkodzenie 
fi zyczne określonego elementu sieci 
(np. serwera, przewodu).

  przechwycenie – ma miejsce, gdy oso-
ba niepowołana uzyskuje dostęp do 
zasobów sieci (np. podsłuch). Ten typ 
zagrożenia jest niebezpieczny jedynie 
poprzez fakt, iż atakujący uzyskuje 
dostęp do poufnych danych, jednak 
w porównaniu z innymi typami zagro-
żeń nie ingeruje w ich treść lub samo 
przesyłanie danych,

  modyfi kacja – polega na zmodyfi -
kowaniu danych przesyłanych przez 
użytkownika do systemu poprzez 
zmianę plików, wprowadzenie innych, 
nieprawdziwych danych. 

  podrobienie – jest atakiem, który po-
lega na podrobieniu przesyłanych 
danych. W tym przypadku intruz 
wprowadza nieprawdziwe dane. Mo-

Rys. 1. Środowisko telekomunikacyjne ITS
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dyfi kacja i podrobienie są najbardziej 
niebezpiecznymi typami ataków ze 
względu na to, iż jeden intruz może 
wywołać dziesiątki, setki lub tysiące 
nieprawdziwych powiadomień o wy-
padkach, paraliżując pracę operato-
rów w CZR, podawać fałszywe dane 
dotyczące kursowania pojazdów ko-
munikacji publicznej a także wska-
zywać błędne informacje na znakach 
zmiennej treści.
Wykorzystywane do budowy sieci 

rozwiązania i protokoły powinny być pu-
blicznie dostępne i otwarte. Połączenie 
oparte na protokole TCP/IP w sieciach 
publicznych lub w sieciach, które nie są 
w pełni kontrolowane przez użytkownika, 
stwarza poważne ryzyko. Sytuacja taka 
ma miejsce przede wszystkim wtedy gdy 
partnerzy komunikacyjni są połączeni ze 
sobą za pośrednictwem publicznego In-
ternetu, jak w przypadku GPRS.

Po połączeniu sieci lub systemu kom-
puterowego z zewnętrzną siecią pojawia-
ją się zagrożenia w związku z [4], [7]:

  możliwością niekontrolowanego ko-
rzystania z wszelkich wewnątrzsie-
ciowych usług i zasobów przez osoby 
trzecie,

  możliwością niekontrolowanego ko-
rzystania przez osoby trzecie z usług, 
które w zasadzie powinny być udostęp-
niane wyłącznie wybranym zewnętrz-
nym partnerom,

  możliwością manipulowania przepły-
wem danych między podsystemami, 
partnerami przez osoby trzecie

  oraz możliwością przechwytywania 
przez osoby trzecie poufnych danych 
(np. haseł itp.) wymienianych między 
urządzeniami wchodzącymi w skład 
podsystemów ITS jak i pomiędzy sys-
temem ITS i partnerami wykorzystu-
jącymi dane udostępniane przez pod-
systemy ITS.
Przedstawione powyżej zagrożenia 

mogą być istotnym czynnikiem wpływa-
jącym na bezpieczeństwo funkcjonowa-
nia systemu transportowego. 

3. KONCEPCJA ZWIĘKSZENIA 
BEZPIECZEŃSTWA I NIEZAWODNOŚCI 
TRANSMISJI INFORMACJI W ITS
3.1. Wybrane problemy zapewnienia 
dostępności sieci
Podsystem telekomunikacyjny musi zo-
stać wykonany przy założeniu zapewnie-
nia redundancji systemu. Ma to na celu 
podniesienie niezawodności pracy Sys-
temu ITS w sytuacji awarii jego podsys-
temów lub poszczególnych elementów. 

Wymagane jest takie zaplanowanie połą-
czeń, aby awaria jednego węzła łączności 
lub urządzenia komunikacyjnego powo-
dowała co najwyżej przerwę w przesyła-
niu danych z tego węzła, ale nie stano-
wiła zagrożenia dla integralności całego 
systemu ITS.

Przy projektowaniu przebiegów świa-
tłowodów, w celu ograniczenia ilości 
niezbędnych do budowy podsystemu 
komunikacyjnego dla ITS włókien, należy 
stosować topologię budowy sieci w po-
staci pierścieni. W sieci szkieletowej po-
winny to być pierścienie (ringi) optyczne 
zapewniające połączenia alternatywne 
zarówno w przypadku pojedynczej awa-
rii kabla (różne drogi kabli w pierście-
niu), włókna jak i urządzenia aktywnego. 
W uzasadnionych przypadkach dopusz-
cza się topologię płaskiego ringu (ten 
sam kabel inne włókna) zapewniającą 
redundancję w przypadku awarii włókna 
i urządzeń przełączających.

Połączenia pomiędzy pierścieniami 
sieci dostępowej a sieci szkieletowej po-
winny być realizowane jako połączenia 
redundantne zapewniające redundan-
cję w przypadku awarii pojedynczego 
urządzenia przełączającego w sieci oraz 
uszkodzenia pojedynczego włókna. Sieć 
łączności powinna posiadać możliwość 
łatwej rozbudowy o kolejne przyłącza 
i węzły sieci. Sieć łączności powinna [10]:

  umożliwiać przypisywanie i wykony-
wanie różnych priorytetów dla różnego 
rodzaju ruchu (Quality of Service),

  zapewniać separację podsystemów ITS 
od siebie przy jednoczesnym wspól-
nym wykorzystaniu zasobów sieci

  posiadać nadmiarowe włókna świa-
tłowodowe do wykorzystania w przy-
szłych zastosowaniach (minimum 50% 
włókien w przewodzie) lub do przełą-
czenie w przypadku awarii włókna

  zapewniać szybką rekonfi guracje sieci 
w przypadku wystąpienia awarii możli-
wej do usunięcia przez rekonfi gurację.
Z punktu widzenia zapewnienia cią-

głości działania sieci transmisji informacji 
w systemach ITS istotnym zagadnieniem 
staje się również możliwość realizacji 
transmisji z wykorzystaniem dróg obej-
ściowych. System powinien umożliwiać 
realizacje połączeń z określonym pozio-
mem zabezpieczenia poprawności i pew-
ności działania. Jedną z metod jest pla-
nowanie dróg obejściowych. W każdym 
przypadku powinno dążyć się do realiza-
cji sieci redundantnej, Jednak koszty za-
pewnienia pełnej redundancji mogą być 
znaczące. Wobec czego wymagana jest 

analiza potrzeb i kosztów dla każdego 
z podsystemów ITS. Wtedy, gdy zbierane 
informacje mają niewielki wpływ na bie-
żące działanie systemu lub nie powodują 
zagrożenia życia można przyjąć metodę 
lokalnego backupowania danych i prze-
chowywania ich do czasu przywrócenia 
łączności. Tam gdzie działają systemy 
związane z bezpieczeństwem należy dą-
żyć do takiej konfi guracji sieci, aby była 
ona odporna na awarię pojedynczych 
połączeń, pojedynczych interfejsów lub 
urządzeń. Taka awaria nie powoduje od-
cięcia innych urządzeń lub węzłów. Dlate-
go też preferowana jest praca sieci łącz-
ności w topologii pierścieni. 

Zapewnienie pracy w postaci pełnych 
pierścieni realizujących połączenia fi -
zycznie różnymi drogami może być zbyt 
kosztowne do realizacji. Patrząc na mapę 
dróg w Polsce i topologię autostrad moż-
na przewidywać, że kolejne odcinki będą 
uzupełniały istniejącą infrastrukturę. Dla-
tego przy planowaniu połączeń backupo-
wych należy uwzględniać przewidywany 
rozwój sieci. 

Biorąc pod uwagę to, że typowa to-
pologia wydzielonych sieci łączności ITS 
będzie pokrywała się na początku z prze-
biegiem autostrad to stosowana będzie 
praktycznie topologia pierścienia płaskie-
go, nie odporna na przecięcia kabla. Dlate-
go też można na końcach obsługiwanych 
przez taką sieć odcinków autostrad wyko-
nywać dodatkowe połączenia do publicz-
nej sieci transmisji danych, czyli sieci In-
ternet. Połączenia takie mogą służyć jako 
dodatkowa, niezależna droga przekazy-
wania kluczowych danych w przypad-
ku awarii. Generalnie należy w każdym 
przypadku przeprowadzać analizę skut-
ków awarii i przygotować działania do 
minimalizowania wpływu awarii na pracę 
systemu. Drogi obejściowe nie muszą za-
pewniać pełnej przepływności identycz-
nej jak w sprawnym systemie – powinno 
to wynikać z ważności przekazywanych 
informacji i analizy kosztów. Najbardziej 
pożądane są automatyczne przełączania 
się systemu na drogi obejściowe. To wy-
maga zastosowania odpowiednich urzą-
dzeń, narzędzi i protokołów [3]. 

W związku z zagrożeniami wymienio-
nymi powyżej należy podjąć odpowied-
nie środki bezpieczeństwa:

  tworzenie bezpiecznych kanałów 
transmisji,

  kontrola pobieranych i przekazywa-
nych danych oraz ograniczanie dostę-
pu tylko do wskazanych i niezbędnych 
danych dla partnerów,
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  wzajemne uwierzytelnianie partnerów,
  zabezpieczanie integralności i pouf-

ności danych.
Ponieważ wymienione powyżej środki 

bezpieczeństwa muszą być stosowane 
nie tylko w podsystemie łączności (war-
stwa transportowa) ale i w warstwie 
aplikacji dlatego też w niniejszym doku-
mencie zostaną zasygnalizowane tylko 
pewne aspekty tego problemu mające 
wpływ na architekturę systemu łączno-
ści (wymagane dodatkowe urządzenia 
służące do zapewnienia bezpieczeństwa 
przepływu danych).

Przepływ danych między sieciami a sys-
temami komputerowymi można kontro-
lować lub ograniczać stosując fi rewall na 
złączach pomiędzy pojedynczymi siecia-
mi i podsieciami lub systemami kompu-
terowymi. Programy fi rewall można tak 
skonfi gurować, aby osoby trzecie nie mia-
ły dostępu do wewnątrzsieciowych usług 
i zasobów, a partnerzy zewnętrzni posia-
dali dostęp tylko i wyłącznie do przewi-
dzianych dla nich usług.

W celu uwierzytelnienia partnerów 
oraz zapewnienia integralności oraz po-
ufności danych należy użyć zaawanso-
wanych zabezpieczeń. W tym celu można 
zastosować następujące technologie [4], 
[5], [6], [7], [12]:

  IPSec / Virtual Private Network (VPN)
  SecureShell (SSH)
  Secure Socket Layer (SSL) / Transport 

Layer Security(TLS)
Wymienione technologie powinny 

być stosowane przy przesyłaniu danych 
przez sieci publiczne lub przez sieci nie 
będące pod kontrolą administracji dróg 
krajowych i autostrad. Technologie te in-
gerują na różnych warstwach w przepływ 
danych w podobny sposób i mogą przy 
odpowiedniej konfi guracji zagwaranto-
wać wzajemne uwierzytelnienie oraz in-
tegralność i poufność danych.

3.2. IPSec / Virtual Private Network (VPN)
Zbiór protokołów IPSec umożliwia po-
łączenie w sposób bezpieczny dwóch 
fi zycznie nie połączonych sieci lub sieci 
i sytemu komputerowego przy wykorzy-
staniu sieci publicznej i bez wpływu na 
działanie aplikacji pracujących w tych 
sieciach. Na ogół obie strony używają ro-
uterów VPN, które po wzajemnym uwie-
rzytelnieniu kodują cały przepływ danych 
pomiędzy tymi dwoma sieciami. 

Ponieważ IPSec funkcjonuje w war-
stwie sieciowej, przez co umożliwia prze-
pływ danych pomiędzy połączonymi sie-
ciami, najczęściej instaluje się program 

fi rewall w celu ograniczenia i kontroli 
przepływu danych pomiędzy tymi sie-
ciami lub systemami komputerowymi. 
Należy pamiętać, że środki bezpieczeń-
stwa udostępnione przez IPSec obejmują 
wyłącznie przepływ danych pomiędzy 
dwiema połączonymi sieciami przez ka-
nał utworzony w sieci publicznej, a prze-
pływ danych w obrębie sieci połączonych 
kanałem nie podlega ochronie. Sama 
konfi guracja IPSec wiąże się z dużymi 
nakładami i sprawia problemy przede 
wszystkim, gdy używane są produkty 
różnych producentów oraz podczas ko-
rzystania z Internetu poprzez Network 
Adress Translation (NAT) [5], [11], [12].

IPSec (Internet Protocol Security), uży-
wany do realizacji bezpiecznych transmi-
sji, to jeden z najbardziej skomplikowa-
nych protokołów. Jego złożoność wynika 
z faktu, iż jest oparty na innych protoko-
łach (AH, ESP, ISAKMP, IKE). 

IPSec został rozwinięty przez IETF 
w celu zabezpieczenia TCP/IP na pozio-
mie warstwy 3 modelu OSI, co pozwala 
uniknąć przypisywania IPSec do jednego 
konkretnego portu (tak jak np. 22 dla SSH 
czy 443 dla HTTPS). Inne znane bezpiecz-
ne protokoły, jak TLS/SSL czy SSH, zabez-
pieczają odpowiednio warstwy prezen-
tacji i aplikacji w referencyjnym modelu 
OSI/ISO. 

IPSec może być stosowany w połącze-
niach host-host, host-brama lub brama-
-brama. Pierwszy typ wymaga albo trybu 
transportowego, albo tunelowego, pod-
czas gdy dwa pozostałe typy połączeń 
wymagają trybu tunelowego. Dzięki 
uwierzytelnianiu i szyfrowaniu pakietów 
IP, IPSec pozwala zabezpieczyć całkowicie 
transmisję danych opartą na TCP. IPSec 
pozwala na [6], [7]:

  Uwierzytelnianie. Ta funkcja oparta jest 
między innymi na koncepcji Cookiem 
oraz na kluczach wspólnych, adresach 
IP, nazwach pełnej (złożonej) domeny 
FQDN (Fully Qualifi ed Domain Name), 
certyfi katach X.509,

  Integralność danych. Dzięki korzysta-
niu z algorytmów laszowania, możemy 
sprawdzać, czy dane zostały zmienione 
między punktem wysłania a punktem 
docelowym. Owa integralność oparta 
jest na dwóch głównych typach funkcji 
laszowania: MAC oraz HMAC,

  Niezaprzeczalność. Możliwość formal-
nej identyfi kacji nadawcy w taki spo-
sób, aby ten ostatni nie mógł zaprze-
czyć, że jest autorem wiadomości. Ta 
opcja oparta jest na koncepcji podpisu 
cyfrowego,

  Poufność danych. Poprzez szyfrowanie, 
możemy sprawić, że nikt nie przeczyta 
naszych danych,

  Niemożność odtworzenia. Ta opcja 
realizowana jest przez mechanizm 
ochrony przeciw odtwarzaniu zaszy-
frowanych danych PFS, który zostanie 
omówiony w dalszej części rozdziału.
Z wymienionych funkcji można korzy-

stać poprzez używanie dwóch podproto-
kołów IPSec:

  AH (Authentication Header) – stworzo-
ny, aby zapewnić głównie integral-
ność i uwierzytelnianie danych;

  ESP (Encapsulating Security Payload) 
– który zapewnia poufność poprzez 
kodowanie, a także ewentualnie uwie-
rzytelnianie. ESP jest używany dużo 
częściej niż AH. W szczególnych przy-
padkach można wymusić użycie oby-
dwu protokołów,

  IKE (Internet Key Exchange) v1 oraz v2 
– dostarcza mechanizm współpracy 
między dwoma punktami połączenia, 
ustala dostępne protokoły bezpie-
czeństwa i określa które z nich będą 
używane.
Połączenie (tunel) IPSec oparte jest na 

wykorzystaniu jednokierunkowych sys-
temów bezpieczeństwa (SA – Security As-
sociation) uprzednio ustanowionych mię-
dzy łączącymi się podmiotami. Parametry 
SA mogą być wpisywane ręcznie przez 
administratorów lub ustalane automa-
tycznie z użyciem protokołu IKE (Internet 
Key Exchange). To, że system bezpieczeń-
stwa jest jednokierunkowy oznacza, iż 
potrzeba dwóch SA na jedno połączenie 
– po jednym do wysyłania i odbierania 
informacji. Połączenie IPSec identyfi kują 
trzy podstawowe cechy [6]:

  Wskaźnik parametrów bezpieczeństwa 
(SPI – Security Parameters Index). Jest 
to 32-bitowy łańcuch o znaczeniu lo-
kalnym (właściwy dla systemu, który 
zarządza systemem bezpieczeństwa), 
przenoszony jawnie w nagłówkach AH 
oraz ESP. SPI o wartości 0 jest szczegól-
nym przypadkiem oznaczającym, że 
żaden SA nie został jeszcze utworzony,

  Adres docelowy systemu docelowego 
lub urządzenia pośredniczącego (ro-
uter, fi rewall),

  Identyfi kator protokołu bezpieczeń-
stwa (SPId – Security Protocol Identifi er), 
który wskazuje na użyty podprotokół 
(AH lub ESP).
Dla każdego z użytych protokołów ist-

nieje osobny SA i tak mamy IPSec SA, IKE 
SA. Ponadto, gdy zaangażowane są typy 
ESP oraz AH, będą konieczne dwa SA, 
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po jednym dla każdego typu. Jest to tak 
zwane zagnieżdżanie tuneli, przy czym 
najpierw zawsze musi być wykonany ESP, 
a po AH.

Każdy SA jest zawarty w bazie systemu 
bezpieczeństwa (SAD – Security Asso-
ciation Database). Baza ta zawiera odpo-
wiednie informacje dla każdego SA, co 
pozwala na odpowiednie podejście do 
każdego pakietu, jaki będzie wysyłany. 
Jest to prosta baza danych, do której bę-
dzie się odwoływał SPD. Baza ta zawiera 
wszystkie informacje opisujące SA. Drugą 
bazą, którą defi niuje się przy tworzeniu 
połączeń IPSec jest baza polityki bezpie-
czeństwa (SPD – Security Policy Databa-
se), która w przypadku każdego pakietu 
wchodzącego lub wychodzącego pozwo-
li zdecydować, czy spełnia on reguły bez-
pieczeństwa, a nawet, czy będzie upo-
ważniony do przejścia.

3.3. SecureShell (SSH)
Protokół SSH jest jednym z tzw. pro-

tokołów zdalnej sesji. Oznacza to, że 
program korzystający z tego protokołu 

(często również o nazwie zawierającej 
skrót „SSH”) umożliwia komunikację ze 
zdalnym komputerem. Przy pomocy SSH 
można więc poprzez sieć Internet zalo-
gować się na się na odległym serwerze 
i pracować na nim tak, jak przy pomocy 
fi zycznie podłączonego doń terminala. 
Inaczej jednak niż w przypadku protokołu 
Telnet, protokół SSH zapewnia szyfrowa-
nie całej transmisji (łącznie z nazwą konta 
oraz hasłem, transmitowanym podczas 
sekwencji logowania się na serwerze). 
Protokół ten udostępniony początkowo 
w wersji 1 szybko ewoluował i aktualnie 
częściej używana jest jego 2-ga wersja. 
Oprogramowanie sieciowe zainstalowa-
ne na serwerze platon potrafi  połączyć 
się z programem - klientem SSH przy po-
mocy obu wersji protokołu. Oczywiście, 
ze względu na liczne udoskonalenia włą-
czone do wersji 2 protokołu, zalecane jest 
posługiwanie się tą właśnie wersją. 

Zasada działania protokołu SSH opiera 
się na kryptografi cznej technologii RSA 
i jest następująca: każdy z komputerów, 
na którym zainstalowane jest oprogra-

mowanie SSH posiada parę kluczy: tzw. 
klucz prywatny dostępny tylko dla admi-
nistratora komputera (i oczywiście opro-
gramowania systemowego obsługujące-
go protokół SSH) oraz klucza publicznego 
dostępnego dla wszystkich użytkowni-
ków sieci. Klucze te są tak zbudowane, 
że informację zaszyfrowaną kluczem pry-
watnym można rozszyfrować tylko przy 
pomocy klucza publicznego i odwrotnie 
informację zaszyfrowaną kluczem pu-
blicznym można rozszyfrować wyłącznie 
przy pomocy klucza prywatnego. Klucze 
są więc ze sobą powiązane, ale żadnego 
z nich nie można odtworzyć na podstawie 
znajomości drugiego. Połączenie SSH ini-
cjowane jest po stronie programu - klien-
ta SSH. Klient łączy się z serwerem i otrzy-
muje od niego jego klucz publiczny. Klucz 
ten porównywany jest z zachowanym 
w wewnętrznej bazie danych klienta, 
z poprzednich połączeń. W przypadku 
wykrycia niezgodności kluczy wyświetla-
ne jest specjalne ostrzeżenie umożliwia-
jące przerwanie połączenia. Następnie, 
klient przekazuje serwerowi swój klucz 

Rys. 2. Schemat uzyskania dostępu do zasobów sieci SSL VPN [6]
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publiczny, generuje losową 256 bitową 
liczbę, szyfruje ją przy pomocy swojego 
klucza prywatnego oraz klucza publicz-
nego serwera. Serwer po otrzymaniu tak 
zakodowanej liczby rozszyfrowuje ją przy 
pomocy swojego klucza prywatnego 
i klucza publicznego klienta. Tak otrzy-
mana liczba jest losowa a ponadto znana 
tylko klientowi i serwerowi. Jest ona uży-
wana jako klucz do kodowania podczas 
dalszej komunikacji. SSH pozwala zabez-
pieczyć sieć przed atakami typu [2], [4]: 

  IP spoofi ng, 
  IP source routing, 
  DNS spoofi ng, 
  przechwycenie haseł użytkowników 

przesyłanych przez sieć w postaci 
jawnej, 

  atakach opierających się na podsłu-
chu i zafałszowaniu autoryzacji na po-
ziomie protokołu X-Windows. 
SSH nie zabezpiecza jednak przed in-

nego rodzaju atakami, w szczególności 
jeżeli włamywacz uzyska uprawnienia 
superużytkownika, może również mani-
pulować danymi na których działa pakiet 
SSH. Wiele zdalnych usług, które wykorzy-
stują protokół TCP/IP może być chronio-
nych poprzez SSH. Między innymi: aplika-
cje użytkowników client-server, systemy 
baz danych i usługi takie jak HTTP, TEL-
NET, POP, SMTP.

Używając SSH pamiętać należy, że 
przesyłanie połączenia do jakiegoś inne-
go hosta, na którym nie jest otwarta sesja 
terminala, będzie kodowane tylko do ho-
sta, na którym aktualnie odbywa się sesja 
terminala. Połączenie od tego hosta do 
hosta docelowego nie będzie kodowane. 
Docelowy host powinien więc zawsze być 
w bezpiecznej sieci lub być hostem na 
którym jest sesja terminala. 

3.4. SSL(Secure Socket Layer)/TLS(Transport 
Layer Security) VPN 
SSL (Secure Socket Layer) jest bezpiecz-
nym protokołem transportowym, po-
wszechnie wykorzystywanym do za-
pewnienia poufności i bezpieczeństwa 
transakcji np. w bankowości czy handlu 
elektronicznym. Często sieci SSL VPN 
nazywane są sieciami „bez klienta” (clien-
tless), ponieważ większość przegląda-
rek internetowych obsługuje protokół 
SSL/ TLS i właśnie one są wykorzystywa-
ne jako oprogramowanie klienta. Jest to 
przeciwieństwo rozwiązania opartego 
o IPSec, gdzie na każdym komputerze 
wykorzystującym zdalny dostęp musi 
być zainstalowane oprogramowanie 
klienckie dostarczone przez producenta. 

TLS (Transport Layer Security) jest proto-
kołem warstwy transportowej opracow-
nym przez IETF i zalecanym do używania 
w sieciach SSL VPN. Rozwiązanie SSL VPN 
standardowo oznacza zdalny dostęp do 
sieci poprzez bramę SSL VPN, lecz może 
również zawierać aplikacje obsługujące 
SSL np. klientów poczty (MS Outlook, Eu-
dora) [6], [12]. 

SSL lub używany również TLS to pro-
tokóły, które działają w trybach połącze-
niowych, dzięki zastosowaniu protokołu 
TCP. Uproszczony schemat utworzenia 
sesji SSL ilustruje rysunek 2. Podobnie jak 
w IPSec istnieje tutaj faza wstępna, przed 
nawiązaniem połączenia, w której nego-
cjowanych i weryfi kowanych jest kilka 
parametrów: 

  uwierzytelnienie serwera przez klien-
ta za pomocą certyfi katów cyfrowych, 

  opcjonalne uwierzytelnienie klienta 
przez serwer za pomocą certyfi katów 
cyfrowych (lub innych metod), 

  bezpieczne wygenerowanie kluczy se-
sji, wykorzystywanych do szyfrowania 
i sprawdzania integralności danych. 
SSL może wykorzystywać większość 

popularnych algorytmów generowania 
kluczy publicznych (RSA, DSA), symetrycz-
nych (DES, 3DES, RC4) oraz algorytmów 
integralności danych (MD5, SHA-1). Istot-
ną cechą SSL VPN jest to, że nie tworzy 
się otwartego tunelu do sieci fi rmowej. 
Polityka bezpieczeństwa jest wymusza-
na dla każdego połączenia, umożliwiając 
dostęp jedynie do określonych zasobów, 
w zależności od użytkownika, zdalnego 
urządzenia i jego lokalizacji. Podobnie 
jak w regułach stosowanych w zaporze 
ogniowej wszystko jest domyślnie zabro-
nione, chyba że zostało wyraźnie udo-
stępnione przez administratora. Systemy 
SSL VPN oferują szereg mechanizmów za-
bezpieczeń, które umożliwiają m.in. [6]:

  Uwierzytelnianie użytkowników – np. 
poprzez tokeny i hasła dynamiczne,

  Kontrolę dostępu użytkowników 
do określonych aplikacji systemu 
informatycznego,

  Weryfi kację stanu bezpieczeństwa 
zdalnego komputera – np. poprzez 
sprawdzenie aktualności bazy skane-
ra antywirusowego, obecności ściany 
ogniowej lub także niekiedy poprzez 
uruchomienie skryptu ActiveX, który 
pozwala wykryć uruchomione niebez-
pieczne oprogramowanie,

  Usuwanie danych aplikacji z kompu-
tera po zakończeniu pracy użytkowni-
ka – np. usuwanie zapisów w pamięci 
podręcznej przeglądarki Web,

  Rejestrowanie i raportowanie zdarzeń.
Rozwiązania SSL VPN oferują na ogół 

przynajmniej dwa z trzech poniższych 
mechanizmy dostępu [6]:

  Proxy – metoda podstawowa udostęp-
niająca możliwość korzystania z aplika-
cji opartych o interfejs WWW, serwery 
plików oraz w zależności od rozwiąza-
nia inne aplikacje, takie jak poczta czy 
terminal znakowy. Do jej realizacji po 
stronie klienta wystarczy dowolna prze-
glądarka internetowa.

  Tunelowanie portów – wymaga uru-
chomienia po stronie klienta apletu lub 
aplikacji, która przekieruje połączenia 
sieciowe (na ogół tylko TCP) poprzez tu-
nel SSL do urządzenia realizującego SSL 
VPN, a następnie do serwera docelowe-
go. Można w ten sposób udostępniać 
w zasadzie dowolne aplikacje klient/
serwer wykorzystujące statyczne porty 
TCP. Przykład zestawionej tym mecha-
nizmem sesji przedstawia rysunek 3.20.

  Wirtualne interfejsy – metoda będąca 
ekwiwalentem IPSec lub RAS, polegają-
ca na stworzeniu wirtualnego interfejsu 
sieciowego, przez który może być prze-
kierowana cała komunikacja do i z sieci 
korporacyjnej. Metoda ta wymaga nie-
stety uprawnień administratora syste-
mu na używanym komputerze.
Połączenie tych mechanizmów zapew-

nia taką samą elastyczność jak sieciowe 
mechanizmy dostępowe takie jak RAS 
czy IPSec VPN. SSL VPN można wykorzy-
stać z dowolnego miejsca, a w zasadzie 
z dowolnego komputera. Wystarczy do 
tego przeglądarka internetowa, która 
obsługuje tunelowanie SSL. Oczywiście 
pozostałe dwa mechanizmy dostępu 
wymagają uruchomienia dodatkowych 
programów, jednak zawsze może to się 
odbywać z poziomu przeglądarki oraz 
w przypadku tunelowania portów, w za-
sadzie nie ma żadnych wymagań w sto-
sunku do konfi guracji stacji klienta (wy-
starczy wirtualna maszyna Javy). Należy 
też pamiętać, że cała komunikacja tune-
lowana jest w protokole SSL (pracujący 
na porcie TCP/443), który jest prawie 
zawsze dopuszczalnym przez politykę 
bezpieczeństwa sposobem komunikacji, 
natomiast IPSec znacznie rzadziej jest 
dozwolonym sposobem transmisji.

Istnieją dwa sposoby wdrożenia zdal-
nego dostępu z wykorzystaniem pro-
tokółu SSL. W pierwszym przypadku 
poszczególne serwery wykorzystując 
oprogramowanie SSL samodzielnie ter-
minują tunele zestawiane przez zdalnych 
użytkowników. Alternatywą dla takiego 
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rozwiązania jest brama VPN, która z jednej 
strony stanowi interfejs terminujący tu-
nele VPN zdalnych użytkowników, komu-
nikując się jednocześnie z wewnętrznym 
serwerem w jego rodzimym formacie. 

PODSUMOWANIE
IPSec dzięki wysokiemu poziomowi 

bezpieczeństwa, skalowalności i ela-
styczności zyskał sobie spore uznanie 
i miano najpopularniejszej metody two-
rzenia sieci VPN w sieciach IP. Stał się rów-
nież gwarantem bezpieczeństwa w IPv6. 
Niemniej jednak zalety IPSec okupione 
są dużym jego skomplikowaniem, a im 
bardziej skomplikowany protokół, tym 
więcej trzeba złożonego kodu do jego 
implementacji. W konsekwencji łatwiej 
jest popełnić błędy programistyczne 
prowadzące do luk pozwalających na 
atak na sam system operacyjny. Poza 
tym trudno jest zrozumieć protokół i go 
zaimplementować poprawnie, co bezpo-
średnio prowadzi do niezgodności mie-
dzy poszczególnymi implementacjami 
różnych producentów, a pośrednio może 
prowadzić do dodatkowych błędów. Tak-
że wdrożenie i utrzymanie sieci VPN ba-
zującej na tym protokole wymaga od ad-
ministratora bardzo dobrej znajomości 
protokołów składowych IPSec. SSL VPN 
jest relatywnie nową techniką zdalnego 
dostępu i wydaje się najlepszą metodą 
dostępową dla zdalnych i mobilnych 
pracowników. Nie można jednak całko-
wicie odrzucać pozostałych technologii 
i wybór rozwiązania oprzeć na specyfi cz-
nych wymaganiach fi rmy.

W pracach dotyczących transmisji 
informacji w ITS należy zdefi niować in-

terfejsy pomiędzy urządzeniami łącz-
ności (siecią łączności), a pozostałymi 
urządzeniami ITS. Należy wybrać takie 
interfejsy, które są dobrze zdefi niowa-
ne, popularne oraz tanie. Pozwoli to 
na stosowanie identycznych interfej-
sów w urządzeniach ITS, niezależnie od 
dostępnej sieci komunikacyjnej i sto-
sowanych w niej urządzeń. Standary-
zacja interfejsów umożliwi dołączanie 
dowolnych podsystemów do urządzeń 
sieciowych w sieciach łączności dedy-
kowanych dla systemów ITS oraz ułatwi 
wybór i zmianę operatorów telekomu-
nikacyjnych w przypadku korzystania 
z ich usług. Ważnym problemem jest 
też, zgodnie z [13], zapewnienie ciągło-
ści usług ITS, czyli zdolności do zapew-
nienia nieprzerwanych usług w ramach 
sieci transportowych na obszarze Unii 
Europejskiej oraz zapewniania intero-
peracyjności, tak aby ITS oraz procesy 
gospodarcze będące ich podstawą były 
zdolne do wymiany danych, informa-
cji i wiedzy, aby umożliwić skuteczne 
świadczenie usług ITS.
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Some problems of data transmission safety in ITS

In article was presented aims and tasks of Intelligent Transport System, which are width set of diff erence technology and methods man-
agement , they are use in transport systems. ITS helps in safety of participants life, safety of natural environments.  By adequate factors and 
telecommunication system effi  ciency of ITS is higher.
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