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Streszczenie
W pracy przedstawiono problematykę cyberbezpieczeństwa systemów robotycznych zali-
czanych do szerszej klasy systemów cyber-fizycznych. Omówiono aktualne i potencjalne
zagrożenia dla systemów cyber-fizycznych wynikające z cyberataków będących działania-
mi nieuprawiononymi, metody wykrywania tych ataków oraz ochrony lub redukcji skutków
ich działania. Wyróżniono specyficzne dla systemów cyber-fizycznych rodzaje zagrożeń od-
różniające je od systemów teleinformatycznych. Na podstawie analizy literatury dotyczącej
cyberbezpieczeństwa systemów robotycznych wskazano otwarte problemy badawcze, które
wymagają rozwiązania.

1. WSTĘP
Robot jest urządzeniem składającym się z receptorów zbierających dane o środowi-
sku, z efektorów oddziałujących na środowiska oraz z systemu sterowania zarządza-
jącego pracą robota. System sterowania robota składa się z części sprzętowej oraz
oprogramowania, które w oparciu o informacje o środowisku zewnętrznym robota
i aktualnej konfiguracji robota oblicza sterowanie dla efektorów w celu wykonania
zleconego zadania.

Rozwój systemów sterowania robotów, w tym tworzenie złożonych algorytmów
sterowania wykorzystujących różnorodne dane pomiarowe, w szczególności z kamer
wizyjnych 2D oraz 3D, wymaga dużych nakładów obliczeniowych. Zamiast zwięk-
szania mocy obliczeniowych komputerów pokładowych robota, coraz popularniej-
szym rozwiązaniem jest przeniesienie części obliczeń do zewnętrznych komputerów
sterujących. Sterowanie robotem z wykorzystaniem wielu komputerów zdecydowa-
nie zwiększa możliwości obliczeniowe takiego układu. Ponadto, dzięki rozproszeniu
systemu sterowania robota, możliwe jest wykorzystanie zewnętrznych usług do re-
alizacji złożonych aplikacji. Przykładowo, architektura projektu RAPP [1] umożli-
wia pobieranie i wykonywanie aplikacji dostępnych w zewnętrznym repozytorium.
Kolejną korzyścią rozproszenia oprogramowania jest umożliwienie integracji robota
z siecią urządzeń takich jak Internet Rzeczy. Robot jako element takiej rozproszonej
sieci może korzystać z danych z czujników rozmieszczonych w środowisku oraz może
wpływać na stan środowiska nie tylko za pomocą swoich efektorów ale również efek-
torów innych urządzeń podłączonych do sieci. Zarówno rozproszenie oprogramowa-
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Rys. 1. Obecne kryteria podziału cyberataków

nia sterującego pomiędzy chmurę obliczeniową i komputer pokładowy, jak i dołącze-
nie robota do Internetu Rzeczy otwiera nowe kierunki badań. Pierwszym z nich jest
opracowanie, zarówno rozproszonych architektur sterowania robotami [2] będącymi
węzłami takiej sieci, jak i programowych struktur ramowych wykorzystywanych do
implementacji takich architektur. Jednym z istotnych wymagań jest, aby te struktury
zapewniały działanie systemu w czasie rzeczywistym [3], a także umożliwiały szyb-
szą i łatwiejszą implementację rozproszonych sterowników robotów oraz tworzenie
nowych aplikacji. Kolejnym kierunkiem badań wynikającym z rozproszenia systemu
sterowania robotów oraz podłączeniem tego systemu do sieci jest opracowanie metod
zabezpieczania komunikacji pomiędzy rozproszonymi komputerami sterującymi oraz
zabezpieczenie samego robota przed potencjalnym cyberatakiem.

Z powyższych rozważań wynika, iż rozproszone systemy robotyczne można zali-
czyć do szerszej grupy systemów cyber-fizycznych [4]. System cyber-fizyczny (Cyber-
Physical System – CPS) to odpowiednio zaprojektowany system sieciowy współdzia-
łających komponentów „cybernetycznych” (obliczenia, komunikacja) oraz fizycznych
(np. czujniki, efektory), których działania są monitorowane, koordynowane [5]. Ocze-
kuje się, że systemy fizyczne podłączone do sieci mogą zrewolucjonizować m.in.
transport, opiekę medyczną, przemysł wytwórczy, rolnictwo, obronność, budownic-
two, czy przemysł kosmiczny. Jednak podłączenie urządzeń fizycznych do sieci Inter-
net jest potencjalnie niebezpieczne i może skutkować atakiem cybernetycznym. Do
tej pory zidentyfikowano i sklasyfikowano wiele rodzajów takich ataków [5, 6]. Przy-
kładowymi kryteriami podziału są: wektor ataku†, rodzaj oddziaływania na system,
cel ataku. Kryteria podziału znanych cyberataków przedstawiono na rys. 1. Efektem
ataku na urządzenia CPS może być:
• fizyczne uszkodzenie tego urządzenia i/lub obiektów w środowisku zewnętrznym,

†Zbiór działań i środków wykorzystywanych w celu złośliwego oddziaływania na wybrane elementy
systemu, których podatności umożliwiają przeprowadzenie skutecznego ataku. Wektor ataku jest szcze-
gólny dla danego systemu lub grupy systemów.
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Cyberbezpieczeństwo robotów – nowe wyzwania dla zabezpieczeń systemów (...)

• strata finansowa i wizerunkowa użytkownika,
• utrata zdrowia lub życia osób przebywających w pobliżu urządzeń.
Więcej przykładowych zagrożeń wynikających z ataku na system CPS przedstawiają
autorzy publikacji [7].

Jako, że system CPS jest bardzo szerokim pojęciem, atak przeprowadzony na tego
typu systemy może skutkować różnymi konsekwencjami. Roboty, które często są bo-
gato wyposażane (np. kamery RGB, RGB-D, IR, Time-of-flight, mikrofony, jednostki
inercyjne, skanery laserowe, emitery IR) oraz mają możliwość poruszania się, można
uznać za szczególnie narażone na cyberatak.

W dalszej części pracy przedstawiono potencjalne rodzaje cyberataków na CPS,
a w szczególności na systemy robotyczne, oraz metod wykrywania i ochrony przed
tymi atakami. W sekcji 2 przedstawiono problem bezpieczeństwa systemów CPS.
Analiza różnych rodzajów ataków oraz metod detekcji i zabezpieczenia takich syste-
mów, pozwala rozwiązywać podobne problemy w systemie robotycznym. Następnie
w sekcji 3 wskazano wyjątkowe cechy systemu robotycznego, które są przesłanką do
prowadzenia badań ukierunkowanych na zabezpieczenie robotów oraz przedstawio-
no przegląd znanych w literaturze metod ochrony przed cyberatakami. Ostatecznie
w sekcji 4, odnosząc się do znanych ataków na CPS oraz dostępnych metod zabezpie-
czania systemów robotów, przedstawiono możliwe kierunki badań związanych z cy-
berbezpieczeństwem robotów usługowych.

2. BEZPIECZEŃSTWO W SYSTEMACH
CYBER-FIZYCZNYCH
Pierwszym (wykrytym w czerwcu 2010 roku), wykorzystanym w ataku na CPS roba-
kiem stworzonym do przeprogramowania instalacji przemysłowych był Stuxnet [8].
Skala tego ataku była bardzo duża – autorzy raportu szacują, że zainfekowanych było
ok. 100 00 urządzeń w 155 krajach. Z kolei w 2016 roku wirus Industroyer spowodo-
wał odłączenie Kijowa od sieci energetycznej. Kolejnym typem ataku, przeprowadzo-
nym w ostatnim czasie, był atak ransomware na Urząd Transportu Miejskiego w San
Francisco (SMFTA). W październiku 2016 roku haker zaszyfrował 900 komputerów
wspomnianej instytucji. Zdarzenie sparaliżowało system zakupu biletów, a haker za-
żądał 73 000 USD za odblokowanie systemu. W literaturze opisano wiele podobnych
ataków na sieci przesyłowe, które często mają bardzo poważne konsekwencje [9].

W związku z powyższym, problem zapewnienia bezpieczeństwa przemysłowych
systemów sterowania jest bardzo istotny zarówno dla przedsiębiorstw jak również
państw. Koszt naprawy urządzeń lub odzyskania lub odtworzenia danych może być
bardzo wysoki. Niektóre państwa powołały specjalne organizacje analizujące roz-
poznane incydenty. Jedną z takich organizacji jest amerykańskie centrum The Na-
tional Cybersecurity and Communications Integration Center (NCCIC). NCCIC w
raporcie za 2016 rok [10] opublikowała statystyki rozpoznanych incydentów i wy-
korzystywanych technologii podczas ataków. Na rys. 2 przedstawiono popularność
znanych wektorów zagrożeń dla przemysłowych systemów sterowania opublikowa-
nych przez NCCIC. Na podstawie corocznych raportów stworzone zostało narzędzie
Cyber Security Evaluation Tool (CSET), które analizując odpowiedzi zarządcy sys-
temu na szczegółowe pytania, dostarcza zestaw wykresów wizualizujących mocne
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Rys. 2. Popularność wektorów zagrożeń dla incydentów w 2016 roku [12]

i słabe strony opisywanego systemu. Program ten przygotowuje dodatkowo rekomen-
dacje ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa systemu. Prowadzone są także
prace naukowe nad opracowaniem kompleksowych metod detekcji ataków na CPS
[11, 6]. Warto zwrócić uwagę, że powyższe analizy koncentrują się na przemysło-
wych rozwiązaniach CPS. Rozwój technologii pozwala obecnie tworzyć urządzenia
cyber-fizyczne, które wykorzystywane są w prywatnych domach, np. podłączone do
sieci roboty usługowe, roboty-zabawki, urządzenia AGD oraz RTV. Poza oczywistym
zagrożeniem dla osób (w szczególności dzieci) przebywających w pobliżu, takie urzą-
dzenia mogą posłużyć atakującym do wyłudzania danych (np. numerów kont, haseł),
jak też do zdobywania informacji o ofierze i jej bliskich. W przeciwieństwie do ope-
ratorów urządzeń przemysłowych osoby prywatne korzystające z CPS nie muszą być
odpowiednio przeszkolone w aspekcie bezpieczeństwa takich urządzeń.

Zabezpieczenie systemów CPS głównie opiera się na siedmiu funkcjach bezpie-
czeństwa zaproponowanych dla systemów informatycznych w normie ISO/IEC 10746-
3 [13]:
• kontrola dostępu – uniemożliwienie realizacji nieautoryzowanych interakcji z obiek-

tem,
• audyt bezpieczeństwa – monitorowanie i zbieranie danych o akcjach związanych

z bezpieczeństwem, analiza tych danych w celu przeglądu polityk bezpieczeństwa
i procedur,

• poufność – ochrona przed nieautoryzowanym wyciekiem informacji, zawiera funk-
cje ukryj oraz wyjaw,

• integralność – ochrona przed nieautoryzowanym tworzeniem, modyfikacją i usu-
nięciem danych, zawiera funkcje chroń, legalizuj, porzuć ochronę,

• poświadczenie – potwierdzenie tożsamości obiektów,
• niezaprzeczalność – ochrona przed wyparciem się jednej ze stron komunikacji

uczestnictwa w wymianie danych,
• zarządzanie kluczami – wykonanie operacji na kluczach kryptograficznych:

– generacja,
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– rejestracja,
– certyfikacja,
– wyrejestrowanie,
– przechowywanie,
– archiwizacja,
– usuwanie.

Realizacja powyższych funkcji w systemach informatycznych ma służyć zapewnieniu
trzech głównych celów bezpieczeństwa:
• integralności – zachowanie wiarygodności źródeł danych,
• dostępności – zabezpieczenie osiągalności systemu oraz jego usług,
• poufności – utajnienie informacji dla nieautoryzowanych obiektów.
W pracy [14] autorzy wskazują, że chociaż systemy CPS bazują na systemach infor-
matycznych, to z uwagi na elementy fizyczne tych systemów, wymagane jest rozsze-
rzenie pojęć integralności, dostępności i poufności. Przykładowo zachowanie integral-
ności w systemie CPS może być rozpatrywane również jako umiejętność zachowania
operacyjności oraz przetrwania ataku na czujniki, sterowniki czy efektory. Z kolei ce-
cha dostępności systemu CPS musi uwzględniać zapobieganie i przetrwanie ataków
DoS (Denial of Service) zorientowanych na dane z sieci czujników, na przesył stero-
wania oraz na akcje wykonywane przez efektory. Jedną z aktywności systemów CPS
jest rejestracja danych o środowisku, w którym działają. W związku z tym w niektó-
rych aplikacjach istnieje duże ryzyko naruszenia prywatności użytkowników systemu.
Ponadto duże zagrożenie dla systemu może nieść możliwość wnioskowania o stanie
systemu na podstawie komunikacji między elementami tego systemu.

Powyższe cele bezpieczeństwa osiąga się stosując narzędzia zabezpieczania.
W tab. 1 przedstawiono narzędzia zabezpieczania systemów CPS zaproponowane
przez autorów pracy [14]. Narzędzia prewencyjne mają ograniczać spektrum za-
grożeń dla systemu. Każdy z elementów systemu oraz obiekty współpracujące z tym
systemem mają być identyfikowane, mogą korzystać z ograniczonych praw, a wia-
domości które wymieniają mają być nadzorowane. Narzędzia reaktywne określają
zachowania zabezpieczeń podczas ataku. Przykładowo system wykrywania włamań
nadzorując komunikację w systemie i zachowania elementów systemu ma za zadanie
zidentyfikować niepożądane akcje, które wskazują na zaistnienie narażenia systemu,
lub ataku. Model wroga jest to profil zagrożeń dla systemu zawierający potencjalne,
szczegółowe sposoby ataku na ten system. Daje on całościowy obraz zabezpieczeń
i wraz z jego rozwojem, opracowywane są aktualizacje założeń i parametrów zabez-
pieczeń dla systemu.

3. PRZEGLĄD METOD ZABEZPIECZANIA ROBOTÓW
MOBILNYCH

Bezpieczeństwo robotów, jako złożonych, ruchomych systemów CPS nadal pozo-
staje dużym wyzwaniem. Często zabezpieczenia opracowane na potrzeby konwen-
cjonalnych systemów komputerowych bywają nieodpowiednie w zastosowaniu dla
robotów. Niektóre z systemów bezpieczeństwa są zbyt wymagające pod względem
zasobów, a inne są niedokładne ze względu na zarówno ograniczoną liczbę danych
doświadczalnych, jak i niedokładny model wroga systemu robota. Większość z badań
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Tab. 1. Narzędzia zabezpieczeń systemów CPS

Prewencyjne Reaktywne

Uwierzytelnienie System wykrywania w�ama� (IDS)

Sygnatury wiadomo�ci Cofanie kluczy i tokenów
Zachowanie �wie�o�ci wiadomo�ci 
i bezpieczna synchronizacja czasu 

mi�dzy elementami systemu
Narz�dzia weryfikuj�ce 

bezpiecze�stwo
Redundancja komunikacji, 

urozmaicenie technologii i metod 
zabezpieczania

Zarz�dzanie uprawnieniami elementów 
systemu

Narz�dzia zabezpiecze� systemów CPS
Model wroga

Profil zagro�e�

Za�o�enia prawdopodobnych
ataków

Identyfikacja zaufanych 
elementów systemu

opisanych w literaturze związana jest z wykrywaniem (detekcją) ataków na roboty
– tj. tworzeniem IDS‡. Prace te skupiają się na zabezpieczeniu konkretnych elemen-
tów tego typu robotów. W tabeli tab. 2 zestawiono wybrane, nowe prace poświęcone
zabezpieczaniu robotów. W zestawieniu porównano publikacje pod względem:
• rozpatrywanych funkcji bezpieczeństwa i wektorów ataków,
• metody, o którą oparto rozwiązanie,
• danych, które są wykorzystywane do realizacji zabezpieczenia,
• przeznaczenia rozwiązania (prewencja przed atakiem, detekcja ataku, reakcja na

atak).
Pierwsze dwie prace [11, 15], dotyczą analizy problemu oraz sposobu prowadzenia
badań nad cyberbezpieczeństwem robotów. W [11] przedstawiono podejście i ogólne
wskazówki do przeprowadzania eksperymentów dotyczących cyberbezpieczeństwa
robotów w obliczu ataku typu spoofing czujników§. Ponadto praca zawiera analizę
podatności robotów i metody detekcji ataków. Celem jest zachowanie poprawnego
działania robota, natomiast autorzy nie odnieśli się do problemów zachowania pry-
watności użytkowników (np. zachowanie poufności danych użytkownika). W dru-
giej pracy [15] opisano propozycję stanowiska badawczego, metryki oraz kluczowe
wskaźniki wydajności do analizy bezpieczeństwa robotów manipulacyjnych.

W wielu pracach opisano konkretne sposoby detekcji ataku na robota. Publikacje
[16, 17] zawierają opis algorytmu wykrycia ataku na podstawie analizy ruchu siecio-
wego, zgromadzonych danych oraz parametrów układu fizycznego. Algorytm oparto
na uczeniu maszynowym oraz kontroli zdefiniowanych reguł komunikacji. W kolej-
nych pracach [18, 19] również wykorzystano uczenie maszynowe, ale elementem za-
bezpieczanym jest system lokalizacji RTLS (Real-Time Locating System) i wykorzy-
stując dane z tego systemu podejmowana jest decyzja o wykryciu ataku. Problemem

‡IDS (Intrusion Detection System) – system wykrywania intruzów, ma za zadanie wykryć próbę uzy-
skania dostępu do systemu przez osobę niepowołaną.
§ Grupa ataków polegających na podszywaniu się pod element systemu, poprzez umieszczanie sprepa-
rowanych pakietów danych w sieci komunikacyjnej tego systemu.
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Tab. 2. Porównanie najnowszych podejść do realizacji funkcji bezpieczeństwa cybernetycz-
nego robotów

Publi-
kacja

Funkcja bez-
pieczeństwa Wektor ataku Metoda Dane źródłowe Przezna-

czenie

[11]
Audyt bez-

pieczeństwa,
integralność

Wstrzykiwanie,
spoofing

czujników§,
ataki ukryte

Prowadzenie
testów

penetracyjnych

Dane z przepro-
wadzonych

testów
Detekcja

[15] Audyt bez-
pieczeństwa DoS

Budowa stanowi-
ska badawczego,
wyznaczenie klu-
czowych wskaź-
ników wydajno-

ści

Analiza testów
stanowiska
badawczego

Prewencja

[16, 17]
Kontrola
dostępu,

integralność

DoS,
wstrzykiwanie

danych,
malware

Kontrola
wyznaczonych
reguł, uczenie
maszynowe

Ruch sieciowy,
zapisane dane,

prędkość
robota, fizyczne

drgania, kon-
sumpcja zasila-

nia

Detekcja

[18, 19] Integralność
DoS, spoofing

czujników§
Uczenie

maszynowe

Dane z systemu
lokalizacji

RTLS
Detekcja

[20] Integralność

Spoofing czuj-
ników, lo-
gic bomb,

przerwanie sy-
gnału, fizyczne

uszkodzenie

Konfrontacja da-
nych z modelem
dynamiki ukła-
du fizycznego,
identyfikacja

anomalii

Równania
dynamiki

układu
fizycznego

Detekcja

[21]

Audyt bez-
pieczeństwa,
zarządzanie

kluczami, po-
świadczenie,

poufność

Wstrzykiwanie,
nieautoryzowa-

ny dostęp do
danych, DoS

Analiza zagrożeń,
testy penetracyjne

Dane z przepro-
wadzonych

ataków
Prewencja

[22] Integralność Spoofing
czujników Fuzja pomiarów Dane z kilku

czujników Reakcja

detekcji ataku na robota zajęli się również autorzy pracy [20]. Opisane przez nich po-
dejście bazuje na porównaniu danych pomiarowych z systemu robota z danymi z jego
modelu dynamiki i identyfikacji ewentualnych anomalii. W pracy [21] przedstawiono
audyt bezpieczeństwa popularnej programowej struktury ramowej ROS. Zidentyfiko-
wano zagrożenia, przedstawiono lekkie środki zabezpieczania na poziomie aplikacji
oraz zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku ROS. Efekt przedstawionych prac
mają charakter prewencyjny, tj. pozwala ograniczyć podatność robota na atak. W pra-
cy [22] opisano rekursywny estymator stanu, który porównując wyznaczony stan z re-
dundantnymi pomiarami pochodzącymi z różnych źródeł, zwraca wysoką wariancję
szumu pomiarowego dla zaatakowanego czujnika. Zaproponowany algorytm wymaga
dokładnego określenia profilu szumu dla zastosowanych czujników. Błędnie dobrany
profil może spowodować odrzucanie większości pomiarów przez estymator, lub ak-
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ceptację spreparowanych danych pochodzących z ataku.

4. PROBLEMY BADAWCZE CYBERBEZPIECZEŃSTWA
ROBOTÓW
Analiza literatury dotyczącej cyberbezpieczeństwa robotów wskazuje liczne nieroz-
wiązane (otwarte) problemy badawcze. Najbardziej oczywista wydaje się niekom-
pletność proponowanych zabezpieczeń. Zestawienie wektorów potencjalnych zagro-
żeń dla typowych systemów CPS (rys. 2) z zaproponowanymi w literaturze zabezpie-
czeniami wskazuje na poważne luki w systemach bezpieczeństwa robotów. Przykła-
dowo, brakuje zabezpieczenia przed atakiem spersonalizowanym (spear phishing)¶.
Niezabezpieczony odpowiednio robot i jego środowisko dostarczy atakującemu istot-
ne, wrażliwe informacje dotyczące ofiary. Takie dane mogą dalej posłużyć m.in. do
szantażu. Ponadto robot może mieć autoryzowany dostęp do chronionych pomiesz-
czeń lub pozyskać hasła do kont ofiary.

Kolejnym problemem badawczym jest opracowanie narzędzi weryfikujących poli-
tykę bezpieczeństwa systemu robotycznego. Wspomniane wcześniej narzędzie CSET,
pełniące rolę weryfikacyjną bezpieczeństwa CPS jest dobrą wskazówką do popraco-
wania podobnego narzędzia na potrzeby robotów. Musi ono być wrażliwe na charak-
terystyczne dla robotów podatności i wektory ataków.

Jednym z największych wyzwań jest opracowanie zestawu mechanizmów zabez-
pieczenia kompleksowo chroniącego mobilne roboty usługowe. Jest to typ robotów,
który często wykorzystuje wyjątkowo złożone, rozproszone w sieci oprogramowanie
oraz jest bogato wyposażony w różne czujniki. Najpierw trzeba określić zagrożenia
i podatności dla tego typu robota, a następnie przygotować odpowiednie narzędzia.
Wstępna analiza zagrożeń popularnej, ogólnej, warstwowej architektury sterownika
robota usługowego przedstawiono na rys. 3. Wynikiem analizy są przedstawione po-
niżej wnioski.
1. Aplikacja korzystająca ze sterownika niskopoziomowego uzyskuje dostęp do kry-

tycznych informacji o środowisku i robocie. Ponadto ma możliwość zadawania
poleceń efektorom robota. W związku z tym niezbędne jest wprowadzenie mecha-
nizmu uwierzytelnienia każdej aplikacji, która może wchodzić w interakcje ze ste-
rownikiem niskopoziomowym. Takie zabezpieczenie może być wyjątkowo istotne
w przypadku aplikacji robotycznych pobieranych z zewnętrznego repozytorium.

2. Twórcy sterownika niskopoziomowego robota muszą brać pod uwagę możliwość
ingerencji atakującego w komunikację ze sprzętem – powinni wbudować system
wykrywania i zapobiegania włamaniom (IPS||), lub przynajmniej zapewnić inter-
fejsy umożliwiające jego dodanie. To zabezpieczenie zależy od konstrukcji robota
i wykorzystywanych czujników, co znacznie utrudnia opracowanie ogólnego sys-
temu bezpieczeństwa robota usługowego.

3. Komunikacja robota z komputerami zewnętrznymi musi odbywać się w bezpiecz-
ny sposób. Ten element systemu bezpieczeństwa robotów może być bardzo bli-

¶Ukierunkowana forma ataku typu phishing, w której fałszywe wiadomości są kierowane do określonej
organizacji lub osoby w celu uzyskania dostępu do poufnych informacji.
||IPS (Intrusion Prevention Systems) system zapobiegania włamaniom, którego zadaniem jest wykry-
wanie ataków oraz uniemożliwianie ich przeprowadzenia. Bazują na rozwiązaniach sprzętowych lub
programowych.
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Rys. 3. Przykładowe zagrożenia dla złożonego oprogramowania robota usługowego

ski znanym zabezpieczeniom komunikacji między komputerami w standardowych
systemach informatycznych. Głównymi różnicami są dane przesyłane między ty-
mi maszynami oraz wymaganie odpowiedniej szybkości reakcji na żądanie wysła-
ne przez sterownik robota (różne zapytania mogą mieć różne wymagania na czas
odpowiedzi).

4. Twórcy sterowników robotów oraz dostawcy usług wspomagających roboty muszą
zdefiniować i rozpowszechnić standard bezpiecznej komunikacji, tak aby wiele
różnych robotów mogło korzystać z usług wielu dostawców.

Jednym z wniosków wynikających z analizy cyberbezpieczeństwa robotów usługo-
wych musi być synteza nowych kryteriów podziału cyberataków lub rozszerzenie ist-
niejącego (rys. 1) o kolejne podgrupy.

Mając na uwadze, że zarówno konstrukcje robotów, jak i ich oprogramowanie jest
często dedykowane danej aplikacji, niezbędne jest przygotowanie ogólnej specyfi-
kacji zabezpieczeń dla systemu robota. W ten sposób twórca wyspecjalizowanego
systemu robotycznego będzie mógł skorzystać z opracowanych metod zabezpiecza-
nia robotów. Bardzo istotnym aspektem prac badawczych nad cyberbezpieczeństwem
robotów jest również opracowanie skutecznych metod reakcji na wykryty atak. Naj-
prostszą reakcją może być wyłączenie robota, jednak w niektórych konfiguracjach
i podczas realizacji niektórych aplikacji robot nie może zostać wyłączony. Taka reak-
cja może skutkować uszkodzeniem robota lub środowiska, czy też zagrażać zdrowiu
lub życiu osób przebywających w pobliżu.

5. PODSUMOWANIE
Usługowe roboty są wyposażone w wiele czujników, które rejestrują dane o otoczeniu
robota. Dostęp do tych danych, lub nawet aktywne pozyskiwanie konkretnych (stero-
wanie ruchem robota) przez niepowołane osoby niesie ogromne niebezpieczeństwo
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dla użytkownika. Wyciek informacji o obecności osób, haseł, danych kont banko-
wych to tylko niektóre z możliwych realnych strat. Ponadto medialne nagłośnienie
ataków na prywatność wielu osób niewątpliwie będzie miało negatywny wpływ na
sprzedaż robotów usługowych, a w związku z tym na zainteresowanie potencjalnych
inwestorów w finansowanie badań nad nimi. Poza znanymi typami ataków na systemy
teleinformatyczne, roboty usługowe mogą być zaatakowane z wykorzystaniem specy-
ficznych wektorów ataków, a po ominięciu zabezpieczeń, atakujący zdobędzie bogato
wyposażone urządzenie szpiegowskie. Dlatego zabezpieczenia stosowane w trady-
cyjnych systemach informatycznych nie są wystarczające do aplikacji w systemach
robotycznych.

Niezbędne jest opracowanie odpowiednich metod zabezpieczania robotów usługo-
wych przed cyberatakami. Znanych jest kilka tego typu metod, jednakże nie tworzą
one spójnej i kompleksowej ochrony przed wszystkimi znanymi wektorami ataków
na systemy CPS. Otwartym problemem pozostaje również opracowanie, zależnych
od ąktualnie wykonywanego zadania, metod reakcji robota na cyberataki. Poza opra-
cowaniem nowych zabezpieczeń i identyfikacją nowych zagrożeń związanych z do-
mowym środowiskiem pracy robotów usługowych, należy zaprojektować moduł kom-
pleksowej ochrony cybernetycznej, który będzie łatwy do integracji ze sterownikami
domowych robotów usługowych. Taki moduł powinien być konfigurowalny z uwa-
gi na różnorodność konstrukcji i aplikacji robotów, natomiast nie powinien istotnie
wpływać na realizację zadania podczas pracy w trybie identyfikacji potencjalnego
ataku.
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Cyber-security for mobile service robots – challenges for cyber-phisical system
safety

Cybersecurity issues of robotic systems that belong to a wider class of cyber-physcial systems
are presented. In this work review of the known and statement of the new threats for cyber-
phisical systems caused by cybernetic attacks is a basis for the analysis of the known methods
for detection and consequences reduction of such attacks. The emphasis was placed on the
cyber-physical system specific threats, which distinguish these systems from traditional infor-
mation systems. Based on the analysis of literature regarding robot systems cybersecurity, the
unresolved issues of this subject are presented and discussed.
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