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Resum

NFC (de l'anglès,  Near Field Communication) és una tecnologia que ens permet la comunicació
inal·làmbrica  entre  dispositius  mitjançant  la  identificació  per  radiofreqüència.  El  fet  diferencial
respecte la resta de tecnologies és la distància màxima de comunicació (20 cm) i la compatibilitat
funcional tant en targetes físiques com en smartphones.

Les  principals  empreses  de  targetes  de  crèdit  s'han  aliat  amb  els  bancs  i  han  escollit  aquesta
tecnologia com el futur substitut dels sistemes de pagament actuals (targeta i PIN). Segons l'última
entrevista realitzada al director general de Visa Europe per Espanya i Portugal, el passat mes de
febrer existien 6 milions de targetes amb xip NFC en circulació i s'espera que a finals de 2014
s'arribin als 10 milions d'unitats a tot l'estat.

L'objectiu del treball és analitzar i demostrar si l'estàndard implementat per realitzar aquest nou
sistema de pagament és suficientment segur com per assumir aquesta responsabilitat. Es realitza un
estudi  teòric  sobre  la  tecnologia  avaluant  la  seva  aplicació  dins  dels  sistemes  de  pagament.
S'analitzen les vulnerabilitats i amenaces a les quals aquesta es troba sotmesa i es desenvolupa un
atac en forma d’aplicació mòbil per tal de corroborar la investigació realitzada.

Resumen

NFC (del inglés,  Near Field Communication) es una tecnología que nos permite la comunicación
inalámbrica entre dispositivos mediante la identificación por radiofrecuencia. El hecho diferencial
respecto  al  resto  de  tecnologías  es  la  distancia  máxima  de  comunicación  (20  cm)  y  la
compatibilidad funcional tanto en tarjetas físicas como en smartphones.

Las principales empresas de tarjetas de crédito se han aliado con los bancos y han elegido esta
tecnología como la futura sustituta de los sistemas de pago actuales (tarjeta y PIN). Según la última
entrevista realizada al director general de Visa Europe para España y Portugal, el pasado mes de
febrero existían 6 millones de tarjetas con chip NFC en circulación y se espera que a finales de 2014
se alcancen los 10 millones de unidades en todo el estado.

El objetivo del trabajo es analizar y demostrar si el estándar implementado para realizar este nuevo
sistema de pago es suficientemente seguro como para asumir esta responsabilidad. Se realiza un
estudio teórico sobre la tecnología evaluando su aplicación dentro de los sistemas de pago. Se
analizan las vulnerabilidades y amenazas a las que ésta se encuentra sometida y se desarrolla un
ataque en forma de aplicación móvil para corroborar la investigación realizada.
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Abstract

NFC (Near Field Communication) is a technology that allows us communication between wireless
devices  using  radio  frequency  identification.  The  differentiating  factor  compared  to  other
technologies is the maximum communication distance (20 cm) and functional support both physical
cards and smartphones.

Major credit card companies have allied with the banks and have chosen this technology as the
future replacement for current payment systems (card and PIN). According to the latest interview
with the CEO of Visa Europe to Spain and Portugal, in February there were 6 million cards in
circulation with NFC chips and it is expected that by the end of 2014 10 million units will be
reached statewide.

The objective of the research is to analyze and demonstrate if the standard implemented for this new
payment system is safe enough to assume this responsibility. A theoretical study has been carried
out assessing this new technology and evaluating its implementation within payment systems.

Vulnerabilities  and  threats  to  which  it  is  subject  have  been  analyzed,  and  an  attack  has  been
designed to take place in the form of a mobile application to corroborate the investigation.
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Prefaci

Encara no havia finalitzat el tercer any de carrera i tot i que no tenia clar quin seria el temari, sabia
que volia desenvolupar un treball de fi de grau que impactés. El sector de la seguretat m'atrau des de
fa molts de temps, aproximadament fa sis anys que vaig aconseguir trencar la seguretat de la meva
primera  xarxa  wifi.  Des  d'aleshores  sempre  he  seguit  en  contacte  dins  de la  comunitat  hacker
intentant ajudar a recercar les debilitats dels diferents sistemes.

Tot va començar quan em trobava fent cua en un supermercat per pagar la meva compra, la persona
del meu davant va realitzar un pagament amb una targeta NFC sense la necessitat d'introduir el codi
PIN. Em vaig quedar del tot parat i em vaig dir a mi mateix que aquell sistema hauria de tenir
alguna vulnerabilitat i l'hauria de trobar.

Em motivava tenir la possibilitat de donar a conèixer a la població de les amenaces a les quals es
troben exposats amb l'ús de les targetes de crèdit NFC i explicar com poden estar protegits de
possibles atacs. Sabia que a mesura que avancés en l'estudi, la meva satisfacció incrementaria de
manera exponencial. No només tindria la complaença del treball en sí, sinó que em trobava amb la
l'oportunitat de poder aportar algun element productiu a la societat.

Així que aprofitant que finalitzava l'assignatura “Estratègies de Seguretat en Xarxes i Serveis” vaig
proposar realitzar el treball de fi de grau a la tutora de la matèria. Durant el trimestre em va encantar
el seu mètode de treball i el seu tarannà amb els alumnes. Així que no vaig dubtar en saber quina
persona podria acceptar la meva proposta.
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1. INTRODUCCIÓ

1.1 Motivació

El telèfon mòbil s'ha convertit en un dels principals elements dins de les nostres vides. Durant els
darrers  anys  aquest  dispositiu,  que originalment  va ser pensat  per  realitzar  i  rebre trucades,  ha
evolucionat  fins  al  punt  de  convertir-se  en  un  dispositiu  intel·ligent  smartphone.  Aquest  és
actualment l'encarregat de gestionar la nostra agenda, d'entretenir-nos, d'oferir-nos accés immediat
al correu electrònic i Internet, de realitzar fotografies, d'accedir i compartir tot el nostre contingut a
les xarxes socials, entre una gran infinitat d'altres funcionalitats.

Per tal d'oferir tots aquests serveis, la tecnologia es troba en constant evolució per tal de cobrir les
nostres necessitats. Moltes d'aquestes s'han creat degut a l'existència de l'smartphone, a mesura que
creixen  les  funcionalitats  sorgeixen  noves  necessitats  i  per  tant  la  investigació  i  ús  de  noves
tecnologies. Una de les grans necessitats actualment en desenvolupament és la comunicació sense
fils entre dispositius a curta distància. Amb aquesta finalitat sorgeix la tecnologia NFC (de l'anglès,
Near Field Communication). 

L'NFC és una tecnologia estandarditzada que ens permet interconnectar dos dispositius propers a
una distància màxima de 20 cm. La seva taxa de transmissió actual és de 424 Kbps encara que es
preveu que aquesta velocitat s'ampliï segons vagi evolucionant.

Tot i que actualment existeixin altres tecnologies orientades a aquesta finalitat com Bluetooth o
RFID, la precisió i seguretat donada per la curta distància exigida per l'NFC fan d'aquest un sistema
que obre la porta a un gran ventall de noves possibilitats.

Inicialment l'estàndard NFC va ser utilitzat per llegir targetes identificadores però la gran revolució
s'origina quan aquesta tecnologia s'inclou dins dels smartphones. Els kits de desenvolupament que
Google ofereix als desenvolupadors permeten crear aplicacions que doten als dispositius mòbils de
noves característiques i funcionalitats, com ara la comunicació entre dos smartphones amb el sol fet
d'apropar-los.

La inclusió del xip NFC als  smartphones ha provocat que les principals empreses de targetes de
crèdits s'hagin marcat com a objectiu aconseguir que la gent realitzi els pagaments mitjançant els
telèfons mòbils. 
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1.2 Objectius i competències

El gran interès en utilitzar l'NFC per realitzar pagaments origina una de les qüestions que tot usuari
es realitzarà quan aquesta tecnologia es trobi del tot implantada:

“És segur utilitzar una tecnologia que transmet les dades inal·làmbricament per realitzar un
pagament? Aquestes dades poden ser interceptades per altres?"

L'objectiu del treball és analitzar a fons la tecnologia NFC analitzant com aquesta s'integra dins dels
sistemes de pagaments i comprovar si la seguretat de les solucions que estan oferint els bancs és
suficient segura per l'interès dels usuaris. 

Les competències que es treballaran durant el desenvolupament del treball són les següents:

a)  Competències generals

• Anàlisi d'un problema.

• Estudi i identificació de solucions.

• Proposta d'innovacions.

• Planificació i desenvolupament d'un projecte.

b)  Competències específiques

• Conèixer i analitzar el funcionament de les comunicacions NFC.

• Avantatges i desavantatges respectes altres tecnologies de curta distància.

• Estudi i anàlisi de casos d'ús actuals.

• Investigació de debilitats de la tecnologia.

• Execució i demostració dels atacs més habituals.

• Coneixement de l'arquitectura Android.

1.3 Metodologia

Podem desglossar la metodologia utilitzada per realitzar aquest treball en dos àmbits diferents:

• Àmbit teòric

1. Recerca i recopilació d'informació bibliogràfica.

2. Anàlisi i estudi de la informació obtinguda.

3. Síntesi de la informació recollida.

• Àmbit tècnic

1. Estudi dels casos d'ús actuals.

2. Disseny d'atacs segons les tecnologies utilitzades en el nostre entorn.

3. Planificació de solucions segons l'arquitectura analitzada (Android).
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1.4 Planificació

Al següent apartat s'indica els detalls de la planificació del TFG:

a)  Tasques principals

El desenvolupament del projecte el podem desglossar en quatre tasques principals:

ID Tasca Data inici Data fi

T1 Planificació dll 17/06/13 dll 05/08/13

T2 Anàlisi funcional dll 02/09/13 div 22/11/13

T3 Implementació HackCard dll 20/01/14 dim 08/04/14

T4 Preparació Final dim 08/04/14 div 13/06/14

TFG 2013-2014 dll 17/06/13 div 13/06/14

b)   Resum de tasques

A continuació podem observar un resum de les tasques desenvolupades:

ID Tasca Data inici Data Fi

T1 Planificació dll 17/06/13 dll 05/08/13

  T1.1 Lectura informació TFG dll 17/06/13 dll 17/06/13

  T1.2 Anàlisi propostes TFG dll 17/06/13 dij 18/06/13

  T1.3 Proposta a la tutora dij 18/06/13 dx 19/06/13

  T1.4 Elaboració pla de projecte dx 19/06/13 dij 25/06/13

  T1.5 Trobada amb tutora dij 25/06/13 dij 25/06/13

  T1.6 Redacció memòria dx 03/07/13 dll 05/08/13

T2 Anàlisi funcional dll 02/09/13 div 22/11/13

  T2.1 Estudi teòric sobre NFC dll 02/09/13 div 27/09/13

  T2.2 Estudi de vulnerabilitats div 27/09/13 dij 17/10/13

  T2.3 Especificació de requisits dij 17/10/13 dx 23/10/13

  T2.4 Visualització de presentacions dx 23/10/13 dij 05/11/13

  T2.5 Redacció memòria dll 04/11/13 div 22/11/13

T3 Implementació HackCard dll 20/01/14 dij 08/04/14

  T3.1 Prototip (Mockup) dll 20/01/14 div 24/01/14

  T3.2 Disseny tècnic div 24/01/14 dll 03/02/14

  T3.3 Preparació de l'entorn div 14/02/14 div 14/02/14

  T3.4 Estudi i proves d'aplicacions dll 24/02/14 dll 24/02/14

  T3.5 Desenvolupament dll 07/04/14 dll 07/04/14

  T3.6 Mostra telemàtica dij 08/04/14 dij 08/04/14

T4 Preparació final dij 08/04/14 div 13/06/14

  T4.1 Redacció memòria dij 08/04/14 div 06/06/14

  T4.2 Revisió i entrega final div 06/06/14 div 13/06/14
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c)  Diagrama de Gantt



2. TECNOLOGIES A DISTÀNCIES CURTES – NFC

Tal  i  com  s'ha  explicat  anteriorment,  NFC  són  les  sigles  corresponents  a  Near  Field
Communication.  Es  tracta  d'una  tecnologia  que  permet  la  comunicació  inal·làmbrica  entre
dispositius  mitjançant  la  identificació  per  radiofreqüència  (RFID,  de  l'anglès  Radio  Frequency
Identification).

La tecnologia RFID és un sistema d'emmagatzemament i  recuperació de dades  remotes  que es
troben  integrades  dins  d'un  tag o  etiqueta.  Aquestes  etiquetes  estan  formades  per  un  xip  amb
informació emmagatzemada i una antena transmissora.

El rang d'accessibilitat és regulable permetent distàncies màximes d'entre 2 i 100 metres. Aquesta
tecnologia està basada en l'estàndard internacional ISO 14443, el qual s'encarrega de definir una
targeta de proximitat per identificacions i pagaments [1].

A continuació podem observar l'estructura d'un tag RFID: 

 

 

La tecnologia NFC neix amb la necessitat de transmetre dades inal·làmbricament a distàncies molt
més  curtes.  Aquesta  és  una  extensió  de  la  tecnologia  basada  a  partir  de  la  identificació  per
radiofreqüència (RFID).

Es  troba  estandarditzada  per  la  ISO/IEC  (International  Organization  for  Standardization  /
International  Electrotechnical  Comision),  l'ETSI  (European  Telecommunications  Standards
Institute) i l'ECMA (European Computer Manufacturers Association) [2].

La  creació  i  definició  dels  protocols  de  comunicació  es  troben  a  càrrec  de  l'NFC Forum,  una
organització  d'empreses  sense  ànim  de  lucre  d'entre  les  quals  podem  trobar  Google,  VISA,
Mastercard, Nokia, Intel i Qualcomm.

A continuació s'analitza la tecnologia NFC d'una forma més exhaustiva identificant cadascun dels
components que s'encarreguen de dur a terme la seva especificació i definició.
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2.1 Característiques tècniques

Les característiques tècniques bàsiques de la tecnologia NFC són les següents [3]:
• Freqüència de comunicació: NFC opera sobre la freqüència 13,56 Mhz.

• Distància: la comunicació s'ha de realitzar a distàncies inferiors a 20 cm.

• Velocitat de transmissió: taxa de transferència d'entre 106 - 424 Kbps.

• Baix consum: té un consum de 15 mA per realitzar una operació de lectura.

• Posada en marxa: el funcionament és operatiu en un temps inferior a 0,1 segons.

Aquest conjunt de característiques són les que fan de l'NFC un sistema competent respecte la resta
de tecnologies i per consegüent, una tecnologia a considerar per la majoria d'empreses.

2.2 Casos d'ús

Tot i que l'estàndard de l'NFC es va aprovar al 2003, la seva integració a la nostra societat va
iniciar-se aproximadament al 2008 amb la inclusió dels xips NFC dins dels dispositius mòbils. El
fet  que  la  comunicació  tan  sols  sigui  possible  quan  dos  dispositius  es  troben  a  una  distància
determinada  permet  evitar  l'existència  d'interferències  i  connexions  no  desitjades  amb  altres
dispositius.

A l'actualitat un dels factors amb més potència i acceptació respecte aquesta tecnologia ve donada
per l'ús de les targetes NFC. A mesura que els usuaris migren els seus dispositius mòbils a telèfons
amb xip NFC, les grans empreses han escollit la targeta com a mitjà per tal de treure el màxim fruit
als seus serveis.

A continuació podem observar un llistat dels serveis més comuns dins de la nostra societat on ja es
troben operatius gràcies a les targetes NFC:

• Identificació: moltes empreses utilitzen un sistema de control dels treballadors digitalitzat.
Aquest  sistema controla  l'hora d'entrada i  sortida identificant  els  diferents  treballadors a
partir de l'ús de targetes amb xip NFC.

Un  exemple  d'empresa  coneguda  per  tots  els  ciutadans  de  Barcelona,  el  Bicing.
Probablement molts usuaris no estan assabentats de que el servei de bicicletes públics de
Barcelona funciona mitjançant una targeta que incorpora un xip NFC.

Encara que no es troba en funcionament, s'ha confirmat que la futura targeta T-Mobilitat, la
qual integrarà tot el transport públic dins de l'àmbit de la primera corona de Barcelona, serà
un títol de transport personalitzat que funcionarà amb el xip NFC.

• Pagament: darrerament la gent està rebent les noves targetes de crèdit que contenen el xip
contactless. Aquest permet realitzar els pagaments amb targeta de crèdit col·locant la targeta
“sobre”  el  dispositiu  receptor.  No només  ens  estalviem la  necessitat  d'utilitzar  la  banda
magnètica de la targeta de crèdit sinó que l'usuari s'estalvia introduir el codi PIN sempre i
quan la quantitat sigui inferior a 20€ [4]. 

• Intercanvi  d'informació:  tots  els  dispositius  mòbils  que  disposen  del  xip  NFC poden
establir un canal de comunicació fàcilment entre ells apropant-los l'un amb l'altra.
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2.3 Modalitats NFC

La comunicació entre dos dispositius mitjançant aquesta tecnologia es divideix en dues modalitats
[5]:

• NFC  passius:  no  necessiten  d'alimentació  elèctrica,  tan  sols  emeten  informació  quan  un
dispositiu  emissor  s'apropa.  Això  s'aconsegueix  gràcies  als  circuits  CMOS  (de  l'anglès,
Complementary Metall  Oxide Semiconductors)  que es caracteritzen pel  seu baix consum de
potència ja que només es troben actius durant un temps determinat. 

El senyal que l'emissor emet és suficient per induir un corrent elèctric i operar el circuit integrat
CMOS del corresponent  tag. Un cop es realitza aquesta inducció, l'etiqueta s'encarrega de la
generació  i  transmissió  de  la  resposta  en  qüestió.  A la  següent  figura  podem observar  una
representació d'aquest mode.

• NFC actius: en aquest cas els dispositius tenen la seva pròpia font d'alimentació elèctrica ja que
es troben constantment emetent informació. Són més fiables ja que els seus circuits integrats no
depenen  d'una  inducció  externa  com succeeix  amb els  passius.  Pel  mateix  motiu,  tenen  la
capacitat  de transmetre senyals més potents. A continuació podem observar el  funcionament
intern:
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Figura 3: Mode d'operació actiu

http://electronicdesign.com/site-
files/electronicdesign.com/files/archive/electronicdesign.com/content/content/74422/74422_fig1.jpg

Figura 2: Mode d'operació passiu

http://electronicdesign.com/site-
files/electronicdesign.com/files/archive/electronicdesign.com/content/content/74422/74422_fig1.jpg



2.4 Arquitectura

Dins de la tecnologia NFC existeixen tres possibles arquitectures encarregades de definir el mode
de comunicació entre l'emissor i el receptor. Aquests modes varien segons el funcionament que es
vol donar [6]:

1. Mode  emulació:  aquest  es  produeix  quan un dispositiu  NFC s'utilitza  en  mode passiu.
D'aquesta manera un dispositiu pot realitzar la simulació del comportament d'una targeta
NFC. Respecte als dispositius mòbils, Google ha habilitat l'ús d'aquest mode a la versió 4.4
del sistema operatiu Android.

2. Mode  Peer-to-Peer  (P2P):  aquest  mode  permet  la  comunicació  entre  dos  dispositius
mitjançant  una comunicació bidireccional.  El  concepte és  el  mateix que s'utilitza  en les
xarxes P2P on cadascun dels dispositius realitzen la funció d'emissor i de receptor.

3. Mode Lectura/Escriptura: aquesta arquitectura s'utilitza quan un dispositiu NFC s'empra
d'una manera activa. D'aquesta manera el dispositiu mòbil és capaç de llegir i escriure sobre
qualsevol tipus d'etiqueta NFC. En el cas de l'escriptura, el  tag haurà de tenir habilitada
l'opció.
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Figura 4: Mode emulació

http://media.tumblr.com/tumblr_lm0ime8vWb1qacmlm.png

Figura 5: Mode Peer-to-Peer

http://media.tumblr.com/tumblr_lm0ime8vWb1qacmlm.png

Figura 6: Mode Lectura/Escriptura

http://media.tumblr.com/tumblr_lm0ime8vWb1qacmlm.png



2.5 Altres tecnologies

Actualment existeixen moltes tecnologies que permeten transmetre dades de forma inal·làmbrica. A
la  següent  il·lustració  podem  observar  una  gràfica  on  apareixen  representades  les  diferents
tecnologies inal·làmbriques més utilitzades segons els rangs de velocitat i distància corresponents:

Per tal d'analitzar d'una manera més tècnica aquestes tecnologies, a continuació podem observar una
comparativa on apareixen les característiques tècniques més importants d'algunes d'elles:

Característica NFC RFID WiFi Bluetooth ZigBee IrDA

Taxa de 
transferència

106 - 424 Kbps 106 - 424 Kbps 11 - 200 Mbps 1 - 480 Mbps 20 - 250 Kbps
1 Kbps – 100

Mbps

Freqüència de 
funcionament

13'56 MHz 13'56 MHz
2'4, 5'25, 5'6,

5'8 GHz
2'4 GHz 868/915 Mhz 2'4 GHz

Nombre màxim 
dispositius

2 2 Indefinida 8 Indefinida 2

Temps 
d'inicialització

< 0'1 ms < 0'1 ms < 0'1 ms 6 s < 0'1 ms 0'5 ms

Abast < 20 cm < 3 m < 100 m < 30 m < 500 m < 5 m

Seguretat
Donada per la

proximitat entre
dispositius

Donada per la
proximitat entre

dispositius

Determinada
pels

mecanismes de
xifrat que
s'utilitzin

Determinada
pels

mecanismes de
xifrat que
s'utilitzin

Determinada
pels

mecanismes de
xifrat que
s'utilitzin

Donada pel
requeriment de

que ambdós
dispositius

estiguin en la
línia de visió

Consum 
d'energia

Mínim o
inexistent

Mínim o
inexistent

Alt per a
dispositius

alimentats amb
bateries

Alt per a
dispositius

alimentats amb
bateries

Molt baix Baix

Taula 1: Comparativa tècnica de les tecnologies inal·làmbriques

http://ca.wikipedia.org/wiki/Comunicació_de_camp_proper

L'element més destacable del sistema NFC respecte la resta de tecnologies és el  curt abast que
aquest  ofereix.  Com podem observar,  cap  tecnologia  ofereix  una  comunicació  a  una  distància
màxima tan curta. Això fa que l'NFC sigui una tecnologia més segura que la resta ja que l'atacant es
veuria forçat a situar-se dins del rang de comunicació entre l'emissor i receptor (< 20 cm).
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Figura 7: Comparació de tecnologies inal·làmbriques

http://www.nfc-forum.org/events/oulu_spotlight/Technical_Architecture.pdf

http://ca.wikipedia.org/wiki/IrDA
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
http://ca.wikipedia.org/wiki/WiFi
http://ca.wikipedia.org/wiki/RFID


2.6 Estàndard NFC

La tecnologia NFC va ser aprovada amb l'estàndard ISO 18092 al desembre del 2003. Poc després,
al març del 2004 neix l'organització “NFC Forum”. Aquesta va ser fundada per Philips, Sony i
Nokia amb l'objectiu  d'avançar  i  gestionar  l'especificació del  sistema NFC. Actualment  aquesta
organització està formada per més de 170 membres,  com s'ha comentat anteriorment destaquen
empreses tan importants com Google, Paypal o Visa.

NFC Forum va ser l'encarregada de definir l'estàndard d'aquesta tecnologia. A la següent figura
podem observar els principals components [7]:

• ISO/IEC  1443:  s'encarrega  de  definir  el  funcionament  de  les  targetes  de  proximitat
utilitzades per la identificació. Opera en un ampla de banda de 13,5Mhz i especifica els
protocols de comunicació per realitzar la transmissió d'informació entre emissor i receptor.

▪ ISO/IEC 14443-4 Protocol de transmissió.

▪ ISO/IEC 14443-3 Inicialització i anticol·lisió.

▪ ISO/IEC 14443-2 Senyalització de la potència.

▪ ISO/IEC 14443-1 Característiques físiques.

• ISO/IEC 15693: estàndard ISO utilitzat  per  targetes  “Vicinity Cards” que permeten ser
llegides a una distància major que les de proximitat. El rang màxim de comunicació definit
per aquestes targetes és d'1,5 m. Tot lector NFC podrà llegir aquestes targetes sempre i quan
la distància es redueixi als 20 cm corresponents.

• ISO/IEC 18092: NFCIP-1 (de l'anglès, Near Field Communication Interface and Protocol
1) defineix la interfície i el protocol de comunicació d'aquesta tecnologia. Aquest inclou la
definició de la velocitat de transmissió (106, 212 o 424 kbit/s) i els modes de funcionament
(actiu o passiu).
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Figura 8: Estàndard NFC



• ISO/IEC 21481: NFCIP-2 (de l'anglès, Near Field Communication Interface and Protocol
2) defineix  els  mecanismes  per  detectar  i  seleccionar  un  mode  de  comunicació  entre
dispositius que implementin qualsevol de les següents especificacions.

▪ Mode NFC.

▪ Mode PCD (de l'anglès, Proximity Coupling Devices)

▪ Mode VCD (de l'anglès, Vicinity Coupling Devices)

2.7 Especificació (NDEF)

Les  sigles  NDEF  (de  l'anglès,  NFC  Data  Exchange  Format) donen  nom  a  la  definició  de
l'especificació tècnica del format d'intercanvi entre dispositius o etiquetes NFC realitzada per l'NFC
Forum.

L'especificació es centra únicament en el format de les dades a transmetre, en cap cas indica la
gestió en quant a la comunicació. L'especificació del missatge NDEF (NDEF Message) es troba
emmagatzemada en forma de diferents registres NDEF (NDEF record) [8].

A continuació podem observar l'estructura de l'estàndard NDEF:

Figura 9: Estructura estàndard NDEF

http://2.bp.blogspot.com/-
7cpXMWVhZDk/T2saCvsuvQI/AAAAAAAAA4c/T9tc0Ob_gN0/s1600/Ndef+Format+Overview.png

Registre NDF

Un registre NDEF està format per diferents registres. Cada registre conté un payload desglossat en
tres paràmetres principals:

• PAYLOAD_LENGTH: indica la longitud d'octets del payload.

• TYPE: indica el tipus de payload.

• ID: permet enllaçar amb altres payloads per realitzar referències creuades.

Per altra banda, també inclou altres camps:

• MB (de l'anglès, Message Begin): camp d'un bit que indica l'inici del missatge.

• ME (de l'anglès, Message End): camp d'un bit que indica el final del missatge.

• CF (de l'anglès, Chunk Flag): camp d'un bit que indica si es tracta del primer registre o d'un
intermig.
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• SR (de l'anglès, Short Record): camp d'un bit que indica si el camp PAYLOAD_LENGTH té
una longitud d'un octet en lloc de quatre.

• ID_LENGTH: camp que especifica la longitud del camp TYPE.

• IL (ID_LENGTH  field  is  present):  camp  d'un  bit  que  ens  indica  si  el  paràmetre
ID_LENGTH es troba definit.

• TNF:  camp de 3 bits  que indica l'estructura del  contingut  del  paràmetre TYPE. Podem
observar els possibles valors de l'estructura a la següent taula:

Type Name Format Value

Empty 0x00

NFC Forum well-known type [NFC RTD] 0x01

Media-type as defined in RFC 2046 [RFC 2046] 0x02

Absolute URI as defined in RFC 3986 [RFC 3986] 0x03

NFC Forum external type [NFC RTD] 0x04

Unknown 0x05

Unchanged 0x06

Reserved 0x07

Taula 2: Valors Type Name Format

http://ibadrinath.blogspot.com.es/2012/07/nfc-data-exchange-format-ndef.html

• TYPE_LENGTH: camp que conté un enter de 8 bits.

A la següent figura podem  observar la representació de l'estructura del registre NDEF de forma
esquemàtica:
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Figura 10: Estructura registre NDEF

http://www.revista.unam.mx/



2.8 Targetes NFC

Existeix un gran nombre de targetes NFC al mercat. Les últimes versions inclouen significatives
millores  que amplien la seguretat  i  la  compatibilitat  dels  dispositius.  A la següent taula podem
observar una comparativa de les targetes més habituals al mercat:

Característica Ultralight Ultralight C Standard 1K NTAG203

Capacitat de memòria (1) 64 Bytes 192 Bytes 1024 Bytes 168 Bytes

Memòria d'usuari (2) 46 Bytes 137 Bytes 716 Bytes 137 Bytes

Longitud URL (3) 46 Caràcters 132 Caràcters 256 Caràcters 132 Caràcters

Longitud Text (4) 39 Caràcters 130 Caràcters 709 Caràcters 130 Caràcters

Compatibilitat mòbil (5) Sí Sí No Sí

NFC Forum T2 (6) Sí Sí No Sí

Número de sèrie (7) Sí Sí Sí Sí

Xifratge (8) No 3DES Crypto-1 No

Fortalesa d'escaneig (9) Mitjana Baixa Mitjana Alta

Altres

Baix cost, Smart
Poster i

aplicacions NFC
en general.

Exclusiu per
aplicacions que

exigeixin
xifratge.

Aconsellat per
Vcards i ús d'alta

capacitat.

Última
tecnologia, gran
rendiment. Ideal

per tot tipus
d'aplicacions.

Taula 3: Comparativa tècnica de les targetes NFC

http://nfc-house.com/tipos-de-chip-nfc

(1) Capacitat de memòria: quantitat total de memòria disponible al xip. Aquesta memòria pot ser
bloquejada per tal d'impedir que el xip sigui reescrit amb altra informació.

(2) Memòria d'usuari: correspon a la memòria total disponible per d'emmagatzemar dades.

(3) Longitud URL: longitud màxima de la URL a emmagatzemar excloent el terme “http://”.

(4) Longitud Text: longitud màxima del text que es pot emmagatzemar en el xip.

(5) Compatibilitat mòbil: si s'utilitza una app Android, algunes funcionalitats de bloqueig no estaran
disponibles utilitzant el xip Standard 1K.

(6) NFC Forum T2: indica si el xip NFC és compatible amb les especificacions NFC Forum Type 2
(explicades a la secció 2.6).

(7) Número de sèrie: el xip conté un número de sèrie únic que el permet identificar.

(8) Xifratge: funcionalitat de seguretat del xip que el protegeix de clonacions.

(9) Fortalesa d'escaneig: és una indicació de la distància relativa entre l'escaneig i el xip.
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2.9 Seguretat NFC

Per  tal  d'avaluar  la  seguretat  de  l'NFC  analitzarem  els  tres  elements  bàsics  per  estudiar  tota
comunicació.  Aquests  es  troben  definits  per  les  sigles  CIA  (Confidencialitat,  Integritat  i
Autenticació):

Confidencialitat 

Les etiquetes NFC emmagatzemen la informació de l'usuari dins de la mateixa garantint la màxima
confidencialitat possible ja que aquestes dades tan sols es troben disponibles i emmagatzemades
dins dels tags corresponents. 

L'algoritme de xifrat de la targeta és el responsable d'assegurar tota la informació i protegir-la de
qualsevol  atac  extern  que  permetés  simular-ne  el  mateix  contingut  en  un  altra  dispositiu.  Les
targetes de nova generació NFC prometen garantir la confidencialitat de totes les dades transmeses.

Integritat

La integritat de les dades en quant a una comunicació depèn de la seguretat que aquestes disposen
respecte atacs externs que puguin afectar directament el seu contingut. Segons la debilitat de la
targeta utilitzada, la transferència es pot veure reescrita per atacants i modificar el contingut de les
dades emmagatzemades.

Un dels casos més coneguts a la xarxa és l'atac que es va demostrar el passat setembre del 2012 on
els  investigadors Corey Benninger i  Max Sobell  van presentar la  seva aplicació per dispositius
mòbils “UltraReset”. Aquesta permet reiniciar el temps dels viatges de les targetes de transport
públic Ultralight, utilitzada a Nova Jersey i San Francisco. D'aquesta manera qualsevol usuari pot
restaurar el comptador de viatges disponibles de la seva targeta de transport públic i viatjar tantes
vegades com desitgi [9]. 

Autenticació

Els controls de seguretat i la protecció dels canals de comunicació seran els determinants per tal de
posar  a  disposició  la  informació  en  qüestió.  És  imprescindible  evitar  que  les  dades  es  trobin
disponibles per usuaris, processos o aplicacions que no s'han identificat prèviament.
Per tal de garantir la disponibilitat de les dades s'hauran de prevenir atacs com DoS (de l'anglès,
Denial  of  Service)  ja  que  aquests  es  centren  en  impossibilitar  el  funcionament  del  servei
corresponent.
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2.10 Amenaces NFC

Abans d'aprofundir en l'anàlisi de les amenaces i vulnerabilitats que pateix el sistema NFC hem de
contextualitzar  un dels  errors  més  habituals  per  el  públic  menys  expert,  la  diferència  entre  un
cracker i un hacker [10].

Els  cracker  és  tota  aquella  persona amb l'objectiu  de trencar  un sistema per  tal  beneficiar-se'n
il·legalment. Els exemples més habituals d'un mal ús dels atacs realitzats per aquests són l'extracció
d'informació d'altres persones, l'obtenció de contrasenyes o inclús la destrucció de dades.

A diferència  de  l'anterior,  l'objectiu  del  hacker  és  analitzar  i  descobrir  els  punts  dèbils  de  la
seguretat  dels  sistemes  amb  la  satisfacció  personal  com  a  principal  recompensa.  Gràcies  als
coneixements i a l'activitat dels hackers podem evitar que crackers s'aprofitin de la debilitat dels
sistemes.  El  descobriment  i  publicació  dels  forats  de  seguretat  dels  sistemes  ens  permet  trobar
solucions per tal de protegir-nos de possibles atacs externs.

Aquesta tecnologia ja ha arribat a mans de hackers per tal de trobar-ne els riscos d'ús, el fet que
sigui  un  sistema  que  pretén  substituir  les  targetes  de  crèdits  el  converteix  en  un  dels  reptes
principals per part dels crackers.

A  continuació  podem  observar  el  conjunt  d'amenaces  existents  amb  les  quals  s'ataquen  les
tecnologies inal·làmbriques [11]:

• Reescriptura de dades

Inseguretat

Les  etiquetes  NFC  transmeten  dades  entre  un  emissor  i  un  receptor.  Segons  el  tipus
d'etiqueta utilitzada es pot reescriure i emetre dades diferents a les quals han estat escrites
inicialment.

Un ús maliciós el podem trobar amb la reescriptura d'una etiqueta que obre un cert portal
web,  per  exemple  una  etiqueta  en  una  marquesina  de  transport  públic.  Aquesta  pot  ser
modificada i redirigida a un portal que s'encarregui d'infectar el dispositiu lector.

Solució

L'ús  de  signatures  digitals  ens  garanteix  els  problemes  d'integritat  ja  que  aquestes  ens
indiquen si el contingut és fiable i en tot cas, si les dades contenen la informació inicial.
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• Denegació de servei 

Inseguretat

Un usuari pot interposar-se entre l'emissor i receptor i impossibilitar la comunicació entre
aquests. D'aquesta manera existeix la possibilitat d'impossibilitar la transmissió de les dades
d'una manera satisfactòria.

Solució

La potència necessària per alterar les dades serà superior que la potència inicial, per tant
l'atac és detectable mitjançant l'ús del software. S'ha de desenvolupar un control de potència
que detectés possibles intrusions.

• Clonació de targetes

Inseguretat

El contingut de les targetes NFC pot ser copiat exactament en una altra targeta. D'aquesta
manera es poden realitzar duplicats i reproduir-los mitjançant un altre dispositiu mòbil o
targeta.

Actualment  existeixen aplicacions  Android  com ”NFC Tag Cloner”  o “NFC Tools” que
permeten crear una clonació exacta d'una targeta sempre i quan siguin targetes amb un nivell
de seguretat baix com ara les UltraLight.

Solució

L'ús de targetes NFC amb un sistema de seguretat més elevat com l'NTAG203 impedeixen
la  clonació  de  les  dades  ja  que  disposen  d'un  sistema  de  xifrat  i  autenticació  que
impossibilita l'accés a extern.

• Inserció de dades

Inseguretat

Aquest atac consisteix en la inserció de missatges dins de les dades que s'intercanvien entre
emissor  i  receptor.  L'atacant  pot  inserir  les  seves  dades  enlloc  de  les  corresponents  a
l'emissor sempre i quan sigui més ràpid que aquest. En el cas que coincideixin, les dades es
tornaran corruptes.

Solució

En el cas que l'emissor es trobi sense retràs, aquesta situació no es produirà. L'ús d'un canal
segur entre els dos dispositius garantirà la correcta transmissió evitant que qualsevol intrús
perjudiqui la integritat de les dades.
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• Retransmissió

Inseguretat

És una de les debilitats més treballades a la comunitat de hackers. Es tracta d'un atac que
permet retransmetre les dades (encara que es trobin xifrades) a un altre dispositiu mitjançant
un canal extern i realitzar l'emissió de la informació.

Aquest atac va ser presentat  l'any 2013 per l'investigador Michael Roland. L'experiment
demostra  la  possibilitat  de  retransmetre  qualsevol  pagament  realitzat  amb l'app Google
Wallet. Aquesta és una aplicació nativa de Google que permet incloure diferents targetes de
crèdit dins del dispositiu mòbil per tal de ser utilitzades al fer els pagaments [12].

Aquesta vulnerabilitat permet a l'atacant utilitzar les dades de les targetes de crèdit i realitzar
un pagament de manera remota.

Solució

Per una banda, la incorporació d'un control de temps que desactivi la comunicació en cas
que aquesta superi un màxim determinat ens permetrà evitar un gran nombre d'atacs.

Per altra, existeix l'opció d'incloure un control de geolocalització que examini la posició
inicial de la transmissió i comprovi que no s'està repetint la senyal des de cap punt intermig.
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Figura 11: Representació de l'atac “retransmissió”

http://nfc-tools.org/images/3/34/Relay_attack_access_control.png



• Escoltes no autoritzades (Sniffing)

Inseguretat
La  tecnologia  NFC  és  una  comunicació  inal·làmbrica,  i  per  tant,  aquesta  es  realitza
mitjançant ones de radiofreqüència en un espai d'accés públic. Això provoca que qualsevol
dispositiu extern pot tenir accés al contingut de les dades que es transmeten entre emissor i
receptor.

Encara que la màxima distància teòrica d'una comunicació NFC (fins a 20 cm) afavoreixi la
seguretat, aquesta ha estat trencada per la comunitat hacker arribant a ampliant-la a 15 m en
mode actiu o a 1,5 m en mode passiu. Aquesta diferència ve determinada segons la presència
o absència d'una font elèctrica pròpia. En cas de disposar-ne, el dispositiu disposarà d'una
major potència d'emissió i recepció.

Aquesta  debilitat  va  ser  trobada  per  Renaud  Lifchitz  al  2012.  El  cost  total  format  per
l'antena i receptor per ampliar el mode actiu a una distància màxima de 1,5 m és de 3000€
[13].

Solució

Per tal d'evitar l'atac d'sniffing ens hem de centrar en la seguretat entre l'emissor i receptor.
Les dades transmeses entre aquests han d'anar xifrades ja que existeix el risc que qualsevol
intrús accedeixi a la informació i analitzar tot el contingut.

L'ús de protocols de xifratge asimètrics basats en algoritmes de seguretat com l'RSA ens
garantirà la protecció de les dades a transmetre.

Un dels sistemes més ferms és l'ús del “doble ús de clau pública”. En aquest cas xifrem la
transmissió de les dades generant un parell de claus(una per xifrar i l'altra per desxifrar).
Una de les claus es col·loca en un repositori públic(clau pública) tal com podem observar a
la figura següent [14]:
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Figura 12: Xifratge en clau pública
William Stallings, “Cryptography and Network Security Principles and Practice“ - Fourth Ed. Pearson Prentice 
Hall 2006



En  el  cas  de  la  figura  anterior,  si  en  Bob  vol  comunicar-se  amb  l'Alice,  encriptarà  el
missatge amb la clau d'Alice. Quan l'Alice rep el missatge només ella podrà desxifrar el
contingut perquè serà l'única que té la clau privada.

Aquest  mètode  proporciona  confidencialitat  però  manca  d'autenticació,  per  tant
proporcionem integritat utilitzant la clau pública també per autenticar.

La següent figura mostra com es proporciona l'autenticació:

L'emissor s'autentica fent servir les claus de manera inversa a l'anterior, primer es xifren les
dades amb la clau privada i posteriorment es desxifra amb la clau pública. 

Per combinar els modes s'utilitzen dues claus per extrem per assegurar-nos que només el
destinatari pot desxifrar la transmissió. El doble ús de clau pública és un sistema ferm que
ens proporciona plena confidencialitat i autenticació.

19

Figura 13: Autenticació amb clau pública
William Stallings, “Cryptography and Network Security Principles and Practice“ - Fourth Ed. Pearson Prentice 
Hall 2006





3. PAGAMENTS NFC

Un cop  analitzades  les  característiques  de  la  tecnologia  NFC,  ens  endinsem en  l'ús  d'aquesta
tecnologia en els sistemes de pagament actuals. 

Els bancs van escollir la targeta de crèdit amb el famós PIN com l'evolució del sistema per tal de
garantir  una  major  seguretat  ja  que  les  clàssiques  targetes  amb  banda  magnètica  han  quedat
obsoletes. Amb aquest canvi, la majoria de TPV's (Terminal Punt de Venda) es van veure forçats a
migrar al nou model ja que les noves targetes amb PIN no eren compatibles amb aquest.

Un  cop  es  van  migrar  la  gran  majoria  d'equipaments,  la  irrupció  total  dels  smartphones
conjuntament  amb  la  idea  de  facilitar  la  realització  de  pagaments  als  usuaris  mitjançant  els
dispositius mòbils van obligar al plantejament d'un nou canvi.

Les entitats financeres van decidir integrar el xip NFC dins de la targeta de crèdit amb PIN. Aquest
xip és el mateix que el que incorporen els dispositius  smartphone,  així que la targeta simula la
funció realitzada per els mòbils i ens permeten realitzar pagaments a distància (20 cm). 

Actualment existeixen aliances entre bancs i algunes companyies telefòniques que ja comencen a
oferir el pagament a partir dels dispositius mòbils. Concretament, Vodafone que s'ha aliat amb VISA
per oferir el pagament mitjançant NFC. El servei l'han anomenat “Vodafone Wallet” [15].

Per  altra  banda,  Orange  s'ha  aliat  amb “La Caixa”  i  han  desenvolupat  l'aplicació  per  Android
“Orange NFC” on l'usuari pot gestionar els pagaments i controlar la comunicació amb altres  tags
NFC [16].

3.1 Situació actual

Segons l'informe de premsa del Banc Sabadell realitzat el passat mes de febrer de 2014, existien 2
milions de comerços repartits en 63 països que acceptaven pagaments amb aquesta tecnologia [17]. 

Alguns bancs comencen a forçar als usuaris la migració a les noves targetes NFC i eliminen l'opció
de sol·licitar una targeta de crèdit sense el xip inclòs. A més a més, aquesta tecnologia no es pot
desactivar ja que es troba totalment integrada dins de la targeta.
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Els principals bancs espanyols encarregats de promocionar aquest tipus de targetes són els següents:

• La Caixa.

• BBVA.

• Banc Santander.

• Banc Sabadell.

• Bankia.

Com podem comprovar, formen part de les entitats bancàries amb més representació a tot l'estat.
Segons la darrera entrevista realitzada per “estrategiasdeinversion.com” a Luis García Cristobal,
director general de Visa Europe per Espanya i Portugal, actualment existeixen en circulació més de
6 milions de targetes amb xip NFC i s'espera que a finals de 2014 s'arribin als 10 milions d'unitats.

3.2 Estàndard EMV

L'EMV és l'estàndard global d'interoperabilitat entre targetes IC (de l'anglès,  Integrated Circuit)
amb microprocessador i els TPV amb suport IC. Tot i que l'estàndard és definit i administrat per
l'entitat  EMVco,  l'acrònim  EMV  prové  de  les  empreses  responsables  de  realitzar  el  seu
desenvolupament: Europay, Mastercard i Visa [18].

El compliment de l'EMV està format per dos nivells:

• Nivell 1: s'encarrega de cobrir les interfícies a nivell físic, elèctric i de transport.

• Nivell 2: s'encarrega de seleccionar l'aplicació de pagament i el processament de les 
transaccions financeres mitjançant targeta de crèdit.

El principal objectiu de l'EMVco i  de les especificacions EMV és facilitar  la interoperabilitat  i
compatibilitat del conjunt de targetes de pagament basades amb xip i l'acceptació d'aquestes per part
d'altres dispositius.

La justificació de la migració a aquesta nova tecnologia ve determinada per la seguretat, senzillesa,
rapidesa i l'estalvi de costos de gestió que ens ofereix.

L'estàndard suporta diferents mètodes de verificació del titular de la targeta, com la signatura o el
codi PIN. Quan es realitza la verificació del titular per introducció de PIN podem diferenciar entre
un tractament online o offline.

En el cas del mode online, l'usuari de la targeta introdueix el codi PIN a través del terminal TPV.
Aquest s'envia juntament amb la petició d'autorització de pagament al centre autoritzador.

Si la comprovació és realitza en mode offline, l'usuari introdueix el codi PIN a través del terminal
TPV però en aquest cas la dada s'envia a la targeta ICC per poder comparar el valor.

Existeixen dos tipus de validació, xifrada i no xifrada, segons com es transmet la informació del
terminal  a la  targeta  xip.  L'algoritme utilitzat  per  realitzar  aquest  xifrat  és l'RSA fent  ús  de la
criptografia de clau pública.

Pel  que fa al  sistema NFC, aquest s'ha implantat  de tal  manera que tota  targeta  de crèdit  amb
aquesta tecnologia permet als usuaris realitzar operacions de fins a 20€ (segons l'entitat bancària)
eximint-se de la introducció del codi PIN.
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3.3 Seguretat de la targeta de crèdit amb tecnologia NFC

Per  tal  de  comprovar  la  seguretat  dels  pagaments  mitjançant  l'NFC s'han  estudiat  quins  valors
s'utilitzen dins de la transmissió de les dades i quin sistema de seguretat s'ha escollit per protegir-ne
la comunicació d'atacs externs.

Al portal web de l'EMVco podem trobar les especificacions de l'estàndard EMV, aquesta conté el
llistat de les dades que es troben emmagatzemades dins de la memòria de la targeta de crèdit [19].

El conjunt d'informació disponible el podem contemplar al següent llistat:

• Nom del titular.

• Número de targeta.

• Data de caducitat.

• País.

• Log de transaccions.

• Modes d'operació.

• Mètode de verificació del titular.

• TVR (de l'anglès, Terminal Verification Results).

• Clau pública de la targeta.

• Clau pública de l'entitat.

Aquesta informació es troba disponible dins de la memòria de la targeta, així doncs és accessible
inal·làmbricament quan qualsevol dispositiu de lectura NFC s'apropi a realitzar la seva funció.

A la següent figura podem observar com es realitza l'operació de lectura mitjançant el flux de dades
entre el dispositiu lector i la targeta de crèdit :

23

Figura 14: Flux de dades entre el lector i la targeta de crèdit
http://developer.nokia.com/community/wiki/images/d/d7/Smartcard.png



a)  Estructura de fitxers

El passat gener del 2012 la hacker Kristin Padget va presentar el seu estudi sobre les targetes de
crèdit contactless i va fer pública la seva estructura interna [20].

La memòria d'aquestes targetes conté un sistema de fitxers propi, format per un carpeta root (MF, de
l'anglès Master File), diferents carpetes (DF, de l'anglès Directory File), i finalment els fitxers (EF,
de l'anglès Elementary File). Aquestes es troben identificades per dos bytes seguint l'estàndard ISO
7816-4.

Un exemple del sistema de fitxers d'una targeta de crèdit seria el següent:

L'estructura no segueix un número de carpetes o fitxers determinat, per tant dues targetes de crèdit
no han estan forçades a tenir un sistema de fitxers idèntic. Dins dels fitxers EF es troba el conjunt de
dades de les targetes de crèdit, les quals serveixen per realitzar els pagaments.

L'EMVco ha escollit la codificació BER-TLV per tal d'emmagatzemar les dades dins de les targetes.
La informació no es troba sotmesa a cap tipus de xifratge, això fa que les dades siguin vulnerables.
Tot seguit podem comprovar la debilitat del sistema analitzant com es realitza aquesta codificació.
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Figura 15: Exemple del sistema de fitxers d'una targeta de crèdit
http://www.shmoocon.org/2012/presentations/Paget_shmoocon2012-credit-cards.pdf



b)  Codificació BER-TLV

La codificació BER (de l'anglès, Basic Encription Rules) és el conjunt d'eines definit per l'estàndard
ASN.1 que  s'encarrega  de  codificar  les  dades  en  seqüència  de  bytes.  L'estàndard  ASN1 és  un
llenguatge abstracte per definir tipus i dades [21]. 

Amb  l'ús  de  la  codificació  TLV(de  l'anglès,  Type-Length-Value)  les  dades  es  troben  auto-
identificades en sí mateixes utilitzant els següents paràmetres:

• Tipus: tipus de dades.

• Longitud: longitud de les dades en bytes.

• Valor: valor de les dades, codificat amb l'estàndard ASN.1

A continuació podem observar un exemple d'una dada xifrada amb aquesta codificació:

• Primerament es realitza l'abstracció de les dades tal i com indica l'estàndard.

ASN1

Nom::=OCTET STRING

{Nom, “Christian”}

• Seguidament s'aplica la codificació utilitzant el patró de xifratge.

BER-TFL

04 09 41 6c 66 72 65 64 6f 

• 04: indica el tipus (OCTET STRING).

• 09: indica la longitud total de la informació.

• 41 6c 66 72 65 64 6f: indica el valor “Christian” convertit en hexadecimal.

Un cop coneixem quina és la codificació existent i el sistema de fitxers de la targeta, necessitem
comunicar-nos amb la targeta per tal d'obtenir les dades que ens interessen.

Per aconseguir-ho haurem de seguir els mateixos passos realitzats per qualsevol lector TPV, fent ús
del protocol de comunicació EMV. En el següent punt s'analitza l'especificació necessària per tal
d'establir el contacte entre el lector i la targeta.
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c)  Protocol comunicació EMV

Per tal d'accedir al contingut de la targeta de crèdit,  l'estàndard EMV especifica un protocol de
comunicació determinat per una sèrie de paràmetres definits per l'ISO 7816-4 [22].

L'estructura de la consulta és la següent:

CLA INS P1 P2 Lc Data Le

Header Trailer

Taula 4: Format de consulta EMV

• CLA: byte de classe, en el nostre cas sempre serà 0x00.

• INS: byte d'instrucció que indica quina operació s'ha realitzar.

• P1: byte que selecciona el path a partir del nom del DF o identificador.

• P2: byte que selecciona el canal i el tipus de dades de resposta.

• Lc: byte que indica la longitud de dades a consultar.

• Data: permet definir uns paràmetres determinats quan es realitza la consulta. En el nostre
cas ens serveix per definir el tipus de targeta amb la qual ens volem comunicar.

• Le: byte que indica la longitud de dades esperades.

Per altra banda, el protocol també defineix un format de resposta. Aquesta ve definida pels següents
elements:

Data SW 1 SW 2

Body Trailer

Taula 5: Format de resposta EMV

• Data: contindrà la resposta rebuda per part de la targeta.

• SW1: byte que ens informarà de l'estat de la resposta.

• SW2: byte que ens informarà de l'estat de la resposta.
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d)  Petició EMV

Com la finalitat del treball és demostrar la debilitat del sistema NFC, realitzarem una consulta del
conjunt de dades del titular de la targeta. Per aconseguir-ho utilitzarem dues instruccions establertes
per el protocol:

1. SELECT: aquesta instrucció ens permet obrir un canal lògic de comunicació amb la targeta.
El camp Data variarà segons la targeta que ens trobem llegint.

CLA 0x00

INS 0xA4 (SELECT)

P1 0x04

P2 0x00

Lc 0x07

Data 0xA0 0x00 0x000x000x03 0x10 0x10 (VISA)
0xA0 0x00 0x000x000x03 0x20 0x10 (VISA Electron)
0xA0 0x00 0x000x000x04 0x10 0x10 (Mastercard)

Le 0x00

Taula 6: Realització canal lògic amb la targeta

2. READ: després d'establir la comunicació amb la targeta, aquesta instrucció ens servirà per
realitzar  la  lectura  del  registre  on  es  troben  les  dades  desitjades.  Tal  i  com succeeix  a
l'apartat anterior, la localització del registre (P1) variarà segons el tipus de targeta.

CLA 0x00

INS 0xB2 (READ)

P1 0x01 (VISA electron - 'La Caixa')
0x02 (VISA, VISA electron – altres bancs, Mastercard)

P2 0x0C

Lc -

Data -

Le 0x00

Taula 7: Sol·licitud de les dades de la targeta
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e)  Resposta EMV

En cas que la comunicació amb la targeta hagi estat satisfactòria ens endinsem en l'anàlisi de les
dades retornades per aquesta.  Gràcies  al  treball  d'investigació realitzat  per la comunitat  hacker,
centralitzada  al  fòrum xda-developers.com,  durant  els  darrers  anys  s'ha  descobert  la  tipologia
utilitzada per l'abstracció de les dades de les targetes de crèdit.

Segons  el  sistema  BERT-TFL,  les  dades  es  troben  emmagatzemades  mitjançant  la  següent
codificació:

• Titular de la targeta: 5F 20 (HEX)

• Número de la targeta de crèdit: 5F 28 (NUMÈRIC)

• Data de caducitat: 5F 24 (NUMÈRIC)

• Tipus de targeta: 5A (HEX)

Apliquem aquest patró a una simulació de resposta d'una targeta de crèdit:

5F 20 16 43 48 52 49 53 54 49 41 4e 20 53 41 4c 41 20 53 41 4c 4c
45 4e 54 5F 28 08 12 34 56 78 90 12 34 56 5F 24 03 15 12 31 5A 04
56 49 53 41

5F 20 Titular de targeta

16 Longitud total en hexadecimal: 22

43 48 52 49 53 54 49 41
4e 20 53 41 4c 41 20 53
41 4c 4c 45 4e 54

Indica el nom complet del titular convertit en hexadecimal:

“CHRISTIAN SALA SALLENT”

Taula 8: Interpretació del titular de la targeta

5F 28 Número de la targeta de crèdit

08 Indica la longitud total en hexadecimal: 8

12 34 56 78 90 12 34 56 Indica el número de la targeta de crèdit numèricament:

“1234 5678 9012 3456”

Taula 9: Interpretació del número de la targeta de crèdit
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5F 24 Data de caducitat

03 Indica la longitud total en hexadecimal: 3

15 12 31 Indica la data de caducitat numèricament:

“31/12/2015”

Taula 10: Interpretació del titular de la data de caducitat

5A Tipus de targeta

04 Indica la longitud total en hexadecimal: 4

56 49 53 41 Indica el nom complet del titular convertit en hexadecimal:

“VISA”

Taula 11: Interpretació del tipus de targeta

Totes  aquestes  dades  poden  ser  extretes  des  de  qualsevol  tipus  lector  NFC,  ja  que  com hem
comprovat, no existeix cap tipus de xifratge. Per tant, les dades de les targetes dels usuaris es troben
exposades públicament per qualsevol atacant.
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3.4 Atacs targeta de crèdit

Tal i com s'ha demostrat a l'apartat anterior, la falta de xifratge de la informació disponible dins de
les targetes de crèdit ens permet tenir accés al titular, número, tipus i data de caducitat de la targeta.

Les targetes de crèdit tenen un codi de tres dígits a la part posterior, el codi CVV (de l'anglès, Card
Verification Value).  Aquest  és  un codi  de control  que serveix per  verificar  que la  persona que
realitza el pagament es troba físicament davant de la targeta en el moment de la compra.

Aquest  codi  no  pot  ser  extret  mitjançant  cap  lector  NFC  perquè  aquesta  dada  no  es  troba
emmagatzemada dins de la memòria de la targeta.

A continuació podem observar un llistat dels atacs possibles a partir de les dades disponibles:

• Denegació de servei remot

Gràcies a les dades que hem aconseguit extreure, podem bloquejar la targeta de crèdit. Per
aconseguir-ho  haurem de  realitzar  un  pagament  amb les  dades  i  introduir  un  codi  PIN
erròniament 3 vegades.

Aquest és el bloqueig establert pels bancs, és un mecanisme de seguretat que inhabilita una
targeta de crèdit quan es sospita d'un ús inapropiat o d'un possible cas de robatori.

• Creació d'una targeta magnètica

A partir de la informació obtinguda existeix la possibilitat d'escriure una targeta magnètica i
utilitzar-la a tot lloc on no es demani el codi PIN.

Per  115€  podem  trobar  a  Ebay  un  anunci  d'un  lector/escriptor  de  targetes  amb  banda
magnètica incloent 20 targetes en blanc:

Un cop tinguem la targeta escrita, aquesta podrà ser utilitzada en peatges i en la gran majoria
dels establiments ja que hem de recordar que aquesta no sol·licita el codi PIN (tan sols
sol·licita una signatura al comprador).
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Figura 16: Escriptor de targetes de crèdit
http://www.ebay.es/itm/MSR606-Magnetic-Stripe-Card-Reader-Writer-Encoder-Hi-Lo-Co-Track-1-2-3-
MSR206-/251275723652?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a81334384&_uhb=1



• Privacitat

Un altre dels aspectes amenaçats degut a la inexistència del xifratge de la informació és la
privacitat dels usuaris. El nom i cognoms dels usuaris que utilitzin les targetes de crèdit es
troben a l'abast de qualsevol atacant que es trobi a una distància necessària. A França, el
hacker Renaud Lifchitz va demostrar com les targetes de crèdit franceses emmagatzemen el
llistat de compres realitzat [13]:

• Compres telefòniques

Tot i que és un mètode de compra en desús, encara existeix un gran nombre de productes
disponibles mitjançant les vendes telefòniques. Aquest mètode consisteix en la compra de
productes o serveis amb la realització d'una trucada telefònica. Un exemple és la botiga “La
tienda en casa” la qual disposa d'un extens catàleg de productes.

Quan es realitza aquest tipus de compra no es sol·licita codi PIN ni CVV, per tant els únics
requisits són les dades que hem pogut extreure prèviament.
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Figura 17: Script R. Lifchitz de targetes de crèdit
“Hacking the NFC creditcards for fun and debit ;)”



• E-commerce

Un dels sectors més potencials per l'ús de dades extretes és el comerç electrònic. Aquest
permet realitzar la compra de productes online mitjançant l'ús del nom, cognoms, número i
data de caducitat de la targeta de crèdit.

Avui  dia  les  botigues  e-commerce  comencen a implantar  la  necessitat  d'utilitzar  el  codi
CVV, tot i això, aquest no és obligatori. Existeixen temes en diferents fòrums on els usuaris
s'encarreguen de buscar i publicar llistats de botigues web on no exigeixin el CVV.

A continuació  podem observar  dues  botigues  online  on  s'ha  realitzat  una  simulació  de
compra sense la sol·licitud del CVV.:

Victoria Secret
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Figura 18: Prova de compra a Victoria's Secret
http://www.victoriassecret.com



HSN

Un cracker pot beneficiar-se de l'absència d'introduir el codi CVV i crear el seu propi portal e-
commerce per realitzar els pagaments que desitgés mitjançant les dades de qualsevol targeta extreta.

Pel que fa als portals que exigeixen del codi CVV, existeix la possibilitat de realitzar un atac per
força bruta. El codi CVV és un codi estàtic de 3 números escrit a la part posterior de les targetes de
crèdit. Aquest valor té 1000 combinacions possibles, des de 000 a 999. Donat que aquesta xifra no
varia, s'han de realitzar comandes provant diferents codis fins trobar la combinació correcte.

Per  aquest  atac,  s'ha  d'estudiar  prèviament  quantes  equivocacions  possibles  permet  el  banc
corresponent i quant temps necessita per restaurar el comptador d'ocasions.

A diferents  portals  com “lawebdelprogramador.com”  o  “hackhispano.com”  es  troben  estudiant
actualment quin és el patró que utilitzen els bancs per generar aquest codi CVV.
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Figura 19: Prova de compra a hsn.com
http://www.hsn.com



3.5 Solucions NFC

Com hem pogut comprovar a l'anterior secció, l'estàndard EMV es troba implementat sota un gran
nombre d'amenaces. Les dades dels usuaris no es troben xifrades i amb aquestes es poden realitzar
diferents atacs que posen en perill els comptes bancaris d'aquests.

S'ha de desenvolupar un nou sistema de seguretat que garanteixi als usuaris la utilització de les
seves targetes de crèdits. A continuació podem observar el llistat dels components necessaris per tal
d'obtenir un protocol de comunicació inal·làmbric segur per a la realització dels pagaments:

• Autenticació: els accessos dels pagaments sense contacte han d'estar autenticats.

• Confidencialitat:  el  protocol  utilitzat  per  realitzar  la  transferència  de  dades  ha  d'estar
totalment xifrat per tal d'evitar escoltes externes.

• Integritat: s'ha de garantir la integritat de les dades per evitar la injecció de les dades.

• Dinamisme: els sistemes es troben sotmesos a atacs constantment, el hardware i el software
utilitzat  per  realitzar  les  transferències  ha  d'estar  preparat  per  rebre  actualitzacions  de
seguretat. Ha d'existir la possibilitat d'actualitzar en cas de detectar una debilitat que posi en
risc els pagaments.

Aquests components ja es troben actualment implementats en altres sistemes, per exemple en les
targetes  de  transport  públic  de  ciutats  com Paris,  Nova York o  Brussel·les.  Aquests  es  troben
basades  en  l'estàndard  Calypso,  implementat  per  Innovatron,  una  empresa  capdavantera  en  la
seguretat de les comunicacions mitjançant targetes NFC orientades a transport públic [23]. 

Calypso utilitza  el  mateix estàndard d'encapsulació que l'EMV, l'ISO 7816. No obstant,  ofereix
solucions de seguretat centrades en els següents components:

• Dades xifrades:  encara avui  dia la  comunitat  de hackers no ha aconseguit  desxifrar les
dades transmeses en la comunicació entre emissor i receptor.

• Control  d'autenticació:  donen  ús  al  microprocessador  intern  per  realitzar  un  mètode
d'autenticació propi. Tal i com succeeix amb el xifratge, aquest és desconegut.

• Ús de  signatura  digital:  utilitza  un  sistema  de  signatura  semblant  al  que  es  fa  servir
actualment per signar documents mitjançant l'ús de claus asimètriques.

• Sistema actualitzable: l'estàndard es troba constantment en evolució. L'empresa fundadora,
Innovatron, s'ha encarregat de contractar els serveis de l'empresa Spirtech, especialitzada en
comunicacions  entre  targetes  NFC,  per  analitzar  constantment  la  seguretat  del  sistema.
D'aquesta manera l'estàndard es troba en permanent estudi i evolució.

• Suprimeixen l'ús de dades personals: les dades personals dels usuaris no s'utilitzen durant
la transferència. D'aquesta manera eviten que qualsevol possible atac permetés obtenir les
dades dels usuaris.

La combinació de tots aquests elements fan que Calypso sigui un dels estàndards més fiables i
segurs de l'actualitat.
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L'estàndard  Calypso ens  proveeix  d'uns  elements  de seguretat  que ens  permeten solucionar  les
vulnerabilitats analitzades sobre el sistema NFC:

• Les dades emmagatzemades es trobarien totalment xifrades.

• El  canal  de  comunicació  entre  el  lector  i  la  targeta  de  crèdit  es  realitzaria  s'establiria
mitjançant un mètode d'autenticació previ.

• La  integració  de  la  signatura  digital  utilitzant  les  claus  asimètriques  ens  garanteix  la
confidencialitat de les dades en tot el procés.

• Com el sistema es troba en constant evolució, i la infraestructura així ens ho permet, sempre
que es detecti una nova vulnerabilitat es podrà subsanar amb una nova actualització.

• Finalment, el fet de no emmagatzemar les dades personals dins de la targeta ens dona la
garantia que un atacant no podrà extreure les dades des d'un atac d'sniffing.

Pel que fa a la targeta física,  actualment s'està entregant als usuaris les targetes de crèdit  NXP
SmartMx amb una implementació MiFare Classic. Aquestes tenen un sistema de seguretat amb un
xifratge desenvolupat per Philips anomenat CRYPTO1. Aquest xifratge va ser trencat el passat 2008
per  la  universitat  Nijmegen d'Holanda.  Per  tant,  s'ha deixar  d'utilitzar  aquest  tipus  de targeta  i
evolucionar a una targeta més segura tecnològicament.

En quant a la protecció de l'usuari, un dels inconvenients de les targetes NFC contactless és que el
xip NFC no es pot inhabilitar. Per tal d'evitar que qualsevol intrús pugui accedir a les dades s'està
estenent a les principals  botigues  online,  com Amazon o Ebay,  les carteres  de seguretat  RFID.
Aquestes  s'encarreguen  de  crear  una  “gàbia  de  Faraday”  que  impossibilita  el  funcionament
l'alimentació externa del xip i per consegüent, la transmissió de les dades. D'aquesta manera s'evita
l'atac d'sniffing per part dels crackers.

A continuació podem veure un d'exemple d'aquest tipus de cartera a la botiga d'Amazon:
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Figura 20: Cartera RFID-block
http://www.amazon.es/Tatonka-Money-Box-Cartera-seguridad/dp/B00AGCJYEA





4. APP HACKCARD 

Després de realitzar l'estudi de la tecnologia, el principal objectiu i motivació d'aquest treball era
poder aplicar-ho a un cas pràctic. La idea d'utilitzar un lector NFC em semblava interessant per fer
l'anàlisi de les targetes però el meu propòsit era arribar a un element més quotidià: l'smartphone.

L'existència del xip NFC dins de l'smartphone s'ha convertit en un element imprescindible, això
demostra el gran interès per part de les companyies en donar-li ús. A continuació podem observar
un llistat dels smartphones més populars que ja incorporen el xip NFC:

• Galaxy Nexus, Nexus 4, Nexus 5, Nexus 7...

• Samsung Galaxy S2, S3, S4, S5, Note 2, Note 3...

• LG G3, G2, LG L5, LG L7..

• Motorola Droid, Razr, X, G, E...

• Sony Xperia L, M, M2, S, Z, Z1, Z2..

• HTC One, One Max, M8..

• Huawei Acend G6, P2, W1..

• Xiaomi Red Rice, MI2, MI3...

Quan vaig començar amb el projecte no disposava d'un telèfon amb tecnologia NFC. Així que em
vaig posar en contacte amb totes les companyies per obtenir la cessió d'un dispositiu per realitzar el
projecte. Malauradament cap d'elles va acceptar cedir-me'n cap. Finalment vaig estar esperant la
sortida del darrer mòbil de Google i vaig comprar el Nexus 5. Ha estat el dispositiu amb el qual
s'han realitzat totes les proves en quant al desenvolupament de l'aplicació.

La investigació originada per la hacker Kristin Padget al Smoothcoon del 2012 va despertar l'interès
d'altres hackers  en aquesta  vulnerabilitat.  Uns mesos després  Renaud Lifchitz  va presentar  una
aplicació en Java que descodificava les dades de les targetes de crèdit franceses, arribant inclús a
desenvolupar una aplicació Android. Posteriorment, es van presentar altres app com “android-nfc-
paycardreader” de Thomas Skora que realitzava la mateixa funció.

Aquestes aplicacions no són compatibles amb les targetes de crèdit que s'entreguen actualment als
usuaris ja que el protocol de lectura s'ha actualitzat.  Així que mitjançant l'estudi de les targetes
realitzat a la secció 3.3 s'ha adaptat l'algoritme de descodificació de Renaud Lifchitz a la codificació
actual. Per analitzar les targetes de crèdit s'han utilitzat eines com “TagInfo” i “NFC Tools” ja que
permeten utilitzar el dispositiu mòbil com a lector NFC i obtenir la informació emmagatzemada.

Per  tal  d'arribar  al  conjunt  de  dispositius  mòbils  amb  tecnologia  NFC  s'ha  desenvolupat  una
aplicació Android basada en la versió 12 del SDK. El nom escollit per l'aplicació és “HackCard”.

A continuació podem comprovar l'anàlisi de requeriments de l'aplicació realitzada tenint en compte
els casos d'ús exigits per aquesta. Per altra banda s'inclou l'estudi efectuat per desenvolupar una app
Android, comprovant com és el funcionament intern d'una aplicació i quins passos s'han seguit per
arribar al desenvolupament final.
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4.1 Anàlisi de requeriments

L'objectiu de l'aplicació és llegir una targeta de crèdit i poder guardar-ne les dades dins d'una base
de dades local. D'aquesta manera l'usuari podrà accedir en qualsevol moment i consultar les dades
emmagatzemades.

a)  Requisits funcionals

• L'aplicació permetrà a l'usuari llegir les dades d'una targeta de crèdit.

• L'aplicació permetrà a l'usuari guardar les dades d'una targeta de crèdit llegida.

• L'aplicació permetrà a l'usuari eliminar les dades d'una targeta emmagatzemada.

b)  Requisits no funcionals

• Interfície  dissenyada  per  funcionar  amb dispositius  mòbils  amb  sistema  operatiu
Android.

• Informació de les targetes de crèdit a emmagatzemar.

 

c)  Diagrama de casos d'ús

A continuació podem observar el diagrama de casos d'ús de l'aplicació HackCard:

d)  Explicació dels casos d'ús

Tot  seguit  trobem  una  explicació  detallada  de  cadascun  dels  casos  d'ús  de  l'aplicació
HackCard identificats a la figura anterior.
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Figura 21: Diagrama de casos d'ús



Identificador CU1

Nom Llegir targeta de crèdit

Resum Cas  d'ús  que  defineix  la  lectura  de  la  targeta  de  crèdit  per  part  de
l'usuari.

Actor Usuari

Pre Dispositiu mòbil amb NFC activat.

Post El contingut de la targeta de crèdit en cas que sigui correcte.

Flux normal 1. L'usuari inicia l'aplicació al seu dispositiu mòbil
2. L'usuari  apropa  la  targeta  de  crèdit  a  la  part  posterior  del

dispositiu mòbil.
3. L'aplicació llegeix la targeta i mostra les dades per pantalla.

Flux alternatiu L'usuari allunya la targeta abans de ser processada per l'aplicació.

Inclusió Cap

Extensió Cap

Taula 12: Cas d'ús “llegir targeta de crèdit”

Identificador CU2

Nom Guardar informació de la targeta de crèdit llegida.

Resum Cas d'ús que defineix com l'usuari emmagatzema les dades d'una targeta
de crèdit.

Actor Usuari

Pre Dispositiu mòbil amb NFC activat i amb la targeta llegida.

Post L'etiqueta s'emmagatzema i es troba disponible al llistat personal.

Flux normal 1. Un cop s'ha llegit la targeta (CU1 – llegir  targeta de crèdit)  i
l'usuari selecciona l'opció de guardar la targeta.

2. L'aplicació guardarà les dades a una base de dades del dispositiu
mòbil.

Flux alternatiu Cap

Inclusió Cap

Extensió Estén CU1 - llegir targeta de crèdit

Taula 13: Cas d'ús “guardar informació de la targeta de crèdit llegida”
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Identificador CU3

Nom Veure targeta de crèdit emmagatzemada

Resum Cas  d'ús  que  defineix  com  l'usuari  consulta  una  targeta  de  crèdit
emmagatzemada.

Actor Usuari

Pre Cap

Post Cap

Flux normal 1. L'usuari inicia l'aplicació al seu dispositiu mòbil.
2. L'usuari accedeix a la pestanya “My NFC Cards” on apareixeran

totes les targetes emmagatzemades.

Flux alternatiu Cap

Inclusió Cap

Extensió Estén CU1 - llegir targeta de crèdit

Taula 14: Cas d'ús “veure targeta crèdit emmagatzemada”

Identificador CU4

Nom Eliminar targeta de crèdit emmagatzemada

Resum Cas  d'ús  que  defineix  com  l'usuari  elimina  una  targeta  de  crèdit
prèviament emmagatzemada.

Actor Usuari

Pre Cap

Post Cap

Flux normal 1. L'usuari inicia l'aplicació al seu dispositiu mòbil.
2. L'usuari accedeix a la pestanya “My NFC Cards” on apareixeran

totes les targetes emmagatzemades.
3. L'usuari  elimina  una  targeta  de  crèdit  mitjançant  l'icona

corresponent.

Flux alternatiu Cap

Inclusió Cap

Extensió Estén CU3 - Veure targeta de crèdit emmagatzemada

Taula 15: Cas d'ús “eliminar targeta de crèdit emmagatzemada”
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4.2 Arquitectura

Per fer l'anàlisi  de l'arquitectura d'una aplicació,  primerament observarem una representació del
funcionament de l'aplicació:

La comunicació es realitza entre un dispositiu mòbil, com a lector aquest sempre du a terme el
funcionament en mode actiu ja que té la seva pròpia font d'alimentació, i una targeta de crèdit, en
mode passiu ja que només funciona quan el dispositiu mòbil o lector s'apropa.

Per poder desenvolupar una aplicació per Android hem de conèixer com és el funcionament intern.
L'arquitectura d'una app Android està basada en el model MVC (Model-Vista-Controlador):
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Figura 22: Funcionament HackCard

Figura 23: Arquitectura MVC app Android
http://www.cs.ccsu.edu/~stan/classes/CS355/notes/images/AndroidMVC.png

http://www.cs.ccsu.edu/~stan/classes/CS355/notes/images/AndroidMVC.png


• Model: correspon a les representacions que construïm basades en la informació amb la qual
opera la nostra aplicació. Pel que fa el nostre cas, s'ha utilitzat una base de dades SQLite on
s'emmagatzema la informació de les targetes de crèdit.

• Vista:  correspon  a  la  interfície  amb  la  qual  l'usuari  interactua.  L'aplicació  en  quant  a
interfície és simple ja que només està formada per dos tabs:

a) Pantalla principal: on indicarà a l'usuari que introdueixi la targeta a la part posterior del
telèfon i mostrarà les dades de la targeta en cas satisfactori.

b) Llistat  de  targetes:  on  l'usuari  podrà  comprovar  les  dades  de  les  targetes
emmagatzemades.

• Controlador: correspon a les classes que s'encarregaran de realitzar el funcionament intern
de l'aplicació. Gràcies a aquestes, l'aplicació podrà obtenir les dades de les targetes NFC i
mostrar-les per pantalla.

4.3 Model de dades

Segons les nostres necessitats, el model de dades necessari per fer funcionar l'aplicació és senzill.
Les úniques dades que es guarden a l'aplicació seran el titular, el número, la data d'expiració i el
tipus de targeta. 

Per tant, la base de dades tan sols ens exigirà l'ús d'una taula:

CreditCards

PK id

nameholder

number

expiration

type

Taula 16: Model de dades CreditCards

Per implementar aquest model de dades dins d'una aplicació Android s'ha escollit l'opció SQLite, ja
que permet guardar les dades en un espai molt reduït.
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4.4 Diagrama de classes

El diagrama de classes ens permet descriure l'estructura de l'aplicació tenint en compte cadascuna
de les classes amb els corresponents atributs i mètodes.

A la següent figura podem observar el diagrama de classes de l'aplicació:

El nom del paquet complet de l'aplicació Android és  com.hackcard.upf. Aquest conté el total de
classes que s'encarreguen de dur a terme el funcionament de l'app.

Per poder utilitzar la comunicació entre dispositiu i la targeta, farem ús de la llibreria que Android
ens facilita per accedir al xip NFC:

import android.nfc.NfcAdapter;

Per tal de comprovar si una targeta de crèdit es connecta al dispositiu mòbil utilitzarem de l'element
“Intent”,  aquest  ens  permet  detectar  una  activitat  al  dispositiu  mòbil.  Per  tant,  realitzarem una
detecció d'un tag NFC de la següent forma:

Parcelable nfcTag = intent.getParcelableExtra("android.nfc.extra.TAG");
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Figura 24: Diagrama de classes



Així doncs, realitzarem la detecció del tag utilitzant la variable nfcTag prèviament declarada:

Tag t = (Tag) nfcTag;

IsoDep myTag = IsoDep.get(t);

if( !myTag.isConnected() ){

try {

myTag.connect();

}

catch (IOException e) {

e.printStackTrace();

return;

}

}

Un altre dels punts destacables de l'app és la definició de les variables corresponents al tipus de
targeta. Primerament declarem els vectors que ens permetran definir el tipus de targeta amb la qual
volem contactar:

byte cards[][] = {

{0x00,(byte)0xa4,0x04,0x00,0x07,(byte)0xa0,0x00,0x00,0x00,0x03,0x10,0x10},

{0x00,(byte)0xa4,0x04,0x00,0x07,(byte)0xa0,0x00,0x00,0x00,0x03,0x20,0x10},

{0x00,(byte)0xa4,0x04,0x00,0x07,(byte)0xa0,0x00,0x00,0x00,0x04,0x10,0x10}

};

Posteriorment, donem valor al registre que hem de llegir:

byte readRecord[][] = {

{0x00,(byte)0xB2,0x01,0x0C,0x00},

{0x00,(byte)0xB2,0x02,0x0C,0x00}

};

Com ens podem fixar, els valors dels array corresponen als valors explicats a la secció 3.3. Aquests
ens possibilita l'accés a les dades de la targeta de crèdit per tal de poder realitzar el corresponent
processament.

Al diagrama de classes s'observa el conjunt de classes que formen l'estructura interna de l'app. Tot
seguit  s'analitzen breument per  tal  d'entendre quina és la funcionalitat  a assumir per cadascuna
d'elles:

• MainActivity: és la classe principal de tota aplicació Android, com el seu propi nom indica
és l'activitat principal de l'app.

L'aplicació està formada per dos fragments, cadascun d'ells es faran càrrec de contingut mostrat als
dos tabs:

• ReadNFCFragment: fragment que demanarà a l'usuari que apropi la targeta al dispositiu
mòbil. Si realitza una lectura satisfactòria mostrarà les dades obtingudes.

• MyNFCCardsFragment:  fragment  que s'encarregarà de mostrar  el  llistat  de targetes de
crèdit guardades.
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Per  altra  banda  existeix  una  classe  per  implementar  el  model  de  dades  i  emmagatzemar  la
informació de la targeta de crèdit:

• DataBaseHandler:  defineix la base de dades SQLite i  conté el  conjunt de funcions per
gestionar la informació. Les funcions més destacables són la d'afegir i eliminar una targeta
de crèdit i la d'obtenir el llistat total de targetes guardades.

Per realitzar la conversió BERT-TFL a text s'ha creat una classe que durà a terme les funcionalitats
més importants de l'aplicació:

• ParseGeneralInfo:  quan  l'aplicació  detecti  una  targeta  de  crèdit  intentarà  realitzar  la
conversió per tal d'extreure el conjunt de dades del nostre interès.

Existeixen dues funcions principals que s'encarregaran de convertir la informació en dades
llegibles.

a. BytesToString: ens permetrà obtenir el titular de la targeta.

String bytesToString(byte bt[], int start, int length) {
int i;

 String s ="";
 for(i=start;i< Math.min(start + length, bt.length);i++) {
 s=s+(char) bt[i];
 }
 return(s);
 }

b. toHex: la utilitzarem per obtenir el número de la targeta i la data de caducitat.

public static String toHex(byte[] bytes){
     BigInteger bi = new BigInteger(1, bytes);
     return String.format("%0" + (bytes.length << 1) + "X", bi);
}

Els  desenvolupadors  d'Android  tenen  a  la  seva  disposició  l'ús  del  component  Adapter.  Aquest
s'encarrega  de  donar  el  valor  als  elements  visuals  de  l'aplicació.  Tal  i  com podem observar  al
diagrama de classes els Adapters es troben agrupats dins d'una carpeta.

• TabsPagerAdapter: s'encarrega de gestionar la visualització dels fragments segons el tab
corresponent.

• IadapterViewInflater: ens permetrà personalitzar les vistes utilitzant la classe següent.

• BaseInflaterAdapter:  gestiona  la  informació  de  les  targetes  llistades  al  fragment
MyNFCcard.

• CardItemData: abstracció de la informació d'una targeta de crèdit que possibilita la gestió
d'informació a visualitzar.

Dins de l'Adapter hem utilitzat el component Inflater per personalitzar la visualització del contingut.
Aquest  component  ens  permet  aconseguir  que  les  targetes  es  visualitzessin  amb  la  interfície
utilitzada actualment per Google Now i que darrerament està estenent a la resta de serveis.

• CardInflater: donarà valor a cadascuna de les targetes llistades al fragment MyNFCcard.
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4.5 Mockup

El pas principal per realitzar el disseny d'una aplicació és dissenyar el mockup. Aquest ens permet
representar una simulació visual de l'aplicació i analitzar el funcionament desitjat.

Per efectuar aquest mockup s'ha utilitzat l'eina “fluid UI” ja que ens permet realitzar i gestionar els
nostres propis dissenys online mitjançant el portal web https://www.fluidui.com.

Degut a la simplesa de l'aplicació, el número de pantalles és molt reduït:

Pantalla principal

La pantalla principal és molt senzilla, a la part central
apareix un missatge sol·licitant a l'usuari que apropi la
targeta al telèfon. La majoria de telèfons tenen el lector
NFC a la part posterior del dispositiu.

A la part superior apareixerà un menú on l'usuari podrà
accedir  a  l'apartat  “My  NFC  Cards”  i  comprovar
quines són les seves targetes guardades.

Targeta llegida

Quan l'usuari apropi la targeta al dispositiu, l'aplicació
realitzarà  la  consulta  de  les  dades  i  descodificarà  el
contingut  segons  el  patró  estudiat  a  la  secció  3.3:
“Seguretat de la targeta de crèdit amb tecnologia NFC”
[18].

En cas que la targeta apropada sigui una de les targetes
de crèdit identificades per l'algoritme de l'aplicació, es
mostrarà una finestra amb les dades dels usuari. A més
a  més,  s'afegeix  l'opció  de  guardar  dins  de  l'apartat
“My  NFC  Cards”,  d'aquesta  manera  l'usuari  podrà
consultar les dades sempre que vulgui.
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Figura 25: Simulació de la pantalla principal

Figura 26: Simulació de targeta llegida

https://www.fluidui.com/


Targetes guardades

Aquesta pantalla permet a l'usuari accedir a les targetes
prèviament llegides i que han estat guardades a la base
de dades local.

Així  també,  s'afegeix  l'opció  d'eliminar  qualsevol  de
les targetes registrades a partir d'una icona situada a la
part dreta de la targeta.

L'usuari podrà accedir fàcilment a la pantalla de lectura
desplaçant-se horitzontalment al menú principal.
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Figura 27: Simulació de llistat de targetes



4.6 Disseny de l'aplicació final

L'aspecte final de l'aplicació final s'apropa molt al  mockup dissenyat. Per realitzar el disseny dels
menús hem utilitzat els patrons d'interfície natius d'Android basades en Holo Design [24].

Utilitzant  aquest  tipus  d'interfície  aconseguim  que  l'aplicació  sigui  compatible  amb  el  màxim
nombre  de  dispositius  Android  ja  que  aquesta  s'adapta  automàticament  a  les  corresponents
resolucions de pantalla.

La icona de l'aplicació mostra la mascota d'Android mossegant una targeta VISA simulant l'atac que
realitza l'aplicació:
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Figura 28: Pantalla principal Figura 30: Llistat de targetesFigura 29: Targeta llegida

Figura 31: Icona HackCard



5. CONCLUSIONS

Quan vaig començar el treball les targetes de crèdit amb xip NFC començaven a arribar als usuaris.
Ara que el finalitzo, costa trobar aquella persona que tingui una targeta sense el xip inclòs. Això
demostra que la integració d'aquesta tecnologia dins de la nostra societat és tot un fet.

Segons el meu punt de vista, aquesta tecnologia s'ha convertit en l'obsessió d'empreses de targetes
de crèdits  i  bancs des del moment que es presenta la possibilitat  d'incloure el  xip NFC com a
component dins dels smartphones,.

Crec que incloure el xip a les targetes de crèdit és un pas intermig al veritable objectiu empresarial,
aconseguir que tota la població realitzi els pagaments amb els seus dispositius mòbils. D'aquesta
manera  la  gent  es  facilita  la  realització  de  pagaments  sense  d'introduir  el  codi  PIN i  sense  la
necessitat de treure la targeta de la cartera.  La jugada és perfecte, migrem a una tecnologia nova
sabent que la mateixa infraestructura ens servirà per la següent generació.

El potencial de l'NFC donades les seves característiques estan més que justificades, però tal i com
hem comprovat al treball, el desenvolupament de l'estàndard de pagament ha estat deficient. Quan
vaig començar  a pensar en  el projecte tenia l'esperança de reproduir algun atac,  però en cap cas
m'esperava poder desenvolupar una app per qualsevol dispositiu Android que permetés obtenir les
dades dels usuaris inal·làmbricament.

Realitzar la meva primera app amb el valor afegir de reproduir un atac a una targeta de crèdit ha
estat una experiència molt gratificant i satisfactòria. L'aplicació no serà publicada a la Play Store ja
que en cap cas desitjo que es realitzi un mal ús d'aquesta.

Tot i ser una vulnerabilitat coneguda dins del món de la seguretat, crec que els usuaris no tenen
coneixement sobre la debilitat del sistema. S'hauria d'alertar sobre l'ús d'aquest tipus de targeta de
crèdit, espero que el treball pugui servir d'ajuda alhora de prendre les corresponents mesures per tal
d'evitar qualsevol possible atac extern.
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Glossari

• Adapter:  component d'Android que s'encarrega de donar el valor als elements visuals de
l'aplicació.

• App:  aplicació  informàtica,  utilitzat  popularment  per  referir-se  a  les  aplicacions
corresponents a dispositius mòbils.

• Android:  sistema operatiu desenvolupat per Google orientat a dispositius mòbils. Aquest
disposa d'un sistema de llicències que permet a qualsevol usuari desenvolupar aplicacions.

• Bluetooth:  tecnologia  inal·làmbrica  que  permet  connectar  dispositius  a  una  distància
propera.

• BER-TLV:  conjunt  d'eines que s'encarrega de codificar  les  dades  definit  per  l'estàndard
ASN.1 en seqüència de bytes.

• Cracker:  persona amb l'objectiu  de trencar  un sistema amb l'objectiu  de beneficiar-se'n
il·legalment.

• Denegació del Servei (DoS): atac informàtic on es produeix la inhabilitació del servei.

• EMV:  estàndard d'interoperabilitat entre targetes i TPV per l'autentificació de targetes de
crèdit i dèbit.

• Firmware: bloc d'instruccions de màquina que s'encarrega d'establir la lògica de més baix
nivell que controla qualsevol tipus de dispositiu.

• Google  Play:  plataforma de  distribució  digital  on  es  troben  disponibles  les  aplicacions
realitzades per Android, entre d'altres serveis.

• Hacker: persona que s'encarrega d'analitzar i millorar la seguretat dels sistemes amb la 
satisfacció personal com a principal recompensa.

• IDE: programa informàtic que posa a disposició del desenvolupador un conjunt d'eines per
desenvolupar les seves pròpies aplicacions.

• Inflater: component d'Android que ens permet personalitzar la visualització del contingut.

• IrDA: estàndard físic de transmissió mitjançant infrarojos.

• Java:  llenguatge  de  programació  utilitzat,  entre  d'altres,  per  desenvolupar  aplicacions
Android. És un dels llenguatges més populars dins de la comunitat de desenvolupadors.

• Man-in-the-middle:  atac informàtic en el qual l'atacant s'infiltra dins de la comunicació
entre l'emissor i el receptor arribant a llegir, inserir i modificar els missatges corresponents.

• Mifare: és el tipus de targeta NFC més instaurat a l'actualitat. Existeixen aproximadament
250 milions d'aquest tipus de targetes segons el darrer informe de mifare.net.

• Mockup: és un prototip per avaluar i valorar, en el nostre cas, la funcionalitat de l'aplicació.

• NDEF: definició l'especificació tècnica del format d'intercanvi entre dispositius o etiquetes
NFC realitzada per NFC Forum.

• NFC: Near Field Communication, tecnologia que permet la comunicació inal·làmbrica entre
dispositius mitjançant la identificació per radiofreqüència.
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• NFC Forum:  organització d'empreses sense ànim de lucre encarregades  de la  creació i
definició dels protocols de comunicació de l'NFC.

• P2P:  Peer-to-peer, xarxa de comunicació entre computadors on no existeixen servidors ni
clients fixes. Cadascun dels nodes de la xarxa farà de client i servidor simultàniament.

• PIN:  Personal  Identification  Number,  número  d'identificació  personal  utilitzat  per
identificar-se i accedir a un sistema.

• RSA: sistema de xifrat de clau pública.

• RFID: Radio Frequency Identification, és un sistema d'emmagatzenament i recuperació de
dades sense contacte que utilitzen dispositius anomenats etiquetes, targetes, transpondedors
o tags RFID.

• SDK: Software Development Kit, és un conjunt d'eines d'elements per el desenvolupament
d'aplicacions de software que permet crear aplicacions d'un sistema en concret.

• Sniffing: consisteix en la captura de trames en una xarxa de computadors.

• Smartphone: telèfon mòbil intel·ligent.

• Tag: etiqueta RFID, forma d'empaquetat habitual dels dispositius RFID.

• Wifi: conjunt d'estàndards per a comunicacions per xarxes sense fils.
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