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RESUMO
A decisão tomada por empresas privadas e pelo poder público de disponibilizar
sistemas de identificação por radiofrequência em locais de livre acesso à população
acaba expondo estes sistemas a ataques que exploram as vulnerabilidades presentes
na tecnologia RFID, podendo provocar indisponibilidade para prover os serviços ao
quais foram destinados. Equipamentos RFID, por operar em faixas de frequência
destinadas a sistemas de comunicação secundário, possuem poucos recursos
computacionais para remediar interferências eletromagnética maliciosas. O objetivo
deste trabalho foi propor um sistema de detecção de intrusão para ataques do
tipo negação de serviço por interferência eletromagnética, presente no leitor RFID,
identificando a ocorrência do ataque e enviando uma notificação ao administrador
do sistema. O sistema especificado foi desenvolvido para identificar as interferências
maliciosas, baseando-se em parâmetros existentes na comunicação e características
de interferências eletromagnética inerentes ao ambiente. Os testes foram realizados
gerando interferências em diferentes direções e intensidades nas frequências de 902 à
928 MHz, também incluíram variar a modulação da comunicação RFID entre PR-ASK,
SSB-ASK e DSB-ASK. Os resultados dos testes mostraram que o sistema se antecipa
ao detectar o ataque, ocorrendo a detecção antes que a comunicação seja deteriorada
ou mesmo totalmente interrompida. Como resultado deste trabalho obteve-se um SDI,
presente no leitor RFID, que utiliza informações de potências nos canais de operação
e adjacentes, além de parâmetros do protocolo de comunicação RFID para detectar
ataque de negação de serviço do tipo jamming.
Palavras-chave: Identificação por radiofrequência; RFID; Negação de serviço;
Sistema de detecção de intrusão; Internet das coisas.

ABSTRACT
Private companies and government have decided to provide Radio Frequency
Identification (RFID) systems in places of free access to the population. However, as a
result of such exposition, these systems become vulnerable to Denial of Service (DoS)
attacks that can cause unavailability in the services. Furthermore, another complicating
factor in that context regards the equipment or devices used on RFID systems, since
they operate in frequency bands reserved for secondary communication systems,
and consequently they have too few computational resources to deal with malicious
electromagnetic interferences. Therefore, the objective of this work was propose
an Intrusion Detection System (IDS) that identifies the occurrence of the malicious
behavior and notifies the system operator about one specific type of electromagnetic
interference in RFID systems – the Jamming attack. The system was specified and
developed to identify malicious interference, based on parameters present in the
communication and on electromagnetic interference characteristics in the environment.
Tests were performed by generating interference in multiples directions and different
intensities for the frequencies range from 902 to 928 MHz, also included varying
RFID communication modulation as PR-ASK, SSB-ASK and DSB-ASK modulation.
The obtained results of the present system show that the jamming attacks are detected
prior of having a significant impact on the communication between the RFID reader and
the tag - i.e., the jamming attack was detected even with insufficient power to impact
on communication.
Keywords: Radio frequency identification; RFID; Denial of service; DoS; Intrusion
detection system; IDS; Internet of things; IoT
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1 INTRODUÇÃO
1.1

Motivação
O uso de identificação por radiofrequência (RFID) tem aumentado ano após ano

em aplicações nos mais diversos setores de negócio, de sistemas logísticos a controle
de acesso (BHATT; GLOVER, 2006). Este aumento na utilização traz preocupações
com questões de segurança e privacidade, como ataques e captura de informações,
conhecidas e exploradas em outras tecnologias, como redes TCP/IP e telefonia móvel,
que inicialmente não foram muito exploradas em RFID (TAGRA et al., 2010).
Os sistemas de RFID consistem basicamente de uma etiqueta e um leitor. A etiqueta
é constituída de um microchip soldado a uma antena impressa sobre um substrato, que
pode ser rígido ou flexível, e encapsulado de forma a ser aplicado ao mais diversos
usos. O leitor é constituído de um processador digital de sinais, uma placa de circuitos
e uma ou mais antenas.
Estes componentes não costumam possuir um grande poder computacional, e
além disso, a alimentação de energia pode ser limitada ou mesmo inexistente.
Esta limitação de recursos nos dispositivos traz consequências à implementação
dos mecanismos de proteção, como a criptografia na comunicação, fazendo com
que as medidas de segurança tenham que ser adaptadas para utilização nestes
equipamentos (FINKENZELLER, 2010). Um exemplo de adaptação efetuada tratase dos protocolos leves de criptografia, desenvolvidos para prover segurança e
privacidade em dispositivos com baixo poder computacional (JUELS, 2006).
Ainda nas questões de segurança, assim como em outras tecnologias de
comunicação, há diversos tipos de ameaças que os sistemas RFID estão susceptíveis
a sofrer. Estas podem ser classificadas em três categorias: Física, de Canal e de
Sistema. Como ameaças físicas identificadas pode-se citar o acesso físico ao leitor e
as etiquetas, cópia da etiqueta e interferência eletromagnética. As ameaças de canal
identificadas foram escuta do sinal transmitido, reprodução de comunicação, atraso na
comunicação e interferência por canal adjacente. As ameaças de sistema identificadas
foram falsificação de leitores, rastreamento e decodificação de senhas (LI et al., 2012).
Algumas contramedidas foram propostas para impedir ou mesmo minimizar os
danos causados pelas ameaças já citadas. Dentre as medidas encontradas, pode-se
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citar os protocolos leves de criptografia propostos para evitar ameaças como a cópia
da etiqueta, o atraso na comunicação, rastreamento e decodificação das informações
armazenadas e transmitidas (LI et al., 2012).
Os ataques por interferência eletromagnética no canal de operação e no canal
adjacente, também conhecidos como jamming, são considerados ataque de negação
de serviço, pois interrompem a comunicação de radiofrequência do sistema, não
permitindo que leitor e etiqueta enviem e recebam comandos e dados.
Os trabalhos de Fu et al. (2010) e Oren et al. (2012) mostraram o funcionamento de
ameaças do tipo negação de serviço, entretanto faltaram definir as formas de detectar,
prevenir e informar a ocorrência deste tipo de ataque.
Com a decisão tomada por empresas privadas e pelo poder público de disponibilizar
sistemas de identificação por radiofrequência em locais de livre acesso a população,
acaba expondo estes sistemas a ataques que exploram as vulnerabilidades presentes
na tecnologia RFID, podendo provocar indisponibilidades para prover os serviços ao
quais foram destinados.
Assim, dentre os ataques citados, um ataque do tipo negação de serviço pode
ocorrer. O governo brasileiro está em processo de implantação do Sistema Nacional
de Identificação Automática de Veículos (SINIAV) que tem como objetivo efetuar
a fiscalização e o gerenciamento do trânsito (DENATRAN, 2011). O governo do
Estado de São Paulo, para manter a compatibilidade do sistema de arrecadação de
pedágios com o sistema proposto pelo governo federal, substituiu os equipamentos
que originalmente operavam na frequência de 5,8 GHz para equipamentos que
operam na frequência de 915 MHz (SLT, 2011). O equipamento instalado nos veículos
para arrecadação de pedágio, também é utilizado para controle e cobrança de
estacionamento em centros comerciais.
Ao sofrer um ataque deste tipo, um sistema de mesma natureza do SINIAV
pode não detectar anomalias no trânsito e os sistemas auxiliares que dependem
de informações do tráfego deixarão de operar adequadamente. As falhas no
recebimento, envio e atualizações de informações pode permitir que veículos com
pendências na documentação deixe de ser interceptado. As falhas também podem
não identificar veículos provenientes de roubos deixando-os circular livremente
sem que as autoridades possam identificá-los e interceptá-los. Os sistemas de
arrecadação de pedágios podem ser interrompidos, impedindo a circulação dos
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veículos e gerando congestionamento nas praças de pedágios, o que pode ocasionar
acidentes rodoviários. Nos estacionamentos que utilizam esta tecnologia, o acesso ao
estacionamento pode ser impedido pela falha de funcionamento do sistema de acesso
de veículos.
As lojas de departamentos estão adotando RFID para controle de estoques e
facilitar o processo de vendas aos clientes. Nestes sistemas, um ataque de negação de
serviço pode interromper os sistemas de autoatendimento aos usuários. Desta forma,
o sistema não estará disponível para permitir que os próprios usuários efetuem a
seleção e o pagamento dos produtos. O ataque deste tipo no sistema de uma loja
de departamento, em um período com um grande volume de clientes, pode gerar um
colapso generalizado no atendimento aos clientes. Incidentes desta natureza podem
gerar prejuízos consideráveis, seja financeiro e/ou a reputação da empresa.
No levantamento bibliográfico efetuado foram encontrados trabalhos para
identificar ataques do tipo etiquetas clonadas (THAMILARASU; SRIDHAR, 2008),
do tipo man-in-the-middle (GETA, 2011) e adivinhação de senhas, leitura indevida e
ataques de negação de serviço (YANG et al., 2011). Entretanto, o trabalho de pesquisa,
realizado por Yang et al. (2011), sobre os ataques de negação de serviço utiliza como
ponto de decisão um único parâmetro para identificar o ataque. Além disso, estes
trabalhos não abordaram a utilização de protocolo padrão para troca de informações
sobre o comportamento da comunicação. Tais informações podem ser armazenadas
e analisadas por um sistema central de detecção de intrusão para a identificação da
ocorrência de um ataque em potencial e notificação dos responsáveis pela monitoração
e operação do sistema RFID.
1.2

Objetivo
O objetivo deste trabalho é propor um Sistema de Detecção de Intrusão para

ataques Jamming em sistemas RFID (SDIJRF). O ataque Jamming consiste em um
tipo de ataque de negação de serviço que ocorre por interferência intencional em
radiofrequência.
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1.3 Escopo do trabalho
O escopo deste trabalho concentra-se nas seguintes atividades:
• leitura de artigos e trabalhos relacionados;
• definir o SDIJRF;
• implementar o SDIJRF utilizando plataforma de testes e linguagem de
programação NI LabView;
• criar um ambiente de testes experimental para validação da proposta, definido
no Capítulo 5;
• coletar, analisar e elaborar conclusão sobre os dados e resultados obtidos nos
testes.
Não serão contempladas as atividades:
• implementar o sistema para equipamentos dos demais padrões RFID existentes;
• validar o sistema proposto em ambiente não experimental.
1.4 Contribuições
As principais contribuições propostas por este trabalho são:
• um sistema que opere no leitor RFID e utilize os parâmetros da comunicação
para detecção de ataque, sem depender de equipamentos auxiliares para coletar
estes parâmetros;
• um sistema que implemente um método de detecção de ataque que ocorre com
interferência eletromagnética nos sistemas RFID;
• um sistema que possa ser integrado aos sistema de detecção de intrusão
existentes para aumentar a variedade de ataques detectados por estes sistemas;
• fornecer informações sobre como os ataques de negação de serviço
se comportam em sistemas RFID, e como consequência, possibilitar o
desenvolvimento de arquitetura mais resistentes a esses ataques.
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1.5

Método de trabalho
O desenvolvimento deste trabalho será efetuado contemplando as seguintes

etapas:
1. Levantamento Bibliográfico: Análise bibliográfica dos principais trabalhos
relacionados a segurança, ataques e detecção de intrusão em sistemas RFID;
2. Definição de Parâmetros: Levantamento de parâmetros relevantes para a
comunicação RFID, interferências eletromagnética inerentes ao ambiente e
maliciosas, nível de ruído, nível do sinal recebido em situação normal de
operação e nível do sinal recebido em situação de ataque;
3. Especificação do Sistema: Definição de requisitos do sistema que possui
como entrada, o sinal eletromagnético recebido na antena, e como saída, a
notificação sobre a ocorrência do ataque. Em seus processos internos, efetua
o processamento do sinal de entrada e identifica se o sinal recebido é oriundo de
uma etiqueta RFID ou trata-se de um ataque de negação de serviço;
4. Desenvolvimento do Protótipo: Desenvolvimento do sistema com base em
requisitos estabelecidos na especificação do sistema e utilizando os recursos
definidos na especificação do laboratório;
5. Especificação do Laboratório: Detalhamento dos equipamentos e software que
serão utilizados para desenvolver e validar o funcionamento do protótipo.
Serão detalhados os equipamentos utilizados para geração da interferência
eletromagnética que ocasionará os ataques. Além disso, nesta etapa será
executada a montagem do laboratório a ser utilizado nos testes;
6. Testes para Validação do Sistema: Execução de testes do sistema em laboratório
para validar seu funcionamento e para coleta de dados para análise;
7. Análises e Conclusões: Análise dos dados obtidos nos experimentos e
conclusões sobre solução de detecção de ataque proposta.
1.6

Organização do trabalho
Este trabalho está organizado em seis capítulos conforme breve descrição a seguir.
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No Capítulo 2 - Referencial teórico - apresentam-se os conceitos sobre o
sistema RFID e seu processo de comunicação para transmitir e receber informações.
Apresentam-se as normas que regulamentam os sistemas RFID. Além disso,
apresentam-se conceitos sobre segurança e privacidade em sistemas RFID.
No Capítulo 3 - Trabalhos relacionados - apresentam-se os trabalhos relacionados
com o objetivo deste trabalho. São detalhados as vantagens, as desvantagens e as
oportunidades de pesquisas para cada trabalho.
No Capítulo 4 - Proposta do trabalho - define-se os parâmetros relevantes
para identificação dos ataques de interferência como as interferências inerentes ao
ambiente experimental, a relação sinal ruído presente na comunicação e os níveis
de potência esperados durante a comunicação. Também, descreve-se os requisitos
construtivos detalhados do sistema proposto.
No Capítulo 5 - Validação da proposta do trabalho - definem-se os testes realizados
para validar o funcionamento do sistema proposto e os equipamentos e softwares, em
detalhes, que serão utilizados nos testes. Além disso, os testes serão executados e
documentados em detalhes. Os resultados serão analisados e discutidos.
No Capítulo 6 - Conclusão do trabalho - apresentam-se as conclusões do trabalho
realizado e recomendações para trabalhos futuros.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
Neste capítulo serão apresentadas características e regulamentação da tecnologia
RFID, vulnerabilidades dos sistemas RFID, conceitos de SDI e técnica de transmissão
por espalhamento espectral.
2.1

Identificação por radiofrequência
Segundo Bhatt e Glover (2006), o RFID pode ser definido como um sistema

de identificação onde circuitos eletrônicos são anexados a objetos que se desejam
identificar e que utilizam radiofrequência para a comunicação.
A utilização de radiofrequência para identificação foi utilizada pela primeira vez na
segunda guerra mundial pela Inglaterra. Foi desenvolvido um sistema com transmissor
e receptor, instalado nos aviões de combate, que alteravam o comportamento de
sua resposta ao sistema de radar. Quando um avião inimigo passava pelo campo de
atuação do radar, as imagens destes aviões não se alteravam. Por outro lado, quando
um avião amigo era detectado pelo sistema de radar, as imagens na tela do radar
pulsavam. Desta forma, a identificação de aviões amigos e inimigos se tornou possível.
Este sistema foi nomeado como Identificação de Amigo ou Inimigo (Identification Friend
or Foe - IFF).
Os itens mais importantes em sistemas RFID são: a etiqueta anexada ao objeto
que se deseja identificar, este objeto pode ser animado ou inanimado; e o leitor,
dispositivo responsável por detectar a presença da etiqueta e interrogá-la para obter
as informações armazenadas do objeto.
As etiquetas podem ser constituídas de uma antena, um microchip e uma fonte de
energia, não sendo obrigatório a existência de todos estes elementos com exceção da
antena que deve existir na mais simples etiqueta RFID.
As etiquetas são classificadas conforme sua fonte de energia. São denominadas
ativas se possuírem uma fonte de alimentação e passivas se não possuírem uma fonte
de alimentação.
O microchip é responsável por modular e demodular o sinal recebido pela antena,
processar os comandos recebidos e responder as requisições destes comandos. Além
disso, possui memória interna para armazenar as informações referentes ao objeto
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identificado. No entanto, o seu processamento é limitado devido a suas características
construtivas e sua capacidade de armazenamento pode chegar a 1 kB.
A antena, único item obrigatório em uma etiqueta, é especificada conforme o uso
e frequência de operação. As etiquetas podem trabalhar em baixa frequência (LF)
aproximadamente 125 kHz, alta frequência (HF) em torno de 13,56 MHz, ultra alta
frequência (UHF) em torno de 915 MHz e micro-ondas com 2,45 GHz e 5,8 GHz
(HESSEL et al., 2012).
O leitor é o responsável por interrogar as etiquetas e processar a resposta recebida.
É constituído de uma ou mais antenas, um controlador e fonte de energia. O leitor pode
ser do tipo móvel ou fixo conforme a sua utilização.
O leitor pode possuir desde um controlador simples, similar ao utilizado nas
etiquetas e presente em equipamentos portáteis, até um controlador mais complexo,
similar ao utilizado em microcomputadores e servidores de aplicação.
As antenas presentes no leitor e na etiqueta podem se comunicar utilizando dois
tipos de acoplamento: indutivo ou eletromagnético.
O acoplamento indutivo, utilizado por etiquetas HF, ocorre quando o leitor energiza
a bobina existente em sua antena e um campo magnético é induzido, este campo ao
atingir a antena da etiqueta promove o acoplamento, conforme ilustrado na Figura 1.
Neste momento o leitor e a etiqueta efetuam a comunicação por meio de protocolos
preestabelecidos e por fim a troca das informações é realizada com sucesso.
Figura 1 – Acoplamento indutivo

Fonte: Traduzido de Bhatt e Glover (2006)

O acoplamento eletromagnético, utilizado em etiquetas UHF, ocorre quando o sinal
emitido pela antena do leitor induz uma corrente elétrica na antena da etiqueta, esta
corrente inicializa o microchip, que responde aos comandos enviados utilizando a
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mesma frequência recebida, conforme Figura 2, este processo é também chamado
de retrorreflexão (backscatter).
Figura 2 – Acoplamento eletromagnético

Fonte: Traduzido de Griffin e Zhou (2012)

2.2

Internet das coisas
Conforme descrito por Bhatt e Glover (2006), a adoção progressiva de RFID está

dividida em cinco eras. São elas: Proprietária, Regulamentação, RFID nas Empresas,
RFID nas Indústrias e Internet das Coisas.
A era Proprietária, primeira era, inicia-se com a redução do tamanho e custos da
produção de transistores. O baixo custo e durabilidade dos componentes permitiram
a diminuição do tamanho dos transmissores e receptores e consequentemente sua
utilização em itens da linha de produção. As etiquetas RFID eram desenvolvidas pelas
próprias empresas interessadas em controlar seus produtos em estoque. Não havia
integração com soluções desenvolvidas por outras empresas.
A era Regulamentação, segunda era, inicia-se com a necessidade de controle
dos produtos fora do ambiente das empresas, incluindo clientes e fornecedores
neste processo. As etiquetas eram utilizadas para identificação de contêineres em
transporte. Foram desenvolvidos padrões para adoção universal da tecnologia, o que
reduziu o custo de produção das etiquetas e leitores. As empresas ainda viam a
implantação como um custo adicional ao processo, sem muitos benefícios no processo
de produção.
A era RFID nas Empresas, terceira era, inicia-se com a inclusão do RFID nos
processos produtivos das empresas. A identificação agora é efetuada cada vez mais
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item a item, e inclui o controle do processo de produção. A produção em massa de
etiquetas diminuiu ainda mais o custo de produção.
A era RFID nas Indústrias, quarta era, inicia-se com a consolidação dos requisitos
de segurança e privacidade. Os produtos, em toda a cadeia de produção, são
agora identificados e acompanhados, suas informações são utilizadas pelas áreas de
negócios de forma estratégica. Nesta era, sensores utilizando RFID começam a coletar
informações do ambiente para a inclusão e melhoria dos processos das empresas.
A era Internet das Coisas, quinta era, inicia-se com a adoção massiva da tecnologia
RFID, quando empresas privadas poderão oferecer serviços para seus clientes de
forma rápida e inteligente. O poder público poderá prover serviços para a população
de forma eficiente, baseando-se em informações obtidas automaticamente pelos
cidadãos. O RFID não será mais percebido, assim como ocorre com a energia elétrica.
A Figura 3 ilustra as eras do RFID conforme o grau de adoção e funcionalidades.
As barras verticais em cinza mais escuro indicam as eras já superadas.
Figura 3 – Eras do RFID

Fonte: Adaptado e traduzido de Bhatt e Glover (2006)
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Ao analisar o cenário atual das empresas e das implementações com RFID, é
possível identificar que as eras Proprietária e de Regulamentação já foram superadas.
Existe uma transição ocorrendo entre a era RFID nas empresas e a era RFID na
industria, onde empresas já possuem a tecnologia implantada e definida em seus
processos produtivos. A instalação de sensores para coletar informações, como ruído,
temperatura e velocidade do tráfego de veículos pelas indústrias e poder público
começa a ser planejada. Algumas iniciativas da era Internet das Coisas podem ser
observadas, mas ainda de maneira sutil.
2.3

Segurança em RFID
Bhatt e Glover (2006) descreveu quatro zonas de segurança para RFID, com suas

respectivas vulnerabilidades. A Figura 4 demonstra cada uma das zonas de segurança.
Figura 4 – Zona de Segurança do RFID

Fonte: Adaptado e traduzido de Bhatt e Glover (2006)

A zona 1 compreende as etiquetas RFID. Os ataques que podem ocorrer nesta zona
são: a etiqueta pode ser fisicamente removida e substituída por outra e o conteúdo da
etiqueta pode ser modificado sem autorização.
A zona 2 compreende os leitores RFID. Os ataques que podem ocorrer nesta zona
incluem: bloqueio do sinal de radiofrequência entre a etiqueta e o leitor, coleta de
informações entre a comunicação do leitor com a etiqueta; e ataque de negação de
serviço utilizando interferência do sinal de radiofrequência.
A zona 3 compreende o Middleware RFID. Os ataques que podem ocorrer nesta
zona são: captura e adulteração das informações transmitidas do leitor para o
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middleware; e rastreamento dos produtos pelos códigos EPC (Eletronic Product Code).
A zona 4 compreende a rede de dados da empresa. Os ataques que podem ocorrer
nesta zona são gerados devido ao grande volume de informações geradas pelos
leitores e middleware instalados na empresa. Além disso, podem ocorrer os ataques
de negação de serviço típicos de redes que utilizam o protocolo TCP/IP, bem como, o
rastreamento dos produtos pelos códigos EPC.
Neste trabalho, a zona 2 de segurança, ou seja, o leitor RFID, será explorada com
os ataques de negação de serviço utilizando interferência eletromagnética intencional.
O trabalho realizado por Thornton (2005) descreve os tipos de ataques que podem
ocorrer em um sistema RFID, segundo o ponto de vista do objetivo do ataque, e
apresenta exemplos práticos dos ataques e de suas contramedidas.
Como objetivo de ataque em RFID pode-se considerar a intenção de roubar um
produto de uma loja, impedir que um ou mais estabelecimentos vendam seus produtos,
alterar informações nos sistemas de forma a provocar a interrupção das vendas e
bloquear ou burlar um sistema de controle de acesso.
Os ataques conhecidos são: falsificação (spoofing) das informações das etiquetas,
inserção de comandos onde deveriam existir somente informações, repetir uma
sequência de comunicação previamente capturada e negação de serviço (Denial-ofService - DoS) por inundação enviando mais informações do que o sistema pode
processar e também por interferência de radiofrequência.
Nos sistemas RFID, as etiquetas e os leitores podem ser considerados uma única
entidade, portanto os ataques na interface aérea afetam ambos os elementos. Nesta
etapa da comunicação, as informações podem ser interceptadas e alteradas conforme
a intenção do atacante. A comunicação também pode ser interrompida tornando o
processo de leitura indisponível.
Os ataques no middleware podem ocorrer em qualquer ponto de comunicação entre
o leitor e o sistema de destino. As informações podem ser interceptadas para uso
posterior ou adulteradas gerando uma inconsistência entre o que foi lido pelo leitor e o
que o sistema de destino recebeu. Por se tratar de um sistema normalmente instalado
em uma rede local, os ataques de negação de serviço típicos de redes baseadas em
protocolo TCP/IP podem ocorrer, indisponibilizando a comunicação.
Os sistemas e bancos de dados da empresa normalmente não são considerados
um ponto de ataque para os sistemas RFID, entretanto, os ataques de inserção de

33

código pode ocorrer caso uma instrução maliciosa seja colocada em um etiqueta RFID,
onde deveria haver uma informação legítima a ser armazenada.
Os ataques em RFID são normalmente direcionados para cada um dos elementos
do sistemas, com o aumento de sua utilização e popularidade associada a sempre
presente criatividade dos atacantes, em breve deve-se ouvir relatos de ataques
combinados.
Juels (2006) efetuou um levantamento referente a diversos trabalhos relacionados
a segurança e privacidade em RFID.
Quanto a privacidade, as vulnerabilidades mais relevantes elencadas foram o
rastreamento clandestino e a inventariação não autorizada. Com a utilização de RFID
para identificação de produtos diversos, e dada a característica das etiquetas de
responder a qualquer interrogador, um cliente poderá ser rastreado ao passar pelos
diversos leitores que estarão disponíveis. Sistemas como a tarifação de pedágios,
livrarias e passaportes já utilizam RFID e consequentemente possuem dados a
disposição para uso legitimo ou também malicioso. A implantação de RFID em
humanos já esta sendo testada e acalora as discussões sobre privacidade.
Para resolver estas questões, pode-se utilizar mecanismos como os comandos
para desativar, apagar ou reescrever as informações em uma etiqueta. Além disso,
criptografar as informações da etiqueta pode garantir a privacidade, pois o processo de
leitura só será completado se as chaves trocadas durante a comunicação coincidirem.
Foram propostas algumas soluções de criptografia, específicas para RFID,
denominadas criptografia minimalista, nas quais a etiqueta possui uma pequena
sequência de palavras, e varia sua utilização durante a comunicação. Somente o
leitor autorizado possui o conjunto completo, assim consegue decifrar as mensagens
recebidas (JUELS, 2006 apud DIMITRIOU, 2005) (JUELS, 2006 apud JUELS, 2005)
(JUELS, 2006 apud VAJDA; BUTTYAN, 2003).
Quanto ao tipo de ataque, foi mencionado ataque do tipo man-in-the-middle ou
atraso. Como contramedida, propõem-se utilizar os protocolos de criptografia.
Os trabalhos estudados nesta subseção apresentam as vulnerabilidades de
segurança da tecnologia RFID e as possibilidades de ataques que estão susceptíveis
a sofrer.
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2.4 Normas e regulamentação
A International Organization for Standardization (ISO) publicou as normas ISO/IEC
14443 (ISO/IEC, 2008) e ISO/IEC 18000 (ISO/IEC, 2013a) com as especificações
técnicas para implementação de RFID.
A norma ISO 14443 define os cartões de proximidade usados para identificação
baseados em RFID. Divide-se em quatro partes:
• o detalhamento técnico de características físicas;
• interface de sinais e potência de radiofrequência;
• protocolos de inicialização e anticolisão;
• protocolos de transmissão.
Os cartões do Bilhete Único utilizados na Cidade de São Paulo seguem as
instruções desta norma.
A norma ISO 18000 define a utilização de RFID em sistemas de identificação sem
proximidade. Estabelece os parâmetros de comunicação físicos e lógicos da interface
aérea para uma ampla faixa de frequência. Está dividida em sete partes, cada parte
define parâmetros para uma faixa de frequência específica. As faixas de frequências
cobertas por esta norma são:
• abaixo de 135 kHz;
• 13,56 MHz;
• 433 MHz;
• de 860 MHz a 960 MHz;
• 2,45 GHz.
A faixa de frequência compreendida de 860 MHz a 960 MHz foi dividida em mais
quatro normas. A parte 63 da norma ISO/IEC 18000 (ISO/IEC, 2013b) foi elaborada
com base no documento EPC Global Class 1 Generation 2 UHF RFID (EPCGLOBAL,
2013) que estabelece os parâmetros de comunicação físicos e lógicos da interface
aérea para a faixa de frequência de 860 MHz a 960 MHz.
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O protocolo que será utilizado para o Sistema Nacional de Identificação Automática
de Veículos (SINIAV), em adoção pelo Governo Federal Brasileiro, e pelo Sistema
de Arrecadação de Pedágios regulamentado pelo Governo do Estado de São Paulo,
foram desenvolvido com base nas normas ISO/IEC 18000-63 e EPC Global Class 1
Generation 2.
2.4.1

Comunicação RFID segundo a norma ISO/IEC 18000-63

A ISO/IEC 18000-63 define os parâmetros e configurações para a comunicação
física e lógica entre leitor e etiqueta operando na faixa de frequência de 860 MHz a
960 MHz (ISO/IEC, 2013b).
O processo de comunicação em RFID ocorre quando o leitor envia informações
para etiqueta. Na camada física, o leitor modula as informações sobre uma portadora
utilizando as técnicas de modulação por chaveamento de amplitude em fase reversa
(phase reversal amplitude shift keying - PR-ASK), modulação por chaveamento de
amplitude em banda lateral única (single side band amplitude shift keying - SSB-ASK)
ou modulação por chaveamento de amplitude em banda lateral dupla (double side
band amplitude shift keying - DSB-ASK), associada à codificação por intervalo de pulso
(pulse interval encoding - PIE).
Em seguida, o leitor envia uma portadora, sem dados modulados, na mesma
frequência do sinal enviado anteriormente e aguarda a resposta por uma retrorreflexão
desta portadora. A etiqueta utiliza a energia da portadora recebida para alimentar seus
circuitos e responder a interrogação do leitor. A resposta é enviada por retrorreflexão da
portadora e sobre esta portadora os dados são modulados. No processo de resposta,
a etiqueta utiliza modulação por chaveamento de amplitude (amplitude shift keying ASK) ou modulação por chaveamento de fase (phase shift keying - PSK). A etiqueta
pode codificar a resposta em espaço bifásica (FM0) ou subportadora Miller.
Os sinais modulados em ASK e PSK são apresentados nas Equações 2.1 e 2.2,
respectivamente (LATHI; DING, 2009).

sASK (t) = sm (t)cos(2πfc t)

Em que:

(2.1)
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• sASK (t) é o sinal modulado em ASK;
• sm (t) é o sinal de dados, com amplitude igual a 0 para o bit “0” e amplitude
diferente de 0 para o bit “1”;
• fc é a frequência da portadora;
• t é o tempo.

(2.2)

sP SK (t) = sm (t)cos(2πfc t + π)

Em que:
• sP SK (t) é o sinal modulado em PSK;
• sm (t) é o sinal de dados;
• fc é a frequência da portadora;
• t é o tempo.
A resposta da etiqueta para o leitor é iniciada ao enviar um preâmbulo conforme
Figura 5, sendo o preâmbulo codificado em espaço bifásica (FM0) indicado por (a) e
subportadora Miller indicado por (b). Em (b), a equação

4M
BLF

indica o cálculo do período

inicial do preâmbulo, onde M é a quantidade de subportadoras Miller, que pode variar
entre 2, 4 e 8, BLF indica a frequência do link, que pode variar de 40 a 640 kHz.
Figura 5 – Preâmbulo segundo a norma ISO/IEC 18000-63

Fonte: Adaptado e traduzido de ISO/IEC (2013b)

Na camada de identificação de etiqueta, o leitor realiza 3 operações básicas,
a saber, Seleção (Select), Inventário (Inventory) e Acesso (Access). A operação
Seleção é utilizada para selecionar uma etiqueta para inventário ou acesso. A operação
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Inventário é utilizada para identificar as etiquetas. Nessa operação, o leitor obtém o
conteúdo da memória UII (Unique item identifier) da etiqueta. A operação Acesso é
utilizada para escrever dados na memória da etiqueta.
A memória UII é composta pelo CRC (Cyclic redundancy check), controle de
protocolo (Protocol Control - PC) e campo UII. Sempre que a etiqueta é energizada, o
CRC é calculado sobre o PC e campo UII, que então é armazenado na memoria UII. A
Figura 6 apresenta o polinômio gerador para o cálculo de CRC. O PC indica o tamanho
do campo UII, se a memória do usuário será utilizada e possui informações adicionais
para etiquetas compostas de sensores e bateria, seu valor padrão é 0000h . O campo
UII armazena o código EPC, que é um identificador universal para controle de ativos
definido pela EPC Global (EPCGLOBAL, 2013).
Figura 6 – Cálculo do CRC segundo a norma ISO/IEC 18000-63

Fonte: Adaptado e traduzido de ISO/IEC (2013b)

A operação Acesso é realizada após o processo de inventário. Nesta operação é
permitido escrever nas memórias UII, TID (Tag identification) e User, a única exceção
é a memória Reserved que é inacessível, reservada ao armazenamento de senhas de
bloqueio e desativação.
2.5

Espalhamento espectral com salto em frequência
O espalhamento espectral é uma técnica que espalha o sinal a ser transmitido em

uma largura de faixa de frequência maior do que a largura de faixa de frequência
da informação. A utilização desta técnica permite que os sistemas trabalhem com
potências menores, em compensação, utilizam uma largura de faixa de frequência
maior. As técnicas mais comuns para implementação do espalhamento espectral são:
sequência direta e salto em frequência.
A sequência direta é uma técnica que combina a informação do sinal com uma
sequência binária de frequência maior. A combinação resultante é então usada para
modular a portadora do sinal a ser transmitido. O código binário trata-se de uma
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sequência de bits pseudo aleatória de comprimento fixo reaproveitada continuamente
pelo sistema. O salto em frequência é uma técnica que efetua o espalhamento da
energia mudando a frequência da portadora do sinal várias vezes por segundo,
conforme uma sequência de frequências atribuídas a canais gerados de forma pseudo
aleatória.
No espalhamento espectral com salto em frequência (frequency hopping spread
spectrum - FHSS) a banda de frequência pode ser dividida em canais com largura de
250 kHz ou 500 kHz, conforme nível de sinal esperado em cada canal. Para RFID, a
largura do canal é de 500 kHz. (ANATEL, 2008).
A sequência pseudo aleatória é gerada por um circuito gerador de pulsos pseudo
aleatórios, que determina a sequência de canais a ser utilizada para transmissão das
informações. Depois de um certo período a sequencia de canais se repete. Não se
pode, portanto, afirmar que a sequência é aleatória e sim pseudo aleatória.
A técnica FHSS apresenta as seguintes vantagens (HESSEL et al., 2012):
• resistência a ruídos e interferências;
• resistência a distorções por multi percurso;
• compartilhamento da faixa de frequência por diversos usuários.
E as seguintes desvantagens:
• ocupação de uma maior faixa de frequência;
• exige sincronismo entre transmissor e receptor;
• baixa capacidade de transmissão, em torno de 2 Mb/s.
2.6 Sistema de detecção de intrusão
Segundo Santos (2005), os Sistemas de Detecção de Intrusão (SDI) são
combinações de hardware e software voltados a monitoração das atividades da redes
e dos equipamentos conectados a esta rede. Esta monitoração tem como objetivo
identificar um comportamento anômalo, que quando é detectado deve notificar o
administrador da rede.
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Os SDIs podem ser divididos em duas principais categorias: Baseado em Rede
(Network-based Intrusion Detection System - NIDS) e Baseado em Hospedeiro (Hostbased Instrusion Detection System - HIDS) (LIAO et al., 2012).
Na categoria Baseado em Rede, o SDI monitora o tráfego de rede em andamento,
buscando qualquer atividades suspeitas que ocorra na rede. É instalado normalmente
na periferia da rede, próximo aos roteadores e firewall, assim pode analisar todo o
tráfego direcionado e originado da rede local.
Como solução disponível no mercado pode-se citar o Snort. O Snort é uma
aplicação de SDI para utilização em redes IP, é gratuita e de código aberto. Além da
função de SDI efetua a prevenção de intrusão, a captura de tráfego e o armazenamento
de logs (SNORT, 1998).
Na categoria Baseado em Hospedeiro, o SDI monitora um único hospedeiro, seja
ele um computador ou um servidor de aplicação, em busca da ocorrência de eventos
que indiquem um possível ataque. É normalmente instalado em equipamentos que
forneçam serviços críticos ou que armazene informações sensíveis.
Como solução disponível no mercado pode-se citar o OSSEC. O OSSEC é uma
aplicação de SDI para utilização em sistemas operacionais Linux, MacOS, Solaris,
HP-UX, AIX e Windows (OSSEC, 2004).
Os SDIs podem trabalhar com diferentes tipos de abordagens de detecção. São
elas: Baseada em Anomalias, Análise de Protocolo com Monitoração de Estado e
Baseada em Assinatura (LIAO et al., 2012).
Na detecção Baseada em Anomalias, o SDI trabalha com perfis de tráfego
previamente configurados. Estes perfis vem configurados automaticamente com o
sistema. Ao administrador é necessário habilitar o modo de aprendizagem, desta
forma, o sistema detecta o comportamento padrão da rede e, utilizando métodos
estatísticos, determina qual o comportamento esperado dos usuários. Após a
configuração inicial, o SDI continua a coletar informações da rede e se adequando aos
novos padrões da rede, isso evita um esforço adicional para operar e manter o sistema
funcionando. Assim, havendo um comportamento fora dos padrões esperados pelo
sistema, será gerado uma notificação sobre esta anomalia e o administrador poderá
decidir como tratar a ocorrência.
A Análise de Protocolo com Monitoração de Estado trata-se de uma variação da
detecção baseada em anomalias. Nesta abordagem, o fornecedor do SDI fornece
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padrões de comportamento coletados em diversas redes e configura o equipamento
para detectar estes comportamentos, portanto o sistema não necessita aprender o
comportamento da rede. O SDI detecta a anormalidade ao comparar o tráfego corrente
da rede e o comportamento previamente configurado, gerando assim uma notificação
sobre a ocorrência.
A detecção Baseada em Assinatura efetua a comparação do tráfego corrente da
rede com assinatura de ataques conhecidos configurados no SDI em sua instalação.
Trata-se do meio mais simples de detecção de intrusão, pois o sistema somente
se preocupa com o tráfego malicioso, não havendo necessidade de aprender o
comportamento da rede.
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3 TRABALHOS RELACIONADOS
Neste capítulo são apresentadas análises de trabalhos relacionados a ataques e
sistemas de detecção de intrusão específicos para RFID.
3.1

Ataques em RFID

3.1.1

Ataque DoS por dessincronização (trabalho 01)

O trabalho realizado por Tagra et al. (2010) efetua um estudo para demonstrar o
ataque de negação de serviço por dessincronização em sistemas RFID. O ataque em
estudo explora uma vulnerabilidade existente no protocolo de autenticação Gossamer.
O protocolo Gossamer faz parte de uma família de protocolos denominada
Protocolos Ultra Leves de Autenticação Mútua (Ultra Light Mutual Authentication
Protocols - UMAP). Estes protocolos utilizam operações lógicas binárias, como
XOR, OR e AND, e operações aritméticas, como a adição, para implementar
autenticação segura. O protocolo Gossamer utiliza somente operações lógicas binárias
e deslocamentos a direita para fortalecer a segurança (TAGRA et al., 2010 apud
PERIS-LOPEZ, 2009).
O funcionamento do protocolo Gossamer é efetuado em três estágios: Identificação
da Etiqueta, Autenticação Mútua e Atualização de Chaves. Cada etiqueta possui um
identificador estático, um pseudo índice e duas chaves de autenticação.
No estágio Identificação da Etiqueta, a etiqueta responde a interrogação do leitor
com o possível pseudo índice, se o valor coincidir, o processo passa para o próximo
estágio. No estágio Autenticação Mútua, utilizando as chaves enviadas pela etiqueta,
o leitor gera um código temporário e o envia para a etiqueta, que decifra o código; a
etiqueta, atualiza suas chaves, gera um novo código temporário e envia para o leitor; se
a comparação do novo código recebido com um código gerado localmente for positiva,
ocorrerá a autenticação. No estágio Atualização de Chaves, leitor e etiqueta gravam
as chaves utilizadas com sucesso durante a última comunicação.
Na Figura 7 estão demonstrados os passos para gerar um ataque de negação
de serviço no sistema RFID que utiliza o protocolo de autenticação Gossamer. Os
parâmetros de etiqueta IDSn , K1n e K2n , respectivamente, pseudo índice, chave
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número 1 e chave número 2, são trocados entre leitor e etiqueta. O leitor atacante
escuta toda a comunicação.
Figura 7 – Ataque ao protocolo Gossamer

Fonte: Adaptado e traduzido de Tagra et al. (2010)

No passo 1.1, o leitor envia a mensagem “Olá” para a etiqueta. A etiqueta responde
com IDS1 , K11 e K21 . No passo 1.2, o leitor confirma as informações recebidas e envia
as informações “A || B || C”. No passo 1.3, a etiqueta confirma o recebimento das
informações, atualiza suas chaves para IDS2 , K12 e K22 e as envia com “D” para o leitor,
que é interceptada pelo atacante e não permite que o leitor receba essa informação.
Como a informação final não chegou ao leitor, as chaves foram atualizadas somente
na etiqueta. No passo 2.1, o leitor envia novamente as mensagem “Olá”. A etiqueta
responde com IDS2 , K12 e K22 , porém o leitor rejeita e força a etiqueta a usar a chave
antiga, ou seja, IDS1 , K11 e K21 . A comunicação ocorre sem problemas nos passos
2.3 e 2.4, ao final as chaves IDS3 , K13 e K23 são atualizadas no leitor e na etiqueta. No
passo 3.1, o leitor atacante reenvia as mensagens capturadas nos passos 1.1 e 1.2,
fazendo com que a etiqueta atualize novamente suas chaves. A partir desse momento,
as chaves atuais e antigas não coincidirão entre leitor legitimo e etiqueta, resultando
na interrupção da comunicação.
A proposta de Tagra et al. (2010) para evitar o ataque previamente descrito,
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envolve armazenar as chaves antigas e novas no leitor em um banco de dados,
da mesma forma como já é efetuado pela etiqueta. Quando a comunicação for
interceptada e repetida pelo atacante a etiqueta atualizará sua chave. No entanto,
a chave antiga ainda estará armazenada. O leitor legitimo ao tentar utilizar a chave
nova e não obter sucesso, utilizará a chave antiga, que a etiqueta também possui
e a comunicação ocorrerá satisfatoriamente. Para demonstrar o funcionamento da
proposta, uma simulação na linguagem de desenvolvimento Java foi desenvolvida e
apresentou resultados coerentes com a explicação conceitual.
Tagra et al. (2010) mostraram como ocorre o ataque de negação de serviço por
dessincronização, também foi apresentado uma proposta para evitar tal tipo de ataque.
A solução foi implementada em ambiente de simulação sob a forma de prova de
conceito. No entanto, não foram realizados ensaios em ambiente experimental com
equipamentos RFID. Não apresentaram informações que pudessem ser incorporadas
ou exploradas em uma solução de detecção de intrusão para RFID.
3.1.2

Ataque DoS por jamming - 915 MHz (trabalho 02)

Fu et al. (2010) efetuaram um estudo sobre ataques de negação de serviço em
sistema RFID. O estudo explorou a geração da interferência eletromagnética como
forma de ataque do tipo jamming ativo e analisou seus efeitos em sistemas RFID.
O estudo inicialmente apresentou uma análise matemática sobre o efeito da
interferência eletromagnética maliciosa durante a comunicação. O desenvolvimento
matemático foi submetido a uma simulação computacional. Por último, foi efetuado
um experimento prático para demonstrar o efeito do ataque jamming.
Foi adotada a modulação OOK (On-Off Keying) por ser a mais simples forma da
modulação ASK (Amplitude Shift Keying) utilizada para comunicação em RFID. A
escolha da modulação permitiu a simplificação das equações matemáticas e também
a construção de um ambiente de simulação menos complexo.
A Figura 8 apresenta o resultado da simulação computacional. O gráfico (a) indica o
sinal de dados enviado. O gráfico (b) indica a demodulação do sinal enviado adicionado
de um sinal interferente em mesma frequência de operação. O gráfico (c) indica a
demodulação do sinal enviado adicionado de um sinal interferente com frequência de
operação ligeiramente diferente. O gráfico (d) indica a demodulação do sinal enviado
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adicionado de um sinal interferente em mesma frequência de operação com dados
modulados. O gráfico (e) indica a demodulação do sinal enviado adicionado de um
sinal interferente com frequência de operação ligeiramente diferente e com dados
modulados. No gráfico (b), o sinal recebido foi distorcido, no entanto, é possível
identificar traços do sinal original. Nos gráficos (c) e (e), o sinal recebido foi totalmente
distorcido, não sendo possível recuperar os dados enviados.
Figura 8 – Perturbação do sinal em simulador

Fonte: Adaptado de Fu et al. (2010)

Os experimentos práticos foram realizados utilizando um laboratório composto de
um gerador de sinal interferente, um leitor RFID e uma etiqueta RFID. Os leitores e
etiquetas seguem a norma ISO 18000-63 (ISO/IEC, 2013b). O leitor foi configurado
com a potência de operação em 36 dBm. O sinal interferente foi configurado com a
frequência de operação fixa em 915 MHz.
No primeiro experimento, a distância entre leitor e etiqueta foi alterada
gradativamente e a potência do sinal interferente mantida inalterada. No segundo
experimento, a distância entre leitor e etiqueta foi mantida inalterada e a potência do
sinal interferente elevada gradativamente. Para ambos os testes, o período de coleta
utilizado foi de 30 segundos.
A Figura 9 apresenta a quantidade de vezes que a etiqueta foi detectada enquanto
a distância entre leitor e etiqueta é alterada. A linha (a) indica a quantidade de leitura
sem sinal interferente. As linhas (an ) referem-se ao sinal interferente próximo ao leitor.
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As linhas (bn ) referem-se ao sinal interferente próximo a etiqueta. Nas linhas a2 e b2 ,
o sinal interferente não possui dados modulados, a interferência ocasiona uma queda
na quantidade de leituras sem interromper o funcionamento. Nas linhas a3 e b3 , o
sinal interferente possui dados modulados, a interferência praticamente interrompe o
funcionamento.
Figura 9 – Ataque jamming variando a distância

Fonte: Adaptado e traduzido de Fu et al. (2010)

A Figura 10 apresenta a quantidade de vezes que a etiqueta foi detectada enquanto
a potência do sinal interferente é alterada. As linhas (cn ) referem-se ao sinal interferente
próximo ao leitor. As linhas (dn ) referem-se ao sinal interferente próximo a etiqueta.
Nas linhas (c1 ) e (d1 ), o sinal interferente não possui dados modulados, a interferência
ocasiona uma pequena queda na quantidade de leituras a medida que a potência do
sinal interferente aumenta. Nas linhas (c2 ) e (d2 ), o sinal interferente possui dados
modulados, a interferência ocasiona uma acentuada queda na quantidade de leituras
efetuadas.
Nas Figuras 9 e 10, nota-se que o processo de leitura das etiquetas é quase
totalmente interrompido por interferências com sinal modulado, enquanto que, sinais
sem modulação geram uma perda de eficiência sem interromper a comunicação. A
potência relativamente baixa do sinal interferente, em torno de -30 dBm, pode gerar
uma indisponibilidade total do sistema.
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Figura 10 – Ataque jamming variando a potência

Fonte: Adaptado e traduzido de Fu et al. (2010)

Fu et al. (2010) mostraram o funcionamento teórico do ataque de negação de
serviço do tipo jamming, também efetuaram um experimento prático sobre os efeitos
deste ataque. No entanto, nos testes experimentais não consideraram um ambiente
com múltiplas etiquetas, somente utilizaram uma única etiqueta. Não exploraram o
ataque com distâncias superiores a 3 metros. Além disso, não apresentaram um forma
de identificar ou prevenir a ocorrência do ataque.
3.1.3 Ataque DoS por jamming - 13,56 MHz (trabalho 03)
Oren et al. (2012) efetuaram um estudo sobre os ataques zapping e jamming e seus
efeitos em sistemas RFID. O estudo foi motivado pela decisão do governo de Israel
em adotar um sistema RFID sem contato para melhor controle de suas eleições.
O sistema escolhido pelo governo de Israel segue a norma ISO 14443-1 (ISO/IEC,
2008), ou seja, são utilizados cartões sem contato. O nível de segurança e privacidade
utilizado permite que o voto seja registrado uma única vez, não é permitido que
as informações sejam reescritas. As autoridades de posse da chave da criptografia
somente podem ler e excluir as informações do cartão, esta chave não permite que os
dados sejam alterados.
O ataque zapping consiste em enviar um rápido pulso de alta potência para
o cartão. Este pulso sobrecarrega o circuito eletrônico do cartão, desabilitando-o
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permanentemente. Este ataque é bastante eficiente em etiquetas e cartões passivos,
visto que, sua única fonte de energia é proveniente da onda eletromagnética enviada
pelo leitor.
No primeiro teste experimental, o ataque zapping foi efetuado com uma simples
câmera fotográfica. A lampada do flash da câmera foi substituída por uma antena
caseira de circuito impresso. Ao acionar o disparador, um pulso de alta energia é
enviado ao cartão que é desativado permanentemente. Para aumentar o alcance
deste dispositivo, basta substituir os capacitores originais por componentes de maior
capacidade.
O ataque jamming pode ser executado ao enviar um sinal de alta potência na
frequência da portadora ou em suas subportadoras Este sinal gera uma perturbação
na comunicação entre leitor e cartão. Esta perturbação pode afetar o desempenho do
sistema de leitura e até interromper totalmente a comunicação.
No segundo teste experimental, inicialmente foi efetuado um ensaio preliminar
para selecionar o tipo de sinal interferente. A Figura 11 apresenta o resultado da
interferência com o sinal em onda continua e onda com sinal modulado. Conforme
observa-se no gráfico, o sinal em onda contínua foi selecionado para o teste, pois
obteve um resultado similar ao sinal com modulação, além de permitir a montagem de
um ambiente experimental mais simples.
Figura 11 – Técnicas jamming com sinais diferentes

Fonte: Traduzido de Oren et al. (2012)
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O experimento foi executado utilizando uma fonte de energia, um gerador de sinais,
um amplificador e dois tipos de antenas utilizadas por rádios amadores: New-Tronics
Hustler e Vertical helicoidal de banda larga, ambas utilizadas em aplicações militares.
O sinal de interferência foi gerado com uma potência de 15 dBm e amplificado em 25
dB.
A Tabela 1 apresenta o resultado do ataque com as antenas selecionadas. Para
cada detecção do cartão, o sistema emite um sinal sonoro. O jamming parcial foi
considerado quando o sistema emitia no máximo 2 sinais sonoros a cada 10 segundos.
O jamming total foi considerado quando não se ouvia sinal sonoro por 10 segundos.
Observa-se que a antena Helicoidal obteve um maior alcance de ataque quando
comparada com a antena Hustler.
Tabela 1 – Distância do ataque jamming com antenas diferentes
Antena
Hustler
Helicoidal

Alcance do Jamming total (m)
1,1
2

Alcance do Jamming parcial (m)
1,65
2,3

Fonte: Adaptado e traduzido de Oren et al. (2012)

Oren et al. (2012) mostraram como gerar ataque de negação de serviço do tipo
zapping e jamming em sistema RFID sem contato utilizando diferentes tipos de
antenas. Não apresentaram resultados do experimento com a variação da potência do
sinal interferente. Além disso, não apresentaram um forma de identificar ou prevenir a
ocorrência destes ataques.
3.2 Sistemas de detecção de intrusão em RFID
3.2.1 SDI para ataque man-in-the-middle (trabalho 04)
Thamilarasu e Sridhar (2008) apresentaram um modelo para detectar a existência
de leitor e etiqueta maliciosos que podem gerar um ataque do man-in-the-middle em
sistemas RFID. O modelo proposto é dividido em três módulos, conforme Figura 12.
São eles: Módulo de Auditoria, Módulo de Detecção e Módulo de Ação.
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Figura 12 – Modelo de detecção de intrusão em RFID

Fonte: Traduzido de Thamilarasu e Sridhar (2008)

O Módulo de Auditoria é responsável por monitorar e coletar os dados dos
equipamentos RFID envolvidos na comunicação, ou seja, leitor e etiqueta. A
monitoração é efetuada por leitores com mecanismos de watchdog que observa de
forma passiva o comportamento de outros leitores dentro do seu alcance de leitura. O
Módulo de Detecção analisa os registros coletados pelo Módulo de Auditoria, e com
base em um modelo estatístico para detecção de intrusão, identifica as anomalias na
rede.
O ataque man-in-the-middle em RFID pode ocorrer de duas formas. A primeira
forma consiste em um leitor atacante interceptar a comunicação entre leitor e etiqueta
e se passar pelo leitor legítimo. O leitor atacante recebe as informações da etiqueta,
simula uma etiqueta atacante e responde para o leitor legítimo. Ao término deste
processo, a comunicação entre leitor e etiqueta legítimos foi comprometida e o acesso
ao leitor foi adquirido pelo usuário atacante. A segunda forma consiste em um leitor
atacante se comunicar com uma etiqueta legítima, obter acesso de escrita e inserir
informações maliciosas no campo de dados da etiqueta.
Para validar o modelo proposto foram executados dois experimentos utilizando 100
etiquetas e 30 leitores. O primeiro experimento foi executado com um número fixo de
10 leitores watchdogs. A quantidade de ataques foi aumentada gradativamente, com
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a variação de 50 ataques, até o máximo de 300 ataques. O segundo experimento foi
executado variando o número de leitores watchdogs entre 5 e 30.
As Figuras 13 e 14 apresentam os resultados do primeiro experimento. Na
Figura 13, observa-se uma queda na taxa de detecção conforme o quantidade de
ataques cresce, ainda assim apresentou resultado superiores a 60%.
Figura 13 – Detecção versus quantidade de ataques

Fonte: Traduzido de Thamilarasu e Sridhar (2008)

Na Figura 14, observa-se a redução dos ataques falsos positivos conforme o
quantidade de ataques cresce. Este resultado indica a melhora da eficiência do sistema
devido ao aprendizado referente a ocorrência dos ataques.
Figura 14 – Falso positivo versus quantidade de ataques

Fonte: Traduzido de Thamilarasu e Sridhar (2008)

A Figura 15 apresenta os resultados do segundo experimento. Observa-se uma
melhora na taxa de detecção conforme o quantidade de watchdogs aumenta. Este
resultado indica que com mais informações sobre os ataques sendo fornecidas, o
sistema aumenta sua eficiência.
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Figura 15 – Detecção versus quantidade de watchdogs

Fonte: Traduzido de Thamilarasu e Sridhar (2008)

Thamilarasu e Sridhar (2008) apresentaram um modelo para detecção de ataques
do tipo man-in-the-middle e efetuaram uma simulação para validar o modelo em
ambiente simulado. Não foram apresentados resultados sobre este sistema sendo
executado em ambientes laboratoriais ou com protótipos experimentais. No entanto,
a proposta apresentada oferece uma forma de detectar um tipo específico de ataque
em RFID, ou seja, man-in-the-middle.
3.2.2

SDI para ataque de etiquetas clonadas (trabalho 05)

Geta (2011) apresentou um mecanismo de detecção de ataque que identifica a
existência de etiquetas clonadas em um sistema de controle de acesso baseado em
RFID.
O mecanismo utiliza um algoritmo de aprendizado baseado em uma máquina
híbrida com lógicas genética e fuzzy. O algoritmo analisa os eventos gerados pelo
sistema RFID e cria um modelo de detecção de ataque.
O algoritmo de aprendizado, baseado em uma máquina híbrida com lógicas
genética e fuzzy, combina os algoritmos Pitsburg e Michigan para desenvolver um
sistema de classificação que utiliza as bases de regras fuzzy. Pitsburg e Michigan
são algoritmos de aprendizado genéticos. O primeiro é utilizado para gerar novas
regras fuzzy. Já o segundo, realiza a seleção das melhores regras dentre todas as
regras criadas. Esta associação se beneficia das melhores características de ambos
os algoritmos.
Os dados utilizados como entrada para o sistema de análise foram fornecidos pela
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Universidade da Tasmânia. Esses dados consistem em informações do sistema de
acesso, baseado em cartões, utilizado pela universidade, coletadas durante o período
de três anos, e contém informações como identificação do usuário, qual porta foi
acessada, data e hora do acesso e liberação ou não deste acesso.
A massa de dados utilizada foi considerada livre de ataques, portanto, durante
o experimento foi necessário efetuar a inserção de eventos anômalos para simular
acessos indevidos e fora do horário permitido, tornando possível a análise pelo
mecanismo de detecção criado. Como critério de inserção foi utilizada uma fórmula
matemática que considera a frequência de uso de um determinado usuário no dia e a
máxima frequência de uso de todos os usuários neste mesmo dia.
Na Figura 16, observa-se os eventos de acessos normais de usuários, com
o retângulo vermelho, e os eventos anormais, com o círculo azul, inseridos para
simulação. As horas do dia foram normalizadas para valores entre 0 e 1 são
apresentados como frequência. Os dias da semana são apresentadas de Domingo
a Sábado como números de 1 a 7.
Figura 16 – Ocorrências de eventos normais e anômalos

Fonte: Adaptado e traduzido de Geta (2011)

Os índices de desempenho foram definidos como: Acurácia quando a regra
identifica o evento anômalo sem erros, Sensibilidade quando a regra consegue
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identificar a ocorrência de um evento anômalo e Especificidade quando a regra
identifica o evento anômalo dentre outros eventos anômalos.
Para validação do mecanismo foi utilizado o método de validação cruzada do tipo kfold. Uma parcela da massa de dados foi dividida em dez partes, uma parte foi utilizada
como teste e as nove restantes como aprendizado. O ciclo foi repetido até que todas
as partes fossem utilizadas como teste e aprendizado. Nesta etapa, o algoritmo obteve
assertividade acima de 99%.
Após o processo de aprendizado, foi selecionada uma outra parcela dos dados
ainda não utilizada nos testes. O algoritmo foi aplicado e obteve-se um índice de
assertividade de 88,45%. Além disso, obteve-se um índice de falso positivo de 4,67%.
A Figura 17 apresenta o resultado dos testes variando o número de regras fuzzy.
O modelo apresentou um melhor aproveitamento dos recursos em torno de 20 regras,
conforme o número de regras cresce a sensibilidade do sistema diminui. Abaixo de 20
regras, o comportamento do algoritmo não apresentou características estáveis.
Figura 17 – Acurácia, sensibilidade e especificidade versus números de regras

Fonte: Adaptado e traduzido de Geta (2011)

Geta (2011) apresentou um sistema para detecção de ataques do tipo etiquetas
clonadas. Não foram apresentados resultados sobre este sistema sendo executado
em ambientes laboratorial com dados reais sem manipulação. A proposta apresentada
oferece uma forma de detectar um tipo específico de ataque em RFID.
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3.2.3 SDI para ataque de adivinhação de senha, leituras indevidas e negação de
serviço (trabalho 06)
O trabalho realizado por Yang et al. (2011) apresenta um sistema colaborativo de
detecção de intrusão em RFID baseado em sistema imunológico artificial. Este sistema
analisa registros de logs gerados pelo sistemas RFID e utiliza o conceito de um sistema
imunológico biológico para determinar se houve um ataque. Os ataques detectados
pelo sistema são: adivinhação de senha, tentativas de leitura não autorizada e negação
de serviço.
Os eventos gerados originalmente pelo leitor RFID não são suficientes para que
o sistema identifique os ataques. Assim, por meio de um analisador de sinal por
radiofrequência, é gerado um registro da comunicação denominado log de canal.
O sistema trata os eventos de ataque de forma colaborativa, ou seja, para
a identificação positiva de um ataque é necessário que ao menos dois eventos
relacionados confirmem a existência do ataque. Além disso, trabalha com os eventos
como antígenos sempre comparando com padrões preexistentes para identificar
possíveis ameaças.
A Tabela 2 apresenta o resultado da simulação de detecção de intrusão em
laboratório. Observa-se que o resultado das perdas para a simulações de ataques
efetuadas ficaram entre 7% e 11%. A menor perda foi para bloqueio de etiqueta com
valor de 7,8% e a maior perda foi para o ataque de negação de serviço com valor de
10%.
Tabela 2 – Simulação de detecção de intrusão em RFID
No. de detectores Nr
No. de detectores candidatos NR0
Tempo para gerar detectores (s)
Taxa de perda de detecção de DoS
Taxa de perda de detecção de desativação ilegal
Taxa de perda de detecção de escrita ilegal
Taxa de perda de detecção de leitura ilegal
Taxa de perda de detecção de bloqueio ilegal
Taxa de perda de detecção de ataque em password
Taxa de perda de detecção de ataque de fora de horário
Média da taxa de perda de detecção

633
217.296
186
0,102
0,090
0,080
0,100
0,078
0,090
0,097
0,093

Fonte: Traduzido de Yang et al. (2011)

O processo de colaboração é otimizado ao agrupar os eventos gerados, para este
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processo foi utilizado o algoritmo “aiNet”. Este algoritmo simula o processo evolutivo
dos sistemas imunológicos. Ocorre a estimulação dos antígenos que geram redes de
memória, que posteriormente são usadas para correlacionar os eventos.
A Tabela 3 apresenta os resultados da simulação de detecção de intrusão em
laboratório utilizando o processo colaborativo. A taxa de detecção ficou entre 93 %
e 100 %, a taxa de falso positivo ficou entre 0,5% e 1,5%. A taxa de perda ficou em
torno de 2% para o ataque de negação de serviço.
Tabela 3 – Resultado estatístico da detecção colaborativa

Sistema em geral
Roubo de dados de etiqueta
Testes de Senha
Negação de Serviço
Ataque desconhecido

Taxa de detecção
média (%)
99,39
100,00
100,00
98,00
93,33

Taxa de falsa
detecção média (%)
1,50
0,00
0,00
1,00
0,50

Taxa de perda de
detecção média (%)
0,61
0,00
0,00
2,00
6,67

Fonte: Traduzido de Yang et al. (2011)

A Figura 18 apresenta os resultados de falsos positivos e perdas de detecção
conforme é variado o fator de correspondência. Este fator pode variar de 1 a 3 (YANG
et al., 2011 apud GUO et al., 2008). Observa-se que com fator de correspondência
igual a 2,5, as taxas de falso positivo e perdas de detecção apresentam seu melhores
resultados.
Figura 18 – Falso positivo e perda de detecção

Fonte: Traduzido de Yang et al. (2011)
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Yang et al. (2011) apresentaram um sistema de detecção de intrusão para diversos
ataques em RFID. No entanto, o sistema necessita de um equipamento auxiliar para
que os eventos de ataque sejam diferenciados da comunicação normal.
3.3 Considerações sobre os trabalhos relacionados
A tecnologia RFID pode ser um dos facilitadores para as aplicações no contexto
de Internet das Coisas. O entendimento dos aspectos de segurança e privacidade
em RFID é fundamental para amadurecimento da solução, promovendo assim o
desenvolvimento confiável de aplicações.
Além disso, conhecer as vulnerabilidades e os ataques, em cada elemento que
constitui o sistema RFID, possibilita o melhoramento da infraestrutura e aumenta a
resistência da solução, tornando-a extremamente funcional e transparente ao usuário.
A Tabela 4 apresenta os critérios estudados em cada um dos trabalhos previamente
relacionados em comparação com este trabalho. Os critérios com “x” estão marcados
de acordo com a sua presença nos trabalhos estudados.
Tabela 4 – Critérios cobertos nos trabalhos relacionados
Critérios
Segurança em RFID
Ataques abordados
Ataque de dessincronização
Ataque jamming - 13,56 MHz
Ataque jamming - 915 MHz
Ataque man-in-the-middle
Ataque clone de etiqueta
Ataque de adivinhação de senha
Sistema de detecção de intrusão
Baseado em rede
Baseado em hospedeiro

1
x

3
x

Trabalhos
4
5
x
x

6
x

7
x

x

x

x

Legenda:
Trabalho 1: Tagra et al. (2010)
Trabalho 2: Fu et al. (2010)
Trabalho 3: Oren et al. (2012)
Trabalho 4: Thamilarasu e Sridhar (2008)
Trabalho 5: Geta (2011)
Trabalho 6: Yang et al. (2011)
Trabalho 7: este trabalho
Fonte: Elaborado pelo autor

2
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
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O foco dos trabalhos realizados por Tagra et al. (2010) (trabalho 1), Fu et al. (2010)
(trabalho 2), Oren et al. (2012) (trabalho 3) é mostrar o funcionamento dos ataques
em RFID, enquanto que nos trabalhos realizados por Thamilarasu e Sridhar (2008)
(trabalho 4), Geta (2011) (trabalho 5) e Yang et al. (2011) (trabalho 6) o foco é detectar
os ataques em RFID.
Os trabalhos realizados por Fu et al. (2010) (trabalho 2) e Oren et al. (2012)
(trabalho 3) mostram o funcionamento de um ataque de negação de serviço do
tipo jamming para os padrões RFID definidos nas normas ISO/IEC (2013b) e
ISO/IEC (2008), respectivamente. O entendimento sobre ataque permite detectar sua
ocorrência.
Os trabalhos realizados por Thamilarasu e Sridhar (2008) (trabalho 4), Geta (2011)
(trabalho 5) e Yang et al. (2011) (trabalho 6) apresentaram sistemas de detecção de
intrusão para ataques diferentes em RFID, portanto é possível afirmar que os trabalhos
são complementares.
Os ataques de negação de serviço por dessincronização, man-in-the-middle, clone
de etiqueta e adivinhação de senha, presentes nos trabalhos de Tagra et al. (2010)
(trabalho 1), Thamilarasu e Sridhar (2008) (trabalho 4), Geta (2011) (trabalho 5) e Yang
et al. (2011) (trabalho 6), respectivamente, não serão explorados por este trabalho.
O ataque jamming executados na faixa de frequência de operação de 13,56 MHz
presente no trabalho de Oren et al. (2012) (trabalho 3) também não serão explorados
neste trabalho.
Para a faixa de frequência de 915 MHz, a detecção de ataque jamming proposta
por Yang et al. (2011) (trabalho 6) baseia-se no cálculo de erro CRC sobre os
dados recebidos na comunicação. Este calculo é efetuado com base na captura de
dados por analisadores de tráfego em radiofrequência. O processo de captura ocorre
paralelamente a comunicação e demanda um ambiente operacional de detecção
relativamente mais complexo quando comparado a um ambiente sem equipamentos
adicionais.
Este trabalho (trabalho 7) utiliza, além do CRC, alguns parâmetros adicionais para a
análise e detecção da ocorrência do ataque. Os parâmetros estão presentes no próprio
sinal de radiofrequência e não é necessário equipamento adicional para extraí-los e
utilizá-los na análise.
Neste sentido, este trabalho apresenta uma solução de detecção presente no leitor
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RFID, ou seja, um SDI baseado em host, que utiliza os eventos presentes no próprio
equipamento para a tomada de decisão. Não é dependente de equipamentos ou
informações externas para detectar o possível ataque.
A instalação de equipamentos adicionais às antenas e leitores, como analisadores
de radiofrequência, em ambiente de operação aumenta a complexidade e adiciona
custo à implantação e operação. A implantação de um sistema RFID sem a
preocupação necessária com a segurança pode deixar a operação vulnerável a
ataques e ter seu funcionamento comprometido.
Os artigos publicados a partir do ano de 2012 tiveram como principais abordagens a
aplicação de RFID em diversos materiais e ambientes, o desenvolvimento de etiquetas
e leitores, propostas de protocolos para criptografia. O impacto de ataques de negação
de serviço de quaisquer natureza e sua utilização em sistema de detecção não foram
estudados.
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4 PROPOSTA DO TRABALHO
O SDIJRF é um sistema de detecção de intrusão em sistemas RFID para
identificar o ataque de negação de serviço que ocorre por interferência intencional em
radiofrequência, conhecido como jamming.
Neste capitulo é apresentada a proposta de trabalho elaborada para atingir o
objetivo descrito no Capítulo 1. A arquitetura e os requisitos para desenvolver o SDIJRF
são descritas e estão organizadas nas seguintes seções:
a) seção 4.1: Descreve a arquitetura do SDIJRF de forma geral;
b) seção 4.2: Descreve os detalhes de funcionamento do SDIJRF;
c) seção 4.3: Detalha o funcionamento do módulo Detecção de Ataque do SDIJRF;
d) seção 4.4: Detalha o funcionamento do módulo Registro de Ocorrências do
SDIJRF.
4.1

Arquitetura do SDIJRF
O SDIJRF fica localizado no leitor RFID e é responsável por coletar e analisar as

mensagens trocadas pelo protocolo da interface aérea, conforme definido por ISO/IEC
(2013b), durante a comunicação entre leitor e etiqueta RFID.
O processo de comunicação em RFID ocorre quando o leitor envia informações
para etiqueta. O leitor modula as informações sobre uma portadora utilizando
as modulações PR-ASK, SSB-ASK ou DSB-ASK. Em seguida, o leitor envia
uma portadora, sem dados modulados, na mesma frequência do sinal enviado
anteriormente e aguarda a resposta por uma retrorreflexão desta portadora. A etiqueta
utiliza a energia da portadora recebida para alimentar seus circuitos e envia a resposta
ao leitor modulando as informações sobre a portadora recebida. A etiqueta responde
ao leitor enviando o conteúdo da memória UII, que entre outras informações esta o
cálculo de CRC. O CRC é calculado quando a etiqueta é energizada e é enviado com
os dados transmitidos, o leitor verifica se os dados não foram alterados, recalculando
o CRC e comparando com o valor recebido. Os detalhes do processo de comunicação
RFID esta descrito no Capítulo 2.
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O SDIJRF atua na identificação de sinais interferentes, não provenientes da
comunicação da resposta enviada pela etiqueta, que ocasionam alterações na
potência do canal de operação e adjacentes, falhas de leitura e falha no cálculo de
CRC.
O SDIJRF gera eventos de alerta e os armazena em arquivos de log, evidenciando
os eventos considerados maliciosos.
Em sua arquitetura, o SDIJRF possui 3 módulos, conforme Figura 19. São eles:
Processamento de Sinal de Radiofrequência, Detecção de Ataque e Registro de
Ocorrências.
Figura 19 – Módulos do SDIJRF

Fonte: Elaborado pelo autor

O módulo Processamento de Sinal de Radiofrequência tem como objetivo
processar o sinal de radiofrequência e extrair parâmetros da comunicação. É
responsável por realizar as seguintes funções:
a) receber o sinal digital de dados processado pelo componente de radiofrequência
do equipamento;
b) detectar a frequência de operação no sinal recebido;
c) detectar a potência no canal de operação;
d) detectar a potência no canal superior;
e) detectar a potência no canal inferior;
f) detectar a existência do preâmbulo no sinal digital da resposta enviada pela
etiqueta para o leitor;
g) detectar os dados presentes na resposta enviada pela etiqueta para o leitor;
h) identificar o cálculo de CRC efetuado sobre os dados presentes na resposta da
etiqueta;
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i) encaminhar as informações de frequência de operação, potência no canal de
operação, potência no canal superior, potência no canal inferior, existência do
preâmbulo, existência da leitura e cálculo de CRC para o módulo Detecção de
Ataque;
j) encaminhar os dados recebidos para demais componentes das aplicações RFID
existentes.
O módulo Detecção de Ataque tem como objetivo analisar se ocorreu um ataque
do tipo negação de serviço. É responsável por realizar as seguintes funções:
a) receber as informações de frequência de operação, potência no canal de
operação, potência no canal superior, potência no canal inferior, existência do
preâmbulo, existência da leitura e cálculo de CRC encaminhadas pelo módulo
Processamento de Sinal de Radiofrequência;
b) comparar a frequência de operação, potência no canal de operação, potência
no canal superior, potência no canal inferior, existência de preâmbulo, existência
de leitura e cálculo de CRC aos valores definidos na seção 4.3 para detectar o
ataque de negação de serviço;
c) emitir uma notificação sobre a ocorrência do ataque, conforme definido na
seção 4.3;
d) encaminhar as informações de potência no canal de operação, potência no
canal superior, potência no canal inferior, frequência de operação, existência do
preâmbulo, existência da leitura, cálculo de CRC e detecção de ataque para o
módulo Registro de Ocorrências.
O módulo Registro de Ocorrências tem como objetivo armazenar os registros
gerados pelos módulos Processamento de Sinal de Radiofrequência e Detecção de
Ataque do SDIJRF. É responsável por realizar as seguintes funções:
a) receber as informações de frequência de operação, potência no canal de
operação, potência no canal superior, potência no canal inferior, existência
do preâmbulo, existência da leitura, cálculo de CRC e detecção de ataque
encaminhadas pelo módulo Detecção de Ataque;
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b) registrar as informações enviadas em arquivos de registros (logs), conforme
definido na seção 4.4.
4.2 Detalhamento do funcionamento da arquitetura do SDIJRF
Na Figura 20 estão detalhados os passos realizados pelos módulos do SDIJRF e
suas interações.
Figura 20 – Detalhe do funcionamento do SDIJRF

Fonte: Elaborado pelo autor

A execução dos módulos do SDIJRF ocorre paralelamente a comunicação do leitor
RFID em 2 estágios distintos.
Inicialmente, o SDIJRF recebe o sinal digital de dados que é processado pela
interface de radiofrequência do equipamento.
No primeiro estágio, o submódulo Identificação da Frequência (1) detecta a
frequência de operação do sinal. O submódulo Identificação da Potência (2) detecta
a intensidade do sinal recebido na frequência de operação para o canal de operação,
canal superior e canal inferior. Os parâmetros frequência de operação (Fo), potência no
canal de operação (Pco), potência no canal superior (Pcs) e potência no canal inferior
(Pci) são encaminhados para o módulo Detecção de Ataque.

63

No segundo estágio, o submódulo Identificação do Preâmbulo (3) detecta a
existência do preâmbulo, definido no Capítulo 2, na resposta enviada pela etiqueta.
O submódulo Decodificação da Resposta (4) extrai o conteúdo da resposta enviada
pela etiqueta e gera um identificador. O submódulo CRC (5) efetua o cálculo de CRC
sobre a resposta recebida, também definido no Capítulo 2. Os parâmetros existência
do preâmbulo (TRpr), existência da resposta (TRres) e cálculo de CRC (TRcrc) são
encaminhados para o módulo Detecção de Ataque.
Até este momento o módulo Processamento de Sinal de Radiofrequência obteve
os parâmetros frequência de operação (Fo), potência no canal de operação (Pco),
potência no canal superior (Pcs) e potência no canal inferior (Pci), existência do
preâmbulo (TRpr), existência da resposta (TRres) e cálculo de CRC (TRcrc), presentes
no sinal de radiofrequência, encaminhados para o módulo Detecção de Ataque.
O módulo Detecção de Ataque com o submódulo Detecção (6) efetua a comparação
da potência no canal de operação, potência no canal superior, potência no canal
inferior, existência do preâmbulo, informação de resposta e cálculo de CRC com
valores pré-definidos e determina se ocorreu um ataque durante a comunicação
realizada entre leitor e etiqueta. Da comparação, é gerado o parâmetro de detecção
de ataque (DetAtac). Os detalhes do processo de comparação para detecção são
apresentados na seção 4.3. O submódulo Notificação (8) emite um alerta visual
conforme o resultado da detecção, agrupa o parâmetro de detecção (DetAtac) com
os parâmetros frequência de operação (Fo), potência no canal de operação (Pco),
potência no canal superior (Pcs) e potência no canal inferior (Pci), existência do
preâmbulo (TRpr), existência da resposta (TRres) e cálculo de CRC (TRcrc) recebidos
do módulo Processamento de Sinal de Radiofrequência e encaminha para o Registro
de Ocorrências.
O módulo Registro de Ocorrências recebe os parâmetros citados no parágrafo
anterior, encaminhados pelo módulo Detecção de Ataque. Estas informações são
gravadas em arquivos de log. Os detalhes de operação deste módulo serão
apresentados na seção 4.4.
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4.3 Detalhamento das atividades do módulo detecção de ataque
O módulo Detecção de Ataque é responsável por identificar a ocorrência de
um ataque de negação de serviço. É composto por dois submódulos: Detecção e
Notificação.
O submódulo Detecção compara os parâmetros potência no canal de operação
(Pco), potência no canal superior (Pcs) e potência no canal inferior (Pci), existência do
preâmbulo (TRpr), existência da resposta (TRres) e cálculo de CRC (TRcrc) conforme
apresentado na Tabela 5. Estes parâmetros são necessários para determinar se
ocorreu um ataque de negação de serviço.
A comunicação entre leitor e etiqueta ocasiona uma variação no nível de potência
detectado no canal de operação, superior e inferior. Esta variação é relativamente
constante e os valores mantêm-se em um intervalos de potência bastante definidos,
sem valores muito acima ou abaixo de um valor médio. O SDIJRF necessita que os
valores máximos e mínimos de potência no canal de operação, canal superior e canal
inferior sejam configurados para que o processo de detecção ocorra corretamente.
O primeiro parâmetro comparado é a potência no canal de operação (Pco). É
verificado se o valor de potência está entre os valores máximos e mínimos configurados
para a potência no canal de operação. O valor de potência fora dos limites configurados
pode indicar um ataque em potencial.
O segundo e terceiro parâmetros comparados são a potência no canal superior
(Pcs) e potência no canal inferior (Pci). É verificado se o valor de potência está acima
do valor máximo configurado para a potência no canal superior e inferior. Os valores
de potência acima do limite configurado pode indicar um ataque em potencial.
O quarto parâmetro comparado é a existência do preâmbulo (TRpr). O preâmbulo
na resposta indica que a etiqueta iniciou o envio da resposta à interrogação do leitor.
Sua ausência, associada a um sinal com potência fora dos limites esperados pode
indicar um ataque em potencial.
O quinto parâmetro comparado é a informação de resposta (TRres). Este parâmetro
indica que houve a comunicação entre leitor e etiqueta. Mesmo que um ataque tenha
ocorrido, a sua intensidade não provocou a completa interrupção da comunicação.
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Tabela 5 – Condições de detecção do ataque
DetAtac
Normal
Normal
Suspeito
Suspeito
Suspeito
Suspeito
Suspeito
Suspeito
Suspeito
Suspeito
Suspeito
Suspeito
Suspeito
Suspeito
Suspeito
Suspeito
Suspeito
Suspeito
Ataque
Ataque
Ataque
Ataque
Ataque
Ataque
Ataque
Ataque
Ataque
Ataque
Ataque
Ataque
Ataque
Ataque
Ataque
Ataque
Ataque
Ataque
Ataque
Ataque
Ataque
Ataque
Ataque
Ataque
Ataque
Ataque
Ataque
Ataque
Ataque

Pco
Esperada
Esperada
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Esperada
Esperada
Esperada
Esperada
Esperada
Alta
Alta
Alta
Alta
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Baixa
Esperada
Esperada
Esperada
Esperada
Esperada
Esperada
Esperada
Esperada
Esperada
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

Pcs
Esperada
Esperada
Esperada
Esperada
Esperada
Esperada
Esperada
Alta
Alta
Esperada
Esperada
Esperada
Alta
Alta
Esperada
Esperada
Alta
Alta
Esperada
Esperada
Esperada
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Esperada
Esperada
Esperada
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Esperada
Esperada
Esperada
Esperada
Esperada
Esperada
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

Fonte: Elaborado pelo autor

Pci
Esperada
Esperada
Esperada
Esperada
Esperada
Esperada
Alta
Esperada
Alta
Esperada
Esperada
Alta
Esperada
Alta
Esperada
Alta
Esperada
Alta
Alta
Alta
Alta
Esperada
Esperada
Esperada
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Esperada
Esperada
Esperada
Alta
Alta
Alta
Esperada
Esperada
Esperada
Alta
Alta
Alta
Esperada
Esperada
Esperada
Alta
Alta
Alta

TRpr
Falso
Verdadeiro
Falso
Verdadeiro
Verdadeiro
Verdadeiro
Verdadeiro
Verdadeiro
Verdadeiro
Verdadeiro
Verdadeiro
Verdadeiro
Verdadeiro
Verdadeiro
Verdadeiro
Verdadeiro
Verdadeiro
Verdadeiro
Falso
Verdadeiro
Verdadeiro
Falso
Verdadeiro
Verdadeiro
Falso
Verdadeiro
Falso
Verdadeiro
Verdadeiro
Falso
Verdadeiro
Verdadeiro
Falso
Verdadeiro
Verdadeiro
Falso
Verdadeiro
Verdadeiro
Falso
Verdadeiro
Verdadeiro
Falso
Verdadeiro
Verdadeiro
Falso
Verdadeiro
Verdadeiro

TRres
Falso
Verdadeiro
Falso
Falso
Verdadeiro
Verdadeiro
Verdadeiro
Verdadeiro
Verdadeiro
Falso
Verdadeiro
Verdadeiro
Verdadeiro
Verdadeiro
Verdadeiro
Verdadeiro
Verdadeiro
Verdadeiro
Falso
Falso
Verdadeiro
Falso
Falso
Verdadeiro
Falso
Verdadeiro
Falso
Falso
Verdadeiro
Falso
Falso
Verdadeiro
Falso
Falso
Verdadeiro
Falso
Falso
Verdadeiro
Falso
Falso
Verdadeiro
Falso
Falso
Verdadeiro
Falso
Falso
Verdadeiro

TRcrc
Falso
Verdadeiro
Falso
Falso
Falso
Verdadeiro
Verdadeiro
Verdadeiro
Verdadeiro
Falso
Falso
Verdadeiro
Verdadeiro
Verdadeiro
Verdadeiro
Verdadeiro
Verdadeiro
Verdadeiro
Falso
Falso
Falso
Falso
Falso
Falso
Falso
Falso
Falso
Falso
Falso
Falso
Falso
Falso
Falso
Falso
Falso
Falso
Falso
Falso
Falso
Falso
Falso
Falso
Falso
Falso
Falso
Falso
Falso
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O sexto parâmetro comparado é o cálculo de CRC (TRcrc). O cálculo de CRC
indica que os dados recebidos na comunicação estão íntegros e não houve perda
de informação. Se este parâmetro for falso, a comunicação entre leitor e etiqueta
apresentou falhas, tornando as informações recebidas não confiáveis.
O submódulo Detecção gera como resultado da comparação o parâmetro detecção
de ataque (DetAtac) que indica a ocorrência do ataque.
A inexistência de ataque, apresentado como Normal na Tabela 5, é considerada
para qualquer uma das condições a seguir:
1. Se o parâmetro potência no canal de operação estiver entre o valor máximo e
mínimo; os parâmetros potência no canal superior e inferior estiverem abaixo do
valor máximo e os parâmetros existência do preâmbulo, existência da resposta
e cálculo do CRC forem todos verdadeiros, indicando a leitura bem sucedida;
2. Se o parâmetro potência no canal de operação estiver entre os valores máximos
e mínimos; o parâmetro potência no canal superior e inferior estiver abaixo do
valor máximo e os parâmetros existência do preâmbulo, existência da resposta
e cálculo do CRC forem todos falsos, indicando a ausência de etiqueta.
A suspeita de ataque, apresentado como Suspeito na Tabela 5, é considerada para
qualquer uma das condições a seguir:
1. Se os parâmetros existência do preâmbulo, existência de resposta e cálculo do
CRC forem positivos, mesmo que os demais parâmetros de potência indiquem
anormalidades nos níveis detectados, indicando que a leitura foi bem sucedida;
2. Se o parâmetro potência no canal de operação estiver entre o valor máximo e
mínimo; os parâmetros potência no canal superior e inferior estiverem abaixo do
valor máximo, com:
a) o parâmetro de existência do preâmbulo sendo verdadeiro e os parâmetros
existência da leitura e parâmetro cálculo do CRC sendo falsos;
b) os parâmetros existência do preâmbulo e existência da leitura sendo
verdadeiros e o parâmetro cálculo do CRC sendo falsos.
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3. Se o parâmetro potência no canal de operação estiver abaixo do valor mínimo;
os parâmetros potência no canal superior e inferior estiverem abaixo do valor
máximo, com:
a) o parâmetro de existência do preâmbulo sendo verdadeiro e os parâmetros
existência da leitura e parâmetro cálculo do CRC sendo falsos;
b) os parâmetros existência do preâmbulo e existência da leitura sendo
verdadeiros e o parâmetro cálculo do CRC sendo falsos.
A confirmação de ataque, apresentado como Ataque na Tabela 5, é considerada
para qualquer uma das condições a seguir:
1. Se o parâmetro potência no canal de operação estiver entre o valor máximo e
mínimo; os parâmetros potência no canal superior e inferior estiverem acima do
valor máximo, com:
a) os parâmetros existência do preâmbulo, existência da leitura e cálculo do
CRC sendo falsos;
b) o parâmetro de existência do preâmbulo sendo verdadeiro e os parâmetros
existência da leitura e parâmetro cálculo do CRC sendo falsos;
c) os parâmetros existência do preâmbulo e existência da leitura sendo
verdadeiros e o parâmetro cálculo do CRC sendo falso.
2. Se o parâmetro potência no canal de operação estiver abaixo do valor mínimo;
os parâmetros potência no canal superior e inferior estiverem acima do valor
máximo, com:
a) os parâmetros existência do preâmbulo, existência da leitura e cálculo do
CRC sendo falsos;
b) o parâmetro de existência do preâmbulo sendo verdadeiro e os parâmetros
existência da leitura e parâmetro cálculo do CRC sendo falsos;
c) os parâmetros existência do preâmbulo e existência da leitura sendo
verdadeiros e o parâmetro cálculo do CRC sendo falsos.
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3. Se o parâmetro potência no canal de operação estiver acima do valor máximo;
os parâmetros potência no canal superior e inferior estiverem abaixo do valor
máximo, com:
a) os parâmetros existência do preâmbulo, existência da leitura e cálculo do
CRC sendo falsos;
b) o parâmetro de existência do preâmbulo sendo verdadeiro e os parâmetros
existência da leitura e parâmetro cálculo do CRC sendo falsos;
c) os parâmetros existência do preâmbulo e existência da leitura sendo
verdadeiros e o parâmetro cálculo do CRC sendo falsos.
4. Se o parâmetro potência no canal de operação estiver acima do valor máximo;
os parâmetros potência no canal superior e inferior estiverem acima do valor
máximo, com:
a) os parâmetros existência do preâmbulo, existência da leitura e cálculo do
CRC sendo falsos;
b) o parâmetro de existência do preâmbulo sendo verdadeiro e os parâmetros
existência da leitura e parâmetro cálculo do CRC sendo falsos;
c) os parâmetros existência do preâmbulo e existência da leitura sendo
verdadeiros e o parâmetro cálculo do CRC sendo falsos.
A transição do parâmetro DetAtac, entre os estados Normal, Suspeito e Ataque, é
mostrada na Figura 21. As equações booleanas são:

Deteccao(a) = (EEE).(V V V + F F F )

(4.1)

Deteccao(b) = (AAA + AAE + AEA + AEE + BAA + BAE + BEA + BEE +
+EAA + EAE + EEA).(V V V ) + (EEE).(V V F + V F F )

(4.2)

Deteccao(c) = (AAA + AAE + AEA + AEE + BAA + LHE + BEA +
+BEE + EAA + EAE + EEA).(V V F + V F F + F F F )

(4.3)
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Nas equações 4.1, 4.2 e 4.3, os elementos variando entre A (Alta), B (Baixa) e
E (Esperada), representam a variação dos níveis de potência no canal de operação,
superior e inferior respectivamente. Os elementos variando entre V (Verdadeiro) e F
(Falso), representam os valores dos parâmetros TRpr, TRres e TRcrc respectivamente.
Figura 21 – Diagrama de estados do SDIJRF

Fonte: Elaborado pelo autor

O submódulo Notificação emite um sinal visual conforme o valor presente no
parâmetro detecção de ataque (DetAtac), ou seja, Normal, Suspeito ou Ataque.
Em seguida, registra um parâmetro com data e hora das ocorrências e agrupa os
parâmetros potência no canal de operação, potência no canal superior e potência no
canal inferior, existência do preâmbulo, existência da resposta e cálculo de CRC e
detecção do ataque, e por fim, os encaminha ao módulo Registro de Ocorrências.
4.4

Detalhamento das atividades do módulo registro de ocorrências
O módulo Registro de Ocorrências armazena os registros gerados pelos módulos

do SDIJRF.
Este módulo recebe os parâmetros data e hora da ocorrência, potência no canal
de operação, potência no canal superior e potência no canal inferior, existência do
preâmbulo, existência da resposta e cálculo de CRC e detecção do ataque.
Os parâmetros são armazenado em arquivo de registro (log). Os dados
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armazenados neste arquivo de registro seguem o formato definido para a formatação
de mensagens Syslog. O formato Syslog é utilizando como padrão para mensagens
de gerenciamento de sistemas e auditoria de segurança (IETF, 2009).
A Figura 22 apresenta o formato interno do arquivo de registro.
Figura 22 – Estrutura do arquivo de registro do SDIJRF

Fonte: Elaborado pelo autor

A seguir são descritos os detalhes de cada campo:
• <priority>: cálculo da prioridade da mensagem considerando a ocorrência do
ataque;
• VERSION: versão do protocolo Syslog;
• ISOTIMESTAMP: data e hora da ocorrência;
• HOSTNAME: nome do leitor RFID para identificação na rede;
• APPLICATION: nome do aplicativo, neste caso será apresentado como SDIJRF;
• PID: não utilizado;
• MESSAGEID: não utilizado;
• STRUCTURED-DATA: não utilizado;
• MSG: mensagem contendo os parâmetros frequência de operação, potência
no canal de operação, potência no canal superior, potência no canal inferior,
existência do preâmbulo, existência da resposta e cálculo de CRC e detecção
do ataque.
Como os leitores RFID possuem recursos limitados de armazenamento, a utilização
da formatação Syslog permite o envio dos arquivos de registros para servidores
especializados em armazenar estes tipos de arquivos.
Estes servidores especializados podem conter SDIs com capacidade para
armazenar e analisar as informações recebidas para, então, notificar os responsáveis
pela monitoração e operação sobre os ataques em potencial.
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4.5

Considerações sobre a proposta do trabalho
Neste capítulo foi apresentada a proposta de trabalho para atingir o objetivo de

desenvolvimento de um sistema de detecção de intrusão em sistemas RFID que
identifique o ataque de negação de serviço que ocorre por interferência intencional
em radiofrequência.
Foram apresentados os detalhes de funcionamento da arquitetura do sistema
SDIJRF, que é composto pelos módulos Processamento de Sinal de Radiofrequência,
Detecção de Ataque e Registro de Ocorrências.
O módulo Processamento de Sinal de Radiofrequência obtêm os parâmetros
gerados pelo hardware do equipamento para utilização pelo sistema de detecção. O
módulo Detecção de Ataque analisa os parâmetros obtidos para identificar a ocorrência
do ataque. Estes módulos encarregam-se das principais atividades executadas pelo
sistema.
O módulo Registro de Ocorrências opera de forma complementar aos demais
módulos do SDIJRF. Este módulo é encarregado por armazenar registros de eventos
e disponibilizá-los em formato compatível com auditoria de sistemas e sistemas de
detecção de intrusão.
O Capítulo 5 apresenta o ambiente de desenvolvimento e testes para validar a
proposta descrita neste capítulo.
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5 VALIDAÇÃO DA PROPOSTA DO TRABALHO
Neste capítulo são apresentados os equipamentos e softwares utilizados para
testes de validação da proposta de trabalho. Os testes são definidos, executados
e analisados buscando validar o funcionamento do protótipo conforme definido na
proposta.
5.1

Desenvolvimento do protótipo
O desenvolvimento do protótipo do SDIJRF envolve a utilização de equipamento

e software especializado para uso com RFID. O equipamento utilizado foi o PXI com
software de desenvolvimento LabView, ambos fornecidos pela National Instruments.
O equipamento National Instruments PXI é uma plataforma modular baseada na
arquitetura de computadores pessoais. Esta plataforma combina as funcionalidades
das interface PCI e CompactPCI, além de associar a facilidade de customização
oferecidas por software, é utilizada para desenvolver equipamentos eletrônicos de
testes, sistemas de automação e como instrumentação de laboratório. O PXI é um
padrão industrial aberto criado pela PXI Systems Alliance (NI, 1997).
O software National Instruments LabView é uma plataforma de desenvolvimento
gráfica para programação em linguagem visual. A linguagem visual utilizada é a
baseada na linguagem de programação visual “G” criada pela Apple. O National
Instruments LabView é utilizado para desenvolvimento em aquisição de dados,
processamento de sinais, controle de instrumentos e automação industrial (NI, 1986).
O PXI utilizado no desenvolvimento possui módulos de hardware específicos para o
funcionamento com a tecnologia RFID. O funcionamento destes módulos em conjunto
com o software da Vi Service Network, adquirido com o equipamento e desenvolvido
no LabView transforma a plataforma em um Rádio Definido por Software.
A Figura 23 apresenta a arquitetura de hardware do PXI com os módulos para
funcionamento com RFID.
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Figura 23 – Arquitetura de hardware do NI PXI

Fonte: Traduzido de VI Service Network (2010)

O Controlador PXIe abriga o sistema operacional, os drivers do hardware e o
software de desenvolvimento. O Conversor de Descida RF efetua a conversão do sinal
de alta para a baixa frequência. O Transceptor IF FPGA abriga a programação de
radiofrequência efetuada pelo software de desenvolvimento. O Conversor de Subida
RF efetua a conversão do sinal de baixa para a alta frequência. O Barramento
PXI é utilizada pelos módulos já citados para transferir comandos e informações. O
equipamento utilizado para o desenvolvimento possui sistema operacional Microsoft
Windows XP e software de desenvolvimento NI LabView 2009.
Utilizando os módulos existentes no PXI para processar o sinal de radiofrequência,
o SDIJRF obtêm os parâmetros necessários para analisar a comunicação e avaliar a
ocorrência de ataque.
5.2 Ambiente de validação
Para montagem do ambiente de validação, os seguintes equipamentos são
utilizados:
• National Instruments PXIe 1065;
• Etiquetas RFID fabricante Impinj modelo E44;
• Etiquetas RFID fabricante Confidex modelo Pino;
• Antenas RFID fabricante Laird modelo S9028PC com polarização circular e 8 dBi
de ganho;
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• Gerador de Sinal Digital fabricante HP modelo ESG-D4000A;
• Antena fabricante Digital Antenna modelo 489-DB com polarização linear e 10
dBi de ganho.
A Figura 24 apresenta a configuração dos equipamentos no laboratório. Esta
montagem busca simular uma situação em laboratório mais próxima possível de um
ambiente real, com leitor e etiqueta interagindo ao efetuar leituras.
Figura 24 – Configuração do ambiente de validação

Fonte: Elaborado pelo autor

No laboratório, a interação dos equipamentos ocorre primeiramente pelo gerador
de sinal RF, que emite um sinal interferente constante em direção ao NI PXI, ou
seja, o ataque jamming. Em paralelo a este processo, o equipamento NI PXI efetua a
interrogação da etiqueta. No equipamento NI PXI, o SDIJRF é executado em conjunto
com o software RFID existente. Após cada interrogação executada pelo sistema RFID,
o SDIJRF irá emitir o resultado da detecção do ataque, que pode ser normal, suspeito
ou ataque.
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5.3 Testes de validação
Os testes a seguir são propostos para validar o funcionamento do protótipo:
1. Sinal interferente com variação da potência no canal de operação (teste 1):
Espera-se validar o protótipo para detectar um ataque executado com um sinal
de radiofrequência com forte intensidade no canal de operação. Neste teste, a
variação de potência indicará com qual intensidade de sinal o ataque será bem
sucedido e devidamente detectado pelo SDIJRF;
2. Sinal interferente com variação da potência no canal superior e inferior (teste
2): Espera-se validar o protótipo para detectar ataques no canal superior e
inferior, ou seja, o atacante não conhece a sequência de salto em frequência
do equipamento RFID, ainda assim, executa o ataque nos canais adjacentes ao
da comunicação;
3. Sinal interferente com variação de frequência no canal de operação (teste 3):
Espera-se validar o protótipo para detectar ataques nas frequências de operação
utilizadas pelos equipamentos RFID.
A realização dos testes de validação demanda a montagem do ambiente de testes
em laboratório, seleção das etiquetas e configuração do protótipo do SDIJRF.
5.3.1 Montagem do ambiente de testes
A montagem do ambiente de teste segue as especificações da norma ISO/IEC
18047-6, que define as configurações necessárias para execução de teste de
conformidade em etiquetas e leitores RFID (ISO/IEC, 2012). Na norma, a distância
mínima adotada entre a antena do leitor e a etiqueta é definida pela Equação 5.1:

dT,IA >

2L2
λ

Em que:
• dT,IA é a distância mínima adotada entre a antena do leitor e a etiqueta;

(5.1)
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• L é a dimensão máxima da antena do leitor. Para antena com formato circular
utiliza-se o diâmetro, para antena com formato retangular utiliza-se seu maior
lado;
• λ é o comprimento de onda para a frequência de operação.
O comprimento de onda λ é definido pela Equação 5.2:

λ=

c
f

(5.2)

Em que:
• λ é o comprimento de onda;
• c é velocidade da luz (300.000.000 m/s);
• f é a frequência de operação.
O valor de λ calculado para a frequência de operação de 915 MHz é de 0,327 m.
As antenas utilizadas nos testes possuem L medido de 0,25 m. Com estes valores o
cálculo de dT,IA resulta em 0,39 m. Para os testes, a distância adotada foi de 0,45 m,
superior ao valor mínimo calculado.
No PXI são instaladas, lado a lado conforme especificado em VI Service Network
(2010), duas antenas de mesmo modelo, sendo uma antena transmissora e uma
antena receptora, esta configuração de antenas é denominada mono-estática. Nos
testes é utilizada a antena do fabricante Laird, indicada para uso em sistema RFID.
Esta antena opera na faixa de frequência de 902 a 928 MHz, possui polarização circular
e ganho de 8 dBi. A antena transmissora é conectada ao Conversor de Subida RF e
antena receptora é conectada ao Conversor de Descida RF. As antenas são instaladas
a 1,20 m do solo.
Segundo VI Service Network (2010), esta montagem também pode ser realizada
com uma única antena, utilizando um circulador de radiofrequência para conexão aos
Conversores de Subida RF e Descida RF, denominada bi-estática. O circulador de
radiofrequência disponível no laboratório possui uma atenuação de 3 dB. Para evitar
a influência da atenuação nos resultados dos testes, a configuração bi-estática de
antenas não foi adotada.
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O sinal interferente é gerado utilizando o gerador de sinal digital do fabricante HP.
A transmissão do sinal é realizada por meio de uma antena instalada a 2 metros de
distância da antena do PXI. Neste ensaio é utilizada a Antena Multi-banda do fabricante
Digital Antenna, indicada para uso em comunicação de telefonia celular e analisadores
de espectro em radiofrequência. Esta antena opera na faixa de frequência de 800 Mhz
a 2,5 GHz, possui polarização linear e ganho de 10 dBi.
5.3.2 Seleção das etiquetas
A seleção de etiquetas envolve teste de leitura, utilizando o SDIJRF, de 5 amostras
de cada modelo, sendo 5 etiquetas do fabricante Impinj e 5 etiquetas do fabricante
Confidex.
A tabela 6 mostra os resultados das leituras para cada etiqueta com os valores de
potência da resposta. As etiquetas Impinj e Confidex apresentaram valores de potência
de resposta por volta de -60,9 dBm. As 10 etiquetas testadas apresentaram o mesmo
comportamento de potência de resposta. A informação do fabricantes indica que todas
são provenientes do mesmo lote de produção, justificando o resultado obtido.
Tabela 6 – Levantamento da potência de resposta das etiquetas
Fabricante
Impinj
Impinj
Impinj
Impinj
Impinj
Confidex
Confidex
Confidex
Confidex
Confidex

Código EPC
33b2ddd9014000e04c100000
33b2ddd9014000e04c200000
33b2ddd9014000e04c300000
33b2ddd9014000e04c400000
33b2ddd9014000e04c500000
005440000000000000003269
005440000000000000003270
005440000000000000003271
005440000000000000003272
005440000000000000003273

Potência da Resposta
(dBm)
-60,78
-60,83
-60,89
-60,87
-60,84
-60,95
-60,92
-61,01
-60,91
-60,90

Fonte: Elaborado pelo autor

Para a realização dos testes, uma etiqueta de cada modelo foi selecionada
dentre as etiquetas testadas preliminarmente, ou seja, as etiquetas com
Código EPC 33b2ddd9014000e04c300000 da Impinj e com Código EPC
005440000000000000003270 da Confidex.
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5.3.3

Configuração do protótipo

O SDIJRF necessita que os níveis de potência no canal de operação e canais
adjacentes sejam configurados. O trabalho realizado por Khor et al. (2012) extrai
assinaturas individuais para etiquetas RFID por meio do cálculo de média, desviopadrão e variância sobre a potência de resposta para identificar etiquetas clonadas.
Para a configuração do SDIJRF, estes cálculos são efetuados sobre a potência
no canal de operação e potência nos canais adjacentes. Foram efetuadas
aproximadamente 1000 leituras em cada etiqueta escolhida para o teste de validação
e realizados os seguintes cálculos:
• Média aritmética, definido pela equação Equação 5.3, sobre os valores de
potência no canal de operação, potência no canal superior e potência no canal
inferior;
• Desvio-padrão, definido pela Equação 5.4, sobre os valores de potência no canal
de operação, potência no canal superior e potência no canal inferior.

1∑
x̄ =
xi
n i=1
n

(5.3)

Em que:
• x̄ é a média aritmética;
• n é o quantidade de valores;
• xi é cada valor: x1 , x2 , ..., xn .
v
u
N
u1 ∑
t
s=
(xi − x̄)2
N i=1
Em que:
• s é o desvio-padrão;
• N é o tamanho da amostra;

(5.4)
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• xi é cada valor observado na amostra: x1 , x2 , ..., xN ;
• x̄ é a média aritmética.
As Figuras 25 e 26 representam as curvas de distribuição normal para potências no
canal de operação e no canal adjacente, respectivamente, obtidas das 2000 leituras
com as etiquetas selecionadas.
Na Figura 25 é mostrada a distribuição normal com a linha continua em vermelho,
a média com a linha ponto em cinza e os valores máximos (média mais 4 desviospadrão) com a linha tracejada longa em verde e mínimos (média menos 4 desviospadrão) com a linha tracejada curta em azul para a potência no canal de operação. O
intervalo de valores para 4 desvios acima e abaixo da média sobre a distribuição normal
corresponde a probabilidade de ocorrência de 99,993% destes valores em torno da
média.
Figura 25 – Distribuição normal da potência no canal de operação

Fonte: Elaborado pelo autor

Na Figura 26 é mostrada a distribuição normal com a linha continua em vermelho,
a média com a linha ponto em cinza e o valor máximo (média mais 4 desvios-padrão)
com a linha tracejada longa em azul para a potência no canal adjacente.
O SDIJRF é configurado com os valores máximos e mínimos de potência no canal
de operação, ou seja, -27,50 dBm e -27,58 dBm respectivamente, e valor máximo
de potência no canal adjacente, ou seja, -62,37 dBm, para detectar ataques com
perturbações significativas do sinal de radiofrequência. O valor mínimo para o canal
adjacente não foi utilizado devido as variações observadas não influenciarem nos
resultados.
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Figura 26 – Distribuição normal da potência no canal adjacente

Fonte: Elaborado pelo autor

A ANATEL regulamenta a potência máxima de operação em 30 dBm, a largura
de canal de operação em 500 kHz e distância entre canais de 500 kHz (ANATEL,
2008). O PXI foi configurado com a largura e distância de canais indicadas e potência
de operação em 20 dBm, potência máxima permitida pelo equipamento e inferior ao
máximo regulamentado. A potência de operação de 20 dBm influencia diretamente nos
valores máximos e mínimos adotados anteriormente. Potências de operação maiores
ou menores, ocasionam valores de média maiores ou menores, respectivamente, para
o canal de operação e canais adjacentes.
Os testes foram efetuados utilizando o gerador de sinal digital como fonte de
interferência. O gerador foi configurado para emitir um sinal cossenoidal, conforme
Equação 5.5, em um canal pertencente a faixa de frequência de operação dos
equipamentos RFID. Os testes foram executados variando a potência do sinal
interferente com passo de 3 dB, fazendo com que a cada passo a potência possua
o dobro de intensidade.

s(t) = A cos(2πf t + ϕ)

Em que:
• s(t) é o sinal cossenoidal;
• A é amplitude do sinal;

(5.5)
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• f é frequência do sinal;
• ϕ é fase da frequência do sinal;
• t é o tempo.
5.3.4 Execução dos testes
Na execução dos testes são variados o ângulo de incidência do sinal interferente, a
potência do sinal interferente, a frequência de operação e a modulação. A frequência
de operação permite testar se o SDIJRF opera nas frequência de RFID. A variação de
potência permite testar a capacidade de detectar ataques com diferentes intensidades
do sinal interferente. Em todos os testes, a potência de comunicação do SDIJRF é
de 20 dBm. A variação do ângulo permite testar o ataque em direções diferentes.
A variação de modulação permite testar o SDIJRF nas modulações utilizadas para
comunicação RFID.
A Figura 27 mostra a faixa de frequência coberta pela norma ISO/IEC 18000-63,
em tracejado, e as faixas de frequências regulamentadas pela ANATEL para RFID,
preenchido em azul. Nos testes, as frequências selecionadas para a operação e
interferência correspondem ao início e fim de cada faixa e na frequência intermediária
da maior faixa, ou seja, 902 MHz, 907 MHz, 915 MHz, 921 MHz e 928 MHz. A incidência
do sinal interferente é realizada à 15º, 45º e 75º em relação a antena receptora,
conforme ilustrado na Figura 28.
Figura 27 – Faixas de frequências para RFID

Fonte: Elaborado pelo autor

O teste de sinal interferente no canal de operação (teste 1) é executado com
as potências interferentes entre -15 dBm e 15 dBm, com passo de 3 dB. As
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potências abaixo de -15 dBm e acima de 15 dBm são excluídas dos testes pois
apresentam resultados similares às obtidas com a potência em -15 dBm e 15 dBm,
respectivamente. A frequência de operação e de interferência utilizada neste teste é
de 921 MHz. A incidência do sinal interferente é realizada nos três ângulos indicados
na Figura 28, movimentando-se a antena interferente. A modulação utilizada é a DSBASK.
Figura 28 – Ângulo de incidência do sinal interferente

Fonte: Elaborado pelo autor

O teste com sinal interferente no canal adjacente (teste 2) é executado com as
potências interferentes entre -30 dBm e -15 dBm, também com passo de 3 dB. Assim
como no teste no canal de operação, as potências abaixo de -30 dBm e acima de -15
dBm são excluídas dos testes. A frequência de operação utilizada é de 921 MHz e
de interferência é de 921,5 MHz, ou seja, frequência pertencente ao canal superior. A
modulação utilizada foi a mesma do teste no canal de operação.
Os testes com sinal interferente no canal de operação (teste 1) e no canal adjacente
(teste 2) foram repetidos variando a modulação para PR-ASK e DSB-ASK. Não foram
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realizados testes para a modulação SSB-ASK por apresentar o mesmo comportamento
de potência no canal de operação e adjacente que a modulação DSB-ASK. A variação
de potências, as frequências do canal de operação e do sinal interferente são as
mesmas dos testes anteriores. O ângulo de incidência utilizado neste teste é de 45º
em relação a antena receptora, ângulo intermediário entre a posição longitudinal e
transversal da antena.
O teste com sinal interferente no canal de operação variando a frequência (teste 3)
consiste na repetição do teste 1, neste caso, somente variando a frequência para testar
a detecção nas diversas frequências de operação previstas na norma. As frequências
utilizadas são 902 MHz, 907 MHz, 915 MHz, 921 MHz e 928 MHz. Neste teste, o ângulo
de incidência é de 45º, a potência do sinal interferente é de 3 dBm e a modulação
utilizada é a DSB-ASK.
Os seguintes pontos identificados na montagem e execução do experimento
merecem atenção para melhor entendimento dos resultados obtidos:
1. A potência máxima suportada para configuração do equipamento NI PXI é de 20
dBm, conforme VI Service Network (2010). Portanto, não é possível configurar
o equipamento com a potência de 30 dBm, a máxima permitida pela ANATEL
(ANATEL, 2008). Conforme abordado na subseção 5.3.3, este valor de potência
influencia nos valores de média das potência no canal de operação e adjacentes;
2. A frequência de operação de 902 a 907 MHz e 915 a 928 MHz utilizada nos
testes pertence a faixa de frequência permitida pela Anatel para equipamentos de
radiação restrita (ANATEL, 2008). A faixa de frequência inferior a 902 MHZ, entre
907,5 e 915 MHz e superior a 928 MHz, conforme Figura 27, é regulamentada
exclusivamente para comunicação de telefonia celular.
5.4 Análise dos resultados
Os resultados são obtidos ao analisar os logs gerados pelo SDIJRF. Os registros
seguem o formato de syslog conforme definido na seção 4.4. Cada registro coletado
corresponde a um processo de leitura completo entre leitor e etiqueta. Durante a
execução de todos os testes o sinal interferente esta ativo, ou seja, o ataque é
constante sobre a comunicação do SDIJRF.
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O impacto é considerado quando o processo de leitura não ocorre conforme o
esperado com existência do preâmbulo, existência da resposta e cálculo de CRC
positivo. A ausência desses parâmetros indica que não ocorreu a leitura da etiqueta.
O impacto do teste com sinal interferente no canal de operação (teste 1) é mostrado
na Figura 29. Com -15 dBm de potência interferente, o impacto é nulo para os ângulos
de 15°, 45° e 75°. Com 0 dBm, o impacto fica entre 0% e 2% para os ângulos de 15°
e 45° e aproximadamente 11% para o ângulo de 75°. Com 3 dBm, o impacto aumenta
significativamente para os ângulos testados. Com 15 dBm, o impacto é total para o
ângulo de 45° e superior a 95% para os ângulos de 15° e 75°.
Figura 29 – Impacto versus potência no canal de operação

Fonte: Elaborado pelo autor

O impacto do teste com sinal interferente no canal adjacente (teste 2) é mostrado
na Figura 30. Com -30 dBm de potência interferente, o impacto é nulo para os ângulos
de 15°, 45° e 75°. Com -24 dBm, o impacto para os ângulos de 45° e 75° é superior a
62% e nulo para o ângulo de 15°. Com -15 dBm, o impacto é total para os ângulos de
45° e 75° e manteve-se nulo para o ângulo de 15°.
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Figura 30 – Impacto versus potência no canal adjacente

Fonte: Elaborado pelo autor

A variação do ângulo de incidência do sinal interferente provoca diferentes níveis
de impacto na comunicação entre leitor e etiqueta. Em ambos os testes, com sinal
interferente no canal de operação e nos canais adjacentes, o impacto mais significativo
observado é para o ângulo de 45°. Com este ângulo, no teste com sinal interferente
no canal de operação, o sinal interferente com potência acima de 3 dBm apresenta
impacto superior aos demais ângulos de incidência, além de gerar impacto total com 15
dBm. Para o canal adjacente, as potências interferentes acima de -24 dBm ocasionam
impactos superiores quando comparado aos ângulos de 15º e 75º. O impacto menos
significativo é observado para o ângulo de 15°, que para o canal adjacente é nulo.
A detecção é considerada quando o SDIJRF, baseado nos parâmetros da
comunicação e nas condições apresentadas na Tabela 5, identifica na comunicação se
ocorreu um ataque ou uma suspeita de ataque, classificados como Ataque e Suspeito,
respectivamente.
A detecção do SDIJRF com sinal interferente no canal de operação (teste 1)
é mostrado na Figura 31. Com -15 dBm, a detecção para o ângulo de 15° é de
aproximadamente 10%, para o ângulo de 45° e 75° é superior a 65%. Com 0 dBm,
a detecção para o ângulo de 15° é de 90%, para o ângulo de 45° e 75° é superior a
93%. Com 15 dBm, a detecção para o ângulo de 15° é de aproximadamente 97%, para
os ângulos de 45° e 75° é total.
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Figura 31 – Detecção versus potência no canal de operação

Fonte: Elaborado pelo autor

A detecção do SDIJRF com sinal interferente no canal adjacente (teste 2) é
mostrada na Figura 32. Com -30 dBm, a detecção é total para o ângulo 75°, para
os ângulos de 15° e 45° foi superior a 19%. Com -21 dBm e potências superiores, a
detecção é total para todos os ângulos de incidência, ou seja, ângulos de 15º, 45º e
75º.
Figura 32 – Detecção versus potência no canal adjacente

Fonte: Elaborado pelo autor

A detecção do SDIJRF é influenciada pela variação do ângulo de incidência do sinal
interferente. Em ambos os testes, com sinal interferente no canal de operação e nos
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canais adjacentes, a detecção apresentou melhores resultados para os ângulos de 45º
e 75º em comparação ao ângulo de 15°.
O impacto e detecção são parâmetros independentes entre si, portanto os valores
de impacto não influenciam no valor de detecção, sendo o inverso também válido.
A Figura 33 apresenta a combinação do resultado do impacto e detecção para os
testes com sinal interferente no canal de operação (teste 1). As linhas tracejadas com
cores mais claras indicam o resultado do impacto, enquanto que as linhas contínuas
com cores mais vivas indicam o resultado da detecção. Com -15 dBm e ângulos de 45º
e 75º, a diferença entre a detecção e o impacto está em torno de 65% com impacto nulo;
para o ângulo de 15º a diferença é de 10%, ou seja, foram detectados 65% dos ataques
para os dois primeiros ângulos e 10% dos ataques para o terceiro ângulo antes mesmo
que houvesse impacto. Com -6 dBm e ângulo de 75º, a diferença entre detecção e
impacto é de aproximadamente 80%, para os demais ângulos a diferença é superior a
70%, ou seja, foram detectados 90% dos ataques para o primeiro ângulo com impacto
de 10%, para os demais ângulos mais de 70% dos ataques foram detectados sem
que houvesse impacto. Com 3 dBm, a diferença entre detecção e impacto diminui, no
entanto, a detecção esta em torno de 95%, superior ao impacto gerado pelo ataque.
Com 15 dBm, detecção e impacto mostram-se totais, ou seja, todos os ataques foram
detectados.
Figura 33 – Impacto e detecção versus potência no canal de operação

Fonte: Elaborado pelo autor

Neste teste, o SDIJRF apresenta um comportamento antecipado na detecção do

89

ataque. A detecção é realizada antecipadamente ao impacto, quando a potência do
sinal de ataque aumenta e começa a impactar na comunicação, a detecção já está
sendo realizada em níveis próximos a 90%. Repare na Figura 33, que a potência
do sinal interferente em 0 dBm ocasiona impacto entre 2% e 11%, enquanto que a
detecção encontra-se entre 90% e 95%.
A Figura 34 apresenta a combinação do resultado do impacto e detecção para os
testes com sinal interferente no canal adjacente (teste 2). As linhas tracejadas com
cores mais claras indicam o resultado do impacto, enquanto que as linhas contínuas
com cores mais vivas indicam o resultado da detecção. Com -30 dBm e ângulo de 75º,
a diferença entre detecção e impacto é de 100% com impacto nulo, para os ângulos de
15º e 45º a diferença é superior a 20% e impacto mantem-se nulo, ou seja, no primeiro
ângulo todos os ataques foram detectados antes de ocasionar impacto, nos demais
ângulos mais de 20% dos ataques foram detectados antes de ocasionar impacto. Com
-24 dBm e ângulos de 45º e 75º, a diferença diminui para 35%, para o ângulo de
15º a diferença é de aproximadamente 85%, ou seja, para os dois primeiros ângulos a
detecção é total com impacto superior a 60%, para o terceiro ângulo, 85% dos ataques
são detectados sem ocasionar impacto. Com -15 dBm, a diferença entre detecção e
impacto cai a 0%, ou seja, todos os ataques geram impactos e são detectados.
Neste teste, o SDIJRF também apresenta um comportamento antecipado na
detecção, similar ao observado para o teste no canal de operação.
Figura 34 – Impacto e detecção versus potência no canal adjacente

Fonte: Elaborado pelo autor
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No teste de canal adjacente, a detecção é total com potências interferentes
menores que as utilizadas para o teste no canal de operação. O principal motivo para
este comportamento deve-se ao nível de potência do canal adjacente, com valor médio
em -62,73 dBm. Este valor, relativamente baixo, é susceptível a variações bastante
sutis no sinal de radiofrequência. Estas variações podem fazer o valor ultrapassar
facilmente o valor máximo da ordem de -62,37 dBm, utilizado no teste.
A Figura 35 apresenta o resultado da repetição do teste com sinal interferente no
canal de operação (teste 1), executado variando a modulação entre PR-ASK e DSBASK. A potência do sinal interferente é variada conforme os testes anteriores e o ângulo
de incidência é de 45º. Para a potência de -15 a -3 dBm, a detecção fica abaixo de
10% para a modulação PR-ASK e acima de 65% para modulação de DSB-ASK, que
apresenta aumento gradativo. Com 3 dBm ou superior, a detecção para modulação PRASK é total, enquanto que para a modulação DSB-ASK, o aumento continuou gradativo
até atingir detecção total.
A detecção para a modulação PR-ASK é superior ao impacto para o mesmo
ângulo de incidência, quando compara-se as Figuras 35 e 33 que mostra o resultado
da modulação DSB-ASK, mesmo apresentando um comportamento diferente entre
a modulações DSB-ASK e PR-ASK. O SDIJRF operando com a modulação PRASK apresenta o mesmo comportamento antecipado na detecção observado para a
modulação DSB-ASK.
Figura 35 – Detecção no canal de operação variando a modulação

Fonte: Elaborado pelo autor
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A Figura 36 apresenta o resultado da repetição do teste com sinal interferente
no canal adjacente (teste 2), executado com as mesmas configurações do teste no
canal de operação. A modulação PR-ASK apresenta detecção total para a potência
interferente de -30 a -15 dBm. Enquanto que para a modulação DSB-ASK a detecção
aumenta gradativamente conforme o sinal interferente é aumentado.
Neste teste, a detecção para a modulação PR-ASK é superior ao impacto para
o mesmo ângulo de incidência, quando compara-se as Figuras 36 e 34 que mostra
o resultado para a modulação DSB-ASK. O comportamento antecipado na detecção
também foi observado.
A modulação PR-ASK apresenta um nível de potência no canal adjacente ainda
mais baixo do que a modulação DSB-ASK. Este nível de potência mais baixo torna a
detecção do protótipo ainda mais sensível.
Figura 36 – Detecção no canal adjacente variando a modulação

Fonte: Elaborado pelo autor

O teste com sinal interferente no canal de operação (teste 3) também foi realizado
nas frequências de 902, 907, 915, 921 e 928 MHz. Esse teste foi realizado com potência
interferente de 3 dBm e ângulo de incidência de 45º. O resultado da detecção obtido
no teste é mostrado na Figura 37. Em todas as frequências testadas, a detecção varia
entre 95% e 98%.
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Figura 37 – Detecção variando a frequência

Fonte: Elaborado pelo autor

A detecção do SDIJRF nas diversas frequência de operação apresentaram valores
coerentes com os demais testes realizados, mostrando sua capacidade de detectar
ataques em quaisquer canais da frequência de operação em RFID.
5.5 Considerações sobre a validação da proposta do trabalho
Neste capítulo foram apresentados os equipamentos e softwares utilizados para
testes de validação da proposta de trabalho. Os testes foram definidos, executados
e analisados buscando validar o funcionamento do protótipo conforme definido na
proposta.
O desenvolvimento do protótipo do SDIJRF foi realizado no equipamento PXI com a
linguagem de desenvolvimento LabView, ambos fornecidos pela National Instruments.
O PXI possui um software de testes de conformidade em RFID com módulos para
comunicação em radiofrequência, estes módulos foram aproveitados no SDIJRF para
obtenção dos parâmetros necessários na avaliação de ocorrências de ataques.
A montagem dos equipamentos para o ambiente de validação foi detalhada com
suas características técnicas. A montagem desse ambiente e a execução dos testes
foram executadas de acordo com as especificações da norma ISO/IEC 18047-6.
O funcionamento do SDIJRF foi avaliado sob dois aspectos independentes entre
si, a saber, impacto e detecção. O impacto indica a capacidade do ataque jamming de
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interromper a comunicação entre leitor e etiqueta. A detecção indica a capacidade de
detectar o ataque jamming.
Para análise dos resultados obtidos foram considerados os equipamentos, as
condições no ambiente de teste, a configuração utilizada e as etiquetas selecionadas.
Nos testes foram observados que a direção de origem do ataque e a potência
do sinal interferente ocasionam diferentes níveis de impacto. A detecção também é
afetada por esses fatores, no entanto, a detecção mais baixa observada ficou acima
de 10%.
A relação entre impacto e detecção foi verificada, o SDIJRF apresenta um
comportamento antecipado na detecção, pois detecta ataques antes que o impacto
ocasione a perda da comunicação. No teste de canal de operação, em potências mais
baixas, a detecção ficou acima de 65% sem que o ataque ocasionasse impacto, ou
seja, com impacto nulo. Com o aumento do sinal interferente, a detecção ultrapassou
90%, já o impacto ficou entre 10% e 25% nas diferentes direções de incidência. Em
potências mais altas, a detecção ultrapassou 99%. No teste de canal adjacente, a
detecção foi total para ataques com potência relativamente baixas quando comparado
ao testes no canal de operação. Isso ocorre devido ao nível de potência do canal
adjacente ser relativamente baixo, portanto está sujeito a variações bastante pequenas
no sinal de radiofrequência.
Os testes em diferentes frequências de operação em RFID e nas modulações PRASK, SSB-ASK e DSB-ASK mostraram a capacidade do SDIJRF de detectar ataques
nas configurações previstas na norma ISO/IEC 18000-63. No testes com variação de
frequência, a detecção ficou entre 95% e 98%.
No Capítulo 6 são apresentadas as considerações finais sobre o trabalho, as
contribuições e as propostas para trabalhos futuros.
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6 CONCLUSÃO DO TRABALHO
O objetivo definido para este trabalho foi propor um sistema de detecção de intrusão
em sistemas RFID para identificar o ataque de negação de serviço que ocorre por
interferência intencional em radiofrequência, também conhecido como jamming. Este
sistema fica localizado no leitor RFID e opera em paralelo ao processo de comunicação
do leitor com as etiquetas.
Os equipamentos dos sistemas RFID não possuem recursos computacionais
abundantes, fazendo com que requisitos de segurança sejam adaptados a estes
sistemas. A instalação destes sistemas em locais de livre acesso a população,
os expõe a ataques que exploram as vulnerabilidades presentes na tecnologia
RFID, podendo provocar indisponibilidades para prover os serviços ao quais foram
destinados.
No Capítulo 3 foram estudados trabalhos que exploram os ataques de
dessincronização (TAGRA et al., 2010), negação de serviço para a frequências de
915 MHz (FU et al., 2010) e 13,56 MHz (OREN et al., 2012). Estes trabalhos não
apresentaram formas de detectar os ataques. Os trabalhos realizados para detecção
de ataques em RFID apresentam sistemas de detecção de intrusão para os ataques
man-in-the-middle (THAMILARASU; SRIDHAR, 2008), etiquetas clonadas (GETA,
2011) e negação de serviço e adivinhação de senha (YANG et al., 2011). Estes
SDIs são classificados como baseados em rede, ou seja, dependem de informações
coletadas por um equipamento alheio ao leitor e a etiqueta para identificar os ataques.
O Sistema de Detecção de Intrusão para ataques Jamming em RFID (SDIJRF)
foi proposto para identificar os ataques de negação de serviço por interferência em
radiofrequência, tendo como base de decisão as informações coletadas pelo leitor
RFID, durante a comunicação entre leitor e etiqueta. As informações coletadas são
potência no canal de operação, potência nos canal superior, potência no canal inferior,
existência do preâmbulo, existência da resposta e cálculo do CRC. Estes parâmetros
são provenientes do protocolo utilizado para comunicação em RFID definido na norma
ISO/IEC 18000-63 (ISO/IEC, 2013b).
O SDIJRF foi submetido a testes de ataques no canal de operação e canal
adjacente com sinal interferente em direções e potências distintas. Os testes realizados
cobriram as frequências de operação definidas para utilização de RFID pela ANATEL
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(ANATEL, 2008) e as modulações definidas pela norma ISO/IEC 18000-63.
O teste com variação de potência interferente no canal de operação foi executado
aumentando gradativamente a potência do sinal interferente. Para o menor valor de
potência interferente, o SDIJRF apresentou detecção em torno de 70%, enquanto o
impacto ainda era nulo. Conforme a potência interferente foi aumentada, a detecção
aproximou-se de 90%, enquanto o impacto estava abaixo de 1%. Quando impacto
ultrapassou 2%, a detecção estava em torno de 95%. Com o maior valor de potência
interferente, a detecção e o impacto foram totais.
O teste com variação de potência no canal adjacente foi executado variando a
potência interferente, de forma semelhante ao teste no canal de operação. Para
o menor valor de potência interferente, o sistema apresentou taxas de detecção
superiores a 20%, com impacto nulo. Conforme a potência interferente foi aumentada,
a detecção ultrapassou 80%, com impacto em torno de 60%. Com o maior valor de
potência interferente, a detecção e o impacto também apresentaram valores totais.
Neste teste foi observado que, para o ângulo de 15º, o impacto foi nulo para os valores
de potência interferentes testados. Enquanto que, para o ângulo de 75º, a detecção foi
total com todos os valores de potência testados.
Os testes também foram executados para verificar o comportamento do SDIJRF
com variação de frequência e modulação. Com a variação da frequência, o nível de
detecção ficou entre 95% e 98% para as frequências pertencentes a faixa utilizada para
comunicação RFID. Com a variação da modulação, o nível de detecção apresentou
resultados equivalentes para as modulações PR-ASK e DSB-ASK. Para as duas
modulações, a detecção foi superior ao impacto gerado com a mesma intensidade
de sinal interferente.
Com a análise dos resultados foi observado que o SDIJRF apresenta um
comportamento antecipado na detecção, em que a detecção é realizada antes que
o ataque ocasione impacto na comunicação entre leitor e etiqueta.
Considerando os equipamentos, as condições no ambiente de teste, a configuração
utilizada, as etiquetas selecionadas e com base nos resultados apresentados no
Capítulo 5, o SDIJRF atende ao objetivo proposto neste trabalho para detectar o ataque
de negação de serviço que ocorre por interferência intencional em radiofrequência,
também conhecido como jamming.
O SDIJRF apresenta registro de logs compatível com o protocolo Syslog. Esta
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compatibilidade permite sua integração com um SDI central em que os eventos
gerados podem ser utilizados para notificar os responsáveis pela monitoração e
operação do sistema RFID sobre ataques que estejam ocorrendo.
6.1

Limitações do trabalho
As limitações a seguir foram observadas durante execução do trabalho e devem

ser consideradas:
a) a configuração indevida dos níveis de potência máximos e mínimos nos canais
de operação e adjacentes pode resultar em resultados de detecção incoerentes;
b) a execução dos testes foi realizada com a distância de 2 metros entre o antena
do sinal interferente e a antena do SDIJRF;
c) a posição do sinal interferente foi variada paralelamente ao solo. Não foram
realizados testes variando a altura e ângulo de inclinação em relação a antena
do SDIJRF;
d) não foram realizados testes com sinal interferente com dados modulados, devido
a ausência de equipamento no laboratório que efetuasse a modulação ASK;
e) o equipamento utilizado para desenvolvimento e testes possui potência de
transmissão limitada a 20 dBm.
6.2

Contribuições do trabalho
Como principais contribuições, o presente trabalho oferece:

a) um sistema de detecção de intrusão, presente no leitor RFID e baseado em
hospedeiro, que opera sem a necessidade de equipamentos auxiliares para
detectar ataques de negação de serviço do tipo jamming;
b) um SDI que utiliza um método de combinação de parâmetros baseado no
protocolo e nos níveis de potência nos canais de operação e adjacentes;
c) um SDI que implemente o protocolo syslog, permitindo a compatibilidade
das mensagens de alertas para importação em um SDI corporativo, que
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poderá classificar e notificar os responsáveis, de forma centralizada, sobre as
ocorrências de ataques;
d) um sistema de detecção de intrusão genérico, que pode ser implantando em
diversos ambientes que utilizam equipamentos RFID compatíveis com as normas
ISO/IEC 18000-63 e EPC Class 1 Gen 2 UHF RFID.
6.3 Trabalhos futuros
Os resultados obtidos com este trabalho podem ser complementados em propostas
futuras, incluindo:
a) a análise de detecção pode considerar os parâmetros oriundos das respostas de
comandos, enviados pela etiqueta para o leitor, para detectar ataques;
b) realizar os testes em um ambiente experimental com dimensões maiores,
permitindo ampliar a distância e variar a direção do sinal interferente;
c) realizar os testes utilizando um gerador de sinal interferente que possibilite
realizar ataques com a modulação de dados em ASK, utilizada na comunicação
RFID;
d) implementar o sistema em equipamento RFID que possua a potência máxima de
interrogação regulamentada pela ANATEL, ou seja, 30 dBm;
e) desenvolver um sistema equivalente para equipamentos RFID dos demais
padrões RFID existentes, a exemplo da norma ISO/IEC 14443 e demais normas
da família ISO/IEC 18000;
f) implementar o sistema de forma colaborativa, onde diversos SDIJRFs
realizam a troca de mensagens de detecção, provenientes da comunicação
ocorrida em frequências distintas, para permitir que ataques sejam detectados
antecipadamente pelos leitores RFID.
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APÊNDICE A – TABELAS COM RESULTADOS DOS TESTES
Tabela A.1 – Teste com ângulo de incidência de 15º

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela A.2 – Teste com ângulo de incidência de 45º

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela A.3 – Teste com ângulo de incidência de 75º

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela A.4 – Teste variando a modulação

Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela A.5 – Teste variando a frequência

Fonte: Elaborado pelo autor

