
dr  Marek Pawlik 

Cyberbezpieczeństwo  

z punktu widzenia zarządcy infrastruktury kol.  

w tym cyberbezp. interfejsów 

                                                    Instytut Kolejnictwa 

14 maj 2019, Warszawa 



do jakich celów  

zarządcy infrastruktury kol. 

 

  wykorzystują systemy  IT 

dla sterowania ruchem kolejowym 

dla zarządzania infrastrukturą 

  dla zarządzania ruchem kol. 

    dla ochrony transportu kol. 



sterowanie 

łączność 

wzywanie  

pomocy 



w jaki sposób  

zarządcy infrastruktury kol. 

 

definiują wymagania  

dla systemów 

 

sterowania ruchem kolejowym 

 

(gdzie szukać wymagań dla cyberbezpieczeństwa) 

 



koncepcja RAMS dla kol. 

kolejowe wymagania  
RAMS 

   bezpieczeństwo      dostępność     . 

niezawodność 

i podatność utrzymaniowa 

warunki 

eksploatacji  

i utrzymania urządzeń 
niezawodność 

i podatność utrzymaniowa 



wymagania RAMS 

procedury 
utrzymania 

niezawodn. 

WARUNKI 
UTRZYMANIA 

WARUNKI 
SYSTEMOWE 

WARUNKI EKSPLOATACJI 

bezp. 

zakłócenia 
zewnętrzne 

charakterystyka 
techniczna 

warunki 
środowiskowe 

czynnik 
ludzki 

procedury 
sposób 

użytkow. 
logistyka logistyka 

utrzymanie 
korekcyjne 

podatność 
utrzymaniowa 

zakłócenia 
wewnętrzne 

czynnik 
ludzki 

błędy 
ludzkie 

działania 
korekcyjne 

zmiana sposobu 
użytkowania 

utrzymanie 
wg stanu urz.  

utrzymania 
prewencyjne 

utrzymanie 
wg resursów 

diagnostyka: 
- wewnętrzna 
- zewnętrzna 

uszkodzenia 
losowe 

uszkodzenia 
systematyczne 

- błędy w   
wymaganiach 

- błędy projektowe 
- błędy i braki w 

procesie produkcji 
- błędy oprogramow.  
- braki w instrukcjach  

i nieadekwatność 
instr. użytkowania 

- błędy ludzkie 
- etc. 

- tryby pracy 
- środowisko 
- zmęczenie materiału 
- zużycie 
- przeciążenia 
- etc. 

 
 
 
 
 

sposoby 
rekonfiguracji 

diagnostyka: 
- manualna 
- automatyczna 

Wymagania RAMS 



procedury 
utrzymania 

WARUNKI 
UTRZYMANIA 

WARUNKI 
SYSTEMOWE 

WARUNKI EKSPLOATACJI 

zakłócenia 
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techniczna 
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ludzki 
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użytkow. 
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korekcyjne 

podatność 
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zakłócenia 
wewnętrzne 

czynnik 
ludzki 

błędy 
ludzkie 

działania 
korekcyjne 

zmiana sposobu 
użytkowania 

utrzymanie 
wg stanu urz.  

utrzymania 
prewencyjne 

utrzymanie 
wg resursów 

diagnostyka: 
- wewnętrzna 
- zewnętrzna 

uszkodzenia 
losowe 

uszkodzenia 
systematyczne 

- błędy w   
wymaganiach 

- błędy projektowe 
- błędy i braki w 

procesie produkcji 
- błędy oprogramow.  
- braki w instrukcjach  

i nieadekwatność 
instr. użytkowania 

- błędy ludzkie 
- etc. 

- tryby pracy 
- środowisko 
- zmęczenie materiału 
- zużycie 
- przeciążenia 
- etc. 

 
 
 
 
 

sposoby 
rekonfiguracji 

diagnostyka: 
- manualna 
- automatyczna 

Wymagania RAMS 

wymagania RAMS 

niezawodn. bezp. 



jak zarządcy infrastruktury kol. 

kupują systemy IT (cyber-systemy) 
 

 

profile zabezpieczeń IT 

(protection profiles – PP) 

& 

cele ochrony IT 

(security targets – ST) 



Jak kupować syst. IT 

Dwie metody zakupu systemów IT: 
- zakup oparty o wybór  
- zakup oparty o specyfikację 
 
 
Podstawowe pytania przy zakupie (odn. cyberbezp.): 
- Jak określić jakie potrzebne cyberbezpieczeństwo? 
- Jeśli dostawca deklaruje cyberbezpieczeństwo 
   - jak sprawdzić czy deklarowane cyberbezp.  
     jest przydatne oraz wystarczające ? 
   - jak zweryfikować czy deklaracja jest wiarygodna? 



PP - Profile 

Zabezpieczeń 

ST – Cele 

Ochrony 

- polska Ustawa o cyberbezp.  
- dedykowana  norma EN 15408 
- dedykowany evaluator 

- definiowanie wymagań  
   w języku formalnym 
- wzajemna akceptacja  
   certyfikatów w UE 



 

wyzwania 

cyberbezpieczeństwa  

 

zarządców infrastruktury kol. 

 

(przykłady) 



Rozkłady jazdy 

żądanie trasy 

Interfejs IT  (w PLK) dla 

dedykowanego personelu 

Tradycyjny interfejs  

dla przewoźników 

Internetowy interfejs  

dla przewoźników 

SKRJ 

żądanie trasy 

żądanie trasy 

przewoźnicy towarowi: 

- ponad 70 tylko w Polsce,  
- 4-ty pakiet kolejowy -  
   - pełne otwarcie rynku w UE 



zarządzanie ekaploatacją 

 Customer Producer 



Zarządzanie 

nieruchomościami 

Regulamin 

sieci kol.  

Wizualizacja  

sytuacji 

Zarządzanie  

inwestycjami 

Zarządzanie 

dokumentami 

LRS 

Zarządzanie  

ruchem kol.  

… 

Charakterystyki 

linii kolejowych  

zarządzanie infrastrukturą 



syst. srk i ich interfejsy 



w jaki sposób  

zarządcy infrastruktury kol. 

 

definiują wymagania  

dla systemów 

 

sterowania ruchem kolejowym 

 

odn. cyberbezpieczeństwa 
 



cyber-atak  

działanie podejmowane w celu uzyskania nieautoryzowanego 

dostępu do usług, zasobów lub informacji systemu lub w celu 

naruszenia integralności systemu cyfrowego (systemu IT) 

 

cyber-odporność    

zdolność do uprzedzania, wytrzymywania, odzyskiwania 

sprawności po oraz dostosowywania się do  

 niepożądanych:  

 - warunków pracy,  

 - obciążeń 

 - cyber-ataków  

wpływających na cyber-zasoby 

definicje 



cyberataki w transporcie 



Normy RAMS oraz wymagania środowiskowe:  
- EN 50126-1; EN 50126-2;  
- EN 50128; EN 50129; EN 50159, … 
 
Standardy definiowania i weryfikowania profili zabezp. PP: 

- ISO/IEC 15408 - common criteria (PP & ST) 
                                                                    profile zabezpieczeń i cele ochrony 

- seria ISO/IEC 27000; seria NIST SP-800;  
- seria ISA/IEC 62443; specyfikacje ETSI np. TS 102 
- oraz ISO/IEC 18045 (CEM) 

dokumenty referencyjne 

 

dla cyber-zabezpieczeń 



dr  Marek Pawlik 

 

Dziękuję za uwagę 

                                                    Instytut Kolejnictwa 

14 maj 2019, Warszawa 


