kryptologie pro praxi

Penetrační test RFID – Případ HID
Následující ãlánek patﬁí do stejného kontextu jako „Pﬁípad INDALA“ publikovan˘
v ST 7/2008 [6]. Dále se proto omezíme na
hlavní fakta nového pﬁípadu. I zde bylo cílem pomocí penetraãního testu provûﬁit
systém fyzické bezpeãnosti zaloÏen˘ na ãipech RFID. Otázkou k provûﬁení bylo, zda
a jak sloÏitû lze vytvoﬁit funkãní duplikát
nûãí pﬁístupové karty.

nic vûnuje mimo jiné právû návrhu obvodÛ pro RFID, jsme si zapÛjãili modul

Data sem a tam
Na originálních kartách, které nám byly zapÛjãeny, bylo mimo jiné decentnû nati‰tûno
slovo „HID“. Na internetu nebylo sloÏité zjistit, Ïe firma stejného jména vyrábí celou ﬁadu karet s dan˘m oznaãením. Nûkteré z nich
jsou pﬁitom urãeny pro pásmo LF, jiné pro
HF. Solidní detaily v‰ak uÏ jaksi chybûjí. Dále jsme narazili na zajímavou kauzu (viz napﬁíklad [4]), pﬁi které tato spoleãnost právní
cestou zasáhla do obsahu pﬁedná‰ky poukazující na slabinu nûkterého z jejich ãipÛ.
Inu, opût máme tu ãest s pûkn˘mi pa‰áky!
Komunikaãním pﬁijímaãem (viz ST
7/2008) jsme propátrali pole v okolí jedné
z dveﬁních ãteãek, abychom zjistili, kde
testované karty pracují. Nade v‰í pochybnost to bylo pásmo LF, a ‰lo tedy nejspí‰
o technologii HID Prox [3]. Na‰i multiprotokolovou ãteãku jsme tentokrát ani nezkou‰eli, neboÈ tuto platformu s jistotou
nepodporuje. Místo toho jsme rovnou
pouÏili improvizovanou magnetickou sondu a podívali se, jak vypadá reakce karty
v poli ãteãky generující pouze základní
nosnou. Prost˘m okem jsme zde ov‰em
nic zajímavého neodhalili – zjevnû bylo
nutné signál nejprve amplitudovû demodulovat. K tomu úãelu jsme vyuÏili ladicí
body v na‰í zlodûjce z ST 2/2008. Upravená zlodûjka pouze generovala základní
nosnou a my jsme se s osciloskopem pﬁipojili za demodulátor AM. Získan˘ prÛbûh je na obr. 1 ve Ïluté stopû. Zelená stopa je pomocn˘ komparátor, kter˘ teì není
podstatn˘. Aãkoliv je signál díky extrémní
jednoduchosti rádiové ãásti zlodûjky znatelnû zaru‰en˘, pﬁesto zﬁetelnû vidíme dvû
vûci. Za prvé karta po umístûní do pole
ãteãky automaticky vysílá nûjaká data, coÏ
je pro nás, coby útoãníky, moc dobré znamení. Za druhé vidíme, Ïe data jsou kódována pomocí slov nad mnoÏinou dvou základních symbolÛ {A, B}, které odpovídají
modulaci pomocnou nosnou f/a respektive f/b, kde f je frekvence základní nosné.
Pro získání signálu, kter˘ bude moÏno
spolehlivû dekódovat, jsme museli na‰i
zlodûjku ponûkud vylep‰it. Malinko jsme
si ov‰em usnadnili práci. Od v˘vojáﬁské
spoleãnosti ASICentrum [5], která se coby
souãást ‰v˘carské firmy EM Microelectro-
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Obr. 1 Původní zlodějka a HID Prox

Obr. 2 EM4095 v akci – symbol A

P4095 DEMO BOARD [2] osazen˘ ãipem
EM4095[1]. Tamní v˘vojáﬁ je‰tû pﬁidal
ideu jak tento obvod dostat do ponûkud
nestandardního reÏimu umoÏÀujícího pasivní odposlech dat vysílan˘ch ãipem do
originální ãteãky. Ne Ïe by byl nûjak˘ problém v tom, aby EM4095 generoval napájecí pole sám, ale pouÏití pasivního odposlechu zásadnû roz‰iﬁuje vyuÏitelnost
pﬁedvedeného útoku. BlíÏe se na tento zajímav˘ obvod podíváme pﬁí‰tû. Zde se
omezíme na konstatování, Ïe reÏim pasivního odposlechu (zdÛraznûme, Ïe to není
standardnû publikovan˘ modus) jsme na
zapÛjãeném modulu jednoduch˘m pﬁepojením anténního obvodu bez problémÛ realizovali a rovnûÏ tak jsme k nûmu bez potíÏí pﬁipojili digitální ãást na‰í zlodûjky.
Tak vznikl robustní odposlechov˘ pﬁípravek pro pásmo LF.
Signál získan˘ odposlechem komunikace
s originální ãteãkou je na obr. 2. Îlutá stopa
pﬁedstavuje obnovené hodiny neboli základní nosnou (PLL syntéza se závûsem na anténu), zelená stopa druhého kanálu znázorÀuje demodulovan˘ signál vysílan˘ testovací
kartou HID. To v‰e nabízí pﬁímo EM4095.
Zbytky ru‰ení patrné na prÛbûzích jsou nejspí‰ cenou za to, Ïe jsme si pﬁíli‰ nelámali
hlavu se stínûním na‰eho pﬁípravku. Nicménû pﬁi zpracování pﬁes analogové vstupy
procesoru PIC16F628, kde pracují programovatelné komparátory, jsme nezaznamena-

li Ïádné potíÏe. Odtud uÏ jsme snadno urãili konkrétní hodnoty pomocn˘ch frekvencí
pro v˘‰e zavedené znaky: A ~ f/8, B ~ f/10.
ZároveÀ jsme zmûﬁili, Ïe doba trvání rámce
jednoho znaku je rovna 50/f, kde f je frekvence základní nosné.
Délku v˘stupní posloupnosti jsme urãili na základû periody opakování posloupnosti znakÛ A/B získan˘ch dekódováním
demodulovaného signálu karty. U v‰ech
karet se posloupnost opakovala po 96 znacích. Tím jsme mûli obraz karty plnû urãen. Stejnû jako minule, ani zde jsme se
nezab˘vali tím jak získané slovo pﬁevést
na obsah pamûti karty. Letmá anal˘za napovídá, Ïe bychom mûli provést je‰tû jedno dekódování podle konvence manchester s vynecháním jisté synchronizaãní posloupnosti a Ïe v˘sledn˘ch nejv˘‰e 48 bitÛ (nevíme jak interpretovat onu synchronizaci) by pak bylo skuteãn˘m datov˘m
obsahem karty. Nic takového my ov‰em
dûlat nemusíme, protoÏe nám jde o vytvoﬁení duplikátu, nikoliv o naprogramování
zcela nové karty. Namísto toho se musíme
porozhlédnout po nûãem, co umí získané
základní slovo o délce 96 znakÛ podle
zmûﬁen˘ch parametrÛ pﬁehrát do pole
ãteãky. Oblíben˘ ãip Q5 (ST 3/2008) nás
ani tentokrát nenechal na holiãkách.
S konfiguraãním slovem 60 01 80 56
a konvencí A = 0, B = 1 jsme úspû‰nû naklonovali v‰echny testované karty.

Závěr
Technika penetraãních testÛ opût slavila
úspûch. ZároveÀ vidíme, Ïe obliba pouÏívání nevhodn˘ch ãipÛ RFID aplikaãními
inÏen˘ry patrnû nezná mezí. Nezb˘vá neÏ
doporuãit vûnovat této oblasti zv˘‰enou
pozornost a, mimo jiné, zaãít provádût
i takovéto testy. Pokud je nám známo, tak
komerãnû je dosud nikdo nepoÏaduje ani
nenabízí. Z na‰eho hlediska je pﬁitom uÏ
pár minut po dvanácté.
Vlastimil Klíma, Tomá‰ Rosa,
v.klima@volny.cz, tomas.rosa@rb.cz
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