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Анотацiя
В роботi дослiджено склад засобiв промислового Iнтернету речей, побудовано модель загроз для протоколiв
Industrial IoT. Видiлено основнi вразливостi та запропоновано покращення безпеки у протоколi Modbus.
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Вступ

Iнтернет речей (англ. Internet of Things, IoT) –
це способи взаємодiї фiзичних об’єктiв, пристроїв
i систем мiж собою i з навколишнiм свiтом iз за-
стосуванням рiзних технологiй зв’язку i стандартiв
з’єднання.

Перiодом бурхливого розвитку Iнтернету речей
стали 2000-i. Тодi як в 1990-х вся дiяльнiсть,
пов’язана з IoT, носила в основному теоретичний
характер – концепцiї, обговорення, окремi iдеї, в
2000-х i 2010-х стали масово з’являтися i запуска-
тися успiшнi IoT-проекти в реальностi. Крiм того,
почали розвиватися масштабнi проекти, заснованi
на технологiях IoT – розумнi мiста, розумне виро-
бництво, розумний транспорт, безпiлотнi автомобiлi
i багато iншого. Не в останню чергу це стало можли-
вим завдяки активному прогресу в сферi iнформа-
цiйних технологiй – повсюдного поширення бездро-
тового з’єднання, пiдвищення пропускної здатностi
iнтернет-зв’язку, виникнення енергоефективних ме-
реж дальнього радiусу дiї i iн.[1].

Сфери застосування технологiй Iнтернету речей
вкрай великi. Тому очевидною є важливiсть викори-
стання в їх функцiонуваннi найактуальнiших методiв
захисту вiд вразливостей та атак.

1. Модель загроз для засобiв промислового
Iнтернету речей

Розглянемо модель загроз для основних протоко-
лiв обмiну даними промислового Iнтернету речей
(Табл. 1).

З таблицi 1 можна визначити, що Modbus є най-
бiльш поширеним протоколом, що використовується
в SCADA-системах. Вiн не є захищеним, так як вiд-
сутня аутентифiкацiя та шифрування. Тому дуже
важливо покращити його захищенiсть з точки зору
безпеки.

2. Способи зв’язку в Industrial IoT

Задачi, якi вирiшує провiдний зв’язок для IIoT [2]:

• Обмiн технологiчною iнформацiєю мiж блоками
АСУ ТП;

• Передача керуючих сигналiв мiж центром управ-
лiння та технологiчною лiнiєю;

• Комунiкацiї мiж контролерами i пiдключення
до них датчикiв i виконуючих пристроїв;

• Фiзична захищенiсть каналу зв’язку;

Задачi, якi вирiшує безпровiдний зв’язок для IIoT:

• Вiддалене керування (Industry 4.0, керування
роботами);

• Одержання характеристик зовнiшнього середо-
вища(температура, час i т.д.);

• Синхронiзацiя процесiв у вiддалених фiлiях про-
мислової установи;

• Велика дальнiсть передачi даних;
• Низьке енергоспоживання;
• Комплексна безпека i вбудованi iдентифiкацiя i

аутентифiкацiя;

3. Склад засобiв промислового Iнтернету ре-
чей

До складу Industrial IoT входять [2]:

• SCADA-система;
• АСУ ТП(автоматизована система управлiння

технологiчним процесом);
• Центр обробки даних;
• Сенсори, лiчильники, датчики, регулятори,

програмно-логiчнi контролери;
• Зовнiшнє середовище для зберiгання да-

них(хмарнi технологiї);

Засоби промислового Iнтернету речей зображено
на рис. 1.
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Табл. 1. Модель загроз для промислового Iнтернету речей

Протоколи Рiвень Задачi Вразливостi Топологiя
Modbus
(провiдний)

Фiзичний
Канальний
Прикладний

Органiзацiя зв’язку мiж цифровими
пристроями в областi релейного захи-
сту i автоматики. Може використову-
ватись для передачi даних через послi-
довнi лiнiї зв’язку RS-485, RS-422, RS-
232, а також мережi TCP/IP (Modbus
TCP). Розроблений для використання
в програмно-логiчних контролерах.

Вiдсутнi
аутенти-
фiкацiя i
шифрування.
Комунiкацiя
проходить
в незахи-
щеному
режимi.

Шина

CAN
(Controller
Area
Network),
(провiдний)

Фiзичний
Канальний
Прикладний
(CANopen,
DeviceNet)

Об’єднання в єдину мережу рiзних
виконуючих пристроїв i датчикiв.
Зв’язок даних в пересувних системах,
машинах, технiчному обладнаннi й
промисловiй автоматизацiї

Невелика
кiлькiсть
даних, якi
можна пере-
дати в одному
пакетi(до 8
байт). Вели-
кий розмiр
службових
даних в
пакетi. Не-
захищений
заголовок. Пе-
реповнення
буфера.

Шина

DNP3 (Distri-
buted Network
Protocol),
(провiдний)

Фiзичний
Канальний
Прикладний

Пiдтримка роботи з подiями типу: змi-
на стану i подiя з мiткою часу. Обмiн
даними по мережах Ethernet i через
iнтерфейси RS232/RS485. Використа-
ння при передачi повiдомлення вели-
кого розмiру. Широкомовна розсилка
повiдомлень. Вiддалене конфiгурува-
ння програмно-логiчних контролерiв.
Наявне розширення для безпечної ау-
тентифiкацiї.

Атака «люди-
на посереди-
нi». Перепов-
нення довжи-
ни поля.

Точка-точка,
шина, зiрка,
дерево

6LoWPAN
(безпровiдний)

Канальний
Мережний

Забезпечити взаємодiю безпровiдних
персональних мереж IEEE 802.15 з ме-
режами IP. Стиснення заголовка IP
пакета. Зменшення споживання еле-
ктроенергiї.

Вiдмова в об-
слуговуваннi.
Атака на фра-
гментацiю
пакетiв.

Mesh-мережа

LoRaWAN
(безпровiдний)

Канальний Сумiснiсть з iснуючими мережами/те-
хнологiями безпровiдної передачi да-
них. Обслуговування десяткiв-сотень
тисяч пристроїв. Забезпечення вели-
кої зони дiї i малого енергоспожива-
ння кiнцевих пристроїв. Зчитування
показникiв лiчильникiв газу, води, еле-
ктроенергiї.

Атаки
eavesdroppi-
ng, bit fli-
pping, ACK
spoofing,
replay attack.

Зiрка

SigFox
(безпровiдний)

Фiзичний Передача невеликого об’єму даних. За-
безпечення великого територiального
охоплення безпровiдною мережею. За-
стосування: безпровiднi сенсорнi ме-
режi, автоматизацiя збору показань
пристроїв облiку, системи промисло-
вого монiторингу i керування.

Вiдсутнє ши-
фрування

Зiрка
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Рис. 1. Структура промислового Iнтернету речей

4. Оцiнка вразливостей протоколу обмiну
даними Modbus

Як бачимо з Рис. 2, в протоколi Modbus можна
видiлити такi 2 вразливостi: CVE-2017-6032 та CVE-
2017-6034 [3].

Опис CVE-2017-6032. Протокол Modbus, що ви-
користовує Schneider Electric, є вразливим до атаки
повним перебором, викликаної недолiком слабкостi,
пов’язаної з сеансами. Використовуючи технологiю
повного перебору, вiддалений атакуючий може вико-
ристовувати цю вразливiсть для отримання iнфор-
мацiї про сеанс(в тому числi логiн i пароль) [4].

Опис CVE-2017-6034. Протокол Modbus, що ви-
користовує Schneider Electric, може дозволити вiдда-
леному зловмисниковi обiйти обмеження безпеки, яке
викликане неможливiстю застосування механiзму
шифрування в протоколi обмiну даними Modbus. Пе-
рехопивши трафiк обмiну даними протоколу Modbus,
вiддалений атакуючий може використовувати цю
вразливiсть для вiдтворення команд, таких як за-
пуск, зупинка, вивантаження та завантаження даних
[5].

Обидвi вразливостi спричиненi вiдсутнiстю захи-
щеної аутентифiкацiї та шифрування. Тому необхi-
дно покращити аутентифiкацiю, додавши перевiрку
TLS. Це дозволить передавати логiн та пароль кори-
стувача у зашифрованому виглядi, при цьому буде
збережена цiлiснiсть iнформацiї.

5. Напрямки покращення аутентифiкацiї
Modbus

Розглянемо структуру пакета Modbus TCP (Рис. 3)
[6].

Варiанти впровадження покращень при передачi
даних iз використанням Modbus.
1) Варiант 1. Пакет Modbus iз впровадженими

до поля даних полями перевiрки: нове поле=
ЕЦП(поле даних Modbus). Недолiки: заголовки

пакета прикладного рiвня Modbus не контролю-
ються ЕЦП, яке формується на нижчому рiвнi.

2) Варiант 2. Iнкапсуляцiя пакета Modbus до iн-
шого мережного пакета, на прикладному рiвнi
у який додається заголовок iз перевiркою цiлi-
сностi всiх полiв Modbus (в тому числi, сфор-
мованих на прикладному рiвнi). Переваги: пов-
нота контролю цiлiсностi, унеможливлення по-
рушень автентичностi вiдправника; Недолiки:
зменшення швидкодiї, можливiсть перевищен-
ня максимальних розмiрiв пакета, необхiднiсть
використання додаткового програмного шлюза.

3) Варiант 3. Поле даних Modbus шифрується/де-
шифрується, додається нове поле=ЕЦП (поле
даних Modbus). Переваги: забезпечення конфi-
денцiйностi, забезпечення автентифiкацiї вiд-
правника. Недолiки: зменшення швидкодiї (при
використаннi асиметричного шифрування); не-
обхiднiсть обмiну таємним ключем мiж прийма-
чем та одержувачем (при симетричному шифру-
ваннi).

Для реалiзацiї доцiльно обрати варiанти 1 та 3,
для чого розробити програмний застосунок iз реалi-
зацiю криптографiчних функцiй на основi бiблiотеки
OpenSSL.

Також ефективно буде використати iнфрастру-
ктуру вiдкритого ключа: Враховуючи особливостi
процесу обмiну даними в промисловому Iнтернетi
речей пропонується надавати сертифiкати кожно-
му застосунку, який вiдповiдає за обмiн даними iз
вiдповiдним пристроєм на низькому рiвнi. Таємне
значення ключа пропонується зберiгати у захище-
нiй областi пам’ятi (якщо застосунок мобiльний), чи
забороняти доступ до нього засобами операцiйної си-
стеми. Таємне значення ключа сервера, що виконує
функцiї центра сертифiкацiї ключiв, пропонується
зберiгати на пристрої, який забезпечує всебiчний
захист вiд несанкцiонованого доступу (наприклад,
засоби типу Гряда). Для контролю актуальностi сер-
тифiкатiв варто використовувати принцип швидкого
застарiвання сертифiкатiв, впровадження якого не
потребує щоразового звертання до центра сертифiка-
цiї для контролю актуальностi та статусу сертифiка-
ту. Однак, списки вiдкликаних сертифiкатiв все одно
рекомендовано вести на серверi, де зберiгаються сер-
тифiкати вiдкритого ключа. Внаслiдок стабiльних
iнформацiйних потокiв та сталих зв’язкiв мiж проми-
словими пристроями данi про вiдкритi ключi абонен-
тiв можуть а) одержуватись шляхом звертання до
серверу вiдповiдних сертифiкатiв вiдкритого ключа
(для зовнiшнiх систем та пристроїв) б) тимчасово
зберiгатись у кеш-пам’ятi (для внутрiшнiх систем
та пристроїв) (однак, це потребує унеможливлення
доступу до кеша стороннiми засобами).

Застосунок має наступну структуру:
• Модуль аналiзу пакету (встановлення змiщень

полiв, звертання до даних);
• Модуль ЕЦП (використовуються функцiї

OpenSSL (на основi RSA чи елiптичних
кривих));
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Рис. 2. Типовi вразливостi протоколу Modbus

Рис. 3. Структура пакета Modbus TCP

• Модуль шифрування (за вимогою, можна вста-
новити iндикатор чи треба шифрувати данi все-
рединi пакета).

Мова написання застосунку: C++ або Java.

Висновки
Систематизовано iнформацiю по використанню

спецiальних мережних протоколiв в областi проми-
слового Iнтернету речей, запропоновано модель за-
гроз. Дослiджено властивостi популярного прото-
колу Modbus TCP, встановлено причини його по-
тенцiйної небезпечностi. Запропоновано покращення
даного протоколу iз використанням ЕЦП та шифру-
вання.
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