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Anotace 

Bakalářská práce se věnuje tématu NFC (Near Field Communication) technologie, 

které se v posledních letech dostává velké pozornosti, hlavně kvůli jejímu užití v mobilních 

telefonech a kreditních kartách. Práce dále popisuje, jak funguje tato technologie a hlavně se 

zaměřuje na její bezpečnost a taktéž na možnosti využití v praxi. V práci je následně 

představena NFC technologie z pohledu vzniku norem, standardů a komunikačních protokolů 

a blíže specifikuje druhy komunikace a jakým způsobem jsou posílána data. Dále jsou 

popsány bezpečnostní rizika a jejich následné řešení. Kromě toho je také popsán univerzální 

zabezpečený kanál. V závěru práce jsou popsány různé způsoby zavedení NFC technologie do 

praxe a také vytvoření názorného případu využití NFC technologie v podobě vizitky. 

Klíčová slova: NFC technologie, NFC čtečka, tag, aktivní zařízení, pasivní zařízení, mobilní 

telefon  

  



Jan Ochodek: NFC technologie z pohledu bezpečnosti 

 

2014 

Summary 

The bachelor’s thesis deals with the Near Field Communication (NFC) technology, 

which has been getting more attention lately, especially because of its application in mobile 

phones and bank cards. The work describes how this technology works, and mostly focuses 

on security point of view and also possibilities of use in practice. Presented are the norms, 

standards and communication protocols. In detail are specified the types of communication 

and the way of transmitting data. One of the main topics of the thesis describes security of the 

technology itself and also describes possibilities of attacks. Additionally recommendations 

and solutions are suggested for each attack and furthermore describe universal secure channel. 

The last part of the work introduces ways of use of NFC technology in practice and also 

design of one of the possibilities of usage of NFC technology in a form of a business card. 

Keywords: NFC technology, NFC reader, tag, active device, passive device, mobile phone 
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1. Úvod 

NFC (Near Field Communication) je poměrně nová technologie v dnešní době 

málo, ale v budoucnu pravděpodobně hodně rozšířená v různých odvětvích. NFC aplikace 

jsou již ve velkém testovány na různých světových kontinentech jako platby za hromadnou 

dopravu, v kreditních kartách, elektronických lístcích, v reklamě atd. Rozvoj NFC 

technologií je řízen NFC Fórem, organizací, která čítá přes sto padesát společností 

pracujících společně na podpoře této technologie. 

 Od NFC kompatibilních mobilních telefonů se čeká, že odstraní potřebu vlastnit 

různé karty, vizitky, lístky a stanou se kompletní elektronickou peněženkou. Tyto karty 

budou v telefonu nahrazeny imaginárními kartami realizovanými v softwarových 

aplikacích. Počet potencionálních uživatelů může narůstat, pokud se tato technologie stane 

standardem v mobilních telefonech. Leč technologie s hodně uživateli a s hodnotnými 

transakcemi je velice atraktivní pro lidi s nepoctivými úmysly. 

Jelikož je NFC komunikace na krátkou vzdálenost, byla vyvinuta malá snaha na 

bezpečnostní analýzu příslušných protokolů. Mnoho lidí vede myšlenka blízké komunikace 

k relativní bezpečnosti, přesto tomu tak není. Jak je popsáno v této práci, existují určitá 

bezpečnostní rizika, která nám mohou způsobit nemalé potíže. Tato práce se tedy zaměřuje 

na bezpečnostní rizika a jejich potencionální řešení. 
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2. NFC technologie 

NFC je forma bezkontaktní komunikace mezi zařízeními jako je smartphone nebo 

tablet. Bezkontaktní komunikace umožňuje uživateli posílat informace, aniž by se zařízení 

musela dotknout nebo vytvořit spojení např. pomocí Bluetooth, kde musíme napřed 

zařízení spárovat k výměně dat. Tato rychlá a praktická technologie je populární v různých 

částech Evropy a Asie, a rychle se šíří do zbylých koutů zeměkoule. 

Skrze NFC Forum si technologie NFC udržuje schopnost spolupráce mezi 

různými bezdrátovými komunikacemi jako např. Bluetooth a dalšími NFC standardy, 

zahrnující FeliCa, které je populární v Japonsku. NFC Forum bylo založeno v roce 2004 

firmami Sony, Nokia a Philips, fórum stanovuje striktní standardy, které výrobci musí 

splnit při designování NFC kompatibilních zařízení. To zajišťuje, že NFC je bezpečné a 

zůstává jednoduše použitelné s rozdílnými verzemi technologie. Kompatibilita je klíčem k 

růstu popularity NFC jako platba či metoda komunikace. NFC musí být schopno 

komunikovat s ostatními bezdrátovými technologiemi a také s jinými typy NFC přenosu. 

NFC umožňuje zařízení známému jako čtečka, interrogator nebo aktivní zařízení, 

vytvořit rádiovou frekvenci, která komunikuje s dalším NFC kompatibilním zařízením 

nebo malým NFC tagem nosícím informaci, jež čtečka vyžaduje. Pasivní zařízení v sobě 

zadržují informaci a komunikují se čtečkou, ale aktivně nečtou další zařízení. Peer-to-Peer 

komunikace mezi dvěma aktivními zařízeními je s NFC taktéž možná, v tomto případě 

zařízení posílají i přijímají informace. 

Jak společnosti, tak jednotlivci mají užitek z NFC. Tím, že integrujeme kreditní 

karty, lístky na metro, papírové letáky…aj. do jednoho zařízení, zákazník může platit za 

potraviny, splatit kupony či vyměnit kontaktní informace jenom pomocí telefonu. 

Rychlejší platby znamenají menší fronty v obchodech a spokojenější zákazníky. Méně 

fyzických karet přináší komfort a menší šanci, že je ztratíme. [2]  
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2.1 Historie NFC 

Kořeny NFC sahají zpět do roku 1983 ve spojitosti s RFID (Radio Frequency 

IDentification), což je technologie, která umožňuje čtečce poslat radiové vlny na pasivní 

elektronický tag pro identifikaci, ověření a sledování. NFC je vlastně podmnožina RFID 

s kratší komunikační vzdáleností za účelem zajištění větší bezpečnosti. Další vývojové 

etapy  NFC dle [3] vypadaly následovně: 

 2004 Společnosti Nokia, Philips a Sony založily Near Field Communication (NFC) 

Forum 

 2006 Prvotní specifikace NFC Tagu a "SmartPoster" záznamy. SmartPoster 

specifikace poskytuje technické podrobnosti o vytváření záznamů pro inteligentní 

značky nebo integrované obvody, ukládající data, která lze číst pomocí technologie 

NFC v mobilních zařízeních  

 2006 První telefon podporující NFC technologii Nokia 6131  

 

Obrázek 1: Nokia 6131 – první telefon podporující technologii NFC; zdroj[12] 

 2009 V lednu roku 2009 byly NFC fórem vytvořeny standardy pro přenos kontaktů, 

URL, iniciaci Bluetooth a další. 

 2010 První mobilní telefon s operačním systémem Android podporuje NFC 

technologii. Tímto telefonem je Samsung Nexus S 

 2011 NFC podpora se stává součástí operačního system Symbian s vydáním verze 

Anna 

 2012 Společnost Sony představuje “Smart tags”, které užívají NFC technologii ke 

změně módu a profilu na smartphonech firmy Sony.  

 2013 Společnosti Samsung a Visa oznamují spolupráci při vývoji mobilních plateb  
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2.2 Pasivní zařízení 

Pasivní zařízení je nazýváno „tag“ [11]. Tagům se říká pasivní, jelikož nemají 

vlastní zdroj energie. Energii zajišťuje aktivní zařízení, které s ním přichází do kontaktu. 

Tagy využívají jevu elektromagnetické indukce, a protože jim stačí poměrně málo energie 

(spotřeba se počítá v desítkách mikro wattů), už se bez externího napájení obejdou. 

NFC tagy jsou složeny ze dvou částí, antény a čipu. Anténa je rozměrnější než 

čip, jelikož pomocí ní probíhá přenos energie a dat. Velikost antény nám tedy limituje 

velikost tagu, i když může být tenký jenom desetinu milimetru, protože anténa musí mít 

dostatečně velkou plochu, aby byl tag schopen vysílání aktivního zařízení přijmout. I ty 

nejmenší tagy mají tedy v průměru kolem 15 milimetrů. Samotný čip je jeden, ale skládá 

se z mnoha součástí, které obsluhují komunikaci, a z paměti, kde jsou uloženy informace. 

Nejčastěji jsou tagy kulaté, existují ale i obdélníkové a mají spoustu jiných tvarů, 

časté je také provedení ve formě klasické kreditní karty. Anténu s čipem je ale třeba nějak 

ochránit. Vznikají tak tagy, které jsou jako samolepky, přívěsky na klíče, náramky, 

plastové nebo papírové karty, ale dokonce i propisky. Představivosti se meze nekladou. 

Kromě toho ale NFC tagy řeší ještě jeden problém. Nedělá jim úplně dobře, pokud jsou 

přímo na kovovém povrchu. V tom případě je pak třeba se dívat po speciálních úpravách, 

které mají speciální vrstvu, která okolní prostředí odstíní. 

 

Obrázek 2: Tag Mifare Ultralight; zdroj[11] 
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NFC tagy se liší hlavně tím, jaký je v nich použitý čip. Výrobců samotných tagů 

je sice spousta, ale firem, které umí vyrábět čipy, zas tolik není. V podstatě jen nizozemská 

společnost NXP, která dodává čipy téměř všem.  

NFC Forum definovalo čtyři formáty tagů určených přímo pro NFC. Tři z nich 

jsou postaveny na normě ISO/IEC 14443, jeden podle FeliCa. Tagy přidávají možnost 

uzamknout je, takže poté, co je do tagu něco zapsáno, nebude už možné jej změnit, což se 

hodí ve chvíli, kdy je potřeba umístit jej na veřejně přístupné místo. Liší se kapacitou i 

přenosovými rychlostmi. Dle [7] jsou to tyto typy tagů: 

 Typ 1 je postaven na standardu ISO/IEC 14443 A, je možné jej používat v 

režimu čtení/zápis nebo jej uzamknout pouze pro čtení. Kapacita tagu je 

do 1 kilobajtu, přenosová rychlost 106 Kbit/s. Jako zabezpečení používá 

16 nebo 32 bitový digitální podpis. Používá se jako jednoúčelový tag. 

Výhodou je nízká cena. 

 Typ 2 je podobný prvnímu typu, je také postaven na standardu ISO/IEC 

14443 A, kapacita tagu je do 2 kB, přenosová rychlost 106 kbit/s. Co se 

týče zabezpečení, tak tento typ tagu, není zabezpečen. Používá se jako 

jednoúčelový tag. Výhodou je nízká cena. 

 Typ 3 je postaven na japonském standardu FeliCa, ovšem režim 

čtení/zápis nebo jen čtení se nastavuje už při výrobě. Kapacita je 

variabilní, teoretický limit je až 1 MB, rychlost je 212 nebo 424 Kb/s. 

K zabezpečení používá buď 16, nebo 32 bitový digitální podpis. Jsou to 

flexibilní tagy s širokými možnostmi využití. Cena je tentokrát vyšší. 

 Typ 4 je kompatibilní se standardem ISO/IEC 14443 A i B, tag se při 

výrobě konfiguruje v režimu čtení/zápis nebo pouze čtení. Kapacity jsou 

už větší a pohybují se v kilobajtech, maximální velikost je 64 kB, rychlost 

je pak 106 nebo 424 Kb/s. Zabezpečení je u těchto tagů volitelné. Stejně 

jako typ 3, jsou to flexibilní tagy s širokými možnostmi využití. Cena je 

vzhledem k ostatním tagům průměrná až vysoká. 
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2.3 Aktivní zařízení 

Aktivní zařízení má svůj zdroj energie a funguje jako iniciátor komunikace. 

Aktivní zařízení také poskytuje energii pasivnímu zařízení, se kterým komunikuje. 

 

Obrázek 3: NFC čtečka bezkontaktních karet; zdroj[13] 

Pod pojmem aktivní zařízení si můžeme představit například čtečku platebních 

karet (Obrázek 3) či mobilní telefon podporující NFC technologii. NFC čtečky mohou dle 

[7] pracovat v těchto režimech: 

 Reader/writer režim (režim pro čtení a zápis) je specifický u NFC čteček, 

podléhá stejně jako pasivní zařízení standardům ISO/IEC 14443 typu A, B 

a schématu FeliCa. Proces komunikace je založen na pouhém čtení nebo 

zápisu informací na NFC tag. 

 Peer-to-Peer režim (režim klient-klient) je inovace NFC technologie oproti 

technologii RFID. Doposud jsme měli na jedné straně čtečku NFC a na 

straně druhé tag. Nyní máme na obou stranách čtečky a nedochází jen k 

jednostranné komunikaci, ale tyto dvě čtečky společně komunikují 

vzájemně. Obě zařízení jsou v aktivním režimu a jejich komunikace 

probíhá v half-duplexním kanálu (obě strany mohou přijímat i vysílat, 

avšak nikoli současně). Standardem této komunikace je NFCIP-1 při 

rychlosti až 424 kbit/s. 

 Card emulation režim (režim emulace karty). V tomto režimu se aktivní 

NFC zařízení chová jako NFC čipová karta. Stává se tedy pasivním 

prvkem v komunikaci na stejném standardu, na kterém pasivní NFC 

zařízení fungují. 



Jan Ochodek: NFC technologie z pohledu bezpečnosti 

 

2014   7 

 

2.4 Normy a Standardy 

Základním předpokladem pro novou technologii byla zpětná kompatibilita s RFID 

tagy fungujícími pod normou ISO/IEC 14443 (tabulka 1), která se dále dělí na dva typy A 

a B. Oba typy komunikují na frekvenci 13,56 MHz. Norma určuje specifika pro 

bezdotykové přenosy dat pomocí elektromagnetické indukce. Typy se různí především 

metodami modulace, způsobem kódování nebo procedurou vyvolání protokolu. [8] 

Tabulka 1: Standard ISO/IEC 14443 - základní shrnutí; převzato z [7] 

Část standardu Popis standardu 

Část 1 - Fyzikální 

charakteristiky 

bezkontaktních čipových 

karet 

Definuje fyzikální charakteristiky bezkontaktních čipových 

karet a jejich požadavky na ně. 

Část 2 - Vysílací výkony 

a signálové rozhraní 

Definuje vysílací výkony, způsob napájení čipu z 

radiofrekvenčního magnetického pole, signalizační rozhraní, 

jejich signalizační schémata a typy modulací k oběma typům 

PICC (pro oba směry komunikace, a to jak pro aktivní a 

pasivní typ PICC) 

Část 3 - Inicializační a 

antikolizní protokoly 

Definuje inicializační a antikolizní protokoly pro oba typy 

PICC, společně s antikolizními příkazy, odpověďmi, datovými 

rámci a časováním. 

Část 4 - Protokoly pro 

přenos 

Určuje, které protokoly jsou určeny pro vysokoúrovňový 

přenos dat. Všechny tyto protokoly v rámci této části 

standardu jsou volitelné. 

„Na tomto standardu jsou postaveny základy pro bezkontaktní karty, respektive 

jejich elementy v komunikaci, fyzické vlastnosti, maximální vysílací výkony, protokoly pro 

iniciaci komunikace, antikolizní protokoly, přenosové protokoly a základní požadavky.“ [7] 

Označení jednotlivých zařízení v tomto standardu najdeme pod zkratkami PICC (Proximity 

Integrated CircuitCard) a PCD Proximity Coupling Device). V NFC transakci označujeme 
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čipovou kartu zkratkou PICC. Je to karta obsahující čip a smyčkovou anténu. Zkratka PCD 

nám označuje aktivní zařízení, tedy čtečku. [8] 

Další normou rozšiřující bezkontaktní platby je norma ISO/IEC 7810. Tato norma 

vymezuje standardní velikosti karet a jejich vlastnosti. Nejrozšířenější velikost karty je 

označena ID-1, což je běžná platební karta vydávaná všemi bankovními domy u nás. [8] 

 NFC není omezen jen na normu ISO/IEC 14443, ale poradí si například i se 

standardem FeliCa (JIS X 6319-4). Tento standard uvedla společnost Sony a v současnosti 

se používá v Japonsku, protože tento standard nebyl přijat do normy ISO/IEC 14443. [8] 

Další standard má označení ISO/IEC 15693 a charakterizuje se podstatně větší 

vzdáleností komunikace. Komunikace se koná až na vzdálenost 1,5 metru. Na takovou 

vzdálenost se ale již snižuje rychlost přenosu dat. Konkrétně se jedná o rychlosti do 26 

kbit/s. Na rozdíl o technologie RFID je u technologie NFC v mnohem větším rozsahu 

používána možnost komunikace zařízení oběma směry a právě na tuto oboustrannou 

komunikaci byl rozšířen původní standard ISO/IEC 14443 o další technické specifikace. 

[8] 

Označení již zmíněného rozšířeného standardu vycházejícího z ISO/IEC 14443 je 

NFCIP-1. Tento standard je rozšířen o protokoly pro přenos, transportní protokoly a 

komunikační režimy. Stejně tak jako NFCIP-1 i standard NFCIP-2 patří do skupiny 

standardů NFCIP. U NFCIP-1 standardu dále dělíme komunikační režimy na:  

 Pasivní komunikační režim iniciovaný aktivním zařízením. PCD zařízení 

komunikuje a poskytuje nosné pole cílovému zařízení, které je 

modulováno a tím také odpovídá aktivnímu zařízení. Pasivní zařízení je v 

tomto případě označováno jako tzv. transpondér neboť získává energii z 

elektromagnetického pole iniciujícího členu.  

 Aktivní komunikační režim postavený na dvou aktivních členech 

komunikace. Každé z těchto zařízení generuje vlastní magnetické pole při 

požadavku a deaktivuje magnetické pole ve statusu čekajícím na data. 

„Komunikace skrze radiofrekvenční rozhraní v aktivním a pasivním režimu musí 

definovat modulační schémata a přenosové rychlosti. Dodatečně lze také zahrnout počátek 
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komunikace, její konec, bitovou reprezentaci, detekci rámců a detekci chyb, detekci 

zařízení, výběr parametrů a protokolů, výměnu dat a deselekci NFCIP-1 zařízení.“ [7]  

Zařízení podporující NFCIP-1 operují na rychlostech přenosu od 106 kbit/s, přes 

212kbit/s až po 424 kbit/s. Během komunikace může dojít ke změnám rychlostí, což nás 

nemusí trápit, jelikož není důležité, aby rychlost zůstala stabilní. Naopak režim transakce 

musí zůstat stejný a to buď pasivní, nebo aktivní. Rozšířením standardu NFCIP-1 je 

standard NFCIP-2, který má specifikace ISO/IEC 21481, ECMA 352 a ETSI TS 102312. 

Na tomto standardu je úloha výběru správného komunikačního režimu. Zohledněna je i 

RFID technologie, jelikož standard nenarušuje žádnou komunikaci na frekvenci 13,56 

MHz. Tudíž jakékoliv zařízení toho standardu má implementovány funkce tohoto 

standardu a tím je možné zaručit zpětnou kompatibilitu se všemi existujícími systémy 

fungujícími na bezkontaktní technologii podobného typu. [8] 

2.5 Komunikační protokoly 

Jednotlivé protokoly určují pravidla a způsoby pasivní i aktivní komunikace mezi 

NFC zařízeními, definují rychlost komunikace, zabezpečení a kontrolu přenosu dat. 

2.5.1 NDEF protokol 

„Definuje formát zapouzdření zpráv pro výměnu informací mezi zařízeními 

respektujícími doporučení NFC fóra, tj. mezi dvěma aktivními NFC zařízeními, nebo 

aktivním zařízením a zařízením pasivním (tagem). Jedná se o binární formát zpráv, který 

může být použit k zapouzdření libovolných dat aplikačních protokolů do jedné zprávy. 

Cílem specifikace NDEF je definovat strukturu dat a pravidla ke konstrukci 

validních NDEF zpráv. Mimoto také definuje typy aplikačních dat zapouzdřených v NDEF 

zprávách. Tato specifikace předpokládá na nižších vrstvách existenci spolehlivého 

transportního protokolu, jelikož záměrem této specifikace není způsob výměny zpráv mezi 

NFC zařízeními, což řeší právě specifikace NFCIP-1.“ [10] 

Návrh NDEF počítá s efektivním a jednoduchým formátem zpráv, který by 

poskytoval následující: 

 Zapouzdření různých typů dat, kterými mohou být libovolné dokumenty, 

šifrovaná data, XML data, obrazová data jako PNG, JPG…. 
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 Zapouzdření dat o neznámé, libovolné velikosti. Tato schopnost může být 

užita především k dynamickému generování obsahu o velkých velikostech 

rozdělených do několika skupin. 

 Sjednocení několika různých typů dat, které spolu logicky souvisí (např. 

pokud jsou zasílaná během jednoho přenosu), do jedné zprávy. 

 Slučování drobných skupin dat do jedné zprávy by nemělo měnit míru 

složitosti parseru. 

NDEF zpráva je uskutečněna pomocí jednoho nebo více NDEF záznamů. První 

záznam je označen zkratkou MB (Message Begin - počátek zprávy) a poslední záznam 

zprávy je označen zkratkou ME (Message End - konec zprávy). Minimální velikosti zprávy 

dosáhneme nastavením obou zkratek na stejný záznam. Maximální počet záznamů ve 

zprávě není omezen. 

Identifikace každého NDEF záznamu je označena jeho délkou, typem a tzv. 

volitelným identifikátorem. Označení těchto identifikátorů můžeme podle [cs.wiki.ndef] 

rozdělit takto: 

 Payload length -  představuje velikost dat zapouzdřených v relevantním 

NDEF záznamu. Je definován polem PAYLOAD_LENGTH o velikosti 

jednoho bytu pro krátké záznamy a o velikosti 4 byty pro záznamy běžné 

délky. Krátké záznamy jsou indikovány pomocí SR (short record) bitu 

nastaveného na hodnotu 1. 

 Payload type -  identifikáror typu přenášených dat (payload) v daném 

NDEF záznamu. Nastavení konkrétního typu přenášených dat nastane 

v poli TNF (Type Name Format), který by měl indikovat, zda se jedná o 

dobře známé datové typy NFC, absolutní URI (RFC 3986) nebo MIME 

typy. 

 Payload identification -  je identifikátor, který je určen aplikacím k 

identifikaci dat v NDEF záznamu. Tímto identifikátorem je možné pomocí 

URI (uniform resource identifier) vzájemně linkovat data. Avšak tento 

mechanismus linkování dat není v NDEF přítomen, zavedení je proto 

nutné na straně uživatelské aplikace. 
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Při zasílání jednotlivých kusů záznamů o neznámé velikosti se jedná o tzv. Record 

chunks. Odesílatel tedy zasílá průběžně se doplňující zprávu, která se teprve generuje do 

finální podoby. Tento proces probíhá v rámci jedné zprávy. Nejedná se o mechanismus 

multiplexace nebo bufferování dat a pro tyto účely nesmí být použit. Každá NDEF zpráva, 

která je generována bez ohledu na vnitřní obsah musí obsahovat počátek, střed a konec 

záznamu. Dle [10] jsou pro jednotlivé části záznamu definována tyto pravidla: 

 Začátek NDEF záznamu je označen znakem CF (Chunk Flag). Polem 

TYPE, je označen typ celého úseku a to bez ohledu na to, zda je jeho délka 

nulová či nenulová. Pro identifikaci kusu je použito pole ID. Na rozdíl od 

pole TYPE, nespecifikuje objem dat celého bloku ale jen určitého kusu. 

 Prostřední část záznamu jsou NDEF záznamy s nastaveným CF 

příznakem, které indikují, že další blok dat obsahuje data stejného typu a 

že obsahuje i stejný identifikátor, jako počáteční skupina dat.  Stejně tak 

jako pro všechny části záznamu i pole PAYLOD_LENGTH určuje objem 

bloku dat. V prostředním bloku musí pole TYPE_LENGTH a IL nabývat 

nulových hodnot. 

 Konec NDEF záznamu obsahuje prázdný příkaz CF, který indikuje, že se 

jedná o poslední blok dat stejného typu, jako typ počátečního bloku dat. 

Pravidla pro pole TYPE_LENGTH, IL a PAYLOAD_LENGTH jsou 

stejná jako pro prostřední skupinu dat. 

Rozdělení užitečných dat je podmíněno jen na jednu NDEF zprávu. Právě proto 

střední a počáteční kus záznamu nemůže obsahovat část zvanou ME (message end). [10]. 

Tabulka 2: Struktura NDEF záznamu; převzato z [10] 

7 6 5 4 3 2 1 0 

MB ME CF SR IL TNF 

TYPE LENGTH 

PAYLOAD LENGTH 3 

 PAYLOAD LENGTH 2 
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PAYLOAD LENGTH 1 

PAYLOAD LENGTH 0 

ID LENGTH 

TYPE 

ID 

PAYLOAD 

 

2.5.2 LLCP protokol 

LLCP (Logical Link Control Protocol) poskytuje procesní prostředky k převodu 

vrstvy informací mezi dvěma NFC zařízeními. Mezi hlavní funkce LLCP dle [9]: 

 Aktivace komunikace jednotlivých zařízení, jenž utvoří spojení na základě 

srovnání kompatibility. Protokol nadále dohlíží na připojení k jinému 

zařízení a ve výsledku také spojení ukončí. 

 LLCP je schopno pojmout několik protokolů vyšší úrovně ve stejný čas. 

 LLCP nemá podporu multitaskingu, z čehož vyplývá, že data jsou určena 

jenom pro jeden přístupový bod. 

 LLCP neposkytuje bezpečný přenos dat. 

 LLCP není určen pro přenos dat jako například video či zvuk. Data jsou 

posílána bez synchronizace.  
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3. Způsoby komunikace a přenosu dat 

Pro správné pochopení kapitoly o bezpečnostních rizicích a jejich následnému 

řešení, si musíme vysvětlit, jakým způsobem jsou data posílána. 

Jak již bylo řečeno, NFC může operovat v několika módech. Módy jsou rozdílné, 

jestli zařízení vytváří své RF pole (radio frequency field) nebo jestli zařízení bere energii z 

RF pole vytvořeného jiným zařízením. Pokud zařízení vytváří vlastní pole, je nazýváno 

aktivní zařízení, v dalším případě pasivní. Když spolu dvě zařízení komunikují, tak jsou 

možné tři konfigurace. (tabulka 3). 

Tabulka 3: Komunikační konfigurace; převzato z [1] 

Zařízení A Zařízení B Popis 

Aktivní Aktivní Když zařízení posílá data, generuje, neboli 

vytváří RF pole. Pokud zařízení čeká na 

data, tak dané pole nevytváří. Čili RF pole 

je bud vytvářeno Zařízením A nebo 

Zařízením B. 

Aktivní Pasivní RF pole je vytvářeno jenom zařízením A. 

Pasivní Aktivní RF pole je vytvářeno jenom zařízením B. 

Tyto konfigurace jsou důležité, protože způsob jakým jsou data posílána, závisí na 

tom, jestli zařízení posílající data pracuje v aktivním nebo pasivním módu. 

V aktivním módu, data jsou posílána užitím ASK (amplitude shift keying). To 

znamená, že základní RF signál (13.56 MHz) je modulován s daty odpovídající 

kódovacímu schématu. Pokud je modulační rychlost rovna 106 kBaudů, pak je kódovací 

schéma známo pod názvem Millerovo kódování. Pokud je modulační rychlost, větší než 

106 kBaudů, pak je použito Manchesterské kódování. V obou kódovacích schématech, 

jeden datový bit je poslán s fixním časovým slotem. Tento časový slot je rozdělen na dvě 

poloviny, které jsou nazývány half bity. V Millerovém kódování je nula zakódována s 

pauzou v prvním half bitu a bez pauzy v druhém half bitu. Jednička je kódována bez pauzy 

v prvním bitu, ale s pauzou v druhém half bitu. V modifikovaném Millerově kódování jsou 

použita další pravidla na kódování nul. V případě jedničky s následnou nulou, dva 
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navazující half bity by měly pauzu. Modifikované Millerovo kódování tomuto případu 

předchází tím, že kóduje nulu, která přímo následuje jedničku s dvěma half bity bez pauzy. 

Co se týče Manchesterského kódování, situace je podobná, ale místo pauzy v 

prvním a v druhém half bitu, celý half bit je bud pauza nebo je modulován. Kromě 

kódovacího schématu nám síla modulace závisí také na modulační rychlosti. 

Pro 106 kBaudů je použita 100% modulace. Což znamená, že pauza v RF signálu 

je nula. V pauze není poslán žádný RF signál. Pro modulační rychlosti větší než 106 

kBaudů je použita 10% poměr modulace. Podle definice modulačního poměru [zdroj 

definice] nám tento typ modulace říká, že v pauze RF signálu není nula, ale asi 82% úroveň 

nezapauzovaného signálu. Tento rozdíl v modulační síle je velice důležitý z 

bezpečnostního hlediska jak si dále ukážeme. 

V pasivním módu jsou data posílána slabou modulací. Data jsou vždy kódována 

užitím Manchesterského kódování s 10% modulací. Pro 106 kBaudů je použita oddělená 

frekvence za účelem modulace, pro modulační rychlosti větší než 106 kBaudů je 

modulován základní RF signál.  

Dodatečně k aktivnímu a pasivnímu módu, existují dvě rozdílné role, které nám 

zařízení může zaujmout v NFC komunikaci. NFC je založeno na konceptu požadavku a 

odpovědi. Což znamená, že zařízení A pošle požadavek zařízení B a zařízení B pošle zpět 

odpověď. Není možné, aby nám zařízení B poslalo data zařízení A aniž by prvně obdržel 

požadavek od zařízení A na který by mohl odpovědět. Role zařízení A je nazývána 

iniciátor komunikace, role druhého zařízení je nazývána cíl komunikace. Následující 

tabulka (tabulka 4) nám ukazuje možné kombinace ve vztahu k aktivnímu a pasivnímu 

módu. 

Tabulka 4: Možné kombinace aktivního/pasivního módu ve vztahu s iniciátorem/cílem 

komunikace; převzato z [1] 

 Iniciátor komunikace Cíl komunikace 

Aktivní mód Možné Možné 

Pasivní mód Není možné Možné 



Jan Ochodek: NFC technologie z pohledu bezpečnosti 

 

2014   15 

 

 Nadále je třeba zmínit, že NFC komunikace není limitována na komunikaci dvou 

zařízení. Iniciátor tedy může komunikovat s více zařízeními, které jsou cílem komunikace. 

V tomto případě jsou všechna tato zařízení přístupná ve stejném čase, ale předtím než nám 

iniciátor pošle požadavek, musí nám iniciátor vybrat zařízení, kterému bude požadavek 

zaslán. Jenom vybrané zařízení má povolení k odpovědi na přijatá data. Z toho nám 

vyplývá, že není možné poslat data vícero zařízením ve stejný čas. [13]  
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4. Bezpečnostní rizika NFC 

Tato část je zaměřena na možné druhy útoků na NFC technologii. Ačkoliv může 

být krátký dosah NFC technologie brán za jeden z bezpečnostních aspektů, tak NFC 

samotné nezabezpečuje komunikaci. „V roce 2006 Ernst Haselsteiner a Klemens Breitfuß 

popsali různé typy útoků a ukázali, jak využít odolnost NFC vůči útokům typu Man-in-the-

middle k získání specifického klíče. Zmíněná technika není součástí ISO standardu, NFC 

nenabízí nějakou ochranu proti odposlechu a může být proto zranitelné vůči modifikaci 

dat. Aplikace využívající NFC proto musí použít kryptografické protokoly vyšších vrstev 

(např. SSL k vytvoření zabezpečeného kanálu. Zajištění bezpečnosti přenášených dat skrze 

NFC proto vyžaduje spolupráci na vícero úrovních: výrobci hardware, kteří budou chtít 

zabezpečit NFC zařízení silnou kryptografií a autentizačními protokoly; zákazníci, kteří 

budou chtít zabezpečit jejich zařízení a data různými typy zámků, hesly či antiviry; výrobci 

softwaru a subjekty poskytující bezkontaktní transakce, kteří budou chtít zabezpečit své 

systémy proti spywaru a malwaru před nákazou systémů.“ [7] 

Co se týče již spáchaných zločinů ve spojitosti s NFC, je zde jeden případ, kdy 

pro vědecké účely, byla vytvořena aplikace[14], která umožňuje telefonu skenovat pomocí 

NFC kreditní kartu a tím získat informace jako číslo karty, datum platnosti karty a kód 

banky. Společnost Google následně tuto aplikaci zablokovala. Tato aplikace byla 

vytvořena německým vědcem, který chtěl poukázat na toto bezpečnostní riziko. 

4.1 Odposlouchávání 

Jelikož je NFC bezdrátová komunikace je očividné, že odposlouchávání je 

důležitý problém. Když se dvě zařízení angažují v NFC komunikaci, tak užívají rádiové 

vlny. Útočník může použít anténu k zachycení těchto vln. Útočník může mít příslušnou 

znalost, ať už z literatury či pomocí různých experimentů, jak vytáhnout data z datového 

přenosu.  

NFC komunikace je obvykle mezi dvěma zařízeními v blízké vzdálenosti, což 

znamená, že nejsou od sebe dále než 10 cm (převážně méně). Hlavní otázka je, jak blízko 

musí být útočník, aby získal použitelný rádiový signál. Naneštěstí, na tuto otázku není 

jediná správná odpověď. Důvodem je vysoký počet parametrů, které nám určují odpověď: 
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 Charakteristika rádiového signálu daného zařízení (geometrie antény, 

štítový efekt obalu, prostředí…atd.) 

 Charakteristika útočníkovy antény (geometrie antény, možnost změny 

pozice ve všech 3 dimenzích) 

 Kvalita útočníkova přijímače 

 Kvalita útočníkova dekodéru 

 Nastavení lokace, kde je útok proveden (bariéry jako třeba zdi nebo kov) 

Proto jakákoliv určená doporučená vzdálenost by platila pouze pro určitý set 

parametrů, tudíž by nemohla být použita jako obecná vzdálenost.  

Nadále je důležité, v jakém módu odesílatel dat pracuje. To znamená, jestli 

generuje své vlastní rádiové pole (aktivní mód) či odesílatel používá rádiové pole 

generováno jiným zařízením (pasivní mód). Obojí případy užívají různé způsoby odesílaní 

dat a je o mnoho těžší odposlouchávat zařízení, která odesílají data v pasivním módu. 

Odhadem, když zařízení odesílá data v aktivním módu, odposlouchávání může být 

provedeno do vzdálenosti kolem 10 metrů, kdežto v pasivním módu je vzdálenost 

významně zredukována na 1 metr. [1] 

4.1.1 Řešení a doporučení 

Jak již bylo výše popsáno, NFC samotné není zabezpečeno proti odposlouchávání. 

Je důležité podotknout, že data posílána v pasivním módu jsou o mnoho hůře 

odposlouchávány, ale jenom užitím pasivního módu není pravděpodobně dostatečné pro 

mnoho aplikací, která posílají citlivé údaje. Jediné řešení odposlouchávání je v založení 

zabezpečeného kanálu, který si později popíšeme. [1] 

4.2 Poškození dat 

Místo odposlechu, útočník může zkusit upravit data, která jsou vysílána skrz NFC. 

V nejjednodušším případě útočník jenom chce narušit komunikaci tak, aby přijímač nebyl 

schopen porozumět datům poslaným druhým zařízením. 

Poškození dat může být dosaženo vysíláním platných frekvencí datového spektra 

ve správný čas. Správný čas může být vypočítán, pokud útočník má dobrou znalost 
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modulačního schématu a kódování. Tento útok není příliš složitý, ale neumožňuje 

útočníkovi manipulovat s daty. Je to v podstatě útok ve snaze zamítnout danou službu. [1] 

4.2.1 Řešení a doporučení 

NFC zařízení předejít tomuto útoku, jelikož může zkontrolovat RF pole při 

posílání dat. Pokud nám NFC zařízení zkontroluje RF pole, může detekovat útok. Jelikož 

energie vynaložená na poškození dat je o mnoho větší než energie, která může být 

detekována NFC zařízením, tak by měl být tento útok detekovatelný. [1] 

4.3 Modifikace dat 

V tomto typu útoku útočník chce, aby zařízení, které nám přijímá data, přijalo 

modifikovaná data. Tento způsob je velice rozdílný oproti poškození dat. 

Proveditelnost tohoto útoku vysoce závisí na použité síle amplitudy modulace, 

jelikož dekódování signálu je rozdílné pro 100 % a 10% modulaci. 

V 100% modulaci dekodér v podstatě zjišťuje dva bity pro rádiový signál on 

(žádná pauza) a off (pauza). Aby dekodér porozuměl jedničce jako nule nebo naopak, 

útočník musí udělat dvě věci. Zaprvé, pauza v modulaci musí být vyplněna nosnou 

frekvencí. Tohle je proveditelné. Ale, zadruhé, útočník musí generovat pauzu v rádiovém 

signálu, který je přijímán legitimním přijímačem. To znamená, že útočník musí poslat 

nějaký rádiový signál tak, že se signál perfektně překryje s originálním signálem u 

přijímače a bude nám generována pauza. Tohle je prakticky nemožné. Nicméně, díky 

modifikovanému Millerovému kódování, může útočník změnit druhou jedničku na nulu. 

Dekodér nám potom nevidí pauzu v druhém bitu a dekódoval by tento bit jako nulu, jelikož 

je předcházen jedničkou. V 100% modulaci útočník tak nemůže nikdy změnit bit hodnoty 

nula na bit hodnoty jedna, ale může změnit bit hodnoty jedna na bit hodnoty nula v 

případě, že je tento bit předcházen bitem hodnoty jedna. 

V 10% modulaci dekodér měří obě úrovně signálu (82% a 100%) a porovnává je. 

V případě správné vzdálenosti je signál platný a je tedy dekódován. Útočník může zkusit 

přidat signál k 82 % signálu tak, aby tento signál vypadal jako 100 % signál a pravý 100% 

signál se stane 82 % signálem. Tímto způsobem dekodér dekóduje platný bit opačnou 

hodnotou, než byl poslán pravým odesílatelem.  
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Závěrem můžeme konstatovat, že pro Millerovo kódování se 100 % modulací je 

tento útok proveditelný pro určitý typ bitů a nemožný pro další bity, ale pro Manchesterské 

kódování s 10% modulací je tento útok proveditelný na všechny bity. [1] 

4.3.1 Řešení a doporučení 

Ochrana proti modifikaci dat může být dosažena různými způsoby. 

Užitím 106kBaudů v aktivním módu, je pro útočníka nemožné modifikovat 

všechna data jak již bylo popsáno výše. To znamená, že pro obě strany komunikace je 

potřebný aktivní mód, abychom se ochránili proti modifikaci dat. Ačkoli je to možné, má 

to nevýhodu, jelikož tento způsob komunikace je zranitelný vůči odposlouchávání. Taktéž, 

ochrana není perfektní, jelikož některé bity pořád mohou být modifikovány. Dvě další 

možnosti by proto měly být preferovány.  

Jako další možnost ochrany je taková, že NFC zařízení může průběžně během 

komunikace kontrolovat RF pole. To znamená, že při detekování útoku se zastaví posílání 

dat a přeruší se komunikace. 

Poslední možnost ochrany je znovu zabezpečený kanál mezi dvěma zařízeními. 

[1] 

4.4 Vložení dat 

Tento typ útoku znamená to, že útočník vloží zprávy do přenosu mezi dvěma 

zařízeními. Tohle je proveditelné jenom v případě, že reagující zařízení potřebuje dlouhý 

čas k odpovědi. Útočník pak může poslat svá data dříve než pravý přijímač. Vložení bude 

úspěšné jenom tehdy, pokud vložená data budou přenesena před tím, než legitimní zařízení 

začne s odpovědí. Pokud se oba datové proudy překryjí tak budou data poškozena. [1] 

4.4.1 Řešení a doporučení 

Máme tři možnosti jak se ochránit. První možnost je taková, že zařízení, které 

odpovídá na dotaz, odpovídá bez prodlevy. V tomto případě, útočník nemůže být rychlejší 

než legitimní zařízení. Útočník může být stejně rychlý jako legitimní zařízení, ale to nám 

vyústí v poškození dat. 
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Druhá možnost je taková, že legitimního zařízení odposlouchává kanál během 

času, kdy je kanál otevřen a je startovní bod komunikace. Zařízení nám poté detekuje 

útočníka, který bude chtít vložit data. 

Jako třetí a poslední možnost nám zbývá zabezpečený kanál mezi dvěma 

zařízeními. [1] 

4.5 Man-in-the-Middle-attack 

V klasickém Man-in-the-Middle útoku, dvě osoby co chtějí navázat kontakt, 

řekněme Adam a Alice, jsou obelstěny do komunikace tří osob útočníkem Pavlem. 

(Obrázek 4).  

 

Obrázek 4: Schéma útoku Man-in-the-Middle 

Adam a Alice nesmí být vědomi toho, že v podstatě nekomunikují spolu, ale že 

oba posílají a dostávají data od Pavla. Toto nastavení je klasická hrozba v protokolech jako 

například Diffie-Hellmann protokol, kde máme neověřenou dohodu o klíči. Alice a Adam 

se dohodnou na tajném klíči, který poté užijí pro bezpečný kanál. Jelikož je Pavel 

uprostřed komunikace, je možné pro Pavla, že si zřídí jeden klíč s Adamem a další klíč s 

Alicí. Když Alice a Adam později použijí jejich klíče k zabezpečení svých dat, Pavel je 

schopen odposlechnout komunikaci a také manipulovat s daty, která jsou přenášena. 

Jak by tahle situace vypadala při NFC komunikaci? 

Za předpokladu, že Adam použije aktivní mód a Alice bude používat pasivní mód, 

máme následující situaci. Adam generuje RF pole a posílá data Alici. V případě, že je 

Pavel dost blízko, může odposlechnout data poslána Adamem. Navíc, musí přerušit přenos 

Adama, aby se ujistil, že Alice nedostane data. Tohle je tedy možné, ale může to být 

detekováno Adamem. V případě, že Adam detekuje rušení, Adam může přerušit přenos. 
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Předpokládejme ale, že Adam nic takového nedetekoval, čili protokol pořád pokračuje. V 

dalším kroku Pavel potřebuje poslat data Alici. To je problém, jelikož RF pole generované 

Adamem je stále aktivní, takže Pavel musí generovat své vlastní. Tato situace nám tedy 

způsobuje dvě aktivní RF pole. Je prakticky nemožné perfektně vyrovnat tyto dvě RF pole. 

Tudíž, je prakticky nemožné, aby Alice porozuměla datům, které poslal Pavel. Kvůli 

tomuhle problému a možnosti detekce útoku Adamem nám vychází to, že při daném 

nastavení je Man-in-the-Middle útok prakticky nemožný. 

Další nastavení útoku je, že Adam a Alice oba použijí aktivní mód. V tomto 

případě Adam posílá data Alici. Pavel musí znovu přerušit přenos, aby zajistil to, že Alice 

nedostane data. V této chvíli může Adam detekovat rušení a přerušit přenos. Znovu tedy 

předpokládejme, že Adam nedetekuje rušení. V dalším kroku Pavel tedy potřebuje poslat 

data Alici. Díky komunikaci dvou aktivních zařízení Adam vypíná své RF pole a to 

dovoluje Pavlovi zapnout své RF pole a může poslat data. Problém v tomto případě je 

takový, že Adam poslouchá, jelikož očekává odpověď od Alice. Místo toho dostane data 

poslána Pavlem a znovu může detekovat problém v protokolu a zastavit přenos. Je 

nemožné v tomto nastavení pro Pavla, aby poslal data ať už Adamovi či Alici a být si jist, 

že data nejsou také poslána Alici či Adamovi. [1] 

4.5.1 Řešení a doporučení 

Díky výše zmíněným důvodům je prakticky nemožné použít tento útok v reálném 

světě.  Doporučení je užívat aktivní-pasivní komunikaci za účelem generování jednoho RF 

pole. Dále, aktivní zařízení by mělo sledovat RF pole při posílání dat, aby NFC zařízení 

bylo schopno detekovat jakékoliv poruchy způsobené potenciálním útočníkem. [1] 

4.6 Ztráta majetku 

Žádná úroveň šifrování nás nemůže ochránit před ukradeným telefonem či jiným 

NFC zařízením. Pokud je telefon ukrade, zloděj by jím mohl eventuálně zamávat přes 

čtečku v obchodě a uskutečnit platbu. Abychom předešli takové situaci, vlastníci telefonu 

by měli být pilní, co se týče zabezpečení jejich telefonu. Předejít této situaci může vlastník 

telefonu tím, že nainstalují heslo či další typ zámku, který se objeví při zapnutí obrazovky 

telefonu. Zloděj nemusí přijít na heslo a tím pádem se nemůže dostat k citlivým 

informacím na telefonu. [6] 
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5. Zabezpečený kanál pro NFC 

Založení zabezpečeného kanálu mezi dvěma NFC zařízeními je jednoznačně 

nejlepší ochrana proti odposlouchávání a proti jakémukoliv typu modifikace dat. Díky 

vlastní ochraně NFC proti Man-in-the-Middle útoku, je docela jednoduché a přímočaré 

nastavit si zabezpečený kanál. Standardní protokol o klíči jako například Diffie-Hellman 

protokol může být použit k založení sdíleného tajemství mezi dvěma zařízeními. Jelikož 

Man-in-the-Middle útok není hrozbou, standartní Diffie-Hellman protokol funguje bez 

potíží. Sdílené tajemství může být použito k odvození symetrického klíče, který je nadále 

použit pro zabezpečený kanál. Tento klíč nám poskytuje důvěrnost, integritu a autenticitu 

posílaných dat.  

5.1 NFC dohoda o specifickém klíči 

Mimo standartní dohodu o klíči, je taktéž možné implementovat NFC dohodu o 

specifickém klíči. Tato metoda nevyžaduje asymetrickou kryptografii, a proto výrazně 

redukuje výpočetní požadavky. Teoreticky také přináší perfektní bezpečnost. 

Schéma pracuje jenom se 100% modulací a není součástí ISO standardu. Hlavní 

myšlenka je, že obě zařízení, řekněme zařízení A a zařízení B, pošlou náhodná data ve 

stejný čas. Ve fázi nastavení, obě zařízení se synchronizují na stejné načasování amplitud a 

bitů a také fází RF signálu. To je možné jelikož zařízení mohou poslat a přijmout ve stejný 

čas. Po synchronizaci, zařízení A i zařízení B jsou schopny poslat data ve stejném 

okamžiku, se stejnými amplitudami a se stejnými fázemi.  

Při posílání náhodných bitů nul nebo jedniček, každé zařízení také sleduje RF 

pole. Když oba zařízení pošlou nulu, výsledný signál je nula a útočník, který nám sleduje 

pole, by věděl, že obě zařízení poslaly nulu, což nám moc nepomůže. Stejná věc nastává 

kdy obě zařízení, A i B, pošlou jedničku. Výsledný signál je dvojitý RF signál a útočník ví, 

že obě zařízení poslaly jedničku. Ale když zařízení A pošle nulu a zařízení B pošle 

jedničku nebo naopak, situace se pro útočníka komplikuje. V tomto případě obě zařízení 

ví, co druhé zařízení poslalo, jelikož ví, co samy poslaly. Nicméně útočník vidí jenom 

výsledný signál a tedy neví, které zařízení poslalo jedničku či nulu. Schéma je znázorněno 

na obrázku (obrázek 5).  
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Vrchní graf nám ukazuje signál vysílaný zařízením A v červené barvě a signál 

posílán zařízením B v modré barvě. Zařízení A pošle čtyři následující bity: 0,0,1,1. 

Zařízení B pošle tyto čtyři bity: 0,1,0,1. Nižší graf znázorňuje výsledný signál, který vidí 

útočník. Z něj vyčteme, že pro bitové kombinace (zařízení A pošle 0, zařízení B pošle 1) a 

(zařízení A pošle 1, zařízení B pošle 0) je výsledek pro útočníka absolutně stejný a tudíž je 

od sebe nemůže rozeznat.  

 

Obrázek 5: NFC dohoda o specifickém klíči; zdroj[1] 

Obě zařízení vyřadí všechny bity, kdy obě zařízení pošlou bity stejné hodnoty. V 

opačném případě přijmou všechny bity, když zařízení pošlou bity jiné hodnoty. Zařízení 

mohou buď přijmout bity poslány zařízením A nebo B. Tato situace musí být dohodnuta 

již na počátku komunikace. Tímto způsobem se zařízení A i B mohou dohodnout na 

libovolně dlouhém sdíleném tajemství. Nový bit je generován s 50% pravděpodobností. 

Tedy generování 128 bitového tajemství by potřebovalo přibližně 256 bitů za účelem 

přenesení. Při modulační rychlosti 106 kBaudů, tato operace zabere přibližně 2,4 ms a je 

tedy rychlá pro všechny aplikace. 

Zabezpečení tohoto protokolu závisí na kvalitě synchronizace mezi oběma 

zařízeními. Samozřejmě, pokud útočník odposlouchávající komunikaci rozliší data poslány 

zařízením A od zařízení B, protokol je rozbit. Data musí odpovídat v amplitudě a ve fázi. 

Až když jsou rozdíly mezi oběma zařízeními sníženy na takovou úroveň, kdy útočník 

nemůže rozlišit oba signály, je tento protokol zabezpečen. Úroveň zabezpečení také nadále 
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závisí na kvalitě signálu u příjemce. Samotný signál závisí na mnoha parametrech (např. 

vzdálenost) útočníka. V praxi, obě zařízení musí cílit na perfektní synchronizaci. Tato 

situace může být dosažena jedině, pokud je aspoň jedno zařízení aktivní zařízení za účelem 

provedení synchronizace. [1] 
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6. Využití NFC v praxi    

Technologie NFC skýtá hodně možností jak usnadnit každodenní život. Výrobci 

NFC zařízení již plánují nasazení do nákupních středisek, kancelářských budov nebo do 

osobních automobilů. Dle [4] jsou možnosti užití NFC v praxi následující:  

 Doprava do práce: během přepravy do a z práce, pomocí NFC můžeme 

odemknout auto, přizpůsobit si sedadlo a dokonce zajistit si své parkovací 

místo na pracovním místě 

 V kanceláři: Při dopravení do kanceláře, můžeme přiložením telefonu či 

jiného NFC zařízení k příslušnému zařízení si zajistit přístup do budovy. 

Placení za obědy či svačiny je otázkou vteřin užitím NFC. 

 V autobuse: Při dopravě do práce pomocí autobusu či jiné veřejné 

dopravy, můžeme zaplatit za jízdenku pomocí telefonu, a to tím, že 

zamáváme telefonem u příslušného zařízení. Přiložením telefonu u kiosku 

můžeme dostat aktuální informace o odjezdech a příjezdech či zpožděních. 

 V obchodech: Platby za nákup mohou být vyřizovány pomocí telefonu, 

kdy zamáváme telefonem u příslušné čtečky. Tímto odpadá vytahování 

peněženky a placení papírovými penězi. Nadále se při transakci mohou 

brát v potaz kupóny a zákaznické výhody. 

 Na koncertech: Jako v případě pořízení lístku na autobus, můžeme si 

pořídit lístek na koncert pomocí NFC telefonu. Můžeme taktéž 

komunikovat s takzvanými “smart posters“, kdy můžeme získat informace 

o dané kapele, časovém hormonogramu a další. Méně lístků nám zajistí 

menší pravděpodobnosti ztráty lístku. 

 Interakce s přáteli: Nakonec, pokud potřebujete sdílet hry, odkazy a 

různé informace mezi dvěma přáteli, stačí jenom přiložit telefony k sobě. 

NFC nám může zajistit Bluetooth spojení mezi zařízeními za účelem 

posílání většího množství dat. Pomocí NFC můžete taktéž někomu poslat 

peníze. 
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Možnosti jsou limitovány jedině fantazií výrobců. NFC může vyměnit čárové 

kódy inteligentními NFC tagy a tím umožnit NFC zařízením komunikovat s danými 

objekty za účelem získání více informací o produktech co si chce zákazník koupit.  

NFC může najít využití i v odvětvích, ve kterých bychom to možná nečekali. Dle 

[5] jsou uvedeny možnosti takovýchto využití: 

 Zdravotnictví: Léčba pacientů může být pro doktory a sestřičky 

náročná. Čím větší nemocnice, tím více pacientů ke sledování. Za účelem 

sledování pacientů, zjištění jejich předešlého léčení a jejich předepsaných 

léků, mohou nemocnice integrovat NFC technologie do svých systémů. 

Zdravotní sestřičky mohou s sebou nosit mobilní telefony či jiné NFC 

zařízení. Díky těmto zařízením mohou sledovat, jak dlouho strávili u 

daného pacienta a jaké léky a procedury mu byly přiděleny či provedeny 

tím, že přejedeme telefonem přes NFC čtečku určenou pro zaznamenání 

těchto informací. Tato metoda předchází papírování a nepřesným 

časovým záznamům. 

 Cestování: Nepříjemnosti s létáním mohou být redukovány pomocí NFC 

technologií. Například telefony mohou sloužit jako identifikační karta a 

zároveň také jako lístek. V budoucnu může taktéž sloužit jako pas. 

Cestující může také nalepit NFC tag na své zavazadlo pro jednoduchou 

identifikaci a nalezení. 

 Reklama:  Od plakátů až po reklamy na autobusových zastávkách, 

inzerenti mohou využít NFC technologii k předání informací, nabídek a 

kupónů k potencionálním zákazníkům. Například cedule s nápisem 

„Dům k prodeji“ může obsahovat tag obsahující všechny informace o 

nemovitosti spolu s obrázky interiéru a odkazem na stránky realitní 

kanceláře. Reklama může taktéž obsahovat odkazy na různé webové 

stránky nebo také speciální kupóny pro zakoupení daného produktu za 

sníženou cenu. 

 Průvodce: NFC tagy mohou změnit obyčejný telefon na vzdělaného 

průvodce pro návštěvníky dané lokality. Muzea, parky a další místa 
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mohou vybavit své prostory s NFC tagy pro návštěvníky za účelem 

zjištění relevantních informací o tom, na co se dívají.  

6.1 Ukázková aplikace využití NFC technologie 

Výše byly popsány různé způsoby použití NFC technologie v praxi, já se rozhodl 

pro potřeby této bakalářské práce zhotovit vizitku za účelem demonstrace NFC technologie 

v praxi. K zhotovení vizitky je třeba NFC telefonu, NFC tagu a případně počítače, záleží 

na způsobu naprogramování tagu, jestli využijeme počítač nebo telefon. Způsoby se liší 

jenom podle použitých aplikací a také při použití počítače potřebujeme například USB 

NFC čtečku.  

 

Obrázek 6: Interface aplikace „GoToTags Windows NFC App“ 

 

Obrázek 7: USB NFC čtečka 

Já si vybral naprogramování tagu pomocí počítače, k čemuž jsem využil aplikaci 

jménem „GoToTags Windows NFC App“ [15]. Pomocí této aplikace je možno 

naprogramovat NFC tagy následujícími způsoby:   
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 Androidí aplikace: tag obsahuje odkaz na androidí aplikaci v obchodě 

Google Play 

 Aplikace: tag spustí danou aplikace na zařízení, za předpokladu že 

zařízení danou aplikaci obsahuje 

 Kontaktní informace: tag obsahuje kontaktní informace o dané osobě a 

při přečtení tagu, jsou tyto informace zapsány do listu kontaktů 

 E-mail: tag obsahuje e-mailovou zprávu, kterou při přečtení tagu zařízení 

pošle ze své e-mailové adresy. 

 Facebook profil: tag zobrazí profil na sociální síti Facebook 

 Geografická lokace: tag obsahuje GPS souřadnice, vhodné pro 

stacionární objekty 

 Lokální soubor: tag obsahuje příkaz k otevření souboru, soubor musí na 

daném zařízení existovat 

 Telefonní číslo: tag obsahuje příkaz ke startu telefonního hovoru na dané 

telefonní číslo 

 Textová zpráva: tag zobrazí jednoduchou textovou zprávu 

 Twitter profil: tag zobrazí profil na sociální síti Twitter 

 Webová stránka: tag nám spustí příkaz na otevření dané webové stránky 

pomocí výchozího prohlížeče internetu 

 Youtube video: tag spustí video na Youtube 

Jak již bylo řečeno výše, rozhodl jsem se použít možnost naprogramování vizitky. 

Mnou naprogramovaný tag, teď slouží jako vizitka, a tedy při přiložení NFC telefonu k 

tagu nám tag zapíše mé kontaktní informace do kontaktního listu daného zařízení.  
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Obrázek 8: NFC tag 

Programování probíhá automaticky pomocí aplikace, stačí si nadefinovat 

informace, které mají být zapsány, dále spustit příkaz k zapsání informací na tag, přiložit 

tag a nechat tyto informace zapsat. Máme na výběr možnost permanentního zapsání 

informací bez možnosti změny, což se hodí při použití tagu na veřejnosti. Vizitka je v této 

fázi tedy naprogramovaná a připravená k použití. Tím, že jsme použili tag s přilnavým 

povrchem, jej můžeme nalepit na jakýkoliv povrch.  

Použití je nadále velice jednoduché. Pomocí NFC kompatibilního telefonu, který 

přiložíme na NFC tag (Obrázek 8) nám proběhne komunikace. Telefon nám dále dá 

možnost zapsat kontaktní informace buď do adresáře kontaktů daného telefonu (Obrázek 

10), anebo na účet Google spojený s daným telefonem, přičemž podmínkou je, že je 

zapotřebí internetové připojení. 

Řešení vizitky ve formě tagu přináší řadu výhod. A to je eliminace přepisování 

kontaktních informací do adresáře telefonu, což nám tag udělá automaticky. Dále omezení 

různých kartiček, které bychom s sebou museli nosit, s čímž souvisí šetření papíru. 

Přesto má oproti konvenčním vizitkám tohle řešení pár nevýhod, a to, v prozatím 

malém rozšíření NFC technologie a také k poměrně vyšším pořizovacím nákladům než 

klasické vizitky. 
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Obrázek 9: Definování informací do vizitky v aplikaci „GoToTags Windows NFC App“ 

 

 

Obrázek 10: Kontaktní informace v adresáři telefonu po úspešném přečtení NFC tagu 
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7. Závěr 

NFC technologie se v posledních letech změnila ze stavu, kdy existovalo několik 

nekompatibilních zařízení po dnešní stav, kdy je vše vesměs standardizováno. Skrz NFC 

Forum se dosáhlo takového stavu, kdy je NFC aplikovatelné na plejádu různých situací.  

Jelikož NFC standardy nám samotné nezajišťují ochranu, je NFC zranitelné vůči 

klasickým útokům v bezdrátové komunikaci jako například odposlouchávání či Man in the 

Middle Attack. V této práci jsou tyto útoky popsány a následně prezentovány řešení a 

doporučení ohledně těchto útoků. Jak je již v práci prezentováno, nejlepší řešení je v 

založení zabezpečeného kanálu, který nám řeší problematiku odposlouchávání a různé 

modifikace dat. 

V této práci byly také popsány možnosti využití NFC technologie v praxi. Do 

budoucna je tato technologie velkým příslibem v různých odvětvích a přinese nám 

ulehčení oproti stávajícím řešení. V práci bylo také popsáno, jaké může mít NFC 

technologie uplatnění v praxi, kdy nám NFC tag slouží jako vizitka. 
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