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Anotace 
Práce popisuje základní informace o technologii RFID. Tedy princip funkčnosti 

technologie a základní popis RFID transpondéru s jeho vlastnostmi. Určitý prostor 

je věnován i standardům. To znamená historický vývoj, současné standardy a trend vývoje. 

Hlavní část práce se zaměřuje na zabezpečení informací na RFID tagu. Jsou rozepsány 

různé metody zabezpečení proti neoprávněnému čtení a zápisu. Je zde popis korektního 

čtení a zápisu a taky různé techniky zabezpečení jako i proudové a blokové šifry  

nebo digitální otisk. Jako typový příklad je ukázaná reálná hrozba v podobě prolomení 

přístupových klíčů karty Mifare Classic. Konec práce je věnován doplňkovým řešením 

ochrany této bezkontaktní karty.   

 

Klíčová slova: RFID transpondér, autentizace, proudová šifra, bloková šifra, 

hash, Mifare Classic  

 

 

Summary 
This work describes the basics of RFID technology. Thus, the principle  

of operation and basic description of the technology of RFID transponders with its 

properties. Some space is devoted to the standard. That is the historical development, 

current standards and trend development. The main part of the work aims at security 

information on the RFID tag. Here are presented different methods of protection against 

unauthorized reading and writing. Describes the correct read and write.  Here are presented 

various security techniques as well as stream and block cipher or a hash. As an example  

of the type shown real threat in the form of breaking access keys Mifare Classic cards.  

End of the work is devoted to complementary solutions that protect contactless cards. 

Keywords: RFID transponder, authentication, stream cipher, block cipher, hash, 

Mifare Classic 
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ÚVOD 
Anglická zkratka RFID (Radio Frequency Identification) vyjadřuje technologii 

rádiové identifikace, která za poslední roky nachází velkého využití v různých odvětvích. 

Mezi ně patří logistika, zdravotnictví, bezpečnost a mnohé další. Dříve se předpokládalo, 

že nahradí technologii čárových kódů, ale praxe ukázala velký potenciál těchto 

identifikátorů. Často se stává, že technologii rádiové identifikace přímo využíváme a ani  

o tom nevíme, obklopuje nás. Při placení v obchodech, pri řízení dopravních prostředků 

a určitě i v práci. RFID je všude kolem nás.  

Cílem práce je poskytnout informace týkající se této problematiky se zaměřením  

na bezpečnost. To znamená představit si různé formy rizik a metod ochrany  

před neoprávněným čtením nebo zápisem dat při využívání  RFID transpondérů.  

Práce je konceptuálně rozdělená do čtyř celků. V první části budou zpracované 

základní informace o technologii RFID, tedy historie vývoje, základní prvky technologie 

a důležitá část RFID standardy. Druhá část bude pojednávat o čtení informací z RFID 

transpondérů. Zde si představíme různé druhy ochran k docílení požadované bezpečnosti. 

Ve třetí části se práce věnuje zápisu do RFID transpondérů. Bude představen korektní 

postup zápisu a budou popsány různé ochrany před neoprávněným zápisem nebo přepisem 

informací. Poslední část bude věnovaná konkrétnímu příkladu zabezpečení informací  

na kartě Mifare Classic. Předvedeme si nedostatky těchto karet a následné odemknutí 

všech sektorů paměti. Budou navrhnuty i jednoduché doplňkové metody zvýšení 

bezpečnosti karty Mifare Classic. 
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1 TECHNOLOGIE RFID 

Rádiofrekvenční identifikace, tedy RFID je technologie k bezkontaktní, 

automatické identifikaci. Identifikace probíhá pomocí elektromagnetického vlnění,  

tedy rádiových vln mezi sledovaným objektem a čtečkou. Sledovaný objekt je označen 

transpondérem (tagem), který vysílá data v podobě modulovaného signálu, která  

jsou přijímaná čtečkou a zpracovávaná řídícím systémem (middleware) k dalšímu 

použití.[1],[2] 

1.1 Historie vývoje 

Zrod RFID technologie sahá do 20. let minulého století, kdy se začaly používat 

rádiomajáky. V roce 1935 R. Watson-Watt sestrojil zařízení na rádiovou detekci letadel 

pomocí mikrovln (radar). V roce 1939 byla vyvinuta technologie IFF (Identification, 

Friend and Foe), která byla využívaná ve 2. sv. válce k rozlišení nepřátelských letadel. Léta 

vývoje plynula a v roce 1970 si nechal Mario Cardullo patentovat vysílací zařízení  

s pamětí a dalšími funkcemi RFID čipu. První skutečný RFID čip byl v roce 1973 

představen Los Alamos Scientific Laboratory. Od 80. let minulého století začaly vznikat 

komerční vyhotovení (např. přístupové karty). S narůstající popularitou RFID začaly 

vznikat různé standardy, které umožnily rozšíření na mezinárodní úroveň. První firma, 

která nasadila RFID hromadně, byla firma Walmart. Od těch dob vývoj směřuje kupředu 

a stoupá i využitelnost v různých odvětvích.[4] 

1.2 RFID tag 

Technologie RFID se skládá z transpondéru (tagu), čtečky a middlewaru. Protože 

tato práce má za cíl bezpečnost tagů, zaměříme se výhradně na ně. Tag je nositelem 

informace o objektu. Je to zařízení (obr. 1) skládající se z integrovaného obvodu, 

kondenzátoru, antény, která tvoří největší část tagu a při aktivním tagu i baterie. 

Integrovaný obvod obsahuje hodinový generátor, který se používá jako vnitřní hodiny. 

Další součástí integrovaného obvodu je demodulátor využívaný na dekódování vstupního 

signálu. Pro kódování výstupního signálu slouží modulátor. Logická část integrovaného 

obvodu obsahuje mikrokontrolér nebo digitální obvody, které slouží k řízení. Poslední 

základní částí je paměť, nejčastěji EEPROM. Konstrukce se liší vzhledem ke složitosti 

tagů.[1],[2]  
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Obr. 1: RFID tag;  Zdroj: www.google.sk 

Tagy využívají dva principy k přenosu vysílacího signálu vzhledem 

k frekvenčnímu pásmu, v jakém fungují. Mezní hodnota je stanovena na 100 MHz.   

Pro pásma pod mezní frekvenci se energie přenáší magnetickým polem, využívají  

se induktivní vazby. Pro frekvence nad 100 MHz se energie přenáší pomocí 

elektromagnetického pole a anténa je dipólová. Na základě těchto principů je rozdíl  

i v přenosu dat, zatím co tagy s induktivní vazbou samy generují a vysílají k přijímači 

modulovaný signál, tagy s rádiovou vazbou mění zátěž antény a tím ovlivňují i podobu 

odraženého signálu.[5] 

1.3 Provedení tagů 

Protože RFID tagy se používají v různých odvětvích, musí splňovat i určité 

předpoklady na tvar, odolnost, dosah a mnohé další vlastnosti. Je obrovské množství 

vyhotovení a proto si představíme ty nejpoužívanější. Mezi nejpoužívanější patří tvary 

mincí, protože mají jednoduchou implementaci do různých zařízení, např. do startovacích 

klíčů (imobilizér). Velmi rozšířenými jsou Smart label - tzv. „chytrá etiketa“.  

Jde o papírovou nebo plastovou etiketu s integrovaným pasivním transpondérem. Celý 

komplet se nalepí jako obyčejná etiketa. Může existovat i s čárovým kódem, tehdy se hodí 

jako hybridní řešení. Má to určité výhody - když se znefunkční jeden způsob, je tu ješte 

druhý, záložní identifikátor. Často používaná hlavně k identifikaci osob je Smart card. 
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Smart card je plastová karta s rozměry cca 58 x 55 x 0,75 mm. Karty jsou vyhotoveny  

dle standardu ISO 7810. Mají velkou plochu a proto je možné je vybavit velkými anténami, 

což zvyšuje dosah. Podobný způsob jako smart card využívá i PCB tag. Ten na rozdíl  

od karet nemusí mít stanovený tvar. Zalívá se přímo do objektů. Mezi jeho výhody patří 

vysoká odolnost a funkčnost. Nejčastěji se využívá k identifikaci objektů v přepravních 

kontejnerech (přepravkách). V lékařství se používají RFID tagy zality do kulatých ampulí 

převážně ze silikonu nebo skla. Tyto tagy se nejčastěji používají k implementaci  

pod kůži.[6] 

1.3.1 Zdroj energie tagu 

Podle napájení rozdělujeme tagy na: 

 Aktivní tag – při tomto druhu tagů kromě mikročipu a antény obsahuje tag 

vlastní zdroj energie, tedy baterii. Nabývá dvou  stavů - powerdown a stand-by. 

Podle toho, zda se nachází v poli příjmu, zapíná baterii. Jejich životnost  

je omezena životností baterie, u dražších tagů se baterie dá vyměnit. Díky baterii 

jsou schopny vyššího dosahu a samostatného vysílání. Jejich cena  

je mnohonásobně vyšší a proto se používají tam, kde jsou jejich vlastnosti 

rentabilní. 

 Pasivní tag – toto vyhotovení neobsahuje baterii. Energie pro fungování 

a vysílání je přijímána z okolí. Když se dostane do dosahu čtečky, na anténě  

se naindukuje potřebná energie pro nabití kondenzátoru. Ten má dostatečnou 

kapacitu pro vysílání odezvy. Toto prevedení je levné, nenáročné na údržbu.  

Je to nejrozšířenější forma tagu. 

 Semiaktivní tag – princip je stejný jako u pasivních tagů, ale obsahují baterii, 

která slouží ke zvětšení dosahu při komunikaci.[6] 

1.3.2 Typ paměti 

Tag obsahuje paměť, která uchovává data. Podle paměti RFID dělíme na: 

 Read-only (RO) – data jsou pevně nahraná výrobcem, není možnost změny,  

jsou jen pro čtení. Tím, že jsou jednoduché, jejich rychlost čtení je vysoká (1000 

tagů za sekundu). 
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 Write Once Read Many  (WORM) – při tomto druhu paměti tag nepřichází  

z výroby naprogramovaný. Potřebná data si nahraje uživatel jen jednou. Potom 

už zápis není možný. Velmi rozšířené je vyhotovení, při kterém se tag deaktivuje 

(zničí), pokud se čtečka pokusí o druhý zápis. Používá se to zejména 

v obchodních řetězcích.  

 Read-write (RW) – při tomto druhu paměti je možné neomezeně číst 

a zapisovat. Je možné i připisovat data, např. v průběhu výrobního procesu.[6] 

1.3.3 Využívaná frekvenční pásma 

To, na jakém frekvenčním pásmu RFID pracuje, udává jeho další vlastnosti 

(tabulka 1). Platí to i pro použití různých bezpečnostních postupů nebo technik. Například 

pásmo LF je sice dobře napájitelné, ale disponuje velmi nízkou přenosovou rychlostí.  

Je to dané základní nosnou frekvencí, kde dosahuje rychlost jenom do 10 Kbps. Pásmo 

UHF je zase náročné na přenos energie. Proto je nejvhodnější pásmo HF. Dosahuje 

nejlepšího poměru energie – přenosová rychlost. V tomto pásmu pracují i smart card,  

které obsahují nejlepší kryptologická řešení.[7]   

Tabulka 1: Použitá frekvenční pásma [6] 

Frekvence Charakteristika Využití 

Nízká frekvence  - dosah < 50 cm  - docházkový systém 

(Low frequency, LF)  - malý objem dat při nízké  - automobilové imobilizéry 

125 - 134 KHz     rychlosti snímání  - čipování zvířat 

   - jsou drahé   

   - dají se snímat přes kapaliny   

Vysoká frekvence  - dosah < 1 m  - smart karty 

(High frequency, HF)  - dají se snímat přes kapaliny  - snímání palet, kontejnerů 

13,56 MHz  - antikolizní systém (40 tagů/s)   

      

Ultravysoká frekvence  - frekvenční pásmo EPC  - snímání palet, kontejnerů 

(Ultra high frequency,UHF)  - dosah 1-6 m  - snímání batožiny na letištích 

860 - 868 MHz Evropa  - vysoká rychlost snímání   

902 - 928 MHz USA  - nedá se snímat přes kapaliny   

950 - 956 MHz Japonsko  - antikolizní systém (50 tagů/s)   

      

Mikrovlny  - vysoká přenosová rychlost  - rychlé výrobní procesy 

(Microwave, MW)  - dosah < 10 m  - systémy mýtného 

2,45 - 5,8 GHz  - vysoká rychlost čtení   

   - aktívní tagy   
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1.4 Standardizace  

Aby RFID technologie byla kompatibilní a využitelná na celém světě, je potřebná 

určitá standardizace. Standard vyjádřuje soubor pravidel a vlastností.  

První společností, která začala tvořit standardy pro RFID byla Auto-ID Center. 

Byla založená v roce 1999 a vyvinula EPC (Electronic Product Code) – Elektronický kód 

výrobku. EPC byl vytvořen k identifikaci a sledování zboží pomocí globálního 

dodavatelského řetězce. Cílem bylo vytvořit levný tag na jedno použití. Později EAN 

International a UCC (Uniform Code Council) vytvořili standard GTAG, který nebyl 

přijatý, protože byl složitý a to by předražilo výrobní náklady tagu. Auto-ID Center 

vyvinul vlastní UHF protokol. Plánovali rozdělit tagy do pěti tříd. Původně plánovali mít 

jeden protokol pro komunikaci s různými třídami tagů. Nakonec přijali třídu 0 a třídu 1, 

což jsou jednoduché tagy s naprogramovanou pamětí z výroby, ta obsahuje unikátní EPC 

číslo. V roce 2003 všechny aktivity převzala organizace EPCglobal. Je to společný podnik 

celosvětové standardizační organizace GS1 a amerického UCC (Uniform Code Council), 

kterého hlavním úkolem je řídit další rozvoj standardů.  

Organizace EPCglobal schválila třídu 0 a 1 a EPC standardy. Třídy 1 a 0 měly 

několik nedostatků. Nejpodstatnějším nedostatkem byla nekompatibilita s normami ISO 

RFID. Dalším problémem tříd 0 a 1 bylo, že se nemohly používat globálně. Například tagy 

třídy 0 vysílaly signál na jedné frekvenci a přijímaly signál zpětně na jiné frekvenci  

v pásmu UHF, to je v Evropě zakázané. V roce 2004 EPCglobal vytvořil protokol druhé 

generace (Gen2), který není kompatibilní s předchůdcem. Cílem bylo vytvořit jednotný 

globální standard, který by více odpovídal normám ISO. Standard byl navržen tak, aby byl 

přijat ISO, ale nastaly neshody ohledně Application Family Identifier (AFI), což je 8 bit 

kód, který identifikuje původ dat.[8] 

Prozatím globální standardizace nebyla naplněna a proto existuje několik 

standardizačních společností. Mezi největší patří zmiňovaná společnost EPCglobal. Tato 

organizace vytvořila architekturu, což je soubor navzájem souvisejícich hardwarových, 

softwarových a datových standardů. Architektura se dělí na základě aktivit. První aktivitou 

je výměna objektů, zde patří protokoly jako: Vzdušné rozhraní UHF a HF Tříd 0 a 1 Gen 1 

a Gen2. Druhou aktivitou je infrastruktura. Aktivita infrastruktura zahrnuje standardy pro 

organizaci dat. Připomenu jen ty, které se týkají RFID tagu: EPC Standard pro data na tagu 
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(TDS1.4), Překlad dat na tagu (TDT1.0). EPCglobal  navrhla standard pro bezpečnost 

sdílených dat a zahrnula jej do certifikačního profilu X.509. V tomto profilu je 

poskytovaná minimální úroveň kryprografie. Slouží k definování a standardizaci 

identifikačních parametrů entit.[9] 

Druhou standardizační organizaci je ISO (International Organisation  

for Standardization), která má deklarovány své RFID standardy (tabulka 2). 

Jednotný standard neexistuje. Na trhu se vyskytují i takzvané proprietární 

standardy. Jsou to RFID standardy, které vznikly pro vlastní potřebu. Tyto proprietární 

standardy si tvoří společnosti na vlastní náklady. Typickým příkladem je Mifare od firmy 

Phillips Semiconductors.[10] 

Je zřejmé, že existuje velké množství standardů, které se liší určitými parametry 

transpondéru, a neustále vznikají nové s cílem vytvořit komplexní, celosvětově uznávaný 

standard. 

Tabulka 2: Standardy ISO pro RFID [6] 

Název Účel 

ISO 7816 Standard pro kontaktní čipové karty 

ISO 7816-1 Standard popisuje elektrické a mechanické vlastnosti karet 

ISO 7816-2 
Standard popisuje velikost, pořadí, umístění a funkčnost kontaktních oblastí 

karty. 

ISO 11784 Standard pro RFID identifikaci zvířat, popisuje strukturu kódu v tagu  

ISO 11785 Standard pro RFID identifikaci zvířat, popisuje přenosový protokol 

ISO 14443 
Standard pro bezkontaktní karty pracující na frek. 13,56 MHz s čtecím rozsahem 

do 15 cm. 

ISO 15693 
Standard pro bezkontaktní karty pracující na frek. 13,56 MHz s čtečím rozsahem 

od 1m do 1,5m. 

ISO 18000 Standard pro použití RFID v letectví. 

ISO 18000-1 Standard popisuje obecné parametry RFID 

ISO 18000-2 Standard popisuje parametry pro rozhraní <135kHz. 

ISO 18000-3 Standard popisuje parametry pro rozhraní 13,56 MHz. 

ISO 18000-4 Standard popisuje parametry pro rozhraní 2,54 GHz. 

ISO 18000-5 Standard popisuje parametry pro rozhraní 5,8 GHz. 

ISO 18000-6 Standard popisuje parametry pro rozhraní 860 až 930 MHz. 

ISO 18000-7 Standard popisuje parametry pro rozhraní 433 MHz 
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1.4.1 EPC 

Část kódu EPC, označující výrobce je přidělovaná organizací EPCglobal, aby byla 

zaručená celosvětová unikátnost každého čísla. Ostatní části čísla si vytváří každý výrobce 

sám v rámci jemu přiděleného prostoru.  Aby byla cena tagů co nejnižší, je standard 

založen na koncepci registrovaných prefixů. To znamená, že všechny informace nejsou 

uloženy v tagu, ale přistupuje se k nim prostřednictvím externích aplikací.  

EPC se skládá ze čtyř částí:  

 hlavička definuje strukturu EPC a složku číslovacího systému GS1, která bude  

v EPC  kódovaná,  

 EPC manager číslo, které označuje výrobce, 

 číslo výrobku - označuje druh výrobku u daného výrobce,  

 sériové číslo, které označuje konkrétní výrobek a umožňuje tak vyhledávat údaje 

k němu přidružené. 

Pro obchod je navržena 64 bitová a 96 bitová struktura. Do budoucna se uvažuje  

i o 128 bitové struktuře. Prostřednictvím 96 bitové struktury je možné jednoznačně 

identifikovat 268 miliónů firem, 16 miliónů druhů výrobků každé firmy a 68 miliard 

jednotlivých sériových čísel výrobků. 

K vyhledávání informací na základě EPC kódu byla navržena služba nazývaná ONS 

(Object Name Service). Je to databázová aplikace přístupná přes internet, která  

ke každému EPC kódu poskytuje URL adresu s podrobným popisem. Výsledky zobrazuje 

prostřednictvím XML souboru nebo v jazyce PML (Physical  Markup Language). PML  

je formát, ve kterém se můžou postupně vytvářet a uchovávat všechna důležitá data  

ke každému výrobku v průběhu výroby.[9] 
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2 ČTENÍ Z RFID TAGŮ 

Tato kapitola bude pojednávat o čtení RFID tagů. Představíme si korektní čtení 

tagu čtečkou od nejjednodušších provedení až po ty velmi složité. Budou popsány postupy 

při navazování čtení, následná antikolize, autentizace a přístup k datům v RFID tagu. 

Budou vypsána možná rizika vzhledem ke zneužití dat uložených na tagu. Představíme  

si různé šifrovací algoritmy od nejjednodušších tagů, které uchovávají EPC, až  

po ty nejsložitější jako jsou smard card s různými pokročilými šifrovacími algoritmy 

a funkcemi.  

2.1 Korektní čtení tagu 

Komunikace v RFID systémech sa navazuje mezi tagem a čtečkou. Čtečka  

je založená na konceptu “Reader Talks First” (RTF). To znamená, že je nadřízená tagu 

a komunikace probíhá způsobem výzva - odpověď. Používá se blokový přenos využívající 

poloviční duplex. Obě strany dokáží přijímat a posílat data, ale ne současně ve stejném 

čase. Když posílá jeden, druhý čeká.[1],[2] 

RFID systémy se chovají tak, že pasívní transpondér nečinně čeká do okamžiku, 

dokud se nedostane do pole čtečky. Pole čtečky je reprezentováno harmonickým signálem 

nosní frekvence a neustále vysílá příkaz k výzvě transpondéru. V tomto momentu, kdy  

se tag dostane do pole čtečky, získá potřebnou energii ke komunikaci. U aktivních tagů  

je situace jiná. Tag neustále v určitých časových periodách vysílá signál. Když se dostane 

do dosahu čtečky, čtečka začne komunikaci v podobě modulovaného a určitým způsobem 

kódovaného signálu. Tag zpracuje signál pomocí demodulátoru a odpovídá na příkaz 

odpovědí přes modulátor podle konceptu RTF. U nejjednodušších tagů nastává přímo čtení 

v podobě přenosu dat z tagu do čtečky. Složitější provedení vykonává antikolizi  

a autentizaci. Antikolizní protokoly mají za úkol zabránit interferencím různých tagů. 

Podstata je v tom, že čtečka si vybere jeden tag, se kterým bude komunikovat. Kvůli 

antikolizi bylo zavedeno unikátní identifikační číslo tagu (UID). Po skončení komunikace 

si jej zapamatuje a přejde na další tag. Postupně tímto způsobem přejde všechny tagy 

ve svém dosahu. Autentizace je proces, při kterém čtečka zjišťuje, zda se skutečně jedná 

o daný tag. Tagy s vysokým požadavkem na bezpečnost používají při autentizaci vyspělé 

kryptografické techniky a jejich komunikace je šifrovaná. Pokud proběhla autentizace 

úspěšně, začne korektní čtení požadovaných informací. 
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Příkazy, které čtečka používá, se dají rozdělit do čtyř skupin, a to na povinné, 

volitelné, patentované a dělané na zakázku. Patentované příkazy a příkazy dělané  

na zakázku definuje dodavatel.[1],[2] 

2.2 Ochrana před neoprávněným čtením 

Neoprávněným čtením se myslí takový přístup k datům na RFID tagu, ke kterým 

se dostane třetí strana. Musí být v zájmu vlastníka dat, aby byly citlivé informace v bezpečí 

před okolím. Čím je metoda zabezpečení složitejší a na vyšší úrovni, tím se samozřejmě 

zvyšují i nároky na samotné provedení RFID tagu. Na obrázku (obr. 2) můžeme pozorovat 

narůstající nároky na paměť tagu vzhledem k metodě ochrany. 

 

Obr. 2: Rozdělení RFID transpondérů na low-end a high-end podle funkčnosti[3] 

2.2.1 Jednoduché transpondéry bez zabezpečení 

Začneme od nejjednodušších provedení RFID tagů. Jimi jsou například různé 

EAS (Electronic Article Surveillance) nebo Smart label, tedy nalepovací etikety, které 

uchovávají EPC číslo. Tyto tagy obsahují malou nepřepisovatelnou paměť řádově desítky 

bajtů. Možnosti zneužití u těchto vyhotovení jsou minimální. První možností je sledování.  

Představme si situaci, že přijdeme do obchodu a koupíme si například boty 

s RFID tagem. Tag poslouží obchodníkovi jednoduchou identifikací. Po nablokování 
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a následném zaplacení by měla nastat deaktivace tagu. Deaktivace nastane buď pokusem 

o zápis (tato možnost funguje jen pro určité tagy) anebo vysláním příkazu KILL.  

o příkazu KILL by se měl tag dostat do pernamentního stavu klidu. Různé pokusy z praxe 

dokázaly, že i takto deaktivovaný RFID tag se dá oživit. Většina obchodů však deaktivaci 

neprovozuje. A právě v tomto momentu se obchodníkům dostává do ruk silný 

marketingový nástroj bez souhlasu zákazníka. Na základě funkčního tagu přímo ve zboží 

(v našem případě v botech) má obchodník přesné informace o pohybu zákazníka  

po obchodě. Tím dokáže zjistit, kde a kolik času tam strávil. Takto nabyté informace může 

libovolně použít. Obchodníci se obhajují tvrzením, že funkční tagy po zaplacení zboží mají 

své opodstatnění. Můžou sloužit například u záručních a pozáručních servisů anebo  

při reklamacích.[11]  

Druhým možným zneužitím je například možnost číst tyto tagy bez omezení.  

Za předpokladu masového zavedení RFID technologie může napomáhat například 

zlodějům, kteří s dostatečně silnou čtečkou můžou zjistit obsah vybavení domácnosti 

a následně vybrané věci odcizit. 

Ke zneužití může dojít i při neoprávněném přečtení různých identifikačních karet 

nebo přívěsků. Řešením může být zakoupení peněženek na tyto účely určených. Peněženky 

jsou navrženy na principu Faradayovy klece, tedy jsou odstíněny od radiových vln. 

2.2.2 Ochrana traspondérů  pseudonymy 

Přímo standard Gen2 definuje ochranný mechanizmus při komunikaci čtečky 

a tagu. Metoda ochrany obsahu tagů využívá pseudonymy. Pseudonym je dočasná identita 

využívaná k jednomu spojení. Pro jeden tag může být použitých několik identit. 

Pseudonym brání odposlechu a to tím, že útočník musí odchytit velké množství 

komunikace a následně ho přiřadit ke každé identitě aby mohl extrahovat například tajný 

klíč. Pseudonymy mají i své nedostatky. Mezi nejpodstatnější nedostatek patří častější 

používání tajného klíče a tím narůstá pravděpodobnost jeho prolomení.[1]      
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2.2.3 Ochrana transpondérů autentizací 

RFID tagy využívají k autentizaci hesla a klíče. Oproti předešlým provedením 

jsou mnohem složitější, výkonnější a samozřejmě finančně náročnejší. Obsahují 

přepisovatelnou paměť pro uchovávání autentizačních algoritmů, hesel a klíčů. Existuje 

několik metod autentizace. Metody se liší v závislosti na požadované bezpečnosti. 

Vzájemné symetrické ověření -  je autentizace mezi čtečkou a transpondérem, založená 

na třípřechodovém vzájemném ověření. Řídi se standardem ISO 9798-2, podle kterého  

se kontroluje znalost tajného klíče oběma stranami. Obě strany mají stejný tajný klíč K.  

Po přístupu transpondéru do pole čtečky se nemůžeme spoléhat na to, že se jedná 

o autorizovaný transpondér. Je potřebné každý vstupní člen prověřit za účelem zabezpečení 

potřebné ochrany. To stejné platí i v případě samotného transpondéru. Nesmí poskytnout 

prostor pro neoprávněnou manipulaci s jeho obsahem. Vzájemné ověřování začíná 

odesláním příkazu čtečky tagu. Tag vygeneruje náhodné číslo RA a pošle jej zpět čtečce 

jako odpověď. Potom čtečka vygeneruje náhodné číslo RB. Čtečka zakóduje náhodná čísla 

RA a RB pomocí společného tajného klíče (K) a společného klíčového algoritmu (EK). 

Vytvoří zašifrovaný blok dat (Token 1) a pošle jej transpondéru. Transpondér dešifruje 

Token 1 a číslo RA porovná se svým číslem RA. Pokud je shoda čísel, potom tag 

autentizoval čtečku. Následně vygeneruje druhé náhodné číslo RA2 a pomocí společného 

tajného klíče (K) a společného klíčového algoritmu (EK) vytvoří šifrovaný blok dat (Token 

2). Token 2 obsahuje kromě RA2 i původní náhodné číslo čtečky RB. Transpondér pošle 

Token 2 čtečce, která jej dešifruje a porovná náhodná čísla RB. Když nastane shoda, 

čtečka autentizovala transpondér a může nastat komunikace. 

Nevýhodou vzájemného symetrického ověřování je fakt, že všechny transpondéry mají 

stejný tajný šifrovací klíč (K).[10] 

Ověření pomocí odvozených klíčů – tato metoda autentizace vychází z principu 

vzájemného symetrického ověření a řeší jeho nedostatek se stejnými tajnými klíči. 

Každému transpondéru je při výrobě přidělen vlastní tajný klíč (KX), který je vytvořen 

zašifrováním sériového čísla hlavním klíčem (KM). Ověření začíná požadavkem čtečky  

na transpondér o sériové číslo. Součástí čtečky je i modul, který pomocí hlavního klíče 

(KM) a sériového čísla transpondéru vytvoří vlastní tajný klíč (KX). Když má čtečka 
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vlastní tajný klíč transpondéru, autentizace probíhá jako při vzájemném symetrickém 

ověření.[10] 

Obě tyto metody patří do Challange-response (výzva-odpoveď) autentizace. Novým 

trendem v oblasti autentizace je Active Authentication. 

Active Authentication – současné metody pro ověření identity uživatele využívají 

k autentizaci různé postupy, které zatěžují samotné uživatele, například vytvářet 

a spravovat dlouhá a složitá hesla. Rovněž nedokážou zaručit časovou stálost ověření 

identifikovaného uživatele. To znamená, že po prvotní autentizaci uživatele může nastat 

situace, kdy se k citlivým datům dostane jiná osoba.   

Aktivní autentizace se snaží tyto nedostatky řešit pomocí jedinečných aspektů,  

tedy využíváním biometrie. Biometrie je schopnost identifikovat na základě jednoho nebo 

více fyzických nebo povahových vlastností identifikovaného cíle. Je mnoho způsobů 

fyzické autentizace. Mezi nejpoužívanější patří snímání otisků prstů, sítnice oka anebo tvar 

krevního řečiště na ruce. Tato metoda autentizace je poměrně nová, ale už se začíná 

využívat. Důkazem je i nasazení této metody do nových RFID biometrických pasů,  

kde bez znalosti AA (Active Authentication Public Key Info) není možné vytvořit 

plnohodnotný klon.[12] 

2.2.4 Ochrana tagů pomocí šifrovacích algoritmů 

Kryptologie je vědná disciplína zabývající se šifrováním a dešifrováním 

informací. Používá se od samotného vzniku lidstva. Neustále prochází vývojem. Musíme  

si uvědomit, že každá šifra bude dříve či později prolomená. Šifrovaná komunikace  

mezi tagem a čtečkou probíhá po antikolizním protokolu i v průběhu autentizace. 

Není překvapením, že i nové technologie využívají šifrovací metody k utajení 

informací. Výjimkou není ani RFID. Protože RFID tagy disponují určitými omezeními, 

nemůžeme nasadit plnohodnotné kryptografické algoritmy. Proto vznikla lehká 

kryptografie. Zabývá se vývojem nebo oslabením už známých šifrovacích algoritmů,  

které je možné implementovat do RFID tagů. Požadavky na vývoj nebo oslabení šifer  

jsou takové, aby řešení bylo možné nasadit na technologii RFID a současně aby byla 

zabezpečená úroveň bezpečnosti. RFID tagy disponují prvky ekvivalentními hradlám 
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(jednotka je GE), které zabezpečují výkon. Rozsah je od 1000 do 10000 prvků. Délka 

šifrovacích klíčů a otisků byla stanovena na 80 bitů, což je dostatečné.[13]    

2.2.5 Proudové šifry 

Proudové šifry využívají princip postupného šifrování každého znaku informace. 

Trivium  

Trivium je synchronní proudová šifra s 80 bitovým klíčem. Vychází z projektu 

eSTREAM. Šifra má provokativně jednoduchou architekturu a proto budí velký zájem 

kryptoanalytiků. Doposud nebyla prolomená.  

Algoritmus tvoří trojice posuvných registrů, které zabírají 93 b, 84 b a 111 b. 

Společně tvoří stavový registr o délce 288 bitů. Na počátku je inicializační fáze, při které 

se stavový registr naplní klíčem a to od 1. bitu až po 80. bit a otevřeným textem od 94. bitu 

po 173. bit. Ostatní bity se naplní nulou kromě posledních třech bitů posledního posuvného 

registru, které se naplní jednotkama. Následně se vykoná 4x288 cyklů, při kterých  

se registry promíchají. 

 

Obr. 3: Blokové schéma šifry Trivium [14] 
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Po inicializaci se začne odebírat heslo o délce maximálně 2
64

 bitů. V každém 

cyklu jsou aktualizovány tři bity nelineární logickou funkcí. Ostatní bity jsou posouvány 

do dalších registrů. Tvorba hesla je znázorněna na obrázku (obr. 3).  

Tato šifra sice není nejrychlejší ani nejméně náročná, se svou spotřebou 2580 GE 

ale vyniká jednoduchostí a neuvěřitelnou paralelizací, kde na ploše 6,5 krát větší dosahuje 

šifrovací rychlost 13 Gbps.[1],[14]   

Grain v1 

Grain v1 je synchronní proudová šifra založená na lineárních posuvných 

zpětnovazebních registrech (LFSR) a nelineárních filtrech. Funkci nelineárního filtru plní 

nelineární zpětnovazební registr (NFSR). Společně se šifrou Trivium vychází z projektu 

eStream. Tato šifra se vyznačuje nízkou náročností. Spotřebovává jen 1450 GE  

při rychlosti šifrování 280 Mbps. To jí dává předpoklad k použití v nenáročných 

hardwarových vyhotoveních. 

 

Obr. 4: Blokové schéma šifry Grain v1 [15] 
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Sestává ze dvou registrů, které mají délku 80 bitů. Prvním registrem je LFSR 

a druhým je NFSR. Při inicializaci se registr NFSR naplní klíčem a registr LFSR se naplní 

64 bitmi otevřeným textem. Ostatní bity LFSR se doplní jednotkou. Poté se provede 

160 cyklů, při kterých se promíchají oba registry. Po promíchání se začne vytvářet heslo. 

Heslo se tvoří pomocí nelineární funkce třetího řádu. Ta zpracovává lineárně sedm bitů 

a nelineárně jeden bit z registru NFSR a současně čtyři bity z registru LFSR. Blokové 

schéma šifry můžeme vidět na obrázku (obr. 4). [1],[15] 

Crypto1 

Crypto1 je proudová šifra využívající lineární posuvný zpětnovazební registr 

LFSR. Šifra byla speciálně vyvinuta firmou NXP pro bezkontaktní karty Mifare Classic. 

Karty Mifare mají největší zastoupení bezkontaktních přístupových karet na světě. Tvoří  

až 80% celkového používání smart card. Tato šifra obsahovala různé nedostatky, což vedlo 

k jejímu prolomení v roce 2007.  

 

Obr. 5: Blokové schéma šifry Crypto1 s filtrační funkcí f(x) [16] 

Samotná šifra Crypto1 používá 48 bitový LFSR ke zpracování šifry, 16 bitový LFSR, 

který slouží jako generátor náhodných čísel (RNG) v průběhu fáze ověřování a filtrační 

funkci f(x). V průběhu inicializace je tajný 48 bitový klíč vložen do posuvného registru 

spolu s retězcem, který vznikl spojením vygenerovaného čísla a ID tagu pomocí funkce xor 

a zpětné vazby. Mezitím se ověřuje znalost tajného klíče čtečky. V každém taktu funkce 

f(x) vytvoří jeden bit key streamu z 20 bitů registru a registr se posune. Funkce f(x)  

je rozložená do šesti částí třech různých subfunkcí. Funkce f(x) i s blokovým schématem 

šifry crypto1 je znázorněná na obrázku (obr. 5). Tyto funkce jsou statisticky vychýlené, 

tedy jsou na sobě nezávislé.[16]  
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2.2.6 Blokové šifry   

Bloková šifra využívá princip šifrování bloků dat. Pomocí lehké kryptografie byly 

vyvinuty dvě blokové šifry. První je PRESENT, která vychází z AES šifry a druhou  

je LBLOCK založená na DES šifře. Byla vyvinuta i šifra nazvaná KeeLoq, která využívá 

plovoucí kód. 

Present 

Present je evropská bloková šifra, která využívá 1570 prvků ekvivalentních 

hradlám (GE). Tvoří ji nelineární binární funkce. Nelinearita je realizována substitučními 

boxy (S-box). Present obsahuje S-box typu 4x4. Protože nelineární funkce  

jsou jednoduché, je zapotřebí zvýšit náročnost šifry pomocí opakovaných cyklů. 

 

Obr. 6: Dva cykly substitučními boxy šifry Present [13]   

Proto každý ze čtyř výstupů z S-boxu pomocí permutace vstupuje do jiného  

S-boxu. Na obrázku (obr. 6) můžeme vidět dva cykly této šifry. Na transformaci se taky 

podílí 80 bitový klíč, který se funkcí xor přiřadí k permutovanému výstupu a následně  

se provede cyklem S-boxů.  Tak se vytvoří struktura substituce, permutace a xor s klíčem. 

Present dělí informaci na 64 bitové bloky, které následně šifruje v 16 S-boxech typu 

4x4.[1],[13] 

LBLOCK   

Jedná se o čínskou šifru vycházející ze šifry DES. V RFID tagu potřebuje na svou 

činnost 1320 prvků GE. Taky využívá substituční boxy typu 4x4, ale na rozdíl od šifry 

Present se snaží o optimalizaci v podobě polovičního vstupu. Následně obě poloviny spojí 
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pomocí Feistelovy struktury, kterou využívá i DES. Pomocí těchto operací dokáže ušetřit 

až polovinu nelineárních funkcí a náročnost musí zvýšit počtem opakování cyklů.  

Je to výměna prostředků paměti za čas. Taky využívá 80 bitový klíč, který aplikuje stejně 

jako šifra Present. Šifra LBLOCK je méně náročná a rychlejší než šifra PRESENT.[13]  

KeeLoq 

KeeLoq je bloková šifra založená na principu využívání nelineárního 

zpětnovazebního posuvného registru (NFSR). Byl navržen Frederickem Bruwerem, PhD 

a profesorem Gideonem Kuhnem v polovině 80. let. V roce 1995 byla prodaná firmě 

Microchip Technology za 10 miliónů USD. Tato šifra našla hromadné uplatnění 

v automobilovém průmyslu.[17] 

KeeLoq pracuje s plovoucími kódy. Ve vysílači a přijímači jsou pseudonáhodné 

generátory čísel. Generátor vytvoří 32 bitů plovoucího kódu na základě počítadla přenosu 

a 64 bitového tajného klíče, a to pomocí NFSR a funkce xor (obr. 7). Vysílač i přijímač 

jsou zesynchronizovány. Obsahují synchronizační počítadlo, které se každým použitím 

inkrementuje a tím vytvoří unikátní kód v určitém intervalu hodnot. 

 

Obr. 7: Blokové schéma šifry KeeLoq [17] 
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Na výstupu dostáváme 64 bitový rámec, který se v přijímači porovnává.  

Při porovnávání musí kód spadat do intervalu hodnot, tolerance kolem 50 hodnot.  

To znamená, že pokud se použije naprázdno vícekrát než je tolerance, vysílač a přijímač 

přestanou být synchronní.[17]      

Tato šifra je v dnešní době už překonaná, ale i nadále se masově využívá, protože 

prolomení je finančně i časově náročné. 

2.2.7 Hash funkce 

Hashovací funkce vytváří ze vstupního řetězce, což může být libovolný tok dat, 

krátký výstupní řetězec. Tento řetězec se označuje jako otisk vstupního řetězce. Vstupní 

řetězec musí být konečný nebo musí být zarovnaný. Výstupní řetězec, tedy hash je fixní. Je 

daný druhem hashovací funkce. Při stejném vstupním toku dané funkce je otisk stejný. 

Hashovací funkce vyjádřuje zobrazení větší množiny vstupů x do menší množiny výstupů 

H(x). Bezpečné hashovací funkce by měly splňovat následující vlastnosti: 

 jednocestnost – ze vstupu rychle získat výstup x→H(x), ne naopak H(y)→y  

 bezkoliznost – aby dva rozdílné vstupy nedávaly stejný výstup, kolize  H(x1)≠H(x2) 

 lavinovitost – výstup musí být silně závislý na každém bitu vstupu. 

Nejpoužívanější kryptovací hash funkce jsou MD5 a SHA a jejich různé varianty.  

Obě funkce MD5 a SHA byly v letech 2004-2005 prolomené. Proto vznikly pokračovatelé 

SHA-1, SHA-2 a nejnovější SHA-3. Všechny hashovací funkce jsou velmi složité  

na nasazení do RFID technologie.[18][19]. 

Proto pomocí lehké kryptografie vznikla například hashovací funkce Photon. 
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Photon   

Photon je lehká hash funkce, která vznikla spoluprací evropských a singapurských 

vývojářů. Se svou 80 bitovou délkou hashe a nenáročností (spotřebovává jen 1120 GE)  

je přímo dokonalou bezpečnostní metodou. Pro porovnání SHA-3 potřebuje více než 

12000 GE.  

Funkce vychází z AES a současně využívá techniku sponge (houby). Princip 

sponge můžeme vidět na obrázku (obr. 8). Při tvorbě hashe absorbuje po částech zprávu. 

Výsledný otisk zprávy vzniká následovně - na vstupu sa nahraje konstanta M, která  

je postupně částmi zprávy ovlivňovaná pomocí permutace. Permutace pracuje na šířce c 

a r. C vyjádřuje kapacitu a r je bitová rychlost. Výstupem je r´, což vyjádřuje vnitřní stav 

permutace. Z r´ se extrahuje výstupný otisk zprávy po dosažení požadované délky hashe. 

 

Obr. 8: Princip hashe Photon a princip „sponge“ [20] 

Permutace probíhá čtyřmi cykly blokové šifry AES s délkou c + r. Nejsložitější 

matice MDS je realizovaná sériově. Při práci s maticemi se používají S-boxy 4x4, které  

se realizují logikou. Photon má parametry a má tvar Photon n/r/r´, kde n je délka hashe a je 

to volitelný parametr. Na základě volby tohoto parametru n se upravují ostatní parametry. 

Při zvyšovaní délky hashe se zvyšují nároky na výkon.[20]  
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3 OCHRANA PŘED NEOPRÁVNĚNÝM ZÁPISEM 

Tato kapitola se bude věnovat zápisu nebo přepisům informací na tagu. 

Představíme si nejdříve korektní postup od navázání komunikace mezi tagem a čtečkou  

až k finálnímu zápisu do požadovaných sektorů paměti. Budou vzpomenuty další osobité 

principy ochrany paměti před zápisem. V konečné části této kapitoly si ukážeme 

potencionální riziko přístupu k paměti tagu. 

3.1 Korektní zápis do tagu    

 Tak jak bylo uvedeno v kapitole 2.1, komunikace probíhá dle konceptu RTF. 

Postup je totožný jako při čtení. Tedy získávání energie, komunikace mezi čtečkou 

a tagem, antikolize a následná autentizace. Změna nastává při konkrétních příkazech,  

kde čtečka přímo adresuje jednotlivé sektory paměti, kde chce zapisovat. 

Na příkladě si ukážeme postup korektního zápisu. Jako vzor nám poslouží zápis 

na kartu Mifare Classic. Nejdříve se provede identifikační a výběrová procedura. Při této 

proceduře vysílá čtečka do okolí signál s příkazem „Request“. Tagy reagují na výzvu, 

přeposílají odpovědi. Vzhledem k odpovědím čtečka posílá příkaz „Select“, kterým dává 

najevo svou připravenost. Na příkaz „Select“ tagy posílají své UID a doplňkové informace 

jako například Block Check Character (BCC) - je to hodnota ke kontrole chyb.  

Teď nastává antikolize, čtečka si vybírá jeden tag pomocí příkazu „Select UID“, se kterým 

začne komunikovat. Tag odpovídá zprávou o použité technologii. Nastává autentizace. 

Autentizace použitá v Mifare Classic je trojfázová a šifrovaná pomocí šifrovacího 

algoritmu Crypto1. V první fázi čtečka posílá tagu informace o sektoru, do kterého chce 

zapisovat, a klíč A. Klíč může být A nebo B. Následně tag odpovídá, zda je na vybraný 

sektor možný zápis a přeposílá náhodně vygenerované číslo nt. Dostávame se do druhé 

fáze, kdy čtečka vygeneruje odpověď a1 z čísla nt , klíče A, UID tagu a náhodného čísla nr. 

Pod pojmem „vygeneruje“ se myslí výpočet pomocí jednoduchých operací posuvu  

nebo nejčastěji exkluzivního logického součtu XOR. Ve třetí fázi stejný výpočet provede 

tag a porovná výsledek s výsledkem čtečky. Následně vypočítá odpověď a2 z náhodného 

čísla nr a posílá jej čtečce. Čtečka si vypočítá vlastní a2 z čísla nr a porovná  

jej s výsledkem. Pokud se obě zprávy a1 aj a2 se rovnají, byla vzájemná autentizace 

úspěšná a můžeme přejít přímo k zápisu. Zapisuje se po blocích, to znamená 16 b  
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do sektoru. Pokud chceme zapsat jen část bloku, musíme zkopírovat neměnnou část, přidat 

námi požadovanou změnu a překopírovat celý změnený blok do sektoru.[1],[2],[21]  

3.2 Ochrana uzamčením paměti 

Jak bylo popsáno výše, ochrana komunikace v RFID systémech se převážně 

zabezpečuje autentizací, ale existují i doplňková zabezpečení určitých operací jako 

například uzamčení paměti pro zápis. Přímo standard Gen2 definuje postup pro dočasné 

nebo permanentní uzamčení libovolné uživatelské paměťové buňky. Pokud je paměťová 

buňka uzamčená permanentně, do buňky se nedá zapisovat. Pokud je uzamčená dočasně, 

do buňky je možný zápis až po zadání 32 bitového přístupového hesla.[9] 

Trochu jiný princip uzamčení paměti využívají přístupové karty. Například karta 

Mifare Ultralight má v sektoru paměti 0x02 takzvaný lock-bit. Pomocí lock bitu je možné 

uzamknout celou paměť proti zápisu. Od výroby je povolen zápis až na první dva bloky, 

které uchovávají UID a BCC. Lock bit je možné změnit, ale pouze jednou. Po této změně 

již není možné zapisovat do paměti.[22] 

Čím vyšší je výkon a paměť tagů, tím jsou i zabezpečení proti zápisu 

propracovanější . Například karta Mifare Classik, která je o úroveň vyšší než Ultralight, 

využívá také přístupové klíče. Hesel a klíču může být více podle zón zápisu. Některá 

zařízení obsahují i počítadlo pokusů zadávání. Po překročení předdefinovaného počtu 

pokusů se zařízení dostane do stavu, kdy přestane komunikovat. Je to ochrana proti 

systematickým útokům.[9]  

3.3 Nahrání škodlivého softwaru do paměti tagu 

Následujíci odstavec ukáže možné riziko zneužití škodlivého softwaru nahraním 

do paměti tagu. Tag disponuje pamětí - je možné do ní nahrát libovolné informace. Tedy  

i škodlivý software nazývaný malware. Najdříve si celá RFID komunita myslela, že taková 

akce je nemožná vzhledem k tomu, že tag nedisponuje dostatečnou pamětí. Ale skupina 

programátorů v čele s Brunem Crispem z Vrije Universiteit Amsterdam dokázali 

demonstrovat RFID virus. Virus byl vytvořen za čtyři hodiny a zabíral jen 114 bitů.  

Byl navržen tak, aby spustil SQL-injection útok. Tento útok je založen na posílaní příkazů 

back-endové databáze. Jeho cílem bylo rozšířit se do co najvíce tagů a systémů. Tento 

virus byl jen demonstrací možného scénáře. Mnozí odborníci ale kritizovali tento pokus. 
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Argumentovali tím, že by musely být použity „hloupé čtečky“ a middleware s vážnými 

chybami, což je v reálném světe nesmysl. Autoři viru chtěli apelovat na návrháře RFID 

technologií, aby počítali s možností škodlivého softwaru na tazích a při programování 

middlewarů.[23]   

Dalším možným scénářem je útok typu buffer overflow (protečení zásobníku). 

Útok protečení zásobníku využívá neošetřené vstupní funkce. Vstupní funkce čtečky 

očekává při čtení dat nebo navazování spojení počet n bitů do určitého limitu a následně 

posílá data ke zpracování middlewaru. Middleware jako řídící program vyhodnocuje data. 

Je možné, aby vstupní funkce nebyla softwarově ošetřená proti překročení limitu dat,  

tehdy může virus nahraný v tagu poslat několikanásobně vyšší počet bitů a tím dojde 

k přetečení zásobníku. To způsobí nestandartní chování systému a může vést k tomu, že 

škodlivý kód z tagu přejde až k RFID middlewaru. Na serveru potom tento malware může 

napadnout databázové záznamy a znemožnit tak správnou identifikaci jiných RFID tagů,  

nebo dokonce může nainstalovat back door (zadní vrátka), díky kterým získá útočník 

přístup k údajům přes internet.[23]  
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4 TYPOVÝ PŘÍKLAD 

4.1 Mifare Classic 

Mifare Classic představují 80 % používání bezkontaktních identifikačních karet 

na celém světě. Jejich typickým využitím byly a jsou elektronické peněženky v dopravě 

nebo studentské karty. Jejich činnost specifikuje proprietární standard, který je 

kompatibilní s ISO/IEC 14443-A. Karta byla vyvinutá v roce 1995 firmou NXP 

Semiconductors. V roce 2007 nastalo prolomení jejího zabezpečení, ale karta má i nadále 

své zastoupení v celosvětovém používání. V následujícich odstavcích budou popsány 

největší nedostatky zabezpečení Mifare Classic a známé útoky na odhalení přístupových 

klíčů.[24],[25] 

4.2 Reverzní inženýrství karty Mifare Classic 

Protože zabezpečení Mifare Classic bylo postaveno na utajeném šifrovacím 

algoritmu Crypto1 a celkově byly informace o kartě utajovány, prvním, kdo přišel 

s informacemi, byli kryptoanalytici Karsten Nohl a Henryk Plotz. Své poznatky přednesli 

na konferenci 24th Chaos Communication Congress (CCC). Reverzním inženýrstvím 

zjistili značné nedostatky, především u lineárního zpětnovazební registru a generátoru 

náhodných čísel. Jejich poznatky byly využité při dalších analýzách karty, které vedly 

k zjištěním dalších nedostatků.[26]   

4.3 Získání klíčů odposlechem komunikace 

Bezkontaktnní karta Mifare Classic 1 K obsahuje 16 sektorů a Mifare Classic 

4 K 40 sektorů, pričemž každý sektor sestává ze 4 datových bloků. Poslední datový blok 

v sektoru obsahuje přístupové klíče A, B a samotné přístupové oprávnění k jednotlivým 

blokům. K realizaci tohoto druhu útoku je zapotřebí určité technické zázemí. Komunikace 

probíhá mezi legitimní čtečkou reprezentovanou například terminálem s přednastavenými 

přístupovými klíči a přístupovou kartou. Přístupové klíče je možné získat odposlechem 

a prolomením zachycené komunikace. Je potřebné specializované zařízení nazývané 

Proxmark III (obr. 9) s příslušnou vysokofrekvenční anténou. Toto zařízení bylo vyvinuto 

přesně k těmto účelům. Dokáže pracovat ve třech modech. Prvním je sniffing mode 

(odposlech komunikace), druhým je card emulation mode (emulace transpondéru) 

a posledním modem je reader mode (emulace čtečky). V tomto útoku pomocí 
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Proxmarku III odchytáváme komunikaci a následně dokážeme za pomoci programu Prox 

vytvořeného Jonathanem Westhuesem zjistit klíč. Výsledkem je přístupový klíč  

jen k sektoru, ke kterému přistupuje legitimní čtečka (tedy ne ke všem). Aby bylo možné 

vytvořit funkční klon nebo manipulaci a modifikaci sektorů paměti, musíme znát všechny 

přístupové klíče. Každopádně znát alespoň jeden přístupový klíč je dobrá výchozí pozice 

pro odhalení ostatních klíčů, jak bude popsáno v následujúcí kapitole.[25]  

 

Obr. 9: Naked Proxmark III; Zdroj:www.proxmark.org 

4.4 Získání klíčů pomocí „offline nested“ útoku  

Přístupová karta Mifare Classic obsahuje velké množství bezpečnostních 

nedostatků, které je možné využít k offline útoku prolomení přístupových klíčů. Pro tento 

druh útoku vytvořila slovenská bezpečnostní IT společnost Nethemba aplikacii mfoc 

(Mifare Classic Offline Cracker), která vznikla jako demonstrace zranitelnosti těchto karet 

a měla přispět k urychlení výměny za bezpečnější alternativu. Samotná aplikace mfoc má 

za cíl prolomit všechny přístupové klíče ke všem paměťovým sektorům za pomoci 

libovolné RFID čtečky. Musí být splněna jedna podmínka. Alespoň jeden z klíčů musí  

být přednadstaven výrobcem anebo musí být znám. Pokud tato podmínka není splněna,  

je potřebné zjistit tento klíč podle kapitoly 4.3. Výsledkem tohoto útoku je tabulka 
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se všemi přístupovými klíči ke všem sektorům paměti. A tím máme úplnou kontrolu nad 

kartou. Kartu můžeme číst, modifikovat nebo emulovat.[25] 

4.5 Navrhovaná opatření 

Je důležité si uvědomit riziko, které znamená používání těchto karet. Společnost 

Nethemba uveřejnila finanční náklady potřebné ke koupi technického vybavení určeného 

na prolomení a emulování těchto karet. Cena není vysoká, když si představíme dopady 

zneužití. Samotné zařízení Proxmark III je možné koupit za 180 eur. Cena čteček  

se pohybuje od 20 eur a cena prázdné karty kolem 1 eura. Proto i samotná společnost 

Nethemba doporučila vyměnit bezkontaktní karty Mifare Classic za bezpečnější alternativy 

jako je Mifare DESFire nebo Mifare Plus. Samozřejmě ne všude je možná výměna,  

buď z důvodu finančního nebo samotné výměny karet. 

V těchto případech je možné využít následující řešení doplňkové ochrany: 

Spojit UID karty s uživatelem – jedním z možných řešení je spojit existenci karty 

s uživatelem. Jedinečné číslo UID se nachází v nemodifikovatelné paměti read-only,  

proto jej není možné změnit. Pokud v systému spojíme takové číslo s konkrétním 

uživatelem a budeme jej při vstupu kontrolovat, můžeme dosáhnout účinné zabezpečení 

proti nedokonalým klonům. Tato metoda ale nedokáže odhalit modifikaci karty. 

Hash obsahu karty – další z možných metod je vytvoření digitálního otisku karty 

a následná kontrola v systému. Tato metoda brání modifikaci karty, ale je možné kartu 

zkopírovat i s platným hashem a plným kreditem a po utracení kreditu obnovit kartu kopií. 

Dané riziko se dá odstranit kontrolou spotřeby systémem.  

Odpočítavací počítadlo -  tato metoda kombinuje výhody předchozích řešení a zavádí 

počítadlo autorizací. Impelementované počítadlo je nastavené na maximální hodnotu  

a při každé autentizované akci se dekrementuje. Počítadlo je možné jen číst a je chráněno 

speciálními oprávněními přístupovými klíči A a B. Dále je využitý i digitální podpis 

a spojení s UID. Metoda chrání před jednoduchým vyklonováním a před opětovním 

obnovením karty. Ovšem nedokáže zabránit prolomení přístupových klíčů a tím přečtení 

obsahu karty, z kterého se dá vytvořit 100% klon.[25] 
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5 ZÁVĚR 

Bakalářská práce se věnovala RFID technologii zaměřené na zabezpečení  

a ochranu informací na tagu. V první části práce byla popsaná teorie této technologie 

a principy transpondérů. Velká část byla věnovaná i standardizaci. Daná problematika  

má svá úskalí, existuje množství standardů, které nejsou kompatibilní a duplikují se.  

Proto věřím, že kompetentní společnosti zabývající se standardizací vytvoří komplexní 

řešení, přínosná pro všechny.  

Dále byly popsány akce čtení a zápisu informací na transpondér. Věnovali jsme se 

různým technikám zabezpečení před neoprávněným zápisem a čtením. Bylo ukázáno, 

jakým směrem se ubírá trend. Představili jsme si různá kryptografická řešení vytvořená 

převážně pomocí lehké kryptografie, jejich funkčnost a potenciál. Protože technologie 

rychle směřuje kupředu, je zapotřebí držet krok i v zabezpečení. Je mnohem jednodušší  

se dostat k informacím o metodách prolomení zabezpečení, což přidává na zranitelnosti 

bezpečnostních řešení. Je to nekonečný koloběh - na jedné straně jsou společnosti anebo 

jednotlivci, kteří vymýšlejí stále propracovanější a sofistikovanější bezpečnostní řešení, 

a na straně druhé jsou jiní odborníci, kteří tato řešení lámou a obcházejí. Musíme  

si uvědomit, že každé zabezpečení bude jednou prolomeno, je to jen otázka času.  

Byl nastíněn i možný scénář a stávající riziko spojené se škodlivým softwarem v RFID 

zařízeních. V dnešní konzumní společnosti je hlavně malware zaměřen na průzkum trhu  

a spotřebitele.  

Poslední část byla věnovaná jednomu konkrétnímu problému s používaním karet 

Mifare Classic. Byly představeny praktické útoky zaměřené na prolomení přístupových 

klíčů a tím úplná kontrola nad kartou. Jako poslední byly navrženy metody dopňkové 

ochrany karet Mifare Classic.   

Doufám, že mnou zpracované informace o zabezpečení RFID tagů budou 

přínosem a cíl této bakalářské práce byl tímto splněn. 
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