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Par dokumentu  

- Piemēros visi cipari hex formā.  
- Beigās ir jautājumi uz kuriem esat laipni lūgti palīdzēt atrast atbildes :) 

 

Vispārīgi  

- Visas sistēmas piegādātājs ir ACS (Affiliated Computer Services). 
- Dzeltenā karte ir MiFare UltraLight karte, 512bitu atmiņa sadalīta 16 blokos no 0-
15.  
- Dzeltenais karte ir paredzēts 5,10,20 braukšanas reizēm. Kartes dizains atļauj līdz 32 
braukšanas reizēm, bet tās netiek un nav iespējams izmantot. 
- Kartes seriālais numurs tiek ierakstīts rūpnīcā un nav maināms.  
- Atlikušo braukšanas reižu reģistrācijai tiek lietoti OTP lauki – One Time 
Programmable. Rūpnīcā bits tiek uzstādīts uz 0, "kompostrējot" biļeti tas tiek 
uzstādīts uz 1 un mainīt to vairs nevar. 
 
 

Kartes struktūra 

- Ar treknu svītru apvilkti tie lauki, kuri kartes dizainā ir maināmi (RS dažus no tiem 
bloķē)  

 

 
 
 



Kartes numurs 

 
- Kartes numurs, kurš tiek drukāts uz pašas kartes:  
ACS Sistēma izmanto nevis 7 baitu, bet 6 baitu UID. UID, atšķirībā no dokumentācijā 
minētā tas sākās no otra gala.  

 
Piemēram: 

 
- 8023D1799EF7 = 1-140891326619383. Vieninieks, cik saprotams, tiek vienkārši 
pielikts priekšā.  
- 0 lapas 1 baits ir ražotāja kartes kods, kas visur ir 04 - NXP. 
- CB0 un CB1 ir UID kontrolsummas baiti. Nekas interesants. 

 
 

Lock baiti 

- Page 2, baiti 3 un 4.  
- Neatkarīgi no biļetes tipa, vienmēr 70 00.   
 

 
- ko tas nozīmē? 
 

Page/Byte:  
 1 2 3 4 

2 CB1 48 70 00 

 

Page/Byte:  
 1 2 3 4 

0 04 F7 9E CB0 

1 79 D1 23 80 
2     
3     
4     

Page/Byte:  
 1 2 3 4 

0 04 SN6 SN5  
1 SN4 SN2 SN1 SN0 

2     
3     
4     



 
 
- 70 = 01110000. Tātad lokotas tiek lapas 4,5,6. Lapās no 7-15 var brīvi ierakstīt 
datus. 
- Pēc kartes izlietošanas tas netiek mainīts, tātad izlietojot braukšanas karti mēs 
iegūstam noderīgu un lietojamu/pārrakstāmu UltraLight karti citiem saviem super 
projektiem, piemēram super slepenas paroles slēpšanai no kaimiņiem :)  
 
- zilais baits, lapa2 baits2 nav lock baits, bet tā ir konstante. Dokumenti norāda, ka 
baits ir paredzēts NXP (ražotāja) iekšējais lietošanai. Pašlaik visiem redzētajiem 
taloniem tas ir 48. 
 

OTP 

- Vienreiz ierakstāmie lauki. 
- Atkarībā no pārdotās biļetes tipa tiek izmantota tikai daļa no šiem laukiem.  
- Kopā ir 4 baiti, no kuriem ceturtais baits vienmēr ir 00 – tas netiek izmantots 
vispār. Visticamāk, jo 20 braukšanas reizēm pilnībā pietiek ar 3 baitiem – 24 bitiem.  
 

 
 
- Atkarībā no pārdotās biļetes sākotnējās baitu kombinācijas ir sekojošas:  
 

Biļete/Byte 1 2 3 4 
5x 20 00 00 00 

10x 00 04 00 00 
20x 00 00 10 00 

 
- 20h = 00100000 – tātad 5 braucienu biļetei tiek izmantots tikai page3 byte1, kur 6 
bits (right to left) tiek inicializēts ar 1. Sistēma ignorē pat bitus 7 un 8. 
- 04h = 00000100 – Tiks reģistrēti 10 braucieni. (8+2).  
- 10h = 00010000 – 20 braucienu biļetei tiek izmantoti gandrīz visi 3 baiti. Kur 3 baits 
tiek attiecīgi inicializēts un biti 6,7,8 vispār netiek izmantoti (8+8+4=20). 1 un 2 
baitos tiks ierakstīti iztērētie braucieni, kā arī 3 baitā sākumā tiks ierakstīti četri 
iztērētie braucieni.  
 
- Arī izlietotai piecu braucienu biļetei baiti 2,3,4 būs tukši – 0, sistēma tos ignorē.  

 
 

Page/Byte:  
 1 2 3 4 

3 X1 X2 X3 00 

 



Dati  

- 2do: Par ierakstītajiem datiem pašlaik ir zināms ļoti maz. Ir tikai pāris lietas.  
 

Lapa 4-7  

- 4 līdz 6 lapas ir bloķētas – read only.  
- 7 lapa netiek izmantota, tā vienmēr satur nulles.  
 
- Piemēram, 20 braucienu biļete:  

 
- zaļais baits ir biļetes tips:  
 
89 5 braucienu 
A9 10 braucienu 
C9 20 braucieni 
29 E3 1 dienas (laika biļete) 
 
- 2do: Sarkanie baiti ir kaut kas aizkodēts. Divām vienāda nomināla kartēm, kuras 
pirktas ar aptuveni 1 minūtes starpību, vienā un tai pašā vietā, šie baiti ir pilnīgi 
atšķirīgi. Iespējams tas ir aizkodēts pirkšanas vai derīguma laiks. 
 
- 2do: Pelēkais baits ir kaut kāds flags. Ko tas nozīmē?  
Tam var būt 2 vērtības: 00 vai 80. 80h bināri ir 10000000 – vieninieks un 7 nulles – 
tātad tiek uzstādīts pēdējais bits. 
 
- 2do: Tāpat šeit būtu jāglabājas pārdošanas laikam vai biļetes derīguma termiņam. 
Biļete ir derīga 12 mēnešus no pārdošanas brīža.  
 
- 2do: Tāpat šeit varētu būt arī pārdošanas partneris, piemēram Narvesen, vai 
satiksmes kases.  
 
- Zilie baiti ir konstantes, visām redzētajām (20 biļetēm) tie ir identiski. Lapa4 varētu 
būt ACS iekšējais sistēmas ID, lai atšķirtu Rīgas biļetes no biļetēm citu valstu 
pilsētās.  
 
 

Lapa 8-15 

Pārdošanas transakcija 

- Nopērkot biļeti pārdošanas transakcijas visur ir vienādas(?) – zilie baiti.  

Page/Byte:  
 1 2 3 4 

4 24 20 22 82 

5 48 C4 8F 46 

6 00 92 C9 EE 

7 00 00 00 00 

     



- Pārdošanas transakciju pārraksta otrā biļetes kompostrēšana (pirmā kompostrēšana 
ierakstās pēdējās četrās kartes lapās) 
- Brūnie baiti, tāpat, kā transporta lietošanas (kompostrēšanas) transakcijām ir 
kontrolsumma, piesaistīta kartes UID.   
- Lapas 12-15 satur nulles.  

 

 
 

Kompostrēšanas transakcija 

- Tiek glabātas pēdējas divas transporta lietošanas transakcijas. Katrai transakcijai tiek 
atvēlētas 4 lapas.  
- Jauna kompostrēšana pārraksta vecāko transakciju līdz biļete tiek iztērēta.  
 
- Piemēram viena transakcija:  

 

 
- Zaļais ir lietotā transporta līdzekļa veids. Katras kompostrēšanas transakcijas (lapa8 
un lapaC) pirmais baits satur transporta līdzekļa veidu:  
 

08 autobuss 
09 tramvajs  
0A trolejbuss 

 
- Dzeltenais baits tiek uzstādīts uz 80, ja biļeti ir pārbaudījusi kontrole. Ja nav 
kontrole, tad baits ir 00.  
 
- 2do: Sarkanie baiti nav zināmi, bet visām redzētajām kartēm:  
 
autobusu transakcijām tie ir: 03 A3 42 vai 04 A3 42 
tramvaju transakcijām tie ir: 07 A3 02 

trolejbusu transakcijām tie ir: 0B A3 82 
 
2do: liekas jocīgi – izskatās pēc baiti izniekošanas.  
2do: Kāpēc autobusam tas baits mainās 03 un 04? 

Page/Byte:  
 1 2 3 4 

8 0A E8 DF 57 

9 C7 0B A3 82 

A 00 80 FE 85 

B 97 E3 01 00 

 

Page/Byte:  
 1 2 3 4 

8 00 F8 2C 00 

9 00 E0 B3 21 

A 00 00 00 00 

B A2 BC 01 00 
4     



 
- 2do: rozā varētu būt laiks 
- 2do: zaļais varētu būt datums  
 
Šie 4 baiti varētu būt pa 2 baitiem sadalīti, vai arī 4 baitiem kopā un norādīt 
kompostrēšanas laiku. Laiks ļoti iespējams ir aizkodēts ar slepenu atslēgu. Nav 
atslēgas, nav iegūstams laiks.  
 
- Brūnie baiti ir kontrolsumma, piesaistīta kartes UID. 
Pēdējais kontrolsummas bits ir 01 vai 02. (lapaB byte3). 
 
- Zilās ir konstantes vai nelietotie baiti.  
 

Laika biļetes 

- RS raksta: "iespējams iegādāties laika biļetes un biļetes noteiktam braucienu 
skaitam;" 
- Laika biļetes ir īpašs zvērs.  
- biļetes izlietošanas beigās page3 byte4 (tiek lietots tikai laika biļetēm) tiek ierakstīts 
5B. 
- Kompostrēšanas transakcijas arī nedaudz atšķiras, piemēram, dati lapa10 un lapa14. 
 

 

Jautājumi: 
 
1. miljons dolāru jautājums: Kā aprēķina kontrolsummu? ☺ 
 
2. Iekāpjot kontrole pieliek pie lasītāja kartiņu un tad pieliek karti pie sava lasītāja. 
Vai viņi nolasa transporta līdzekļa ID? Vai laiku kāds ir uzstādīts tajā transporta 
līdzekļa sistēmā? Pēc pašreizējiem datiem izskatās, ka tur nav vieta transporta līdzekļa 
ID. Biļete pēc kompostrēšanas esot derīga 1 stundu? 
 
3. Kā aprēķina datumu/laiku?  
 
4. Kas glabājas lokotajā 5 un 6 lapā? 
 
 
Komentāri laipni gaidīti – pieliksim Jūs pie autoru saraksta!  


