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Kladivo na pašáky – Q5
Minule jsme se seznámili s ãipem RFID le terminálu, kter˘ heslov˘ reÏim oãeká- maticky stále dokola vysílat obsah urãenéEM4x02, kter˘ by sám o sobû byl celkem vá, dojde bûhem pokusu o pﬁedání hesla ho poãtu uÏivatelsk˘ch blokÛ, poãínaje blone‰kodn˘, neb˘t ov‰em zarputilé snahy kartû k jeho zapsání do uÏivatelské ãásti kem 1 nahoru. K dispozici je dále robustní
mnoha „pa‰ákÛ“ (tedy tûch, kdo nepotﬁe- pamûti, odkud si ho pak útoãník mÛÏe bez modulátor, kter˘ kromû klasického manchesteru nabízí sedm dal‰ích kodébují nic moc vûdût a jdou rovnou tvrrÛ (obr. 3). Data z pamûti se mohou
dû na vûc) pouÏívat ho v aplikacích,
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Krat‰í úseky nosné mezi dvûma mezerami
odpovídají nule, del‰í pak jedniãce. Zají- Na straně druhé
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