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Miasta, chc c by  coraz bardziej przyjazne dla mieszka ców oraz coraz sprawniej zarz dzane, wykorzystuj  

na te potrzeby ró ne nowoczesne rozwi zania teleinformatyczne. W ten sposób wdra ana jest w ycie idea 

inteligentnego miasta (ang. smart city), wykorzystuj ca m.in. systemy Internetu rzeczy (ang. Internet of 

Things, IoT), które b d  stawa  si  kluczowym narz dziem usprawniaj cym funkcjonowanie aglomeracji 

miejskich. Koncepcja Internetu rzeczy rozwija si  bardzo dynamicznie i stwarza ogromne mo liwo ci dla 

inteligentnych miast. Oprócz korzy ci, jakie przynosi, przynosi jednak te  powa ne zagro enia, przede 

wszystkim dla prywatno ci i ochrony danych osobowych. Jej zastosowania usprawniaj  nasze ycie, 

ale stwarzaj  nowe formy ryzyka i stanowi  wyzwanie dla architektów systemów bezpiecze stwa. Celem 

artyku u jest przegl d wybranych przypadków u ycia Internetu rzeczy w kontek cie koncepcji inteligent-

nego miasta oraz opis zagro e  dla cyberbezpiecze stwa, wynikaj cych z poszerzania dost pu do sieci 

nowych urz dze  w tym obszarze.

S owa kluczowe: Internet rzeczy, inteligentne miasta, cyberbezpiecze stwo, zagro enia, podatno ci.
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Wishing to be more friendly to their citizens and to be managed more efficiently, cities are using a variety 

of modern ICT solutions for their needs. In this way, the smart city concept is being implemented, using, 

among others, the Internet of Things (IoT), which will become a key tool to improve the functioning 

of urban agglomerations. This idea develops very dynamically and creates tremendous opportunities 

for smart cities. But in addition to the benefits it brings, it also creates serious threats, primarily for 

privacy and personal data protection. Its applications improve our lives but also create new forms of 

risk and become the challenge for security architects. The purpose of this paper is to review selected 

applications of the Internet of Things in the context of the smart city and to describe the cybersecurity 

threats resulting from widening access of new devices to the network in this area.
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1. Wprowadzenie

Inteligentne miasta s  efektem post puj cej rewolucji informacyjnej, 
która wi e si  z wykorzystaniem innowacyjnych rozwi za  teleinformatycz-
nych. Z danych Schneider Electric wynika, e obecnie miasta zajmuj  jedynie 
2% powierzchni Ziemi, ale mieszka w nich ok. 54% wiatowej populacji. 
Szacuje si , e do 2045 roku w miastach b dzie mieszka  a  70% wszystkich 
ludzi (Gazeta Prawna, 2016).

Systemy nawigacji samochodowej analizuj ce nat enie ruchu, kamery 
wykrywaj ce mieci w miejscach publicznych czy samoreguluj ce si  systemy 
lamp ulicznych to tylko kilka rozwi za  implementowanych w inteligentnych 
miastach, wykorzystuj cych technologi  Internetu rzeczy (ang. Internet of 

Things, IoT), który jest po czeniem urz dze  w sie , tak aby umo liwi  ich 
zdecentralizowan  komunikacj  mi dzy sob . Koncepcja ta opiera si  na 
sta ym post pie technologicznym i zwi zana jest z istnieniem globalnej sieci 

cz cej wiele urz dze  i czujników, które potrafi  samodzielnie wymienia  
si  informacjami (Rot, 2016). Oczekuje si , e IoT znajdzie wiele zastosowa  
w ró nych dziedzinach, m.in. w a nie w inteligentnych miastach, energetyce, 
transporcie, przemy le, budownictwie, logistyce, opiece zdrowotnej i wielu 
innych. Wed ug prognoz firmy Gartner, w 2020 r. do Internetu pod czo-
nych b dzie 26 mld urz dze , co oznacza ogromny przyrost ilo ci danych, 
które trzeba b dzie odpowiednio przechowywa  i przetwarza  w chmurze 
(Middleton, Kjeldsen i Tully, 2013; Rot, 2017). Przewiduje si , e szcze-
gólnie dynamiczny post p b dzie mia  miejsce w przypadku zastosowa  
tej koncepcji w aglomeracjach miejskich. Wed ug danych firmy Navigant 
Research do 2023 roku rynek inteligentnych miast mo e by  warty nawet 
27,5 miliarda dolarów rocznie.

Zastosowania koncepcji Internetu rzeczy w miastach usprawniaj  nasze 
ycie, ale stwarzaj  zupe nie nowe zagro enia i stanowi  jednocze nie 

znacz ce wyzwanie dla architektów systemów bezpiecze stwa. Pewne jest, 
i  w rozwoju koncepcji inteligentnych miast b dziemy mieli do czynienia 
z coraz wi ksz  ilo ci  generowanych, przetwarzanych i przechowywa-
nych danych. Niestety tego typu dane b d  równie  atrakcyjnym celem 
dla cyberprzest pców. Eksperci uwa aj , e nowe urz dzenia daj  hake-
rom mnóstwo nowych mo liwo ci i furtek dla ewentualnych cyberataków. 
Cyberprzest pcy z atwo ci  wykorzystaj  luki w urz dzeniach IoT, a to 
niesie powa ne ryzyko dla organizacji i samorz dów planuj cych wdro-
enie tych technologii. W ród najcz stszych zagro e  i podatno ci IoT 

wymieniane s  problemy z prywatno ci  danych, s abe punkty w systemach 
autoryzacji i uwierzytelnienia, niezabezpieczone interfejsy, luki i b dy 
w oprogramowaniu.

Celem artyku u jest wprowadzenie do koncepcji Internetu rzeczy, przed-
stawienie potencja u jej zastosowa  w kontek cie inteligentnego miasta, ale 
przede wszystkim identyfikacja i analiza zagro e  dla cyberbezpiecze stwa 
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wynikaj cych z dost pu do Internetu nowych urz dze  i procesów w ramach 
IoT, które pierwotnie nie by y do tego przystosowane.

2. Idea inteligentnych miast

Badania nad struktur  przestrzenn  oraz gospodarcz  miast coraz cz -
ciej wskazuj  na nowe czynniki rozwoju, do których nale  mi dzy innymi 

zaawansowane technologie, niezmiernie wa ne w rozwoju miast, daj ce nowe 
mo liwo ci, a tak e pozwalaj ce m.in. na oszcz dno ci czasu i energii. Wspó -
czesne miasto to ju  nie tylko jego struktura fizyczna, ale tak e ogromna 
sie  nowoczesnych technologii, d cych do zoptymalizowania zu ycia 
zasobów miasta oraz procesów zapobiegania negatywnym efektom, wyni-
kaj cym z jego funkcjonowania. W ostatnich latach pojawi y si  koncepcje 
zmierzaj ce do oszcz dno ci zasobów, planowania przestrzennego oraz sieci 
transportowych, aby unikn  wzrostu kosztów wynikaj cych z powi kszania 
si  miast. Coraz cz ciej miasta zaawansowane technologicznie okre la si  
jako miasta inteligentne (ang. smart cities), w których d y si  do oszcz d-
no ci wszelakich zasobów, w tym finansowych, czasu czy energii (Stawasz, 
Sikora-Fernandez i Tura a, 2012).

Koncepcja smart city jest jednym z najwa niejszych i najsilniej rozwija-
nych kierunków zmierzaj cych do poprawy jako ci ycia mieszka ców, a tym 
samym konkurencyjno ci miast (Nowicka, 2014). Idea ta to inteligentne 
zarz dzanie wspóln  przestrzeni  miejsk  przez w adze miasta, obywateli 
oraz przedstawicieli przemys u nowych technologii. Smart cities to miasta, 
które, wykorzystuj c technologie informacyjne i komunikacyjne, s  bardziej 
inteligentne i efektywne w wykorzystaniu zasobów, a w wyniku oszcz dno ci 
kosztów i energii poprawiaj  si  warunki realizacji us ug i jako ci ycia 
mieszka ców. Zmniejsza si  tak e negatywne oddzia ywanie na rodowisko 
naturalne poprzez wykorzystanie innowacji (Cohen, 2012). W literaturze 
przedmiotu coraz cz ciej obecne s  równie  inne okre lenia takich miast, 
takie jak: intelligent city, innovative city, e-city, the creative city, digital city 
czy resilient city (Wi niewski, 2013).

W tworzeniu inteligentnych miast du  rol  odgrywa koncepcja Inter-
netu rzeczy. Systemy inteligentnego o wietlenia, redukcji emisji CO2 czy 
inteligentna gospodarka odpadami, to tylko kilka przyk adów systemów, 
w których stosuje si  t  technologi . Idea ta rozwija si  dynamicznie i stwa-
rza ogromne mo liwo ci dla inteligentnych miast.

Internet rzeczy mo e te  wp yn  na popraw  jako ci ycia ludzi, któ-
rzy b d  mogli wykonywa  zdalne p atno ci, sprawdza  dost pno  miejsc 
parkingowych, a inteligentne systemy zarz dzania odpadami, energi , trans-
portem czy ruchem ulicznym stan  si  powoli codzienn  rzeczywisto ci  
wspó czesnych miast (EY, 2015).
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3. Koncepcja Internetu rzeczy

Zachodz ce obecnie zmiany w sferze technologii i transmisji danych, 
wp ywaj ce m.in. na rozwój Internetu rzeczy, przez wielu okre lane s  
cz sto jako czwarta rewolucja przemys owa. O Internecie rzeczy mo na 
mówi  od momentu, w którym liczba rzeczy i obiektów pod czonych do 
Internetu przekroczy a liczb  ludno ci (Evans, 2011). W 2000 r. na wiecie 
by o 500 mln urz dze  pod czonych do sieci, na pocz tku 2009 r. liczba ta 
przekroczy a ju  liczb  mieszka ców Ziemi. W 2011 roku, dzi ki popula-
ryzacji smartfonów, tabletów i innych urz dze  mobilnych, liczba urz dze  
pod czonych do Internetu wynios a ponad 13 mld (liczba ludno ci osi gn a 
7 mld) (Raymond, 2014). Firma Gartner szacuje, i  w 2020 roku IoT b dzie 
dotyczy  ponad 26 mld. urz dze  (Middleton i in., 2013). Oczekuje si , e 
IoT znajdzie wiele zastosowa  w ró nych dziedzinach, m.in. w inteligent-
nych miastach, energetyce, transporcie, przemy le, budownictwie, logistyce, 
opiece zdrowotnej, sektorze IT.

Lp. Kontekst Opis i przyk ady wykorzystania

1. Miasto
rodowisko miejskie z publiczn  infrastruktur , np. inteligentne 

parkometry, kontrola jako ci wody czy wiate  ulicznych.

2. Cz owiek
Przedmioty do po kni cia i noszenia powi zane z monitorowa-
niem i polepszaniem zdrowia, samopoczucia i produktywno ci, 
np. inteligentne tabletki, monitory pracy serca, opaski fitness.

3.
rodowisko

pracy

Zorganizowane miejsca pracy, takie jak plac budowy, górnictwo, 
wydobycie minera ów, np. systemy monitorowania warunków 
pracy.

4. Dom Domy i rezydencje, np. inteligentny dom, systemy zabezpiecze .

5. Handel i us ugi
Miejsca sprzeda y i oferowania us ug, takie jak hotele, restau-
racje, banki, sklepy itp. Przyk adem s  promocje oparte na 
lokalizacji.

6.
rodowisko

produkcyjne
rodowisko produkcji, takie jak fabryki, farmy, np. samoje -

d ce wózki wid owe.

7. Transport
Osobiste rodki lokomocji, takie jak samochody, motory, rowe-
ry, np. nawigacja, unikanie kolizji, samoje dz ce samochody itp.

8. Biuro
Budynki komercyjne i biurowe, np. inteligentne termostaty 
i klimatyzatory.

9.
wiat

zewn trzny

Wszystkie inne rodowiska zewn trzne poza wymienionymi 
powy ej, zdefiniowane jako przestrze  powietrzna i kosmiczna, 
logistyka itp., np.: zarz dzanie lokalizacj  floty.

Tab. 1. Przegl d najwa niejszych obszarów wyst powania Internetu rzeczy. ród o: 

opracowanie w asne na podstawie Rot i Blaicke (2016).
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Internet rzeczy mo e by  zdefiniowany jako ogó  inteligentnych przed-
miotów, mog cych reagowa  na rodowisko oraz przetwarza  informacje, 
a tak e przesy a  je do innych obiektów (i u ytkowników) za po rednictwem 
protoko ów internetowych (Nowakowski, 2015). Obszarów jego zastosowania 
mo e by  wiele (zob. tabela 1) oraz mog  one przenika  wiele aspektów 
ycia. Nie jest to koncepcja przysz o ci, gdy  jest ju  w pewnym zakresie 

aktualnie realizowana.
Oczekiwania na szybki rozwój Internetu rzeczy s  powi zane tak e 

z zastosowaniami tej technologii w inteligentnych miastach, inteligentnym 
budownictwie i samochodach oraz w automatyce przemys owej okre lanej 
mianem przemys u 4.0. W dalszej cz ci artyku u syntetycznie scharaktery-
zowane zostan  wybrane obszary zastosowa  Internetu rzeczy na tle kon-
cepcji inteligentnego miasta. Podane zostan  przyk ady realizacji omawianej 
koncepcji w praktyce, przyk ady ataków oraz najwa niejszych zagro e .

4. Zastosowania Internetu rzeczy w kontek cie inteligentnego 
miasta

Systemy IoT b d  si  stawa  kluczowym narz dziem komunikacji mi dzy 
firmami i ich klientami, a tak e w znacznym stopniu pomog  usprawni  
funkcjonowanie aglomeracji miejskich. Znaczenie tego kontekstu podnosi 
fakt, e coraz wi ksza cz  populacji ulega urbanizacji i jak wspomniano 
na pocz tku artyku u, do roku 2045 prawie 70% ludzko ci b dzie mieszka  
w miastach, wi c liczba osób obcuj cych z t  technologi  b dzie ogromna.

IoT ju  przynosi wymierne korzy ci wielu miastom na wiecie, a metro-
polie takie jak Los Angeles odnotowuj  znacz ce oszcz dno ci. W mie cie 
tym, po zastosowaniu inteligentnego o wietlenia ulicznego, odnotowano 
oszcz dno  energii na poziomie powy ej 60%. Inne miasta osi gn y 
znaczne oszcz dno ci, wdra aj c np. inteligentne rozwi zania w zakresie 
gospodarki odpadami, redukuj c emisj  dwutlenku w gla czy zwi ksza-
j c satysfakcj  obywateli dzi ki inteligentnemu parkowaniu i zarz dzaniu 
ruchem (Polski, 2017).

Przyk ady na zastosowanie omawianej koncepcji IoT w miastach mo na 
mno y . Jedno z praktycznych wdro e  IoT to czujniki instalowane na 
kontenerach ze mieciami, co pozwala na zdalne monitorowanie stanu 
ich wype nienia. Dzi ki temu przedsi biorstwa zajmuj ce si  gospodark  
odpadami komunalnymi mog  optymalizowa  trasy przejazdów mieciarek, 
oszcz dzaj c czas i paliwo. Przyk adem takiego systemu jest BigBelly. Jest to 
zasilany energi  s oneczn  zbiornik na mieci z ich zag szczark , wyposa ony 
w system czujników, który ostrzega ekipy sanitarne, gdy zbiornik jest pe ny. 
Instytucje zarz dzania odpadami wykorzystuj  historyczne dane zbierane 
z ka dego pojemnika do planowania dzia alno ci zwi zanej z odbiorem 
mieci oraz do wprowadzania usprawnie , takich jak dostosowanie rozmiaru 

pojemników w konkretnych lokalizacjach (Castro i Mistra, 2012).
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Inny przyk ad to wykorzystanie przez aglomeracje systemów przeciwpo-
wodziowych, opartych na specjalnych czujnikach i kontrolerach pod czo-
nych bezprzewodowo do sieci, do monitorowania stanu rzek i zbiorników 
wodnych, a tak e pomiarów czysto ci wody. Sensory i mikrokontrolery mon-
towane na rurach miejskich wodoci gów i sieci kanalizacyjnych pomagaj  
w kontrolowaniu jako ci wody i wykrywaniu nieszczelno ci (Intel, 2016).

Kolejny system – Air Quality Egg – to zespó  urz dze , który wykorzy-
stuje czujniki to zbierania i udost pniania danych o jako ci powietrza w ró -
nych punktach miasta. Podczas gdy urz dzenia instytucji zajmuj cych si  
tym problemem monitoruj  poziom zanieczyszczenia w centralnych punktach 
metropolii, Egg zbiera dane w czasie rzeczywistym z najbli szego otoczenia 
u ytkowników (przy ich mieszkaniach, biurach itp.). Stacja bazowa przesy a 
dane o jako ci powietrza przez Internet, gdzie strona internetowa agre-
guje i wy wietla dane z ka dego czujnika. Dane te mog  by  wykorzystane 
do projektowania i pomiaru efektów polityki walki z zanieczyszczeniem 
powietrza w ró nych cz ciach miasta. Systemy te mo na spotka  w krajach 
Ameryki Pó nocnej, Europy Zachodniej i Azji Wschodniej (Castro i Misra, 
2013; Metcalfe, 2012).

Jak pokazuj  analizy i badania, znacz ca cz  spowolnienia ruchu miej-
skiego na ulicach miast jest generowana przez kierowców poszukuj cych 
miejsc parkingowych (Shoup, 2007). Inteligentnym rozwi zaniem tego pro-
blemu jest system ParkSight. Jest to sie  bezprzewodowych czujników par-
kowania, informuj cych w czasie rzeczywistym o dost pno ci indywidualnych 
miejsc parkingowych. Czujniki parkowania s  montowane w chodniku lub 
nad nim. Zebrane dane udost pnia si  kierowcom oraz operatorom obiek-
tów parkingowych. Parkingi lub gara e miejskie mog  u ywa  cyfrowych 
wy wietlaczy, informuj cych, ile miejsc jest wolnych i na którym poziomie. 
Kierowcy mog  równie  przy u yciu aplikacji mobilnej zlokalizowa  dost pny 
parking. Funkcjonalno  ta mo e by  zintegrowana w systemach nawigacyj-
nych. Dzi ki temu kierowcy mog  zobaczy , ile b dzie kosztowa  parking, 
jak d ugo b d  mogli tam pozostawi  auto, oraz dokona  zdalnej p atno ci. 
Urz dnicy miejscy mog  równie  u ywa  systemu do egzekwowania naru-
sze  parkowania oraz do planowania potrzeb parkingowych w przysz o ci 
(Castro i Misra, 2013).

Z ruchem miejskim zwi zane s  równie  czujniki drogi HiKoB, b d ce 
kompaktowymi, energooszcz dnymi, bezprzewodowymi czujnikami, które 
mog  by  osadzone w jezdni, w celu pomiarów parametrów takich jak tem-
peratura, wilgotno  i nat enie ruchu. Dane czujnika s  przesy ane przez 
sie  bezprzewodow  do serwera w celu przetwarzania i analizy. Nast pnie 
system dostarcza w czasie rzeczywistym informacje o warunkach drogowych. 
Te informacje pozwalaj  s u bom drogowym na np. odpowiednie dzia ania 
w trudnych warunkach pogodowych. System mo e równie  ostrzega  kierow-
ców o potencjalnych zagro eniach drogowych lub korkach (Castro i Misra, 
2013). W Holandii zosta a oddana do u ytku droga pokryta pow ok  czu  
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na temperatur . W razie spadku temperatury poni ej zera na drodze poja-
wiaj  si  interaktywne znaki w kszta cie p atków niegu, co ma ostrzega  
kierowców przed lisk  nawierzchni . Pojawiaj  si  one w trudnych warun-
kach atmosferycznych, znacznie lepiej przyci gaj c uwag  kierowców ni  
tradycyjne znaki drogowe, przez co maj  znaczny wp yw na bezpieczniejsz  
jazd  (Brachman, 2013).

Przedsi biorstwo publicznych us ug autobusowych w St. Louis (stan Mis-
souri) wykorzystuje elektroniczne czujniki na autobusach w celu zbierania 
danych dotycz cych parametrów takich jak pr dko , temperatura silnika 
i ci nienie oleju. Komputery analizuj  dane i generuj  rekomendacje dla 
serwisantów, pomagaj c poprawi  niezawodno  miejskiego systemu trans-
portowego i obni y  koszty operacyjne. Korzystaj c z analityki predykcyj-
nej, zmniejszona zosta a ilo  potencjalnych awarii i przestojów, wyd u ono 
czas eksploatacji pojazdów, dzi ki czemu poczyniono du e oszcz dno ci 
(Courtney, 2011).

W 2012 roku miasto Amsterdam we wspó pracy z firmami Cisco oraz Phi-
lips zainstalowa o inteligentny system o wietlenia ulicznego. Ka da z lamp 
zosta a wyposa ona w sensory i jest w stanie automatycznie raportowa  
problemy zwi zane z prawid owym dzia aniem, automatycznie planuje okre-
sowe przegl dy w taki sposób, aby jak najmniej zak óca  ruch, przeprowadza 
automatycznie ciemnianie, gdy nie ma du ego nat enia ruchu itp. Obec-
nie mówi si  ju  o wykorzystaniu sieci, która powsta a dzi ki po czeniu 
o wietlenia ulicznego do innych us ug publicznych (Mitchell, Villa, Stewart-
Weeks i Lange, 2013), a sam Amsterdam jest jednym z liderów w drodze 
do inteligentnego miasta, charakteryzuj cego si  zrównowa onym modelem 
przestrzeni publicznej z udzia em nowoczesnych technologii.

Jak wida , przyk adów zastosowa  omawianej koncepcji w kontek cie 
miasta jest wiele. Z ide  smart city wi e si  te  poj cie smart grid, tj. sys-
temów elektroenergetycznych, gdzie zasada dzia ania jest analogiczna jak 
w przypadku interakcji mi dzy miastami. Chodzi o dostarczanie us ug ener-
getycznych przy jednoczesnym obni aniu kosztów i zwi kszeniu efektywno ci 
(Nylec, 2012). Prowadzone s  prace zmierzaj ce do wdro enia nie tylko 
systemów zasilania, ale równie  inteligentnych systemów logistycznych, inte-
ligentnych systemów racjonalizacji zu ycia zasobów poszczególnych miast. 
Jedno z pierwszych wdro e  stanowi SmartGridCity, w Boulder, w stanie 
Colorado. Koncepcja ta obejmuje cztery g ówne elementy: infrastruktur  
inteligentnej sieci zasilania, inteligentne liczniki energii (ang. smart metres), 
inteligentne urz dzenia domowe i witryn  sieci Web. W Polsce przyk a-
dem mo e by  Bielsko-Bia a, gdzie od kilkunastu lat stawia si  na unowo-
cze nianie sieci energetycznej. W drodze realizacji projektu efektywno ci 
energetycznej wdro ono np. energetyczny monitoring szkó  i budynków 
u yteczno ci publicznej (Nylec, 2012; Wi niewski, 2013).
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5. Przyk ady potencjalnych zagro e  w kontek cie miasta

Ataki na Internet rzeczy, który jest elementem koncepcji smart city, 
czy na wi ksz  skal  ca ych pa stw, mo e przynie  bardzo dotkliwe kon-
sekwencje. Dzieje si  tak dlatego, e poprzez atak na taki system ataku-
j cy s  w stanie spowodowa  znacz ce utrudnienia lub straty na du ym 
obszarze geograficznym. Przyk adowo: w przypadku ataków na inteligentne 
liczniki mo emy wyró ni  nast puj ce ataki i zagro enia (Rot i Blaicke, 
2016):
• nielegalna modyfikacja, która – je li jest udana – pozwala na w amanie 

do urz dzenia i zmian  wskazania lub poprzez atak Man-in-the-middle 
na zmian  przesy anego wskazania licznika do dostawcy us ugi,

• wykorzystanie aktualnego poziomu poboru pr du przez grupy przest pcze 
do okre lenia, czy i kiedy domownicy przebywaj  w domu, co w przy-
padku w amania do systemu pozwala w krótkim czasie sprawdzi  setki, 
a nawet tysi ce mieszka  na danym obszarze,

• sam fakt wykorzystania sposobu czno ci i uwzgl dniania inteligentnych 
liczników w sieci domowej równie  stanowi zagro enie. W amanie do 
takiego licznika oznacza w amanie do wn trza domowej sieci, wi c by oby 
równoznaczne z pozwoleniem na przy czenie si  takiej osoby do sieci 
domowej.
Je li we miemy pod uwag  scenariusze, gdzie atakowany jest ca y sys-

tem, a nie poszczególne liczniki, mamy do czynienia z atakiem na du o 
wi ksz  skal  i z du o bardziej znacz cymi konsekwencjami. Przyk adowe 
scenariusze uwzgl dniaj  (TradeArabia, 2014):
• w amania i przej cia kontroli nad systemem np. dostaw pr du w celu 

wymuszenia okupu b d  okre lonego dzia ania danej organizacji,
• wywo anie chaosu lub obni enie sprawno ci/obronno ci danego miasta 

lub regionu w celach politycznych lub militarnych.
Mo na wylicza  przyk ady w ama  do tego typu systemów. Haker 

znany jako „pr0f” w ama  si  do systemu zarz dzania wod  i kanalizacj  
(ang. SCADA) w mie cie Springfield (Illinois, USA), a nie musia  wykorzy-
stywa  do tego adnych skomplikowanych aplikacji, gdy  3-literowe has o 
administracyjne by o bardzo proste do z amania (Townsend, 2013).

Jedna z firm zajmuj cych si  zabezpieczeniem inteligentnych miast 
w grudniu 2014 r. wprowadzi a na rynek system CEWPS (ang. Cognitive 

Early Warning Predictive Systems), który dzia a podobnie jak ludzki system 
immunologiczny, tzn. konstruuje dzia ania reaktywne, które atakuj  „wrogi 
kod”, aby obroni  system. W tym przypadku bazuje on na trzech silnikach 
analitycznych, które obserwuj  ró ne elementy i ich zachowania w syste-
mie, a w przypadku wykrycia anomalii natychmiastowo reaguj  (Corpuz, 
2014).
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6. Bezpiecze stwo Internetu rzeczy

Podstawowe wyzwania jakie stoj  przed IoT, tak e w kontek cie smart city, 
to m.in. standaryzacja oprogramowania, jego personalizacja i aktualizacja 
oraz bezpiecze stwo, a w szczególno ci ochrona danych dotycz cych u yt-
kownika. Mo liwo  pod czenia dos ownie ka dego elementu codziennego 
ycia do globalnej sieci tworzy ogromne mo liwo ci i znaczne oszcz dno ci 

zasobów dla miast. Szerokie zastosowanie Internetu rzeczy usprawnia nasze 
ycie, ale otwiera tak e drzwi dla zagro e  bezpiecze stwa, pocz wszy od 

luk w oprogramowaniu do ataków Denial of Service (DoS), ataków na s abe 
has a i ataków cross-site scripting (ataki polegaj ce na osadzeniu w tre ci 
strony kodu, który wy wietlony u ytkownikom mo e doprowadzi  do wyko-
nania przez nich niepo danych akcji).

Eksperci s  zdania, e urz dzenia wchodz ce w sk ad IoT s  cz sto bez-
radne na cyberataki ze wzgl du na zbyt ma e moce obliczeniowe. Internet 
rzeczy, opieraj cy si  na chmurze obliczeniowej i urz dzeniach po czonych 
milionami obs uguj cych ich aplikacji, nie tworzy jednolitego rodowiska 
i w zwi zku z tym nara ony jest na liczne zagro enia (Rot i Sobi ska, 2013). 
Niekontrolowana inwigilacja ludzi, zagro enia wynikaj ce z dzia alno ci 
hakerów oraz przej cie kontroli nad urz dzeniami to istotne niebezpiecze -
stwa, które wraz z rozpowszechnieniem IoT stan  si  realnymi zagro eniami 
dla bezpiecze stwa u ytkowników i ca ych miast. Luki znajduj  si  w wielu 
urz dzeniach, a hakerzy mog  bez problemu uzyska  has a umo liwiaj ce 
dost p do nich z przywilejami administratora, a nast pnie modyfikowa  
ich oprogramowanie systemowe, by dostosowa  je do przest pczych celów.

Zastosowanie opisywanych rozwi za , szczególnie w kontek cie inteli-
gentnych miast, wi e si  cz sto z gromadzeniem informacji, w tym danych 
osobowych, na temat mieszka ców i innych osób znajduj cych si  na terenie 
miasta. Informacje te s  potrzebne np. do zarz dzania sieci  transportu 
miejskiego, zaopatrzeniem w media, sterowaniem ruchem ulicznym czy 
dostosowaniem oferowanych us ug publicznych do potrzeb. Ta nowa fala 
nowoczesnych technologii i us ug spowoduje powstanie nieznanych wcze niej 
luk w zabezpieczeniach. Te dzia ania prowadz  do (Dziennik internautów, 
2015):
• zbierania danych osobowych o osobach korzystaj cych z publicznych 

us ug lub infrastruktury (np. miejskie rowery, dost p do Internetu, strefy 
parkowania),

• instalowania inteligentnych liczników mediów (energii, wody itp.),
• wymiany danych osobowych mi dzy ró nymi bazami danych w ramach 

infrastruktury miejskiej i ich analizy w modelu Big Data.
Powy sze dzia ania stanowi  potencjalne zagro enie, dlatego konieczne 

staje si  wywa enie warto ci – zapewnienie mieszka com jak najlepszej 
jako ci ycia przy zachowaniu maksimum bezpiecze stwa, a zw aszcza pry-
watno ci.
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W wyniku bada  przeprowadzonych przez Instytut SANS zidentyfiko-
wano najwi ksze ryzyka zwi zane z Internetem rzeczy, do których zaliczono 
(Pescatore, 2014):
• problemy z aktualizacj  oprogramowania obiektów (zale n  od produ-

centów sprz tu),
• wykorzystanie obiektów, jako najs abiej zabezpieczonych punktów wej cia 

do sieci, w celu kolejnych infekcji czy ataków,
• ataki typu DoS, które w przypadku np. infrastruktury sieci energetycznej 

w miastach mog  prowadzi  do bardzo powa nych konsekwencji,
• nieuprawnione modyfikacje parametrów dzia ania urz dze ,
• b dy u ytkowników i przypadkowe modyfikacje, które z sieci bardzo 

silnie po czonych ze sob  systemów mog  prowadzi  do trudnych do 
przewidzenia konsekwencji w skali ca ego miejskiego systemu po czo-
nych urz dze .
Jak pokazuj  badania przeprowadzone przez specjalistów firmy HP 

(HP, 2015), wiele urz dze  IoT jest podatnych na atak, a ka de z nich 
posiada s abe punkty, dotycz ce bezpiecze stwa hase , kryptografii, braku 
odpowiedniego zarz dzania kontrol  dost pu, które rozszerzaj  mo liwo ci 
nadu y  przez intruzów. Firma HP przetestowa a 10 popularnych urz dze  
Internetu rzeczy, odkrywaj c rednio 25 luk w urz dzeniu. Urz dzenia te 
testowane wraz z ich aplikacjami mobilnymi pochodzi y od producentów 
kamer, termostatów, kontrolerów energii, urz dze  do sterowania alarmami, 
otwieraniem bram itp. Najcz stsze problemy bezpiecze stwa obejmowa y 
nast puj ce zagadnienia:
• Problemy z prywatno ci  danych – w 8 na 10 urz dzeniach zanotowano 

podatno ci dotycz ce prywatno ci zwi zanej z gromadzeniem danych 
osobowych, takich jak imi  i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszka-
nia, data urodzenia, numery karty kredytowej oraz informacje na temat 
zdrowia.

• S abe punkty w systemie autoryzacji i uwierzytelnienia – systemy bezpie-
cze stwa w 80% badanych urz dze  nie wymaga y hase  o odpowiedniej 
d ugo ci i z o ono ci, a wi kszo  urz dze  pozwala a na u ywanie try-
wialnych hase . Przyk adowo, ekspertom Kaspersky Lab uda o si  bez 
wi kszego problemu w ama  do systemu steruj cego latarniami ulicznymi 
w jednym z miast, poniewa  nie u yto tam adnych technologii uwie-
rzytelniaj cych.

• Brak szyfrowania transmisji danych – 70% badanych urz dze  nie szyfro-
wa o komunikacji z Internetem i sieciami lokalnymi, a po owa aplikacji 
mobilnych stosowanych do obs ugi tych urz dze  przesy a a niezaszyfro-
wane komunikaty w chmurze obliczeniowej, Internecie lub sieci lokalnej. 
Szyfrowanie transmisji danych ma zasadnicze znaczenie, zwa ywszy e 
wiele z testowanych urz dze  (szczególnie w przypadku inteligentnych 
miast) gromadzi i przesy a poprzez ró ne kana y komunikacji dane wra -
liwe, dotycz ce m.in. mieszka ców.
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• Niebezpieczne interfejsy WWW – w sze ciu z dziesi ciu testowanych 
urz dzeniach zanotowano obawy zwi zane z bezpiecze stwem interfejsów 
u ytkownika, takie jak: nara enie na wspomniane ju  ataki cross-site 

scripting, z e zarz dzanie sesjami, s aby system uwierzytelnienia.
• Niewystarczaj cy poziom bezpiecze stwa oprogramowania – 60% urz -

dze  nie stosowa o szyfrowania podczas pobierania aktualizacji opro-
gramowania. Niektóre pobrania mog y by  przechwycone, przejrzane 
i modyfikowane.
Eksperci zaznaczaj , e wraz z dynamicznym rozwojem IoT jest konieczne, 

aby samorz dy i organizacje tworz ce rozwi zania w ramach Internetu rzeczy 
identyfikowa y podatno ci systemu, zanim zostan  one wykorzystane w prak-
tyce i wdro one w miastach. Odbywa  si  to powinno poprzez m.in. dok adne 
testy oprogramowania i proaktywne eliminowanie podatno ci w rozwijanych 
aplikacjach (HP, 2015). Producenci urz dze  i oprogramowania powinni 
zadba  o bezpiecze stwo na ka dym etapie rozwoju swojego produktu, zaj  
si  opracowaniem mo liwie najlepszego oprogramowania oraz zapewnieniem 
bezpiecznego standardu wspó pracy mi dzy urz dzeniami. Wyzwaniem dla 
instytucji standaryzacyjnych jest wprowadzenie standardów w tym zakresie, 
a dla ró nych organizacji wprowadzanie certyfikatów bran owych. Nale y 
jednak pami ta  o konieczno ci zwi kszania wiadomo ci u ytkowników 
w zakresie bezpiecznego korzystania z urz dze  oraz ich oprogramowania.

7. Zako czenie

W artykule przeanalizowane zosta y kwestie bezpiecze stwa zwi zane 
z implementacj  koncepcji Internetu rzeczy, która b dzie zyskiwa  na zna-
czeniu i w ci gu najbli szych lat na sta e wejdzie do kanonu rozwi za  
wykorzystywanych nie tylko w firmach i gospodarstwach domowych, ale 
przede wszystkim w inteligentnych miastach. Zgodnie z prognozami anali-
tyków mo e si  to przyczyni  do znacz cego wzrostu warto ci gospodarki, 
o ile nie nast pi gwa towny odwrót od tego typu rozwi za , np. poprzez 
nieadekwatne potraktowanie kwestii bezpiecze stwa. IoT pozwala czy  
i wykorzystywa  obiekty w celu osi gania licznych korzy ci, przez co adopcja 
tych rozwi za  b dzie wzrasta , poszerzaj c równocze nie ilo  potencjal-
nych punktów ataku (Rot i Blaicke, 2016).

Obecnie istnieje niewiele wyspecjalizowanych rozwi za , które s  w stanie 
zapobiega  lub cz ciowo adresowa  znane oraz nowe podatno ci i metody 
ataku. Systemy IoT pozwalaj  na przeprowadzanie niespotykanych dot d 
ataków na cz ci samego Internetu rzeczy, a tak e cz sto stanowi  punkt 
wej cia do sieci i pozwalaj  atakuj cym na pomini cie tradycyjnych warstw 
zabezpiecze .

Jednorazowe uwierzytelnianie oraz fakt, e wi kszo  urz dze  IoT 
jest zawsze uruchomiona i pod czona powoduj , e Internet rzeczy jest 
atrakcyjnym celem dla hakerów. Wzmocnienie bezpiecze stwa bram, które 
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cz  elementy systemu Internetu rzeczy, w szczególno ci w inteligentnych 
miastach, jest zatem konieczno ci . Kluczowe jest wi c dobieranie takich 
rozwi za , które oferuj  m.in. szyfrowanie komunikacji pomi dzy urz -
dzeniami. Nale y równie  rozwa y  wdro enie lub wzmocnienie systemów 
szyfrowania do ochrony danych w sieciach, us ugach w chmurze i na urz -
dzeniach ko cowych (Gazeta Prawna, 2016).
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