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Mõju ja tagasiside
Uuritud tehnoloogitate analüüs oli tähtis, sest
• see tõi välja tehnoloogiate nõrkused, aidates

• tõsta neid kasutavate ettevõtete teadlikust ja
• neil paremini hinnata tehnoloogiast tulenevaid riske.

• see võimaldab teistel uurijatel edaspidi kergemini leida
potentsiaalseid turvaauke.

Tulemused said positiivset tagasisidet ühelt peamiselt kiipkaartide
uurijalt ning töö kajastamise vastu tundis huvi ka Sisekaitseakadeemia
ajakiri Turvalisuskompass.

Sissejuhatus
Tegu on bakalaureusetööga, milles uuriti kahte Tartu Ülikoolis enim
kasutusel olevat kiipkaarditehnoloogiat: Indala ja Seos™. Kummagi
tehnoloogia puhul on tegu omandtarkvaraga ehk firma pole
avalikustanud nende tehnilisi detaile ega tööprotsessi.

Selline pime usk liigipääsu reguleeriva tarvara turvalisusesse võib olla
riskantne, mille tõttu otsustati uurida neid tehnoloogiaid ning
koostada detailsem ja ülevaatlikum dokument kui on seni avalikult
kättesaadav olnud.

Seos™

Seos™ kaartides kasutusel olev juhuarvude generaator võib olla nõrk.
Kaardiga genereeriti 93 tuhat juhuslikku UIDd ning neid võrreldi Pythoni
Numpy teegiga genereeritud UIDdega.

Märgata oli statistiliselt ebatõenäolist arvu juhuarvude põrkeid, mis võib
seada ohtu kaardi krüptograafilised operatsioonid.

Koostati Seos™ kaardi ja lugeja vahelise kommunikatsiooni täielik
üleskirjutus ning edasi-tagasi liikuvate andmete dešifreerimine.

Joonis 2. Seos™ kaardi ja lugeja vahelise kommunikatsiooni kokkuvõte

Java kaart

Seos™ kaartide uurimiseks loodi ka Java kaardi aplet, mille abil oleks
võimalik emuleerida erinevaid kõrgsagedusel töötavaid kaarte ning
salvestada lugeja saadetud käske.

Joonis 3. Java kaart
Kaart salvestab lugejalt talle saadetud toored andmed ning kasutades
sellel otstarbel kirjutatud Pythoni skritpe saab need salvestused
kaardilt kätte loetavasse formaati vormistatuna.

Metoodika
Analüüsiti vastavaid tehnoloogiaid puudutavaid dokumente
(standardid, aimeartiklid)

Tehti eksperimente:
• Indala puhul

• Uuriti kaartide UID-de Levenshteini kaugust
• Katsetati kaartide kloonitavust

• Seos™ puhul
• Lindistati ja dešifreeriti kaardi ja lugeja vahelist

kommunikatsiooni
• Statistiliselt analüüsiti kaartide UIDde juhslikkuslikkust

Mõisted
UID – kiipkaardi identifikaator
Levenshteini kaugus – kahe sõne erinevuse arvutamiseks kasutatav
mõõdik
Aplet –väike rakendusprogramm, enamasi Java keeles

Seos - Test 1
Juhuvalimi suurus: 500
Keskmiselt põrkeid: ~20 

Numpy - Test 2
Juhuvalimi suurus: 500
Keskmiselt põrkeid: 0.007
Juhtude arv, kus põrgete arv oli ≥20
(1 millioni iteratiooni jooksul): 0

Tulemused
Indala

Uuringu käigus kogutud 13 Indala 224-bitise UID Levenshteini
kaugus üksteisest oli keskmiselt 12 poolbaiti. Tulemused olid
vahemikus 3-17 poolbaiti, mis võib teatud olukordades olla ebapiisav
erinevus.
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Indala kaardid on kergesti kloonitavad kasutades veebist ostetavaid
seadmeid nagu Proxmark.

Joonis 1. Proxmark Easy
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