kryptologie pro praxi

RFID a kouzlo Vánoc
Budou to uÏ bezmála dva roky, kdy jsme se
demonstrací útoku postranním kanálem na
MIFARE Classic v ST 8/2009 v tomto seriálu
naposledy vûnovali bezpeãnosti RFID. Nade‰el ãas k tématu vrátit a reflektovat v˘znamné události, které se od té doby staly.

Legic Prime
âipem, kter˘ to odnesl hned po MIFARE
Classic (dále jen MFC), byl Legic Prime,
kter˘ v té dobû pouÏívalo napfiíklad hamburské leti‰tû [3]. Deklarované schopnosti
tohoto ãipu zhruba odpovídají MFC. Jedná
se o pamûÈovou kartu s údajnû kryptograficky fiízen˘m pfiístupem. Její úãel je v‰ak
mnohem tûsnûji spojen s pfiístupov˘mi systémy, coÏ se odráÏí i na mnoÏinû podporovan˘ch funkcí. Více detailÛ zde bohuÏel
uvést nemÛÏeme, neboÈ témûfi v‰e kolem
této technologie je pfiísnû stfieÏen˘m firemním tajemstvím. DluÏno podotknout, Ïe
v tomto smûru Legic zdaleka pfiekonává
ostatní v˘robce, neboÈ kolem sv˘ch produktÛ vytváfií bezmála „sektu“. Existuje nûkolik úrovní „zasvûcení“, pfiiãemÏ bez pfiíslu‰ného iniciaãního rituálu není moÏné koupit ani obyãejnou ãteãku. Není proto divu,
Ïe chuÈ analytikÛ podívat se tomuto ãarovnému hrnci pod pokliãku byla opravdu
velká. Její úspû‰né nadzvednutí byla pfiedvedeno o Vánocích roku 2009 na tradiãním
hackerském kongresu CCC [2]. Nyní uÏ je
jasné, Ïe v hrnci Legic Prime se místo chutného pokrmu ‰kvífiil pûkn˘ blaf.
Podstatu útokÛ velmi trefnû shrnuje uÏ
samotn˘ název práce [2], kter˘ je – stejnû
jako ãip samotn˘ – parodií na okfiídlené
„security in depth“. PouÏit˘m algoritmÛm
by spí‰ sedûl název klamav˘ kód, neboÈ jedinou tajnou informací byl popis tohoto
kódu – ve schématu totiÏ Ïádné explicitní
tajné klíãe nejsou ani zavedeny! ÚroveÀ
bezpeãnosti je tak je‰tû níÏe neÏ u MFC.
Praktickou stránku rizika podtrhuje fakt,
Ïe rádiové rozhranní tûchto ãipÛ, které se
Legic údajnû pokou‰el standardizovat jako
ISO 14443 F, se podobá spí‰ tzv. kartám
s vazbou na dálku dle ISO 15693, coÏ vede
na oficiálnû slibovanou komunikaãní vzdálenost aÏ cca 70 cm. Za uveden˘ch okolností se ov‰em nejedná o pfiíjemnou provozní vlastnost, n˘brÏ o markantní zv˘‰ení
rizika krádeÏe identity.
V˘robce pfiirozenû rychle pfiispûchal
s tvrzením, Ïe ãipy fiady Prime jsou uÏ „samozfiejmû“ zastaralé a Ïe doporuãuje pfiejít
na fiadu Advant. BohuÏel v‰ak i zde je striktnû aplikován naznaãen˘ pfiístup vrcholné
exkluzivity okofienûn˘ haldou mlÏících marketingov˘ch pojmÛ. Je proto otázkou, zda se
nejedná jen o dal‰í uplatnûní techniky „obskurnost aÏ do morku kostí“.
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HID iClass
Nadûlovalo se i o loÀsk˘ch Vánocích na
27. roãníku CCC. Tam to dostal ãip HID
iClass [1], coÏ má b˘t bezpeãn˘ nástupce jiÏ
dfiíve prolomeného HID Prox. PfiipomeÀme,
Ïe útok na HID Prox jsme nezávisle na‰li
a publikovali v na‰em seriálu v ST 9/2008.
Dnes se z napadání tohoto ãipu stal uÏ témûfi folklór, coÏ dokazují napfiíklad webové
stránky [5]. VraÈme se v‰ak k fiadû iClass,
jejímÏ slabinám v˘zkumníci vûnovali rovnou celé webové stránky [4]. Zde popsan˘
útok je zajímav˘ tím, Ïe pfiísnû vzato nenapadá ãip samotn˘, n˘brÏ jeho klíãové hospodáfiství. Za cíl útoku je pfiitom trefnû vybrán nejslab‰í ãlánek fietûzu, kter˘m momentálnû je – ãteãka!
V takzvaném standardním reÏimu je pfiístup do ãipu iClass chránûn továrními klíãi,
které jsou pfiirozenû uloÏeny v kaÏdé ãteãce. Tu lze na rozdíl od Legicu koupit celkem
volnû v internetovém obchodû, ãímÏ samozfiejmû nechceme nijak bránit strategii tutlání slab˘ch algoritmÛ. Analytici se konkrétnû
zamûfiili na typ RW400, ale sehnat se dají i jiné. Jádrem ãteãky RW400 je zástupce v‰eobecnû oblíben˘ch mikrofiadiãÛ rodiny PIC,
konkrétnû PIC18F452. K ochranû klíãÛ
iClass jsou pouÏity bûÏné mechanizmy tohoto procesoru, kter˘ umí po jednotliv˘ch blocích chránit svou pamûÈ programu a dat proti ãtení pfies ladicí rozhraní. Zámûrnû jsme
zv˘raznili ochranu aplikovanou po individuálních segmentech, neboÈ ta je právû tím
místem, kde pa‰áci (tedy ti, kdoÏ nepotfiebují nic znát a jdou rovnou tvrdû na vûc) o‰klivû narazili. Chránûnou pamûÈ sice lze odblokovat jen za podmínky jejího smazání, av‰ak
zároveÀ je zde moÏnost pracovat nezávisle
s jednotliv˘mi bloky. Bez jak˘chkoliv útoãn˘ch technik tak lze pfies definované vnûj‰í
rozhraní dosáhnout toho, Ïe odblokovány
a smazány budou jen urãité segmenty, zatímco ostatní zÛstanou v pÛvodním stavu.
Je zajímavé, a pro v˘vojáfie jistû pouãné,
projít si cel˘ postup útoku [1], kdy analytici u procesoru ãteãky nejprve obûtovali
blok zavadûãe, kter˘ naplnili vlastním kódem. Ten potom pfies bûÏné sériové rozhraní ochotnû odeslal obsah zb˘vajících, dosud
zablokovan˘ch pamûÈov˘ch segmentÛ. PamûÈ, jakkoliv chránûná pfied ãtením z vnûj‰ího prostfiedí, byla totiÏ stále dostupná
pro ãtení programem bûÏícím uvnitfi mikrofiadiãe. Samotn˘ blok pÛvodního zavadûãe byl následnû získán z druhé ãteãky,
kde byly vhodnû obûtovány jiné, nyní jiÏ
známé bloky. Ve finále tak analytici získali
naprosto kompletní obsah programové a datové pamûti ãteãky RW400.
Prvním úlovkem byly samozfiejmû klíãe
pro tzv. standardní reÏim, jehoÏ bezpeã-

nost tím okamÏikem padla. Správnû by nyní
mûlo dojít ke zmûnû klíãÛ, sotva se nûjaká
ãteãka dostane – byÈ jen na chvíli – mimo
kontrolu. To je pochopitelnû absurdní
pfiedstava.

Slovo pašákům
Z jist˘ch kauz kolem MFC lze soudit, Ïe
i pa‰áci ãtou ná‰ seriál, coÏ nás tû‰í. BohuÏel mu v‰ak ne vÏdy rozumí, coÏ nás mrzí.
V diskusích zaznûla otázka, jak vÛbec mÛÏeme fiíct kfiivého slova, kdyÏ jsme pfieci
MFC v ST 2/2007 tak pûknû pochválili.
Snad jde o vûtu ze závûru: …Pomineme-li
délku klíãe, nevefiejn˘ algoritmus a prakticky neznámé prvky ochrany proti postranním kanálÛm, jsou karty MIFARE robustním, snadno uchopiteln˘m a aplikovateln˘m prostfiedkem, kter˘ právem nalézá svá
dobrá uplatnûní v bezpeãnostních systémech „bûÏné spotfieby“. Dovolujeme si tímto pfiipomenout, Ïe kaÏdé tvrzení má v logice svou premisu, která uvádí podmínky
implikující dÛsledek. MoÏná to zbortilo
nûãí pfiedstavy o svûtû, ale ve skuteãnosti
se nestalo nic jiného, neÏ Ïe premisa byla
vyvrácena. Prostû bylo ukázáno, Ïe tyto
aspekty nadále pomíjet nelze. Kvalitu bezpeãnosti pfiitom mimo jiné dokládá právû
schopnost pruÏnû reagovat i v takov˘ch situacích. Pa‰áci, ktefií zaspali dobu, se uÏ
mohou jen vztekat. Av‰ak nikoliv na na‰e
tvrzení, jehoÏ formulace navíc pfiesnû odhadla, kde jsou potenciální slabá místa.
Jak bylo ukázáno v ST 8/2009, nejrazantnûj‰í útok kombinuje právû krátkou délku
klíãe se slabinami tutlaného algoritmu a chybov˘m postranním kanálem!

Závěr
Bûhem uplynul˘ch dvou let byla jedna
technologie odepsána, druhá váÏnû nahlodána. Útok na HID iClass lze oznaãit jako
pfielomov˘, neboÈ místo karty si bere primárnû na pa‰kál ochranné mechanizmy
ãteãky. Najevo tak vy‰ly i nûkteré proprietární kryptografické algoritmy, na kter˘ch
se uÏ zaãalo pracovat. Uvidíme, co pfiinesou leto‰ní Vánoce.
Vlastimil Klíma, Tomá‰ Rosa,
vlastimil.klima@knzsro.cz, tomas.rosa@rb.cz
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