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BEZPIECZEŃSTWO TECHNOLOGII RFID W TRANSPORCIE 

 

Poniższy artykuł przedstawia system zarządzania architekturą transportu opartą na technologii RFID skupiając się na in-

frastrukturze z perspektywy jej bezpieczeństwa. Główną ideą artykułu jest analiza technologii RFID oraz EPC pod kątem bez-

pieczeństwa powyższych technologii. Na początku artykułu krótko opisana została architektura oparta na technologii EPCglo-

bal, a także przedstawiony został przykładowy scenariusz tzw. łańcucha dostaw (z ang. Supply chain). Przedstawiona architek-

tura składa się m.in. z takich elementów jak Tagi RFID, Czytniki RFID, a także oprogramowanie pośredniczące. W artykule 

przeanalizowane zostały różne zagrożenia bezpieczeństwa, które wpływają bezpośrednio na każdy z powyższych elementów i ich 

interfejsy komunikacyjne. Niebezpieczeństwa opisane w dalszej części artykułu obejmują m.in. klonowanie tagow RFID, nieau-

toryzowany dostęp, modyfikację tagów, podsłuchiwanie komunikacji czy też ataki, które mogą spowodować uciążliwe problemy 

z wykorzystaniem technologii. Artykuł przedstawia również proponowane możliwe wymagania bezpieczeństwa oraz rozwiąza-

nia, które mogą zabezpieczyć przed powyższymi zagrożeniami. 

 

WSTĘP 

Radio Frequency Identification (RFID) to sposób na sprawną, 
szybką i zautomatyzowaną identyfikację różnych obiektów w tym 
m.in. palet czy też całych środków transportu. Obecna technologia 
standardowych kodów kreskowych polega na umieszczaniu etykiet z 
kodem kreskowym każdego produktu (Uniform Product Code - UPC), 
który następnie musi zostać przeczytany przez specjalistyczne czyt-
niki, a etykiety muszą być skanowane jeden po drugim. Prowadzi to 
do żmudnego, a także podatnego na błędy sprawdzania kodów. Za-
stosowanie technologii RFID poprzez wykorzystanie pasywnych oraz 
aktywnych transponderów RFID znacznie uprościło i zautomatyzo-
wałoby ten proces.  

Tagi pasywne są zasilane za pośrednictwem sygnału radiowego 
wysyłanego z czytnika. Małe chipy komputerowe zawierają elektro-
niczny kod produktu (EPC), który jednoznacznie identyfikuje obiekt, 
do którego jest przyłączony, a anteny automatycznie przesyłają nu-
mer EPC (bez konieczności skanowania liniowego tj. wizualnego) do 
czytników RFID w ściśle określonych zakresach częstotliwości radio-
wych. Dlatego technologia RIFD umożliwia szybkie skanowanie pro-
duktów oraz przedmiotów w dużych ilościach. Najbardziej oczekiwa-
nym zastosowaniem RFID jest automatyzacja zarządzania łańcu-
chem dostaw. Jak dotąd, kilka dużych firm, takich jak Hewlett-Pac-
kard, Prada czy też Gillette używa technologii RFID do śledzenia  
w czasie rzeczywistym swoich przesyłek oraz zapasów magazyno-
wych. Jednym z głównych zadań systemu zarządzania łańcuchem 
dostaw opartego m.in. na technologiach RFID jest ustanowienie  
i utrzymanie standardu elektronicznych kodów dla poszczególnych 
elementów w łańcuchu dostaw, a także zapewnienie bezpieczeństwa 
w transporcie. 

Zastosowanie technologii opartej o technologie RFID, EPC oraz 
GPS, ułatwia śledzenie towarów zapewniając im w czasie rzeczywi-
stym pobieranie i aktualizację wszystkich powiązanych informacji (lo-
kalizacja fizyczna, informacje dotyczące przyjazdu/wyjazdu, czas 
spędzony w poszczególnych lokalizacjach itp.) o przedmiotach znaj-
dujących się pod ich nadzorem.  

 

W rezultacie dzięki zastosowaniu technologii radiowej możliwy 
jest szybki i łatwy, przyjazny dla użytkownika i skuteczny sposób śle-
dzenia przesyłki od momentu załadunku statków, ciężarówek czy też 
wagonów, aż po wyładunek w miejscu przeznaczenia. 

Dokładne śledzenie przesyłek zmniejsza problem podrabianych 
towarów wprowadzanych do łańcucha dostaw, a także pozwala na 
wykrywanie zagubionych i skradzionych przedmiotów. 

System dostaw oparty na technologii RFID nadal cierpi z po-
wodu wielu zagrożeń bezpieczeństwa. Elektroniczny sposób monito-
ringu przedmiotu odgrywa istotną rolę w osiągnięciu wdrożenia reali-
zacji opartych na technologii radiowej, ale niestety zabezpieczenie 
tego przebiegu przed nieuprawnionym dostępem, a także nieautory-
zowanymi modyfikacjami tagów pozostają największym wyzwaniem.  

Obecnie istnieją rosnące obawy dotyczące kopiowanych(klono-
wanych) tagów RFID, które można wykorzystać do wprowadzenia 
podrobionych produktów do łańcucha dostaw. Producenci i dystrybu-
torzy muszą zabezpieczyć swoje komponenty sieciowe, które obej-
mują znaczniki RFID, czytniki RFID, oprogramowanie pośredniczące 
RFID, a także inne składowe elementy systemu w celu zapobiegania 
podsłuchiwaniu, fałszowaniu czy też atakom DoS.  

Niniejszy artykuł odnosi się do wyżej wymienionych problemów 
i proponuje poszczególne rozwiązania pozwalające na poprawę bez-
pieczeństwa, które należy rozważyć w celu zniwelowania zagrożeń 
dla systemów dostaw opartych na technologii RFID. 

1. ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA 

Na rysunku znajdującym się na str. 2 artykułu przedstawiony jest 
typowy system zarządzania obiegiem towarów oparty m.in. na tech-
nologiach RFID oraz EPC. System przedstawiony został na przykła-
dzie Architektury opartej o sieć EPCglobal będącą połączeniem 
dwóch technologii: identyfikacji poprzez częstotliwość radiową i Inter-
netu. 

Powyższa technologia przedstawia zastosowanie standardów 
EPCglobal jako części systemu zarządzania łańcuchem dostaw.  
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Rys. 1. Architektura oparta na sieci EPCglobal. 
 

Na rysunku 1 elementy umieszczone na zielonych polach ozna-
czają interfejsy regulowane standardami EPCglobal, podczas gdy 
niebieskie elementy diagramu oznaczają role odgrywane przez ele-
menty sprzętowe i programowe przedstawionej architektury zarzą-
dzania procesem dostaw.  

Na powyższym rysunku proces pozyskiwania danych z tagów 
RFID jest przedstawiony według przepływu danych od dołu diagramu 
do góry. Z punktu widzenia bezpieczeństwa transmisji, przedsta-
wiona architektura posiada kilka elementów, które mogą w przypadku 
nieautoryzowanego użycia znacząco wpłynąć na jej skuteczność. Są 
to: 
– Tag RFID 
– Czytnik RFID 
– Oprogramowanie pośredniczące RFID (w tym aplikacja prze-

chwytująca EPCIS) 
– Elektroniczny repozytorium usług informacyjnych (EPCIS) 
– Dostęp do aplikacji EPCIS 
– Usługa nazewnictwa obiektów lokalnych (ONS) 

 
W naszym artykule skupiamy się na zagrożeniach oraz bezpie-

czeństwie technologii bazując na transponderach RFID, czytnikach 
RFID, a także protokołach komunikacji. 

2. BEZPIECZEŃSTWO ARCHITEKTURY OPARTEJ  
NA TECHNOLOGII RFID ORAZ EPC 

Przedstawiając aspekty bezpieczeństwa analizowanej architek-
tury możemy zaobserwować zagrożenia w strategicznych elemen-
tach diagramu, a następnie proponujemy odpowiednie rozwiązania 
bezpieczeństwa, które pozwalają na uniknięcie, albo całkowite za-
bezpieczenie przed przedstawionymi zagrożeniami.  

W przedstawionej na rysunku 1 strukturze, a także w całym pro-
cesie logistycznym opartym na powyższych technologiach istnieje 
wiele zagrożeń, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo trans-
portu. Zagrożenia te mogą być umiejscowione w każdym momencie 
przepływu informacji. Artykuł ten poruszy tematy bezpieczeństwa  
i możliwości ich rozwiązania dla takich elementów sieci jak: 
– Tag RFID, 
– Tag Interfejs, 
– Czytnik RFID, 
– Interfejs czytnika. 

  
W dalszej części artykułu przedstawione zostaną zagrożenia, 

które mogą mieć ogromny wpływ na działanie technologii opartych na 
radiowej identyfikacji, a także sposoby rozwiązań, które mogą nas 
uchronić przed potencjalnymi niebezpieczeństwami. 

2.1. Transpondery RFID  

 
Tab. 1. Tabela przedstawiająca zagrożenia związane  

z transponderami RFID  

Zagrożenia Wymogi bezpieczeństwa 
Proponowane ro-
dzaje zabezpie-
czeń 

Wymagana infra-
struktura 

uszkodzenie 
transpondera 

Tag odporny na manipula-
cje,  
Opakowanie odporne na 
manipulacje 

Fizyczna ochrona  

nieautoryzo-
wany dostęp do 
danych w Tagu 

Uwierzytelnianie komunika-
cji pomiędzy tagiem i czytni-
kiem 

Zastosowanie ha-
sła do celu uzy-
skania danych z 
tagu RFID 

Obudowa z ekra-
nowaniem radio-
wym 

manipulacja da-
nymi w Tagu 

Wrajemne uwierzytelnianie 
komunikacji pomiędzy ta-
giem i czytnikiem 

Zastosowanie klu-
czy i haseł dostę-
powych do tagów 

Obudowa z ekra-
nowaniem radio-
wym 

klonowania taga 
Autoryzowany dostęp do 
magazynu tagów 

użycie kluczy i ha-
seł do tagów 

Autoryzowany do-
stęp do magazynu 
tagów 

 
Zagrożenia występujące dla transponderów RFID: 
 

– Uszkodzenia transponderów: Tagi RFID dołączone do orygi-
nalnego produktu mogą zostać usunięte przez niepowołane 
osoby, a następnie można umieścić je na fałszywych produktach, 
które następnie można wprowadzić do łańcucha dostaw. 

– Nieautoryzowany dostęp do danych znaczników: w ramach 
szpiegostwa korporacyjnego znaczniki mogą być nielegalnie 
udostępniane poza obrębem określonego magazynu przy użyciu 
zaawansowanych czytników RFID. 

– Manipulacja danymi znaczników: nieautoryzowany czy też po-
tocznie nazywany „złośliwym” czytnik RFID może uszkodzić lub 
zmanipulować dane zawarte w pamięci transpondera. Taki czyt-
nik może zapisywać do banków pamięci podmienione dane unie-
możliwiając późniejszy monitoring przesyłki. 

– Klonowanie znaczników: niezabezpieczone w odpowiedni spo-
sób transpondery RFID są w stanie przekazać dane (EPC, TID, 
dane użytkownika) do dowolnego czytnika RFID. Jeśli znacznik 
poda swoje dane nieautoryzowanemu czytnikowi RFID, bardzo 
łatwo można stworzyć fałszywy transponder, który przekazuje te 
same informacje co oryginalny. 
 
Warunki i rozwiązania pozwalające na uniknięcie niebezpie-

czeństw z tym związanych to: 
 

– Transponder odporny na manipulacje (Fizyczne zabezpiecze-
nie): Wytwarzanie transponderów w sposób, który zapewni dzia-
łanie nawet w przypadku znacznego uszkodzenia znacznika 
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– Opakowanie odporne na manipulacje (bezpieczeństwo fi-
zyczne): Materiał do, którego przymocowany zostanie transpon-
der musi być podatny na uszkodzenia tak, aby podczas próby 
manipulacji spowodował znaczne uszkodzenia co zostanie zau-
ważone. Dodatkowym sposobem fizycznego zabezpieczenia 
procesów transportowych może być instalacja telewizji przemy-
słowej w punktach ładunkowych 

– Hasło dostępu do znacznika: Znaczniki wykorzystywane w Ar-
chitekturze opartej o EPCglobal pracują w oparciu o fale UHF i 
dają możliwość zablokowania przechowywanych danych za po-
mocą 32-bitowego hasła dostępowego. To hasło dostępu jest 
niezbędne w celu zapewnienia odczytu oraz zapisu. Tylko wtedy, 
gdy czytnik RFID przedstawi prawidłowe hasło dostępu, będzie 
mógł uzyskać dostęp do przechowywanych w transponderze da-
nych. Podczas procesów spedycyjnych należy upewnić się, że 
wszystkie znaczniki są kodowane za pomocą unikatowych haseł 
dostępu i że wszystkie przechowywane dane są zablokowane. 
Ten sposób uwierzytelnienia czytnika do tagu uniemożliwiłoby 
manipulowanie danymi tagów przez nieupoważnione osoby. 

– Wysyłanie tylko numeru EPC do każdego próbującego się 
połączyć czytnika RFID: Należy się upewnić, że znacznik po-
daje TYLKO swój numer EPC każdemu zapytanemu czytnikowi 
RFID. „Złośliwy” czytnik RFID nie jest w stanie uzyskać wtedy au-
toryzacji dostępu do usług EPCIS w celu uzyskania jakichkolwiek 
sensownych informacji o kodzie EPC. 

– Wzajemne uwierzytelnianie: Wymienione wyżej uwierzytelnie-
nie czytnika RFID jest przydatne do identyfikacji prawdziwego 
czytnika RFID (tylko jeden określony i skonfigurowany czytnik 
zna hasło dostępu). Aby jednak odróżnić autentyczny transpon-
der od sklonowanego, musimy również użyć uwierzytelniania Tag 
to Reader. Dlatego bardzo ważne jest wzajemne uwierzytelnianie 
między tagiem, a czytnikiem. Obecnie standard przedstawiony w 
Architekturze opartej o EPCglobal bazujący na czytnikach UHF 
nie zapewnia żadnego mechanizmu wzajemnego uwierzytelnia-
nia czytnika tagów, ale w przypadku uzyskania takiej możliwości 
osiągnęlibyśmy maksymalnie wysoki poziom bezpieczeństwa 
monitoringu przesyłek. 

– Zastosowanie obudowy z ekranowaniem radiowym, zagłu-
szanie sygnału: Przetwarzanie wszystkich palet, skrzyń i przed-
miotów w osłoniętej obudowie zapobiegałoby nieautoryzowa-
nemu dostępowi do danych na transponderze, a także zakłóce-
niom pochodzącym z zewnątrz obudowy. Obudowę można osło-
nić instalując na zewnątrz urządzenie wygłuszające sygnał RFID. 

2.2. Komunikacja z tagiem RFID 

 
Tab. 2. Tabela przedstawiająca zagrożenia występujące podczas 

komunikacji z tagami RFID  

Zagrożenia 
Wymogi bezpieczeń-
stwa 

Proponowane ro-
dzaje zabezpie-
czeń 

Wymagana in-
frastruktura 

Podsłuch, Atak 
przez powtórzenie, 
Spoofing (Man-in-
the-middle Attack), 

Kodowanie znaczników 
danych i hasło dostępu. 
Tag-Reader - uwierzy-
telnianie wzajemne 

Zastosowanie klu-
czy i haseł dostępo-
wych do tagów 

Obudowa z 
ekranowaniem 
radiowym, za-
głuszanie sy-
gnału 

Atak przez odmowę 
dostępu (DoS) 

  

Obudowa z 
ekranowaniem 
radiowym, za-
głuszanie sy-
gnału 

 
Zagrożenia występujące dla protokołów komunukacji z tagami 

RFID:  
 

– Podsłuch: „złośliwy” czytnik RFID nasłuchujący komunikację 
między transponderem, a czytnikiem może spowodować pobra-
nie wrażliwych danych znacznika lub hasła dostępu. 

– Replay Attack: Nieautoryzowany czytnik RFID rejestruje po-
przednią udaną sesję pomiędzy oryginalnym czytnikiem RFID a 
znacznikiem, tylko po to, aby odtworzyć go ponownie na później-
szym etapie. Atak ten odbywa się w taki sposób, że nawet jeśli 
dany produkt zostanie skradziony z łańcucha dostaw, atak ten 
może nadal sprawiać wrażenie, że produkt nadal jest obecny w 
łańcuchu bez podnoszenia jakichkolwiek alarmów. Atak ten może 
również zostać wykorzystany w celu wprowadzenia do obiegu 
nieautoryzowanych lub też podrobionych produktów do łańcucha 
dostaw. 

– Spoofing (Man-in-the-Middle Attack - MIM Attack): „Złośliwy” 
czytnik RFID przejmuje sesję komunikacji między oryginalnym 
czytnikiem RFID a tagiem i podszywa się pod niego w celu po-
brania wrażliwych danych znacznika lub hasła dostępu. 

– Atak Denial of Service (DoS): zagłuszanie przestrzeni radiowej, 
w której kanału pomiędzy oryginalnym czytnikiem RFID a tagiem. 
Sygnał jest rozpraszany przez przypadkowy hałaśliwy sygnał ge-
nerowany przez złośliwy czytnik RFID w celu doprowadzenia do 
upadku całego systemu RFID. 

 
Warunki i rozwiązania pozwalające na uniknięcie niebezpie-

czeństw z tym związanych to: 
 
– Zastosowanie obudowy z ekranowaniem radiowym, zagłu-

szanie sygnału (bezpieczeństwo fizyczne): Omówiono już  
w powyższym podrozdziale "Transpondery RFID". 

– Wysyłanie tylko numeru EPC do każdego próbującego się 
połączyć czytnika RFID Omówiono już w powyższym podroz-
dziale "Transpondery RFID". 

– Wzajemne uwierzytelnianie: już omówione w powyższym pod-
rozdziale zatytułowanym "transponder RFID". 

2.3. Czytniki RFID oraz ich interfejs 

 
Tab. 3. Tabela przedstawiająca zagrożenia związane  

z czytnikami RFID oraz ich interfejsami  

Zagrożenia Wymogi bezpieczeństwa 
Proponowane ro-
dzaje zabezpie-
czeń 

Wymagana infra-
struktura 

Złośliwy czytnik 
RFID w pobliżu 

Uwierzytelnianie czytnika i 
autoryzacja 

certyfikaty cy-
frowe, podpisy cy-
frowe, uwierzytel-
nianie za pomocą 
klucza publicz-
nego 

Zastosowanie klu-
cza publicznego 

Zhakowany / na-
ruszony czytnik 
RFID 

Przechowywanie danych 
poza czytnikami RFID 

Podłącz nieuży-
wane porty komu-
nikacyjne 

Obudowa z ekra-
nowaniem radio-
wym 

Podsłuch, Atak 
przez 
powtórzenie, 
Spoofing (Man-
in-the-middle At-
tack), 

Bezpieczny kanał komuni-
kacji, 

SSL-TLS / EAP -
TLS (połączenie 
przewodowe / 
bezprzewodowe), 
 
certyfikaty cy-
frowe, podpisy cy-
frowe, uwierzytel-
nianie za pomocą 
klucza publicz-
nego  

Zastosowanie 
protokołów SSL & 
EAP, 
Zastosowanie klu-
cza publicznego 
 

 
Zagrożenia występujące dla Czytników RFID: 

– Użycie nieautoryzowanego czytnika RFID: Osoby niepowo-
łane mogą umieszczać złośliwe czytniki RFID w określonym ma-
gazynie, aby przeprowadzić szpiegostwo korporacyjne, a co za 
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tym idzie mogą uzyskać nielegalny dostęp do informacji z trans-
pondera RFID oraz spowodować wiele ataków, które zostały opi-
sane w poprzednich punktach artykułu. 

– Atak na czytnik RFID: Możliwe jest, że autoryzowany i aktualnie 
wykorzystywany czytnik RFID może zostać przekonfigurowany 
przez osoby nieautoryzowane, a następnie spowodować, iż ten 
czytnik będzie wysyłał informacje z transponderów jednocześnie 
zarówno do prawidłowo skonfigurowanego systemu informatycz-
nego jak i do osoby nieautoryzowanej. 
 
Warunki i rozwiązania pozwalające na uniknięcie niebezpie-

czeństw z tym związanych to: 
– Uwierzytelnianie i autoryzacja czytników RFID: Należy upew-

nić się, że każdy czytnik RFID znajdujący się w miejscu ich wy-
korzystania jest uwierzytelniony, autoryzowany i dobrze rozli-
czony przed rozpoczęciem procesów załadunku, transportu i 
spedycji. Zapewniłoby to wykrycie złośliwych i nieautoryzowa-
nych czytników. Uwierzytelnianie i autoryzacja mogą być wyko-
nywane poprzez weryfikację cyfrowych certyfikatów znajdujących 
się na czytnikach RFID, podpisów cyfrowych czy też uwierzytel-
niania za pomocą klucza publicznego (standard X.509). Idealnym 
rozwiązaniem byłoby uwierzytelnianie i autoryzacja wszystkich 
czytników wykorzystywanych w obrębie określonego systemu in-
formatycznego.  

– Stały nadzór nad czytnikami RFID (bezpieczeństwo fizyczne): 
wszystkie czytniki RFID muszą być przechowywane w bezpiecz-
nych niedostępnych dla osób trzechch, a także w miejscach w 
których nie jest możliwe nadawanie złośliwych sygnałów radio-
wych. Zapewni to odpowiednie fizyczne bezpieczeństwo, za po-
mocą którego tylko upoważnieni pracownicy będą mogli uzyskać 
do nich dostęp lub je skonfigurować. 

– Należy unikać przechowywania danych za pomocą czytnika 
RFID: Należy upewnić się, że czytnik RFID nie przetrzymuje żad-
nych danych pobranych z rozpoznanych transponderów. Ko-
niecznie należy podłączyć wszystkie nieużywane porty komuni-
kacyjne i monitorować wszelkie wycieki danych poza architekturę 
sieciową i programową naszego systemu. 

– Bezpieczna sieć, wzajemne uwierzytelnianie i autoryzacja: 
Oprogramowanie pośredniczące w trakcie komunikacji radiowej 
musi wymagać wzajemnego uwierzytelnienia, a komunikacja po-
winna odbywać się za pośrednictwem bezpiecznego tunela 
transmisji. Możemy korzystać z usług takich jak SSL-TLS (Se-
cure Socket Layer - Transport Layer Security: dla komunikacji 

przewodowej), EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol: dla 
komunikacji bezprzewodowej), certyfikatów X.509, podpisów cy-
frowych i uwierzytelniania klucza publicznego (X. 509). 

PODSUMOWANIE 

W niniejszym artykule dokonano oceny bezpieczeństwa sys-
temu zarządzania procesem załadunku, transportu, spedycji, a także 
łańcuchem dostaw opartego na technologii RFID. Przedstawiona zo-
stała architektura systemowa zgodna ze specyfikacją EPCglobal Ar-
chitecture Framework. Zidentyfikowaliśmy zagrożenia bezpieczeń-
stwa, które mogą bezpośrednio wpłynąć na każdy z elementów  
komunikacyjnych, a także przedstawiliśmy warunki i rozwiązania po-
zwalające na uniknięcie niebezpieczeństw z tym związanych. Zabez-
pieczenie tych elementów doprowadziłoby do bezpieczniejszego  
i bardziej bezawaryjnego systemu zarządzania łańcuchem dostaw 
opartego na technologii RFID. 
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Security of RFID technology in transport 

This article presents an RFID-based transport architec-

ture management system that focuses on infrastructure from a 

security perspective. The main idea of this article is to analyze 

RFID and EPC technology in terms of security of the above 

technologies. 
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