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1. fejezet
Bevezetés
Az információs (IT) és infokommunikációs (ICT) technológiák hatalmas fejlődésen mentek
keresztül az elmúlt évtizedben. Ez a fejlődés hatással volt az ipari rendszerekre, melynek
eredményeként megjelentek a kiber-fizikai rendszerek (CPS).
A kiber-fizikai rendszerek olyan fejlett, visszacsatolt rendszerek, melyek hálózati technológiákat használnak az érzékelés, döntéshozatal, és beavatkozás megvalósítására. Ma már
olyan területeken vannak jelen ilyen rendszerek, mint például az orvoslás, forgalomirányítás, autóipar, energia termelés, vagy a robotika. Az adatfeldolgozási technológiák fejlődése
mellett, az ipari rendszerek hálózatba kötése által olyan magasabb szintű szolgáltatások váltak elérhetővé, mint az átjárhatóság, az elosztott feldolgozás, vagy a laza kapcsolódás. Ez
az együttműködő automatizációs rendszerek (CAS) megjelenését eredményezte. Alkalmazva
a szolgáltatás orientált architektúra (SoA) alapelveit, a rendszerekből rendszerek rendszerei lesznek, melyeket más néven helyi felhőknek is nevezhetünk [1]. A különböző fogalmak
kapcsolatát az 1.1. ábra szemlélteti. Amikor az automatizációs rendszerekben IoT (dolgok
internete) technológiákat is használunk, akkor IoT automatizációról beszélünk.
Az infokommunikációs technológiák automatizációs rendszerekben való alkalmazása egy
sor biztonsági kérdést vet fel. Az ipari rendszerekre szigorúbb biztonságossági és megbízhatósági követelmények vonatkoznak, mint az ICT rendszerekre. Ezek a rendszerek (funkcionális
és emberi) biztonságossághoz kapcsolódó funkciókat látnak el, ezért a biztonságossági követelmények betartása kritikus. Az ICT-ből eredő biztonsági rések hatással lehetnek a rendszer
biztonságossági jellemzőire. Annak vizsgálata, hogy a biztonsági rések kihasználásának kocEgyüttműködő
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1.1. ábra. Rendszer terminológia
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Gyártás

kázata hogyan hat a rendszer biztonságosságára, az egy új kutatási terület [2]. Léteznek
technikák infokommunikációs rendszerek biztonsági-, ipari rendszerek biztonságossági kockázatainak vizsgálatára, ugyanakkor ezidáig nem létezik egy szabványos, kiber-fizikai rendszerekben használható módszer, amely kitér mind a biztonsági, mind pedig a biztonságossági
célok vizsgálatára.
Napjainkban számos ipari IoT alkalmazás használ látás-alapú robotrendszereket. Ezek
a számítógépes látás technológiáját használják, mely manapság válik kiforrottá olyan automatizációs, és valós-idejű alkalmazásokhoz, melyekhez pozicionálás és navigáció szükséges
[3].
A disszertációm első része az IoT automatizáció biztonsági és biztonságossági
modellezésével és analízisével, valamint ehhez kapcsolódó alkalmazások tervezésével és ellenőrzésével foglalkozik. A második részében pedig a valós-idejű, számítógépes látás alapú helymeghatározás néhány problémáját oldom meg, majd
a kifejlesztett megoldásokat egy általam létrehozott alkalmazásban ellenőrzöm.
A dokumentum 2. fejezetében bemutatom azokat a célokat, melyek kutatásom motiválták. A 3. fejezetben ismertetem a kutatásom során alkalmazott módszereket, melyekkel új
eredményeket értem el. A 4. fejezet tartalmazza a két fő téziscsoportot, és azok altéziseit:
Az 1. téziscsoport az IoT automatizáció biztonságának és biztonságosságának biztosításával foglalkozik. Meghatároztam egy kombinált biztonság- és biztonságosság-vizsgálati
módszert az IoT automatizáció területre, mely lehetővé teszi a két szempont együttes, és
egyszerűsített vizsgálatát.
A 2. téziscsoport robotrendszerekben használható látás-alapú navigációval foglalkozik.
Megvizsgáltam a népszerű képi jellemző meghatározó módszereket. Létrehoztam egy látásalapú helymeghatározási rendszert, melynek megmutattam a skálázhatósági problémáját,
majd ismertettem egy megoldást erre.
Végezetül, az 5. fejezet ismerteti az eredmények alkalmazását, és kitér a jövőbeli tervekre.

3

2. fejezet
Kutatási célok
A kutatásomat az ipari környezetben használt rendszereknek az ICT trendek által gyakorolt
átalakulása motiválta. A számos kihívás közül a disszertációm a biztonsági és biztonságossági sebezhetőségek felismerésével és kezelésével foglalkozik. Először egy magas-szintű
áttekintéssel kezdem, hogy azonosítsam a hiányosságokat, majd ezek mentén egy mélyebb
analízist végzek, új módszereket javaslok, majd validálom ezeket. Ehhez felhasználok valós
ipari alkalmazási eseteket. A konkrét célok a következők:
• Megvizsgálni az IoT automatizáció biztonsági kihívásait, és létrehozni egy módszert a
sebezhetőségek felderítésére;
• Megoldást javasolni IoT automatizáció biztonságának biztosítására;
• Megvizsgálni az IoT automatizáció biztonsági és biztonságossági jellegzetességeit, a korábban használt vizsgálati módszerek alkalmazhatóságát, ezek hiányosságait, valamint
javaslatot tenni egy jól működő módszerre;
• Megvizsgálni egy aktuális IoT automatizációs alkalmazás, a látás-alapú robotrendszerekben jelentkező biztonsági sebezhetőségeket;
• Összehasonlító elemzést készíteni a kontextusban a legkorszerűbb képi összehasonlító
algoritmusokról;
• Megoldást nyújtani a látás-alapú helymeghatározás skálázhatósági problémájára.
• Látás-alapú helymeghatározási rendszer tervezése, és elkészítése, a javasolt megoldás
vizsgálata.
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3. fejezet
Módszertan
Dolgozatom az ICT technológiákat használó együttműködő automatizációs rendszerekben
rejlő hiányok azonosítására és kitöltésére összpontosít. Az alkalmazott módszertan a következő elemekből áll:
• Meghatároztam az IoT automatizációs terület biztonsági követelményeit;
• Esettanulmányokat készítettem: az 1. téziscsoportban az IoT automatizációs rendszerek tulajdonságainak azonosítására, a biztonságosság-kritikus jelleg meghatározására,
a biztonsági és biztonságossági tulajdonságok kapcsolódására, valamint az autonóm
rendszerek sebezhetőségének meghatározására;
• Módszereket határoztam meg: az 1. téziscsoportban az IoT automatizációs rendszerek
felbontására a biztonsági elemzéshez, valamint a biztonsági és biztonságossági együttes
vizsgálatára; a 2. téziscsoportban a mobil látás-alapú helymeghatározási algoritmusok
kiértékelésére és a skálázhatósági probléma megoldására;
• Értékeléseket végeztem: általánosságban az IoT automatizációs rendszerek sebezhetőségéről; a gép-gép (M2M) kommunikáció ipari alkalmazásának és a látás-alapú robotrendszerek sebezhetőségeiről;
• Megvalósítottam: egy hitelesítő és engedélyező szolgáltatást IoT automatizációs rendszerekhez és egy skálázható, látás-alapú mobil helymeghatározási rendszert;
• Ellenőriztem: a hitelesítő és engedélyező szolgáltatás működését az Arrowhead keretrendszerben; a kombinált biztonsági és biztonságossági elemzés megközelítést egy
ipari felhasználás eseten, valamint a mobil lokalizációs rendszer pontos és skálázható
működését valós környezetben.
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4. fejezet
Új eredmények
4.1. Biztonság és biztonságosság biztosítása IoT automatizációs rendszerekben

1. téziscsoport - Azonosítottam a biztonsággal és biztonságossággal kapcsolatos
speciális követelményeket az IoT automatizációs tartományára. Azonosítottam a
biztonsági hiányosságokat és megoldást kínáltam annak biztosítására. Adtam egy
módszert a biztonság és biztonságosság együttes értékeléséhez, amely csökkenti
a szükséges erőfeszítéseket más megoldásokhoz képest [C1, C2, C3, C4, A1, B1,
B2, B3, B4, A2].
A biztonság garantálása az IoT egyik fő kihívása. Az IoT heterogenitása miatt sok biztonsági probléma felmerül, például a titoktartás, a bizalom és a bizalmasság fenntartásának
módja. Megállapítottam, hogy a hagyományos ICT technológiák óriási hatást gyakorolnak
az iparra, és következésképpen az IoT teret nyer az ipari rendszerekben, ahol segíti az automatizálást. Az IoT koncepciója a kiber-fizikai rendszerekben is adaptálva lett, ezzel az
ipari (automatizálási) rendszereket a kiber-fizikai termelési rendszerek (CPPS) felé irányítva. A CPSS összekapcsolja az ipari rendszereket és a CPS-t a gyártás optimalizálási és
automatizálási képességeivel [4].
Biztonsági
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Titoktartás
Integritás
Rendelkezésre állás

4.1. ábra. A biztonsági követelmények prioritásai kiber-fizikai rendszerekben
Az automatizációs rendszerek eltérő biztonsági követelményeket támasztanak, mint az
IT rendszerek, ezek az úgynevezett CIA (titoktartás, integritás, rendelkezésre állás) célkitű6

4.1. táblázat. Biztonsággal kapcsolatos szabványok és útmutatók
Szabvány neve
Tartalom
ISO 27001
Információbiztonság menedzsment rendszerek (ISMS)
ISO 27005
Információbiztonsági kockázatkezelés
NIST Special Publication Útmutató a kockázatértékelések elvégzéséhez
800-30
SAE J3061 guidebook
Kiberbiztonsági útmutató a kiber-fizikai járműrendszerekhez
Common Criteria (CC)
Az informatikai biztonság értékelésének közös kritériumai
ISO/IEC 15408
Az informatikai biztonság értékelési kritériumai
ISA/IEC 62443
Ipari automatizálási és vezérlőrendszerek biztonsága
zésekkel jellemezhetők. Ezek a célok az ICT és az ipar rendszerekben különbözõ prioritással
bírnak, lásd a 4.1. ábrán [5].
Mind az automatizációs, mind az ipari rendszerekben a biztonságosság a legfontosabb.
Az IoT azonban olyan biztonsági kérdéseket vet fel, amelyek befolyásolhatják a rendszerek
biztonságossági tulajdonságait. Ezért mindkettőt egyenlő gondossággal kell figyelembe venni.

4.1.1. Többfelhős automatizációs rendszerek biztonsági problémái
1.1. tézis - Definiáltam az IoT automatizáció infrastruktúrához egy biztonság
vizsgálati módszert [C1, C2].
Számos szabvány létezik amelyek a biztonság elemzésével, biztosításával és a menedzsmentjével foglalkozik. Ezek közül a legfontosabbak a 4.1. táblázatban vannak feltüntetve.
Először áttekintettem ezeket.
Európában az ISO szabványai a legelterjedtebbek. Az ISO 27005 [6] általánosságban
leírja az információbiztonsági kockázatkezelési folyamatot, amely a kockázat azonosításával
kezdődik, ezt követi a kockázatelemzés, a kockázatértékelés, majd végül kockázatkezelés.
Az ipari szektorra még nincsenek kidolgozva biztonsági szabványok olyan mértékben,
mint az IT területere. Az ISA/IEC 62443 szabványcsaládot az ISA99 amerikai szabványcsaládból fejleszti közösen az ISA (Nemzetközi Automatizálási Társaság) és IEC (Nemzetközi
Elektrotechnikai Bizottság). Ezeknek a témája az ipari automatizálási és vezérlőrendszerek
(IACS) biztonsága.
Noha nincs szabványos, általánosan elfogadott réteges struktúra az IoT rendszerek számára, az Ipar 4.0 jövőbeni referencia-architektúra-modelljei rétegeket definiálnak. Ez alátámasztja azt az álláspontomat, miszerint egy ilyen struktúra definiálása fontos a biztonsági
problémák vizsgálatakor.
Az IoT rendszerek biztonságának elemzésére a következő négy rétegű felbontást határoztam meg:
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4.2. táblázat. Az IoT automatizáció biztonsági fenyegetései és ezek lehetséges csökkentése
Réteg

Fenyegetés típusa

Csökkentési lehetőség

Szenzorok
és beavatkozók

Befolyásolás

befolyás-ellenálló borítás

Szolgáltatás megtagadás

Szórt spektrumú technikák

Szolgáltatás megtagadás

aktív tűzfalak, passzív monitorozás (próbavétel), forgalom bevezetésének ellenőrzése, kétirányú kapcsolat hitelesítés

Középre állásos támadás

titkosítás, engedélyezés

Hátsó ajtó támadás

megfelelően konfigurált tűzfalak a rendszer összes belépési pontján

Szociális tervezés

a munkavállalók biztonságtudatosságának
oktatása

Kimerítő támadás

forgalom monitorozás

Malware

malware felismerés

Kliens alk.

anti-vírus szűrés

Kommunikációs
csatorna
Integritás

megfelelő hitelesítés,
integritás-ellenőrzés

módosítások
Több-felhasználós
hozzáférés
Adathozzáférés

validáció

Hálózati

Adatfeldolgozás

Alkalmazás

engedélyeztetés,

tesztelés

folyamat tervezés
nyomon követhetőség

1. Szenzorok és beavatkozók rétege: az IoT hardver elemek biztonságával foglalkozik;
2. Hálózati réteg: az IoT hardverének összekapcsolási módjának biztonságára utal;
3. Adatfeldolgozási réteg: azzal a logikával foglalkozik, amely adatokat fogad és gyűjt az
IoT hardverektől;
4. Alkalmazás réteg: azzal a logikával foglalkozik, amely feldolgozza az adatokat és konfigurálja az IoT hardvereket.
Összegyűjtöttem az IoT automatizációs rendszerekre jellemző fenyegetéseket és a fent
definiált rétegelt megközelítésben ismertettem azokat. A 4.2 táblázat összefoglalja ezt a
munkát. Megállapítottam, az IoT-ben használt vezeték nélküli érzékelőhálózati csomópontoknak vannak olyan sebezhetőségei, amelyek nem fedhetők le közvetlenül, csak magasabb
rétegekben, ezen eszközök egyszerűsége miatt.
A rendszerek biztonságának elemzésére többféle megközelítés létezik. Ezek közül néhány
fenyegetés-elemzésen és kockázatértékelésen (TARA) alapul, mint például az ETSI fenyegetés, kockázat, sebezhetőség elemzése (TVRA) [7], amely egy egyszerű procedurális megközelítés. A TVRA módszerrel meghatározható a biztonsági kockázat az azonosított fenyegetések
valószínűsége és hatása alapján.
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A biztonsági kockázat felmérésére módosítottam az ETSI TVRA megközelítést, hogy
alkalmazható legyen az IoT automatizáció területére [B1].
Ez a kockázatértékelési módszer a sebezhetőség kihasználásának valószínűsége és az ebből eredő hatás alapján határozza meg a fenyegetés kritikusságát. A valószínűség mértéke
függ (i) a sikeres támadás végrehajtásának nehézségétől és (ii) a támadó motivációjától. A
támadás hatása függ (i) annak kiterjedésétől a hálózati kommunikáció biztonságára, valamint (ii) a támadás felismerésének és helyrehozásának lehetőségétől. A felismerhetőség és a
helyreállíthatóság kifejezi, hogy milyen nehéz észlelni egy fenyegetést és felépülni a támadás
hatásaiból. A detektálhatósági és a visszanyerhetőségi szintek elnevezésén változtattam. A
szabványban a szintek: alacsony, közepes és magas volt, de ezeket nem találtam egyértelműnek, ezért új terminológiát javasoltam. Az értékelési szinteket a 4.2. ábra mutatja.

Kockázat

Valószínűség
Valószínűtlen
Lehetséges
Valószínű

Hatás

Alacsony
Jelentős
Kritikus

Alacsony
Közepes
Jelentős

Nehézség

Motiváció

Skála

Nincs
Megoldható
Nehéz

Alacsony
Közepes
Magas

Csomópont
WAN
Vállalati hál.

Észlelhetőség &
Helyreállíthatóság
Könnyű
Közepes
Nehéz

4.2. ábra. A kockázatértékelés elemei, az ETSI TVRA alapján [7]
A bemutatott módszer alkalmazásával azonosítottam a látás-alapú autonóm járművek új
sebezhetőségeit, és a leírt módszertant felhasználva biztonsági és biztonságossági kockázatelemzést végeztem. A különböző szempontokhoz tartozó értékeket a technológiák ismerete,
a tapasztalat és a kutatások eredménye alapján állapítottam meg.

4.1.2. A biztonság biztosítása többfelhős IoT automatizációs rendszerekben
1.2. tézis - Megvalósítottam egy elosztott hitelesítési és engedélyezési megoldást többfelhős IoT automatizációs rendszerekhez, tanúsítványok hierarchikus
leképezés alapján [B1, B2, A1, A2].
A szolgáltatás szintű biztonság biztosítása a kutatásaim középpontjában volt az Arrowhead keretrendszer első definíciója óta [A1]. Az Arrowhead keretrendszer egy szolgáltatásorientált architektúrát (SOA) határoz meg együttműködő automatizációs rendszerek integrálására, beágyazott hálózati eszközökön keresztül. Azokat a rendszereket, melyek a keretrendszer szolgáltatásaival kommunikáló rendszerek rendszerét alkotják, helyi felhőknek nevezzük.
A helyi felhők olyan kritériumokat teljesítenek ezen rendszerekre, mint például a biztonsági
9

Megbízható
tanúsító hatóság

Mester
tanúsítvány

Felhő A

Felhő N

Felhő A tanúsítvány

Rendszer 1

Tanúsítvány

Rendszer X

Rendszer Y

Rendszer Z

Rendszer 1 tanúsítvány

Szolgáltatás Szolgáltatás

4.3. ábra. Sokfelhős tanúsítvány-hierarchia
szintek, a valós idejű működés, fizikai vagy logikai közelség. Egy helyi felhőben tetszőleges számú rendszer lehet, amelyek egymásnak biztosítanak szolgáltatásokat. A rendszerekrendszere koncepcióban a helyi felhőknek képesnek kell lenniük egymás közt biztonságosan
kommunikálni. A biztonságot a biztonsági célok (titoktartás, integritás, rendelkezésre állás,
letagadhatatlanság, hozzáférés-ellenőrzés) teljesítése garantálja. Ehhez megfelelő hitelesítésre, engedélyezésre és titkosításra van szükség:
• A hitelesítés a felek azonosításának módja, amely segítségével egy fél minden kétséget kizárólag bizonyíthatja, hogy az, akinek mondja magát, tehát bizalmat szerezhet.
A félnek képesnek kell lennie arra, hogy ezt a tulajdonságot hozzárendelje az összes
adathoz, amelyet létrehoz, ellenőriz vagy amire utal. A hitelesítés felhasználható az
információ integritásának biztosítására és letagadhatóság megakadályozására;
• Az engedélyezés célja ellenőrizni (a), hogy mely műveleteket hajthatja végre a fél; b)
mely erőforrásokhoz férhet hozzá. Az engedélyezés ahhoz az azonosításhoz kötődik,
amelyet a hitelesítés nyújt. Az engedélyezés lehetővé teszi a belépés ellenőrzését;
• A titkosítást a titoktartás biztosítására használják, de elősegíti a hitelesítést és az
engedélyezést is.
Egy olyan automatizált felhő-környezetben, mint például a Arrowhead, a kommunikáció
számos fenyegetettségnek van kitéve. A biztonság biztosítása az elosztott architektúrákban
nem olyan triviális, mint a központosított rendszerekben: a hitelesítés és az engedélyeztetés
(AA) szerepei nem kötődnek egyetlen entitáshoz, hanem mindenki közreműködik benne.
Megvalósítottam egy elosztott AA módszert IoT automatizálási rendszerekhez, amely a bizalmi lánc modelljén alapul. Meghatároztam egy tanúsítvány hierarchiát amely a 4.3. ábrán látható. Ez a struktúra illeszkedik az Arrowhead keretrendszer
felépítéséhez. Minden Arrowhead rendszer számára nyújtható tanúsítvány. Az egyes helyi
felhők engedélyezési rendszere tanúsító hatóságként (CA) működik, amely kiadja és aláírja ezeket a rendszer tanúsítványokat. Ez a CA a helyi felhőben lévő megbízhatósági lánc
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gyökere, és rendelkezik a szülő CA által aláírt saját tanúsítvánnyal, valamint a szabványban
meghatározott tanúsítvány-visszavonási listával, mely az érvénytelenített tanúsítványokat
tartalmazza.
A mester tanúsítványt aláírhatja egy jól ismert megbízható CA (például a Comodo vagy
a GlobalSign) és kiállíthatja a felhő tulajdonosának (például a projekt konzorciumnak).
Ez az adminisztrációs egység helyi felhő tanúsítványokat állíthat ki és írhat alá operátorok
számára, amelyek felhasználhatják ezt új helyi felhők létrehozására. Az új felhőn belül az
engedélyezési rendszer megvalósítja a CA feladatait és rendelkezik a felhő tanúsítvánnyal.
Amennyiben az ’A’ rendszer kommunikálni akar a ’B’ rendszerrel, először elküldik egymásnak az aláírt tanúsítványaikat. Ezután véletlenszerű adatot generálnak, melyet titkosítanak a másik fél nyilvános kulcsával. Legyen ’A’ tanúsítványa a következőképpen kifejezve:
certA {IA , pkA , certCA , sign[IA , pkA ]prkCA , h[...]}

(4.1)

ahol:
• IA ’A’-t azonosító adat;
• pkA ’A’ publikus kulcsa;
• certCA ’A’ tanúsítványát aláíró tanúsító hatóság tanúsítványa;
• sign[IA , pkA ]prkCA ’A’ CA privát kulcsa által aláírt publikus kulcsa;
• h[...] az előző adatok kivonata.
Amikor ’B’ megkapja ’A’ tanúsítványát, akkor a következő műveleteket hajtja végre annak
érvényesítéséhez:
• Ellenőrzi, hogy az üzenet aláírása (kivonata) érvényes-e;
• Ellenőrzi, hogy a certCA lánc tartalmaz-e olyan tanúsítványt, amelyben ’B’ megbízik.
Az előre aláírás miatt ’B’ elfogadja ’A’ tanúsítványát;
• Ellenőrzi, hogy ’A’ azonosítója és publikus kulcsa érvényes-e.
Ezután ’B’ generál egy kihívást (véletlenszerű adat), titkosítja azt ’A’ publikus kulcsával,
és elküldi ’A’-nak a tanúsítványával együtt. ’A’ ugyanazokat az fenti érvényesítési lépéseket hajtja végre. A kihívás-válasz módszer lehetővé teszi a felek számára egy ideiglenes
munkamenet-kulcs létrehozását, amelyet titkosított kommunikációhoz használhatnak a munkamenet alatt.
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Szolgáltatás
fogyasztó

Szervező
szolgáltatás

Engedélyező
szolgáltatás

Szolgáltatást
nyújtó

szolg_kérés(szolg)
azonosító_ell.(fogyasztó_tanús)
tanús_visszvon_ellenőr(fogyasztó_tanús)
tanús_visszvon_ellenőr()

Szervezési
folyamat
token_kérés(fogy,szolg)
jogosult_ell.(f,sz)
token_készít(f,sz)
token
szolg_válasz(szolg,token)
szolg_hozzáférés_kérvény(token)
token_ellenőríz()
szolg_hozzáférés_válasz()

szolgáltatási folyamat

4.4. ábra. Engedélyezési folyamat

Ha egy, a helyi felhőben lévő alkalmazás-rendszernek aláírt tanúsítványra van szüksége (például a telepítési eljárás során), akkor privát-publikus kulcspárt kell létrehoznia, és
igazolás-aláírási kérelmet (CSR) kell benyújtania a helyi CA-nak.
Az Arrowhead keretrendszerben biztonság megteremtésére javasoltam egy alkalmazásszintű hitelesítési és engedélyezési architektúrát (AA), amely az X.509 PKI infrastruktúrán
alapul, és mind felhőn belül, mind pedig felhők közti kommunikációra használható.
A biztonsági rendszernek három fő szerepe van:
• Aláírja a tanúsítványokat és fenntartja a visszavonási listát;
• Hozzáférés-ellenőrzés: hozzáférés-ellenőrzési szabályokat tárol, és biztosítja, hogy csak
azok férjenek hozzá a szolgáltatásokhoz, akik erre jogosultak;
• Biztonságosan kommunikálja az engedélyezési szabályokat: igazolja a hozzáférés-ellenőrzés
eredményét, pl. hogy a fél jogosult hozzáférni a kért szolgáltatáshoz, vagy sem.
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4.3. táblázat. Az engedélyező szolgáltatással szemben támasztott követelmények igazolása
Követelmény
Igazolás
A hitelesítési token a fogyasztó publikus kulTitoktartás
csával van titkosítva, biztosítva, hogy csak a
felhasználó tudja visszafejteni.
A tokent az engedélyező CA írja alá, amellyel
igazolja, hogy ő hozta létre. Az aláírás a CA
Integritás
publikus kulcsával ellenőrizhető. Ezenkívül
van egy titkosított kivonat is, ezért a hamisítás észrevehető.
Biztonsági
A token továbbadható és felhasználható bárkövetelmények Rendelkezésre
mikor a lejárata előtt, valamint a CA igénybe
állás
vétele nélkül is ellenőrizhető.
A token tartalmazza a szolgáltató tanúsítváHitelesítés
nyát és aláírását, amelyet a CA is aláírt.
A CA a token kiadása előtt ellenőrzi a foEngedélyezés
gyasztót és az engedélyezési jogokat.
Laza
A token anélkül ellenőrizhető és használható,
összekapcsolás
hogy kapcsolatba kellene lépni a CA-val.
A token nem tartalmaz a fogyasztó számáAbsztrakció
ra olyan kiegészítő információt, amelyet nem
szándékoztak nyilvánosságra hozni.
SOA
követelmények Újrahasználhatóság A token a rendelkezésre állás idején belül újra
felhasználható, ha a szolgáltató megengedi.
A token önmagában tartalmazza az összes
szükséges engedélyezési információt, minden
Állapotmentesség
alkalommal ugyanúgy olvasható és dolgozható fel.
Az engedélyezési szolgáltatás működése a 4.4. ábrán látható. Ezen egy fogyasztó rendszer
szeretné használni a szolgáltató rendszer valamely szolgáltatását. A szervező szolgáltatás
token_kérés()-t küld az engedélyező szolgáltatásnak. A szolgáltatás ellenőrzi az engedélyeket
tartalmazó táblázatot, és ha a fogyasztó hozzáférhet a kért szolgáltatáshoz, akkor létrehoz
egy tokent. A token a szolg_válasz(token) üzenetben kerül visszaküldésre. A fogyasztó
ezután kapcsolatba lép a szolgáltatóval, majd elküldi neki a kapott tokent. A szolgáltató
először ellenőrzi az aláírást, majd dekódolja a tokent a privát kulcsával.
A token a következő adatokat tartalmazza:
• A kibocsátás időpontját;
• A felhasználó azonosítóját, aki igényelte a tokent;
• A szolgáltatást, amelyhez a fogyasztó hozzáférést kért;
• Az engedélyezés eredményét (hozzáférés jóváhagyva vagy megtagadva);
• A lejárat dátumát.
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Ez a módszer lecsökkenti a szolgáltató oldali engedélyezés és belépés ellenőrzési folyamatot a fogyasztó azonosítójának karakter-alapú ellenőrzésére. Ezt az azonosítót a tanúsítvány
tartalmazza és írja alá. A módszer követelménye, hogy az alkalmazási rendszerek minden
egyes bejövő szolgáltatás kérésnél véghez vigyék ezt a folyamatot. Ez a megközelítés teljesíti
az összes biztonsági- és SOA követelményt a 4.3. táblázatban leírtaknak megfelelően.

4.1.3. Kombinált biztonság- és biztonságosság-értékelési módszertan
IoT automatizációhoz
1.3. tézis - A biztonság és biztonságosság értékelésére definiáltam egy módszert
az IoT automatizáció területére. [B3, B4]
A biztonság és biztonságosság az ipari rendszerekben két különálló szempont volt. Az
egyes alkalmazások különböző kritikusságú biztonsági és biztonságossági követelményekkel
rendelkeztek. Ezidáig nem volt jellemző két ilyen rendszer összekapcsolása.
A biztonság olyan tulajdonság, amely kifejezi hogy milyen mértékben tartható fenn a
rendszer és eszközeinek titkossága, integritása és elérhetősége.
A biztonságosság olyan tulajdonság, amely garantálja, hogy a rendszer nem jelent veszélyt az életre, egészségre, vagyonra vagy a környezetre. Manapság a CPPS-ben használt
árucikkek és hardverek esetén, annak érdekében, hogy garantáljuk ezt, meg kell teremtenünk azok biztonságát [8]. A biztonságosság a megbízhatóság egyik jellemzője, amelyet úgy
határozhatunk meg, hogy a "képesség olyan szolgáltatást nyújtani, amely igazolhatóan megbízható". Másik definíció szerint az "a felhasználóra és a környezetre gyakorolt katasztrofális
következmények hiánya" [9].
A funkcionális biztonságosság nagyon fontos szempont olyan berendezéseknél, amelyek
érintkeznek a környezettel, ezért hatással lehetnek az emberi életre. Manapság, mivel egyre
több funkció automatizálódik, a biztonságosság megőrzése egy fontos követelmény.
A funkcionális biztonságosság témakörében a legfontosabb fogalmak a következők:
• Meghibásodás: esemény, amikor egy rendszer összetevője, modulja vagy szolgáltatása
eltér a helyes működésétől;
• Hiba: a rendszer állapota, amely meghibásodáshoz vezet;
• Hibajegy: a hiba oka;
• Hiba mód: a hiba bekövetkezésének módja;
• Hibahatás: a hiba következménye.
Noha az informatika területén léteznek jól alkalmazható és bevált elemzési módszerek, az
ipari IoT szempontjai új és szigorúbb követelményeket támasztanak. Korábban már voltak
erőfeszítések az ipari vezérlő rendszerek biztonsági és biztonságossági elemzéseinek összevonására, ezeket [2] foglalja össze. A biztonság és a biztonságossági együttes tervezésére
általános ajánlásokat ad [10]. Ezeken túl mutatva a munkám kifejezetten az IoT automatizáció területére irányul.
Az automatizációs rendszerekben a biztonsági célok, mint például a rendelkezésre állás
és az integritás rendkívül fontosak - azonban a fizikai világgal való kapcsolat miatt a biztonságosság és a megbízhatóság biztosítása ugyanolyan kritikus. Hasonlóképpen, léteznek olyan
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4.4. táblázat. Adatokkal kapcsolatos hiba-módok és az érintett DFD komponensek
Komponens
Hibajegy típusa
Feldolgozó Adat- Külső Adatcsomópont
tár
entitás folyam
Hiányzó adat (pl. elveszett üzenet)
x
x
Hibás adat (pontatlan, hamis, vagy korrupt adat)
x
x
Rossz az adat időzítése (elavult adat)
x
x
Extra adat (már feldolgozott adat érkezik)
x
x
Megállás / rendellenes megszűnés (folyamat megx
áll, vagy holtpontba kerül)
Kimaradt esemény (az esemény nem történik meg)
x
Helytelen logika (az előfeltételek pontatlanok)
x
Időzítés / sorrend (az események rossz sorrendben
x
x
x
történnek)
technikák, amelyek biztosítják a biztonságosságot és a megbízhatóságot az IT-területén, ám
nem veszik figyelembe a széles körű összeköttetés által előidézett új kihívásokat. A biztonsági fenyegetések befolyásolhatják a rendszer biztonságosságát és megbízhatóságát, ezért ezek
már nem teljesen függetlenek.
A fenti megállapítások alapján az IoT automatizáció számára különösen előnyös lenne
egy olyan kombinált módszer, amely lehetővé teszi a teljes adatút elemzését – az ipari M2M
kommunikációtól az Interneten keresztül a felhők kapcsolódásáig –, és figyelembe veszi a
fenyegetéseket, a meghibásodásokat és azok hatásait.
A tapasztalatok alapján elmondhatom, hogy egy automatizációs IoT használati eset részletes biztonság és biztonságosság elemzése nagyon időigényes feladat. A kombinált módszertan végrehajtása tovább növeli ezt a feladatot. Megmutattam, hogy a biztonsági- és biztonságossági elemzés automatizálható egy közös modell és kockázatelemzési iránymutatások
felhasználásával, csökkentve ezzel a szükséges időt és erőfeszítést.
Készülékekben a biztonságossági kockázatokhoz vezető veszélyek azonosításához valamilyen kockázatértékelési módszer, például a hibamód és hatás-elemzés (FMEA), vagy annak
kritikussági mértékkel való kibővítése (FMECA) használható. Az FMEA egy népszerű kockázatértékelési módszer. A folyamat során a rendszert apróbb elemekre bontjuk (a kívánt
részletességgel), majd azonosítjuk a hibamódokat, meghatározzuk a lehetséges okokat és azok
hatásait.
Rendkívül sok hibamód meghatározható, de azok, amelyek relevánsak, mindig függnek a
kontextustól. Ahol nincs biztonságosság-kritikus elem, nincs sok értelme a kockázatelemzés
elvégzésének. Emellett a különféle alkatrészeket a meghibásodási módok eltérően érintik.
Ez az oka annak, hogy nincs általános megközelítés a releváns hibamódok azonosításához.
Munkám során meg kívántam határozni a kommunikációs rendszerekkel kapcsolatos lehetséges hiba módokat.
Meghatároztam egy hozzárendelést a szoftverkomponensek meghibásodási módjai és az
adatfolyam-diagram (DFD) ezen hibákra hajlamos elemei között. Ez a 4.4. táblázatban bemutatott leképezés hasonló ahhoz, ahogyan a STRIDE meghatározza, hogy milyen fenyegetés
befolyásolja az egyes diagramkomponenseket. Ez lehetővé teszi egy egységes rendszermodell
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STRIDE
alapján

Rendszer
modell

Fenyegetés
katalógus

FMEA
alapján
Meghibásodás
katalógus

Kombinált
katalógus
Hatás
értékelés

Felmérés

Valószínűség
értékelés

Kockázat
értékelés
Biztonsági és biztonságossági célokra gyakorolt kockázat
4.5. ábra. A kombinált kockázatértékelés folyamata
használatát a biztonság és a biztonságosság felméréshez, valamint a folyamat automatizálhatóságát. Ezen felül megkönnyítheti a biztonsági és biztonságossági szakértők közötti
együttműködést, és elkerülhető a különféle rendszer-reprezentációk okozta eltérések.
A Microsoft fenyegetés modellezési és a STRIDE módszert használtam a fenyegetések felderítésére, valamint az ETSI TVRA-t a kockázatértékeléshez. A rendszert DFD modellezi,
és a fenyegetés-katalógus előre definiált elem-fenyegetés leképezés alapján készül. Az ötlet e
mögött az, hogy a sebezhetőség csak a DFD komponensek közötti kölcsönhatás miatt lehetséges. Az adat folyam végpontjai közötti összetevők meghatározzák, hogy milyen biztonsági
rést lehet kihasználni az adott folyamatban.
Hasonlóképpen, ahogy a STRIDE biztonsági fenyegetéseket generál, definiáltam egy hozzárendelést biztonságossági fenyegetések feltérképezéséhez. A kombinált módszer összeállítja a fenyegetés-katalógust az adatfolyamokat összekötő komponensek és az ezekre vonatkozó
megkötések alapján. Ez a megvalósítás azt jelenti, hogy ugyanazt a rendszermodellt használhatjuk, és automatizálhatjuk mind a biztonság, mind a biztonságossági értékelés folyamatát.
A biztonságossági fenyegetések hatását és kockázati szintjét nehezebb ugyanúgy számszerűsíteni, mivel emberek élete lehet veszélyben.
A STRIDE fenyegetés-generációs folyamata különféle kategóriákba sorolja a fenyegetéseket annak alapján, hogy mely biztonsági célokat érintik. Az egyes fenyegetések kockázatértékelése során a kockázati szintet külön ki lehet számítani az egyes célkitűzésekhez.
Ezeket a célokat kiegészíthetjük a biztonságossággal kapcsolatos célokkal, így megoldván a
fenyegetések rangsorolását és figyelembe vehetjük az egyes biztonsági fenyegetések hatásait
a biztonságosságra. Ezt követtem a kombinált elemzési módszernél, amelyet a 4.5. ábra
szemléltet.
Ennek a kombinált értékelésnek az előnyei a következők: (i) erőfeszítést takaríthatunk
meg az egyes értékelések közös vonásainak egyszerre történő kezelésével; (ii) kombinált katalógus használata nagyobb figyelmet fordíthatunk azokra a kérdésekre, amelyek mindkét
területre nagy hatással bírnak; (iii) többdimenziós döntéshozatal támogatása a problémakör
csökkentésével a biztonsággal, biztonságossággal, megbízhatósággal és titoktartással kapcsolatos kérdések kezelése révén.
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4.1.4. A kombinált biztonság- és biztonságosság értékelési módszertan ellenőrzése
1.4. tézis - Két IoT automatizációs eseten teljes biztonsági és biztonságossági
értékelést végeztem a bemutatott kombinált módszertan igazolására [B4, C3,
C4].
Az első eset egy autók motorjainak tesztelésére szolgáló rendszer volt, amelyet integráltak
az Arrowhead keretrendszerbe. A rendszer feladata az volt, hogy összegyűjtse az eszközök
állapotáról szóló adatokat, melyet felhasználva optimalizálható a karbantartási ciklus, megjósolható és javítható a rendszer rendelkezésre állása. Ezeket az eszközöket be kellett építeni
egy automatizálási felhőbe, hogy az információkat el lehessen küldeni a rendszer karbantartójának, aki ütemezheti a karbantartást.
Egy régi, de funkcionálisan megfelelő ipari rendszert kellett felkészíteni az IoT automatizációra, melynek kihívása az volt, hogy a megnövekedett támadási felületet a meglévő
rendszer teljes áttervezése nélkül kezelni lehessen. Ennek elvégzésére nem létezett szabványos
módszer. A folyamat során biztonsági és biztonságossági kockázatelemzést végeztünk, ennek eredménye után pedig újra terveztük a rendszert. Ezt pedig egymást követően többször
elvégeztük.
Az első értékelés során meghatároztam a rendszerben legkritikusabb eszközöket. Ezek a
tesztrendszer konfigurációs és tesztelési adatai, valamint a háttérprogramban szereplő adatok, amelyeket bizalmasan kellett kezelni.

4.6. ábra. Autóipari rendszer általános fenyegetési modellje
A 4.6. ábra az elemzett felhasználási eset egyszerűsített, magas szintű DFD modelljét
mutatja be, amelyet a Microsoft Threat Modeling Tool segítségével készítettem. Az eredeti rendszer meglehetősen bonyolult volt és bizalmas információk miatt itt nem tudtam
bemutatni.
Ez a modell két fő részre osztható, a helyi hálózatra, valamint a felhő / háttér hálózatra;
ezeket vörös csíkos téglalapok jelölik, amelyeket bizalmi határoknak hívnak, hogy kifejezzék
a biztonsági követelmények elválasztását. A bizalom szétválasztásának másik formája egy
piros csíkos vonal, amely keresztezi az adatfolyamokat, ebben az esetben az Internetet mint
kommunikációs csatornát.
A kombinált módszert használva összeállítottam a fenyegetés-katalógust az adatfolyamokat összekötő komponensek és az ezekre vonatkozó megkötések alapján.
A biztonságossági kockázat értékeléséhez az IEC 60812 szabvány szerinti kockázatértékelési megközelítést alkalmaztam. Nem lehetett pontosan kiszámítani a valószínűséget úgy,
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4.7. ábra. Látás alapú navigációs rendszer fenyegetés modellje
mint hardver elemeknél, de az egyes elemeket és azok hibamódjait megvitattam a terület
szakértőivel, és ez alapján becsültem valószínűségi szinteket. Annak érdekében, hogy egyszerűsítsem az együttműködést a biztonsági szakértőkkel, hasonló megközelítést alkalmaztam a
hatásvizsgálathoz. A skála szintje leírja, hogy a hibamód csak egy vagy több komponenst is
érinti-e; a helyreállíthatóságot pedig kiegészítettem az észlelhetőséggel. A kapcsolódó kockázat miatt a biztonságossági hatás automatikusan a kritikus kockázati besoroláshoz vezet.
A kockázatelemzést során ki kell tölteni a fenyegetés-katalógusnak nevezett táblázatot
azaz értékelt tulajdonságokkal. Ebben az esetben a fenyegetések generálása 74 biztonsági
és 47 biztonságossági fenyegetést eredményezett. Meghatároztam korlátokat a motiváció és
skála értékéhez, amellyel csökkenthető a katalógus mérete:
• Ugyanazon megbízhatósági határokon belüli komponensek közötti kommunikációs kapcsolatok kevésbé valószínű, hogy megtámadják, mivel komponensekhez közvetlen manipulálása sokkal könnyebb;
• Gyenge vagy titkosítás nélküli kommunikációs kapcsolatokat nagyobb valószínűséggel
használnak ki; nagyobb az olyan biztonsági támadások esélye, mint például meghamisítás, manipulálás, DoS, melyek hibajegyeket idézhetnek elő, ha az összetevő érzékeny
az adatokra és az időzítéshez kapcsolódó hibamódokra;
• Az értékes információt tartalmazó adatbázisok a biztonsági támadások célpontjai, kivéve, ha ezeket megfelelően elkülönítik, titkosítják és integritás ellenőrzéssel látják el;
• Maguk az adatbázisok nem veszélyeztetik a biztonságosságot, ellentétben azokkal a
komponensekkel, amelyek az ezekben található adatoktól függnek.
Figyelembe véve ezeket a megkötéseket és a szakértői ismereteket, lecsökkentettem a
fenyegetések számát és kiértékeltem ezeket A 4.5. táblázat ennek eredményeként a legkritikusabb biztonsági és biztonságossági fenyegetéseket mutatja.
A második használati eset egy látás-alapú navigációs megoldás volt. Először egy általános modellt készítettem erre, amelyet a 4.7. ábra mutat. A vizuális érzékelők mellett egy
autonóm jármű fel van szerelve GNSS (globális navigációs műholdas rendszer) vevővel és
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4.5. táblázat. A kombinált kockázatértékelés eredménye az autó motor mérő eseten
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IMU-vel (inerciális mérő egység). Ezek kombinálása növelheti a pontosságot és a megbízhatóságot. Maga az IMU nem használható navigációhoz, mert a kimeneti hiba a torzulás miatt
idővel növekszik.
A biztonsági elemzéshez a korábban bemutatott réteges architektúra modellre támaszkodtam. Ennek megfelelően a látás-alapú autonóm rendszert négy rétegre osztottam, alulról
felfelé az első az érzékelők és a beavatkozók rétege, majd a kommunikációs réteg, az adatfeldolgozó réteg és végül az alkalmazási réteg.
A biztonságossági kockázatot a biztonsági kockázat és ezeknek a biztonságosságra gyakorolt lehetséges hatása alapján határozzák meg. Amikor a támadás során lehetségesé válik
a jármű pontos irányítása, a hatást magasnak tekintem, különben alacsony.
A leírt módszertannal elvégeztem a biztonsági és biztonságossági kockázatelemzést, melynek eredménye a 4.6. táblázat látható. Az értékeket a technológiák ismerete, a tapasztalat
és a kutatás alapján rendelem a különböző fenyegetésekhez.
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4.6. táblázat. A kombinált kockázatértékelés
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4.2. A látás-alapú autonóm rendszerek kihívásai

2. téziscsoport - Megvizsgáltam a mobil látás-alapú helymeghatározás témakörét, amelyet egyre inkább használnak az autonóm navigációhoz. Bemutattam a
skálázhatóság problémáját és egy hierarchikus klaszterezés alapú módszert adtam a probléma megoldására [A3, A4, C5, C6].
A következő generációs ipari és gyártási rendszerek, a kiber-fizikai gyártórendszerekben
(CPPS) a gyártás és a logisztika terén nagyobb mértékű automatizálás szükséges. A pontos
robotok már egy ideje elérhetőek, de az új célok nagyobb környezettudatosságot és alkalmazkodóképességet igényelnek, ami az egyszerű érzékelőkkel nem lehetséges. Ezt meg lehet
oldani látás-alapú felismeréssel, amelyet a számítógépes látás (CV) területe tett elérhetővé.
Ahhoz, hogy ez a technológia valósidejű alkalmazásokhoz használható legyen, jelentős feldolgozás képességnek kell rendelkezésre állnia. Ennek egy új alkalmazási területe a látás-alapú
robotrendszerek.
A közelmúltban a számítógépes látást elkezdték alkalmazni biztonságosság-kritikus környezetben automatizálási célokra. Ilyenek az autonóm földi járművek (AGV), a pilóta nélküli
légi járművek (UAV) és az önjáró autók, melyek ember-közeli környezetben működnek, és
akár közvetlenül (közvetlen érintkezés), akár közvetett módon (például ipari vezérlő rendszer
működtetése révén) hatással lehetnek az emberi biztonságra.

4.2.1. Mobil látás-alapú keresési algoritmusok összehasonlító vizsgálata
2.1. tézis - Összehasonlító tanulmányt készítettem a népszerű vizuális jellemző
meghatározó algoritmusokról és meghatároztam egyszerű mutatókat, amelyek
felhasználhatók a gyors vizuális kereséshez [A3][C5].
Számos számítógépes látással működő alkalmazás képi jellemzőkön alapul, ideértve az
objektum-felismerést, a robot navigációt, a kibővített valóságot és a 3D rekonstrukciót. A
képi jellemző felismerő és leíró algoritmusokat [11] hasonlítja össze.
Az első kutatási témám ebben a témakörben a mobil látás-alapú keresésre, más néven
a képi jellemzők alapján történő képkeresésre összpontosított. Az én megközelítésem az
volt, hogy egy okostelefon fényképezőjével készített képet használtam az eszköz pozíciójának
megkeresésére. A képi jellemzők kinyerésével lehetséges a képek összehasonlítása hasonlóságok megtalálásához. Tegyük fel, hogy a környezetet úgy térképeztük fel, hogy különböző
helyszíneken képeket készítettünk, és a képek készítésének helyét is feljegyeztük egy adattáblába. Ezután, ha meg akarjuk találni egy bemeneti kép helyét, adattáblában kell keresnünk
hasonlóságokat. Így meg tudjuk becsülni azt a pozíciót, ahol a bemeneti kép elkészült.
A környezet feltérképezését, a képi jellemzők kinyerését és az adatbázisban való tárolását
mindenek előtt el kell elvégezni. A helymeghatározáshoz kalibrálnunk kell a kamerát és
tárolni kell annak paramétereit.
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4.8. ábra. Mobil látás-alapú helymeghatározási folyamat áttekintése
A képek pozíciójának meghatározása több lépcsős folyamata, melyet a 4.8 ábra mutat be.
Először létrehozunk egy képet, kinyerjük a képi jellemzőket és összehasonlítjuk a modellel
(az adatbázisban tárolt képekkel), hogy megtaláljuk a leginkább hasonló képet. Két képet
jellemzőik illesztésével (párosításával) hasonlítunk össze. Egy jellemző párja annak legközelebbi szomszédja, ha távolságuk egy küszöbön belül van. A távolság mértéke az algoritmustól
függ, de leggyakrabban az euklideszi (L2) távolságot használják.
A jellemzők meghatározása egy műveletigényes feladat, bár a mobil eszközök feldolgozási
ereje az utóbbi években sokat fejlődött. Ezért megvizsgáltam, hogyan lehet ezt a feladatot
elosztani a mobil eszköz és egy központi szerver között.
Felállítottam egy tesztkörnyezetet a MATLAB-ban a különböző algoritmusok vizuális
keresési teljesítményének értékeléséhez. Több mutatót definiáltam a keresési eredmények
rangsorolására. A teszt forgatókönyvben kétféle képet, modell és teszt képeket készítettem.
A modell képeket egy tárgyról (vagy tárgyakról) közelről, több nézőpontból készítettem.
Ezeket egy adatbázisban tároltam. A tesztképek távolabbról, különböző szögekben készültek
a modellben szereplő területekről. A feladat az volt, hogy minden tesztképhez megkeressük
azt a modell képet (vagy képeket), amely ugyanazt az objektumot (vagy objektumokat)
ábrázolja.
A teszt során először az összes algoritmussal kinyerem a modell és a teszt képek jellemzőit.
A cél az, hogy minden tesztképhez megtaláljuk a legjobban hasonlító modell képet, így az
egyes tesztkép jellemzőinek listáját össze kell párosítani az összes modell kép jellemzőjével.
Különböző mutatók adódnak a párosítás értékelésére. A mobil keresésnek gyorsnak kell
lennie, ezért kiválasztottam néhány alapvetőt, és ezekből származtattam a következő nyolc
mérőszámot:
• M1: a párosított jellemzők abszolút száma (m);
• M2: a párosított jellemzők abszolút száma osztva a párosított modell kép jellemzőinek
számával (m/fm );
• M3: a párosított jellemzők abszolút száma osztva a párosított teszt kép jellemzőinek
számával (m/fs );
• M4: a párosított jellemzők abszolút száma osztva a több jellemzővel rendelkező kép
jellemzőinek számával (m/max(fm , fs ));
• M5: a párosított jellemzők abszolút száma osztva a kevesebb jellemzővel rendelkező
kép jellemzőinek számával (m/min(fm , fs ));
• M6: a párosított jellemzők abszolút száma osztva a két kép jellemzőinek átlagával
(m/((fm + fs )/2));
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4.9. ábra. A teszt környezet felépítése, pontszámok meghatározása

(a) A tesztelés eredménye, a különböző
mérőszámok pontossága

(b) A jellemző meghatározás és párosítás
átlagos idejének összehasonlítása

• M7: a párosított jellemzők távolságának átlaga (mean([sc])). Ez csak akkor számolható, ha volt pár, egyébként a legalacsonyabb pontszámot rendelem hozzá;
• M8: A M7 pontszám modell csoportonkénti átlaga (mean(mean([sc]i )), i ∈ gm ).
Az adatgyűjtés és a mérőszámok összeállításának módszerét a 4.9. ábra szemlélteti.
Az algoritmusokat és a mutatókat teszteseteken értékeltem. A feladat a tesztképekhez
hozzárendelni valamely modellkép csoportot. A teszthalmaz 28 modell és 24 tesztképből állt,
amelyeket 11 különböző helyen készítettem. A tesztben kimerítő párosítást hajtottam végre
az egyes teszt- és modellképek között, és kiszámoltam az párosítás pontszámait az összes
mérőszámmal és algoritmussal.
Az számít jó mérőszámnak, amely az azonos csoportba tartozó modell és tesztkép párosításakor magasabb pontszámot ad, mint különböző csoportokban levő képnél.
Megvizsgáltam, hogy az egyes algoritmusokat és mérőszámokat használva milyen pontosan állapítható meg, hogy az egyes tesztképek melyik modell csoportba tartoznak. Az
eredmények a 4.10a. ábrán láthatók.
Annak érdekében, hogy az algoritmusok kiértékelése teljes legyen, figyelembe kell vennünk
azok sebességét. A fenti eredményeken láthatjuk, hogy a SURF és az MSER algoritmusok a
legígéretesebbek. Ezért megvizsgáltam, hogy ezek az algoritmusok sebesség szempontjából
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is jobbak-e. A 4.10b. ábrán az átlagos ellemző meghatározás és párosítás ideje látható.

4.2.2. Mobil látás-alapú abszolút helymeghatározó megoldás
2.2. tézis - Megterveztem és megvalósítottam egy látás-alapú helymeghatározó
rendszert, amely igazolja, hogy a mobil eszközök használhatók a feladat megoldására [A4].
A tisztán látás-alapú helymeghatározásnak két fázisa van: a környezet feltérképezése és
a lokalizáció. Az előző szakaszban bemutatott kutatásomra építve megoldást nyújtottam a
második lépésre, amelynek alapja az első lépésben létrehozott térkép. A mobil felhasználó
egy alkalmazást futtat, amellyel a feltérképezett környezetben képet készítve meghatározza
a pozícióját. A fényképeket az általam megvalósított szolgáltatáshoz küldi, amely meghatározza a felhasználó helyzetét. Célom egy olyan működő megoldás megvalósítása volt, amely
jól skálázódik és 1 másodpercen belül teljesíti a kérést.
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4.11. ábra. A látás-alapú abszolút helymeghatározó rendszer működése
Először az offline fázisban feltérképezzük a környezetet. A térképezés a struktúrából
mozgás (SFM) elvén működik, melyet vizuális odometriának (VO) neveznek [12]. Ebben a
fázisban egy ritka 3D-s pontháló készül a környezetről. A helymeghatározás (online) szakaszban a feladat a kamera (eszköz) helyének megkeresése egy bemeneti (kérés) képből.
A pozíció meghatározásának lépéseit a 4.11. ábra mutatja. A lokalizáció abszolút pozíció
becslésen alapul, amelyhez 3D-2D vetületek szükségesek. Ezek a modellben találhatók. A
3D-s pontokat a modell hasonló képeihez való párosítással nyerjük.
A rendszer bemenetei a modell (térkép) és a kérés kép. Az előbbi a következő négy
adathalmazból tevődik össze: a modellt alkotó {Ir } képek, a {pn } 3 dimenziós térbeli pontok,
ezek {un,r } leképzései (vetületei) a modell képekre, ahol {un,r } a pn térbeli pont vetülete az
Ir képre. Végül δn,r az a jellemző leíró amely a vetített ponthoz tartozik. A térbeli pontokat
úgy határozzuk meg, hogy a következő hiba minimális legyen:
X
kIr(p) (pn ) − un,r k2
(4.2)
n,r
(p)

ahol Ir (pn ) a pn térbeli pont vetülete az Ir képre, annak vetítési modellje szerint. Azt a
folyamatot, amellyel a hiba minimalizálható köteg beállításnak (bundle adjustment) nevezik.
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Az algoritmus főbb lépései a következők:
1. Jellemzők meghatározása: a képek összehasonlítása a képi jellemzőkkel lehetséges. A
jellemző leírók listája jól reprezentálja a képeket, és lehetővé teszi a geometriai hasonlóságok kiszámítását párosítás segítségével;
2. Leképzés: a környezet ritka háromdimenziós ponthálóján alapul. A modell a célterületen készített képeiből és videókból készül, amelyeket közönséges okostelefonnal vagy
kamerával rögzítettünk. Ennek alapja a klasszikus SfM (mozgásból struktúra) módszer;
3. Kvantálás és keresés: létrehozzuk a képek könnyű leíróját, amelyeket sokkal gyorsabban
lehet összehasonlítani, mint a jellemzők párosításával;
4. Pontpárok létrehozása: a felépített modell tartalmaz egy 3D ponthálót és ezek hozzárendelését a különböző képek jellemző pontjaihoz. A kérés képhez kinyerhetjük a 3D
pontokat, a modellképekhez való párosítással;
5. Jellemzők illesztése és szűrése: ennek során megkeressük a kép jellemzőinek megfelelő
párjait a másik képen. Egy jó párosítás egy objektum ugyanazon pontjára mutat két
nézőpontból;
6. Póz becslés: a Perspektíva-n-Pont (PnP) probléma megoldása véletlenszerű mintakonszenzussal (RANSAC);
7. Optimalizálás: az újravetítési hiba minimalizálása a köteg beállítás módszerével.

4.2.3. Hierarchikus klaszterezés alkalmazása a mobil vizuális keresés
optimalizálásához
2.3. tézis - A követelmények és az értékelési eredmények alapján sikeresen alkalmaztam a hierarchikus klaszterezést, amely megoldja a mobil vizuális keresés
skálázhatósági problémáját. Ezt a módszert helyszíni tesztelési eseteken validáltam [C6].
Egy vizuális jellemző-meghatározó algoritmus érzékeli egy bemeneti kép vizuális jellemzőit. Ezután ezeket a jellemzőket vektor formátumban írja le. Mivel egy képen több száz észlelt
jellemző lehet, egy nagy adathalmazban nem mindig lehetséges az összes jellemző tárolása.
Különböző módszereket fejlesztettek ki a kép-párosítás bonyolultságának csökkentésére. Az
egyik az úgynevezett jellemző-zsák (BoF) módszer [13].
Az előző szakaszban összehasonlító tanulmányt mutattam be a jellemző meghatározó
algoritmusok teljesítményének kimerítő párosításával történő összehasonlításáról. Ez a módszer nem igazán alkalmazható egy valódi alkalmazáshoz, ezért megvizsgáltam a hierarchikus
klaszterezést a képek összehasonlításához.
Először egy BoF szótárat állítunk elő úgy, hogy jellemzőket besoroljuk egy meghatározott
számú zsákba, és hisztogramot készítünk az egyes zsákokban található jellemző számáról. A
hisztogramból egy vektor-leírás adódik, amely összehasonlítható általában az L1 vagy az
euklideszi távolság szerint. Ahelyett, hogy a n × m jellemzőt párosítanánk két kép között,
csak a két vektor távolságát kell kiszámítani.
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Hierarchikus klaszterezéssel skálázhatóvá válik a keresés. Az alkalmazás azonban időkritikus, ezért meg kell találnunk az egyensúlyt a pontosság és a szükséges feldolgozási idő
között. Vannak bizonyos paraméterek, amelyeket beállíthatunk, ezért teszteket határoztam
meg ezek vizsgálatára:
• klaszter elágazási tényező (L);
• a klaszterfa szintjeinek maximális száma (K);
• minimális (imin ) és maximális (imax ) modellbeli kép amelyet párosítunk;
• minimálisan szükséges 3D pontok (Nmin );
• maximális újravetítési hiba (emax ).
Algorithm 4.2.1 Gyors mobil látás-alapú helymeghatározó algoritmus a jellemzők klaszterezésének segítségével
Bemenet: Iˆ kérés kép, M : {{Ir }, {pn }, {un,r }, {δn,r }} , r = 1 . . . R, n = 1 . . . N , a
modell, VocM
K,L szótár, {br } modell képek BoF leírói
Kimenet: E külső mátrix
ˆ
1: {ûn̂ , δ̂n̂ } = detectFeatures(
 I), n̂ = 1 . . . N̂
M
2: b̂ = cluster {û}, VocK,L
3: s : list(s1 , s2 , . . . , sr ) = bofMatch(b̂, {br }), si ∈ N [1, R], si 6= sj ∀i 6= j
4: Q := {}
5: for i = 1 to i = imax (≤ R) do
6:
{m,j,i , m,,j,i } = matchAndFilter({δ̂n̂ }, {δn,s(i) }), j = 1, . . . , J (≤ N̂ )
7:
for j = 0 . . . J do
8:
if pm,,j,i ∈ {pn } then
9:
{Q} := {Q} ∪ {pm,,j,i , ûm0 }
j,i
10:
end if
11:
end for
12:
if |{Q}| ≥ Nmin then
13:
E = estimatePose({Q})
14:
e = calcError({Q}, E)
15:
if e ≤ emax then
16:
return E
17:
end if
18:
end if
19: end for
Ezeket a paramétereket felhasználva a rendszer működését a 4.2.1. algoritmus írja le.
A teszthez használt modell 442 képet tartalmaz az egyetemi épület egyik emeletéről.
A hierarchikus klaszterfa 458864 leírót tartalmazott, amely a modellképek jellemzőiből állt
össze.
Az első teszt a hierarchikus klaszterezés képkeresési teljesítményét vizsgálja különféle
K, L paraméterértékekre. Összehasonlítottam a BoF keresés által adott pontozott rendezett
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listát a a párosításból kapott hasonlósági mutatóval, amelyet a párosított és szűrt jellemzők
számából adódik. Összehasonlítottam az elemek sorrendjének (inverziók) különbségét a két
rendezett lista között, valamint kiszámítottam az átlagot és a szórást.
A számításokat 2 és 10 közötti K, L paraméterekkel végeztem el 22 teszt képen. Minden
esetben elvégeztem a kimerítő párosítást az összes modellképpel, majd a BoF keresést. Ez
hasonlósági pontszámokat eredményezett, amelyekből összeállítottam egy-egy rendezett listát. Ezután a találati lista minden elemére megvizsgáltam, hogy a modell kép indexe hol
helyezkedik el a BoF listában, majd a kettő közti különbséget összeadtam minden elemre. Az
eredményeket a 4.12a. ábra szemlélteti. Azoknál a párosításoknál, ahol a szűrés után nem
maradt pár, nem vettem figyelembe. A BoF-leíró számításának átlagos időigényét a 4.12b.
ábra mutatja.
Ennek a tesztnek az volt a célja, hogy kiderítsem, a hierarchikus klaszterezés mely K, L
értéke adja a legjobb visszakeresési teljesítményt. Láthatjuk, hogy a legalacsonyabb értékek
a K = L = 6 konfigurációhoz tartozik.
A teljesítmény-összehasonlítás másik oldala a feldolgozási idő vizsgálata volt. Ez két fő
elemből áll: az első a BoF-leíró kiszámítása, a második pedig összevetni ezt a modellképek
leíróival.
Az eredmények azt mutatják, hogy a hierarchikus klaszterezésen alapuló BoF-leírók mind
a pontosság, mind a sebesség szempontjából megfelelőnek bizonyultak. A jellemző-párosítás
iránti igény azonban nem szűnt meg, de ezek szükséges száma jelentősen csökkenthető ennek
segítségével.
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5. fejezet
Az eredmények alkalmazhatósága, és a
jövőbeli tervek
A kombinált biztonság- és a biztonságosság-értékelési módszertant az Arrowhead EU által
finanszírozott projekt során állítottam össze. A munkámat egy ipari felhasználási eset, egy
autóipari felügyeleti eszköznek az Arrowhead keretrendszerbe történő integrálása, és ennek
segítségével a karbantartási ütemterv optimalizálása motiválta. A folyamatnak több iterációja volt. A mérnökök bemutatták a rendszer koncepcióját, és először külön-külön végeztük
el a biztonsági és biztonságossági értékeléseket. Az eredményeket a szakértőkkel kiértékeltük
és ajánlásokat adtunk, amelyek alapján módosították az elképzelést. A többszöri iterációk
során a rendszer nem csak kiforrottá, megbízhatóvá és biztonságossá vált, hanem a kombinált módszertant is tökéletesítettem. Végül a módszert teszteltem a rendszer végső verzióján. A jövőben a módszertant a konkrét felhasználási esetekhez jobban testre-szabhatóvá és
könnyebben adaptálhatóvá tervezem tenni, hogy csökkenthető legyen az értékelések elvégzéséhez szükséges kézi erőfeszítés.
A mobil látás-alapú abszolút helymeghatározó rendszert az Organic Localization projektben fejlesztettük ki (PIAC_13-1-2013-0226). Ehhez a bemutatott, önmagában is működő
alkalmazással járultam hozzá, amely a rendszer egyik alapvető eleme. A bemutatott skálázhatósági kérdések megoldásával az abszolút pozicionálást valós időben lehet elvégezni. A
működő rendszert bemutattam a projektben. Noha az eddig kifejlesztett módszerek ígéretesek a látás-alapú helymeghatározáshoz, a környezet előzetes feltérképezésé szükséges.
A jövőben tervezem megvizsgálni, hogy a valós idejű feltérképezési módszereket (például
a SLAM variációit) hogyan lehet beépíteni ebbe a rendszerbe, hogy adaptálódni tudjon a
környezeti változásokhoz, és minimalizálható legyen a feltérképezéshez szükséges erőfeszítés.
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