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FöRORD 

Id~n t i ll Universalkort uppkom för cirka tre år sedan, som en följd 

av ett examensarbete med namnet "ID- kort med minne". Där undersöktes 

möjligheten att placera ett nonvolatilt minne på ett kort. Fortsätt 

ningen på det projektet beskrivs kort under rubriken "Existerande 

hårdvarusystem" . 

Utvecklingen avBetal- och Universalkortsid~n har sedan dess bedri

vits i samarbete med personal på Intituti onen för Systemteknik inom 

ämnesområdet informationsteori vid LiTH. Jag vill rikta ett varmt 

tack till dessa och speciellt till Rolf Blom , Robert Forchheimer 

och Ingemar Ingemarsson för deras bidrag t ill arbetet. 



I UTVECKLING MOT BETALKORT 

Ekonomiska transaktioner och betalningsformer har utvecklats och 

förändrats genom tiderna. Det började med byteshandel, sedan in

fördes mynt som betalningsform, osv. 

I dagens läge har vi en mängd olika betalni ngsformer, kontanter , 

checker, bankgiro, postgiro, rabattkuponger, kl ippkort, månadskort, 

kreditkort osv. Förutom varierande betalningsfor~r har vi olika 

sätt att förvara våra pengar. Om vi bortser från de "enklaste" 

formerna som byrålåda och bankfack, så har vi olika former av 

konton. 

För att kunna utnyttja våra pengar måste vi med någon procedur kon

vertera dessa till ett lämpligt betalningsmedel, exv. kontanter. 

Proceduren varierar beroende på hur och var pengarna förvaras samt 

till vilken form de skall konverteras. 

På senare tid har begreppet betalkort (betalningskort) introducerats 

som ett tänkbart betalningsmedel. Hittills har man sett användningen, 
av denna typ av kort, begränsad till betalning för varor eller tjäns

ter frän ett eller ett fätal företag. överföring av ekonomiska me 

del till korten skulle endast kunna ske hos en instans, vanligtvis 

en bank. Det finns dock mer avancerade system under utveckling och 

det råder inget tvivel om att betalkort i någon form kommer att an
vändas i framtiden. 

För att underlätta den fortsatta beskri vningen och i viss mån undan

röja missuppfattningar och felaktigheter i terminologin, så skall vi 

nu försöka reda ut begreppen kring de olika kort som finns på mar~
naden. Vi har idag två olika huvudtyper. Den första är kreditkort 

och den andra uttagskort. Det finns en mängd olika kreditkort, men 
man kan skilja mellan tvä grupper. Den första gruppen är kort som 

bara godtas av en begränsad grupp av företag (typ ett oljebolags 

bensinstationer). Denna grupp av kort brukar i vissa fall kallas 

köpkort. Den andra gruppen är kreditkort som ges ut av kreditinstitut, 
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och som är mer allmängiltiga och allmänt accepterade. 

Den andra huvudgruppen, uttagskort, är en typ av kort som främst 

införts av bankerna som en service åt kunderna. De används vid 

uttag av kontanter från uttagsautomater. I detta sammanhang bör 
vi kanske också nämna ett projekt (Blekingeprojektet) där ett 
uttagskort (Sparbankernas "Minuten" kort) använts i något vidare 

bemärkelse än den ovan angivna. Där har ett antal direktanslutna 
kassa-terminaler placerats ut i några affärer. Man kan då m.h.a. 

uttagskort via terminalen initiera en överföring av pengar i banken, 

från kundens till affärens konto. Mer om denna typ av transaktions

förmedlingsform kommer senare i detta avsnitt. 

Vi definierar betalkort som ett kort varpå det i elektroni sk fonn 

finns lagrat pengar . D.v.s. det elektroniskt lagrade beloppet mot

svarar ett kontant belopp, precis som om det låg i en vanlig plån-
bok. Skillnaden mellan tidigare kort och betalkortet kan beskrivas 

med hjälp av begreppen elektronisk check och elektronisk plånbok, 

där vår definition skulle motsvara elektronisk plånbok. Båda be-

greppen motsvarar i stort sett det man normalt menar med check och 

p länbok och kommer närmare att beskrivas senare i ett exempel. En 

vidare utveckl ing av betalkort är att samla alla tänk bara ekonomiska 

och även icke-ekonomiska funktioner på ett kort. Ett sådant kort kal 

lar vi universalkort (UK). Exempe lvi s skulle det , fö ru tom ekonomisk in
formation kunna innehälla information om busskort, körkort, r1edlemskort, 

nyckelfunktioner "hälsostatus" o.s.v. Nyckelfunktionen kan tänkas 
fungera enligt följande. Ett företag eller institution har olika 

nycklar för olika grupper av anställda. I stäl1et för lås har man 
en kortläsare vid varje dörr som är ansl uten till en dator. Den som 

vill öppna en dörr stoppar in sitt kort i läsaren och datorn läser 

ett speciellt informationsfält på kortet. Detta fält innehåller in

formation om personens behörighet att öppna dörren och om personen 

är behörig så öppnas dörren. I fältet för "hälsostatus" kan vi t.ex. 
lagra information som vid olycksfall bör finnas tillgänglig för am

bulanspersonal, akutpersonal eller polis. 
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Universalkortssystem 

Först skall vi beskriva de förutsättningar som gäller för ett 

allmänt betalningsställe i ett Universalkortsystem. Vid varje 

betalningsställe finns någon form av terminal där man stoppar 
in sitt kort. Vidare finns det viss kringutrustning som gör det 

möjligt att kommunicera med korten. I avsnitt 2 kommer vi när

mare att beskriva ett system där terminalen också utgörs av ett 
kort (kallat TK) med principiellt samma funktioner som ett UK 

(Universellt kort), vilket kräver att det fi nns vi ss intelli 

gens på kortet . I den fortsatta beskrivningen förutsätts att 

vi har ett sådant system, vilket kommer att visa sig vara det 

mes t generella 

I beskrivning av nyckelfunktionen talade vi om informationsfält. 
Denna typ av fält, som i nnehäl ler information om befogenheter och 

möjligheter som ägaren till ett UK har, kullar vi för ba~leme~. 

En noggrannare definition och beskrivning på dess utseende finns i 

avsnitt 3.4. Tills vidare räcker det med att veta att baselementet 

är ett minnesfält som innehäller information om relationerna mellan 
UK-innehavaren och en eller flera betalningsmottagare. Vi skaH nu 

beskriva ~-~~tronisk ~_heQ och gör en direkt jämförelse med betal
ning via vanlig check. Den vanliga checken har ett serienummer 

vilket ger en koppl i ng till ett konto på någon bank. Den får sitt 

värde då ett belopp skrivs in på ett fält och sedan verifieras med 

namnteckning . Dessutom identifierar utställaren sig t .ex. med legi

t imation. Vidare binds checken till mottagaren genom att dennes 

namn skrivs in på ett speciellt fält. För att kunna utnyttja dessa 

pengar måste betalnings(check-) mottagaren lösa in checken. Denna 
procedur innefattar dels att betalningsmottagaren undertecknar 

checken och verifierar sin identitet, men också ett clearingför

farande där banken subtraherar checkens be lopp från utställarens 

checkkonto och sedan överför summan till ett av betalningsmottagaren 

önskat konto, alternativt kontanter. Den elektroni ska checken 

kommer att fu ngera på motsvarande sätt men själ va proceduren b l i r 

enklare. Vid betaln ing med elektronisk check stoppar man först in 

kortet i tenninalen sedan slår man in summan (alternativt kommer 
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den na direkt från en kassaapparat) och t1ll sist verifierar man 

transaktionen med någon form av personidentifikation (se avsnitt 

4.4) t.ex. genom att slä in sitt PIN (Personal Identification 

Number). Anledningen till den utåt sett enkla proceduren är att 

kor ten sköter om resten av proceduren. Vi bo~tser för tillfället 
frå n säkerhetsaspekterna, dessa behandlas separat i kapitel 4, och 

beskriver bara bearbetningen som sker pä ko rten. Båda korten, d.v . s . 

även terminalkor tet (TK) som vi nämn de tidigare i avsnittet, har 

baselement, som innehäller information om hur man behandlar betal 
ning m.h.a. elektronisk check . Summan l evereras frän kassaappa raten 

via en gemensam anslutning till bäda kor ten samtidigt. Betalkortet 

(BK) subtraherar beloppet frän ett register i baselementet kallat 
Check- Betalnings-Pool (CBP), vars innehäl l, .innan någon check är 

utställd, exakt överensstämmer med checkkontot på banken. Om inne

hållet i CBP :n täcker beloppet så översänds kontonumret till 

termi nalen, annars visas en fe l kod på en display, som tillhör kring

utrustningen. Terminalkortet {TK) uppdaterar sitt base~ement med 

de l s beloppet och dels kontonumret och meddelar sedan att bearbet

ningen är slutförd. När sedan betalningsmottaga ren vill lösa in 

checkarna tar han sitt TK och går till banken och stoppar in det 

i bankens terminal, samt identifierar sig. Därefter läser bank

terminalen baselementets innehäll och utför clearing mot de konton 
som finns med, samt summerar beloppen och placerar pengarna på 

betalningsmottagarens konto, alternativt omsätter dem i kontanter. 

Fördelen med den elektroniska checken jämfört med vanlig check är 

dels en enklare procedur, men också att CBP:n förhindrar överdrag 

på checkkontot . 

Om vi sedan går över till direktbetalni~~ så har vi tre olika ty
per : Elektronisk pH.nbok, Bunden Betalningspool (BBP) och Modul
betalning. De två senare är bundna till en viss betalningsmottagare 

och fungerar som en form av tillgodohavande. T.ex. kan Modulbetal

ning användas inom lokaltrafiken där en modu l motsvarar en buss

resa. Man köper alltså ett antal resor (moduler), som lagras i ett 

register i baselementet och vi d varje resa subtraheras en modul. 

BBP:•t iir ock':iil ett ref)ister i baselementet, för t.ex. en affär, 

dät· ntan kan lagra ett belopp. Detta belopp betalas in på 
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förhand till affären som då uppdaterar BBP:n. Exempelvis kan 

man va r je månad beta l a i n, säg 300 k r, t i 11 den livsmede l saffär 

där man handlar. Affärens terminal skriver då in detta belopp 
i BBP:n på BK. Detta innebär att man redan betalat affären för 

varor som man ännu inte köpt (ett slags "debetkort"). Naturligtvis 
kan man då tänka sig att i utbyte mot denna förskottsbetalning få 

en viss rabatt på de varor man köper . Vid betalningstillfället sub

traherar terminalen summan (minus eventuell rabatt ) från BBP:n. 

Man kan alltså handla m.h.a. BBP:n så länge som värdet av de in

handlade varorna inte överstiger det belopp som för tillfället finns 
lagrat i BBP:n . Man kan eventuellt också tillåta ett visst överdrag, 
(d .v .s. kredit). Den elektroniska plånboken fungerar precis som 

namnet säger, d.v.s. som en plånbok. Proceduren är utifrån sett 

densamma som vid elektronisk check men internt på korten är funk
tionen en annan. Även här har vi en pool, i ett baselement (gemen·· 

sam för alla användare), som vi kallar Kontant Betalnings Pool 

(KBP), men dess innehåll motsvarar sedlar och mynt i en vanlig 
plånbok. Vid betalning subtraheras beloppet från KBP:n på BK och 

adderas till KBP:n på kortet i terminalen. 

Vi har i avsnittet ovan framförallt försökt beskriva de möjligheter 

som ett universalkort kan erbjuda, samt i någon mån också proce
duren vid användningen av ett sådant kort. Det vi enligt definitio

nen menar med betalkort skulle motsvara den elektroniska plånboken 
i värt exempel. Beskrivningen av denna betalningsform var kortfattad 

men som rapportens titel antyder så är denna del av universalkortet 

den verkliga nyheten. Resten av rapporten kommer till stor del att 
behandla just denna funktion. Vi kommer dock att beskriva en gene 
rell uppbyggnad som ger oss möjlighet att införa även övriga funk 
tioner och möjligheter som ett universalkort kan ha. Några av dessa 

kan verka mer eller mindre nya, men de flesta finns redan på markna

den dock ej samlade på ett Kort . Dessutom så ger denna utfonnning 
möjlighet att infoga även sådana funktioner som kan tänkas uppträda 
i fr amt i den. 

Vad är då det nya med den elektroniska plänboken/kontantfunktionen? 

Ja, vi kan särskilja två saker. För det första inför man en ny form 
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av kontantbetalning och för det andra så krävs inte direktanslutna 

terminaler. (Exempel på direktanslutna system är Blekinge projektet 
och vissa uttagskort). En fördel med direktanslutning är större 

kontrollmöjligheter. Nackdelar är däremot ökad transaktionsmängd 
samt framförallt riskerna för den personliga integriteten. Kontant

funktionen i ett icke di~~ta~l~t~! systern kommer att fungera som 
betalning med kontanter gör idag, d.v.s. helt utan n~gon registre

ring varken lokalt eller centra lt. 

Vad beträffar den nya formen av kontantbetalning, så innebär den 

i stort att det belopp som finns lagrat i Kontant Betalnings Poolen 

(KBP:n) har ett värde precis som om det vore kontanter . Det nya är 

följaktligen att ekonomiska värden lagras och överförs elektroniskt, 
med samma status som om det varit sedlar och mynt. 
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II TVAKORT SYSTEM 

Om man i ett tänkt system betraktar universalkort som avgivare av 

och terminaler som mottagare av betalning i någon form, så är 

det oväsentligt för kortet hur terminalen fungerar så länge den 
är "äkta". (Beteckningen äkta får sin förklaring i avsnittet om 

säkerhet). 

Från terminalens synpunkt erhåller den betalning, som sedan lagras 
för att så småningom sättas in på något konto alternativt inlösas 

mot kontanter. Denna procedur motsvarar precis det som görs idag 

t.ex. vid kassorna i en affär. Skillnaden är bara att pengarna lag

ras i elektronisk form och att man inte behöver lämna någon växel. 

(Att man inte behöver lämna växel beror helt enkelt på att debitering 

sker med exakt summa. ) 

När terminalen (kassan) skall "redovisas", så måste man, på vanligt 

sätt, utföra någon form av clearing på de "checkar" som finns lagra

de samt tömma den del som motsvarar köp via "kontantfunktionen". 

Man skulle då kunna tänka sig att ha ett speciellt plomberat lagrings

medium där relevant information om varje checktransakt ion finns lag
rad. Detta lagringsmedium överförs sedan på något sätt till någon 
bank. Banken skulle utföra clearing av checker samt överföra behåll

ningen till affärens konto. 

Ovan beskrivna system har många likheter med vårt nuvarande system. 

Det har dock som vi skall se vissa påtagliga nackdelar inte minst 
ur generaliseringssynpunkt. Till att börja med så är proceduren 

komplicerad, då lagringsmediet måste hanteras separat. Vidare skulle 
ett sådant system inte fungera mellan två privatpersoner. Där vill 

man kunna koppla ihop två kort med varandra och överföra pengar 

direkt. En tredje aspekt som anknyter till dessa två är att den 

"kontanta " betalningen är låst till dess att man utför redovisning, 

vilket i många fall kan vara en nackdel. 

Förutsättningen om generell användning och därmed kravet på att 
pengar skall kunna överföras direkt mellan två kort leder oss in 
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på den modell som detta avsnitts rubrik antyder. Med tvåkort 
system menas helt enkelt att även terminalen utgörs av ett kort 

med någon form av kopplingsenhet mellan korten. 

Låt oss se hur ett dylikt system skulle fungera i t.ex. ett snabb

köp. För att underlätta beskrivningen kallar vi en köpares kort 
för Universalkort (UK) och affärsinnehavarens för Terminalkort (TK). 

Vi kommer senare att visa att dessa båda kort inte skiljer sig åt 

till varken funktion eller form. studera först figur 2:1. Där visas 

de två korten sammankopplade via en kopplingsenhet, som förmedlar 
strömförsörjning och anslutning till tre yttre enheter. Dessa är 

de l s en "ord i när" kassaapparat, samt två kontrollenheter som inne

håller bildskärm och tangentbord och utnyttjas för kommunikation med 
korten. För att ett sådant system skall kunna fungera så krävs det 
någon form av informationsbehandling pä korten, vilket kan tillgodo

ses av en mikroprocessor. Behovet av en mikroprocessor på kortet 

kommer ytterligare att accentueras då vi diskuterar säkerhetsaspekter

na . Detsamma gäller de båda yttre enheternas funktion som vi inte 
skall gå djupare in på i det här läget, utan hänskjuta till säker

hetsavsnittet. 

Kopplingsenhet 

UK TK 

Kont ro 11- l Kontroll -
enhet för enhet för 
kunden Kassa- affärs inne-

apparat havaren 

Figur 2: 1. 
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Om vi t.ex. skall betala kontant och förutsätter att alla säker

hetskrav är tillgodosedda så händer följande. 

l. slutsumman från kassaapparaten överförs till de båda korten. 

2. Summan visas på kundens bildskärm, och kunden beordrar via 

kontro llenheten UK att subtrahera beloppet från KBP:n . 

3. När subtraktionen är gjord (vi förutsätter att det finns täck
ning) meddelar UK detta till TK och visar kvarstående saldo för 

kunden. 

4. TK adderar beloppet till sin KBP och meddelar detta på något 

sätt till kassörskan . (Exv. kan TK beordra kassaa pparaten att 

trycka ut kvittot). 

Det bör observeras att ovan beskrivna procedur inte är given av 

systemets uppbyggnad utan endast ett exempel på hur det kan fungera. 

För att de båda korten skall fungera krävs program som sköter olika 

funktioner. Dessa program kan tillföras på i stort sett tre olika 

sätt. 

Varje kontrollenhet skickar över ett programpaket för varje 

operation. 

II Ett av de båda korten sköter hela bearbetningen och endast data 

sänds mellan korten samt till och från kontrollenheterna . 

III Varje kort innehåller den programvara som kräv~ för att utföra 

oiika operationer. 

Alla dessa tre möjligheter är tänkbara, men för generell användning 

och av säkerhetsskäl är det önskvärt att korten skall fungera som 
självständiga enheter. Detta medför att endast det tredje alternati

vet duger. Rent praktiskt innebär det att varje kort innehåller 

en bank med program som sköter de mest elementära funktionerna. 
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Användare som önskar mer specifika fun kt ioner får lagra program 

för dessa separat i sitt baselement. Noggrannare beskrivning av 

hur detta kan göras återfinns i avsnittet 3.4. Sammanfattningsvis 

gäller då för tvåkortssystem: 

a) Korten har exakt samma fysiska uppbyggnad. 

b) Alla kort kan m.h. a. program-vara erhålla "godtyck lig" karak

tär gentemot andra kort. 

c) Varje kort skall i möjligaste mån fungera som en självständig 

enhet. 

d) Det enda som utbyts med omgivningen är data . 

Punkt a) innebär i stort, att varje kort innehåller samma kompo

nenter och att snittet mot kopplingsenheter är standardiserat 

fysiskt och funktionellt. 

Punkt b) ger oss möjlighet att ha b~de helt generella eller strikt 

dedicerade kort, endast genom att förändra programvaran . 

Med omgivning menar vi i punkt d) de enheter (även andra kort) som 
ansluts till kopplingsenheten, och som på det viset indirekt är 

kopplade till kortet. Data under samma punkt innefattar även komman

don, men inte program (om vi bortser från de tillfällen då vi inför 

nya baselement ) . Dessa kommandon aktiverar i sin tur program som 
finns ·1 a grade i kortets i n te rna programbank. 
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III sTRUKTURELL UTFORMNING AV UNIVERsALKORT 

3. l Allmän filosofi 

Den grundläggande iden är att utforma kortet på ett sätt som 

möjliggör många olika funktioner och användningsområden. Tidigare 

har nämnts en del både ekonomiska och icke-ekonomiska funktioner. 

Målsättningen är att alla tänkbara existerande och kommande former 

av transaktioner och andra funktioner skall kunna införas på korten. 
En förutsättning för att nå detta mål är en struktur för lagring 

av data som ger möjlighet att på ett enkelt sätt tillföra resp. 

ta bort funktioner på kortet. Tidigare har vi i korthet beskrivit 

baselementet. I detta kapitel (avsnitt 3.3) kommer det att få en 

noggrannare analys. Inledningsvis betraktar vi baselementet som 
funktioner eller möjligheter, som enkelt och oberoende av tidsord

ning skall kunna införas respektive tas bort. Samtidigt skall de 

vara lättåtkomliga, oberoende av var de placeras i minnet. 

Hur, när och vilka av funktionerna som kan och får utnyttjas beror 

på de inblandade parterna, låt oss kalla dem kortinnehavare och 

terminalinnehavare. Med terminalinnehavare avses en organisation, 

grupp eller företag som accepterat att utnyttja kortet som media 
och utnyttjar en eller flera av dess funktioner. Det bör kanske 

påpekas att t.ex. en affär med många fysiska terminaler ändå bara 
räknas som en terminalinnehavare. Listan över alla tänkbara typer 

terminalinnehavare kan göras läng, men vilka som utnyttjar kortet 

är i fortsättningen av mindre betydelse. Dock bör en viss uppdelning 
ske, för att förenkla den fortsatta beskrivningen. Indelning av 

terminalinnehavarna i grupper, där t.ex. banker kan utgöra en grupp, 
ger oss en bas för uppbyggnaden av lagringss trukturen, d.v.s. på 

vilket sätt data logiskt är lagrat minnet. Senare beskrivs (avsnitt 
3.4) hur denna struktur realiseras i ett fysiskt minne. 

3.2 Logisk lagringsstruktur 

Ett sätt att strukturera information är att utnyttja en trädstruktur, 
liknande den som använd s i databassammanhang. En stor fö rdel med 
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denna struktur är att förändringar av vissa delar inte påverkar 

övriga delar, samt att introduktion av nya delar är enkel. Båda 

dessa "egenskaper" ger oss möjlighet att utveckla den generella 

lagringsstruktur som är en av förutsättningarna för de korttillämp
ningar vi tidigare diskuterat. Det bör påpekas att det finns andra 

strukturer med ungefär samma egenskaper. Våra grundförutsättningar 

är, som tidigare nämnts, att vi har en stor och framförallt varie

rande mängd information som skall lagras samt att införandet av ny 

information inte skall påverka den redan befintliga strukturen. 

Trädstruktur består av olika nivåer av listor som binds samman 
av pekare, se figur 3:1. Listorna bestär av s .k. poster. Posterna 

är ett datapar där den första delen är en identifierare, som vi 

skall kalla delsöknyckel, och den andra delen är en pekare. 
Pekaren är en adress till nästa nivå i trädstrukturen, som kan 
vara ytterligare en lista. Pä l ägsta nivä i denna struktur, d.v.s. 

i slutet pa varje Qren, äterfinns alltid det tidigare omnämnda 

baselemenlet. Det bör här päpekas att det bara gär en pekare från 

en lista pä högre nivä ner till en lista pä lägre nivä, därav 

namnet trädstruktur. !3eteckningarna nedåt, uppåt , lägre och högre 

fär sin naturliga förklaring om man betraktar figur 3:1. 

Grupplista 

Undergrupplistor 

baselement 

Trädstruktur 

Figur 3:1 Trädstruktur 
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I avsnitt 3. l talade vi om uppdelning av terminal innehavare. Detta 

skall vi nu utnyttja. Vi tilldelar varje grupp en specifik del

söknyckel och placerar dem i den översta listan (grupplistan). På 

nästa nivå får vi då listor som är associerade till dessa grupper. 

Vi ka l lar dessa för undergrupper. Uppdeln ingen kan sedan fortsätta 

ner till en nivå där listan bara innehåller specifika terminal

innehavare. Nederst i strukturen finns baselementen. 

Ett exempel på en sädan struktur visas i figur 3.2. Här har vi 

först en grov uppdelning av användargrupper, varav banker kunde 
tänkas utgöra en grupp. Gruppen banker kan sedan delas in i speci

fika banker som t ex Handelsbanken osv. Dessa kan i sin tur delas 

in i olika lokalkontor. Man behöver natur ligtvis inte göra uppdel

ningen sä här fin. Men detta visar de möjligheter den generella 

strukturen ger. Längst ner i denna struktur har vi baselement. 

Genom att utnyttja söknyckel (sammansatt av delsöknycklarna) kommer 
man att hitta sitt speciella baselement, dvs om man vill nå bas

elementet för Handel sbankens lokalkontor i Ryd används söknyckel 
111. Den första ettan, dvs den första dclsöknyckeln, ger adressen 

till listan över alla banker, andra ettan adressen till listan över 

Handelsbankens lokalkontor och den sista ettan adressen till bas

elementet. 
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Undantag från ovan beskrivna uppdelning är funktioner tillgängliga 

för flera terminalinnehavare. Där placeras baselementet på nivån 

under grupplistan. 

Vad är då mera konkret fördelen med denna struktur? Jo, för att 
införa nya delar i strukturen behöver man bara utöka (a lternativt 

ändra) den lista, för den aktuella nivån, där man vill införa sin 

nya del och sedan lägga till nivåerna under denna. Att avlägsna 

befintliga delar görs på motsvarande sätt genom att gä in i den 

lista där ändringen skall göras och ta bort del söknyckel. 

En annan fördel är att man inte behöver place ra baselement, d.v.s. 

data so111 hänfö rs ti ll samma betalningsmottagare, på samma ställe. 

på olika kort. söknyckeln är dessutom lättare att lagra och ger 

också, som vi senare skall diskutera i säkerhetsavsnittet, ett visst 
skydd mot tillgängligheten av annan information än den man är aukto
riserad för. 

Vissa andra fördelar och även några nackde lar återkonmer vi till 

i avsnittet om den fysiska lagringsstrukturen . 

3. 3 Baselementet 

Baselementet har fått sitt namn av det förhäll andet att den är en 

form av grundelement. Tidigare har base lementet beskrivits som ett 

lagringsutrymme för information gällande "re lationen " mellan kort 

innehavaren och varje specifik terminalinnehavare. Vi skall nu utöka 
denna definition till att även gälla information gemensam för flera 

olika terminalinnehavare. Som exempel på detta kan nämnas person

uppgifter på kortinnehavaren(na), kontant- och checkfunktioner, o.s.v. 

Anledning till denna utökning är endast att förenkla beskrivningen 
och upprätthalla den generella strukturen . 

Vi har hittills endast beskrivit baseleme·ntet som ett lagringsutrymme 

innehallande infonnation, utan att egentligen specifi cera vad vi 

menar med informat ion. Med information menar vi data av, i stort sett, 

tvä oli ka typer: program resp . "basdata", där basdata är den informa-
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tion som bearbetas av programmen. 

I avsnittet om tvåkortssystem utryckte vi möjligheten att lagra 

speciella program i baselementen. Där beskrevs dessa program som 
en slags implementering av vissa speciella funktioner som inte 

finns allmänt tillgängliga. Det finns dock en mer allmän syn på 

hur program och data samverkar i baselementet. 

Betrakta figur 3.4 som visar ett baselement uppdelat block. 

Allmän information 
(A l ) 

Program 

Data 

a) 

F i g u r 3. 4 

Allm~n information 

(A l ) 

Data 

b) 

Vi har i a) en uppdelning av baselementet i tre block. Den första 

ger allmän information (Al) om uppbyggnad och innehåll. Det andra 
blocket utgörs av program, som naturligtvis i sig kan vara block
uppdelat. Sista blocket innehåller de data som skall bearbetas av 
programdelen och/eller allmänna program, d.v.s. program som är all
mänt tillgängliga. Det är denna sista del som vi tidigare kallat 

basdata. I b) har vi bara två block och där saknas programblocket, 

vilket innebär att vi bara utnyttjar all111Cinna program. 

Hur fungerar då bearbetningen av data? Ja, som vi tidigare hävdat 

sä är detta inte på nAgot sätt förutbestämt. Vi skall dock här med 

utgängspunkt frän figur 3.4 ge nägra exempel på bearbetningsprocedurer. 
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Vi skall först gå igenom de olika sätt som en bearbetningsproce-

dur kan initieras, och vi betraktar för enkelhets skull ett UK 

(till skillnad från TK). Initiering av proceduren kan antingen 

göras frän någon av de två kontrollenheterna, se figur 2:1, eller 
från TK. Vilken av dessa som utför initieringen har egentligen ingen 

principiell betydelse för proceduren, men kommer att behandlas i 
säkerhetsavsnittet . Det viktiga är däremot att initiering resulte

rar i en uppsökning och inläsning av rätt baselement till kort

processorns arbetsarea. (Kortprocessorn är den mikroprocessor som 

vi förutsatt finns på kortet). Detta kan förefalla trivialt, men 

ett program som utför denna operation måste kunna söka i liststruk
turen m.h.a. söknyckeln och sedan läsa in base lementet. För att ut

föra denna operation krävs det att man dels har söknyc keln och dess

utom vet hur stort baselementet är. Söknyckeln kan vara känd genom 

en inledande procedur (se säkerhetsavsnittet) eller ingå i initie

ringskommandot. storleken pa baselementet (t .ex. antal bytes, se av
snitt 3.5), är däremot en parameter som lagras i blocket med allmän 

information, och behöver därför inte ingå i kommandot. 

När nu baselementet finns i arbetsarean kan vi särskilja tre oli ka 

modeller för den fortsatta bearbetningen. Vilken av dessa vi skall 

välja framgår av Al blocket. Vi börjar med den som ansluter till 

figur 3.4 a). Där innehåller baselementet bearbetningsprogrammet 

och det är bara för kortprocessorn att börja exekvera detta program. 

Det bör påpekas att programmet naturligtvi s kan innehålla allmänna 
program från den interna programbanken pä kortet , vilka betraktas · 
som subrutiner. 

Detta tillägg för oss vidare in på nästa modell. där vi enbart ut

nyttjar allmänna program. För att kunna göra detta krävs en beskriv

ning av vilka och i vilken ordning prograMmen skall anropas. Denna 

beskrivning lagras i Al blocket och ansluter till modell b) figur 3.4 . 

Nu kanske någon invänder att beskrivningen egentligen är ett program 

och alltså borde ligga i ett programblock. Det är förvjsso riktigt, 

men vi har med programblocket vE·lat po~n gtera dessa programs särart, 
till skillnad från de al lmännaprogrammen . lJcn sista möj li gheten är en 
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variant på den senast beskrivna, med den skillnaden att beskriv
ningen ligger lagrad i TK:s baselement. UK har ett baselement enligt 

fig. 3.4 b) och TK ett enligt fig. 3.4 a) . 

Beskrivningen översänds till UK som kommandon och exekveras av UK:s 

kortprocessor. Den största skillnaden mellan denna modell och 

tidigare är att vi inte har två självständi ga enheter utan ett mer 

interaktivt system. Detta medför vissa svårigheter bl.a. ur säker
hetssynpunkt, men även vad beträffar t idsåtgången för bearbetn ingen. 
En annan begränsning som vi får är att baselementets innehåll, på 

alla UK, måste vara lika eller åtminstone ha mycke t små skillnader. 

Det finns trots detta en stor fördel med denna modell . Antag t.ex. 

att funktionsbeskrivningen tar stor plats och att utrymme kosta r 
pengar, (vi lket det alltid gör), samt att det finns relativt få TK 

jämfört med UK som har samma relation. Då är det ekonomis kt för

svarbart att utnyttja denna metod. 

storleken hos baselemen tet är inte föru tbestämd , utan bl ir antag
ligen en ekonomisk fråga d.v.s. man får "köpa " sig en viss minnes·· 

area på kortet motsvarande det lagringsutrymme man anser sig behöva . 

Avslutningsvis kan man säga att vilken modell man väljer är helt upp 

till användarna och det kan mycket väl f i nnas andra modeller . Bas

elementet kan t.ex. ha en li st- eller nätstruktur för att förenkla 
förändringar av innehåll och uppbyggnad. 

3.4 Fysisk struktur 

Vi har hittills beskrivit den globala strukturen och baselementets 

struk tur i form av listor och block utan att ta hänsyn till hur 
minnet, där data skall lagras, är "organiserat". Det skall vi nu 

råda bot på. Innan vi gör detta skall det påpekas att den logiska 
strukturen inte påverkas av implementeringen och att den kan ändras 
utan allt för stora ingrepp i den fysiska strukturen. 

En strikt förutsättning som vi har gjort är att utnyttja någon form av 

random access minne (RAM). Anledningen till detta är .de hastighetskrav 



19. 

som ställs pä hela systemet. 

Vi antar att vi har ordlängden 8 bitar = l byte. Valet av ord

längd beror pä att de flesta mikroprocessorer har detta format. 

För att läsa resp. skriva ett bestämt ord måste man tillföra 

minnet en adress och sedan beordra läs eller skriv. Denna adress 

är ett binärt tal med en längd som beror av minnets storlek. 

Den logiska strukturen bestod av listor och pekare samt basele

ment. En möjlighet att lagra listor skulle dä vara att låta en 

lista utgöras av ett ord, men 8 bitar blir ingen speciellt lång 

lista . Därför delar vi upp listan i 8 bits ord och placerar dessa 

efter varandra i minnet. Vid utläsning av listan måste man veta 

hur läng listan är och därför inleds varje lista med en byte som 

talar om hur mänga ord som listan innehåller. De pekare som finns 

frän första logiska nivån till nästa nivå är då fysiska adresser 

till första ordet i dessa listor. På samma sätt är J')ekaren till 

ett baselement adressen till första ordet i densamma. Baselementen 

delas också in i 8-bitars ord och lagras konsekutivt i minnet. 

Även här måste vi ha ett inledningsord som talar om dess längd. 

För att förenkla uppdatering dvs inplacering av nya listor och 

baselement ser man till att de redan befintliga listorna har lite 

extra utrymme där nya delsöknycklar och pekare kan inplaceras. Det 

kommer naturligtvis till s lut att bli fullt. Då måste man antingen 

göra en total reorganisation och utökning eller om bara en lista 

blivit full flytta denna till en plats där det finns utrymme. I 
det senare fallet måste man naturli gtvis se til l att ändra den 
pekare, som pekar pä den flyttade listan . Det som slutligen be

grdnsar utökning av strukturen är det totala minnesutrymmet som 
finns tillgängligt . 



20. 

IV SÄKERHET 

4.1 Allmänt 

I ett tidigare avsnitt i den här rapporten har vi försökt beskriva 

generella metoder och modeller för användning och utfonnning av 

universalkort. Vi har nästan undantagslöst bortsett från det 

viktigaste och kanske svåraste problemet, nämligen säkerheten. 
Varför är dä säkerheten så viktig? Ja, rent allmänt så kräver vi 

både lagstiftningsmässigt och "personligt'' ett visst mått av 

säkerhet både när det gäller betalningsmedlens förvaring och till

förlitligheten vid ekonomiska transaktioner. Det är följaktligen 
viktigt att kunna fastställa de gränser, vad beträffar säkerheten, 

som krävs för att systemet överhuvudtaget ska kunna realiseras. 

Grundläggande för uppskattningen av säkerhetsnivån har varit att 

dels behålla generaliteten och dels att försöka hitta en högsta 
säkerhetsnivä. Bakgrunden till det andra delmålet är att om vi 

hittar en modell där säkerheten är högre än vad som idag är nöd 
vändigt i de flesta tillämpningarna, så kan den sänkas till en 

lämplig nivå allt efter behov. Det kan exempelvis för vissa till

ämpningar vara viktigare att bearbetningen tar kortare tid än att 

systemet är "fullständigt" säkert. 

Man kan utan tvekan påstå att det är enklare att förbättra säker
heten om systemet redan från början har en hög nivå, än att för
ändra systemets uppbyggnad den dag då det visar sig att nivån är 
för låg. 

Nivå är ett begrepp som vi använt rätt flitigt och ordet kräver en 

förklaring. Man brukar använda två parametrar för att beskriva 

graden eller nivån av säkerhet, nämligen tid och kostnad. Kostnad 
är utrustnings- och personalkostnad och tid, den tid det tar att 

med dessa resurser forcera ett system. T ex kan man tänka sig säker

hetsnivån 3 miljoner kronor och l år. Det är givetvis också så att 
det system som har en nivå (enl ovan) idag kan ha en lägre nivå om 

några är p g a utveckling av metoder och utrusning. Dvs även dessa 
tidsperspektiv kommer in som en parameter. 



21. 

Det vi mera allmänt betecknat med system kommer att spjälkas upp 

olika delar. Dessa kommer var för sig att representera delsystem 

där säkerheten måste garanteras en viss nivå. Den första uppdel
ningen blir i kort och terminal ( se figur 2.1), där UK är kort 

och resten terminal. Dessa båda bitar behandlas i avsnitt 4.3 resp 
4.4. Visserligen kan det ingå ett kort i terminalen (TK) men det 

kommer att ha samma egenskaper som UK. Det är inte nödvändigt att 

alla terminaler har den skisserade uppbyggnaden, dvs innehåller TK. 

Nästa ste~ i uppdelningen blir att separera TK från övriga delar 
av terminalen och då har vi enligt ovan redan behandlat TK-delen. 

4.2 Hotbild 

För att fä ett grepp om vilka typer av säkerhetsproblem vi har, så 

skall vi nu försöka måla upp en hotbild. Betrakta figur 4.1. Vi har 

där delat upp de inblandade i tre kategorier och vi använder samma 

beteckningar som tidigare. Första kategorien är UK innehavare, den 

andra är TK innehavare och den tredje kategorien EX är externa. 

Den tredje kategorien är sådana som kan avlyssna och/eller gå in 

och störa kommunikationen mellan UK och TK. EX kan i och för sig 

vara både UK- och TK-innehavare, men behöver inte vara det. 

l 

/' -- -~ 
" ' 

l 

UK 

Figur 4.1 

' ~ ... - - -. 
l ' 

TK 
1 

\ 

P1larna anger informationsflöden och de st reckade linjerna anger 
hur EX kan utnyttja den information som erhållits i snittet 

me 11 an UK o c h TK. 
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När nu informationsvägarna är frilagda skall vi gå lite närmare in 

på hur de individuella kategorierna kan päverka varandra. För att 

förenktla något börjar vi med att undersöka hot med utgångspunkt 

från plånboks (-kontant-) funktionen. Detta är ingen inskränkning, 

eftersom den har en särställning genom att vara tillgänglig för 

flera användare och dessutom minst bunden. (Jfr check). Resultaten 

kan ganska lätt appliceras på övriga delar. 

Det är endast intressant att studera de hot som kan ge ekonomisk 

vinning för den som utövar hotet. Då finns egentligen bara två 

typer av hot, mänligen att man försöker "lura" motparten eller 

systemet. Lura motparten innebär att antingen UK- eller TK-inne

havaren förlorar betalningsmedel, medan att "lura" systemet mot
svarar nyskapande av betalningsmedel (penningförfalskning). Alla 

övriga former av ingrepp innebär endast att information qår för

lorad och ger därför ingen direkt vinning för den som qör in

greppet. Förlust av information behandlas för övrigt i avsnitt 
4. 5. 

Betrakta nu figur 4.2 där vi försöker åskådl iggöra de hot som de 

ol ika kategor ierna utgör mot varandra och mot systemet. Ringarna 

motsvarar de olika kategorierna och pilarna pekar från den som 

utövar ett hot mot den som utsätts för hotet . Figur 4. 2 c) visar 

att EX kan utgöra ett direkt hot mot TK- och UK-kategorierna, 

men ochså ett indirekt hot då man utnyttjar systemet självt. 
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TK 

UK a) 

Systemet 

UK 
TK b) 

Systemet 

c) 

Figur 4.2 

Vi betecknar hot mot motparten med M och mot systemet med S. Här 

nedan förljer några exempel på vad de olika hoten innebär och vi 

börjar med 4.2 a). 

Hot av typ M förekommer bara vid bunden direktbetalning, dvs då UK

innehavaren i förväg betalat för något och baselementet endast inne

häller ett tillgodohavande, typ BBP eller Modulbetalning. Exempel 

på det senare är då UK-innehavaren betalar för ett antal bussresor 

som lagras i fonn av moduler i baselementet. Vid varje resa subtra

heras en modul. Om inte UK meddelar terminalen att modulerna tagit 

slut, föreligger ett hot av typ M. 

Hot av typ S är däremot om man underskrider nollnivån i Kontanta 
Betalningspoolen (KBP:n) utan att meddela detta till terminalen. 
Detta motsvarar att kortinnehavaren själv fyller på innehållet i 

KBP:n utan att ha täckning, som i sin tur är liktydigt med penning

förfalskning. 

Båda dessa hot är relevanta endast under förutsättning att kort och 

terminal fungerar som autonoma enheter, dvs själva utför bearbet

ningen, och att ingen infonnat~on om belopp överförs mellan UK och 
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TK utan tillförs båda korten samtidigt från en yttre enhet. Om t ex 

all bearbetning utförs i terminalen kommer vi naturligtvis inte att 

ha något hot av typ M, och hotet av typ S sammanfalle r med beskriv

ningen nedan som behandlar figur 4.2 b). 

Hot av typ M för TK innebär att terminalen beordrar debitering av 

en större summa än den som delges UK-innehava ren. I typ S debiteras 

dtiremot korrekt summa men terminalen uppelaterar den egna KBP:n 

(kassan) med ett högre bel opp. 

Den tredje delfiguren är något annorlunda och kategori EX:s hotbild 

är av ett annat slag än de övriga och kräver därför en något nog

grannare genomgång. Till att börja med är EX en grupp som principi

ellt inte tillhör systemet. Som figur 4. l visar är EX ansluten till 

snittet mellan UK och TK och den informationskanalen skall normalt 
varken kunna avlyssnas eller störas av någon tredje part. Avlyss

ningen kan ha två syften. Det första är att försöka erhålla till

räckligt mycket information om någon av de övriga kategorierna för 

att kunna simulera någon av dessa. Det andra syftet ligger mer på 

sekretessplanet, dvs informationsinsamling i syfte att katalogisera 

en annan kategoris förehavanden. Detta ligger lite utanför ramen 

för säkerhet, men är ändå av visst intresse. 

Syftet med störningen kan dels vara att man vill ha en upprepning 

av ett tidigare förlopp, alternativt att kunna gå in med kommandon 

till någon av de båda andra delarna i systemet. Det framgår inte 

så tydligt hur allvarligt dessa hot påverkar systemet, men vi 

återkommer til l detta i avsnitt 4.4. 

4.3 Inre säkerhet 

Att vi kallar detta avsnitt för inre säkerhet beror på den redan 
i kapitel 2 berörda tanken med autonoma enheter. Genom att i möj

ligaste män låta bearbetning ske inom en sluten enhet, frånskild 

de övriga, reduceras möjligheterna för otillbörliga manipulationer. 

Faktum är att om vi ser till att beordringar (kommandon) och därmed 

informationsförändringar endast kan ske genom därför avsedda kana 

ler så har vi löst en stor bit av säkerhetsproblemen. Det som åter-
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står är att försäkra oss mot otillbörligt utnyttjande av dessa 
kanaler. Denna senare del behandlas i avsnitt 4.4. När vi här har 

talat om säkerhet har vi innefattat både vad vi kan kalla funktions
säkerhet och informationsskydd. Funktionssäkerhet behandlar de 
rent fysiska enheternas funktion, dvs hur komponenterna i systemet 

kl arar klimatmässiga, elektriska och hållfasthetsmässiga påfrest

ningar, naturligt förekommande eller avsiktligt framkallade. Även 

dessa problem skall vi hänskjuta till efterföljande avsnitt 4.5 

och 4.6. Vi skall här koncentrera oss på informationsskyddet på 

kortet. Vad menar vi då med detta? Ja, rent teoretiskt så har vi 

endast ett hot, nämligen att vi mottar beordringar som ligger utan
för det område som är tillåtet för ordergivaren. Dvs att någon, som 
i och för sig är auktoriserad att utnyttja inkanalerna, försöker 

läsa eller skriva i ett baselement som den inte egentligen skall ha 

tillgäng till. Detta är dock inget egentligt hot ty grundförutsätt

ningarna vid uppbyggnaden av systemet är att de kort som är "äkta", 

dvs auktoriserade, fungerar snällt och obrottsligt. 

Eftersom varje kort är en sluten enhet och fungerar endast ihop med 

andra slutna "äkta" enheter så kan vi i efterhand inte förändra 

detta förhållande. Denna förutsättning är sann endast om man inte 

kan komma åt kortinnehållet på annat sätt än genom de normala in

formationskanalerna. För att utreda detta mäste vi se lite närmare 

på den fysiska uppbyggnaden av kortet. Vi har tidigare nämnt att vi 

behöver en mikroprocessor och ett minne. Dessutom behövs en kryp

teringsutrustning. Den utrustningen beskrivs längre fram i avsnittet. 

Alla dessa komponenter finns idag tillgängliga i chip-form på mark

naden. En tänkbar konfiguration visas i figur 4.3. 

För att kunna garantera "full" säkerhet borde dessa tre byggblock 
placeras på ett chip. Kanske måste man ha ytterligare skydd av detta 

chip för att omöjliggöra åtkomst av de olika delarna. Är det då rea

listiskt att genomföra denna konstruktion rent praktiskt? Den frågan 
är svår att svara på idag. Med den utvecklingstakt vi har haft de 

senaste åren är det troligt att sådana konstruktioner kan tas fram på 

ett halvt till ett år när man väl bestämt sig inom industri n. 
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Figur 4.3 

Utan tvekan är den fysiska uppbyggnac~n ntt av de största problemen. 

Kan man då inte på något annat sätt kringgå dessa problem? Helt och 

hållet kan man inte det, men vi skall göra ett försök. 

Det man vill skydda är minnesinnehållet, dvs den information som 

finns lagrad i baselementet. Om man har separata chip så finns möj

ligheten att komma åt arslutningarna och därmed möjlighet att läsa 

och skriva minnet. Dock kvarstår svårigheten, för en icke auktori

serad, att hitta ett specifikt baselement. Lagringsstrukturen som 

vi förordat ger då möjligheter. Den första är att utnyttja söknyckel, 

vilket naturligtvis kräver att den är känd. Den andra är att läsa ut 

hela minnesinnehållet och sedan försöka hitta det rätta baselementet. 

Metod två kan bli ganska tidsödande och svår speciellt om inte bas

elementen går att särskilja. 

Ett sätt att skydda data frlln obehöri g läsning och ändring är kryp

tering. Kryptering av data ger effekten att informationen blir helt 

obegriplig och försök till ändring upptäcks direkt vid dekryptering. 

Genom att kryptera baselementen når vi följaktligen två syften. Det 

ena är att försvåra möjligheterna att hitta ett specifikt baselement. 
Det andra är att försvåra läsning och förändring av baselementet. 

Vad innebär då kryptering? Kryptering innebär att man applicerar en 

avbildning på ett infonnationsblock, t ex med längden 64 bitar. 

Valet av avbildning bestäms av krypteringsnyckeln. Det är följakt

ligen mycket viktigt att hålla nyckeln hemlig. Ett exempel pä 
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krypteringsmetod är den amerikanska DES (Data Encryption standard) 

enligt figur 4.4. 

n 

,, 
x: ej krypterade data 

y: krypterade data 

n: krypteringsnyckel 

Figur 4.4 

Det krypterade blocket är väldigt känsligt för fel, dvs förändring 

av en enstaka bit kan spoliera informationen. Den effekten utnyttjas 

för att upptäcka försök till obehöriga ändringar. Fel kan också upp

stå vid överföring och lagring av det krypterade blocket. Det finns 

dock metoder typ kodning med vars hjälp man kan upptäcka och rätta 

vissa (ofrivilliga) fel. 

Av beskrivningen ovan ser vi att om söknyckel och krypteringsnyckel 

är okända, blir det mycket svårt att läsa och ändra information. 
Söknyckeln till ett baselement finns ofta inte lagrat på samma kort, 

utan på det TK som är knutet till baselementet. Om söknyckeln finns 

på kortet lagras den, på samma sätt som krypteringsnyckeln, i ett 

speciellt minne som inte är åtkomligt utifrån. 

En möjlighet som kvarstår är att kopiera baselementet från ett till

fälle då man känner till dess innehåll. T ex om man vet att KBP:n 

vid ett visst tillfälle innehåller 8.000 kr kan man notera basele

mentets utseende. Om man sedan gör slut på dessa pengar, så skulle 

man kunna återställa baselementet i det skick det var vid det till

fälle det innehöll 8.000 kr. Ett sätt att undvika detta problem är 

att se till att baselementet inte kan ha samma utseende från gång 

till gång. Principen är att låta ett regi ster i baselementet inne

hålla ett transaktionsnummer. Transaktionsnumret ökas med ett för 
varje transaktion som utförs. Detta gör att krypterade data från 
baselementet får ett helt annorlunda utseeende vid varje enskilt 

tillfälle, även om innehållet, förutom transaktionsnumret, är det-
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samma . Sannna transakt i onemummer återfinns i en räkna re och efter 

dekryptering av baselementet jämförs transaktionsnumret med räk

narens innehåll. Om dessa inte överensstämmer kan man misstänka att 

kortinnehavaren har försöks förändra innehållet i baselementet. För 

att åstadkomma detta krävs någon form av räknande funktion på UK, 

som bara kan räkna åt ett håll. En sådan funktion kan implementeras 

som hårdvara på UK. Det angivna sättet att l ösa problemet skul le 
kräva många räknare (en per baselement) men det är inte nödvändigt 

att skydda alla baselement . Det räcker antagligen med att skydda 

kontantfunktionens baselement. 

Kopiering kan betraktas som den enklaste manipulationen att utföra. 

Om hårdvaruräknare inte kan implementeras för varje baselement, var

för har man då kryptering? Två skäl är uppenbara. Det första är 

sekretessen, man vill inte att vem som helst skall kunna l äsa vad 

som finns på UK. Det andra är att varje försök att ändra innehållet 

i ett krypterat baselement är dömt att misslyckas. Det går inte att 

ändra vissa delar utan att det märks med enkla kontroller, typ 

checksummor eller kontrollsiffror som är inlagda i baselementet. 

4.4 Yttre säkerhet 

yttre säkerhet innefa ttar vi kommunikationen mellan kort, avlyss 

ning och s törning av denna samt yttre enheter som är kopplade t i ll 

korten. 

Vi har tid1gare använt ordet "äkta" för de enheter som förväntas 

uppföra sig korrekt, gentemot varandra och nu skall vi konkretisera 
detta begrepp. När ett kort tas i bruk förutsätts det innehål la in 

formation som är kontrollerad av någon central instans. Kontro ll en 

syftar till att avslöja funktionsanrop och program som kan bearbeta 

andra baselement än de som är tillåtna för en viss användare. Detta 

gäller varje baselement på ett kort , dvs både de som beordrar be

arbetning inom det egna kortet eller på ett annat kort (se avsnitt 2 

resp 3.4 ) . Man kontrollerar naturligtvis också funktionen i all
mänhet st\ att den överensstämmer med givna förut sä ttni ngar. Givet-

V I ' . r'i\lionaliserds förfarandet st'\ at.l vdrje företag eller 
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orga nisat i on som går med i systemet deklarerar sitt/sina baselement 

och sedan läggs dessa in på nya UK utan ny kontroll. Ev individuell 

i nformation infogas med hjälp av godkända program som finns i före

tagets/organisationens uppdateringsterminal. Detta borde egentligen 
ha behandlats i avsnittet om den inre säkerheten, men är medtaget 

här för att underlätta förståelsen. 

När vi nu vet att korten innehåller tillförlitlig information kommer 

vi över på den säkerhetsdel som är byggstenen i systemet . För att 

ett kort resp en terminal skall godta en motpart, måste denna veri

fiera sin äkthet. Detta görs med en identifieringsprocedur i form 

av handskakning . Förutsättningen är att båda korten skall utbyta 

information, så att de kan konstatera att det andra är äkta, utan 

att avslöja denna egenskap för någon annan, dvs varken för avlyss

nare eller oäkta motpart. 

Vi har va l t att utnyttja kryptering med en hemlig nyckel. Man kan 

även hålla krypteringsalgoritmen hemlig för att ytterligare öka 

säkerheten . Förfarandet visas i figur 4. 5 och fungerar enligt 

följande: 

l. Båda korten slumpar varsin myckel som sedan krypteras och 

sänds över till motparten. 

2. Nycklarna dekrypteras av motparten och adderas modula två 

till den egna slumpade nyckeln . Detta bildar nu en ny nyckel 

som är lika för båda korten. 

3. Den krypterade nyckeln krypteras med den nybildade nyckeln 

och översänds till motparten. 

4. slutligen dekrypteras mottagen nyckel och jämförs med den 

ursprungligt slumpade. Är dessa lika, accepteras motparten 

som äkta. 



z l--+_......,..., 
:r: 

_J 
c::( 
z 
~ 

= 

= 

<11 
.::.. 
u 
>, 
c:: 
O) 

,..... 
E 
<11 

::t: 

Il 

z 
:r: 

30. 

....-
<11 

.::..: 
u 
>, 
c:: 

L/') 

"O 
~ ~ 
o. 
E !.... 
:;:) :;:) 

r- O) 
V) .,.... 

Ll.. 
Il 

z 
V) 



31. 

Ident ifieringsp roceduren är ett kraftfullt skydd mot försök att 

kommunicera med oäkta kort och dessutom skyddar den sig själv 

ef fe kt ivt mot yttre angrepp. Däremot har vi fortfarande problem att 

l agra den hemliga nyckeln på ett tillräckligt säkert sätt. Lösning
en är de tidigare använda, nämligen lagring i speciellt minne . Det 

är natur l igtvis så att den "mänskliga · faktorn" är en påtaglig säker

hetsrisk vid korttillverkningen, men hur dessa säkerhetsproblem 

löses ligger utanför ramen för denna rapport. Identifieringen och 

säkerhetsbegreppet täcker i stort sett lösningar för hotbild 4.2 a) 

och b). 

Den del av hotbild 4.2 c) som vi skall behandla i detta avsnitt är 

avlyssning och möjligheten att gå in och störa kommunikationen. Vi 

delar in händelseförloppet i två delar: idenitifiering och bearbet

ning/beordring. Som vi redan nämnt är identifieringsproceduren 

självskyddande dvs avlyssning ger inte tillräcklig information för 

att kunna knäcka varken nyckeln eller krypteringsförfarandet (om 

den är okänd). Störning av kommunikationen kommer att resultera i 

att proceduren startas om från början. Lämpligen har man ett fixt 

antal försök. Därefter får man någon form av felindikering. 

För att förhindra avlyssning och försök till beordring frän EX (se 

avsnitt 4. 2) under bearbetning/beordring, så krypteras all kommu-. 

nikation på kanalen. Det innebär att EX inte kan få information om 

vad som sänds över kanalen. Kommandon som transmitteras krypterade 

är mycket svåra att kopiera och felaktiga kommandon negligeras, 

alternativt begärs en omsändning av senaste kommandot. På det viset 

upptäcks en störning eller ett försök till olaga beordring direkt. 

Nästa bit i den yttre säkerheten rör de enheter som ansluts direkt 

till korten eller terminalsystemet. I avsnitt 2 gav vi exempel på 

hur en kassaapparat kunde vara kopplad till ett terminalsystem och 

de problem detta kan medföra beskrevs i avsnitt 4.2. 

När det gäller i nformationsöverföring, från en yttre enhet till 

korten/terminalen, så är grundregeln att alltid låta den part som 

har minsta möjlighet att manipulera en yttre ~nhet få motta informa

tion och i sin tur överföra den till motparten. Alternativt kan 
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överföring ske parallellt till båda korten och man får då med mer 

konventionella metoder (typ stickprovskontroller) kontrollera att 

systemet fungerar. Motsvarande problem när de t gä ller kontrollen

heterna (se avsni tt 2) löses på samma sätt, genom att se till att 
varje enhet bara är ansluten till det egna kortet, Även här kan 

kryptering användas om det ställs stora krav på säkerheten. 

Ett säkerhetsproblem som vi endast antytt, men som är fundamentalt, 

är: Vem skall kunna använda ett UK? T.ex. om någon person, vi kan 

kalla honom ägaren, tappar sitt UK, skall då någon annan person 

som hittar det kunna använda kortet? Denna fråga kräver en grund

lig genomgång och vi delar upp frågeställningen i olika punkter. 

l. Om fler än en person skall kunna använda ett UK, hur många får 

det vara och vad begränsar antalet? 

2. Skall alla som använder ett UK ha samma möjligheter eller kan 

man tänka sig en differentiering? 

3. Finns det någon skillnad mellan det vi betecknat med TK och UK 

i detta sammanhang? 

4. Kan säkerhetskraven och därmed möjliqheten ti ll utnyttjande 

vara olika för olika baselement? 

Innan vi diskuterar frågorna skall vi först ge några exempel på 
situationer som leder fram till dessa frågeställningar. En familj 

har ett UK gemensamt. Ett företag har ett UK som är tillgängligt 
för ett begränsat antal anställda för att sköta affärer åt fÖl'e

taget. En kassa i ett snabbköp skall kunna betjänas av flera kas
sörerutan att man skall behöva byta UK (TK) . De t visar sig följakt

ligen att det finns behov av att ha UK som är bundet till en grupp. 

Vad menar vi dä med att använda ett UK? Vi beskrev i avsnitt 2 ett 

l'xempel pä hur betalning med kontantfunktionen kunde gå till och sa 

då att UK-innehavaren (kunden) beordrar debiteringen. Om vi inte hade 

någon verifiering frän kortets sida att den som beordrar transaktionen 
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verkligen är en rättmätig "ägare", så skulle det vara fritt fram för 

vem som he l st som kommer över UK att utnyttja det . Det vi väste kräva 

ur säkerhetssynpunkt är alltså en verifiering av att den som beordrar 

en transaktion verkligen är auktoriserad till det. Hur sker då veri
fier ingen? Idag används två former av verifiering nämligen namnteckning 

(pl us legitimation) för "pappershandlingar" samt personlig kod i ut

tagsautomater . Det finns dock ett par andra former av verifiering eller 

personidentifiering, som det egentligen handlar om, nämligen finger

avtryck, namnteckning- och röstigenkänning. Personidentifiering är 
i sig ett stort omfattande och relativt outforskat område och vi 

skall därför inte tränga djupare in i detta . För vår del räcker det 

att konstatera att det går att göra personidentifiering som resul

terar i ett kodord. Detta kodord kan sedan jämföras med ett som är 

lagrat på kortet och om dessa överensstämmer så accepteras beord
ringen . Vi får därmed ett svar på den första frågan. Det finns bara 

rent lagringskapacitetsmässiga begränsningar på hur många som kan 

an vända ett och samma UK. Det är naturligtvis andra faktorer som be

gränsar antalet, t .ex. ekonomiska intressen. När det gäller fråga 2 

så är det helt givet att en differentiering är önskvärd rent gene

rellt. Det är dessutom bäst om någon person står som huvudansvarig 
ägare till kortet och vid utformninq av UK är det lämpli9t att kombinera 

kortet med ett normalt ID-kort på ägaren. Vilka skäl finns det till 

di fferentiering? Låt oss ta några exempel. Företagskortet som kan ut

nyttjas för vissa finansiella transaktioner av några anställda, men 

kanske bara chefen och kamrern har full tillgång till alla möjlig

heter. Familjekortet, där man inte vill att de minsta barnen skal l 

gå och handla godis för halva matkontot o.s.v. 

En skillnad mellan ett TK och UKäratt TK kan sitta anslutet en 

längre tid, tag exemplet snabbköpskassa. I detta fall har ett TK 

samma uppgift under en hel dag nämligen att motta betalning. Genom 

att låta kortet ha en specialfunktion som endast tilläter den att 

fungera inom ett baselement, kan man begränsa användargruppen. Spe

cialfunktionen kan fungera enligt följande: När kortet ansluts till 

en fast installation (tenninalplats) så initieras TK av någon i ägar

gruppen (t.ex. butiksföreståndaren), som också då identifierar sig. 

Sedan kommer TK endast att arbeta utifrän ett viss baselement ända 
tills dess att kortet tas loss, eller någon ur ägargruppen gör en 
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ny initiering. Naturligtvis måste TK utföra handskakning med varje 

nytt UK som kopplas till terminalen , men därefter återgår den till 

programmet i baselementet. En generalisering av detta resonemang 

till ett godtyck ligt UK är en utlAningsfunktion. Denna tillåter annan 
person än ägaren (ägargruppen) att använda vissa möjligheter och 

funktioner på kortet. Rent praktiskt innebär detta att ägaren 

initierar kortet. d.v.s. ger ett kommando, som spärrar alla bas
element som inte får utnyttjas. Denna sista egenskap som ett UK 

kan tänkas ha lede r oss in i den sista frågan. I stället för eller 

snarare förutom möjligheten att tillåta andra personer att använda 

olika baselement, så kan man ha olika säkerhetskrav på baselementen. 

T.ex. behöver man kanske inte identifiering (av ägare/ägargrupp) 

varje gång man utnyttjar funktionen busskort (månadskort ) utan det 

räcker eventuellt med vissa stickprovskontroller. Flexibiliteten 

finns inbyggd i systemet och man kan mycket väl ha oli ka krav pä 

verifiering för olika användargrupper och vid olika terminaler. 

4.5 Restaureringsproblem 

I förra avsnittet berörde vi problem som uppstår då man förlorar 

sitt UK. Det gällde att s~ydda sig mot att någon annan hittade det 
och använde innehållet. Vad vi däremot inte behandlat är vad som 

händer om det inte upphittas eller om det förstörs t.ex. vid brand, 

tekniska fel o.s.v. Vi kan dela upp dessa fall i tre grupper. 

l. Tekniska fel ( inre och yttre) 

2. Yttre åverkan 

3. Förlust 

l) Med tekniska fel menar vi ofullkomligheter eller andra fel (ex iste

rande eller uppkomna i komponenterna på kortet som gör att hela 
eller delar av minnesinnehållet raderas eller blir o~tkomligt. 
Dessutom fel på utrustning som kopplas till kortet och orsakar 
motsvarande informationsförlust. 
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2) I yttre åverkan innefattas handhavande som, planerat eller ofri

villigt, förstör lagrad information eller funktioner hos kortet. 

Exempel på sådant är t.ex. försök att dissekera kortet, klimat
påverkan typ hög värme, stora elektriska/magnetiska fält o.s.v. 

3) Förlust är helt enkelt då ett kort går förlorat helt och 

hå ll et t.ex. vid brand. 

Oberoende av grupp så är problemet i korthet att vi har förlorat 

information och frågan är om det går att restaurera kortet. Lösningen 
bör ta hänsyn t i ll rättsliga krav och möjligheter, säkerhet mot för
lust av personl iga tillgångar samt den personliga integriteten. En 
lösning som ligger nära till hands är att regelbundet lagra undan 
minnesinnehället. Genast reser sig en mängd frågor. Hur ofta skall 

detta göras? Går det att göra utan att ruc ka för mycket på sekretess 
kravet? Kan man undvika ett direktanslutet system, och om inte, vad 

är alternativet. 

Innan vi besvarar dessa frägor skall vi stä lla ytterligare några och 

sedan försöka ge en möjlig lösning på restaureringsproblemet. 

l. Tekniska aspekter 

a) Hur pass ti l lförlitlig kan härdvaran göras? 

b) Kan man upptäcka om ett fel beror på otillbörlig påverkan av 
kortet? 

c) Vilka klimatkrav måste ställas pt hårdvaran? 

d) Kan mjukvarufel åstadkomma motsvarande effekter? 

e) Om så är fallet kan detta detekteras eller helt undvikas? 

a) Hur härda krav kan man ställa på innehavarens handhavande av 
kortet. 
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b) På vilket sätt påverkar detta ansvarsförhållanden och ersättnings
skyldighet vid förlust av hela eller delar av minnesinnehållet. 

Som frågeställning 2 antyder så är det en fördel om en eller 

åtminstone ett begränsat antal personer har någon form av ägarskap. 

Detta ger åtminstone rättsligt en större säkerhet för alla inblan
dade parter. Fundamentala krav som kan ställas på ägaren är att an

mäla förlust av kort, samt att lämna in kortet för genomgäng om 

man upptäcker något fel. Båda dessa krav får väl betraktas som åt

gärder av eget intresse för ägaren själv. övriga krav är att följa 

de anvisningar, för handhavande samt tekniska specifikationer, vad 

beträffar klimatbet ingelser, som är nödvändiga. Dessa krav gör det 

möjligt att till stor del fastställa de ansvarsförhållanden som gäller. 

Nä~ligen om man kan bevisa att någon av dessa krav ic ke nöjaktigt 

uppfyllts så får innehavaren stå för konsekvenserna. Det är svårt 

att uttala sig om tillförlitlighet och klimatkrav för ett system, 
speciellt när man inte i detalj vet hur det utformas rent tekni skt. 

När det gäller detektering av otillbörlig påverkan så är problemet 

detsamma. Man kan inte idag avgöra vilka metoder som finns den dag 

ett sådant här system står färdigt . Det blir alltså en fråga som kan 

besvaras först då det föreligger en total systemspecifikation. 

Att mjukvarufel kan orsaka stora skador är dock helt klart, men med 

en minutiös kontroll kan de flesta felen undvikas. Det är dessutom 

lämpligt att låta en del utav ersättningsbördan vila på varje "le
verantör" av baselement, dvs om man kan konstatera att nägot pro

gram eller kommando i ett baselement åstadkommit ett fel, så är upp

hovsmannen till denna helt/delvis ansvarig för ersättning av den 

skada som ev . uppstått. 

Värt förslag till lösnin9 av restaurerin9sproblemet byqger på undan

lagring av minnesinnehållet i modifierad form. Vi har kallat den del

dump och en undanlagring kallas för dump. Grundprincipen är följande: 
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Uppdelning av Kontanta Betalnings Poolen (KBP:n) i två pooler. 

II överföring mellan dessa två pooler kan ske vid godtycklig tenninal. 

III Vid varje överföring görs en undanlagring. 

Exempel. Man kan t.ex . lata 1000 kr utoöra en gräns, d.v.s. den direkt 

tillgängliga poolen får inte innehålla mer än ovan nämnda belopp. 

Vi beskriver hur denna uppdelning verkar två fall, utbetalning 

och mottagande av betalning. 

l. Utb~~l~~ng fungerar på vanligt sätt så länge beloppet eJ over
skrider innehållet i den direkt tillgängliga poolen. (I fort

sättningen betecknas de två poolerna Portmonnä-pool och Plånboks

.e..ool). 

Om däremot beloppet överstiger Portmonnäpoolens innehåll, så 

måste en överföring göras från Plånbokspoolen (Under förut

sättning att den inte är tom.) överföring sker i tusenlappar på 

ett sådant sätt att det efter utbetalningen inte finns mer än 
högst 1000 kr kvar i Portmonnäpoolen. En dylik överföring av

slutas alltid med en undanlagring av det rninnesinnehåll pä UK, som 
är restaureringsmässigt viktiga. Antalet undanlagringar kommer 

på detta sätt att begränsas till antale t tusenlappar i Plånboks

poolen. 

2 . ~-~ttagand_e~~-t~lni ng_ kommer på samma sätt som ovan att funge
ra normalt till dess att ett inkommande belopp plus innehållet i 
Portmonnäpoolen överskrider 1000 kr. Då överförs, med vissa undan
tag 1000 kr till Plånbokspoolen, samt en undanlagring görs av 

viktiga delar på UK. 

Undantag från ovan nämnda fall är då undanlagringsmöjligheter 

saknas, t.ex. vid betalning mellan två privatpersoner. För att 

undvika vissa risker vid dessa tillfällen kan man i stället för 

att betala kontant utnyttja "elektronisk check" . Detta minskar 
risken för fel till hälften, då en checkbetalning noteras hos 
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både betalare och mottagare (hänvisning till avsnitt elektronisk 

check). Om man ändå vill betala kontant och mottagaren accepterar 

detta, så får betalningsmottagaren själv ansvara för det totala 

beloppet, d.v .s. till dess att transa ktionen görs vid en terminal, 

där det finns möjlighet till undanlagring. 

slutligen kan vi konstatera att undanlagring görs vid de tillfällen 

då Portmonnäpoolens innehåll understiger noll (och Plånbokspoolen ej 

är tom) eller överstiger 1000 kr, samt där det finns möjligheter ti ll 

undanlagring. 

Dumpar måste på något sätt sparas, antingen centralt, vilket medför 

någon form av direktanslutet system, elle r också loka l t på någon 

form av lagringsmedia. Det finns två anledningar till lagring, dels 

ger den möjlighet till restaurering, vilket är huvudsyftet, men också 

vid undersökning gällande misstankar om brott. Den personliga inte

griteten bör dock tillgodoses i första hand. Centralt lagrade data 

är alltid enklare att sammanställa och därför förordar vi lokal lag

ring, d.v.s. på lagring smedia vid varje terminal. En annan anledning 
är att vi vill undvika direktanslutna system, inte minst av kostnads

skäl . Genom att variera Portmonnäpoolens totala riskkapital kan man · 
begränsa antalet dumpar. Det är för övrigt inte nödvändigt att göra 

undanlagringar. Skillnaden är att man riskerar att förlora de kapita l 

son1 la gra s i K8P:n. 

Hur länge dumpar skall sparas och på vil ket sätt det skall lagras 

är en ganska svårbesvarad fråga . Det finns ett antal olika lagrings
alternativ: 

l) Lagra successiva dumpar tills utrymmet är fullt och spara sed an 

lagringsmediaten viss tid t.ex . l månad. 

2) Testa vid varje undanlagring om det finns någon gammal dump. 
Om det finns så byt ut den mot den nya . 

Ur säkerhetssynpunkt har vi tidigare påpekat vikten av att skydda 

minnesinnehå llet på kortet. Det är därför lämpligt att bara lagra 

de delar som förändra s med tiden alt. som inte går att restaurera 
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på annat sätt. Detta medför att dumpen antagligen inte behöver inne

hälla mer än Plånbokspoolen samt andra tillgodohavande som inte finns 

registrerat nägon annanstans. Dessutom bör lagringsmediat vara 
utformat så att det ej går att ändra redan gjorda dumpar (undantag 
fall 2 ovan). När mediat sitter i terminalen så sköter resp. UK 

om uppdateringen vilket ger samma säkerhet som vid beordring mellan 

kort (se avsnitt 4.4). När mediat tas bort från terminalanslutningen 

makuleras mediat som förhindrar ytterligare uppdatering alternativt 

förändring av ex iste rande dumpar. Skydd av den personliga integrite
ten medför i detta fall att restaurering kan bli tidsödande. Anled

ningen är att man måste se till att man får tag på den senast gjorda 

dumpen . Man kan dock, m.h.a. en innehållsförteckning över kortet och 

en viss lokal (inom varje företag/arg.) katalogisering av gjorda 

undanlagringar, minska denna tid . 
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V EXISTERANDE HARDVARUSYSTEM (kort översikt) 

Två hårdvarusystem existerar för närvarande. Det ena har vi be

skrivit i avsnitt I (Blekinge projektet). Egentligen är inte detta 
något betalkortsystem enligt vår modell, utan snarare elektronisk 

check. Vissa erfarenheter kan också göras från de verifieringssystem 

som används där. Man använder en PIN-kod (Personal Identification 

Number) som vid uttagsautomater. 

Det andra systemet bygger på ett kort framtaget av ett Honywell före

tag. Detta kort innehåller både minne och mikroprocessor, men pro
cessorn utnyttjas inte på det sätt som vi beskrivit i denna rapport. 

Såvitt vi vet så är kortet endast tänkt att utnyttjas som elektronisk 

check för ett relativt begränsat antal betalningsmottagare. 

Vidare driver vi på Institutionen för Systemteknik (ISY) ett projekt 

där vi skall testa ett relativt enkelt system. Korten innehåller 
bara minne och all bearbetning sker i terminalen, som har en mikro
processor. Terminalen är kopplad till tvä automater. I detta system 

skall vi testa en del av de förslag till lösningar på ol i ka problem 

(ft·amförallt lagring, struktur och säkerhet ) som beskri vits i denna 

rapport. (Resultaten väntas föreligga om ca l år). 
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VI ALLMÄNNA UTVECKLINGSTENDENSER 

Social-ekonomiska 

Vi har i denna rapport beskrivit system som för allmänheten kanske 

verkar främmande eller skrämmande (lite science fiction). Det är 
dock så att utvecklingen går snabbt framåt och man behöver bara 

titta på kreditkorts- och köpkortsmarknaden för att se hur snabbt 

det kan gå. Hur ett Universalkort skulle emottas och accepteras av 

den stora allmänheten är svårt att säga. Antagligen kommer system 

av det här slaget att växa ut långsamt och inom begränsade sektorer, 

vilket ger en form av tillvänjningseffekt. För vissa människor ver
kar kanske sådana här system invecklade och krångliga, åtminstone 
när de beskrivs, men grundtanken är den motsatta, att förenkla och 

underlätta. Dessutom kommer inte UK att slå ut det nuvarande syste

met utan får väl till att börja med betraktas som ett alternativ . 

Den enda risken som vi ser gentemot nuvarande system är att man kan 
få en minskad känsla för pengars värde då man inte hanterar dem lika 

påtagligt. A andra sidan uppstår inte samma problem som vid ovarsam 

kreditkortsanvändning, utan man märker när man försöker överskrida 
sinaekonomiska tillgångar . Dessutom ger kortet möjlighet att sätta 
upp sina egna begränsningar, vilket borde vara en stor fördel. 

Tekniska 

På den tekniska sidan går utvecklingen snabbt. De komponenter som 
krävs för uppbyggnad av beskrivna system finns redan på marknaden. 

Det är endast komponenternas prestanda som inte motsvarar de krav 
som ställs. Detta gäller framförallt nonvolatila minnen, d. v.s. 

minnen som behåller informationen då matningsspänningen tas bort. 

De har fortfarande för liten lagringskapacitet, för lång accesstid 

och relativt kort livslängd . Man kan dock förvänta sig att dessa tre 
parametrar förbättras inom en snar framtid. 

På krypteringssidan finns idag tillgängligt på marknaden kretsar som 

utför DEs-algoritmen för 64 bitars block . Antagligen kommer fler 
typer av krypterare snart att finnas i i ntegrerat utförande. Det l äggs 
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ned mycket rengar och forskning på krypteringssys tem och den utveck

lingen kofllmer troligtvis att fortsätta. Föru tom chip finns det 

mi krodatorbaserade krypteri n gsa lgori tmer som även de kan utnyttjas 

vid systemuppbyggnaden. 

Ett annat problem är att tillverka chip för förvaring av den hem

liga information som vi behöver lagra, men även detta kan realiseras 

nöjaktigt inom en nära framtid . Vi fastslog i avsnitt 4.3 att alla 

komponenter bör placeras på ett chip. Denna teknik finns idag, med 

undantag för att olika tekniker inte kan blandas . Då finns två vägar 

att gå. Antingen löser man blandningsproblemet eller också försöker 

man använda samma teknik för alla ingående komponenter . 

sl utligen kan man förvänta sig att tekni k och komponenter finns till

gängliga, då tiden är mogen för införandet av det i rapporten beskrivna 

systemet. 


