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ТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ	

Проблем који се техничким решењем решава: 

У оквиру генеричке SOFIA платформе прикупља се велика количина података са сензора 
на локацији крајњег потрошача (нпр. паметна бројила, мерачи температуре, протока, 
детектори покрета итд.) како би се обезбедили иновативни енергетски сервиси попут 
прогнозе производње и потрошње енергије, аналитике потрошње, оптимизације управљања 
итд. Иако поменути сервиси пружају економске али и енергетске уштеде крајњем 
кориснику, као и додатни комфор кроз напредне технике управљања потрошњом, они 
уједно представљају и велики безбедносни изазов имајући у виду да се ослањају на 
осетљиве, личне, податке крајњих корисника. Такође постоји потреба да се и резултати 
рада поменуте аналитике достављају крајњем потрошачу кроз адекватан кориснички 
интерфејс, попут мобилне и/или веб апликације. Овај безбедносни изазов је препознат у 
контексту паметних мрежа (Smart grid) и његови различити аспекти су дефинисани у 
постојећој литератури [1]. 

Како би се обезбедила заштићена размена ових података, појавила се потреба за развојем 
модула за криптозаштиту комуникације између уређаја на локацији корисника који 
прикупљају податке са сензора (gateway) и SOFIA платформе, односно сервера који 
пружају напредне сервисе у оквиру cloud окружења. Један од циљева је био да се решење 
имплементира у оквиру независног модула, на апликативном слоју, и поседује 
одговарајући интерфејс (API – Application Program Interface) за интеграцију са осталим 
сервисима у оквиру SOFIA архитектуре. Такође, циљ је да развијени модул може користити 
различите криптолошке параметре, попут оних који се чувају у оквиру личног сертификата 
појединца (лична карта), али и различитих криптолошких алгоритама, у зависности од 
степена поверљивости информације која се преноси. 

Коришћењем овог модула, информације које би се размењивале у оквиру SOFIA 
платформе, биле би прослеђиване у шифрованом облику у свим фазама њиховог животног 
века осим у току увида у садржај од стране крајњег потрошача или оператора система 
пружаоца услуга. Да би систем одговорио захтевима за квалитетном заштитом 
информација високог безбедносног нивоа све критичне операције криптографске обраде за 
овај тип података обављале би се уз помоћ специјализованих криптографских алгоритама. 
У оквиру система постојала би билатералне аутентификације клијента и сервера, који у 
овом случају представљају gateway на локацији крајњег потрошача и SOFIA платформу, 
респективно. На тај начин, крајњи потрошач би се једнозначно идентификовао чиме би му 
било омогућено коришћење система, у складу са одговарајућим привилегијама за датог 
потрошача, али би био остварен и механизам непорецивости у случају његове злоупотребе. 
Коначно, имплементација и увођење интегрисаног система крипто заштите у оквиру SOFIA 
платформе представља један од кључних предуслова како би се испунили строги захтеви 
регулативе у вези са заштитом података о личности, како домаће тако и међународне (нпр. 
GDPR - General Data Protection Regulation) као и пласирање платформе и њених 
иновативних сервиса на тржиште. 
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Стање решености тог проблема у свету: 

Имајући претходно у виду, у наставку је направљен и кратак осврт на тренутно доступна и 
најчешће коришћена решења када је у питању размена мултимедијалног садржаја (поруке, 
документи, фајлови). 

Полазећи од јавно доступних мобилних апликација Viber, WhatsApp, Skype, Cryptia и сл.  
које на изглед задовољавају основне захтева система, оне поседују и бројне недостатке, од 
безбедности и заштите поверљивости до техничке расположивости и флексибилности 
система. Наиме, иако постојећа решења поседују механизме криптозаштите са краја на крај 
везе (end-to-end encription), не постоји гаранција да је то заправо и испуњено (изворни кôд 
софтвера није доступан), а расположивост система зависи од информационе и 
комуникационе инфраструктуре која није у власништву пружаоца услуга (хардвер 
недоступан). Ово даље има за последицу немогућност управљања размењеним садржајем, 
које подразумева систематско складиштење и архивирање садржаја и одговарајућих мета-
података. Како због саме евиденције, архивиарни садржај би представљао и велики извор 
података који би се могао користити за унапређење понуђених сервиса (Business Intelligence 
- BI). Коначно, понуђена решења су „затворена“ и не постоји могућност прилагођавања 
оперативним процедурама конкретног пружаоца сервиса. 

Са друге стране, низ комерцијално доступних решења попут CTiRIX EMM, VMware 
AirWave, Blackberry Enterprise Server (Goody) и других поседује сличне недостатке – 
„затворени“ системи, неприлагођени процедурама корисника, а безбедност комуникације је 
гарантована механизмима криптозаштите који функционишу у непознатом софтверском 
окружењу (изворни кôд софтвера такође није доступан). То за последицу има потенцијално 
угрожену безбедност како од стране добављача система тако и од стране трећих лица. 
Кључна разлика ових система у односу на претходно набројану групу софтверских решења 
заправо представља чињеница да се они могу имплементирати у оквиру контролисане 
хардверске инфраструктуре корисника, као и да је могуће архивирати целокупан саобраћај, 
што представља потребан али не и довољан услов за безбедну комуникацију и размену 
поверљивих информација и података. 

У наставку је дат преглед кључних компоненти система и најчешће коришћених 
компоненти за имплементацију и то: 

Комуникациони протокол 

XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol) представља најбезбеднији 
комуникациони протокол за размену порука на бази XML (Extensible Markup 
Language) – а, који омогућава размену структурираних података, чија 
структура се може проширивати по потреби, у скоро реалном времену. 
Развијен је на бази отвореног стандарда и тестиран је у строгим условима.  
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Имплементација серверске стране 

Постоји неколико решења када је у питању развој серверске XMPP 
апликације, а свеобухватна упоредна анализа подржаних 
функционалности је представљена у оквиру [3]. 

У случају избора технологије на бази отвореног кода, Ignite Realtime 
поседује лако проширив сервер са имплементацијом за све релевантне OS 
платформе на бази Open source Apache License, по имену Openfire. 

Са друге стране, најраспрострањеније комерцијално решење за робустан, 
скалабилан и проширив XMPP Сервер представља eJabberd (користи га 
WhatsApp). Ово решење се базира на језику Erlang и пружа скалабилност, 
високу толеранцију на отказе и рад у блиско реалном времену. 

Имплементација клијентске стране 

Постоји велики број решења када је у питању имплементација на страни 
клијента, а тренутно се истиче флексибилан, орen source, десктоп клијент 
Spark који је доступан за различите OS платформе. 

Мобилни клијент је такође доступан за различите платформе, а међу најзаступљенијима је 
отворена Java бибилиотека Smack. 

Опис техничког решења са карактеристикама, укључујући пратеће 
илустрације и техничке цртеже: 

Развијени модул за заштићени 
пренос података функционише као 
скуп сервиса који се могу позивати 
из различитих клијентских 
апликација (нпр. мобилна или веб 
апликација) у оквиру SOFIA 
платформе, док истовремено 
подржава ефикасну администрацију 
и управљање корисницима. 

Модул је имплементиран на Јава 
платформи и постоји локална база 
података на сваком уређају клијента 
и све сесије се чувају на 
корисничким уређајима у целости 
док их сам корисник не обрише. Као 
систем за управљање централном 
релационом базом података користи MariaDB платформу верзије 10.3. MariaDB платформу 
су креирали оригинални аутори MySQL-а. За инсталацију MariaDB платформе неoпходан је 
оперативни систем Linux, што је обезбеђено будући да SOFIA платформa користи верзију 
Linux -а Ubuntu 18.04. Стандардни TCP порт на коме сервис чека конекције је за MariaDB 
3306. 
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За брзу манипулацију великим бројем захтева упућених бази података користи се Redis. 
Redis је одабран јер је open source и јер подржава и комплексне структуре података попут 
Hash листи, обичних листи, сетова података итд. Redis је подигнут у кластер од 6 чворова 
(3 мастер-а, 3 славе-а). Кластерска организација омогућава наставак правилног 
функционисања и услед отказа неколико чворова кластера. 

Систем користи комуникациони сервер као посредника за размену порука између 
корисничких апликација и за успостављање сесије између корисничких уређаја и надзорног 
сервера. И комуникациони сервер је развијен као кластер од три сервера. Сваки клијент је 
повезан са неким чвором комуникационог сервера и фајл сервером. 

Укупно су подигнуте четири виртуелне машине, три инстанце комуникационог сервера и 
фајл сервер. Безбедност целог система је подигнута на виши ниво коришћењем 
сертификата и кључева. Приватни део кључа се генерише у приватној мрежи клијента и 
инсталира уз серверску апликацију, док се јавни део кључа умотава у сертификат и 
дистрибуира интегрално као део клијентских апликација. Јавни део кључа се користи за 
формирање HTTPS конекције ка серверу (TLS, SSL). 

У наставку је дат преглед основних сервиса које развијени модул обезбеђује. 

Додела уређаја 

Додела уређаја се врши након што је креиран кориснички налог и додат циљани уређај на 
листу уређаја. Предуслов је да уређај није већ додељен. Дакле, сви записи у табели 
додељених уређаја, за дати уређај, морају имати статус који је различит од 
ASSIGNMENT_IN_PROGRESS или ASSIGNED. 

Администратор у својој апликацији бира уређај из листе слободних уређаја, а затим бира 
корисника из листе корисника и започиње процес доделе уређаја. Овим се генерише 
timestamp и secretKey. У базу података се уписује MD5 Hash вредност secretKey-a чиме је 
онемогућена његова злоупотреба. Статус доделе уређаја (assign_status) се поставља на 
ASSIGNMENT_IN_PROGRESS. 

У случају да се изгуби secretKey администратор уређаја може израдити нови активациони 
код на захтев корисника. У том случају, се само генерише нови secretKey чија се hash 
вредност уписује у базу података. Администратор има могућност и раздуживања уређаја, 
чиме се уједно и искључивање корисника из комуникације. 

 

Слика 1: Дијаграм секвенци доделе уређаја кориснику од стране администратора уређаја 
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Активација уређаја од стране корисника коме је уређај додељен 

Активацијом уређаја од стране корисника се потврђује додела уређаја кориснику. Од тог 
тренутка сматра се да комуникација припада датом кориснику. Након што је уређај 
додељен кориснику статус доделе уређаја у бази података је ASSIGNMENT_IN_PROGRESS. 
То је довољан услов да корисник започне активацију уређаја из апликације.  

Идентификацију корисника у бази података се врши помоћу secretKey и хардверског 
идентификатора уређаја. Постоји само један запис у табели доделе за дати уређај где је 
status=ASSIGNMENT_IN_PROGRESS. Као додатна провера користи се secretKey.  

Сервер проверава ове вредности и потврђује регистрацију мењањем статуса уређаја на 
ASSIGNED. Сада је уређај спреман да започне генерисање кључева и отпочне 
комуникацију. Све конверзације у којим учествује корисник датог уређаја ће бити 
обавештене о новом уређају, учеснику у комуникацији. 

Искључивање корисника из комуникације (blacklist) – исто што и раздуживање уређаја 

Представља искључивање корисника из система од стране других корисника (рецимо из 
истог канала/групе који поседују непосредна сазнања о компромитовању одређеног 
корисника) или на лични захтев уколико корисник предвиђа да би средство комуникације 
могло бити одузето и злоупотребљено. 

 
Слика 2: Дијаграм секвенци активације додељеног уређаја од стране корисника 

Сервис за размену порука преко мреже, надзор комуникације и архивирање 

Учесници у овом сервису су корисници, комуникациони сервер, надзорни сервер са 
крипто-копроцесором, суперсупервизор и архива, као што је приказано на дијаграму Слици 
5. Приликом комуникације између два корисника, сви учесници у комуникацији шаљу 
своје јавне кључеве комуникационом серверу (кораци 1, 2, 3). Иницијатор комуникације 
прослеђује комуникационом серверу захтев за комуникацијом са другим корисником 
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(корак 4). Комуникациони сервер шаље кључеве за другог учесника и надзорни сервер 
(корак 5). Приликом шифровања поруке корисник прави по један шифрат за све учеснике и 
за надзорни сервер (корак 6) и све те шифрате прослеђује комуникационом серверу (корак 
7). Комуникациони сервер дистрибуира шифрате на одредиште (корак 8, 9). Када корисник 
прими шифровану поруку дешифрује је (корак 10, 11). Када је прочита она мења стање и 
ново стање се шаље комуникационом серверу (корак 12). Комуникациони сервер 
прослеђује ново стање поруке иницијатору комуникације и надзорном серверу (корак 15, 
16). Надзорни сервер шаље дешифровану поруку крипто-копроцесору (корак 13). Крипто-
копроцесор шифрује поруку архивским кључем и враћа је надзорном серверу (корак 14, 
18), а надзорни сервер прешифровану поруку шаље у архиву (корак 19). Када стигне статус 
за ту поруку за неког корисника надзорни сервер шаље податак у базу (корак 21) где се 
креира нови record са ID-ом оригиналне поруке. 

 

Слика 3: Дијаграм сервиса за комуникацију између два корисника 

Сервис за размену фајлова преко мреже и архивирање 

Учесници у овом сервису су корисници, комуникациони сервер са крипто-копроцесором и 
архива. 

Након иницијације комуникације, односно креирања канала/групе и размене јавних 
кључева корисници могу да размењују шифроване фајлове. Приликом шифровања фајла 
корисник генерише привремени кључ којим шифрује фајл и upload -ује га на фајл сервер. 
Затим прави по један шифрат привременог кључа за сваког учесника у комуникацији и за 
надзорни сервер и све те шифрате прослеђује комуникационом серверу. Комуникациони 
сервер прослеђује шифрате корисницима и надзорном серверу, а они затим дешифрују 
кључ, download-ују фајл са фајл сервера, па затим дешифрују и њега, Слика 6. Пре upload -а 
фајлови се zip-ују, али не врши се resize слика да се не би губиле информације. 
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Слика 4: Дијаграм сервиса за слање фајла 

Развијени модул има широку примену у различитим доменима где се јавља потреба за 
безбедним преносом информација и података. Имајући у виду да је модул имплементиран 
као скуп независних сервиса, користећи технологије отвореног кода, може се једноставно 
интегрисати у постојеће апликације и системе преноса података. Такође, захваљујући 
флексибилном и модуларном дизајну ове компоненте, постоји могућност коришћења 
отворених алгоритама криптозаштите, који представљају индустријски стандард, али и 
алгоритама специјалне намене у зависности од степена тајности информације која се 
преноси. 

Референце: 

[1] Sanjab, Anibal, et al. "Smart grid security: Threats, challenges, and solutions." arXiv preprint 
arXiv:1606.06992 (2016). 

[2] GDPR - General Data Protection Regulation, link 

[3] Comparison of XMPP server software, link 

[4] Openfire, a real time collaboration (RTC) server, link 

[5] Ejabberd, Extensible Realtime Server, https://www.ejabberd.im/ 

[6] Erlang programming language, https://www.erlang.org/ 

[7] Apache Spark, open-source distributed general-purpose cluster-computing framework, link 
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Review of the technical solution 
 

Software module for secure information 
exchange with end consumers 

 
 
 
By acknowledging an increasingly present problem of security in the Smart 
Grids, the Institute “Mihajlo Pupin” has proposed a software module for 
secure information exchange within their SOFIA platform. 
 
The proposed solution will enable secure exchange of consumer personal 
data coming from the energy and ambient monitoring, i.e. gateways in situ, 
with remote energy service providers (either SOFIA platform or an ESCO). 
 
Being developed under the service-oriented architecture and its foreseen 
integration on the application level, using the provided API, this module will 
enable significant improvement of the overall security in distributed 
information systems beyond energy sector. 
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Рецензија техничког решења: 
 
 

Review of the technical solution 
 

Software module for secure information 
exchange with end consumers 

 
 
 
As part of this technical solution, the Mihajlo Pupin has proposed a software 
solution aiming to improve security in Smart Home and Smart Grid 
applications, where a broad range of consumers’ sensitive data are collected 
in real-time, such as energy consumption, inside temperature but also 
illumination, presence etc. 
 
Due to the separation of the vendors of field equipment for energy 
management and home automation, and the service providers, there is an 
increasing demand for solutions offering secure exchange of data between 
local gateways and cloud services. 
 
The developed module appears to be a solution to this problem owing to its 
generic encryption services that would enable secure communication 
between any two nodes. The obvious advantage is possibility to easily 
replace widely used open crypto algorithms with a custom made ones, which 
also makes this module interesting for application in even more security 
challenging environment. 
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