
 

 

 

 
 
 

BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA 
 
 
 

Utvärdering av Near Field Communication och 

Certified Wireless USB: Säkerhet vid utveckling av 

applikationer 

Kandidatarbete i Datavetenskap 
 

Mikael Karlsson, Viktor Varland 

2008-05-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Handledare:  Johan Persbeck   (CCG) 

    Bo-Krister Vesterlund   (BTH) 

   Examinator: Guohua Bai  (BTH) 



Abstract  2008-05-20 

Sidan 2 av 48 

 

Abstract 

Today’s society is one where technological advances are made daily, which increases the need to 

stop and assess the risks against users’ integrity when integrating new technology in contemporary 

systems all the greater. We have taken two technologies, Near Field Communication and Certified 

Wireless USB, whose envisioned area of use is to be integrated into mobile phones, and evaluated 

what security threats are revealed for the respective technologies. The threats against security have 

been identified through research of the standards and existing reports for each technology. Practical 

experiments have not been conducted on account of us not having access to any equipment to run 

such trials. 

The result of our studies is indecisive; pitched against Certified Wireless USB’s rigorous and robust 

security measures, implemented on hardware level, Near Field Communication’s lack of any such 

security implementations shines all the brighter. The real difference can be traced to the philosophy 

behind the technologies – Certified Wireless USB can be perceived as a complete product, while Near 

Field Communication bears more resemblance to a tool. In order to safely use a tool, knowledge 

about its use is required, thus in order to securely use Near Field Communication we propose two 

solutions; secure channel and secure identification, which developers can implement on a software 

level. Furthermore, we suggest that the implementation of security should be based on an 

incremental model where the security measures are scaled up in direct correlation with the 

sensitivity of the information managed. 

Our results imply that Near Field Communication does not have the inherent security that it should 

have in order to be safely and securely integrated into any system as it is. Therefore, measures have 

to be taken in order to implement this technology securely on a software level. For Certified Wireless 

USB it implies that nothing further is needed to achieve a secure implementation as the only 

weakness it displays is against Side Channel attacks, which are so complicated (and require direct 

access to the system) that we have deemed them unlikely to be attempted. 

 

Keywords: Certified Wireless USB, Near Field Communication, WUSB, NFC, Security, Java ME, 

development  
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Sammanfattning 

I dagens samhälle där teknologiska framsteg görs varje dag gäller det att stanna upp och utvärdera 

vilka risker nya tekniker medför vid integrering i samtida system för användarna. Vi har tagit två 

tekniker som planeras att integreras i bland annat mobiltelefoner, Near Field Communication och 

Certified Wireless USB, och utvärderat vilka säkerhetshot respektive teknik för med sig genom 

omfattande granskningar av dess standarder och existerande studier inom området, några praktiska 

försök har inte förekommit som följd av att vi inte har haft tillgång till utrustning för att genomföra 

tester. 

Resultatet är kluvet; ställt mot Certified Wireless USB som stoltserar med genomtänkta, robusta 

säkerhetslösningar implementerade på hårdvarunivå skiner avsaknaden av 

säkerhetsimplementationer i Near Field Communication desto mer. Filosofin bakom de båda 

teknikerna är vart den fundamentala skillnaden återfinns – Certified Wireless USB kan ses som en 

produkt medan Near Field Communication är ett verktyg. För att säkert använda ett verktyg måste 

det finnas en kunskap om hur det ska brukas, medan en produkt i regel tillhandahåller informationen 

som är nödvändig. För att kunna nyttja Near Field Communication har vi föreslagit två lösningar, 

krypterad länk och säker identifiering, som utvecklare kan implementera på applikationsnivå. Vi 

föreslår även att säkerheten ska baseras på en trappsstegsmodell där säkerhetsfunktionerna skalas 

upp desto känsligare information som hanteras. 

Detta resulterar i att Near Field Communication inte har den inneboende säkerhet som den borde 

ha, och därmed måste det tas steg för att säkert implementera denna teknik på applikationsnivå. 

Certified Wireless USB kommer däremot lindrigt undan i och med dess inbyggda styrka mot de 

vanligaste attackerna. Den enda eventuella svagheten är mot ”Side Channel” attacker, som dock 

kräver att attackeraren har tillgång till systemet, varav vi har dömt sådana attacker otroliga. 

Nyckelord: Certified Wireless USB, Near Field Communication, WUSB, NFC, Säkerhet, Java ME, 

utveckling  
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Förord 

Rapporten är ett kandidatarbete skrivit vid Blekinge Tekniska Högskola som en del av programmet 

Data- och Systemvetenskap, rapporten är skriven i samarbete med Cybercom Group. 

Vi vill passa på att tacka våra akademiska handledare Bo-Krister Vesterlund och vår tekniske 

handledare Johan Persbeck vid Cybercom.Vi vill även tacka Cybercom för att den tid och plats ni låtit 

oss använda, ett särskilt tack för allt det goda kaffet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Rapporten granskar två nya tekniker som kan komma att bli standardutrustning i nya mobiltelefoner, 

Near Field Communication och Certified Wireless USB. De båda teknikerna är trådlösa och har olika 

syften, Certified Wireless USB är tänkt att användas för att skapa privata nätverk mellan ägarens 

Certified Wireless USB kompatibla enheter. Near Field Communication används för att på ett kort 

avstånd överföra mindre mängder med information. Ett av användningsområdena med Near Field 

Communication är att använda det till betalningar, det vill säga att din mobiltelefon kan bli din nya 

plånbok.  

Certified Wireless USB är tänkt att användas för att ersätta de traditionella USB versionerna, den 

stora revolutionen är att kablarna avskaffas. Certified Wireless USBs syfte är att rensa upp i 

kabelhärvorna både i hemmet och på arbetsplatsen. Hastigheten vid överföring är en av Certified 

Wireless USBs styrkor, vilken har mer än tillräcklig kapacitet att överföra High Definition Media1.  

Rapporten granskar teknikerna ur ett säkerhetsperspektiv för att sedan föreslå hur systemutvecklare 

kan förhålla sig till eventuella brister i teknikerna på applikationsnivå. I takt med att kablar avskaffas 

så ökar risken för att någon obehörig kan läsa data som skickas trådlöst, därför är det viktigt att varje 

ny teknik läggs under lupp för att granskas ur ett säkerhetsperspektiv innan tjänster baseras på 

tekniken införs. 

1.2 Disposition 

Kapitel 1 innehåller bakgrunden, dispositionen, syfte, målgrupp, hypotes och avgränsningar, vilket 

bestämmer rapportens omfattning och ger grundläggande information om ämnet. 

Kapitel 2 går igenom de metoder som har använts för att smala ihop den information som varit 

nödvändigt för att skriva rapporten.  

Kapitel 3 granskar Certified Wireless USB och Near Field Communication, syftet är att sammanfatta 

den grundläggande informationen som är nödvändig för att förstå de vidare kapitlen.  

Kapitel 4 identifierar de säkerhetsaspekter som finns i de båda teknikerna och sammanfattar dessa 

utifrån granskningen. 

Kapitel 5 presenterar säkerhetsproblemen som identifierats för problemen. 

Kapitel 6 analyserar resultatet och presenterar de slutsatser som uppnåtts samt ger förslag på vidare 

studier. 

Kapitel 7 Källförteckning. 

                                                           
1
 Framtidens mediaformat med stora krav på överföringskapacitet.  
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1.3 Syfte 

Rapportens syfte är att granska teknikerna, analysera eventuella säkerhetsproblem som upptäcks vid 

granskningen, dess lösningar samt hur utvecklare kan förhålla sig till dessa brister för att utveckla 

säkra applikationer. 

1.4 Målgrupp 

Målgruppen för rapporten är utvecklare som ämnar utveckla mjukvara för mobila enheter med dessa 

tekniker, men kan även vara till nytta för övriga intressenter inom området. 

1.5 Hypotes 

Vid användning av Near Field Communication och Certified Wireless USB så måste applikationen 

säkras för att skydda användarens integritet. 

1.6 Frågeställningar 

Vad innebär och hur fungerar Certified Wireless USB och Near Field Communication? 

Vilka användningsområden kan identifieras för respektive teknik? 

Vilka säkerhetsproblem kan identifieras? 

Hur säkras applikationer enkelt och effektivt mot de identifierade säkerhetsproblemen? 

Vilket existerande stöd för teknikerna finns i java ME? 

1.7 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till att implementera säkerhet på applikationsnivå. Det innebär att vi inte 

kommer att gå in på hur säkerhet kan implementeras på hårdvarunivå då detta är irrelevant för 

målgruppen. 
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2 Metod 

Vi har använt oss av sekundärdata för att tillgodogöra oss information om säkerhetsbrister, och 

använt oss av de standarder och specifikationer för att tillgodogöra oss den teoretiska kunskapen om 

ämnet. [Blaxter 2006] förespråkar användandet av sekundär data när insamlingen av primär data är 

för komplicerat och/eller tidskrävande. Vi har arbetat för att få fram kvalitativ data baserat på det 

underlag för teknikerna som existerar i dagsläget för att presentera säkerhetslösningar som är enkla 

och effektiva att implementera. 

2.1 Litteraturstudier 

Detta arbete är av utredningskaraktär av den naturliga anledningen att Near Field Communication 

och Certified Wireless USB inte är utspridda i dess användning. Den information som finns är väl 

dokumenterade i artiklar, standarder, white papers och i vissa fall, böcker. Vi har ägnat en månad åt 

att söka och korsreferera mellan ISO/IEC-standarder, ECMA-standarder, artiklar och diverse utspridd 

information kring ämnet. Sökverktyg tillhandahållna av Blekinge Tekniska Högskola, såsom 

Elin@Blekinge, Samsök och LIBRIS har haft varierande med resultat. När något väl varit av intresse så 

har det antingen visat sig vara förlegad information vid jämförelse med standarderna eller bestå av 

ren spekulation av diverse användningsområden, framtidsvisioner eller information om pågående 

försök. 

För att få en internationell bredd på sökningarna så har vi även nyttjat Google Scholar vilket gav 

bättre resultat. ”RFID Handbook” var delvis upplagd i Google Scholar, vilket sporrade till 

förskaffningen av denna litteratur. ”RFID Handbook” *Ahson, Ilyas 2007] är en uppdaterad och aktuell 

upplaga som även innefattar information kring NFC. Vi validerade även det som sades i litteraturen 

angående NFC med de fastlagda standarderna fastän vi i slutändan ansåg det lämpligare att referera 

till litteraturen då den är mer lättöverskådligt att söka i. 

Ett av de mer aktuella arbeten innefattar [Haselsteiner, Breitfuß 2006], vilket vi använt som en grund 

till säkerhetsproblemen i Near Field Communication. Ernst Haselsteiner och Klemens Breitfuß arbetar 

vid Philips Semiconductors och det är deras rapport det refereras till när det är tal om Near Field 

Communication. 

Intresseorganisationen bakom Certified Wireless USB heter USB Implementers Forum,  de står 

bakom specifikationen för Certified Wireless USB. Detta dokument beskriver hur Wireless USB 

fungerar samt vilka tekniker som är inbegripna.  

Intresseorganisationen bakom Near Field Communcation heter NFC Forum och grundades av NXP 

Semiconductors, Sony och Nokia. Dokumenten som beskriver Near Field Communication finns 

beskrivna i standarder. 
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3 Teknikgranskning 

Certified Wireless USB 

Certified Wireless USB är en trådlös version av USB som har samma användningsområde som de 

tidigare USB versionerna, vilket innebär att den används för att sammankoppla periferienheter till 

datorer som t.ex. tangentbord mus och även handhållna enheter. Anledningen till att tekniken kallas 

Certified Wireless USB är att det finns en annan trådlös teknologi som heter Wireless USB, den 

standarden stöds inte av USB Implementers Forum (USB IF)2. Vi har valt att inte ägna den alternativa 

versionen någon uppmärksamhet då den inte har stöd av USB IF samt att den bara stödjer Human 

Interface Devices, vilket begränsar användningsområdet och utesluter mobiltelefoner. 

 

Bild 1: Certified Wireless USB med olika kluster 

Certified Wireless USB delar upp de anslutna enheterna i olika kluster beroende på 

användningsområde, vilket innebär att den utrustningen som är sammanhängande till exempel en 

spelkonsol med handkonsoler är ett kluster, spelkonsolen kan i sin tur vara ansluten till en tv i ett 

eget kluster. 

Antalet produkter med Certified Wireless USB inbyggt är än så länge starkt begränsat, det finns dock 

enheter tillgängliga för konsumenter på marknaden en av dessa är en USB 2.0 hubb som anslut till 

                                                           
2
 USB-IF är en förening bestående av de företag som tog fram USB som standard och lever kvar idag för att 

marknadsföra USB och vara ett forum för att ta fram nya versioner av USB. 
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datorn via Certified Wireless USB.  

  

Bild 2: USB-till-Certified Wireless USB hub 

Det finns ett flertal tillverkare av den hårdvara ett s.k. chip som måste läggas till för att en enhet ska 

ha stöd för Certified Wireless USB. Aleron är en av de chiptillverkare till Certified Wireless USB som 

har tillgängliga och certifierade chip som kan användas i olika typer av produkter. De har på sin 

webbplats lagt upp ett antal referensdesigner till olika produkter som ger en fingervisning av vad vi 

kan förvänta oss för produkter av andra tillverkare framöver.  

Exempel på dessa designer är: 

 USB 2.0 Adapter för att erbjuda Certified Wireless USB till datorer som saknar dito. 

 USB 2.0 Hubb med anslutning till dator via Certified Wireless USB 

 Inbyggnadskort för Certified Wireless USB till bärbara datorer 

 Inbyggnadskort för periferienheter som ex. bildskärm och skrivare 

I skrivande stund finns det ingen mobiltelefon med Certified Wireless USB inbyggt tillgängligt för 

konsumenter dock så har prototyper visats upp vid mässor. Detta ger en signal om att vi i framtiden 

kan förvänta oss handhållna enheter med stöd för Certified Wireless USB [WUSB04]. 

Near Field Communication 

Som grund till Near Field Communication (NFC) ligger RFID, en radiofrekvent teknik som har sina 

rötter som ersättning till streckkoder. Det dröjde inte länge innan säkerhetsproblemen med RFID 

belystes när en ungdom i Tyskland beväpnad med en PDA utökad med en läs och skrivenhet för RFID 

och en självskriven applikation gick in i en stormarknad och sänkte priset på schampo från $7 till $3 

och passerade kassan utan att kassörskan upptäckte felmärkningen [Hesseldahl 2004]. 

RFIDs svagheter sporrade projektet RFID Guardian3 som arbetar för att identifiera säkerhetsproblem 

med RFID och erbjuda säkra lösningar som bevarar användarnas integritet. Dessa lösningar går tyvärr 

inte att implementera på NFC vilket gör att alternativa lösningar måste identifieras. 

Ett intressant användningsområde är hopparning av enheter, vilket innebär att 

konfigurationsinställningarna överförs via Near Field Communication, enheterna kan därefter 

upprätta en fortlöpande kommunikation över 802.11 (WiFi)4, Bluetooth eller Certified Wireless USB. 

                                                           
3
 http://www.rfidguardian.org/ 

4
 802.11 (WiFi) standarder för trådlösa nätverk 

http://www.rfidguardian.org/
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På så vis kan den tidskrävande processen med att para två enheter undvikas, och en NFC-enhet kan 

dra nytta av de högre avstånden och hastigheter mer lämpade för kommunikation än vad NFC ger 

möjlighet till. Än så länge är det endast Bluetooth 2.1 som stödjer denna funktion, men 802.11 och 

Certified Wireless USB skulle kunna vara andra tekniker som kan dra nytta av NFC för att 

konfigurering. Dessa tekniker har även en högre nivå av bassäkerhet än NFC. Det skulle en utvecklare 

kunna dra nytta av eftersom det innebär att utvecklaren inte behöver säkra upp NFC 

kommunikationen utan kan förlita sig på säkerheten i tekniken som används för huvudöverföringen 

(802.11, Certified Wireless USB, Bluetooth). 

Ett annat stort användningsområde är butikshandel, med andra ord ersätter en NFC-enhet den 

nutida plånboken. För att ge en bild hur detta kan fungera så följer ett simplifierat scenario: 

Kunden går in i en butik och väljer ut de varor som faller denne i smaken och beger sig till kassan. 

Kassören läser av streckkoderna (eller RFID-taggarna) och kassasystemet summerar priset och 

eventuella avdrag för rabatter och dylikt. Priset presenteras och kunden väljer att betala med sitt 

kreditkort som är knutet till dennes NFC-enhet (i detta fall mobiltelefonen). Kunden för upp 

mobiltelefonen till kassans NFC-enhet och accepterar därmed belastningen på sitt kreditkort.  

Den fysiska handlingen av att sträcka fram mobiltelefonen representerar godkännandet av 

betalningen från kundens perspektiv. Väldigt elegant, snabbt och enkelt. Ett kvitto kan eventuellt 

levereras till mobiltelefonen via sms eller skrivas ut för att kunden ska uppleva en känsla av avslut. 

I artikeln ”Is Near-Field Communication Close to Success” så citeras Marcus Torchia vid Yankee Group 

med att NFC som betalningsteknik är säkrare än att överlämna sitt kreditkort till kassören för 

belastning då betalningsmedlet aldrig lämnar kundens hand. Detta i kombination med att phishing5 

och skimming6 av kreditkort är mycket enklare att genomföra än att avlyssna kommunikationen 

mellan två NFC-enheter så kan det tolkas som att Torchia anser att en säker kanal är överflödig 

enbart för att riskerna med NFC är mindre än riskerna med kreditkort. De involverade i GSMAs 

projekt ’Pay-buy Mobile7’ köper inte denna argumentation och har etablerat ett flöde för att 

garantera att användarens integritet skyddas vid handel. I korthet handlar det om att SIM-kortet är 

länkat till NFC-chippet genom SWP, vilket är en ETSI accepterad standard. En applikation laddas 

sedan ner och sparas i SIM-kortets säkra miljö. Användaren kan därmed ”dra” mobiltelefonen vid en 

                                                           
5
  Phishing är ett försök att få tag på känslig information genom att lura användaren att självmant uppge 

informationen, ofta genom e-post eller specialbyggda sidor skapade med syftet simulera en existerande 

tjänst t.ex. en internetbanks gränssnitt. När användaren försöker logga in med sina uppgifter kan detta 

loggföras och användarens integritet har skadats. 

6
 Skimming är stöld av kreditkortsinformationen när kortet används i en annars legitim transaktion och är 

som vanligast när en kund lämnar ifrån sig sitt kreditkort för betalning där säljaren har möjlighet att hantera 

kortet utan omedelbar uppsikt. Det blir vanligare med att ett munstycke monteras över kortläsaren i 

bankomater som läser av kortet när kunden för sitt kort genom den. Dessa munstycken används ofta 

tillsammans med miniatyrkameror för att samtidigt filma PIN-koden. 

7
  I 2007 så utförde GSMA utförlig forskning i tre områden rörande mobil betalning; 1, Hur framtidsutsikten 

för ”Pay-Buy Mobile” ser ut. 2, Handlarnas krav och önskemål på tjänsten. 3, Användarnas krav och 

önskemål på tjänsten.  

http://www.gsmworld.com/pbm/ 

http://www.gsmworld.com/pbm/
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NFC-kompatibel kassa för att betala.  Kassan använder sig sedan av en PIN-kod för att godkänna 

köpet, som vid handel med kredit/betal-kort. Kassan hanterar sedan informationen på samma säkra 

sätt som den gör i dagsläget. 

Fördelarna med detta system är många; till att börja med så är det nästintill identiskt med dagens 

flöde. En annan fördel är att om användaren skulle tappa bort sin telefon, om man bortser från att 

ett moment 22 uppkommer, kan användaren ringa och spärra SIM-kortet i vanlig ordning och 

därmed spärras även kredit/betal-korten som är bundna till det. 
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3.1 Certified Wireless USB 

Rapporten kommer nu att gå igenom Certified Wireless USB på en mer avancerad nivå, vilket är en 

grund till att belysa säkerhetsproblemen. 

3.1.1 Kommunikationsteknik 

För att bibehålla samma struktur som USB så kommer Certified Wireless USB att bygga på ”host-to-

device” anslutningar, vilket ska underlätta övergången till Certified Wireless USB från USB. Detta för 

att de tidigare USB versionerna använder samma teknik. Host-to-Device innebär att det är värden 

som inleder och leder all kommunikation [WUSB01]. 

 

Bild 3: "Hub-and-spoke" topologi där datorn i mitten är Certified Wireless USB-värden 

Certified Wireless USB är designat enligt en ”Hub-and-spoke” topologi *Bild 1+ vilket innebär att varje 

enhet är ansluten till värden, ”hub”, är ansluten med en peer-to-peer (P2P) anlutning. Värden 

ansvarar för utdelning av ”timeslots” och bandbredd till varje enhet som är ansluten till den. Dessa 

förhållanden kallas kluster, då alla enheter som är anslutna till en hub är del av samma kluster. En 

Certified Wireless USB-värd klarar av upp till maximalt 127 Certified Wireless USB-enheter samtidigt 

[WUSB01]. 

En uppenbar nackdel med trådlös överföring kan vara störningar samt kollisioner med andra trådlösa 

nätverk. I Certified Wireless USB fall så skulle det innebära kollisioner mellan kluster, om det finns 

flera kluster på ett relativt litet område, men ett Certified Wireless USB-kluster kan samexistera vid 

en överlappande miljö med minimalt av störningar (det är dock inte fastlagt hur många kluster som 

kan samexistera på samma yta) [WUSB01]. Certified Wireless USB erbjuder hastigheter upp till 480 

Mbit/s vid max tre meters avstånd, vid avstånd mellan 3 och 10 meter så är maxhastigheten 110 

Mbit/s [WUSB01]. 
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Certified Wireless USB är baserat på en teknik som heter UWB (Ultra-Wide Band)8 och teknikens 

styrka är att den kan dela frekvensutrymme med andra tekniker utan att störa ut deras signaler. I 

takt med att Ultra-Wide Band utvecklas så kommer hastigheterna att överstiga 1 000 Mbit/s 

[WUSB01]. 

Säkerhetsmålet med Certified Wireless USB är att erbjuda samma nivå av säkerhet som USB 2.0 ger; 

”If Certified Wireless USB is an wire-replacement technology, then clearly Wireless Security must 

provide the same function” [WUSB01]. Innebörden av citatet är att Certified Wireless USB måste ge 

samma säkerhetsnivå som de tidigare trådbundna USB versionerna, för att leverera den 

säkerhetsnivån krävs det att två krav är uppfyllda, dels att användaren har kontroll över vilka enheter 

som är anslutna till värden, samt att trafiken mellan värden och de anslutna enheterna är skyddad 

från avlyssning.  Dessa två krav innebär att Certified Wireless USB måste använda sig av 

autentiseringsprocedurer och implementera krypteringsmetoder, som ger ett fullvärdigt skydd mot 

de hot som uppstår i och med att USB blir trådlös [WUSB01]. 

Certified Wireless USBs säkerhetsmekanismer fungerar på följande sätt, först av allt har vi tre 

huvudmetoder för att överföra krypteringsnyckeln i den inledande kommunikationen mellan 

enheten och värden. Dessa tre metoder beskrivs mer detaljerat under rubriken 

autentiseringsmetoder. I den inledande processen utförs också en 4-vägs handskakningsprocedur. 

Efter autentiseringsprocessen har en uppkoppling mellan enheterna skapats och de är nu redo att 

kommunicera. Som skydd mot avlyssning används den krypteringsnyckel som skapats under 

autentiseringsfasen för att kryptera meddelanden mellan värden och enheten [WUSB01]. 

3.1.2 Autentiseringsmetoder 

Certified Wireless USB kompatibla enheter kan paras ihop enligt tre autentiseringsmetoder, 

beroende på vilken metod som används ser anslutningsprocessen olika ut. De tre metoderna är 

kontextöverföring, nyckelöverföring av publiknyckel samt symmetrisk nyckelöverföring, metoderna 

beskrivs nedan [WUSB01]. 

Samtliga anslutningsmetoders syfte är att föra över en symmetrisk krypteringsnyckel. Den 

symmetriska krypteringsnyckeln syfte är att ta fram temporära anslutningsnycklar som används 

under en begränsad tid och för en begränsad mängd med data. Den överförda krypteringsnyckeln 

kallas även huvudnyckel då den är långlivad [WUSB01]. 

När överföringen av den symmetriska krypteringsnyckeln är gjord så sker en 4-vägshandsakning, som 

beskrivs i kap 3.1.3. 

                                                           
8
 Ultra Wide Band definieras i standarden IEEE 802.15.4aUWB 
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Bild 4:Anslutning av Certified Wireless USB enheter 

3.1.2.1 Kontextöverföring 

Kontextöverföring sker innan enheterna har en koppling mellan sig. Detta kan t.ex. ske via ett USB-

minne men kan också ske via andra metoder, detta är upp till designern av Certified Wireless USB 

produkten. När överföringen gjort är informationen om vilken enhet som ska anslutas och med vilken 

krypteringsnyckel överförd, därmed är en säker anslutning möjlig med enheten. Kontexten innehåller 

en symmetrisk krypteringsnyckel, samt id-nummer för värden och enheten. Kontextöverföringen sker 

via ett annat kommunikationsmedium än Certified Wireless USB detta kallas ”Out-Of-Band” 

[WUSB01]. 

3.1.2.2 Symmetrisk nyckelöverföring 

Symmetrisk nyckelöverföring sker precis som en kontextöverföring innan enheterna är anslutna till 

varandra, överföringen kan ske via ett kommunikationsmedium ”Out-Of-Band” men kan även ske 

med en inmatning av användaren. Symmetrisk nyckelöverföring är tänkt att användas på enkel 

utrustning utan beräkningskapacitet. Krypteringsnyckeln är hårdkodad i utrustningen av tillverkaren. 

Skillnaden mellan kontextöverföring och symmetrisk nyckelöverföring förutom möjligheten med 

användarinmatning är att inget identifikationsnummer överförs. Enheten måste identifieras på annat 

sätt t.ex. så kan detta ske genom ett användarval. [WUSB01] 

3.1.2.3 Nyckelöverföring av publik nyckel 

 Sker genom att en publiknyckel överförs mellan enheterna under anslutningen, till skillnad från de 

tidigare metoderna.  Anledningen till att detta kan ske under anslutningen är att publika nycklar inte 

äventyrar säkerheten när de publiceras, detta eliminerar behovet att överföra anslutningsnyckeln via 

ett kommunikationsmedium ”Out-Of-Band” eller via användarinmatning, då nycklarna kan skickas via 

Certified Wireless USB utan anslutningskryptering. Nackdelen med publika nycklar är att de kräver att 

enheten har tillräckligt med beräkningskraft [WUSB01]. 



Teknikgranskning  2008-05-20 

Sidan 17 av 48 

 

3.1.3 4-vägs handskakning 

Certified Wireless USB använder sig av en 4-vägs handskakningsmetod vars syfte är kontrollera att 

enheterna kan dekryptera varandras meddelanden samt att installera den första temporära 

symmetriska krypteringsnyckeln, som är genererad från den överförda huvudnyckeln. Detta sker 

genom att de krypterar, med den nyligen genererade symmetriska krypteringsnyckeln, varsitt 

meddelande till varandra. Därefter ska de kunna dekryptera de mottagna meddelandena, om så inte 

är fallet avbryts anslutningen mellan enheterna. Handskakningen sker först mot enheten och sedan 

mot värden, efter varje avslutad handskakning så installeras den genererade nyckeln. 

3.1.4 Kryptering 

Autentiseringsprocessen används som bekant för att föra över nycklar som ska används för att 

kryptera data som ska transporteras över Certified Wireless USB. Krypteringsalgoritmen som är 

implementerad i Certified Wireless USB är Advanced Encryption Standard Counter med CBC-MAC 

(CCM). Tilläggsfunktionen Counter Mode Blocks syfte är att tillsammans med med AES erbjuda både 

kryptering9 och autentisering10. Detta sker genom att de paket som skickas är beroende av varandra 

för att den mottagande enheten ska kunna dekryptera korrekt. Detta innebär ytterligare svårigheter 

vid en eventuell attack.  

 CCM är en autentiserad krypteringsalgoritm(AE) tillsammans med AES, vars syfte är att förhindra att 

användare skickar data vars syfte är att attackera systemet s.k. synkrona attacker. Synkrona attacker 

innebär att attackeraren försöker ta reda på krypteringsnyckeln genom att analysera krypterad text 

som är känd på förhand. Asynkrona attacker är motsatsen till synkrona attacker där den krypterade 

informationen inte är känd för attackeraren. Då Certified Wireless USB använder sig av en 

krypteringsalgoritm som eliminerar problemet med synkrona attacker återstår problemet med 

asynkrona attacker [Osvik, Shamir ... 2005] [Kocher, Jaffe ... 1998]. 

Certified Wireless USB enheter har krypteringsfunktionen integrerad i hårdvaran [WUSB01], detta 

innebär att en eventuell attack måste riktas mot hårdvaran. 

3.1.5 Gruppnycklar 

Certified Wireless USB har egenskapen att den kan koppla ihop enheter i ett kluster, med det menas 

att en värd kan omge sig med ett flertal enheter som har en gemensam krypteringsnyckel som 

används av värden för att skicka ut meddelanden till samtliga enheter som är medlemmar av 

klustret. Det är endast värden som kan skicka meddelanden till gruppen. Två grupp-

krypteringsnycklar finns i omlopp samtidigt, detta för att det är omöjligt att få alla enheterna att gå 

över till samma krypteringsnyckel samtidigt, därför distribueras krypteringsnyckeln ut till alla 

enheterna innan den börjar användas. Detta är möjligt då enheterna kan komma ihåg två 

krypteringsnycklar samtidigt. När alla enheterna har fått krypteringsnycklarna så skiftar värden till 

den nya krypteringsnyckeln och gör på så sätt en smidig övergång. 

                                                           
9
 Begreppet kryptering förklaras under Appendix III 

10
 Begreppet autentisering förklaras under Appendix III 
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3.2 Near Field Communication 

För att ge en grundläggande förståelse så kommer först RFID att gås igenom följt av NFC och de 

specifikationerna som NFC Forum har fastlagt för NFC. Information om Java-stödet för NFC kommer 

inte att gås igenom under detta kapitel utan återfinns i appendix V. 

3.2.1 Radio Frequency Identification 

Tekniken RFID11 utnyttjar ett brett spektrum av frekvenser som definieras i ”ISO/IEC 18000 Part 1-7”, 

däribland 13,56 MHz, 860-960 Mhz och 2.4 Ghz, men vi utgår från ”Part 3” av standarden (13,56 

MHz) vilket begränsar räckvidden till 3-10 cm eller ”touch” [Ahson, Ilyas 2007]. Avstånd på upp till 10 

cm kallas ”near field”, men det ska nämnas att andra frekvenser möjliggör större avstånd, s.k. ”far 

field”; dessa är dock utanför avgränsningen för denna rapport. 

I början av 1900-talet så uppfanns kristallmottagare vilka möjliggjorde för hushåll utan elektricitet att 

lyssna på radiosändningar under andra världskriget [Ahson, Ilyas 2007]. En kristallmottagare kunde 

utvinna energi från radiovågorna och på så sätt driva enheten. Detta tillsammans med upptäckten, i 

samband med radarns utveckling under andra världskriget, att alla objekt reflekterar radiovågor la 

grunden för idén bakom passiva RFID-taggar12. 

Detta innebär att en passiv tagg inte har en intern strömkälla, utan likt en kristallmottagare 

induceras ström genom antennen vilket räcker för att den integrerade kretsen ska starta och skicka 

tillbaka ett svar till läsaren.  

En aktiv tagg använder sig inte av induktion för att strömsätta den integrerade kretsen, utan har en 

intern strömkälla som förser tillräckligt med ström för att starta upp den integrerade kretsen och 

sända en signal till läsaren. En intern strömkälla gör även så att en aktiv tagg kan sända en starkare 

signal, vilket i sig möjliggör större avstånd (upp till flera hundra meter), men även att de är 

effektivare i miljöer där radiofrekventa (RF) signaler generellt sett inte är det t.ex. i djur eller 

lastcontainrar. Med en batteritid på cirka tio år så har de en kortare livslängd än passiva taggar, 

samtidigt som de är även dyrare att tillverka. Aktiva taggar har dock möjligheter som inte passiva har, 

t.ex. kan man integrera en temperatursensor och lagra värdena i ett större minne än som är möjligt i 

en passiv tagg. 

Semi-passiva taggar är en form av hybrid; de har en intern strömkälla som driver den integrerade 

kretsen (i likhet med aktiv), men den sänder ingen signal utan svarar som en passiv tagg gör, genom 

                                                           
11 RFID har en mängd standarder som fastlagts av ISO/IEC. 

 ISO/IEC 18000 går igenom radiofrekvenserna som används vid RFID i olika delar, men den som vi har 

intresse av är endast del 3 som hanterar 13,56 MHz eftersom NFC använder sig av denna frekvens. [ISO05] 

 ISO/IEC 14443 lägger standarden för ”proximity cards”, vilket innebär att de måste vara i direkt närhet eller 

vidröra. För att ge en uppskattning handlar det om 0-10cm. 

 ISO/IEC 15693 däremot hanterar ”vicinity cards” vilket fortfarande handlar om att det är i närheten, men på 

betydligt större avstånd än 14443-standarden; 1-1.5m. 

12
 Tag är en behållare för information som kan läsas och skrivas. 
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att reflektera RF-signalen tillbaka till läsaren. Batteriet ger de semi-passiva taggarna möjligheten att 

utföra aktiva funktioner (som t.ex. loggföring av temperaturer via en temperatursensor) utan att en 

läsare är närvarande. Tack vare assistans från batteriet är en semi-passiv tagg känsligare än en passiv, 

vilket samtidigt ställer mer krav på läsarna, eftersom en semi-passiv tagg kan svara på väldigt svaga 

RF-signaler på längre avstånd än de passiva motparterna. 

3.2.2 Near Field Communication 

Near Field Communication är en utökning av RFID som möjliggör överföring av data mellan 

mottagare och sändare. Tekniken har stöd för överföringshastigheterna 106, 212 eller 424 kbit/s 

(kilobit per sekund). 

NFC13 visar upp en grundläggande kompatibilitet med den nuvarande läsar-infrastrukturen av RFID, 

och då i synnerlighet när enheten ligger i ”smart card emulering”-läget [Tabell2]. Kravet på att stödja 

existerande ISO-standardiserade format fastlades av NFC Forum14 i 2006 för att få allting NFC att 

fungera tillsammans oavsett vilket företag som ligger bakom applikationen eller hårdvaran. Denna 

interaktion mellan NFC-enheter och de existerande RFID-systemen är vital för framgången och 

spridningen av NFC [Ahson, Ilyas 2007] på samma sätt som kompatibilitet med USB2.0 är viktigt för 

Certified Wireless USB. 

Utöver de kompatibilitetskraven så släppte även ”NFC Forum” samtidigt de fem första 

specifikationerna på NFC; ”NDEF”, ”NFC Record Type Definition”, ”NFC Uniform Resource Identifier 

Service Record Type Definition”, ”NFC Text Record Type Definition” och ”NFC Smart Poster Record 

Type Specification”. Dessa gås igenom i närmare detalj för sig. 

Eftersom NFC är en kombinerad tagg och läsare, kan de arbeta i olika lägen. Dessa lägen definieras av 

om de genererar ett eget RF-fält eller om enheten drar ström från ett existerande RF-fält. Passiva 

enheter har inte en egen strömkälla och drar därför ström från ett existerande RF-fält. Aktiva enheter 

kräver däremot en strömkälla för att kunna generera ett RF-fält, vilket är en av anledningarna att NFC 

lämpar sig för integrering i mobiltelefoner. 

                                                           
13 För att en enhet ska räknas som en NFC-godkänd enhet så måste följande standarder stödjas: 

 ISO/IEC 14443 Typ A och B [ISO01] 

 ISO/IEC 18092 [ISO02] 

14 NFC Forum startades i 2004 med huvuduppdraget att fastlägga standarder för utveckligen av NFC-enheter 

för att garantera att samtliga NFC-implementationer är kompatibla sinsemellan. Andra mål de har är att 

företräda utveckling av produkter som använder NFC Forum specifikationer, arbeta för att få de produkter 

som är ”NFC-kapabla” enligt utsago och förhåller sig till deras specifikationer och att utbilda konsumenter 

och företag om NFC. 

 I dagsläget är drygt 130 företag medlemmar i NFC Forum, däribland Visa, Sony, Philips, Microsoft, och 

Nokia. Mer information finns på deras hemsida: http://www.nfc-forum.org. 

http://www.nfc-forum.org/
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Läge Beskrivning 

Läsa eller skriva till taggar Innebär att NFC-enhet kan användas som en vanlig RFID 

kompatibel läsare och skrivare till taggar. 

Tagg / Smart Card Emulator Innebär att telefonen kan imitera en tagg och låta t.ex. en RFID-

kompatibel läsare användas för att läsa av vad den tror är en 

helt vanlig tagg.  

Peer-to-Peer (P2P) Är en anslutning som är ständigt uppkopplad mellan två NFC-

kompatibla enheter, vilka utbyter information enligt en 

skicka/svara loop till dess att anslutningen avbryts. För detta 

används främst NFCIP vilket diskuteras i sektion 5.2.6 

Tabell 1: NFC Lägen 

Vid kommunikation över NFC finns det tre möjliga kombinationer  att använda sig av, se [Tabell 3]. 

Enhet A Enhet B Beskrivning 

Aktiv Aktiv När en enhet skickar data så genererar den ett RF-fält. När den 

väntar på data gör den det inte. Därmed alterneras RF-fältet 

mellan de båda enheterna. 

Aktiv Passiv Endast A har ett RF-fält. 

Passiv Aktiv Enbast B har ett RF-fält 

Tabell 2: Kombinationer av överföringslägen [Haselsteiner, Breitfuß 2006] 

 

Utöver dessa kombinationer så kan även enheterna besitta olika roller: Initiator  och Target. 

Beroende på vilket överföringsläge en enhet arbetar i begränsas villken roll som den kan ha, vilket 

[Tabell4] demonstrerar. 

 

 Initiator Target 

Aktiv Möjlig Möjlig 

Passiv Inte möjlig Möjlig 

Tabell 3: Kombinationer av roller och överföringslägen [Haselsteiner, Breitfuß 2006] 

NFC är baserat på principen av ”message and reply” ; A skickar till B och B skickar ett svar tillbaka till 

A. B kan med andra ord inte skicka data till A utan att A har först skickat ett meddelande som B kan 

svara på.  
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NFC är dock inte begränsat till ett par av enheter utan en ”initiator” kan prata med flera ”targets”. I 

detta fall är alla ”targets” initierade samtidigt, men innan ”initiator”-enheten skickar ett meddelande 

så måste den välja en specifik ”target” enhet som mottagare. Meddelandet måste sedan ignoreras av 

alla andra ”targets” och bara den som är vald som mottagare får svara på meddelandet.  

3.2.2.1 NFC Data Exchange Format 

NFC Forum har fastlagt ett gemensamt dataformat som kallas NDEF, vilket ska användas av NFC-

enheter och taggar. Betoningen ligger på datastrukturen av meddelandet som skickas och 

specifikationen kring ”record types” har flyttats till en extern specifikation; ”NFC Record Type 

Definition”  [Ahson, Ilyas 2007]. 

På en konceptuell nivå är NDEF väldigt likt MIME15 vilket innebär att det är ett tätt binärt format av 

såkallade poster varvid varje post kan hålla ett objekt av olika typer. Typen av den första posten 

definierar i regel sammhanget för hela meddelandet, genom en satt konvention. Formatets uppgift 

är således att sammanfoga ett eller flera meddelanden från en applikation till ett meddelande så att 

det kan enkelt skickas till NFC-enheter eller taggar (som är kompatibla med NFC). 

 NDEF message 

R1 MB=1 … … … … Rn ME=1 

Tabell 4: Strukturen av ett NDEF meddelande från ”NFC Data Exchange Format Technical Specification” 

Ett NDEF meddelande börjar med en ”Message Begin” (MB) flagga och avslutas med ”Message End” 

(ME), dessa ligger i varsin post i början och slutet respektive, med undantaget om hela meddelandet 

endast är en (1) post är MB och ME satta i början och slutet av samma post. Storleken på innehållet i 

en post får variera men längden på meddelandet får inte överstiga 232-1 bytes [Ahson, Ilyas 2007]. 

Utöver längden på ett innehåll innehåller varje post ytterligare information; typ och id. Eftersom 

varje post kan identifieras och ha en egen typ så kan applikationen som tar emot meddelandet enkelt 

vidarebefodra varje post till sin respektive applikation på användarens enhet, t.ex. så kan bilder 

skickas vidare till bildprogrammet för att presenteras för användaren. 

3.2.2.2 NFC Record Type Definition 

NDEF går igenom ett gemensamt dataformat för NFC-enheter utan att definiera några lagringstyper. 

Det RTD-specifikationen förser utvecklarna med är riktlinger för välkända typer som inkluderas när 

NDEF-meddelanden utbyts. 

En NDEF post innehåller en lagringstyp som heter ”Record Type Name (RTN)” och denna kan 

specificeras som en MIME-typ, en URI eller en av NFC Forums generella typnamn när det inte finns 

en lagringstyp som passar ihop med innehållet i posten. Uppgiften är att beskriva vad det är för 

                                                           
15 Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) började som en internet standard för att utöka e-mail 

formatteringsmöjligheterna att stödja bl.a. bifogning av annat än text (bilder, etc.) och andra tecken än US-

ASCII. På senare tid har MIMEs användningsområde utökats från att beskriva innehåll i e-mail till ett 

generellt sätt att beskriva innehåll. 
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innehåll som skickas så att data kan lämnas över till det associerade programmet utan att behandlas 

och identifieras. 

3.2.2.3 NFC Text Record Type Definition 

Specifikationen definierar en lagringstyp för klartext i NFC, och den kan användas som en ensam post 

i ett NDEF-meddelande [Ahson, Ilyas 2007] eller i kombination med en annan lagringstyp för att ge en 

längre beskrivning över innehållet. 

3.2.2.4 NFC Uniform Resource Identifier Service Record Type Definition 

Likt de andra så används NFC URI lagringstypen i samband med NDEF. Skillnaden är att den primärt 

används för att hämta en URI som är lagrad i NFC Forum-kompatibel tagg, men specificerar även sätt 

som möjliggör lagring av URIs i andra NFC-element såsom ”Smart Posters” tillsammans med exempel 

[Ahson, Ilyas 2007]. 

3.2.2.5 NFC Smart Poster Record Type Specification 

Ett av de mest omtalade användningsområdena är möjligheten att gå fram till en affisch som är 

utrustad med en NFC-kompatibel tagg och ”röra” vid den med sin NFC-enhet och få information om 

produkten överförd till sin enhet. Informationen kan bestå av en URI till en filmtrailer, hur lång denna 

trailer är, och/eller vilken biograf den går i samt när. 

En ”Smart Poster” post kan även innehålla händelser som utförs på användarens enhet, t.ex. att 

öppna webbläsaren och öppna en lagrad URI. Ett ”Smart Poster” meddelande kan innehålla flera 

NDEF-poster, som kan fyllas av följande element; Titel-post16, URI-post17, Händelse-post18, Ikon-

post19, Storleks-post20, Typ-post21. 

3.2.2.6 NFC Interface and Protocol 

NFCIP består av två standarder, ECMA-340 och ECMA-352. Den förstnämnda är NFCIP-1 och den 

                                                           
16 En post som representerar tjänsten. Kan användas flera gånger. 

17 Denna posten kan ses som kärnan i ett ”Smart Poster”-meddelande eftersom ”NFC Smart Poster RTD” är en 

utökningen av URI RTD. Kan ej användas fler gånger. 

18 Här kan utvecklaren definiera vad som ska hända med URI-posten (t.ex. öppna i webbläsare eller spara som 

bokmärke), och det ska nämnas att NFC Forum rekommenderar att inkludera denna för att garantera 

samma funktionalitet från enhet till enhet, även om den inte är obligatorisk. 

19 Ger utvecklaren en möjlighet att lagra en eller flera bilder (i MIME-typ). Enheten kan då visa den bilden som 

bäst stämmer överens med dess kapabilitet. Är inte obligatorisk.  

20 En bra kombination av denna och typ-posten ger enheten i fråga en chans att besluta om den har möjlighet 

att hantera det objektet som refereras eller inte. 

21 Används för definiera typen av det externa objektet som refereras till genom innehållet i URI-posten. Är, likt 

storleks-posten, inte obligatoriskt men användning av de båda uppmuntras. 



Teknikgranskning  2008-05-20 

Sidan 23 av 48 

 

andra är NFCIP-2; en utökning av NFCIP-1 med hur upptäckandet och valet av ett 

kommunikationsläge hanteras. 

Att ECMA-340 är den enda standarden för NFCIP-1 är inte hela sanningen då ISO/IEC har adopterat 

ECMA-340 i den egna ISO/IEC 18092. NFCIP-1 beskriver vilka kommunikationslägen som finns 

tillgängliga, bland annat så återfinns definitionerna för "Active" och "Passive" som nämns i [Tabell 2]. 

De som är aktuella för NFCIP-2 är däremot "NFC", "PCD" och "VCD". Efter att ett läge valts så finns 

det krav på det efterföljande beteendet för respektive läge. Ett återkommande krav är att inte störa 

eventuell befintlig trafik på operationsfrekvensen vilket löses genom att NFC-enheterna inte 

aktiverar det egna RF-fältet när den känner av ett externt RF-fält. 

 

 

Bild 5: Översikt NFCIP-2 [ECMA-352] 
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4 Säkerhetsaspekter 

De båda teknikerna Certified Wireless USB och Near Field Communication är fundamentalt olika i sin 

säkerhetsintegration. Certified Wireless USB har säkerhetsfunktioner som ett krav för att en produkt 

ska få bära varumärket. För Near Field Communication kan det sammanfattningsvis konstateras att 

det åläggs utvecklaren att integrera de säkerhetsfunktioner som anses nödvändiga. Certified Wireless 

USB sätter däremot säkerheten i främsta rummet och är enligt vår mening minst lika säker att 

använda som de tidigare versionerna av USB. 

NFC har sin styrka i det korta avståndet som enheterna kan kommunicera vid, vilket ger en 

grundläggande säkerhet som i vissa användningsområden är tillräcklig. Som tidigare nämnt har 

Marcus Torchia vid Yankee Group citerats med uttalandet att kontaktlös kommunikation är säkrare 

än kreditkort eftersom kunden inte behöver ge sitt kort till säljaren. Vi menar att riskerna med 

betalningar över NFC ökar i takt med summorna och är övertygade om att desto större möjligheten 

är för en stor utdelning desto större är även risken att någon illsinnad individ försöker sig på att 

försöka avlyssna kommunikationen för att få tag på känslig information som kreditkortsnummer. 

4.1 Certified Wireless USB 

4.1.1 Säkerhetsproblem 

Advanced Encryption Standard uppvisar endast svagheter när attackeraren antingen redan har 

tillgång till systemet antingen fysiskt eller har tillgång till att exekvera applikationer på systemet. Har 

attackeraren inte tillgång till systemet uppvisar AES inga svagheter [Osvik, Shamir ... 2005] [Kocher, 

Jaffe ... 1998]. 

Certified Wireless USB använder sig av kryptering på hårdvarunivå. Det har bevisats att en attack mot 

en AES algoritm är fullt möjlig då krypteringen utförs på hårdvarunivå *Kocher, Jaffe … 1998+. Dessa 

attacker är en typ av ”Side Channel” attacker som innebär analys av hårdvarans strömförbrukning 

och/eller emissioner. Detta är en komplicerad operation då attackeraren måste ha tillgång till 

hårdvaran i en miljö där insamlande av data kombineras med kunskap om hur hårdvaran arbetar. 

Certified Wireless USB stöds av ett flertal olika hårdvarutillverkare, detta innebär att för varje 

hårdvarudesign är analysen varierande, vilket komplicerar situationen för en attackerare.  

4.1.1.1 Avlyssning 

Eftersom krypteringen till Certified Wireless USB kan vara sårbar för attacker, om en sådan attack 

lyckas kommer attackeraren över den krypteringsnyckel som för tillfället används och kan avlyssna 

kommunikationen mellan enheten och värden. Attackeraren kan inte avlyssna annan kommunikation 

då varje anslutning har en unik krypteringsnyckel, förutom den som används av värden för att skicka 

broadcast-meddelanden. 

4.1.1.2 Dataförvanskning 

Dataförvanskning innebär att en attack riktar sig emot att förhindra kommunikation mellan Certified 
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Wireless USB enheter, vilket förmodligen är utförligt men komplicerat då tekniken kommunicerar på 

ett stort frekvensområde. 

4.1.1.3 Dataförändring 

Dataförändring är inte tillämpbart då kommunikationen krypteras med en teknik som autentiserar 

varje meddelande genom att varje meddelande är beroende av meddelandet före för att dekrypteras 

rätt. 

4.1.1.4 Datatillägg 

Dataförändring är inte tillämpbart av samma skäl som dataförändring. 

4.1.1.5 Man-in-the-Middle attack 

En Man-in-the-Middle attack är svår att genomföra då användaren måste godkänna parningen av nya 

enheter, dessa enheter är därefter låsta till varandra.  

Certified Wireless USB enheter har tre parningsprocesser, dessa processer verifierar att rätt enhet 

ansluts till värden och utesluter därmed att en enhet ansluts till fel värd. 

En attack baserad på Man-in-the-Middle får anses vara svår att genomföra, då 

autentiseringsprocesserna ser till att rätt enhet ansluts. 

4.1.2 Sammanfattning av säkerhetsproblem 

Certified Wireless USB har ett genomgående skydd mot attacker, detta för att säkerhetsteknikerna är 

integrerade i standarden. Skydden är designade för att hindra både avsiktliga intrång och oavsiktliga. 

Som ett exempel kan tekniken jämföras med WiFi där det sker både oavsiktliga och oavsiktliga 

intrång. Det kan ex. vara en granne som oavsiktligt anslutit sig till fel nätverk, men också en illvillig 

person som försöker komma åt ett företagsnätverk. Certified Wireless USB skyddar sig mot dessa 

typer av felanslutningar, då anslutningsprocesserna är uppbyggda för att förhindra oavsiktliga 

attacker och riktade attacker. Tekniken är skyddad då det bara finns en säkerhetsnivå, med det 

menas att det inte finns möjlighet att konfigurera fel. 

Vid anslutningen krävs det att båda enheterna förbereds för anslutningen genom 

användarinteraktion, vilket förhindrar att utomstående enheter ansluter. 

För att sammanfatta säkerhetsproblemen så har vi identifierat att Certified Wireless USB har följande 

svagheter (svaghet markerat med X):   

 Avlyssning Dataförvanskning Dataförändring Datatillägg MITMA 

CWUSB      

Tabell 5: Säkerhetsbrister med Certified Wireless USB 
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4.2 Near Field Communication 

4.2.1 Säkerhetsproblem 

4.2.1.1 Avlyssning 

Near Field Communication är en trådlös teknologi, vilket medför större risk för att data som skickas 

mellan två enheter kan snappas upp av tredje part. Enligt [Haselsteiner, Breitfuß 2006] så är 

avlyssning ett reellt hot då de anser att den nödvändiga kunskapen samt utrustning för att 

genomföra en avlyssning finns tillgänglig. 

Avståndet mellan avlyssnaren och de två kommunicerande enheterna är av vikt då det utökar 

möjligheterna för en eventuell avlyssnare. Enligt [Haselsteiner, Breitfuß 2006] så är det svårt att 

avgöra hur långt ifrån de kommunicerande enheterna som det är möjligt att uppfånga signalen. 

4.2.1.2 Dataförvanskning 

Dataförvanskning innebär att en tredje person stör ut kommunikationen mellan två NFC-enheter.  

Attackens syfte är att störa ut kommunikationen så att en tjänstapplikation inte längre kan utföra sin 

funktion. [Haselsteiner, Breitfuß 2006] jämför attacken med en DoS-attack22.  

Attacken är tämligen simpel att utföra om attackeraren har djupare kunskap om hur Near Field 

Communication fungerar. Enligt [Haselsteiner, Breitfuß 2006] så är det en inte för komplicerad typ av 

attack men attackeraren kan inte manipulera kommunikationen. 

4.2.1.3 Dataförändring 

Dataförändring innebär att attackeraren försöker förändra den kommunikation som sker legitimt 

mellan två enheter. Attacken sker genom att förändra bitar i kommunikationen, den mottagande 

enheten behandlar det mottagna meddelandet som vanligt . Förmågan att göra dessa förändringar 

beror på moduleringsprotokollet och förändras beroende på vilken moduleringsteknik23 som 

används. Attackerarens förmåga påverkas då den ibland kan förändra hela kommunikationen och 

ibland bara delar. Enligt [Haselsteiner, Breitfuß 2006] så beror förändrings möjligheten på att 

avkodandet av meddelande är varierande beroende på vilken moduleringsteknik som används. 

4.2.1.4 Datatillägg 

Med datatillägg menas att en attackerare kan lägg till ett meddelande i kommunikationen mellan de 

två legitima enheterna. Tekniken skiljer sig mot dataförändring då det är fråga om skicka ett extra 

meddelande jämfört med dataförändring då ett meddelande påverkas av en attackerare medan det 

skickas. Vid ett datatillägg så måste attackeraren svara på meddelandet före den legitima 

                                                           
22

 Denial of Service är en attack med syfte att överbelasta en tjänst till den grad att den blir obrukbar för 

användaren. 

23
 Det finns två olika moduleringstekniker, de är ”modified Miller” och ”Manchester coding”.    
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mottagaren. Enligt [Haselsteiner, Breitfuß 2006] så är den här typen av attacker endast möjlig då den 

legitima mottagaren tar lång tid på sig att svara. 

4.2.1.5 Man-in-the-Middle attack 

Attacken genomförs genom att låta de två enheterna, som har ambitionen att kommunicera med 

varandra, luras att prata med attackeraren. Attackeraren har då möjlighet att förvanska budskapet 

innan det skickas vidare.  

Genomförandet av en Man-In-the-Middle attack är svår att utföra då de legitima enheterna känner 

att det skapas ett extra RF-fält. Enligt [Haselsteiner, Breitfuß 2006] så är det nästintill omöjligt att 

genomföra en sådan attack i verkligheten. 

4.2.1.6 NDEF 

I NDEF specifikationerna finns ingen modell för att hantera mottagen data baserat på dess typ utan 

all databehandling lämnas över till applikationen som är delaktig i informationsutbytet [Ahson, Ilyas 

2007], vilket är viktigt att ha i åtanke vid utveckling. Detta innebär att applikationen behöver kolla av 

typen på innehållet och sedan vidarebefordra det till rätt program, förslagsvis det programmet som 

är associerat med den aktuella typen på enheten. Vid eventuell hårdkodning minskar 

kompatibiliteten med andra enheter som inte nödvändigtvis har samma uppsättning av 

applikationer. 

4.2.1.7 NFC Text Record Type 

NFC Text Record Type Definition specifikationen ses som en säkerhetsrisk av NFC Forum och 

rekommenderas därmed att endast användas i informationssyfte [Ahson, Ilyas 2007]. Texten på en 

tagg kan exempelvis skrivas över, vilket kan lura en användare till att tro att en viss handling utförs 

när egentligen något helt annat faktiskt sker. Det skulle kunna vara att en liten24 applikation överförs 

när användaren tror att det är en URI och på så viss får en annan tillgång till användarens enhet mot 

hans vetskap vilket kan användas för att samla information om användaren eller för att få tillgång till 

hårdvaran. 

4.2.2 Sammanfattning av säkerhetsproblem 

NFC kan inte i sig själv skydda mot avlyssning, men det är värt att notera att data som skickas i passivt 

läge är synnerligt svårare att avlyssna än data som skickas i aktivt läge, men vid känslig data så är det 

inte tillräckligt att förlita sig på och det bör upprättas en säker kanal för överföring. 

NFC kan kontra dataförvanskning p.g.a. att de kan läsa av RF-fält samtidigt som de skickar data och 

om detta görs så kan den upptäcka anfallet. Det krävs en hög signalstyrka för att korrumpera data, så 

alla sådana attacker ska gå att upptäcka. Enligt [Haselsteiner, Breitfuß 2006] så är NFC väl rustat för 

att klara av att ge ett fullgott skydd mot dessa attacker. 

                                                           
24

 Vi använder begreppet litet för att bandbredden är maximalt 424 kbit/s vilket är för långsamt för att större 

mängder data ska kunnas flyttas till användarens enhet utan att väcka uppmärksamhet. 
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Vid dataförändring är det mer komplicerat, men den universellt bästa lösningen är att använda en 

säker kanal för överföring. Det finns två andra möjliga lösningar: 

 Vid användning av 106kbit/s i aktivt läge så blir det omöjligt för en attackerare att modifiera 

all data som skickas över RF-länken [Haselsteiner, Breitfuß 2006]. Detta innebär att för att 

båda riktningarna så behövs aktivt läge för att skydda mot datamodifikation, det är möjligt 

men den stora nackdelen är att det är aktivt läge som är mest sårbart för avlyssning. Skyddet 

är inte heller perfekt, utan vissa bitar kan fortfarande modifieras. 

 NFC-enheter kan kolla RF-fältet samtidigt som en överföring, detta innebär att den sändande 

enheten kan kontinuerligt kolla efter en sådan attack och stoppa överföringen när den 

upptäcker en sådan. 

Datatillägg har tre möjliga alternativ när det gäller säker kommunikation, men återigen så är det 

bästa alternativet att upprätta en säker kanal, de två andra är: 

 Den svarande enheten svarar utan fördröjning, attackeraren kan inte vara snabbare än den 

godkända enheten, och om den är lika snabb, så skickas data samtidigt och inget kommer att 

tas emot av den sändande enheten. 

 Det går att lyssna på kanalen under tiden den är öppen för svar, då går det att upptäcka om 

en annan enhet försöker infoga data. 

Som [Haselsteiner, Breitfuß 2006] påvisar så är det praktiskt omöjligt att genomföra en "Man-In-The-

Middle-Attack" på en NFC-anslutning. Det rekommenderas dock att använda ett aktiv-passiv 

kommunikationsläge så att RF-fältet kontinuerligt genereras av en av de två godkända enheterna. 

Den aktiva enheten borde även övervaka RF-fältet vid överföring för att upptäcka eventuella 

störningar skapade av attackeraren. 

För att sammanfatta säkerhetsproblemen så har vi identifierat att NFC har följande svagheter 

(svaghet markerat med X): 

 Avlyssning Dataförvanskning Dataförändring Datatillägg MITMA 

NFC X  X X  

Tabell 6: Säkerhetsbrister med Near Field Communication 

NFC kan med andra ord erbjuda ett fullgott skydd mot dataförvanskning och Man-in-the-Middle-

attacker, men är svagt mot avlyssning och till viss mån, dataförändring och datatillägg. Det kan även 

vara värt att tänka på vad NDEF och NFC Text Record Type medför för risker och problem. De är inte 

fullt så allvarliga, men de ligger likväl hos utvecklaren av applikationer att tänka på för att inte utsätta 

deras system för onödiga svagheter. 
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5 Säkerhetslösningar 

Här presenteras de resultat som vi har fångat upp i genomförandefasen, ett X innebär brister. 

 Avlyssning Dataförvanskning Dataförändring Datatillägg MITMA 

NFC X  X X  

CWUSB      

Tabell 7: Summering av säkerhetsproblem 

5.1 Certified Wireless USB 

Inom ramen för rapporten har endast ett potentiellt säkerhetsproblem identifierats, detta 

säkerhetsproblem är beroende på hårdvarudesignen. Då inga studier av hur känslig hårdvaran som 

stöder Certified Wireless USB är kan ingen slutsats om ”Side Channel”-attackers effektivitet dras. Det 

kan dock konstateras att en lösning på säkerhetsproblemet finns i designen av hårdvaran och inte på 

applikationsnivå, lösningen ligger därför utanför rapportens ram.  

5.2 Near Field Communication 

Near Field Communication uppvisar svagheter, detta innebär att systemutvecklaren på 

applikationsnivå måste implementera skydd för de risker som framkommit. För att 

implementeringen ska kunna anses vara säker och inte utgöra en risk. 

5.2.1 Krypterad länk 

Lösningen är enkel att implementera och ger säker kommunikation mellan två NFC-enheter, den ger 

ingen säker identifiering av parterna i kommunikationen. 

Lösningen kan vara lämplig då information som skickas via Near Field Communication kan vara till 

gagn för en tredje part, genom att införa en krypterad länk så försäkras att ingen utomstående kan ut 

tyda meddelandet som skickas mellan enheterna. 

Kommunikationen mellan NFC-enheter måste säkras då känsliga uppgifter ska skickas mellan 

enheterna. För att göra detta så behövs en krypterad länk. NFC-enheter är i regel begränsade vad det 

gäller beräkningskraft, detta måste även tas i beaktande då en av enheterna inte är begränsade, då 

det är den svagaste enheten i länken som sätter gränsen för hur mycket beräkningsresurser som kan 

användas för att utföra krypteringen. Det är en fördel att använda sig av symmetriskkryptering då 

den är resurssnål, problemet är nyckelöverföringen. Det går även att använda sig av 

symmetriskkryptering, problemet är att den kräver ett större utnyttjande av beräkningsresurser.  
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Bild 6: Symmetrisk kryptering för en säker NFC-länk 

Vi rekommenderar användning av en nyckelbytesalgoritm25 för att föra över en symmetrisk 

krypteringsnyckel för att sedan använda sig av en symmetrisk krypteringsalgoritm för att kryptera 

data som skickas över länken. Denna tillämpning är enkel att implementera i en Java ME baserad 

NFC-enhet med stöd för SATSA Crypto26. I de fall där SATSA Crypto saknas måste implementeringen 

av krypteringsalgoritmerna ske på annat sätt ex. genom att implementera algoritmerna eller 

installera ett paket med stöd för algoritmen. 

5.2.2 Säker identifiering 

Public Key Infrastructure27 är en intressant teknik att använda tillsammans med Near Field 

Communication då den kan användas för att identifiera en köpare av en produkt eller tjänst. Detta 

kan ske på följande sätt, när en kund besöker en butik så väljer kunden att signera, exempelvis en 

lista på de produkter kunden valt att köpa tillsammans med ett pris på respektive produkt. Säljaren 

har då ett bevis på att du köpt de produkter som står på listan. Detta sker genom att signaturen 

dekrypteras med personens publika nyckel, det som återstår är en kontrollsumma av kvittot. På så 

sätt kan en signatur bindas till en publik nyckel. Finns denna publika nyckel i en Public Key 

Infrastructure så går det att koppla en person eller organisation till ett köp eller tecknande av en 

tjänst. 

Vi har tidigare nämnt att det finns stöd för de tekniker som behövs för att skapa tjänster för handel 

och signatur av avtal. Tyvärr finns inte alla dessa funktioner inbyggda i samtliga Java ME kompatibla 

mobiltelefoner men de är standardiserade i nästa generations Java ME MSA (Mobile Service 

Architecture). Mobila enheter med stöd för nästa generations Java ME har lanserats. I och med detta 

tvingas samtliga telefoner som är NFC-kompatibla och kompatibla med Java ME teknologi att införa 

dessa API som möjliggör Signering, PKI stöd och kryptering. 

                                                           
25

 Nyckelbytesalgoritm för mer information se Appendix III. 

26
 Se Appendix IV för mer information om SATSA. 

27 Mer information om Public Key Infrastructure (PKI) finns i appendix III. 
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Near Field Communication är en teknik som är tänkt att användas till bl.a. att utföra betalningar med, 

vilket ställer höga säkerhetskrav. Vi rekommenderar här användning av en lösning baserat på Public 

Key Infrastructure (PKI) och signering för att säkert kunna binda köparen till varje köp. Dessa två 

tekniker tillsammans binder en person till ett köp, vilket gör att det går att bevisa att en person har 

utfört ett köp då ett fingeravtryck finns av ex. kvittot. Dock ställs krav på att NFC-enheten har tillgång 

till en säker lagringsplats, detta behövs då den privata nyckeln som är nödvändig för att utföra en 

signering/kryptering måste lagras på en skyddad plats dit åtkomsten är begränsad. Åtkomsten kas 

t.ex. regleras av att användaren måste godkänna varje åtkomst eller att användaren sätter upp regler 

för varje applikation. Krypteringsnycklarna som tillhör användaren måste även vara signerade av en 

tredje part som garanterar användarens identitet. 

 

Bild 7: PKI diagram 

 

 

Bilden ovan visar på hur en lösning med PKI kan användas för att skapa en lösning för att utföra säkra 

betalningar med en NFC-kompatibel mobiltelefon. NFC-länken överför kvittot och en kontrollsumma 

på densamma, mobiltelefonen skapar därefter en signatur på kontrollsumman. Signaturen skickas 

därefter tillbaka till betalterminalen som begär att Payment Service Provider:n28 verifierar identiteten 

och om den faller väl ut, överför den begärda summan. NFC-länken behöver inte vara krypterad då 

data som transporteras över länken inte behöver skyddas. 

Nyckeln som finns på mobiltelefonen måste förnyas vid regelbundna intervaller, vilket kräver en 

uppkoppling till PKI:n som verifierar begäran av nyckeluppdateringen. 

                                                           
28

 Payment Service Provider hanterar kommunikation mellan bank, kortföretag och inlösare. Erbjuder ett sätt 

att integrera betalningsfunktionalitet. 
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6 Analys och Diskussion 

De lösningar vi föreslår som säkra, är naturligtvis inte helt säkra; det finns inget system som 

fullkomlig säkerhet. Det handlar istället om att ha en säkerhetsnivå som är tillräckligt svår att forcera 

det vill säga att en attack kräver stora resurser och på så sätt blir ointressant. 

6.1 Certified Wireless USB 

Certified Wireless USBs svaghet gentemot ”Side Channel” attacker anser vi vara marginell och utgör 

därför inget hot. Komplexiteten i attacken talar för att attacker inte kommer att ske, dels för att det 

är svårt att se varför en attackerare som har den djupa tekniska kunskapen som behövs för att 

genomföra en attack skulle vilja ha åtkomst till en Certified Wireless USB enhet. En attack borde 

riktas mot en av enheterna som kommunicerar, inte själva kommunikationen. Ett exempel på en 

sådan attack skulle kunna vara att komma över kontaktinformation som lagras på en mobiltelefon, 

informationen synkroniseras via en Certified Wireless USB anslutning till en persondator. Istället för 

att attackera kommunikationen anser vi att det är troligare att en attack sker mot persondatorn eller 

mot mobiltelefonen. Vi anser att det vore enklare att lura in användaren att installera en trojan eller 

dylikt och på så sätt komma över kommunikationen. 

Vi anser att en attack mot Certified Wireless USB är så pass komplicerad att den är osannolikt i de 

användningsområdena som definierats i kap 3.1.  

6.2 Near Field Communication 

Near Field Communication (NFC) saknar inbyggda säkerhetstekniker, vilket innebär att det är 

utvecklarna som måste ta säkerhetsbristerna till sig och implementera nödvändiga skydd. NFC skiljer 

sig på så sätt mot Certified Wireless USB, vilket kan tolkas som negativt för NFCs räkning då tekniken 

ser oskyddad ut vid en första anblick. Enligt vår mening är NFCs styrka det att säkerhetsnivån kan 

anpassas dynamiskt till varje implementation, det är en stor styrka men ställer samtidigt större krav 

på utvecklarna. 

 Near Field Communication har ytterligare en styrka, nämligen den att kommunikationen endast sker 

på ett avstånd på max tio centimeter. Denna naturliga fördel för NFC minskar risken för oavsiktliga 

anslutningar, då det krävs nästintill en fysisk kontakt mellan enheterna. 

NFC Data Exchange Format (NDEF) har som tidigare identifierats inte ett speciellt sätt att hantera 

mottagen data baserat på dess typ, utan all data ska behandlas av den applikation som är 

konstruerad för att hantera den typen av data som överförs. Ett bildprogram ska hantera bilder, en 

webbläsare ska hantera länkar till webbplatser och videoklipp ska spelas upp av en mediauppspelare. 

Det är heller inte lämpligt att hårdkoda vilket program som ska öppna vilken typ eftersom det 

innebär att alla användare inte kommer att kunna öppna det meddelandet. Olika enheter levereras 

med olik mjukvara, och det är ingenting som hindrar en användare att installera ny programvara på 

sin enhet. Detta är inte så mycket ett säkerhetsproblem som det är ett problem som utvecklaren av 

applikationer måste hantera för att följa NFC Forums ideologi. Det går dock att utnyttja denna 

designsvaghet på samma sätt som NFC Text Record Type (TRT) kan nyttjas för att manipulera 

användare att utföra handlingar som är skadliga för deras integritet utan deras vetskap, s.k. phishing. 
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Tar man det ett steg till så kan Text Record Type användas i samband med NDEF för att ge en längre 

beskrivning över innehållet än titel-posten i ett NDEF-meddelande. Innehållsbeskrivningen som 

skickas över med TRT, i samband med en titel kan vara tillräckligt för att lura användaren att tro att 

det är säkert att fortsätta. Detta är dock omätbart för oss i dagsläget och varierar på en individuell 

basis, det finns dock forskning [Dhamija, Tygar ... 2006] inom phishing som påvisar att det är en risk. 

6.2.1 Säker identifiering 

Near Field Communication har otaliga användningsområden men det användningsområdet som 

kräver störst uppmärksamhet är, enligt oss, mobila betalningar, då det torde finnas större intresse att 

hitta svagheter i detta användningsområde. Vi anser betalningsinformationen måste krypteras om 

den transporteras och lagras på samma sätt som på ett vanligt magnetkort, det vill säga att 

informationen är statisk och läses av som sådan. Den lösningen som vi förordar i är att använda sig av 

säker identifiering som teknik för att informationen som förs över vid varje köp ska vara unik och 

bara gälla i för det specifika köpet. Vi har dock lämnat metoden för att verifiera att det är rätt 

användare som godkänner köpet, inte bara ”rätt” mobiltelefon. En metod skulle kunna vara att 

använda sig av en traditionell Pinkod för att verifiera identiteten på användaren, nackdelen med 

metod är att den komplicerar betalningsförfarandet. En biometrisk lösning kan bli aktuell i framtiden 

om sådan teknik byggs in i framtida mobiltelefoner. I den nuvarande situationen rekommenderar vi 

istället en trappstegsmodell där behovet av verifiering kan styras av summan på köpet. 

Ett hinder för att använda NFC-kompatibla mobiltelefoner till betalningar är att det behövs en 

internationell standard för hur betalningar ska utföras. GSMA har lanserat ett projekt, ’Pay-buy 

Mobile’, som är ett globalt initiativ med stöd av både tillverkare av mobiltelefoner samt operatörer 

för att få ett universellt system för att sköta betalningar. Visionen är att alla mobila betalningar ska 

fungera på samma sätt, till skillnad från de fragmenterade lösningarna från olika fronter som prövats 

på tidigare. ’Pay-buy Mobile’ använder lösningen med Pinkod för att verifiera att det är rätt person 

som genomför köpet, mycket eftersom att det innebär att existerande kassasystem enkelt kan utökas 

med NFC-kompatibilitet. 

Detta är ett steg i rätt riktning när det gäller mobila betalningar, då vi tror att det krävs en enhetlig 

standard för att mobila betalningar med NFC ska bli en framgångsrik teknik. 

6.2.2 Krypterad länk 

En krypterad länk är ett bra sätt att uppnå en god nivå av säkerhet; frågan är dock i vilka 

användningsområden som en krypterad länk behöver upprättas vid NFC kommunikation. 

Bandbredden som finns tillgänglig är för låg för att kunna överföra stora mängder data (t.ex. bilder, 

videoklipp, etc.) så att använda NFC som en ersättningsteknik för Certified Wireless USB är uteslutet. 

NFC är tänkt att vara flexibelt och lättanvänt, användningsområdena är således endast begränsade av 

dels fantasin och dels specifikationerna och säkerhetsanpassningen bör därmed styras av sunt 

förnuft; ett spel kräver mindre säkerhet än att betala med ett kreditkort. Vi menar att 

säkerhetsbehovet likt verifieringsbehovet kan justeras enligt en trappsstegsmodell där behovet styr 

säkerhetsnivån. 
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[Haselsteiner, Breitfuß 2006] menar att eftersom NFC har en naturlig styrka mot Man-in-the-Middle-

attacker så behöver man inte ha en komplicerad konfiguration med autentisering av nycklar utan att 

det räcker med en ”standard key agreement” (SKA)29 som Diffie-Hellmann i dess standardutförande 

(ingen autentisering) för att komma överens om en symmetrisk nyckel (t.ex. AES) för att dela känslig 

information med varandra. 

Vi menar att risken att en illasinnad person lägger ner arbetet som krävs för att kunna avlyssna 

kommunikationen ökar i takt med den eventuella utdelningen som är möjlig, vilket innebär att det är 

onödigt arbete att köra all trafik genom en säker kanal. 

6.3 Slutsatser 

Rapporten har granskat Certified Wireless USB och Near Field Communication och föreslagit 

lösningar baserade på mjukvara för de dokumenterade säkerhetsproblemen som upptäckts, i de fall 

sådana har varit tillämpbara. 

De säkerhetslösningar vi har föreslagit är inte perfekta utan ger endast en ökad säkerhetsnivå för 

applikationerna och försvårar en attack mot systemet. Syftet med åtgärderna är att göra en attack så 

pass kostsam att den inte är lönsam och på så viss förhindra attacker. Vi menar att risken att en 

illasinnad person lägger ner arbetet som krävs för att kunna avlyssna kommunikationen ökar i takt 

med den eventuella utdelningen som är möjlig, vilket innebär att det är onödigt arbete att köra all 

trafik genom en säker länk. Near Field Communication har uppvisat ett flertal bister i säkerhet, 

bristerna är avsiktliga, då tekniken inte har ett standardiserat skydd. 

Båda teknikerna kan vara känsliga för ”Side Channel ” attacker, dock så beror känsligheten på hur 

krypteringsalgoritmen är implementerad samt vilket skydd som finns på hårdvaran mot dessa 

attacker. Vi anser att problemet är begränsat, men att det måste tas i beaktande vid varje 

implementation. 

Hypotesen får anses delvis bevisad då vi har upptäckt säkerhetsproblem i en av de granskade 

teknikerna som kräver åtgärder för att tekniken ska kunna anses vara säker. Vi anser att med de 

lösningar vi föreslår så nås en säkerhetsnivå som är god. 

6.4 Validitet 

Resultaten bygger på data som sammanställts genom litteraturstudier tillsammans med 

sekundärdata. Framtida studier som baserar sig på andra metoder kommer att ge ett resultat som 

följer samma riktning. Vår uppfattning är att framtida studier däremot kan ge ett mer underbyggt 

resultat om de baserar sig på praktiska försök. En sådan studie skulle ge oberoende data som kan 

användas för att etablera precisa resultat. T.ex. skulle praktiska mätningar av avlyssningsbarheten 

hos Near Field Communication under olika förutsättningar vara till godo för att ge utvecklare bättre 

riktlinjer när och varför skydd är av intresse. I dagsläget kan vi bara säga att det är en risk och inte ge 

konkreta uppgifter såsom vilka avstånd det rör sig om. [Haselsteiner, Breitfuß 2006] definerar endast 

väldigt vaga avstånd för att ge en uppfattning och även de pekar på att fler studier krävs i och med 

att tekniken får en större spridning. 

                                                           
29

 För mer information om nyckelbytesalgoritmer se Appendix III. 



Analys och Diskussion  2008-05-20 

Sidan 35 av 48 

 

Resultaten från framtida studier skulle kunna skilja sig från våra beroende på hur begreppet säkert 

definieras. Denna studie har argumenterat sig fram till två punkter där en attack anses osannolik; 1) 

genomförande är för komplicerat och 2) det finns inget ekonomiskt intresse för en eventuell attack. 

En alternativ studie med betydligt högre krav på vad som är ”säkert” kommer ha den naturliga 

följden att resultatet blir annorlunda. Om studien t.ex. bedömer Man-in-the-Middle-attacker att vara 

ett reellt hot kommer en krypterad länk med Diffie-Hellman som nyckelutbytningsalgoritm vara 

uteslutet eftersom handskakningen är okrypterad. 

6.5 Fortsatta studier 

Lösningar baserade på mjukvara har baserats på generella tekniker för att lösa problem av de slag vi 

har upptäckt och vara möjlig att använda på andra plattformar än Java, dock så har vi inte undersökt 

detta och lämna fältet öppet för vidare studier. 

En implementation av de tekniker som vi föreslår är av intresse, då vi inte har haft möjlighet att 

utföra praktiska tester själva. Vi har inte haft möjlighet att investera i den hårdvara som krävs, 

Cybercom var däremot vänliga nog att tillhandahålla en telefon med stöd för NFC, men den 

levererades en vecka innan deadline för kandidatarbetet. Även om vi haft mer tid med hårdvaran så 

fattas det stora delar av testmiljön för att kunna övervaka trafiken som skickas. Absoluta minimum 

hade varit ytterligare en telefon. 

Vad det gäller ”Side Channel” attacker föreslår vi att ytterligare studier görs på hur sårbara Certified 

Wireless USB produkter egentligen är. 



Källförteckning  2008-05-20 

Sidan 36 av 48 

 

7 Källförteckning 

7.1 Litteratur 

Ahson, Ilyas 2007 

Syed Ahson, Mohammad Ilyas (2007), RFID handbook: applications, technology, security, and privacy, 

CRC Press, ISBN 978-1-4200-5499-6 

Blaxter, Hughes … 2006 

Loraine Blaxter, Christina Hughes, Malcolm Tight (2006), How to research, Open University Press, 

ISBN: 0-335-21746 

Debbabi, Saleh… 2004 

Mourad Debbabi, Mohamed Saleh, Chamseddine Talhi, Sami Zhioua (2007), Embedded Java Security, 

ISBN 1-84628-590-9. 

Dhamija, Tygar … 2006 

Rachna Dhamija, J. D. Tygar, Marti Hearst (2006), Why phishing works, ACM (N.Y): 

http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1124772.1124861, Kontrollerad 2008-05-14. 

Haselsteiner, Breitfuß 2006 

Ernst Haselsteiner, Klemens Breitfuß (2006), Security in Near Field Communication (NFC) – Strengths 

and Weaknesses; Philips Semiconductors. 

Hesseldahl 2004 

Arik Hesseldahl, A hacker's guide to RFID, Forbes Electronic Magazine, 29 Juli 2004: 

http://www.forbes.com/home/commerce/2004/07/29/cx_ah_0729rfid.html ,  Kontrollerad 2008-05-

05. 

Kocher, Jaffe … 1998 

Paul Kocher, Joshua Jaffe, Benjamin Jun (1998), Introduction to Differential Power Analysis and 

Related Attacks, Cryptography research. 

Osvik, Shamir ... 2005 

Dag Arne Osvik, Adi Shamir, Eran Tromer (2005), Cache Attacks and Countermeasures: the Case of 

AES. 

Schneier 2000 

Bruce Schneier (2000), Secrets and Lies, Wiley Publishing, ISBN 0-471-25311-1. 

Singh 1999 

Simon Singh (1999), Kodboken, Nordstedts, ISBN 91-7263-367-0. 

http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1124772.1124861
http://www.forbes.com/home/commerce/2004/07/29/cx_ah_0729rfid.html


Källförteckning  2008-05-20 

Sidan 37 av 48 

 

7.2 Standarder 

CNS01 

Committee on National Security Systems (CNSS), National Policy on the Use of the Advanced 

Encryption Standard (AES) to Protect National Security Systems and National Security Information 

ISO01 

ISO/IEC 14443 Identification cards -- Contactless integrated circuit(s) cards – Proximity cards 

ISO02 

ISO/IEC 18092 Information technology -- Telecommunications and information exchange between 

systems -- Near Field Communication -- Interface and Protocol (NFCIP-1) 

ISO03 

ISO/IEC 15693 Identification cards -- Contactless integrated circuit(s) cards -- Vicinity cards 

ISO04 

ISO/IEC 21481 Information Technology – Telecommunications and information exchange between 

systems – Near Field Communication Interface and protocol -2 (NFCIP-2) 

ISO05 

ISO/IEC 18000 Information technology -- Radio frequency identification for item management -- Part 

3: Parameters for air interface communications at 13,56 MHz 

ECMA01 

ECMA-340 Near Field Communication - Interface and Protocol (NFCIP-1) 

ECMA02 

ECMA-352 Near Field Communication – Interface and Protocol (NFCIP-2) 

WUSB01 

Certified Wireless USB, Specifikation, revision 10 

JAVA01 

Security and Trust Services API (SATSA) Version 1.0, JSR 177 Expert Group, Java Community Process 

JAVA02 

Contactless Communication API Version 1.0, JSR 257 Expert Group, Java Community Process 

JAVA03 

Mobile Information Device Profile 2.0 final release 2, JSR 118 Expert Group, Java Community Process 

JAVA05 

Mobile Service Architecture version 1.1, JSR 248 Expert Group, Java Community Process 

7.3 Webbreferenser 

WUSB02 

USB implementersforum, pressmeddelande, 

http://www.usb.org/press/WUSB_press/2008_04_02_usbif.pdf,  Kontrollerad 2008-04-24  

WUSB03 

http://www.usb.org/press/WUSB_press/2008_04_02_usbif.pdf


Källförteckning  2008-05-20 

Sidan 38 av 48 

 

Aleron reference designs, http://www.alereon.com/products/rdks/, Kontrollerad 2008-04-24 

WUSB04 

Samsung windows mobile phone syncing via Wireless USB, 

http://www.everythingusb.com/aeleron_12630.html, Kontrollerad 2008-04-24 

 

7.4 Bildreferenser 

Bild 1:  Certified Wireless USB med olika kluster, Whitepaper for Certified Wireless USB, Intel Corp. 

Bild 2: USB-till-Certified Wireless USB hubb, http://www.dlink.com/products/?sec=0&pid=629, 

Kontrollerad 2008-04-24 

Bild 5: Översikt av NFCIP-2, ECMA-352, http://www.ecma-

international.org/publications/standards/Ecma-352.htm, Kontrollerad 2008-05-07 

Bild 8: ‘Pay-Buy Mobile’ handelsflöde, http://www.gsmworld.com/pbm/how.shtml, Kontrollerad 

2008-05-02 

 

http://www.alereon.com/products/rdks/
http://www.everythingusb.com/aeleron_12630.html
http://www.dlink.com/products/?sec=0&pid=629
http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-352.htm
http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-352.htm
http://www.gsmworld.com/pbm/how.shtml


APPENDIX  2008-05-20 

Sidan 39 av 48 

 

APPENDIX 



APPENDIX  2008-05-20 

Sidan 40 av 48 

 

I. Bildregister 

BILD 1: CERTIFIED WIRELESS USB MED OLIKA KLUSTER ...................................................................................... 10 
BILD 2: USB-TILL-CERTIFIED WIRELESS USB HUB ............................................................................................... 11 
BILD 3: "HUB-AND-SPOKE" TOPOLOGI DÄR DATORN I MITTEN ÄR CERTIFIED WIRELESS USB-VÄRDEN ................ 14 
BILD 4:ANSLUTNING AV CERTIFIED WIRELESS USB ENHETER .............................................................................. 16 
BILD 5: ÖVERSIKT NFCIP-2 [ECMA-352] ............................................................................................................ 23 
BILD 6: SYMMETRISK KRYPTERING FÖR EN SÄKER NFC-LÄNK .............................................................................. 30 
BILD 7: PKI DIAGRAM ........................................................................................................................................... 31 
BILD 8: ÖVERBLICK AV JSR-257 ........................................................................................................................... 46 

 

II. Tabellregister 

TABELL 1: NFC LÄGEN ......................................................................................................................................... 20 
TABELL 2: KOMBINATIONER AV ÖVERFÖRINGSLÄGEN [HASELSTEINER, BREITFUß 2006] ..................................... 20 
TABELL 3: KOMBINATIONER AV ROLLER OCH ÖVERFÖRINGSLÄGEN [HASELSTEINER, BREITFUß 2006] ................. 20 
TABELL 4: STRUKTUREN AV ETT NDEF MEDDELANDE FRÅN ”NFC DATA EXCHANGE FORMAT TECHNICAL 

SPECIFICATION” ............................................................................................................................................ 21 
TABELL 5: SÄKERHETSBRISTER MED CERTIFIED WIRELESS USB .......................................................................... 25 
TABELL 6: SÄKERHETSBRISTER MED NEAR FIELD COMMUNICATION .................................................................... 28 
TABELL 7: SUMMERING AV SÄKERHETSPROBLEM .................................................................................................. 29 

 



APPENDIX  2008-05-20 

Sidan 41 av 48 

 

III. Relaterade tekniker 

Detta kapitel behandlar tekniker som är intressanta tillsammans med Near Field Communication 

och/eller Certified Wireless USB. Kapitlet behandlar både teknik som används av NFC och Certified 

Wireless USB samt teknik som är en del av de lösningar baserade på mjukvara som vi föreslår.  

Autentisering 

Autentisering är innebär att försäkra sig att någon är den de utger sig för att vara eller att försäkra sig 

om att något är vad det sägs vara.  

Autentiseringsprocessen innefattar att autentisera någon eller något dvs. att kontrollera deras 

uppgifter. Ett exempel på en autentiseringsprocess är ett bankomatuttag när kunden, efter att ha 

satt in bankomatkortet i automaten, begärs på en kod för att utföra uppdrag. På så sätt autentiseras 

kunden [Singh 1999]. 

Kryptering 

Kryptering är en teknik för att skydda information från obehöriga, tanken är att förvanska texten till 

obegripligheter genom att använda en nyckel. En nyckel ska sedan kunna användas för att ”låsa upp” 

meddelandet s.k. dekryptering. Det finns olika algoritmer för att kryptera meddelanden de skiljer sig 

åt i teknik samt i nyckellängder och ger olika säkerhetsnivåer [Singh 1999]. 

Det finns två huvudtyper av algoritmer symmetriska och asymmetriska, skillnaden mellan dessa typer 

av algoritmer är dels nyckelhanteringen samt förbruknings av beräkningskraft under användning 

[Singh 1999]. 

Symmetriska algoritmer största fördel är att de förbrukar förhållandevis lite beräkningsresurser vid 

användning, resursanvändningen skiftar mellan de olika symmetriska algoritmerna men i förhållande 

till asymmetriska algoritmer så förbrukar de lite resurser. Därav är de lämpliga att använda på 

plattformar som har begränsade beräkningsresurser så som t.ex. handhållna enheter. Den största 

nackdelen är att nyckelhanteringen är mer känslig i och med att det är samma nyckel som krypterar 

som dekrypterar [Singh 1999]. 

Asymmetriska algoritmers största fördel är att de har två nycklar en privat och en öppen. Den öppna 

nyckeln används för att kryptera meddelanden och kan inte dekryptera meddelanden igen. Den 

privata nyckeln kan dekryptera meddelanden. Detta ger algoritmen en unik egenskap nämligen den 

att ägaren kan sprida sin öppna nyckel utan risk dock så måste den privata nyckeln hållas i säkert 

förvar. Nackdelen med asymmetriska algoritmer är att de förbrukar förhållandevis mycket 

beräkningskraft vid användning, detta ger främst problem vid användning av enheter med 

begränsande resurser ex. handhållna enheter [Singh 1999]. 

Nyckelbytesalgoritmer 

Nyckelbytesalgoritmer är algoritmer som har till syfte att, initieringsfasen av kommunikation mellan 

två enheter, utföra ett byte av krypteringsnycklar på en osäker kommunikationskanal utan att en 

avlyssnare kan tillskansa sig nyckeln. Nyckelbytesalgoritmer baseras främst på asymmetriska 
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algoritmer. I regel är den överförda nyckeln en nyckel till en symmetrisk algoritm, anledningen till 

detta är att symmetriska och asymmetriska algoritmer har olika styrkor och svagheter. Deras 

egenskaper kan nyttjas tillsammans för att erbjuda en säker och resurseffektiv kommunikation 

mellan enheter. Styrkan i de asymmetriska algoritmerna nyttjas för att transportera nycklar emellan 

enheterna, därefter tar en symmetrisk algoritm över för att kryptera sessionsdata med den överförda 

nyckeln. På så viss nyttjas dessa två algoritmtyper för att erbjuda en säker och resurseffektiv 

kommunikation mellan två enheter [Singh 1999]. 

Signering 

En signatur är ett ”märke” unikt utmärker en entitet (som en person eller organisation) vars syfte är 

identifiera signatären och säkerställa äktheten i det signerade objektet. 

Elektronisk signering fungerar som så att en kontrollsumma från en text räknas ut med hjälp av en 

hash-algoritm. Kontrollsumman krypteras sedan med den privata nyckeln till en asymmetriskalgoritm 

och bifogas meddelandet, kontrollsumman kan sedermera dekrypteras med den publika nyckeln. 

Nycklarna har byt funktion jämfört med kryptering.  Detta ger en säker identifiering av signatären 

[Singh 1999]. 

Public Key Infrastructure 

Public Key Infrastructure (PKI) är en tjänst som erbjuder möjligheten att para ihop publika nycklar, till 

asymmetriska algoritmer, med dess ägare. En PKI är således ett register över vilka nycklar som har 

utgivits till en viss person eller ägare. Nycklarna kan även vara signerade av en tredjepart som ger 

trovärdighet till nyckeln. Den tredjeparten garanterar därigenom att en signatur skapad med den 

publika nyckeln är skapad av en viss person eller organisation. Den tredje parten kan även kallas en 

Certifikat Auktoritet (Certificate Authority). En PKI används för att två icke tidigare, för varandra, 

kända parter ska kunna autentisera varandra [Schneier 2000]. 

PKI kan användas för att tillsammans med signering användas för att skapa en lösning där en 

signering kan användas för att koppla ihop ett avtal med en person eller organisation.  

Lösningen kräver säker lagring av den privata nyckel så att den förblir hemlig, för detta behövs ett 

lagringsutrymme på mobiltelefonen som bara kan läsas av godkända applikationer. En lösning kan 

även vara att användaren godkänner användandet av den privata nyckeln för att det med säkerhet 

kunna binda användaren till signaturen. Användandet av signaturen kan t.ex. föregås av en pinkod 

för att försäkra sig om att det är rätt användare av mobiltelefonen. I framtiden kan andra lösningar 

såsom att med biometri avgöra om användaren har rätt att använda den privata nyckeln [JAVA01]. 

Java 

Java är ett objektorienterat programmeringsspråk som är plattformsoberoende. 

Plattformsoberoendet innebär att ett program skrivit i Java kan exekveras på ett stort antal 

datorarkitekturer och operativsystem, vilket underlättar för utvecklaren då den slipper göra en 

separat version av programmet för varje plattform [JAVA04]. 

Java Micro Edition är en anpassad version av Java för plattformar som har begränsade 

hårdvaruresurser och har begränsad i funktionalitet inom vissa områden. Vilket innebär att alla 
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funktioner inte finns till tillgängliga [JAVA03]. 

Connected Limited Device Configuration (CLDC) är en konfiguration av Java Me som är synnerligen 

begränsad då den endast innehåller stöd för grundläggande funktionalitet.  Den är kopplad till en 

profil som är anpassad för en typ av enheter, till CLDC finns två profiler (Mobile Information Device 

Profile (MIDP), Information Module Profile (IMP). MIDP är den profil som är intressant då den är 

anpassad för mobiltelefoner, applikationer skrivna för profilen kallas Midlets [JAVA03]. 

Mobiltelefoner i regel har stöd för Java ME, vilket får till följd att Midlets är vanligt att använda som 

standard att utveckla program för, vi kommer därför att fokusera de lösningar baserade på mjukvara 

vi föreslår till Java ME, CLDC, MIDP det vill säga Midlets. 

Mobile Service Achitecture är nästa generation av Java Me. Enligt SUN så har de första telefonerna 

som stödjer denna nya standard släppts. Standarderna förespråkar att ytterligare funktionalitet 

tillförs java ME. Sony Ericsson och Nokia är två ledande tillverkare som har lanserat mobiltelefoner 

baserade på MSA [JAVA05]. 

Advanced Encryption Standard 

Advanced Encryption Standard (AES) är ett symmetriskt block chiffer som 2001 utsågs till amerikansk 

krypteringsstandard. Algoritmen heter egentligen Rijindael. Fördelarna med AES är att den är 

förhållandevis snabb och enkel att implementera både på hårdvara och mjukvara. 

Chiffer kan antingen vara blockchiffer eller strömchiffer, skillnaden är att ett blockchiffer krypterar 

ett block med data åt gången jämfört med ett strömchiffer som krypterar ett tecken åt gången.  

AES är ett symmetriskt blockchiffer vilket innebär att det är samma nyckel för att kryptera och 

dekryptera, detta är en nackdel sett ur nyckeldistributionssynpunkt. Då det är ett absolut krav att 

nyckeln transporteras säkert, för om den blir komprometterad så kan innehavaren av nyckeln 

dekryptera samtliga meddelanden.  AES är godkänt av (National Security Agency) för att användas i 

system som är betydelse för den nationella säkerheten [CNS01]. 
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IV. Säkerhetstekniker i Java ME 

Säkerhetstekniker gås igenom och vilket stöd dessa har i Java ME och att samt därefter exemplifiera 

hur dessa skulle användas för att lösa de säkerhetsproblem som Certified Wireless USB och Near 

Field Communication har.  

Lösningar baserade på mjukvara fokuseras på Java då Midlets är en sprid form av program som körs 

på mobiltelefoner. Dock så är lösningarna förmodligen tillämpbara då de standarder vi baserar 

lösningarna på är generella och inte enbart tillgängliga för Javautvecklare. Vi har i rapporten valt att 

fokusera på Java ME pga. dess plattformsoberoende samt att det är ett väletablerat språk på 

mobiltelefoner.  

Kryptering 

Kryptering och dekryptering med Advanced Encryption Standard är en resurssnål och säker 

krypteringsteknik, som därför passar bra att användas i mobila enheter med begränsade 

hårdvaruresurser då den är en symmetrisk krypteringsalgoritm. 

Java Me har stöd för AES, stödet finns i ett API som heter SATSA(Security And Trust Services API). 

SATSA är ett tilläggspaket till Java ME kompatibla enheter i enlighet med JSR 177, Satsa består av fyra 

grundpaket, varav CRYPTO är det som innehåller krypterings och dekrypteringsfunktionerna 

[JAVA01]. 

 

 

Värt att notera är att SATSA inte följer med samtliga Java ME kompatibla mobiltelefoner, detta paket 

har tills nyligen endast följt med dyrare och mer avancerade mobiltelefoner. Nästa generation Java 

ME som kallas MSA(Mobile Service Architecture) tillhandahåller stöd för SATSA, paketet Crypto är 

obligatoriskt och måste vara en del av MSA. Detta enligt den senaste utgåvan av JSR 148 [JAVA05]. 

Signering 

Java erbjuder stöd för att göra elektroniska signaturer, stödet är inte en obligatorisk del av Java utan 

en utökning som kan läggas till. Stödet för att skapa signaturer ligger i ett underpaket till SATSA som 

heter PKI. PKI är inte ett obligatoriskt paket därför att paketet kan behöva en säker lagringsplats på 
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enheten eller på någon annan skyddad plats, därför är inte SATSA-PKI ett standard paket på mobila 

enheter. 

Enligt specifikationen för MSA så måste Java ME kompatibla enheter som använder plattformen MSA 

(Mobile Service Architecture) och har en säker lagringsplats på den mobila enheten implementera 

SATSA paketen PKI och APDU. PKI-paketet innehåller de funktioner som krävs för att utföra 

signeringen. APDU-paketet innehåller de funktioner som krävs för att kommunicera med en säker 

lagringsplats, på en mobil enhet såsom en mobiltelefon. 

Nyckelbytesalgoritmer 

En nyckelbytesalgoritm (Key Exchange Algoritm) måste utföras av en asymmetriskalgoritm om 

nyckelbytet ska ske över en osäker kommunikationslänk. SATSA Crypto stöder användandet av RSA-

algoritmen, och den tillhör de, enligt paketet, rekommenderade algoritmerna. Krypteringsalgoritmen 

RSA är lämplig att användas för att föra över en symmetrisk krypteringsnyckel. RSA är en obligatorisk 

algoritm i den nya Java Me plattformen MSA [JAVA05]. 

Diffie – Hellman är ytterligare en nyckelbytesalgoritm som skulle kunna användas på en mobil enhet. 

Algoritmen är förhållandevis enkel att implementera och passar bra ihop med NFC enheter, då vi 

förutsätter att NFC-enheter kommer att komma i kontakt med många enheter för att sedan kanske 

inte komma i kontakt igen [Singh 1999]. 
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V. Near Field Communication stöd i Java ME 

Java har stöd för Near Field Communication, stödet ligger i ett Application Programming Interface 

(API) som heter ”Contactless Communication” vilket kan användas för att implementera en 

javaapplikation som nyttjar tekniken. 

 

Bild 8: Överblick av JSR-257 

Contactless Communication 

Java Micro Edition är den version som har anknytning till Near Field Communication, då Java ME har 

stöd för Near Field Communication i och med JSR-257. JSR-257 är ett API som heter ”Contactless 

Communication” vilken möjliggör utnyttjande av NFC hårdvara.  

”Contactless Communication” (JSR-257) stödjer inte NFCIP (ISO 18092) som är basen i den utökning 

av RFID funktionaliteten som NFC erbjuder, dock så har Nokia utvecklat en utökning till ”Contactless 

Communication” vilken möjliggör kommunikation med NFCIP som protokoll. 

Contactless Communication API innehåller fem paket: 

Javax.microedition.contactless 
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Det enda paketet som är obligatoriskt att inkludera ger funktionalitet som är gemensamt för alla 

kontaktlösa ”targets” som stöds av JSR-257. Huvudpelaren är i detta API är DiscoveryManager 

[Bild 2] och det är här all kontaktlös kommunikation börjar. En applikation behöver få information 

om enheter som är i närheten och detta implementeras genom att öppna en instans av 

DiscoveryManager-klassen som returnernar information till applikationen om eventuella 

enheter i direkt närhet till ”initiator”-enheten. 

Det är TargetListener som i sin tur skickar tillbaka information till DiscoveryManager när 

en ”target” har identifierats av den lyssnande enhetens hårdvara. Dock så kan endast en (1) 

TargetListener vara initierad åt gången per taggtyp. Det faller på enhetens JVM30 att se till att 

varje TargetType som returneras vid körning av getSupportedTargetsTypes() i 

DiscoveryManager har en TargetListener. 

Klassen TargetType beskriver samtliga kontaktlösa ”targets” som stöds av JSR-257 medan 

interfacet TargetProperties beskriver gemensamma egenskaper för de typerna som 

TargetType gav underlägg för. TransactionListener ger stöd för att förse applikationen 

med information vid aktivitet med säkra element mellan enheten och en extern läsare i ”smart card”-

emuleringsläget [Tabell2]. 

Javax.microedition.contactless.ndef 

Tack vare att NFC Forum har definierat NDEF för all överföring mellan NFC kompatibla taggar eller 

enheter så kan en anslutning upprättas mellan alla ”targets” som stödjer NDEF dataformatet. På 

applikationsnivå så innebär detta att applikationen behöver initiera en NDEF lyssnare för att få 

information om enheter eller taggar som är i närfältet. Informationen på taggen vidarebefordras till 

den applikation som har som uppgift att ta emot NDEF notifikationer. 

Klassen NDEFMessage representerar själva meddelandet som bekant kan bestå av flera NDEF 

poster och innehåller CRUD31funktionalitet för att manipulera posterna. Varje post i meddelandet 

representeras av NDEFRecord-klassen och namnet och lagringstypen återfinns i 

NDEFRecordType-klassen. Endast lagringstyperna som är godkända av NFC Forum går att 

använda. Anslutning och överföring mellan NFC-enheter och taggar återfinns i 

NDEFTagConnection. 

Javax.microedition.contactless.rf 

Detta paket förser utvecklaren med ett interface, PlainTagConnection, för att upptäcka RFID-

taggar. JSR-257 är vinklat mot NDEF men PlainTagConnection ger en möjlighet att öppna en 

förbindelse med RFID-taggar som inte är NFC-kompatibla. 

Javax.microedition.contactless.sc 

I likhet med JSR-177 så möjliggör detta paket kommunikation med ”smart cards”, men där JSR-177 

                                                           
30 ”Java Virtual Machine” är mjukvaran som läser bytekoden när man kör ett program som kompilerats med 

Javas kompilator. 

31 CRUD står för ”Create, Read, Update, and Delete” och används som ett samlingsnamn för denna 

funktionalitet. 
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använder  sig av en APDU32-anslutning så använder sig av en ISO-14443 anslutning som ger möjlighet 

att få tillgång till ”smart cards” på en lägre nivå i OSI-modellen [Ahson, Ilyas 2007]. 

Javax.microedition.contactless.visual 

I detta paket återfinns klasser och interface för att läsa av information som finns i visuella taggar t.ex. 

streckkoder.  

                                                           
32 En ”Application Protocol Data Unit” är ett paket av data som utbyts mellan två applikationer genom ett 

nätverk på den högsta nivån av OSI-modellen (7:e nivån, applikationsnivån). 


