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Abstract 

This report describes how to securely identify an authorized user via NFC. 

NFC does not protect the data transmitted via RF in any way. 

The identification process described in this report protects the transmitted identity 

against copying and ensures that any intercepted communication between NFC 

devices do not allow an attacker to impersonate an authorized user and thus be 

identified as authorized. 

The purpose of this work is to:  

  

 Investigate whether a NFC device can be used as a key to start a car. 

 

The following question will be answered in this report: 

  

 How to implement a secure transfer of an identity via NFC? 

 
The method used is called action research which means that following theoretical 
studies you end up with one or more possible solutions to the problem at hand. 
Thereafter practical experiments are performed to confirm or reject the solution 
or to compare alternative solutions pros and cons. Finally, the results are 
recorded. 

 

In order to find possible solutions to the problem first the workings of encryption and 

hashing functions was studied and also how they could be used in this specific 

application. The method of synchronized lists was also evaluated. The important issue 

of how to render interception and copying of communication ineffective was solved 

by ensuring that each message containing the identity was unique. 

After a theoretical comparison of the different methods a hash digest, of the identity 

concatenated with salt, was selected for implementation and testing. 

  

In order to conduct the practical tests a circuit board based on NFC controller PN532 

with associated software was developed. This was done in two steps where we first 

developed the protocol handling in an 8-bit microcontroller and then adapted the code 

to a more advanced Linux computer. Protocol implementation was carried out with 

the help of former thesis "Data transmission between a mobile phone and an NFC 

reader" by Linda Karlsson [1]. 

 

The final chapter discusses how the solution described in the report can be developed 

further by using digital certificates to distribute rights to NFC devices. A case study 

describes an application in the business area car rental. 
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Sammanfattning 

Near Field Communication (NFC) växer i popularitet och byggs in i allt fler 
mobiltelefoner. 
Den här rapporten beskriver hur man på ett säkert sätt identifierar en godkänd 
användare via NFC. NFC saknar helt skydd för det data som överförs via RF. 
Den i rapporten beskrivna identifieringsprocessen skyddar den överförda 
identiteten mot kopiering och säkerställer att avlyssning av kommunikationen 
mellan NFC enheterna inte gör det möjligt för en obehörig att imitera en behörig 
användare och därmed själv bli identifierad som behörig. 
Syftet med arbetet är att: 

 Undersöka om en NFC-enhet kan användas som nyckel för att starta en 
bil. 

Följande fråga kommer att besvaras i denna rapport: 

 Hur implementeras en säker överföring av en identitet via NFC? 

Som metod användes aktionsforskning vilket innebär att man efter teoretiska 
studier kommer fram till en eller flera möjliga lösningar på det problem ska lösas. 
Därefter genomförs praktiska experiment för att bekräfta eller avfärda lösningen 
eller för att jämföra olika lösningars för- och nackdelar. Slutligen dokumenteras 
resultaten. 

För att hitta möjliga lösningar till problemet studerades först hur kryptering och 
hashning fungerar och hur de kunde användas i den specifika tillämpningen. Även 
metoden med synkroniserade listor utvärderades. Det viktiga spörsmålet, att göra 
avlyssning och kopiering av kommunikationen verkningslös, löstes genom att 
säkerställa att varje meddelande som överför identiteten var unikt. 
Efter en teoretisk jämförelse av de olika metoderna valdes hashning av en saltad 
identitet ut att implementeras och testas. 

För att kunna genomföra de praktiska testerna utvecklades ett kretskort baserad 
på NFC-controllern PN532 med tillhörande programvara. Detta gjordes i två steg 
där vi först utvecklade protokollhanteringen i en 8-bitars enchipsdator och 
därefter anpassades koden till en mer avancerad Linuxdator. 
Protokollimplementeringen genomfördes med hjälp av tidigare examensarbete 
”Dataöverföring mellan en mobiltelefon och en NFC-läsare” av Linda Karlsson 
[1]. 
 

I det avslutande kapitlet diskuteras hur den i rapporten beskrivna lösningen kan 
utvecklas vidare genom att med hjälp av digitala certifikat distribuera rättigheter till 
NFC enheter. En fallstudie beskriver en tillämpning inom affärsområdet 
biluthyrning. 
 

Nyckelord 

NFC, NPP, immobiliser, kryptering, hashning, digitala certifikat
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Terminologi 

CA Certification Authority 

IMCU Immobiliser Master Control Unit 

IMEI International Mobile Equipment Identity 

NFC Near Field Communication 

PIN Personal Identification Number 

RFID Radio Frequency IDentification  

SHA-1 Secure Hash Algorithm One 

VATS Vehicle Anti Theft System 

VMCU Vehicle Master Control Unit 

XOR eXclusive OR 
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1 Inledning 
Det här examensarbetet har utförts som avslutande moment i den treåriga 
utbildningen till högskoleingenjör inom området Elektroteknik vid Tekniska 
Högskolan i Jönköping (JTH) Arbetet har utförts på uppdrag av och i samarbete 
med Qrtech AB. Företagets önskemål var en immobiliser, integrerad i ett befintligt 
system, som låses upp av en telefon med inbyggd NFC-kapacitet . 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

1.1.1 Bakgrund 

Under 2011 anmäldes 20 100 bilstölder i Sverige [2], varje anmäld stöld innebär 
praktiska problem och kostnader för ägaren av fordonet. Kostnaderna drabbar 
inte bara ägarna av de stulna fordonen genom självrisker utan också 
försäkringsbolag [sic!] och andra ägare av fordon genom höjda försäkringspremier. 
Försöken att försvåra eller omöjliggöra stölder av fordon har pågått nästan lika 
länge som motorfordon har funnits, en icke nödvändigtvis kronologisk eller 
fullständig uppräkning av stöldskydd omfattar tändningsnycklar, rattkryckor, 
hemliga strömbrytare, larm och att helt enkelt avlägsna någon vital del som 
exempelvis rotorn i fördelardosan. De uppräknade exemplen har tyvärr visat sig 
antingen otillräckliga eller opraktiska. Nycklar och rattkryckor är relativt små 
hinder för en tjuv i dag och att avlägsna motordelar är för besvärligt och smutsigt 
för att vara ett praktiskt stöldskydd. Dock har idén inspirerat till det modernaste 
stöldskyddet – immobilisern. Immobilisern bygger på att temporärt göra en eller 
flera vitala delar i motorn obrukbara utan att fysiskt avlägsna dem från fordonet. 
En behörig användare måste naturligtvis på ett enkelt sätt kunna göra de vitala 
delarna funktionsdugliga igen medan det skall vara svårt för en obehörig 
användare att göra samma sak. Moderna immobilisers använder en elektrisk 
identitet för att låsa upp systemet. För att immobilisern skall fylla sitt syfte måste 
den elektriska identiteten vara av ett sådant slag att det är i princip omöjligt för en 
obehörig att gissa sig till den och på så sätt kringgå systemet. Identiteten måste 
också skyddas mot kopiering för att stöldskyddet skall fylla sitt syfte. 
En komplex skyddad elektrisk identitet realiseras enklast med en hjälp av en 
processor, enkelt användande uppnås exempelvis med hjälp av kontaktlös 
överföring av användarens identitet. 

1.1.2 Problembeskrivning 

På uppdrag av Qrtech AB undersöks hur man kan implementera en immobiliser 
som använder NFC för säker överföring av användarens identitet. Immobilisern 
är tänkt att ingå som en del i en redan existerande elektrisk go-cart. Uppdraget 
omfattar konstruktion av hårdvara för go-carten samt design av mjukvara för både 
immobiliser och den telefon som används som nyckel. 
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1.1.3 Företagets bakgrund 

Qrtech AB är ett privatägt företag som utvecklar elektronik och mjukvara för 
kundanpassade inbyggda och tekniska system. Kunderna finns främst i 
fordonsindustrin men även inom medicinteknisk-, marin- och försvarsindustri. 
Företaget bildades 1997 i Göteborg där huvudkontoret ligger, man har sedan 2009 
verksamhet i Jönköping och sedan 2011 även i Stockholm. Totalt har företaget 
över 70 anställda, flertalet civil- eller högskoleingenjörer. [3] 
 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om en NFC-enhet kan användas 
som nyckel för att starta en bil. I denna rapport besvaras frågan: 

 Hur implementeras en säker överföring av en identitet via NFC? 

 

1.3 Avgränsningar 

Vi undersöker endast hur man på ett säkert sätt kan överföra en identitet via NFC, 
hur resten av en immobiliser implementeras undersöks inte, vidare implementeras 
inte heller administrationen av ”godkända” identiteter. Vi förklarar inte hur NFC 
är uppbyggt och fungerar utan hänvisar intresserade läsare till [4] och ett av Linda 
Karlsson tidigare utfört examensarbete [1]. 

 

1.4 Disposition 

Dispositionen beskriver hur kommande delar av dokumentet är strukturerade. 

1.4.1 Teoretisk bakgrund 

I kapitlet presenteras fakta som förbereder läsaren för kommande kapitel. 
Kapitlett inleds med en historisk tillbakablick på immobilisern. Därefter följer 
kortare presentationer av Near Field Communication samt International Mobile 
Equipment Identity. 
Resterande delen av kapitlet handlar i om grunderna i kryptering och hashning för 
att avslutas med en beskrivning av hur ett digitalt certifikat är uppbyggt.  

 



Inledning 

9 

1.4.2 Metod och genomförande 

Kapitlet beskriver processen då arbetet genomfördes. 
Inledningsvis beskrivs tre möjliga lösningar på problemet, kryptering, hashning 
eller lista. Därefter följer en kort redovisning av vilken metod som valdes att 
implementera samt vilken labbmiljö som upprättades. Kapitlet avslutas med att 
funktionstesta den konstruerade lösningen. 

1.4.3 Resultat och analys 

Kapitlet Resultat och analys beskriver resultaten av de praktiska försöken. 
Detta kapitel inleds med att påvisa potentiella risker med den lösning som valdes. 
Därefter presenteras den hårdvara som konstruerades samt tillhörande 
programvaror. 

1.4.4 Diskussion och slutsatser 

I det avslutande kapitlet ger författarna sina egna åsikter om examensarbetet. 
Kapitlet inleds med en diskussion kring den lösning som valdes och därefter 
presenteras en fallstudie om hur denna lösning kan tänkas förbättras och 
appliceras på en biluthyrningsfirma. Avslutningsvis diskuterar författarna 
slutsatsen och lösningen samt ger rekommendationer om vidareutveckling. 
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2 Teoretisk bakgrund 

 

2.1 Immobiliser 

En immobiliser eller startspärr är ett system som skall försvåra eller i bästa fall 
förhindra stöld av ett fordon. För att starta ett fordon med immobiliser krävs inte 
enbart en mekanisk nyckel utan även en elektronisk nyckel. Idag är den mekaniska 
nyckeln ofta den minst stöldförhindrande av de två nycklarna. 
Tanken med immobilisers är att försvåra eller förhindra att fordon tjuvkopplas. 
Det finns flera varianter och versioner av immobilisers avsedda för olika typer av 
fordon och med olika hög säkerhetsklass. Gemensamt för alla är att det ingår en 
nyckel, en Immobiliser Master Control Unit (IMCU) och minst en vital del av 
drivlinan i systemet. Med vital del menas här att motorn inte startar om den delen 
inte fungerar på ett korrekt sätt, det kan vara tändsystem, bränslepump, startmotor 
eller någon annan del beroende på motorns och fordonets konstruktion. 
Den eller de vitala delar av drivlinan som ingår i immobilisersystemet har en viss 
inbyggd intelligens som gör att de dels kan kommunicera med centralenheten och 
dels kan befinna sig i ett av två tillstånd, aktivt eller passivt. I det aktiva tillståndet 
fungerar den vitala delen på det sätt den har designats att göra för att motorn skall 
fungera på rätt sätt, till exempel pumpar en bränslepump bränsle. I det passiva 
tillståndet utför den vitala delen inte sin uppgift, det vill säga bränslepumpen 
pumpar inte bränsle. 
De vitala delarna befinner sig i sitt passiva tillståndet fram till dess att IMCU 
skickar ett meddelande som får dem att övergå till det aktiva tillståndet, oavsett 
vad övriga delar av motorns system gör. Exempelvis genererar tändsystemet i en 
bensinmotor ingen gnista, även om motorn dras runt av startmotorn och 
styrsignaler i motorn säger att kolvarna befinner sig i rätt position, förrän IMCU 
har skickat meddelandet som överför tändsystemet till aktivt tillstånd. 
Det innebär att även om motorns mekaniska tändlås har tjuvkopplats och flera 
delar av fordonets system, startmotorn, därmed är åtkomliga för en tjuv så startar 
ändå inte motorn eftersom tändsystemet är passivt fram till dess att det aktiveras 
av IMCU. 

 

 
 

För att immobilisern ska fungera på tänkt sätt är det viktigt att de vitala delarna är 
svåra att lura med falska meddelanden som försätter dem i aktivt tillstånd, det är 

Godkänd?      Identitet 

 

 Aktiv/Passiv 

 

Nyckel 

 IMCU Vital del 

Ja 
 Aktiv/Passiv 

 

Vital del 

Figur 1 Princip för immobiliser. 
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också viktigt att IMCU inte låter sig luras av en falsk nyckel.  
Ett sätt att lura immobilisern vore att spela in de meddelanden som skickas till de 
vitala delarna eller att kopiera den elektriska nyckelns identitet. Det är inte trivialt 
att göra någon av de nämnda sakerna men heller inte utom räckhåll för en tekniskt 
kunnig tjuv med en ekonomisk belöning inom räckhåll. För att försvåra eller i 
praktiken omöjligöra avlyssning som ett sätt att kringgå immobilisern sänds aldrig 
samma meddelande två gånger i följd från IMCU till en vital del för att försätta 
den i aktivt tillstånd. På motsvarande sätt överförs nyckelns identitet till IMCU 
alltid på ett unikt sätt. 
För att systemet skall bli motståndskraftigt mot tjuvkoppling ingår ofta flera vitala 
delar i systemet, där varje del måste sättas i aktivt läge för att motorns skall kunna 
startas. Det görs för att försvåra en fysisk förbikoppling av hela systemet där de 
vitala delarna som ingår i immobilisern helt enkelt byts ut mot delar som inte är i 
passivt läge. En tjuv kan exempelvis skruva bort en bränslepump som ingår i 
immobilisersystemet och ersätta den med en bränslepump utan inbyggd 
intelligens. Om antalet vitala delar i immobilisersystemet är stort ökar tiden det tar 
att fysisk ersätta dessa med nya delar vilket i sin tur avskräcker en tjuv.  

 

2.2 Immobiliser historia 

General Motors utvecklade en tidig version av immobiliser, Vehicle Anti Theft 
System (VATS) [5] [6] som introducerades i företagets personbilar på 1980-talet. 
Nyckelns elektriska identitet bestod av ett elektriskt motstånd som satt monterat 
på nyckelns ax. Motståndet lästes av då nyckeln satt i låscylindern och IMCU 
jämförde det avlästa värdet med det godkända värde som den hade lagrat, om 
värdena stämde överens aktiverades bränslepumpen och därmed kunde motorn 
startas. Bränslepumpens matningsspänning styrdes av ett relä och aktiverades då 
IMCU aktiverade reläet. Om värdena inte stämde överens försattes systemet i 
vänteläge i fyra minuter, d.v.s. det gick inte att göra ett nytt försök att starta 
motorn på fyra minuter. Femton olika resistansvärden, inget av dem 
standarvärden enligt E-serierna, användes av systemet. Man kan anta att en tjuv 
med kunskap om systemet och tillgång till de olika resistansvärdena, men utan 
vetskap om det speciella fordonets resistansvärde, i medeltal fick använda 
tjugoåtta minuter för att lura systemet.  
( (15-1)antalet väntetider*4 min väntan/2 troligt antal försök = 28 min) En tjuv 
med bättre kunskap om systemet kunde relativt enkelt, och förmodligen på 
kortare tid än tjugoåtta minuter, förbikoppla IMCU genom att helt enkelt sätta 
signalen till bränslepumpens relä hög och därmed helt oskadliggöra immobilisern. 
Många företag arbetade med förbättringar av den ursprungliga idén, ett av dem var 
Texas Instruments som med sin 40 bitars Digital Signature Transponder (DST40) 
[7] arbetade med en förbättring av GM:s elektriska identitet och 
kommunikationen mellan nyckel och centralenhet. TI:s lösning var en 
transponder, DST40, monterad i nyckelns vred som förutom en elektrisk identitet 
innehöll elektronik för att utföra en hashning. Nyckelns identitet, känd och 
godkänd av IMCU avlästes med Radio Frequency IDentification (RFID) av en 
läsare som satt monterad i anslutning till tändningslåset. Nyckelns identitet ändras 
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aldrig men det radiomeddelande som nyckeln sänder till IMCU är olika varje gång. 
Kommunikationen mellan nyckel och IMCU inleds med att IMCU skickar vad 
som brukar kalls ett salt till nyckeln. Saltet och nyckelns identitet är ingångsvärden 
i en hashning som sker i nyckeln, utgångsvärdet sänds från nyckeln till IMCU via 
RF. Saltet som sänds från IMCU är ett slumptal och aldrig samma två gånger i rad. 
Eftersom IMCU känner till den godkända nyckelns elektriska identitet, 
hashalgoritmen och saltet kan den göra samma beräkning som nyckeln gör och 
jämföra det värde den får fram vid beräkningen med det värde den tar emot från 
nyckeln, om de stämmer överens godkänner IMCU nyckeln och försätter de delar 
som ingår i immobilisern i aktivt läge. Med den här metoden lönar det sig inte för 
en tjuv att avlyssna kommunikationen mellan nyckel och IMCU och sända samma 
meddelande för att försöka lura IMCU eftersom det meddelande som nyckeln 
sänder och som skall godkännas av IMCU beror på vilket salt den tagit emot från 
IMCU. DST40 är däremot sårbar på ett annat sätt, den använder en relativt svag 
hashalgoritm (se 2.5.4)och bygger sin säkerhet på att algoritmen är okänd, vad som 
brukar kallas för security by obscurity. DST40 används också i Exxon-Mobil 
SpeedPass, ett betalsystem utan PIN-kod. En grupp studenter och ingenjörer från 
Johns Hopkins University [8] och RSA Laboratories [9] lyckades med hjälp av 
reverse engineering (ungefär omvänd utveckling) ta reda på hur algoritmen var 
uppbyggd och utveckla ett system för att på avstånd läsa av identiteten på vilken 
DST40 transponder som helst. [10] Det medför att de kan klona både betalkort 
och bilnycklar, bara genom att vistas i en offentlig miljö, och därmed helt kringgå 
säkerhetssystemen.  
En alternativ metod till kryptering med salt, som används av bl.a. Volvo 
Lastvagnar [11], för att skapa unika meddelanden mellan systemets enheter och 
därmed göra avlyssning verkningslös är att använda en rullande lista av godkända 
lösenord. Varje kommunikationsväg i systemet har en unik lista med lösenord, 
varje post i listorna är unik och listorna är inte sorterade på något sätt. 
Ändpunkterna i kommunikationsvägen har varsin kopia av listan och läser från 
samma post i listan. Vid en kommunikation skickas det aktuella lösenordet 
varefter nästa lösenord i listan blir aktuell. Ett lösenord som har används i en 
tidigare kommunikation godkänns aldrig av mottagaren. För att säkerställa att 
systemet fungerar i praktiken krävs att mottagaren har ett fönster framåt i listan av 
lösenord som den godkänner eftersom sändaren av misstag kan ha sänt ett 
lösenord till en annan enhet eller så kan ett meddelande ha förstörts på vägen. 

 

2.3 Near Field Communication 

Near Field Communication (NFC) är en standard, förvaltad av NFC forum [4], 
för kontaktlös överföring av information på avstånd upp till fyra centimeter. Syftet 
med NFC är att skapa en, för användaren, enkel, intuitiv och säker överföring av 
data mellan olika elektriska enheter. Med hjälp av NFC kan man alltså skapa 
applikationer som fungerar som nycklar, passerkort, busskort och betalkort allt 
samlat i en enhet, exempelvis en mobiltelefon med inbyggd NFC-modul. För en 
mer detaljerad beskrivning av NFC se examensarbete av Linda Karlsson [1]. 
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2.4 International Mobile Equipment Identity 

International Mobile Equipment Identity (IMEI) är en standard för att tilldela alla 
mobiltelefoner en egen unik identitet och är uppbyggt på ett sätt som liknar Media 
Access Control adresser (MAC), det är femton siffror långt och lagras i telefonen 
vid tillverkning. IMEI skickas till operatören vid varje samtal som rings och 
eftersom det inte är kopplat till abonnemanget, dvs. SIM-kortet, kan stulna 
telefoner identifieras och spärras om operatören kontrollerar mot Equipment 
Identity Register där alla spärrade IMEI registreras. Det förutsätter naturligtvis att 
ägaren har rapporterat sin stulna telefons IMEI. Det lättaste sättet att läsa av en 
telefons IMEI är att slå *#06# på telefonapplikationen. [12] 

 

2.5 Kryptering och hashning 

Kryptering, att göra data oläslig för alla utom en utvald person eller grupp, och 
hashning, att tilldela varje datamängd en unik identitet, har många olika 
användningsområden och kan uppnås på flera olika sätt. Alla krypterings- och 
hash-algoritmer kan knäckas, bra algoritmer tar orimligt lång tid att knäcka. 
All information i avsnitt 2.5 är hämtad från [13] [14] [15]. 

2.5.1 Kryptering 

Att hemlighålla data som lagras eller transporteras är av stort intresse i många 
sammanhang, det kan handla om affärshemligheter, forskningsdata, 
personuppgifter eller som i det här sammanhanget att skydda en identitet eller 
lösenord från att falla i orätta händer genom att kommunikation avlyssnas. Syftet 
med kryptering är att förändra data på ett sådant sätt att det är omöjligt för alla 
som inte har kännedom om den krypteringsalgoritm och den unika nyckel som 
använts att läsa data. På samma gång måste det vara möjligt för den eller de som 
ska använda data att korrekt dekryptera lagrad eller överförd data. Kryptering har 
en lång historia och mycket arbete har lagts ner både på att utveckla 
krypteringsmetoder och på att forcera existerande krypton. Äldre krypton var ofta 
av typen transposition eller substitution. 

Transpositionsalgoritmer flyttar runt tecken i data enligt ett bestämt mönster, exakt 

samma tecken som finns i den okrypterade datan återfinns i den krypterade datan 
men på andra positioner. Det finns många olika transpositionsalgoritmer, ett 
exempel på en enkel sådan algoritm är följande. 

Krypterad data: 
FKAET ILRRR XDNÄE YLTAT SDPIS NEART TÅIKD IEEAE AEKRT TLNN 
 

För att dekryptera data skrivs det in radvis i en 7 X 7 matris, klartexten kan sedan 
avläsas kolumnvis i matrisen. 
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F K A E T I L 

R R R X D N Ä 

E Y L T A T S 

D P I S N E A 

R T T Å I K D 

I E E A E A E 

K R T T L N N 

Figur 2 Kryptering och dekryptering för transpositionsalgoritm. 

 
(FREDRIK KRYPTERAR LITE TEXT SÅ ATT DANIEL INTE KAN LÄSA DEN.) 

 

Den krypterade texten fås genom att skriva in klartexten kolumnvis i matrisen och 

läsa av radvis.  

Historiskt tog man inte hänsyn till mellanslag eller ordlängd i det krypterade 
meddelandet utan skrev det i grupper om fem tecken vilket fungerade bra då den 
här typen av krypton hanterades av människor som har lätt att dela upp den 
dekrypterade texten i ord och tolka innehållet. 

Substitutionsalgoritmer byter ut tecken i data mot andra tecken enligt ett bestämt 

system. Det kan t.ex. vara så att ett tecken på en position i en tabell ersätts med 
tecknet på samma position i en annan tabell. Vårt tidigare exempel skulle nu med 
nedanstående tabellpar generera följande krypterade data. 

 
QJLXJUR RJESHLJKJ BUHL HLDH ÅO KHH XKAULB UAHL RKA BÖÅK 
 
Här tar man hänsyn till både ordlängd och mellanslag. För att återskapa 
klartextmeddelandet letar man bara reda på det första tecknet i det krypterade 
meddelandet i den högra tabellen och ersätter det med det tecken som är lagrat på 
motsvarande position i den vänstra tabellen och fortsätter så tecken för tecken till 
dess att hela meddelandet är dekrypterat. 
 
 

A B C D E F G 

H I J K L M N 

O P Q R S T U 

V X Y Z Å Ä Ö 

 

K V Ä X L Q N 

I U T R B Y A 

G S C J Å H P 

Z D E F O Ö M 

Figur 3 Tabellpar för substitutionsalgoritm. 

Den högra tabellen har skapats genom att tresiffriga tal, pseudoslumpade på en 
HP15C, modulusdividerats med tjugoåtta för att skapa en lista med nya positioner 
för den vänstra tabellens positioner. För varje säker kommunikationskanal skapas 
en uppsättning tabeller. Det finns många andra sätt att byta ut tecken i 
ursprungstexten än ovanstående exempel. 
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En tredje enkel form av kryptering använder en exklusive-or (XOR) operation 

mellan data och vad som brukar kalls nyckel. Om nyckeln hålls hemlig spelar det 
ingen roll att kryptoalgoritmen, XOR, är känd av obehöriga, de kan ändå inte 
dekryptera och läsa data. XOR är en binäroperation på bitnivå med en 
sanningstabell och symbol enligt följande:  

 

 

 

 

 

Operationen har alltså två inparametrar och en utparameter. Utparametern har 
värdet ett om exakt en av inparametrarna har värdet ett, annars har utparametern 
värdet noll. 
För att kunna använda XOR på text måste bokstäver och andra tecken ersättas 
med binära ord, ett enkelt sätt är att använda ASCII-tabellen. 

Ett exempel: 
Ordet Data skall krypteras med XOR. Först ersätts bokstäverna i Data med sina 
respektive binära ASCII-koder, det ger: 01000100 01100001 01110100 01100001 
sedan skall en hemlig nyckel användas, 00011011 00110110 01001011 00101011, 
nyckeln är ”slumpgenererad” och i det här fallet lika lång som data som skall 
krypteras. Man kan också ”återanvända” en kortare nyckel men får då ett svagare 
krypto. Nu genomförs XOR-operationen bitvis på Data och nyckel 

Data 01000100 01100001 01110100 01100001 

nyckel 00011011 00110110 01001011 00101011 

krypto 01011111 01010111 00111111 01001010 

ASCII:              _                   W      ?            J 

Vi har nu skapat ett krypterat meddelande, betecknat krypto, som är svårt, inte 
omöjligt för någon utan rätt nyckel att läsa. För att dekryptera meddelandet måste 
nyckeln finnas tillgängligt. Hur nycklar konstrueras, förvaras och distribueras är en 
stor och viktig del inom kryptografin, mer om det senare, se Nycklar2.5.2 
Klartextmeddelandet, eller åtminstone den binära ASCII-koden, återskapas med 
en ny XOR-operation mellan krypto och nyckel enligt följande:  

krypto 01011111 01010111 00111111 01001010 

nyckel 00011011 00110110 01001011 00101011 

Data 

ASCII:  

01000100 

     D 

01100001 

       a 

01110100 

        t 

01100001 

       a 

A B F 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

Figur 4 sanningstabell och logisk symbol för XOR operation. 

B 

F 
A 

=1 

Där A kan vara data, B nyckel och F är krypto. 
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Man använder alltså samma nyckel och samma metod för att återskapa klartexten 
som man använder för att kryptera data. 

Ovan beskrivna krypteringsalgoritmer anses i dag alltför svaga och har ersatts av 
betydligt starkare mer komplexa algoritmer som ofta består av en kombination av 
de enklare algoritmerna i flera steg där en XOR-operation t.ex. följs av en 
substitutionsoperation som i sin tur följs av en ny XOR-operation som följs av … 
Syftet med krypteringsalgoritmer är alltså att dölja det verkliga innehållet för alla 
som inte uttryckligen har rätt att ta del av det. Man kan tänka sig följande grafiska 
bild av krypteringen. 

 

 

 

   

Figur 5 Grafisk beskrivning av kryptering och dekryptering. 

Säkra krypteringsalgoritmer är komplexa, nedan anges länkar där den intresserade 
läsaren kan lära sig i detalj om några av de vanligaste krypteringsalgoritmerna [16] 
[17]. 

Värt att påpeka är att säkerheten för krypton historiskt låg i att själva algoritmen 
var hemlig, i dag är krypteringsalgoritmerna väl kända och säkerheten ligger i de 
nycklar som ingår i algoritmerna. Se vidare nästa avsnitt. 

2.5.2 Nycklar 

För att moderna krypteringsalgoritmer ska fungera krävs en nyckel som stänger 
ute alla obehöriga men gör det möjligt för behöriga att dekryptera meddelanden. 
Det finns två olika typer av krypteringsalgoritmer, symmetriska och asymmetriska 
algoritmer. 
Symmetriska algoritmer använder samma nyckel för kryptering och dekryptering 
medan asymmetriska algoritmer använder en nyckel för kryptering och en annan 
för dekryptering. XOR-krypteringen i 2.5.1 är ett exempel på en symmetrisk 
krypteringsalgoritm, där används samma nyckel både för att kryptera och 
dekryptera meddelandet Data. 
Asymmetriska algoritmer konstruerar två nycklar som matematiskt hör ihop, en 
brukar kallas för privat och den andra publik. Om Alice vill upprätta en 
asymmetriskt krypterad kommunikation med Bob skapar hon, eller snarare hennes 
krypteringsmjukvara, en privat och en publik nyckel. Den privata nyckeln behåller 
hon för sig själv, den publika skickar hon till Bob. Bob kan med Alice publika 
nyckel kryptera meddelanden som han skickar till Alice, de meddelanden han har 
krypterat med Alice publika nyckel kan inte dekrypteras med samma nyckel. Alice 
kan med sin privata nyckel dekryptera de meddelanden som Bob krypterat, hon 
kan även kryptera meddelanden med den privata nyckeln som Bob kan dekryptera 
med hennes publika nyckel. Alice publika nyckel skickas i klartext till Bob och 
tjuvlyssnaren Tore kan komma över den, det gör inte så mycket för Tore kan inte 
dekryptera Bobs meddelanden till Alice med hennes publika nyckel, han kan inte 

KRYPTO 

NYCKEL 

DATA 
INVERS 

KRYPTERINGS

-ALGORITM 
DATA 

NYCKEL 

KRYPTO 
KRYPTERINGS

-ALGORITM 
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heller få fram hennes privata nyckel med hjälp av hennes publika. Alice bör dock 
tänka på att om hon använder sin privata nyckel för att kryptera ett meddelande 
till Bob så kan både Bob och Tore dekryptera det med hjälp av hennes publika 
nyckel. För att skapa en säker tvåvägskommunikation mellan Alice och Bob måste 
även Bob generera en privat nyckel som han behåller för sig själv och en publik 
nyckel som han ger till Alice. 
Asymmetrisk kryptering tar längre tid och mer datorkraft än symmetrisk 
kryptering, när korta meddelanden sänds eller begränsade mängder data sparas 
spelar det inte så stor roll, den totala tiden det tar att skicka ett meddelande eller 
spara data påverkas inte så mycket av tiden det tar att kryptera. När större 
meddelanden ska skickas blir krypteringstiden inte försumbar, man kan då välja att 
kryptera meddelandet med en symmetrisk krypteringsalgoritm och sedan skicka 
den symmetriska nyckeln till mottagaren med ett asymmetriskt krypto. 
Motsvarande metod kan användas på stora mängder data som ska lagras säkert, en 
symmetrisk algoritm används för att kryptera data innan den sparas och den 
symmetriska nyckeln skickas till dem som har rätt att läsa data med en 
asymmetrisk krypteringsalgoritm. 

2.5.3 Diffie-Hellman 

Nycklar i kryptosammanhang kan jämföras med nycklar till bostäder, vi låser vår 
bostad så att ingen obehörig ska få tillträde till den, på motsvarande sätt låser vi 
krypterade meddelanden så att ingen obehörig ska kunna ta del av innehållet. Nu 
uppstår samma problem med kryptonycklar som kan uppstå med bostadsnycklar. 
Hur får behöriga personer tag i nyckeln? Vi kan tänka oss att Alice vid något 
tillfälle skall resa bort och att Bob lovat att vattna hennes blommor under tiden 
resan varar. Hur får Bob tag på nyckeln till lägenheten så att han kommer in och 
kan vattna blommorna? Nyckeln kan givetvis överlämnas vid ett personligt möte 
mellan Alice och Bob, det kan dock vara svårt att organisera praktiskt, det kräver 
åtminstone en viss framförhållning. Ett annat sätt är att Alice gömmer nyckeln 
någonstans och talar om för Bob var nyckeln är gömd. Ett tredje alternativ är att 
Alice skickar nyckeln till Bob med bud. Om alternativet med gömd nyckel 
används finns risken att någon obehörig hittar nyckeln av en slump (Hur många 
bra gömställen finns det för en nyckel?) eller att någon hör när Alice berättar för 
Bob var nyckeln är gömd och tar den innan Bob hinner hämta den. Att anförtro 
nyckeln till ett bud är bara ett alternativ om budet verkligen är betrott så att man 
kan vara säker på att nyckeln kommer fram i tid, till rätt person och att ingen 
annan använt den innan den överlämnas. I både fallet med gömd nyckel och 
användande av bud lämnas nyckeln obevakad under en tid och skulle då kunna 
kopieras av någon obehörig utan att varken Alice eller Bob vet om det.  
För att kryptering ska fungera praktiskt måste nycklar kunna distribueras till 
behöriga personer på ett enkelt och säkert sätt, att träffas personligt för att utbyta 
nycklar är inte praktiskt genomförbart i verkligheten. Att gömma/lagra en nyckel 
någonstans så att mottagaren kan hämta den där eller att skicka den över internet 
till användaren innebär att släppa kontrollen över nyckeln och någon obehörig kan 
komma över och kopiera nyckeln, utan att sändare eller mottagare vet om det, och 
därmed kunna läsa trafiken mellan dem utan deras vetskap. 
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Whit Diffie och Martin Hellman sysselsatte sig med precis det här problemet och 
deras lösning var att Alice och Bob istället för att skicka en nyckel mellan sig 
skickar de tal som de kan använda för att på varsitt håll, med hjälp av en algoritm, 
räkna ut en gemensam hemlig nyckel. Ett exempel för att förklara: 

1. Alice och Bob kommer överens om att använda primtalet p=29 och basen 
ba=5. 

2. Alice väljer ett hemligt tal, a=9, som hon behåller för sig själv. Hon 
beräknar A = (ba)a mod p = 59 mod 29 = 4 och skickar A till Bob. 

3. Bob väljer ett hemligt tal, b=14, som han behåller för sig själv. Han 
beräknar B = (ba)b mod p = 514 mod 29 = 1 och skickar B till Alice. 

4. Alice beräknar nyckeln k = Ba mod p = 19 mod 29 = 1. 
5. Bob beräknar nyckeln k = Ab mod p = 414 mod 29 = 1. 
6. Alice och Bob delar nu den hemliga nyckeln 1 utan att den har exponerats 

för någon utomstående. Nyckeln kan nu användas för att kryptera och 
dekryptera meddelanden.  

Värt att notera är att p och ba kan vara kända av en tjuvlyssnare utan att det för 
den skull blir lätt att räkna ut den hemliga nyckeln. 
Tjuvlyssnaren Tore, som är ute efter den hemliga nyckeln k, känner till algoritmen, 
han har snappat upp A och B men känner inte till a eller b. För att få fram k måste 
han lösa sambanden k = 8b mod 23 = 19a mod 23, vilket inte är en lätt uppgift. 
I verkligheten måste p, a och b väljas till mycket större tal för att kryptot skall vara 
säkert. Med p = 23 finns endast 23 möjliga val av k (0, 1, …, 22) vilket går fort att 
prova sig igenom. Med p valt till ett primtal med 300 eller fler siffror samt a och b 
valda till tal med 100 eller fler siffror och med de beräkningsalgoritmer som finns i 
dag är det praktiskt omöjligt att hitta den hemliga nyckeln k.    

2.5.4 Hashning 

Hashning är en icke reversibel operation, med det menas att den ursprungliga 
klartexten inte lätt ska kunna återskapas av resultatet från hashningsoperation. En 
stark hashalgoritm säkerställer att så är fallet. 
Man kan tänka sig följande grafiska bild av hashningen. 
  
 
 
 
 
 

Figur 6 Grafisk Beskrivning av den icke reverserbara operationen hashning. 

 
Hashalgoritmer påminner om krypteringsalgoritmer, på så sätt att många i sig 
enkla operationer utförs efter varandra, men resultatet av operationerna används 
på olika sätt. För att vara säker på att en fil som lagrats eller transporterats inte har 
blivit ändrad, att ingen till exempel lagt till en trojan till en i övrigt utmärkt fil, kan 
man innan filen lagras eller sänds beräkna dess hashvärde. När filen hämtas eller 
anländer till mottagaren kan hashvärdet beräknas på nytt med samma algoritm, 
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om de två hashvärdena överrensstämmer har filen med stor sannolikhet inte 
förändrats. 
Ett annat användningsområde för hashalgoritmer är när man överför lösenord 
över ett i någon mening publikt nätverk och vill skydda sig mot avlyssning. 
Processen börjar med att den enhet som vill ha lösenordet, servern, skickar över 
ett salt, se 2.5.5, ett framslumpat tal olika för varje transaktion, till den enhet som 
skall ge lösenordet, klienten. Klienten slår ihop lösenord och salt, hashar resultatet 
och skickar över det till servern. Servern känner till både lösenord och salt, slår 
ihop dessa och hashar dem. Servern jämför resultatet av sin egen beräkning med 
det den har tagit emot av klienten, om de är lika känner klienten till lösenordet och 
servern accepterar klienten. Saltet är viktigt annars skulle hashningen av lösenordet 
generera samma hashvärde varje gång och avlyssnaren skulle bara behöva ange det 
för att få tillträde till servern.  
En bra hashalgoritm skall skapa hashvärden som skiljer sig åt mycket för små 
förändringar i filen, detta för att det skall vara svårt att förutse vad hashvärdet 
kommer att bli. 
Vi använder en hashkalkylator från SlavaSoft [16], som finns tillgänglig gratis på 
nätet, för att med algoritmen Secure Hash Algorithm one (SHA-1) beräkna först 
hashvärdet på  
<Det här är ett exempel på SHA1 hash.> och sedan beräkna hashvärdet på 
<Det här är ett exempel på SHA1 Hash.> med samma algoritm 
 resultatet av de båda hashningarna blir 
7dbc6aecb08fc62553b09df78c54dd678ce0ffd9 och 
3663e38b81647268506d8d26068107157c88ed56 
Den enda skillnaden i den första och andra texten är att hash stavades med stort 
H den andra gången, skillnaden i hashvärden är avsevärd. Lika viktigt som att 
olika inparametrar till hashfunktionen skapar olika hashvärden är att samma 
inparameter skapar samma hashvärde varje gång dess hashvärde beräknas. 
Utparametern från en speciell hashfunktion har alltid samma längd oavsett hur 
långa inparametrarna är, för SHA-1 är utparametern alltid 160 bitar eller 20 byte. 
Med en finit längd på utparametern kan den anta ett begränsat antal värden. Med 
en längd på 160 bitar kan utparametern för SHA-1 anta 2160 ≈ 1,46 * 1048 olika 
värden, det är ett stort antal värden men det räcker inte för att ge alla datamängder 
ett unikt hashvärde, då två olika datamängder genererar samma hashvärde talar 
man om en kollision. För en bra hashalgoritm ska det enklaste sättet att skapa en 
falsk datamängd som ger samma hashvärde som den ursprungliga datamängden 
vara en så kallad brute force attack, det vill säga man provar sig fram med olika 
datamängder till dess att man får samma värde som det ursprungliga.  
 
Säkra hashalgoritmer är komplexa, för en noggrann och pedagogisk genomgång av 
SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-384 och SHA-512 rekommenderas  
FIBS-PUB180-3 [17]. 

2.5.5 Salt 

När exempelvis en klient vill logga in på en server är det ingen mening med att 
kryptera eller hasha enbart lösenordet eftersom en obehörig då kan avlyssna det 
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krypterade eller hashade lösenordet och själv skicka exakt samma meddelande och 
på så sätt lura mottagaren att han är en godkänd användare. För att komma runt 
det här problemet, det vill säga slippa att använda engångskoder, kan servern när 
en användare vill logga in skicka ett slumpgenererat tal kallat salt till klienten. 
Saltet måste vara olika varje gång för att det ska göra någon nytta. Klienten slår 
ihop sitt lösenord med saltet och får en ny datamängd, olika för varje inloggning, 
sedan krypterar eller hashar klienten den nya datamängden. På det här sättet 
skickas alltid ett unikt meddelande mellan klient och server vid inloggning. Servern 
som känner till både saltet och klientens lösenord kan dekryptera meddelandet 
och jämföra det lösenord klienten skickat eller hasha klientens lösenord med saltet 
och sedan jämföra sitt eget resultat med det som klienten skickat. 

 

2.6 Digitala certifikat 

Ett digitalt certifikat är ett elektroniskt dokument som binder en publik nyckel till 
en identitet. En identitet menas i detta fall ett namn på en person eller 
organisation, adress och telefonnummer med mera Följande information finner 
man normalt i ett certifikat: 

  

Serienummer Används för att identifiera certifikatet 

Identitet Identiteten på ägaren av certifikatet 

Signaturens algoritm Algoritmen som används för att skapa 
signaturen 

Signatur Signaturen som verifierar att certifikatet 
kommer från utgivaren 

Utgivare Myndigheten som verifierade 
informationen och utfärdade 
certifikatet 

Ej giltigt innan Datum då certifikatet började gälla 

Ej giltigt efter Utgångsdatum 

Användningsområde  

Publik nyckel  

Thumbprint algoritm Algoritmen som används för att hasha 
den publika nyckeln 

Thumbprint Hashnyckeln skapad från den publika 
nyckeln. 
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Certifikat används normalt till autentisering, kryptering och nätverkssäkerhet. I 
autentisering används certifikatet för att verifiera att den publika nyckeln tillhör 
individen. I en Public Key Infrastructure (PKI) signeras certifikaten av en 
Certification Authority (CA). CA är en betrodd tredje part som verifierar med sin 
signatur att den publika nyckeln tillhör identiteten. Det krävs då att ett certifikat 
från CA finns installerat på servern för att klientens certifikat kan verifieras. 
En privat nyckel finns tillgängligt i anslutning till respektive personligt certifikat. 
Den privata nyckeln har ett avancerat aritmetiskt samband med den publika 
nyckeln vilket gör att det är möjligt att kryptera meddelanden med den privata 
nyckeln och sedan dekryptera med den publika och vice versa. Det är då av stor 
vikt att den privata nyckeln lagras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 
extrahera både privat nyckel och certifikat. 

En förutsättning för att digitala certifikat skall kunna användas i en mobiltelefon är 
att operativsystemet stöder detta. Här är en lista på vanliga operativsystem och 
vilka filformat som stöds. 

Operativsystem Certifikat Certifikatfiler som 
stöds 

Windows Phone 7 X.509 .cer, .p7b, .pfx 

Android X.509 .pfx, .p12, .crt, .cer 

IOS 5.0 X.509 .cer, .crt, .der, .p12, .pfx 

 

2.6.1 Filformat 

.pfx, .p12 

Ett filformat, PKCS #12 [16], som lagrar en privat nyckel tillsammans med 
certifikatet krypterat. Krypteringen sker med en symmetrisk nyckel. 

.cer, .crt, .der 

Innehåller ett X.509 certifikat i binär form. 

.p7b 

Innehåller oftast en kedja av flera certifikat utan privata nycklar. 

2.6.2 Filstruktur 

X.509 

X.509 är ett standardiserat format för lagring av personliga certifikat ursprungligen 
utvecklat av International Telecommunications Union 1988 [19]. Sedan dess har 
många versioner utvecklats vilket har lett till att formatet är överarbetat och dåligt 
dokumenterat. 
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Exempel på ett fiktivt x.509 klientcertifikat 

2.6.3 Hur en utgivningsprocess av ett certifikat går till 

Klienten skapar först ett nyckelpar med en publik och privat nyckel. Det är den 
publika nyckeln som skall signeras av certifikatutfärdaren, den privata nyckeln är 
viktig att hålla hemlig och sparas därmed på ett säkert ställe. Den begäran som 
klienten skickar till CA skall vara utformat i ett speciellt format. Vanligtvis 
används standarden PKCS #10 [17] som beskriver hur certifikatsbegäran skall 
utformas. Information som skall inkluderas i begäran är [18]: 

 Klientens publika nyckel 

 Klientens användarinformation 

 Digital signatur av den publika nyckeln, hashad och krypterad med den 
privata nyckeln. 

Certificate: 

   Data: 

       Version: 1 (0x0) 

       Serial Number: 7829 (0x1e95) 

       Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption 

       Issuer: C=ZA, ST=Western Cape, L=Cape Town, O=Utgivare 

Consulting cc, 

               OU=Certification Services Division, 

               CN=Ugivare Server CA/emailAddress=server-

certs@utgivare.com 

       Validity    

           Not Before: Jan  1 16:00:00 2013 GMT 

           Not After : Jan 10 16:00:00 2013 GMT 

       Subject: C=SE, ST=Stockholm, L=Stockholm, O=Johan Johansson, 

                OU=Företag, 

CN=www.exam.se/emailAddress=examwork@exam.se 

       Subject Public Key Info: 

           Public Key Algorithm: rsaEncryption 

           RSA Public Key: (1024 bit) 

               Modulus (1024 bit): 

                   00:b4:31:98:0a:c4:bc:62:c1:88:aa:dc:b0:c8:bb: 

                   33:35:19:d5:0c:64:b9:3d:41:b2:96:fc:f3:31:e1: 

                   66:36:d0:8e:56:12:44:ba:75:eb:e8:1c:9c:5b:66: 

                   70:33:52:14:c9:ec:4f:91:51:70:39:de:53:85:17: 

                   16:94:6e:ee:f4:d5:6f:d5:ca:b3:47:5e:1b:0c:7b: 

                   c5:cc:2b:6b:c1:90:c3:16:31:0d:bf:7a:c7:47:77: 

                   8f:a0:21:c7:4c:d0:16:65:00:c1:0f:d7:b8:80:e3: 

                   d2:75:6b:c1:ea:9e:5c:5c:ea:7d:c1:a1:10:bc:b8: 

                   e8:35:1c:9e:27:52:7e:41:8f 

               Exponent: 65537 (0x10001) 

   Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption 

       93:5f:8f:5f:c5:af:bf:0a:ab:a5:6d:fb:24:5f:b6:59:5d:9d: 

       92:2e:4a:1b:8b:ac:7d:99:17:5d:cd:19:f6:ad:ef:63:2f:92: 

       ab:2f:4b:cf:0a:13:90:ee:2c:0e:43:03:be:f6:ea:8e:9c:67: 

       d0:a2:40:03:f7:ef:6a:15:09:79:a9:46:ed:b7:16:1b:41:72: 

       0d:19:aa:ad:dd:9a:df:ab:97:50:65:f5:5e:85:a6:ef:19:d1: 

       5a:de:9d:ea:63:cd:cb:cc:6d:5d:01:85:b5:6d:c8:f3:d9:f7: 

       8f:0e:fc:ba:1f:34:e9:96:6e:6c:cf:f2:ef:9b:bf:de:b5:22: 

       68:9f 
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 Hashalgoritmen som användes för att skapa den digitala signaturen. 

När CA har fått informationen som krävs utförs följande steg av CA för att lämna 
ut ett signerat certifikat till klienten: 

 Dekrypterar den digitala signaturen med den bifogade publika nyckeln. 

 Skapar ett hash enligt den bifogade hashalgoritmen och jämför denna med 
den digitala signaturen. 

 CA signerar den bifogade publika nyckeln baserat på all information som 
sändes i certifikatsbegäran och adderar signaturen till ett X.509 certifikat. 

 Certifikatet ges ut till klienten. 

2.6.4 Återkallning av certifikat 

Ett certifikat kan specificeras med en giltighetstid men av olika anledningar kan 
det vara bra att kunna återkalla ett certifikat i förtid. Anledningarna kan vara 
många men till exempel att utfärdaren misstror certifikatsägaren eller om 
certifikatet används inom ett företag kan det gälla att den anställda har slutat och 
alla dess certifikat skall återkallas. Det kan också vara så att den privata nyckeln är 
förlorad eller exponerad till obehörig. I ett certifikat anges då en återkallningslista, 
en url med filändelsen .crl. I denna lista specificerar CA vilka certifikat som 
återkallas. Detta anges som en stor svaghet då det inte är ett krav i ett certifikat att 
detta finns och om det skulle användas vid alla certifikatsvalideringar världen över 
skulle faktiskt internet snabbt överbelastas. 

2.6.5 Måste det vara en giltig CA som har signerat certifikatet? 

För att bekräfta en identitet vid till exempel ett affärsköp på kredit vill säljaren se 
ett id-kort eller körkort. Att i denna situation lämna fram ett handskrivet brev från 
en nära anhörig som intygar om att du är rätt person ger inte säljaren rätt 
förtroende att våga lämna ut varorna till dig. I detta fall förväntar sig säljaren att få 
se ditt körkort som är utfärdat av Transport Styrelsen som i dennes ögon är en 
trovärdig utgivare. Samma funktion har en CA. Därför finns det inget hinder att 
man i ett slutet system använder sig av en privat CA. Att använda ett egensignerat 
certifikat på en server för att kryptera en hemsida på internet ger alltid 
varningsmeddelanden om en icke betrodd CA i webbläsaren, men certifikatet kan 
installeras manuellt som ett betrott certifikat i webbläsaren för att undvika 
fortsatta säkerhetsvarningar.  Detta är vanligt inom organisationer som har 
kontroll över vilka klienter som ansluter mot organisationens servrar, dock är det 
ohållbart vid upprättande av publika tjänster över internet. 
I denna exempelapplikation kan man tänka sig att certifikaten signeras av en egen 
betrodd CA. 
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3 Metod och genomförande 
Som vi har sett i tidigare avsnitt kan man använda olika metoder för att skydda en 
identitet som skall överföras på en öppen kanal. Eftersom det inte är självklart 
vilken metod som fungerar bäst i vårt fall kommer vi först att göra en genomgång 
av hur de olika metoderna kan tillämpas och sedan välja en metod att studera 
närmare. 
Vi kommer därmed alltså att använda aktionsforskning som metod. [19] 

 

3.1 Jämförelse av olika sätt att skydda identiteten 

NFC-protokollet omfattar inget skydd för den information som överförs, data 
överförs alltså i klartext. För att immobilisern ska fylla sin funktion måste 
godkända identiteter skyddas då de överförs från telefonen till IMCU eftersom de 
annars kan kopieras och användas av obehöriga för att låsa upp systemet. Det 
räcker inte heller att till exempel enbart kryptera en identitet och sedan skicka den 
över en öppen kanal eftersom den krypterade identiteten då kan kopieras och 
användas på samma sätt som den oskyddade identiteten. Krypteringen i sig ger 
alltså inget skydd i det här fallet. Det meddelande som överför en godkänd 
identitet måste vara unikt vid varje identifieringstillfälle. Ett enkelt sätt att skapa 
unika meddelanden då samma data överförs flera gånger är att lägga till ett 
slumptal, ett salt, till data innan den till exempel krypteras. Samma data, i vårt fall 
en identitet, kommer då att krypteras till olika meddelanden varje gång 
överföringen sker och avlyssning kommer inte att ge tillträde till fordonet.  
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3.1.1 Kryptering 

Säkerheten med kryptering ligger i dag inte i en hemlig algoritm vilket ofta var 
fallet historiskt, i dag finns ett antal väl kända krypteringsalgoritmer som är 
tillgängliga för allmänheten. Säkerheten i dessa algoritmer uppnås med hjälp av en 
nyckel som ingår som en del i algoritmen. Utan tillgång till nyckeln är det svårt att 
dekryptera meddelanden. Med andra ord utan nyckel tar det orimlig lång tid att 
bryta kryptot vilket i sin tur betyder att det är viktigt att nycken hålls hemlig för 
obehöriga om god säkerhet skall uppnås. 
Som nämnts ovan räcker det inte att enbart kryptera identiteten innan överföring 
för att skydda sig mot avlyssning, varje meddelande måste vara unikt för att ett 
skydd mot avlyssning skall uppnås. Saltet som används för att skapa unika 
identiteter kan vara skapat antingen i IMCU och skickas till telefonen innan dess 
identitet skickas till IMCU eller skapas av telefonen. I fallet då saltet skapas av 
telefonen kan IMCU dekryptera mottaget meddelande och helt ignorera de 
positioner som saltet upptar och enbart ta hänsyn till den del av meddelandet som 
utgör identiteten. 
Vid val av kryptering som skydd av kommunikationen mellan IMCU och telefon 
finns alla behöriga användares identitet lagrade i IMCU, dessutom är 
krypteringsalgoritmen och nyckeln som används kända av både IMCU och 
telefon. Ett säkert system kan inte använda samma nyckel till alla användare utan 
en i någon mening unik nyckel måste användas för varje användare. Problemet 
som uppstår nu är hur behöriga enheter får tillgång till nyckeln. 
Man skulle kunna tänka sig att man använder sig av symmetrisk kryptering och att 
en unik nyckel, som används för både kryptering och dekryptering, skapas och 
lagras i telefonen och IMCU vid något tillfälle, exempelvis då telefonens identitet 
lagras som behörig i IMCU. Det skulle fungera för situationer med ett begränsat 
antal användare som har god fysisk tillgång till fordonet för att genomföra 
proceduren med att lägga till användare och att lagra nycklar dock under 
förutsättning att ingen avlyssnar just den operationen. Själva operationen att lägga 
till en godkänd användare måste naturligtvis göras säker så att en obehörig inte 
kan lägga till sig själv som godkänd användare och på så sätt lura systemet. 
Ett annat alternativ är att använda en asymmetrisk krypteringsalgoritm där en 
publik nyckel används för att (tillsammans med ett salt) kryptera telefonens 
identitet och IMCU använder en privat nyckel för att dekryptera meddelandet. 
Den publika nyckeln kan inte dekryptera det krypterade meddelandet. Det gör att 
den kan vara känd av många eftersom en obehörig användare som kommit över 
den ändå inte kan dekryptera ett avlyssnat meddelande och på så sätt få fram en av 
IMCU godkänd identitet med hjälp av den. 
Problemet med att dela ut nycklar kvarstår dock. För att undvika problem med 
distribution av nycklar kan man använda sig av Diffie-Hellmans algoritm för att 
skapa privata nycklar hos både telefon och IMCU vid varje kommunikation vilket 
dock skulle öka komplexiteten i identifieringsförfarandet. De användare som har 
rätt att använda fordonet måste dock fortfarande lagras i IMCU vid något tillfälle. 
Säkerheten för systemet kan göras godtyckligt hög genom val av algoritm. 
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Figur 7 Händelseförlopp om kryptering används som skydd. 

3.1.2 Hashning 

Resultatet av en hashning är ickereversibelt det vill säga man kan inte lätt 
återskapa klartext från en hashningsoperation. Alla godkända identiteter finns 
även i det här fallet lagrade i IMCU. Saltet som används kan skapas antingen i 
telefonen eller i IMCU men det måste finnas tillgängligt i båda enheterna. 
Förutom hashvärdet måste alltså även saltet skickas från den enhet som har skapat 
det till den andra enheten. Saltet skickas i klartext och kan därmed avlyssnas av 
obehöriga. Med en bra hashalgoritm spelar det inte någon roll eftersom det inte 
går att återskapa klartext från hashvärdet och därmed inte heller går att utläsa 
identiteten som överförs. Telefonen hahsar identiteten konkatenerat med saltet 
och skickar resultatet till IMCU. IMCU beräknar hashvärden för alla lagrade 
identiteter konkatenerade med det aktuella saltet och jämför det mottagna värdet 
med resultaten av sina egna beräkningar, om något värde matchar låser IMCU upp 
drivlinan för den användaren. 
Ett problem här är att det kan finnas många godkända användare och IMCU är i 
värsta fall tvungen att beräkna hashvärdet för alla användare innan den kan fatta 
beslut om att låsa upp eller inte. Det här tillvägagångssättet kan fungera väl om det 
är ett begränsat antal användare som har rätt att använda fordonet. Man slipper 
problemet med att distribuera nycklar men godkända användare måste fortfarande 
lagras i IMCU, en operation som måste göras säker och kräver fysisk tillgång till 
fordonet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 Händelseförlopp om hashning används som skydd. 
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3.1.3 Lista 

Ett sätt att säkerställa att endast godkända personer kan använda fordonet utan att 
i direkt mening använda identiteter är att använda en cirkulär lista med kodord 
som finns lagrad både på telefonen och i IMCU. Listan med kodord får inte vara 
sorterad utan kodorden måste komma i slumpmässig ordning, de måste vara 
tillräckligt långa, vilket i det sammanhanget betyder 128 bitar eller mer och listan i 
sig måste vara lång för att inte upprepa sig för ofta. Det fungerar enligt följande. 
Telefonen och IMCU är synkade det vill säga de läser från samma post i listan. 
Telefonen skickar aktuell kod till IMCU som tar emot och jämför med aktuell kod 
i sin lista, om de överensstämmer låser IMCU upp drivlinan. Varje gång telefonen 
skickat en kod hoppar den till nästa post i listan. Varje gång IMCU har tagit emot 
en godkänd kod hoppar den till nästa post i listan. Det kan bli fel på överföringen 
mellan telefon och IMCU, då tar IMCU emot en icke godkänd kod av telefonen 
och låser inte upp drivlinan. Telefonen hoppar till nästa post i listan men IMCU 
står kvar på samma post som tidigare och alla nya försök från telefonen att låsa 
upp drivlinan kommer att misslyckas. För att få ett någorlunda robust system 
måste IMCU därför ha ett fönster framåt i listan av koder som den godkänner. 
Fönstret får enbart godkänna koder framåt i listan annars skulle en tidigare sänd 
avlyssnad kod kunna lura IMCU att låsa upp drivlinan. Eftersom aktuell kod hela 
tiden förnyas och IMCU inte får godkänna en redan sänd kod måste varje 
användare ha en egen lista med kodord som lagras dels i användarens telefon dels i 
IMCU. Med många användare kommer det att ta en del minnesutrymme i IMCU. 
Minnesutrymme är dyrbart i ett inbyggt system och man vill förmodligen använda 
det till annat än att bara identifiera en godkänd användare. Ett sätt att minska på 
minnesbehovet vore att i stället för att lagra en lista med godkända koder räkna ut 
nästa godkända kod med utgångspunkt från den senast använda koden. Med en 
algoritm som på ett för den oinvigde på ett oförutsägbart sätt räknar ut nästa 
godkända kod behöver man bara lagra senast använda kod och inte en hel lista. 
Det här bygger dock helt på att algoritmen är okänd för en tänkt tjuv, det är med 
andra ord security by obscurity vilket allmänt anses som osäkert i sådana här 
sammanhang då den förr eller senare kommer att knäckas av en tjuv som har en 
tillräckligt stor belöning att hämta. 
Med den här metoden måste matchande listor vid något tillfälle lagras i IMCU och 
telefonen vilket medför liknande problem som i de tidigare nämnda fallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 Händelseförlopp om lista används som skydd. 
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3.2 Val av skydd 

I vårt fall överförs inte någon ny, okänd information från telefonen till IMCU, alla 
godkända identiteter finns redan lagrade i IMCU. Det intressanta är alltså om 
IMCU kan skilja på behöriga och obehöriga användare och om 
kommunikationskanalen kan göras avlyssningssäker. 
Eftersom ingen ny information överförs från telefonen till IMCU är det, främst 
med tanke på problemen med nyckeldistribution, onödigt omständligt att kryptera 
identiteten innan överföring. 
Att använda listor fungerar bra om antalet godkända användare är litet, om många 
användare ska ha tillgång till fordonet växer minnesbehovet avsevärt detsamma 
gäller om man vill öka säkerheten eftersom ökad säkerhet är liktydigt med längre 
kodord. Identiska listor måste vid något tillfälle lagras i telefon och IMCU 
dessutom måste man på något sätt ordna en synkronisering av IMCU och telefon 
om någon av enheterna tappat bort sig helt i respektive lista och hamnat utanför 
”fönstret”. 
Vi anser att hashning är det bästa sättet att skydda identiteten i vårt fall. Alla 
godkända identiteter måste lagras i IMCU och saltet måste överföras från IMCU 
till telefonen innan identifieringen utförs men vi slipper konstruera och distribuera 
nycklar och minnesbehovet ökar marginellt då nya användare läggs till. För att öka 
säkerheten i systemet kan man använda en säkrare hashalgoritm, beräkningstiden 
ökar generellt med mer komplexa algoritmer men med en snabb processor är det 
försumbart i de här sammanhangen. 

 

3.3 Upprättande av labbmiljö 

För att inleda testfasen av ovanstående teori krävdes någon form av hårdvara och 
en del i uppdraget från Qrtech AB var att utveckla en NFC-läsare som kan 
monteras på en huvuddator (Vehicle Master Control Unit (VMCU)) i en elektrisk 
gokart. För att underlätta i utvecklingsfasen och komma igång tidigt med 
programmeringen använde vi oss av labbkorten NFC Shield från Seeedstudio [19] 
samt Ardunio Duemilanove [20]. Dessa två kort tillsammans gav oss möjligheten 
att utveckla en programvara samtidigt som vi designade och tillverkade kretskortet 
till NFC-läsaren. NFC Shield har dessutom samma NFC-kontroller, NXP PN532, 
som vi använde på vårt eget tillverkade kretskort. 
Som referenstelefon användes en Samsung Galaxy Nexus som har använts i 
tidigare examensarbeten och som har operativsystemet Android. Denna modell 
har en inbyggd NFC modul som är tillgänglig via ett JAVA API som tillhandahålls 
av programmerarna bakom Android. 
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Figur 10 T.v. NFC Shield från Seeedstudio samt Arduino Duemilanove. T.h.Samsung 

Galaxy Nexus. 

3.3.1 Upprätta labbmiljö för utveckling av protokoll enligt NFC Forum. 

Arduino IDE [20] är en kostnadsfri utvecklingsmiljö där man kan programmera 
med ett C++ liknande språk samt programmera Arduino Duemilanove med en 
vanlig USB-kabel. Ett programexempel fanns att tillgå från Seeedstudio, vilket kan 
upprätta en kommunikation med Mifare-taggar. Detta programexempel byggde vi 
vidare på för att implementera peer-to-peer kommunikation enligt NFC Forum 
standard. 

Arduino Duemilanove labbkort är baserad på en mikroprocessorn Atmega328P 
från AVR. På labbkortet kan man sedan koppla på olika shields (sköldar) via 
kopplingspinnar. Seeedstudios NFC shield är byggd på PN532 och 
kommunikationen mellan Duemilanove och PN532 sker via SPI. Syftet med detta 
delmål är att i mjukvara bygga upp funktioner och statemaskiner så att en färdig 
kommunikationskanal finns mellan mobiltelefon och PN532. Eftersom NFC kan 
vara tidskänsligt vid kommunikation ville vi även vara säkra på att inget 
operativsystem skulle skapa förseningar då ett operativsystem måste tillgodose 
flera olika processer simultant. 

Eftersom denna rapport inte tar upp hur de olika protokollen fungerar i NFC 
finns programkoden bifogad för den som är intresserad. 

 

 

Figur 11 Övergripande bil kommunikation. 
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3.3.2 Qrtech immobilizer demo 

Till mobiltelefonen vidareutvecklade vi en JAVA applikation från tidigare 
examensarbete av Linda Karlsson [1] som innehåller det grafiska gränssnittet för 
användaren som skall starta bilen. All programmering utfördes i Eclipse Juno IDE 
[21]. 

 

 

När telefonen känner av att ett specifikt NDEF meddelande kommer från VMCU 
startas applikationen automatiskt. Man kan även manuellt starta applikationen via 
programmenyn och då ser applikationen ut som på figur 2. 
När applikationen sedan har tagit emot det ”salt” som VMCU sänder över NFC 
genereras en hashsträng av önskat format baserat på salt och identitet som sänds 
tillbaka till VMCU. Därefter återgår applikationen till startformulär enligt figur 2. 
Som identitet i denna applikation valde vi att använda telefonens IMEI nummer 
då detta nummer är unikt och finns tillgängligt i alla mobiltelefoner. 

En begränsning eller snarare en säkerhetsåtgärd i Android är att NFC modulen i 
telefonen aldrig kan sända information till en annan enhet utan att användaren 
aktivt begär det genom att trycka på skärmen. Denna åtgärd förhindrar utläsning 
av data från mobiltelefonen när den ligger i byxfickan. En ljudsignal signalerar till 
användaren när hashnyckeln skall sändas över till VMCU. 

För enkelhetens skull har vi valt SHA-1 som standard hashalgoritm men detta kan 
ändras mycket enkelt efter önskemål eftersom JAVA har färdiga funktioner för de 
mest välkända hashalgoritmerna. Det viktiga är att applikationerna i båda ändarna 
av kommunikationen använder samma algoritm. 
För en mer detaljerad beskrivning av Qrtech immobilizer demo se Bilaga 3 
Dokumentation till Qrtech AB, SWDD. 

 

Figur 12 Qrtech immobilizer demo 
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3.4 Hårdvarukonstruktion – NFC-shield 

Qrtech AB hade vissa krav på konstruktionen av NFC-shield. För det första så 
skulle Altium Designer [22] användas för att ta fram underlaget till mönsterkortet. 
Sedan följde några rena konstruktionskrav som att spänningsnivån på all IO till 
VMCU är 1,8 volt, matningsspänningen är 5 volt samt att NFC-shield ska vara 
pinkompatibel och passa som ett adapterkort på VMCU. 
Som NFC controller används PN532 från NXP Semiconductors. Till denna 
microcontroller ansluts en antenn som är designad i mönsterkortet och via denna 
antenn kommunicerar PN532 med en annan NFC-enhet. 
Konstruktionen har endast tagits fram i labbsyfte och vi har inte validerat om de 
valda komponenterna uppfyller krav och regler för att fungera i en riktig bil. 

Beräkningar för hur antennen anpassades för bästa mottagning kan ses i Bilaga 1 
Antennens matchning.  

 
 

Figur 13 NFC-shield monterad på VMCU. 

För en mer detaljerad beskrivning av övrig hårdvara se Bilaga 2 Dokumentation 
till Qrtech AB, HWDD. 
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3.5 IMCU 

IMCU implementeras i form av en C applikation som exekveras på en Linuxdator. 
Förutom att ta beslut om att godkänna en användare eller ej agerar applikationen 
även hostcontroller till PN532 som hanterar RF kommunikationen i NFC-
protokollet. Hostcontrollern behöver alltså inte hantera exempelvis modulation, 
timing och kollisioner, det sköter PN532 helt på egen hand, den måste dock ta 
hänsyn till tidskrav högre upp i NFC-hierarkin, det finns till exempel krav på att 
ett skickat meddelande ska besvaras av motparten inom en viss tid för att den 
etablerade kanalen skall upprätthållas. Med ett icke realtidsoperativ och andra 
applikationer igång är det omöjligt att förutse när och hur länge IMCU har tillgång 
till CPU. Vi har därför valt de maximalt tillåtna väntetiderna som NFC-protokollet 
tillåter i vår applikation. 
Applikationen skapar två anslutningar, den första väcker Qrtech immobilizer 
demo på telefonen och skickar över ett salt som slumpats fram i IMCU innan den 
avslutas, den andra överför hashvärdet från telefonen till IMCU. När den andra 
anslutningen avslutats stängs Qrtech immobilizer demo ner och IMCU tar beslut 
om huruvida immobilisern ska låsas upp eller ej. 
För en mer detaljerad beskrivning av IMCU se Bilaga 3 Dokumentation till Qrtech 
AB, SWDD. 

 

3.6 Testning 

3.6.1 Funktionstest av immobiliser 

För att kontrollera om immobilisern beter sig på förväntat sätt enligt 3.2 användes 
två olika mobiltelefoner. Den ena är referenstelefonen vars IMEI finns lagrad som 
en behörig identitet i IMCU, den andra telefonen är av samma modell som 
referenstelefonen men dess IMEI finns inte lagrad i IMCU. Båda telefonerna har 
Qrtech immobilizer demo applikationen installerade. 
I fallet då referenstelefonen används som nyckel startas Qrtech immobilizer demo 
på telefonen då den kommer inom NFC räckvidd från hårvaran, saltet från IMCU 
tas emot och hashvärdet av IMEI konkatenerat med salt sänds till IMCU varefter 
Qrtech immobilizer demo stängs ner och IMCU rapporterar godkänd identitet. 
Då den andra telefonen används händer samma sak förutom att IMCU 
rapporterar att identiteten inte godkänns. 
Immobilisern klarar alltså av att skilja på en godkänd och en inte godkänd 
identitet. 
Testet säger ingenting om hur väl skyddad identiteten är under överföringen eller 
hur lätt immobilisern är att lura, det visar bara en grundläggande förmåga hos 
immobilisern att skilja på identiteter. 
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3.6.2 Hashtest i mobiltelefonen 

Beroende på vilken krypterings- eller haschalgoritm man väljer så krävs olika 
mycket processorkraft för att generera ett resultat. Idag har mobiltelefonerna 
relativt hög datorkraft och bör inte orsaka långa tidsfördröjningar vid kryptering 
eller hashning. Vår referenstelefon Samsung Galaxy Nexus har en dualcore 
1.2GHz TI OMAP 4460 plattform och framtidsutsikterna för den mobila 
marknaden talar för att utvecklingen går mot fler och effektivare kärnor. Vid val 
av säkerhetsnivå är det viktigt att välja en rimlig nivå så att inte användaren 
upplever allt för långa fördröjningar som inte står i relation till det faktiska 
datautbytet. Här nedan har vi gjort några försök på referenstelefonen Samsung 
Galaxy Nexus för att ta reda på hur lång tid några kända hashalgoritmer tar för att 
hasha en 50 byte lång textsträng. Som man kan se av resultatet så handlar det om 
millisekunder som användaren får vänta vid telefonen och bör inte upplevas som 
störande. 

Hashalgoritm Medeltid på 1000 försök 

SHA-1 1 580 μs 

SHA-256 1 593 μs 

SHA-512 2 137 μs 

MD5 1 836 μs 

Figur 14. Tidtagning av 50 byte lång sträng på Samsung Galaxy Nexus, JAVA 

Android. 
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4 Resultat och analys 
Vi har tagit fram ett enkelt fungerande system som löser uppgiften att låsa upp 
immobilisern för behöriga användare, stänger ute obehöriga och skyddar 
identiteter under RF-överföringen. 
 

4.1 Potentiella risker  

Alla säkerhetssystem har potentiella svagheter och de med dem förenade riskerna, 
här beskriver vi vårt systems mest uppenbara svagheter. 

4.1.1 IMEI  

Det är viktigt att alla användare har en egen unik identitet för att systemet ska 
fungera på tänkt sätt, om så inte är fallet skulle exempelvis Adam kunna låsa upp 
Bertils bil med sin telefon och då är hela idén med immobilisern omintetgjord. Vi 
har använt telefonens IMEI för att garantera en unik identitet för varje användare. 
På så vis slipper vi att själva tilldela användare unika identiteter och den därmed 
sammanhörande administrationen. Det är dock mycket enkelt att läsa av en 
telefons IMEI om man har fysisk tillgång till densamma, se 2.4, vilket gör valet av 
IMEI som användarens identitet mindre lyckat. Det är heller inte uteslutet att en 
annan nedladdad applikation kan läsa av telefonens IMEI och skicka den till 
någon obehörig, vilket skulle göra denne i stånd att imitera en godkänd användare. 
Slutsatsen är att man i en skarp applikation bör välja ett annat sätt att tilldela 
användare identiteter. 
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4.1.2 Avlyssning  

Vår metod, att slumpgenerera ett nytt salt, för varje överföring av telefonens 
identitet gör att avlyssning av RF-kommunikationen blir meningslös. Med rätt 
utrustning kan man visserligen avlyssna kommunikationen på större avstånd än de 
två centimeter som är räckvidden för våra NFC-enheter, men det enda 
avlyssningen ger är det salt och det hashvärde som är giltigt under den pågående 
transaktionen. 
Om vi antar att avlyssnaren genom att studera kommunikationen mellan IMCU 
och telefon har kommit fram till att vi hashar identiteten med SHA-1, det är inte 
ett så stort antagande med tanke på att SHA-1 alltid ger ett hashvärde som är 20 
Byte långt vilket kan utläsas av kommunikationen, står han ändå inför stora 
utmaningar. 
För att kringgå immobilisern måste avlyssnaren då först hitta de 
klartextmeddelanden, det finns flera, som generar det avlyssnade hashvärdet med 
hjälp av SHA-1. Något som är ett stort problem för avlyssnaren är att 
hashfunktioner alltid ger ett hashvärde av en specifik längd oavsett hur lång 
klartexten är. Det går alltså inte att med hjälp av den avlyssnade trafiken säga 
något om längden på den godkända identiteten. Eftersom längden på identiteten 
är okänd kan avlyssnaren teoretiskt hitta oändligt många kandidater till identiteten. 
Av praktiska skäl är lösenordet ändligt och därför också antalet möjliga kandidater 
ändligt, dock mycket stort med tanke på att avlyssnaren måste ta med kandidater 
av olika längd och det kan finnas flera kandidater av samma längd som genererar 
samma hashvärde. 
Längden på identiteten blir naturligtvis känd efter ett lyckat försök att överlista 
immobilisern vilket underlättar framtida försök. Därefter måste han läsa ut 
identiteten ur klartexten, det vill säga ta bort saltet. Eftersom avlyssnaren inte vet 
hur vi har använt saltet, vi kan addera saltet till identiteten, konkatenera det med 
identiteten eller använda det på något annat sätt, uppstår fler möjliga kandidater 
att pröva. 
Nästa steg för avlyssnaren blir att pröva de olika kandidaterna mot immobilisern 
och se om han hittat den rätta, den som låser upp immobilisern. Med många 
kandidater att prova kommer han att behöva en avsevärd tid vid fordonet. 

Ett alternativ till ovanstående metod är en så kallad ”brute force attack” då en 
obehörig gissar på ett meddelande som låser upp immobilisern. Eftersom 
meddelandena beror på vilket salt som använts kommer de att vara olika vid varje 
tillfälle. Med ett tjugo Byte långt meddelande har en obehörig en chans på 2159 att 
det meddelande han skickar låser upp immobilisern. 

Det är på inget sett omöjligt att lura immobilisern men det kräver kunskap en hel 
del arbete och förmodligen avsevärd tid på plats för att lyckas. 
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4.1.3 Hashalgoritm och salt 

Vår uppgift har varit att generellt visa att det går att skilja mellan behöriga och 
obehöriga användare samtidigt som deras identiteter skyddas mot avlyssning och 
kopiering, vilket vi har gjort. 
Vi har valt att använda SHA-1 av praktiska skäl, den finns lätt tillgänglig, 
implementerad i både JAVA- och C-kod vilket gör att vi själva inte behöver koda 
och testa algoritmen. Den princip vi visat på kan lätt användas med en mer 
komplex och säkrare algoritm exempelvis SHA-256 eller SHA-512. 

Saltets slumpmässighet och längd har stor betydelse för säkerheten. Om 
algoritmen som slumpar fram salt är dålig och ofta slumpar fram samma salt eller 
om saltet är kort och på så sätt upprepar sig själv ofta blir säkerheten låg eftersom 
avlyssnaren kan skapa en tabell av sammanhörande salt och hashvärden och sedan 
försöka bli godkänd gång efter gång till dess att ett salt han känner godkänt 
hashvärde för skickas från IMCU och då skicka tillbaka rätt hashvärde. 

 

4.2 Hårdvaran 

Vid framtagning av labbutrustning är det fördelaktigt att designa kretskort på ett 
sådant sätt att det är lätt att löda och felsöka för hand. Vi valde att använda 
komponenter i storlek 0603 vilket var lite för litet att löda för hand och 
komponenterna placerades tätt vilket gjorde det svårt att komma till med en probe 
vid mätning med oscilloskop. Därmed konstateras att det borde valts 
komponenter i storlek 0805 och komponenterna borde placerats med lite mer luft 
mellan varandra så att bland annat trimning av antennen blir lättare att genomföra. 

Antennmottagningen blev efter trimning cirka 2 centimeter vilket uppfyller kravet 
som NFC forum ställer. För optimal mottagning mellan NFC Shield och 
mobiltelefon eller annan NFC-transmitter bör enheten placeras ganska centrerat 
över antennen. 

 

4.3 API i telefonen 
Som vi har beskrivit i tidigare kapitel så har vår referenstelefon operativsystemet 
Android 4.1.1 och applikationen programmerades i JAVA. JAVA för Android är 
lite speciellt om man jämför med att använda JAVA i till exempel inbyggda 
system. I Android bygger applikation på en så kallad activity där olika intent 
vidarebefordras till aktiviteten. Översatt till svenska kan man säga att det är en 
aktivitet som har genererats inom applikationen. Strukturen till en intent innehåller 
alltid action samt data [23]. Detta kan vara svårt att förstå om man har kunskaper 
av JAVA men inte tidigare programmerat mobila applikationer till Android. I vårt 
fall förväntas en intent att genereras från NFC-adaptern vilket innehåller action 
NfcAdapter.ACTION_NDEF_DISCOVERED. I applikationen knyter man en 
funktion som hanterar alla intent som genereras till applikationen och det är upp 
till programmeraren att kontrollera att rätt intent släpps vidare. 
En stor begränsning i det API som finns tillgängligt för Android är att man bara 
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blir levererad NDEF meddelandet ut till applikationen. Ett NFC meddelande 
innehåller enlig NFC Forum flera lager där det yttersta lagret är LLCP och sedan i 
ordning kommer SNEP och sist NDEF. Det kan vara oerhört svårt att felsöka i 
en mobiltelefon när man inte kan se i vilket lager kommunikationen har stannat. 
 
NPP – NDEF Push Protocol 
Efter ett antal misslyckade försök att skicka meddelanden till telefonen insågs att 
Android inte följer NFC-forums specifikation på området. När ett NDEF 
meddelande skall skickas till telefonen kräver Android att man först ansluter till 
telefonens NPP server för att sedan kunna skicka ett NPP meddelande [24]. I 
praktiken innebär det att man först ansluter till telefonens NPP server genom att 
skicka ett meddelande enligt figur 15. 
Därefter finns en NPP anslutning tillgänglig och då måste kommunikationen se ut 
enligt figur 16 för att skicka ett NDEF meddelande där payload i detta exempel är 
”123”. 

Figur 15. NPP meddelande för anslutning till mobiltelefon. 

 

Figur 16. Meddelande för att sända ”123” samt automatiskt öppna 

Androidapplikation. 

 
Observera att NDEF meddelandet även innehåller ett kommando till 
operativsystemet så att demoapplikationen automatiskt öppnas för användaren. 
Utifall demoapplikationen inte finns installerad öppnas automatiskt Google 
Market så att applikationen kan laddas hem. 
 

 

 

0x05, 0x20, 0x06, 0x0F, C, O, M, ., A, N, D, R, O, I, D, ., N, P, P 

 

Byte 1 – 2: LLCP 

Byte 3 – 19: NPP 

 

0x43, 0x20, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 

0x30, 0x91, 0x01, 0x03, 0x54, 1, 2, 3, 0x54, 0x0F, 0x17, c, o, m, ., a, n, d, r, 

o, i, d, :, p, k, g, q, r, t, e, c, h, ., i, m, m, o, b, i, l, i, z, e, r, ., d, e, m, o, 0x00, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 

 

Byte 1 – 3: LLCP 

Byte 4 – 13: NPP 

Byte 14 – 71: NDEF 
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5 Diskussion och slutsatser 
För att utvärdera vår lösning gör vi en jämförelse med en annan, som vi tror bättre 
men mer komplex och specialiserad, möjlig lösning. Vi börjar med en kort 
repetition av för och nackdelar med vår lösning. 

 

5.1 Vår lösning  

Vår lösning är relativt enkel i sitt utförande men fyller ändå sitt syfte. Med rätt val 
av hashalgoritm och ett tillräckligt bra salt skyddas såväl behöriga användare som 
någon som av misstag försöker låsa upp fel fordon från att få sin identitet 
kopierad av någon som avlyssnar kommunikationen. Huvudsyftet med en 
immobiliser uppfylls också väl, det vill säga att försvåra stöld av fordonet. En stor 
fördel med NFC är att applikationer kan fjärravstängas, det vill säga man kan med 
ett meddelande till telefonen göra en NFC-applikation obrukbar. En borttappad 
mobil är alltså inte en lika stor säkerhetsrisk som ett par borttappade bilnycklar. 
En ytterligare fördel är att applikationen, i motsats till exempelvis bankkort, kan 
göras brukbar igen, man kan alltså sätta på applikationen igen om man, vilket 
författaren ofta gör, bara råkade letade på fel ställe. 

En brist i säkerheten med vår lösning är valet av IMEI som identitet, det är dock 
en brist som teknisk är relativt enkel att åtgärda genom att centralt dela ut 
identiteter till användare. 
Vi kommer då in på att administrera systemet. Alla godkända användares 
identiteter måste vid något tillfälle lagras i IMCU, det är en operation som 
åtminstone så länge alla fordon inte är uppkopplade till nätverk, förutsätter fysisk 
tillgång till fordonet. Själva operationen måste göras säker så att det enklaste sättet 
att stjäla ett fordon inte blir att lägga till sig själv som behörig användare. 
Operationen måste dessutom göras så användarvänlig så att alla konsumenter 
själva kan utföra den. Man kan tänka sig att det i en familj finns flera personer 
som använder fordonet och eftersom mobiltelefonen som används som nyckel är 
mer privat än dagens bilnycklar måste alla familjemedlemmar, eller rättare deras 
telefoner, läggas till som behöriga användare. En användare som lagts till som 
behörig fortsätter att ha tillgång till fordonet till dess att han aktivt tagits bort. Det 
är förmodligen inte ett stort problem för familjebilen om operationen görs lika 
användarvänlig som att lägga till en identitet. 
En något konstlad säkerhetsbrist med vårt system, med tanke på hur information 
överförs från telefonen till IMCU, är om en användare försöker identifiera sig för 
en NFC-enhet som ”fiskar” information. Fiskeenheten skulle då kunna bygga upp 
en tabell av svar på olika salt och sedan använda den för att försöka låsa upp 
användarens immobiliser. Det är en konstlad situation med tanke på att ingen 
information överförs från telefonen om inte användaren godkänner överföringen 
genom att trycka på skärmen och att det skulle behövas många försök för att 
bygga upp en någorlunda användbar tabell. Med en användare som själv agerar på 
ett sådant sätt är det svårt att på något sätt skydda fordon.  
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5.2 Fallstudie Biluthyrare 

För att ta detta vidare ett steg görs en fallstudie på vad som behöver förbättras i 
produkten för att applicera lösningen på en biluthyrningsfirma. 

5.2.1 Krav - Biluthyrningsfirma 

 En biluthyrningsfirma har rimligtvis en mängd bilar som skall hyras ut till 
kunder. Det vore därför bra att kunna distribuera behörigheter på ett 
smidigare sätt än att manuellt i bilens dator knappa in vilka som ska hyra 
bilen. 

 En uthyrning bör också kunna schemaläggas så uthyraren kan vara säker på 
att bilen inte kan utnyttjas mer än vad som är beställt. 

 Nyckeldistributionen till kundens mobiltelefon bör vara lika säker som att 
kontrollera id-handlingar och lämna över en nyckel till kunden över en 
receptionsdisk. 

5.2.2 Digitalt certifikat 

Vi anser därför att en potentiell lösning till nyckeldistributionen för en 
biluthyrningsapplikation är att lägga på ytterligare ett lager av säkerhet och 
använda sig av de digitala certifikat som vi beskrev i tidigare kapitel.  
Ett digitalt certifikat är signerat av certifikatsutfärdaren och ändras identiteten i 
certifikatet så matchar inte sigillet innehållet och det blir ogiltigt. I certifikat har 
man också möjligheten att lagra mer information som kan användas i 
applikationen som t.ex. datumbegränsningar, namn och adress med mera.  
I tidigare exempel utan certifikat krävs en extern hantering som till exempel en 
webbservice som kan bistå med information till identiteten och således kräver att 
telefon och VMCU har konstant uppkoppling mot internet. Med digitala certifikat 
kräver inte VMCU någon internetuppkoppling eftersom ett root-certifikat kan 
installeras i VMCU från början. 

5.2.3 Kommunikationsexempel klientverifiering med digitalt certifikat 

Mobiltelefon (klient) VMCU (server) 

 
 
 
Saltet hashas och krypteras med 
privat nyckel. 
Sänder krypterat/hashat salt samt 
certifikat. 

Ett godtyckligt salt skapas. Detta måste 
vara unikt vid varje generering.  
Sänder salt. 

 

Saltet dekrypteras med klientens 
publika nyckel. 
Verifiera certifikatets signatur. 
Verifiera att saltet inte är förändrat 
genom att kontrollera hashning. 
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Extraherar identitet från certifikat. 
Eventuellt kan rättigheten att starta just 
denna bil ligga i certifikatet. 

Ovanstående exempel har stora likheter med tidigare kommunikationsexempel 
men här har ett digitalt certifikat implementerats i kommunikationen. 
Servern skapar ett salt som är unikt. Om säkerheten skall hållas på hög nivå får 
inte detta salt uppträda på någon VMCU om fler finns tillgängliga. 
Saltet krypteras med klientens privata nyckel och sänds över tillsammans med 
certifikatet. Servern kan då dekryptera saltet med den publika nyckeln som finns i 
klientens certifikat. Om saltet inte är förändrat sedan det skapades kan servern 
försäkra sig om att klienten äger den rätta privata nyckeln till certifikatet. För att 
verifiera att certifikatet är utfärdat på rätt sätt verifierar servern certifikatets 
signatur. Om signaturen stämmer kan servern vara säker på att klienten har rätt 
certifikat samt äger tillhörande privat nyckel. 

Vad är risken om en obehörig försöker komma åt informationen i klientens 
certifikat? Certifikatet är oanvändbart såvida inte obehöriga kommer över den 
privata nyckeln men man kan ändå tänka sig att ägarinformationen som finns i 
certifikatet inte bör lämnas ut till obehörig server för att bevara integriteten av 
ägaren. Klienten verifierar serverns certifikat enligt nedan. 

5.2.4 Kommunikationsexempel server- och klientverifiering med 
digitalt certifikat 

Mobiltelefon (klient) VMCU (server) 

Sänder certifikat. 

 
 
 
 
 
 
 

Det ena saltet dekrypteras med 
privat nyckel och det andra 
dekrypteras med serverns publik 
nyckel. 
Kontrollerar om dessa två salt är 
lika. 
Krypterar saltet med privat nyckel. 

Sänder krypterat salt. 

 
Ett godtyckligt salt skapas. Detta måste 
vara unikt vid varje generering. Saltet 
skapas i två versioner, ett krypterat med 
klientens publika nyckel och ett annat 
med serverns privata nyckel. Signaturen 
i certifikatet verifieras. 

Sänder 2 krypterade versioner av saltet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Saltet dekrypteras med klientens publika 

Figur 17. Kommunikationsexempel med digitalt certifikat utan serververifiering. 
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nyckel och verifieras. Är saltet inte 
förändrat är autentiseringen lyckad och 
identiteten fastställd. 

 
I kommunikationsexemplet ovan är det både klienten och servern som identifierar 
och verifierar varandra där serverns certifikat finns installerat på klienten. Serverns 
privata nyckel är inte känd av klienten utan finns bara tillgänglig på servern. Detta 
gör att klienten kan dekryptera saltet från servern med serverns publika nyckel och 
på så sätt identifiera en obehörig server och stoppa transaktionen och eventuellt 
utföra ytterliga åtgärder. Som tabellen beskriver kräver detta tre transaktioner av 
data, vilket betyder att två transaktioner initieras av mobiltelefonen och i Android 
krävs två aktiva handlingar av användaren för att slutföra kommunikationen. 

Frågan blir således om den privata nyckeln kan återskapas om man förfogar över 
saltet i klartext samt den krypterade versionen. Det är hela funktionen med en 
publik och privat nyckel att det ska vara mycket svårt att återskapa den privata 
nyckeln utifrån ett känt innehåll krypterat med tillhörande publik nyckel. 

5.2.5 Säker förvaring av privata nycklar i mobiltelefonen. 

I Android lagras privata nycklar i KeyStore [25]. I version 4.0 av Android 
introducerades ett KeyChain API som assisterar vid installation av certifikat och 
kan ge applikationer rättigheter att använda certifikat [26]. Detta gör att ett 
lösenord endast behöver anges första gången man använder certifikatet. I tidigare 
versioner fick man spara privata nycklar manuellt i KeyStore, vilket krävde att ett 
lösenord angavs varje gång man sparade eller hämtade nycklar. Med 
säkerhetscertifikat installerade höjs säkerheten i telefonen och skärmlåsfunktionen 
aktiveras automatiskt. 

I IOS kallas detta för KeyChain services [27] och Windows Phone 7 har gett det 
namnet Certificate Store [28]. 

5.2.6 Överföring av digitala certifikat. 

Att distribuera nycklar över internet ger en snabb utgivningsprocess för 
användaren men det ställer höga krav på identifiering av klienten. En webbservice 
eller webbtjänst är en webbsida vars funktion inte är att presentera grafik eller 
direkt läsbar text i html för besökaren. Webbtjänsten uppgift är att leverera 
relevant data på ett sätt så att den anslutande applikationen kan tolka ett resultat. 
Kända standarder är JSON (JavaScript Object Notation) [29] och SOAP (Simple 
Object Access Protocol) [30]. JSON utvecklades för att hanteras direkt i 
Javascript. Idag finns det JSON parser att tillgå i JAVA och till de flesta 
applikationsplattformar.  

Figur 18. Kommunikationsexempel med digitalt certifikat. 
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Figur 19 JSON Exempel 

SOAP är xml-baserat och har till skillnad från JSON relativt mycket overhead-
data. 

 

Figur 20 SOAP exempel. 

För att säkra uppkopplingen mellan server och klient kan man använda sig av ett 
SSL certifikat. Då SSL kryptering sker mellan transport- och applikationslagret så 
friläggs applikationen från att hantera avancerad kryptering av meddelanden. Att 
kryptera certifikatet kan kanske anses överarbetat då certifikatet är oanvändbart 
utan den privata nyckeln men krypteringen bör användas för att skydda identiteten 
på klienten som begär certifikatet. 

SOAP exempel: 

HTTP/1.1 200 OK 

Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8 

Content-Length: nnn 

 

<?xml version="1.0"?> 

<soap:Envelope 

xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope" 

soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-

encoding"> 

 

<soap:Body xmlns:m="http://www.example.org/person"> 

  <m:GetPersonResponse> 

      <m:firstName>John</m:firstName> 

      <m:lastName>Smith</m:lastName> 

      <m:age>25</m: age > 

      <m:adress>21 2nd Street, New York</m:adress> 

      <m:newSubscription>False</m:newSubscription> 

      <m:companyName>NULL</m:comapnyName> 

  </m:GetPersonResponse> 

</soap:Body> 

</soap:Envelope> 

JSON exempel: 

{ 

     "firstName": "John", 

     "lastName": "Smith", 

     "age": 25, 

     "address": "21 2nd Street, New York", 

     "phoneNumber": "212 555-1234", 

     "newSubscription": false, 

     "companyName": null 

 } 

 

Figur 21 TCP protokoll lager. 



Diskussion och slutsatser 

43 

För att en nyckel skall lämnas ut till en klient bör klientens identitet fastställas. 
BankID [31] även känt som e-legitimation, är en digital tjänst som används för att 
identifiera personer över internet. Ett BankID är som ett personligt certifikat 
utgivet av en bank där banken försäkrar dig om identiteten på klienten. Idag finns 
det även Mobilt BankID så användaren kan använda tjänsten direkt i 
mobiltelefonen. Banker som idag utfärdar BankID är Danske Bank i Sverige, 
Handelsbanken, Ikano Bank, Länsförsäkringar Bank, SEB, Skandiabanken, 
Sparbanken Öresund, Sparbanken syd och Swedbank [31]. Man bör välja en tjänst 
som merparten av målgruppen har tillgång till. Mobilt BankID fungerar idag ihop 
med enheter som kör operativsystemen IOS 4.0 samt Android 1.5 och 
efterföljande versioner. 
Som utvecklingsföretag måste avtal tecknas med någon av de banker som utfärdar 
BankID. För att programvaran skall fungera måste även en BankID Control 
Server (BICS) inköpas och integreras i tjänsten. Det finns tjänsteleverantörer som 
säljer paketlösningar med både avtal och programvara, t.ex. Logica [32]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.2.7 Summering fallstudie 

För att skapa en övergripande bild på hur hela infrastrukturen kan tänkas fungera 
kommer vi här att gå igenom hela processen och utgå i från en 
försäljningssituation från stunden då kunden bokar sin bil till att den lämnas 
tillbaka. I detta exempel så sker bokning samt hämtning av certifikat/nyckel helt 
digitalt och behöver inte handläggas av personal. Vi har också valt att dela upp 
förfarandet i två steg där första steget är att boka sin bil och det andra steget är att 
med mobiltelefonen hämta giltigt certifikat/nyckel. Anledningen till denna 
tvåstegsbokning är att man vid bokningstillfället inte ska behöva ha sin 
mobiltelefon tillgänglig eller i de fall kunden bokar en bil till en annan förare. 

Server / CA 

JSON/SOAP 

webbtjänst 

Klient / Mobiltelefon 

BankID 

Tjänst 

Figur 22. Exempel infrastruktur. 
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För att säljaren skall kunna knyta en specifik mobiltelefon till en person anser vi 
att det bästa sättet är att skapa en mobilapplikation som kapslar in hela förfarandet 
med identifiering via Mobilt BankID till att spara det genererade certifikatet från 
CA i mobiltelefonen. 

Steg 1. Bokning av bil via webb- eller mobilapplikation 

1. Via mobil- eller webbapplikationen väljer kunden bil, ort, 
uthyrningstillfälle samt vem som skall köra bilen. Lämpligt är att ange 
ett personnummer som senare vid certifikatsuthämtningen kan 
verifieras via Mobilt BankID. 

2. Bokningen betalas via lämplig betalväxel och ett bokningsnummer 
genereras. 

3. Bokningen är klar och certifikat kan genereras vid senare tillfälle. 

 

 

Figur 23. Bokning av bil via webb- eller mobilapplikation förfarande. 
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Steg 2. Generera samt hämta giltigt certifikat 

1. Mobilapplikationen initierar identifiering via Mobilt BankID. 

2. Webbapplikationen aktiveras vid identifieringen och sänder aktiva 
bokningar till mobilapplikationen. Användaren väljer till vilken 
bokning certifikatet skall skapas. 

3. Mobilapplikationen genererar en privat och publik nyckel. Den 
privata nyckeln sparas i säkert minnesutrymme i telefonen sedan 
sänds certifikatsbegäran innehållande publik nyckel, digital signatur 
av den publika nyckeln samt hashalgoritmen till webbservern. 

4. Webbservern inkluderar kundens identitet samt 
uthyrningsinformation i certifikatsbegäran och sänder detta vidare för 
signering till en CA. CA kan i detta fall vara webbservern. 

CA skapar ett signerat certifikat på den bifogade certifikatsbegäran 
och sänder detta till mobilapplikationen där certifikatet installeras 
lokalt på telefonen.  

5. På telefonen finns nu ett certifikat med tillhörande privat nyckel. 
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Figur 24. Förfarande att generera samt hämta giltigt certifikat 
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5.2.8 Vilken information ska finnas i certifikatet 

I certifikatet bör all information finnas som berör bokningen som identitet och 
privilegier för hur bilen får framföras. Om behovet finns kan det i certifikatet även 
anges i vilket distrikt som bilen får framföras, det är bara fantasin som kan sätta 
stopp för hur denna applikation kan utvecklas. Men för att jämföra med hur 
dagens biluthyrning går till så är det några basala värden som måste lagras i 
certifikatet och som bara berör själva bokningen: 

 Identitet på föraren 

 Bokningsnummer (Så det lätt kan spåras i bilens logg) 

 Giltighetstid 

 Fordonets identitet (Bilen måste veta om vilket fordon bokningen avser) 

 

5.3 Metoddiskussion 

Vi har arbetet med flera ämnen som vi saknade kunskap om innan examensarbetet 
började, exempelvis kryptering, NFC och RF. Den metod vi valt, 
aktionsforskning, påminner mycket om hur många kurser på skolan är uppbyggda. 
Teoretisk inlärning varvas med egna försök för att förstå hur saker fungerar och 
för att komma fram till en lösning på ett problem. Av bara farten arbetade vi som 
vi var vana. Vi fick visserligen varken läsanvisningar eller laborationsanvisningar 
utan fick själva leta information och experimentera för att förstå hur exempelvis 
en NDEF-ram är uppbyggd. 
Det sätt vi valt att arbeta på är, förmodligen, det bästa sättet att arbeta då man 
ställs inför problem som innehåller helt eller delvis okända ämnesområden. Man är 
helt enkelt tvungen att både teoretiskt och praktiskt sätta sig in i och förstå det 
tidigare okända ämnet. 
Nackdelen med aktionsforskning är att man inte vet i förväg om den idén som 
följes kommer att leda till en lösning eller dellösning på det problem man försöker 
lösa. Vi har använt mycket tid på att förstå och lösa problem som inte blev en del 
av vår slutliga lösning. Det är alltså viktigt att hela tiden komma ihåg syftet med 
det arbete som utförs. 

Vår frågeställning, ”Hur implementeras en säker överföring av en identitet via 
NFC?” har besvarats genom att ge ett exempel på en möjlig lösning med den 
implementering som är en del av examensarbetet. Det är relativt lätt att, om så 
önskas, öka säkerheten i vår lösning genom att välja en mer komplex och säkrare 
hashalgoritm. 
Vi har därmed inte bara uppnått syftet med vårt examensarbete utan till och med 
lite mer genom att implementera en möjlig lösning för att använda en NFC-
telefon som nyckel. 
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5.4 Slutsatser och rekommendationer 

5.4.1 Slutsatser angående vår frågeställning 

En allmän sanning är att inga system är säkra. Det gäller även för stöldskydd av 
fordon. Det går alltså inte att garantera att en immobiliser förhindrar stölder. Det 
enda man kan hävda är att en bra immobiliser försvårar stöld, kanske så mycket att 
en tjuv väljer att stjäla ett annat fordon. 
Det är relativt enkelt att designa ett system med god säkerhet, så som vi har gjort. 
Själva implementeringen och integrationen av immobilisern beror naturligtvis på 
tänkt målmiljö. Det är viktigt att tänka på att ingen kedja är starkare än sin 
svagaste länk och att en tjuv inte främst är intresserad av att ta sig igenom olika 
säkerhetsanordningar på det sätt som konstruktören tänkt sig utan bara är 
intresserad av att på något sätt stjäla bilen. Ett exempel på ett system med en svag 
länk är General Motors VATS, se 2.2, där det är enkelt att helt kringgå 
immobilisern och sätta den vitala delen i aktivt tillstånd. 

5.4.2 Generella och specifika slutsatser efter examensarbete 

Företag håller allmänt hårt i den kunskap de besitter och vill inte gärna dela med 
sig av hur de har löst olika problem, det gäller inte minst hur deras 
säkerhetssystem fungerar. Det är naturligtvis självklart eftersom ett företags 
kunskaper är vad de lever av, men inte desto mindre besvärligt då man försöker 
förstå komplexa problem.  
Det tar mycket tid att lära sig nya saker och att utforska okända ämnesområden. 
Vi stötte på flera ämnen som tidigare var okända för oss och som vi använde 
mycket tid för att sätta oss in i. 
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Vi valde att börja lära oss om NFC med ett inköpt labbkort för att vara säkra på 
att hårdvaran fungerade som den ska och på så sätt kunna koncentrera oss på att 
förstå NFC-protokollet. Det finns en uppenbar risk för dubbelarbete i mjukvaru-
utvecklingen om labbmiljö och skarp miljö skiljer sig åt så mycket att det inte lätt 
går att migrera labbmjukvaran till den skarpa hårdvaran. 
JAVA för Android skiljer sig mycket från JAVA och har en hög inlärningströskel. 
Androids egna utvecklar sidor är tyvärr allt annat än pedagogiska. 
Det API för NFC som finns i vår referenstelefon kapslar in NFC-protokollet så 
att endast det översta lagret i NFC-protokollet, NDEF, är åtkomligt. Det gör 
utvecklingsarbetet mycket svårt om man som i vårt fall vill hantera delar av 
protokollet på lägre nivå. 
Frekvenser behöver inte vara speciellt höga för att det ska bli svårt att konstruera 
hårdvara och utföra mätningar. Vi valde att låta PN532 från NXP hantera de lägre 
lagren i NFC-protokollet. Trots bra instruktioner använde vi mycket tid till att 
förstå hur de mätningar som är nödvändiga för att rätt dimensionera kretsens 
kringkomponenter skulle gå till. Det krävdes även ett avancerat instrument för att 
utföra mätningarna. 
Linux har liksom JAVA för Android en tämligen hög inlärningströskel och även 
om det finns många forum och hemsidor som vänder sig till Linuxanvändare på 
olika kunskapsnivåer tar det lång tid för den ovane att göra enkla saker. 
Författare av litteratur i ämnet kryptering, hashning är mycket sparsamma med 
påståenden om hur säker en algoritm är. De verkar resonera i binära termer, en 
algoritm är säker fram till dess att någon har hittat ett sätt att bryta den och då är 
algoritmen inte alls säker. 

5.4.3 Rekommendationer 

Vi ser tre uppenbara fortsättningar på vårt arbete och en intressant 
vidareutveckling. 

 Eftersom vi i detta arbete endast har löst hur man säkert identifierar 
behöriga användare måste resten av immobilisern implementeras. Vad 
händer efter att IMCU har godkänt en användare? Vilka vitala delar ingår i 
systemet? Hur säkerställer man den totala säkerheten för systemet? 

 Skapa ett säkert och användarvänligt system för att lägga till och ta bort 
godkända användare. Eftersom så gott som alla inbyggda system i dag har 
någon typ av realtidsklocka går det att skapa ett system där en användare är 
behörig under en begränsad period. 

 För att vårt system med en NFC-kompatibel telefon ska vara av intresse 
bör även fordonets larm och lås styras av applikationen i telefonen. 

 Vi tror att idén med certifikat har stor potential, inte bara i 
företagssammanhang utan även för privatpersoner. Det krävs naturligtvis 
ytterligare arbete för att utveckla ett säkert och användarvänligt system. 
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Antennens matchning 
NFC-shield både skickar och tar emot radiovågor, dess antenn har alltså som 
uppgift att både omvandla elektrisk ström till elektromagnetiska vågor då 
information skickas från NFC-shield och att göra det motsatta, omvandla 
elektromagnetiska vågor till elektrisk ström, då information tas emot av NFC-
shield. 
Om man i fallet skicka information betraktar antennen som en komponent 
kaskadkopplad till en förstärkare kan man förstå att antennens inimpedans skall 
anpassas till sändarens utimpedans för att få maximal effekt i antennen. Det kallas 
för att stämma av eller matcha antennen. 
I PN532:s datablad, (PN532/C1) under rubriken Application information finns ett 
av NXP rekommenderat kretsnät som, med rätt komponentvärden, matchar en 
antenn i allmänhet och en PCB-antenn i synnerhet med PN532. Till hjälp vid 
beräkning av komponentvärden finns ett pdf-dokument, Antenna design guide for 
PN53X (AN1445) och ett Excel-dokument Antenn design workflow (AN14441). 
Båda dokumenten finns här. 
Vi har använt det av NXP rekommenderade kretsnätet vid vår design av NFC-
shield samt AN1445 och AN14441 för att beräkna komponentvärden. För att 
mäta antennens impedans har nätverksanalysator 8753ES från  
Hewlett Packard/Agilent Technologies använts. Nedan följer en beskrivning av 
hur beräkningen av komponentvärden gått till. 

 
 

Figur 25 Anpassningsnätet mellan PN532 och antennen. 

Den frekvens som antennen skall arbeta med är fop = 13,56 MHz vilket ger  
ω = 2πfop = 2*π*13,56*106 ≈ 85,2 [MHz] och antennen skall matchas till 
Rmatch = 50 Ω. 
EMC-filtret har till uppgift att minska amplitudens stigtid efter en modulationsfas 
och att öka antennens bandbredd dvs. säkerställa att antennen kan ta emot 
frekvenser som ligger i ett område runt 13,56 MHz, se figur nedan. 

Matching Antenna EMC-filter 

http://www.nxp.com/documents/short_data_sheet/PN532_C1_SDS.pdf
http://www.nxp.com/search?rows=10&type=keyword&q=pn532&page=3&tab=Documents
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Figur 26 EMC-filtrets brytningsfrekvens. 

 

Enligt exempel i PN532/C1 och AN1445 väljer vi L0 till 560 nH och med en 
resonansfrekvens för EMC-filtret fro = 14,40 MHz ger det enligt ekvation (6) i 
AN1445 

    
 

       
   

  
 

                        
     [  ] 

Vi väljer C0 = 220 pF. 
Med L0 och C0 bestämda är nästa steg i matchningen att beräkna värdet på 
resistorerna RQ. Deras värde bestämmer antennens godhetsvärde. Godhetsvärdet 
Q, är ett mått på hur underdämpat ett system är, i vårt fall med en antenn är 
godhetsvärdet ett mått på hur lång räckvidd antennen får. Med alla komponenter, 
utom de som ingår i nätet för antennens avstämning, monterade på kortet löds en 
50 Ω koaxialkabel fast på de paddar som sitter i direkt anslutning till antennens 
PCB-mönster, koaxialkabeln ansluts sedan till nätverksanalysatorn för att mäta 
antennens impedans. Vänstra delen av nedanstående figur är en modell som 
beskriver antennens impedans, den högra delen är en ekvivalent serieresistanskrets 
för antennen. 

 

Figur 27 Serieekvivalent krets. 

Med nätverksanalysatorn mäter vi S11 d.v.s. hur stor del av effekten från en utsänd 
signal som returneras från mätobjektet dvs. antennen, resultatet presenteras i ett 
Smithdiagram, vi ser alltså reflektionskoefficienten Γ (gamma) som funktion av 
frekvensen. Nätverksanalysatorn visar även resistans, R, och reaktans, XL eller XC, 
för enskilda, valda frekvenser inom mätområdet, där XL = ωL och XC = 1/ωC. 
Rs är kretsens resistans vid 1 MHz, La är induktansen vid 1 MHz och Rp är 
resistansen vid antennens självresonansfrekvens.  
 

 

 

frekvens  

fop=13,56 MHz 

848 kHz 

amplitud 

fro =14,40 MHz   

Där 848 kHz är maximal 

överföringshastighet för PN532 
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Figur 28 Antennens impedans vid 1 MHz, t.v. och vid självresonans, t.h. 

En krets självresonansfrekvens är den frekvens, fra, då impedansen är rent resistiv 
d.v.s. då XL = - XC och reaktansen följaktligen är lika med noll. 
Ren resistans återfinns på x-axeln i Smithdiagrammet, alltså är Rp den resistans 
som uppmäts på den punkt där reflektionskoefficientens kurva skär x-axeln i 
Smithdiagrammet. 
Följande värden uppmättes på NFC-shield: 
Rs = 2,19 Ω, La = 1,88 µH, Rp = 77,9 kΩ och fra = 23,5 MHz det ger med 
ekvation (29) från AN1445  

    
 

       
   

  
 

                        
      [  ] 

och ekvation (30) från AN1445 ger och med hänsyn för skin-effekten för Rp, 

         √
   
   

          √
        

         
      [  ] 

        
         

 

    

       
                          

       
      [ ] 

  

med hjälp av La och Ra kan vi räkna fram ett första godhetsvärde för antennen 
ekvation (1), AN1445 

    
   

  

  
                       

    
      

  vilket är ett för högt värde, för att minska värdet monteras RQ. Ekvation (2) från 
AN1445 ger 

    
 

 
(
   

  
   )   

 

 
(
                       

  
      )        [ ] 

Vi väljer RQ = 1,0  . Erfarenhet visar att de approximationer, som givna 
ekvationer är, ger ett bättre resultat i slutändan om RQ väljs något lägre än 

framräknat värde. RQ monteras på kortet och samma mätningar som tidigare 
genomförs, nu med koaxialkabeln fastlödd på ett sådant sätt att de båda RQ ingår i 
kretsen som mäts. Den nya mätningen gav följande värden: Rs = 4,2 Ω, 
La = 1,87 µH, Rp = 17,95 kΩ och fra = 23,4 MHz. De nya värdena ger med 
samma ekvationer som ovan Ca = 24,8 pF, Ra = 5,28 Ω och Qa = 30,1. 
Med hjälp av de nya värdena kan vi räkna fram värden för den parallellekvivalenta 
kretsen enligt 
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Figur 29 Parallellekvivalent krets. 

Resterande komponenter, C1 och C2 som utgör själva impedansanpassningen, 
räknas fram med hjälp av två hjälpvariabler som definieras enligt ekvationerna (7) 
och (8) i AN1445 
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Ekvation (9) i AN1445 ger  
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och ekvation (10) ger  
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Välj C1 = 24 pF, vid montering 22 + 2,2 = 24,2 [pF] och  

C2 = 75 pF, vid montering 68 + 6,8 = 74,8 [pF] 

Nu är värden på samtliga komponenter i avstämningsnätet beräknade. 
 
Antennen används även för att ta emot RF-energi och PN532 måste skyddas mot 
för höga spänningar på RX. Det görs genom att spänningsdela den i antennen 
inducerade spänningen över resistorerna R1 och R2.  
Vi väljer enligt exempel i PN532/C1 och AN1445 CRX = 1 nF, Cvmid = 100 nF 
och R1 = 1 kΩ. R2 beräknas enligt ekvation (11) i AN1445  
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   )   {                      }     (
   

 
   )       [  ] 
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Välj R2 = 5,6 kΩ, det ger URX = 1,02 Vpp vilket kan anses godtagbart.   
 

Med ovan valda komponenter monterade på NFC-shield fås en räckvidd för 
NFC-kommunikationen på ungefär två (2) cm vilket ligger väl inom NFC-forums 
specifikationer om en räckvidd på upp till fyra (4) cm. 



PROJNR Smartphone Immobilizer part two 
Hardware Description Document, HWDD         Bilaga 2 

 

 

1 

 

PROJNR Smartphone Immobilizer part two 
Hardware Description Document, HWDD 

 

 

 Author Fredrik Färg, Daniel Eriksson 

 Date 2012-12-12 

 Document Type Description 

 Identification PROJNR Smartphone Immobilizer part two 

 Version  1 

 Approved by  QRTECH Technical Responsible 

  



PROJNR Smartphone Immobilizer part two 
Hardware Description Document, HWDD         Bilaga 2 

 

 

2 

 

History 
 
Version Author Date Comments 

1 frefar 2012-12-12 First version for review 

    

 

 Table of Contents 

1 Introduction                 3 

1.1 TERMINOLOGY                                                                  3 
1.2 ABOUT THIS DOCUMENT                                 3 
1.3 DOCUMENT REFERENCES                                 4 

2 System Overview                 5 

2.1 UNIT BLOCK DIAGRAM                                  5 

3 UNIT Design                 6 

3.1 CONNECTORS, LEDS & SWITCHES 6 
3.2 PROTECTION                                                                   7 
3.3 COMMUNICATION                                  8 
3.4 POWER                                                                10 

 

 

Table of Figures 
 
FIGURE 1 SYSTEM OVERVIEW OF NFC-SHIELD.       5 
FIGURE 2 BLOCK DIAGRAM OF NFC-SHIELD.        5 
FIGURE 3 CHOOSING HOST INTERFACE ON PN532.      8 
FIGURE 4 CONNECTION BETWEEN PN532 AND ANTENNA.     9 
FIGURE 6 LDO DESIGN.                                     10 
FIGURE 5 OVERVIEW OF POWER SUPPLY FOR PN532.  10 
 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/frefar/Skrivbord/XJOBB/Rapport/HW%20Smartphone%20Immobilizer%20part%20two.docx%23_Toc348952620
file:///C:/Documents%20and%20Settings/frefar/Skrivbord/XJOBB/Rapport/HW%20Smartphone%20Immobilizer%20part%20two.docx%23_Toc348952621
file:///C:/Documents%20and%20Settings/frefar/Skrivbord/XJOBB/Rapport/HW%20Smartphone%20Immobilizer%20part%20two.docx%23_Toc348952625


PROJNR Smartphone Immobilizer part two 
Hardware Description Document, HWDD         Bilaga 2 

 

 

3 

 

1 Introduction 
This document describes the hardware part of the Smartphone Immobilizer, namely 

the NFC-shield addendum card. A specialized circuit, PN532 from NXP, handles all 

NFC communication, including RF modulation and timing, in accordance with NFC 

Forums specifications. 

1.1 Terminology 
 

HWDD Hardware Description Document 

EMC Electro Magnetic Compatibility 

IC Integrated Circuit 

IRQ Input ReQuest 

NC Not Connected 

LED Light Emitting Diode 

SPI Serial Peripherial Interface 

MISO Master Input Slave Output 

MOSI Master Output Slave Input 

CLK Clock 

CS Chip Select 

UART Universal Asynchronous Receiver/Transmitter 

HSU High Speed UART 

RX Receive 

TX Transmitt 

I2C Inter Integrated Circuit 

PCB Printed Circuit Board 

TBD To Be Defined 

VMCU Vehicle Master Control Unit 

1.2 About This Document 
 
The document is primarily intended for anyone making future modifications to 
the hardware, but persons writing software for the unit might also find useful 
information in this document. 

  



PROJNR Smartphone Immobilizer part two 
Hardware Description Document, HWDD         Bilaga 2 

 

 

4 

 

1.3 Document References 
 

[1] http://www.nxp.com/documents/short_data_sheet/PN532_C1_SDS.pdf (2013-01-29) 

[2] http://www.adafruit.com/datasheets/pn532um.pdf (2013-01-29) 

[3] http://www.nxp.com/products/identification_and_security/reader_ics/nfc_devices/series/P

N532.html#documentation 

AN1445 Antenna design guide (2013-01-29) 

[4] http://www.nxp.com/products/identification_and_security/reader_ics/nfc_devices/series/P

N532.html#documentation 

AN 1444 RF Design guide (2013-01-29) 

[5] Länk till ”vårt” Excel ark 

If any requirement in this document conflicts with requirements stated in any 
referenced document, the requirement in this document shall be obeyed. 

http://www.nxp.com/documents/short_data_sheet/PN532_C1_SDS.pdf
http://www.adafruit.com/datasheets/pn532um.pdf
http://www.nxp.com/products/identification_and_security/reader_ics/nfc_devices/series/PN532.html#documentation
http://www.nxp.com/products/identification_and_security/reader_ics/nfc_devices/series/PN532.html#documentation
http://www.nxp.com/products/identification_and_security/reader_ics/nfc_devices/series/PN532.html#documentation
http://www.nxp.com/products/identification_and_security/reader_ics/nfc_devices/series/PN532.html#documentation
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2 System Overview 
The NFC-shield is designed as an addendum card to Qrtech’s QR P9326V1 

development card acting as VMCU to the electric go-cart. The Gumstix Overo Fire 

acts as host controller to the PN532 as well as Vehicle Master Control Unit. The task 

of NFC-shield is to enable communication between QR P9326V1 and a NFC-device. 

The figure below gives an overview of the system. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 UNIT Block Diagram 
 

 

 

 

Connectors

& LEDs  

 

 

 

Protection 

    RF input 

    RF output 

    Power 

 Processing 
Communication 

Input & Output 

  Power Input 

NFC device QR P9326 V1 

Gumstix Overo Fire 

NFC-shield 

SPI or UART NFC 
PN532 

NFC-device 

Figure 1 System overview of NFC-shield. 

Figure 2 Block diagram of NFC-shield. 
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3 UNIT Design 

3.1 Connectors, LEDs & Switches 
NFC-shield is designed as an expansion card to the QR P9326 V1 card acting as 
VMCU in the electrical go-cart system; this determines the overall form factor of 
NFC-shield. 
To enable measurements, e.g. logic analyser, on the communication between host 
controller and the PN532 chip the relevant signals are connected to pin header 
P1. 
Pin header P2 makes it possible to measure the voltage across the capacitor C14, 
a part of the process to calculate values of the components in the antenna 
matching circuit. 
Pin header P3 makes it possible to connect the antenna centre tap to ground.   
A blue LED indicates whether or not NFC-shield is supplied with 5V from QR 
P9326 V1. 

3.1.1 Connectors on NFC-shield 
The table below shows available connectors and their use on NFC-shield. Use of the 

connectors is determined by QR P9326V1 development card. 

 

J4-1 5V 

J4-2 GND 

J4-3 NC 

J4-4 NC 

J4-5 NC 

J4-6 IRQ-70 

J4-7 SPI-CS 

J4-8 NC 
 

J5-1 UART-TX 

J5-2 UART-RX 

J5-3 GND 

J5-4 GND 
 

J6-1 NC 

J6-2 NC 

J6-3 NC 

J6-4 GND 
 

J7-1 SPI-CLK 

J7-2 SPI-MOSI 

J7-3 SPI-MISO 

J7-4 NC 

J7-5 NC 

J7-6 NC 

J7-7 NC 

J7-8 NC 
 

Table 1 Use of available connectors. 
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3.1.2 Pinheads on NFC-shield 
The table below shows available pinheads and their use on NFC-shield. The pinhead 

P1 is primarily to facilitate measurements of the communication between PN532 and 

its host controller. P2 is used when the value of R2 (see fig. 4) is decided. P3 enables 

the centertap of the antenna to be connected to ground. 

 

P1-1 GND 

P1-2 UART-RX 

P1-3 UART-TX 

P1-4 IRQ-70 

P1-5 SPI-CS 

P1-6 SPI-CLK 

P1-7 SPI-MOSI 

P1-8 SPI-MISO 

P1-9 5V 
 

P2-1 C14 

P2-2 C14 
 

P3-1 GND 

P3-2 Antenna centertap 
 

Table 2 Use of available pinheads. 

3.2 Protection 

3.2.1 EMC 
 Close to all connector pins a ferrite bead is located to act as EMC protection. 

All chips have a 100nF decoupling capacitor close to their supply pin(s). 

The PCB is designed with a ground plane to limit capacitive coupling effects. The 
ground plane is not extended to the part of the PCB where the antenna is 
designed.  

3.2.2 Transients  
There is no transient protection on the NFC-shield since it could be considered to be 

an integral part of the QR P9326 V1 board and physical user access to NFC-shield 

during normal operation is not possible due to the assembly. 

Caution is advised during development work when connecting measuring instruments 

to NFC-shield. 
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3.3 Communication 
NFC-shield communicates both with its host controller as well as with a NFC device. 

3.3.1 Host interface  
The PN532 can communicate with its host controller via I2C, SPI or HSU. NFC-

shield incorporates the SPI and HSU options and SPI is chosen as default. If HSU is 

to be used for communication between host controller and NFC-shield two things has 

to be done. First the copper, connecting the central pad with one of its adjacent pads 

in SEL1 through to SEL3, must be severed. Second the central pad in SEL1 through 

to SEL3 must be connected with the “other” adjacent pad. See below figure or silk 

screen on PCB for cheat sheet. SEL0 and SEL1 decides what host interface is to be 

used [2] whereas SEL2 and SEL3 multiplex the communication signals. 

 

Figure 3 Choosing host interface on PN532. 

 

sever 

connect 

connect 
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3.3.2 NFC 

 

Figure 4 Connection between PN532 and antenna. 

 

The above figure shows the recommended way to connect PN532 to an antenna 

according to PN532/C1 datasheet [1]. The antenna could be either an independent 

component or a copper pattern on the PCB, in the case of NFC-shield the antenna is a 

part of the PCB. 

The component values have to be calculated to match the impedance of the specific 

antenna connected to the PN532. AN1445 Antenna design guide [3] describes the 

workflow when calculating component values and AN1444 Design Guide [4] includes 

an Excel sheet that performs the actual calculations. 

For calculations deciding component values for NFC-shield see länka till excelark och 

doc 

Range for the antenna with the current setup is about two (2) centimetres, which 

corresponds well with NFC forums standard of a range up to four (4) centimetres. 

 
The actual copper pattern on the PCB that is the antenna is inspired by existing 

reference designs and adapted to this application.  
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3.4 Power 
QR P9326V1 development card supplies NFC-shield with 5V power which directly 

feeds the PN532. 

The Gumstix Overo Fire, acting as host controller to the PN532 chip, uses 1V8 logic 

levels. 

To avoid level shifters on NFC-shield we use the adjustable host interface available 

on PN532. By applying a 1V8 reference voltage on the PVDD pin on PN532 the logic 

levels on its host interface is set to 1V8. 

3.4.1 Overview 
The figure below gives an overview of the power supply for NFC-shield. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Linear regulator 5V -> 1V8 
To achieve a 1V8 reference voltage a LDO is used in the below configuration 

 

Figure 6 LDO design. 

  

QR P9326-> Int. 5V 

 

Int. 5V-> Int. 1V8 

(Linear) 

PN532 PVDD 

PN532 VBAT 

Figure 5 Overview of power supply for PN532. 
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1 Abstract 
This document describes the “Smartphone Immobilizer” software. The immobilizer 

application consists of two applications, one in the telephone written in the ‘JAVA for 

Andriod’ language and one on the VMCU written in ‘C’ language. Both the software in the 

telephone and on the VMCU is described. 

The identity unlocking the immobilizer is the telephones IMEI, retrieved by the phone app. To 

make eavesdropping futile and to protect the IMEI a random salt is concatenated before the 

SHA-1 hash algorithm is applied and the resulting digest is then transferred to the phone via 

the RF channel. 

The salt used is randomized by the VMCU and transferred to the phone, in clear text; together 

with the message that wakes the phone app.  

Approved user identities are stored in compiled code in the VMCU app. The app computes a 

digest for each of the stored identities in a similar way that the phone computes a digest for 

the IMEI. 

After receiving the digest from the phone the VMCU compares it with the ones it has 

computed and determines whether or not to unlock the immobilizer.  
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2 Introduction 
The purpose of the “Smartphone Immobilizer” application is to determine whether or not the 

connecting smart phone is an approved user and to do so in a way that renders eavesdropping 

meaningless.    

2.1 Terminology 
API Application Programming Interface 

IMEI International Mobile Equipment Identity 

NFC Near Field Communication 

NFCIP-1 Near Field Communication Interface and Protocol 

RF Radio Frequency 

SAM Security Access Module 

SDK Software Development Kit 

VMCU Vehicle Master Control Unit 

2.2 About This Document 
This document describes the software in the Samsung Galaxy Nexus reference telephone and 

the software on the VMCU; the two parts together make up the immobiliser. The document 

shall be used as an aid when modifying or analyzing the “Smartphone Immobilizer” software. 

The document is primarily intended for software developers. 

2.3 Document References 
[1] http://www.adafruit.com/datasheets/pn532um.pdf (2013-01-29) 

[2] http://www.adafruit.com/datasheets/PN532C106_Application%20Note_v1.2.pdf 

(2013-01-29) 

[3] NDEFRam.doc 

[4] NFC Forum Logical Link Control Protocol, NFCForum-TS-LLCP_1.1 

 

http://www.adafruit.com/datasheets/pn532um.pdf
http://www.adafruit.com/datasheets/PN532C106_Application%20Note_v1.2.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/frefar/Skrivbord/XJOBB/Rapport/NDEFRam.doc
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3 Software design 

3.1 Telephone 

3.1.1 Hardware platform 
This application is designed for Samsung Galaxy Nexus running Android 4.1.1. 

3.1.2 Memory Map 
The memory is handled by the Android 4.1.1 platform. 

3.1.3 Programming language 
The complete software is written in ‘Java for Android’-programming language. 

3.1.4 Programming environment 
Android SDK r16 for Windows was used with the Eclipse Juno Service Release 1, build 

20120920-0800 programming environment to develop this application. 

3.1.5 Android API 
This application was developed using Android 4.2 API level 17. 

 

Additional details about Android and its API can be found at 

http://developer.android.com/ 

 

3.2 VMCU 

3.2.1 Hardware platform 
This application is designed for QR P9326 V1 with Gumstix Overo Fire running the Linux 

Angstrom 3.0.0 distribution with the addendum card NFC-shield attached. 

3.2.2 Memory Map 
The memory is handled by the Linux Angstrom 3.0.0 distribution. 

. 

3.2.3 Programming language 
The complete software is written in the ‘C’-programming language. 

3.2.4 Programming environment 
The source code was written in notepad++, transferred to the target with winscp and compiled 

in situ with gcc compiler, version 4.3.3, on the Gumstix Overo Fire. 

 

http://developer.android.com/
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4 Partitioning 

4.1 Overview telephone 
The application is implemented on an existing platform. The QRTech Immobilizer demo uses 

the Android platform’s API in order to send data via NFC. The platform handles the NFC 

communication. 

An overview of this system can be seen in the figure below.  

 

Figure 7 A layer graph of the phone app. 

4.2 Overview VMCU 
The application, immobiliser.c, acts as host controller to the PN532 NFC chip from NXP, and 

communicates with its firmware via SPI-bus, making use of the spidev device driver. The 

PN532 handles all low level NFC communication. 

An overview of this system can be seen in the figure below. 

 
 

 

SPI NFC 

PN532 

FirmWare Application spidev 

Angstrom 3.0.0 

Figure 8 A layer graph of the VMCU app. 

Application NFC module 

Android 
 

NFC 
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5 Application description 
The application in the telephone and the application on the VMCU work in conjunction to 

achieve the desired result of an immobiliser using NFC peer-to-peer communication for 

identification. NFC does not in of itself implement encryption or any other security features to 

protect information being transferred from one unit to another via the RF channel; it is up to 

the developer to protect any sensitive information from prowling ears. In the case of an 

immobiliser, just as in any other identification procedure, it is important to protect the unique 

information that allows access to the protected object. Smartphone Immobilizer uses the 

SHA-1 hash algorithm and a random salt, new for each transfer, to protect the identity of the 

telephone during the RF transmission. The salt is needed to create a unique message every 

time the identity is transferred, otherwise an eavesdropper could just listen to and copy the 

hash digest and repeat it to get access to go cart.   

The general workflow is as follows: 

 Telephone retrieves its unique IMEI identity.  

 VMCU generates and sends random salt, thus waking the phone application. 

 Telephone concatenates IMEI identity with salt and uses the SHA-1 algorithm to 

compute a hash value. 

 VMCU concatenates approved identity, stored in code, with the generated salt and 

computes a hash value. 

 Telephone sends its computed hash value to VMCU. 

 VMCU compares its computed hash value with the received message, if they are 

identical the VMCU grants access. 

Too simplify handling for the user the phone application is woken by the VMCU, this means 

that we have to establish two connections. The first connection wakes the phone application 

and also transmits the salt from the VMCU to the phone. The second connection transmits the 

hash value from the phone to the VMCU. 
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5.1 Telephone  
The QRTech immobilizer is built on one activity called QrtechNFCAndroidDemoActivity and 

uses NfcAdapter from android.nfc.NfcAdapter library. 

Inside this activity all “intents” is captured through the function processIntent() where it is 

filtered  to only let the “intent” with action ACTION_NDEF_DISCOVERED to pass through. 

 

 
 

5.1.1 onCreate 
When application starts the event onCreate executes and shows the progressform on the 

screen. Inside the progressform there are a progressbar and a textbox notifying the user about 

the transmission. To make the NfcAdapter to only push one Ndefmessage at the time we have 

to use mNfcAdapter.setNdefPushMessageCallback(this, this). Otherwise every created 

Ndefmessage will be placed in queue which is not desired in this application. 

5.1.2 progressIntent 
When the “intent” is forwarded to the application the event progressIntent handles the 

filtering and lets the “intent” with action ACTION_NDEF_DISCOVERED to pass through. 

When the message containing the salt is extracted it calculates the hash value based on the salt 

and the IMEI and puts the result in the variable named strPassword. This variable is read 

when a message is beamed from the NfcAdapter to VMCU. Current hash algorithm is SHA1 

but this can easily be replaced in function called SHA1. 

QrtechNFCAndroidDemoActivity 

onCreate() 
 

progressIntent() 
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5.2 VMCU 
The PN532 chip handles all the low level NFC communication details such as RF modulation, 

NFCIP-1 framing and error detection. The task of the host controller is to instruct the PN532 

in what NFC mode to work, what information to transfer to the telephone and handle the 

information received from the telephone. 

The task of establishing a communication channel and perform the identification procedure is 

in its nature sequential, therefore Smartphone Immobilizer utilizes a state machine to solve its 

mission.  

Communication between host controller and PN532 is based on frames in a half duplex mode; 

a set of predefined commands as well as the frame structure and communication scheme is 

described in the PN532 User Manual [1].   

5.2.1 Basic communication 
The PN532 can communicate with its host controller via SPI, I2C or HSU. Smartphone 

Immobilizer uses SPI to communicate with PN532, the SCK clock frequency can be no 

greater than 5 MHz, SPI mode is 0 and the data order is LSB first. [1] 

The spiWriter(struct parameters *messagePara, struct spi_ioc_transfer *tranSceive) function 

makes a complete SPI frame, sends it to the PN532 using the spidev device driver and 

consumes the acknowledgement (ACK) returned from the PN532.[1] 

parameters struct is defined in immobiliser.h and spi_ioc_transfer struct is defined in spidev.h. 

spidev SHALL be initialized before calling spiWriter(...). 

Certain information in parameters struct SHALL be set before calling spiWriter(...). 

 member command SHALL be assigned desired command[1] 

 member length SHALL be assigned the message payload length, 

NOT included in length is TFI and COM, i.e. length is the number of Bytes from Byte 

after COM, till but not included DCS Byte [3] e.g. length equals 0 (zero) if only a 

command code is to be transmitted 

      IF parameters.length > 0 

 payload SHALL be stored in an array pointed to by member transmitBuffer 

The spiReader(struct parameters *messagePara, struct spi_ioc_transfer *tranSceive) function 

reads a SPI message from the PN532 using the spidev device driver and makes use of the 

parameters struct to deliver the content of the message to the host controller. 

The payload is stored in the array pointed to by member receiveBuffer, the length of the 

received payload is stored in member length and the respond to the command code [1] is 

stored in member command. 

immobiliser.c polls PN532 to detect when it is ready to deliver an ACK or a message. 

PN532 can be configured to drive an interrupt signal to let host controller know an ACK or a 

message is ready to be delivered. 
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5.2.2 State machine 
Before the state machine is reached the parameters type struct messagePara which contain 

messageparameters and the spi_ioc_transfer type struct tranSceive, used by spidev, are given 

default values and spidev is initialized. 

INIT: on power up the PN532 automatically resides in low voltage battery mode (low Vbat). 

To wake the chip, when SPI communication is used between host controller and PN532, the 

chip select is to be set low for at least 1 ms. [2] A long preamble is used to achieve this, the 

SAMConfiguration command is used to set the PN532 in normal mode, i.e. no SAM will be 

used. 

PARAMETERSET: Instructs the PN532 not to automatically generate and return an 

attribute response (ATR_RES) to a received attribute request (ATR_REQ), but instead to 

forward the ATR_REQ to the host controller and return the ATR_RES constructed by the host 

controller to the NFC device from which the ATR_REQ originated. 

CONFIGSEND: initiates PN532 as target with appropriate parameters for the first 

connection with the telephone in which the QRTech Immobilizer demo is woken and the salt, 

generated by the VMCU, is transmitted to the telephone in clear text. 

SETGENERALBYTESSEND: send ATR_RES to telephone. [4] 

TARGETCONNECTNPP: generates salt and finalizes first connection.  

TARGETSENDSALT: wakes the QRTech immobilizer application in the telephone and 

sends the salt to it. 

TARGETDISCONNECTNPP: ends the first connection. 

CALCULATE: concatenates the stored, approved, identity with the generated salt and 

computes the resulting hash value using the SHA-1 algorithm. 

CONFIGGET: initiates PN532 as target with appropriate parameters for the second 

connection with the telephone in which the hash value computed by the telephone is received 

by the VMCU. 

SETGENERALBYTESGET: send ATR_RES to telephone. [4] 

LLCPCONNECT: finalizes the second connection. 

RECEIVEREADY: lets the telephone know the VMCU is ready to receive a message. 

WAITFORMESSAGE: keeps the connection alive until the telephone is ready to send 

message and receives the message. 

EXTRACTPASSWORD: transforms the format of the received hash value to make it 

possible to compare it with the hash value computed by VMCU. 

SNEPOK: sends message to SNEP layer in telephone to confirm success of transmission. 

TARGETCLOSELLCP: ends the second connection. 

DECIDE: the received hash value and the computed hash value are compared and a decision 

is made whether or not to allow access. 
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5.2.3  State diagram 
For conditions see Table 1 in 5.2.4. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 The state machine for the VMCU app. 
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5.2.4 Condition to progress from state. 
 

# Condition 
C1 ACK received from PN532, i.e. PN532 woken from LowVbat. 

C2 No ACK received from PN532, i.e. not woken from LowVbat. 

C3 PN532 accepts requested internal parameters. 

C4 Flags missing or incorrect command length. 

C5 Command TgInitAsTarget with requested parameters sent to PN532. 

C6 Error during writing phase. 

C7 Initiator discovered, primary negotiations on communication completed. 

C8 A status error occurred.  

C9 NPP server connection established and random salt created. 

C10 NPP server connection could not be established. 

C11 QRTech immobilizer app in phone woken and salt transmitted. 

C12 A status error occurred. 

C13 NPP connection ended. 

C14 NPP connection not ended. 

C15 The VMCU digest calculation of IMEI concatenated with salt. 

C16 The digest could not be calculated. 

C17 Command TgInitAsTarget with requested parameters sent to PN532. 

C18 Error during writing phase. 

C19 Initiator discovered, primary negotiations on communication completed. 

C20 A status error occurred. 

C21 LLCP layers in phone and VMCU connected. 

C22 LLCP connection could not be established. 

C23 VMCU ready to receive digest from phone. 

C24 A status error occurred. 

C25 Message from phone received. 

C26 A status error occurred. 

C27 Digest successfully extracted from message. 

C28 A status error occurred. 

C29 Phone informed of successful communication. 

C30 A status error occurred. 

C31 LLCP connection ended. 

C32 LLCP connection mot ended. 

C33 IMEI approved, immobiliser can unlock.  

C34 IMEI not approved, immobiliser should not unlock. 

Table 3 Conditions to progress from state. 
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6 Handling  
To use the Smartphone Immobilizer the telephone must be turned on and in an active 

state, as a precaution the NFC module in the phone is only switched on when the 

phone is in an active state. 

Note, there is no need to start the QRTech immobilizer demo application, it will start 

by itself. 

The telephone is then placed within range of the NFC-shield. The NFC module in the 

phone will detect the presence of a NFC device and, if it is installed, wake the 

QRTech immobilizer application. When a connection is established the below screen 

will show on the phone. It may take a couple of attempts for the involved units to 

establish a connection, have some patience. 

 

 
 

Figure 10 Screen shot when application on phone starts. 

 

When the telephone is ready to transmit its message, the screen will shrink and the 

Android platform will display the message “Tryck här om du vill överföra” above the 

shrunken image of the previous screen as shown in the picture below. This is a safety 

feature implemented by Android and is intended to ensure that no information is 

transmitted from the phone without the explicit intent of the user. To transmit -touch 

the screen. If the transmission is successful the screen will shrink away in the distance 

and the VMCU will decide whether or not the connecting phone will be granted 

access. After the decision is made both the application in the telephone and the 

application on the VMCU will pause for a while before starting all over again. 
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Figure 11 Screen shot when phone is ready to transmit. 

 

 


