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1. INLEDNING 

Stormakterna övervakar varandra och den övriga världen med 

hjälp av ett stort antal spionsatelliter. Det finns många 

olika t yper av rent militära satelliter, men även alla . . 

normalt civila satelliter som lämnar information som kan vara 

av taktisk eller strategisk betydelse och måste betraktas som 

militära i en konfliktsituation. Som exempel på dessa "halv

militära" satelliter kan nämnas; vädersatelliter, te l esatel

liter, navigationssatelliter och f järranal yserande satelliter 

typ LANDSAT. 

Den information som de olika satellitsy stemen samlar in är 

till stor del i form av b ilder. Det kan vara vanli~a foto

grafier eller TV-bilder, men även bilder i andra våglängds

områden än det synliga l juset t ex IR (värmestrålning) eller 

filtrerat ljus som i spektralanaly sen. Radarspaning från 

satellit kan ge data i form av topografiska kartor men även 

dessa kartor är bilder. 

Den information som satelliterna samlar in överförs till de 

egna staberna och f örbanden via någon t yp av informations

nät . De flesta informationsnät kräver att satelliten kan 

lagra bilder och att den sedan under en liten del av sin 

omloppstid förmår att sända mycket stora informationsmängder. 

En annan modell för informationsnät ges i figur 1 . I in

formationsnät enligt figur 1 så behöver inga bilder mellan

lagras och satellitens observationer kan styras direkt utan 

någon fördröjning. 
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Figur 1. 

Bearbetad information kan distribueras med hjälp av TV

satelliter typ NORDSAT och då nå stor och snabb spridning 

även till låg förbandsnivå. Men lyckas fienden störa någon 

dellänk så kan hela systemet falla. 

Utöver bildspaning bedrivs även omfattande signalspaning med 

stora datamängder och delvis egna informationslänkar. Stor

makterna har även stora och fundamentalt viktiga info rmations 

l änkar för data- och ordergivning . Speciellt har USA ett 

stort behov av kommunikation med sina allierade tvärs över 

oceanerna. 
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Oavsett hur systemen i stort utformas så gäller med få undan

tag för varje dellänk i systemen att fienden på ett eller annat 

sätt kan avlyssna eller störa kommunikation. Inver kan av 

fiendens störsändningar bedöms dock inte i denna rapport. 

För att skydda sig mot fiendens möjlighet att avlyssna kan 

stormakterna införa kryptering av sina kommunikationslänkar. 

Kryptering medför att klartexten {t ex en digitaliserad bild) 

krypteras {transformeras) till ett kryptogram. Fienden antas 

kunna avlyssna kryptogrammet, men utgående från kryptogrammet 

skall fienden inte kunna öka sin kunskap om klartextens inne

håll. Precis hur denna krypteringstransform blir utförd vid 

ett v isst tillfälle, bestäms av en nyckel. Krypterings

algoritmen och därmed kryptogrammet skall vara starkt nyckel

beroende, varje förändring av nyckeln skall ge ett "nytt" 

kryptogram. 

Krypteringssystemen måste vara utformade så att även om 

fienden har mycket __ st~:r?- . k_~nsk~p~r .. C?ID. l_< r yptq s y s_ternet, )<;) ... ar

texten och krypto~rammet (men inte känner nycke ln ) , så skall 

fienden ändå inte kunna forcera kryptot med till~än~liga 

personal- och datorresurser . 

Bildöverföring kännetecknas ofta av extremt höga datahastig

heter , detta i kombination med de begränsade möjligheterna 

för extra utrustning i satelliter gör att det inte är helt 

självklart att stormakterna kommer att kryptera all in

formation i sina satellitsystem. 

Vi skall i denna rapport titta på hur man kan kryptera bild

information och vad detta kan kosta i ett satellitsystem. 

Kostnader beskrivs i dessa sammanhang av effektförbrukning 

och vikt samt tillförlitlighet. Vi skall försöka bedöma om 

det ä r tekniskt och ekonomiskt möjligt för stormakterna att 

införa kryptering av god kvalitet i satellitsystem. 
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2. BAKGRUND 

2.1 Några datainsamlingsmetoder 

satelliter kan med hjälp av ett sto rt antal olika metoder 

övervaka och analysera haven, kontinenterna och atmosfären . 

Några exempel på datainsamlingsmetoder ges nedan. 

Vid multispektral analys registrerar (och analyserar) satel

liten den information som strålar ut från föremålen. Tekniskt 

sett görs detta genom samtidiga registreringar i olika våg

längdsområden. Ett område avbildas i en serie bilder som har 

samma geo~etriska uppbyggnad, men där de olika objekten 

framträder i olika intensitet beroende på i vilken våglängd 

mätningen gjorts. Olika typer av föremål och växtlighet kan 

identifieras med hjälp av hur deras strålning fördelas mellan 

våglängdsområdena, s k strålningssignatur. 

Med hjälp av multispektraltekniken kan strategisk informa

tion erhållas, t ex förutsäga skördeutfall, geologiska data 

mm. Informationen från multispektralkameror förutsätter 

datoriserad bildbehandling, då människor har starkt begrän

sad förmåga att tolka s ådan information [1]. 

Värmespaning kan ske med hjälp av infrarött ljus eller mikro

vågor. Värmespaning kan ske även i mörker och ge bi lder där 

objekt med avvikande temperatur framträder, över större ytor 

(km2 ) kan absoluttemperaturer mätas med en noggrannhet av 

0.5 grad. Mikrovågstekniken gör det möjligt att mäta mark

och vattentemperaturer oavsett väderleken (moln, dimma, mm). 

Radarspaning kan normalt bedrivas oavsett väder och ljud

förhållanden, det finns ett antal olika tekniker fö r radar

spaning. satellitburna radarantenner är med nödvändighet 

relativt små. Men i samverkan med satellitens snabba rörelse 

kan en liten antenn ge samma goda upplösning som en stor 

radarantenn. Detta utnyttjas i " the synthetic apperture radar ''. 
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(Side-looking radar.) Metoden gör det möjligt att över 

mycket stora havsytor upptäcka alla fartyg som är längre än 

25 m. 

Med riktad radarspaning mot markytor kan man upptäcka före 

rnål i storleksordningen 10 m. Med andra radarspaningsmetoder 

kan man mäta vindstyrka, vindriktn1ng, v åqstorlek, mm. 

Det går även att mäta havsytans avvikelser i höjdled med 10 

crn:s noggrannhet. 

Spaningsmetoder som använder blå-grön laser kan "se" ner 

till 100 meters vattendjup, laserspaningstekniken är ännu 

inte fullt utvecklad men kan inom en snar framtid ge vissa 

möjligheter till ubåtsspaning. 

satelliter som sarnarbetar med automatisk mätutrustning på 

markytan eller nere i haven, kan samla information om små 

förändringar i magnetfält, elektriska spänningsfält, gravita

tionsfält, mm. 

I framtiden tillkornmer med all säkerhet nya spaningsrnetoder, 

men eventuellt kommer det att visa sig vara mer värdefullt 

att ha datorkapacitet som ger möjlighet att samordna alla 

data från de olika spaningssystemen. Värdefull information 

skapas nästan alltid genom utsortering och samordning av 

da ta [ 2 ] , [ 3 ] , [ 4 ] • 

2.2 Datahastigheter och datavolymer 

För att överföra 25 färg-TV-bilder, men storleken 600x800 

punkter, per sekund, digitaliserade med 12 bit (varav 4 för 

färginforrnationen) per bildpunkt, skulle krävas en kanal 

med kapaciteten 144 Mbit / s. 
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Erfarenhet från civila vädersatelliter m fl ger 120 Mbit/sek 

som en realistisk övre gräns för spionsatta informations

kanaler. Reläsatelliter antas kunna hantera större informa

tionshastigheter. 

Spionsatelliter kan ta bilder med en bästa upplösning av 

1 dm2 , [5] dvs de kan inte registrera föremål mindre än så. 

Jordens landyta är cirka 148.9 x 106 krn2. och om spionsatel

liter kan täcka jordens hela landyta en gång per dygn med 

maximal upplösning ger detta 1.5 x 10 16 bildpunkter per dygn. 

Detta är en helt orimlig informationsmängd, manuell analys av 

bilddata skulle kräva några miljoner man, eller en idag orim

lig datorkapacitet. 

Det är inte bara orimligt att analysera datavolymen utan även 

att överföra alla data, det skulle krävas minst 15000 av 

fienden ej störda kanaler (a 120 Mbit/sek). Sämre upplösning 

ger en mindre men mer svårtolkad datavolym. 

Den informationsmängd som man kan tillgodogöra sig från 

spionsatelliterna begränsas av trånga informationskanaler 

och markstationernas otillräckliga bildanalyskapacitet, där

för styr man satelliternas observationer med noga utvalda 

ytor, med risken att man missar det oväntade. 

Framtida spionsatelliter kornmer att samla in allt mer detal

jerad information, och för att möta all denna information 

kornmer stormakterna att införa avancerad och omfattande bild

analys. 
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2.3 satelliter digitaliseras 

Nästan all teknisk utveckling av elektronik går idag mot 

ökad digitalisering eller förutsätter helt digitala system. 

Det finns goda skäl att anta att detta även gäller för 

militära satelliter. 

Det ständigt ökande informationsflödet i kombination med 

trånga transmissionskanaler framtvingar källkodning. (Käll

kodning = kod anpassad till datastrukturen. Den ger samma in

formation men minskad datamängd.) Effektiv källkodning kan 

utföras endast i digitala system. Felsannolikheterna som 

uppstår i kommunikationskanaler p g a atmosfäriska störningar 

eller fiendens störningskanaler motverkas med hjälp av fel

rättande koder. Effektiva felrättande koder förutsätter 

digitaliserad information. 

övergången från analog till digital information är ibland 

besvärlig och bör göras en gång för alla i systemets första 

steg, dvs i satalliten. Om informationen di~i-

taliseras redan i satelliten finns nödvändiga och nästan 

tillräckliga förutsättningar för att kryptera informationen 

redan där. Det finns exempel där informationskanaler 

digitaliserats, och möjligheten till kryptering varit en 

viktig eller enda orsaken till digitaliseringen. Eventuellt 

gäller detta även för satellitkoMrounikation. 

2.4 säkra informationskanaler 

Med säkra informationskanaler avses här sådana kommunika

tionskanaler som kan överföra information utan risk att 

fienden kan avslöja informationens innehåll. 

Kommunikation mellan satelliter kan ske vid frekvenser som 

inte tränger igenom jordatmosfären och som därför inte kan 

avlyssnas från jorden. Detta ger dock inga säkra k analer 

eftersom de -kan avlyssnas med hjälp a v satellit, eller av-
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lyssnas då informationen sänds ner till jorden. Den enda 

helt säkra informationskanal som finns idag är den där kas

setter med fotografier kastas ut från satelliter över en 

egen stab. Dessa kassetter når bara en eller ett fåtal staber 

och om informationen skall distribueras vidare måste det ske 

via icke säkra kanaler. 

Information mellan radiolänkar på jorden eller via satellit, 

även riktad sändning kan avlyssnas. Informationskanaler i 

kabel kan avlyssnas och är inte några säkra kanaler, speci

ellt inte över stora avstånd. 

Informationskanaler i ljusledare är svåra men inte helt o

möjliga att avlyssna. Ljusledarenät av någon omfattning finns 

ännu inte, men i framtiden kan man i dessa eventuellt få re

lativt säkra informationskanaler. 

Som det ser ut idag vid kommunikation över stora avstånd, kan 

stormakterna endast med hjälp av kryptering erhålla säkra 

informationskanaler. Detta talar för att stormakterna för

söker att införa kryptering i sina satellitlänkar. 

2.5 salt II 

I förslaget till SALT II-avtalet, artikel XV seeond Common 

Understanding, förbjuds kryptering av telemetri i samband 

med test av robotar (telemetri = trådlös överföring av mät

data) . Syftet med detta är uppenbart att stormakterna i 

fredstid skall kunna övervaka varandras robotprover. Detta 

är det enda som sägs om kryptering i SALT II [6]. Även om fram

tida avtal sluts, som begränsar kryptering av information i 

satellitlänkar, kan dessa avtal troligen inte hindra att 

krypteringsutrustning finns i s~telliterna utan att användas 

i fredstid. Man kan avstå från att i fredstid kryptera och 

därigenom inte ge fienden möjlighet att redan i nnan en kon

flikt forcera krypteringsalgoritmerna. Många spionsatelliter 

har kort livslängd och nya skjuts ofta upp, dessa ersättnings

satelliter kan naturligtvis medföra krypteringsutrustning. 
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Redan idag krypteras styrdata till både civila och militära 

satelliter, detta bl a för att skydda satelliterna så att 

inte fienden kan ta över eller deaktivera dem. 
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3. KRYPTERING 

3.1 Allmänt om kryptering 

Varje krypteringsmetod kan beskrivas av en algoritm. De 

flesta krypteringsalgoritmer är utformade så att en liten 

informationsmängd; nyckeln, radikalt påverkar resultatet av 

krypteringen. Algoritmen kan realiseras med ett datorprogram 

eller med speciell hårdvara. Här, som i många andra tillämp

ningar, är gränserna mellan hård- och mjukvara flytande, men 

utvecklingen av hårdvaru- respektive mjukvaruanpassade algo

ritmer tycks gå skilda vägar. I satellitkommunikation bör 

man räkna med både mjukvaru- och hårdvarurealiserade kryp

teringsalgoritmer. 

Av erfarenhet vet vi att en krypteringsmetod som är bra för 

vissa typer av data kan vara katastrofalt dålig för andra 

typer av data, men vi vet också att vissa k rypteringsmetoder 

om de används på rätt sätt är bra till alla typer av data. 

Kryptering av bilder är något helt nytt och våra tidigare 

erfarenheter av datakryptering är inte självklart tillämp

bara. Det är vanskligt att dra några långtgående slutsatser 

utan att göra praktiska experiment, några sådan försök be

skrivs i kapitlet "Praktiska försök". 

Bildkommunikationens ofta extremt höga datahastigheter 

kräver snabba algoritmer i mycket snabb hårdvara, den knappa 

effekttillgången i satelliter kan här ge viktiga begräns

ningar. Vi måste bedöma om effektbegränsningen i en satellit 

tillåter tillräckligt snabba krypteringsalgoritmer. styrdata 

och krypteringsnycklar är normalt en relativt liten data

mängd, och eventuellt kan kryptering av dessa utföras med 

hjälp av mjukvarubaserade algoritmer i t ex satellitens 

"centraldator". 
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3.2 standardmetoder 

Substitutions- och blockkrypto 

Som exempel på ett enkelt substitutionskrypto ges här det 

sk Ceasar-chiffret. Klartexten A skrivs som D i k r ypto

grammet, klartextens B skrivs som E, C blir F osv . Dvs varje 

tecken i klartexten substitueras till ett annat tecken. Om 

man i stället substituerar par av tecken till andra par av 

tecken får man ett bättre krypto. Som exempel substitueras 

AA till WL, AB blir SU, AC blir TI osv, om man nöjer sig med 

25 tecken (bokstäver) ger detta 625 substitutioner, som kan 

definieras av en tabell. I stället för en tabell kan man in

föra en enkel algoritm som anger substitutionerna, en känd 

sådan algoritm är Playfair. 

Substitutionskrypton som arbetar med enstaka te~ken kan for

ceras av barn men redan substitutionskrypton som arbetar med 

block om 2 tecken är så mycket bättre att US Navy vågade 

använda Playfair under andra världskriget. (Se historiken.) 

Blockkrypto är substitutionskrypton där man substituerar 

block av tecken, har man stora block går det inte att tabu

lera substitutionerna, utan man måste använda en algoritm. 

Bra blockkrypton förutsätter stora block (> 32 bitar) och 

icke triviala algoritmer. DES (Data Encryption standard) är 

ett viktigt exempel på blockkrypto [7]. DES har fått mycket stor 

spridning inom den civila databehandlingen, hos banker m fl. 

DES kan inte användas för militär kryptering eftersom algo

ritmens nyckel är alltför kort men uppbyggnaden och styrkan 

hos DES antyder att det går att åstadkornrna blockkrypton av 

så god kvalitet att de kan användas för militära ändamål. 

Rätt använt kan blockkrypton ge ett mycket starkt skydd 

för de flesta t yper av data, men det är tveksamt om metoden 

direkt kan användas för kryptering av bilder. Somliga bilder 

innnehåller en utomordentligt stor redundans, om en sådan 

bild krypteras med hjälp av blockkrypto kan resultatet bli 
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påfallande dåligt. Men om man inför en återkopplinq som i 

figur 2.b, (sk CBC, Cipher Block Chaining) blir kryp

teringen avsevärt bättre. 

Klartext Block-

krypto 

Nycke l 

Figur 2.a. Blockkrypto 

Klartext_ ~'".0)------1 Block
krypto 

Nyckel 

Block- Klartext 
Kanal 

krypto 

Nycke l 

;---___.~ Minne 1--

Kanal Block
t----+---; krypto 

Nyckel 

r--0' Klartext 

Figur 2.b. CBS, Cipher Block Chaining 

Minnet vid den dekrypterande enheten i figur 2.b skall rymma 

2 kryptogramblock. De extra minnen och modulo 2 grindar som 

krävs för att realisera CBC innebär normalt endast en för

sumbart liten ökning av kryptosystemets komplexitet och 

kostnader. 
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Försöken visar att blockkrypto med CBC eventuellt kan vara 

en bra metod för kryptering av bilder, men detta är inte 

helt säkert. CBC används i andra sammanhang och ger då ett 

visst skydd mot forceringsförsök som bygger på statistiska 

grunder, men man kan inte säkert säga om CBC ger någon 

radika l ökning av säkerheten. De extrema datahastigheterna 

vid bildöverföring ställer stora .krav på en blockkrypterare . 

I kapitlet ~Praktiska försök~ ges en bedömning av möjlig

heten att installera blockkryoterare i spionsatelliter. De tta 

bedöms som teknisk möjligt redan idag eller inom en snar 

framtid. 

3.3 Additionskrypto 

meddelande
senvens 

kryptogram 

-----------------~ + 1--------------

överlagrings
sekvens 

sekvens

generator 

Nyckel 

meddelande 

~----------~+ ~---------------------

sekvens

generator 

Nyckel 

Figur 3. Vanlig princip för kryptering av binära data. 

Figur 3 visar grundprincipen för ett additionskrypto. Till 

den binära datasekvensen adderas modula 2 en pseudo-slump

sekvens (PRBS) som genereras av sekvensgeneratorerna. 

Metoden fö~utsätter att sändare och mottagare samtidigt 

genererar exakt likadana sekvenser, vilket ställer stora 

krav på synkronisering. säkerheten hos ett additionskrypto 

beror helt på sekvensgeneratorn . 
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utsekvens 
l---1~. -- • 

. -. 

Figur 4. 

En metod att realisera sekvensgeneratorer är med 

linjärt återkopplade skiftregister. Figur 4 visar en 

grundprincip. Koefficienterna a (a = 1 eller O) anger vilka 

återkopplingar som utnyttjas. Den utsekvens som genereras 

beror av skiftregistrets starttillstånd och återkopplings

koefficienter. Om N är antalet steg i skiftregist~et, 

så är den längsta utsekvens utan upprepning som kan erhållas 

2N-1 bitar lång. Så långa sekvenser genereras endast vid 

vissa få val av återkopplingar. 

säkerheten hos ett additionskrypto stärks om pseudo-slump

sekvensen inte upprepas under krypteringsssyternets liv~tid, 

redan så korta skiftregister som N=55 kan uppfylla detta 

krav för en systernlivstid på 1000 år. 

Olika val av återkopplingskoefficienter ger i allmänhet 

olika långa sekvensperioder. Vill man vara säker på att 

alltid få tillräckligt långa sekvenser kan man ha lämpliga 

fasta återkopplingar och endast använda skiftregistrets 

starttillstånd som nyckel. Om man väljer att låta nyckelin

formationen styra både återkopplingar och starttillstånd, 

krävs stor "försiktighet" v id val a v återkopplingsmönster. 

I kapitlet "Forceringsrnetoder" beskrivs hur fienden relativt 

enkelt kan genomskåda korta linjärt återkopplade skiftre

gister. För att med hjälp av ett linjärt återkopplat skift-
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register får ett säkert skydd mot forcering måste register

längder i storleksordningen 10 6 positioner krävas. skift

register med längder av denna storlek kan inte tillverkas 

men det finns effektiva genvägar. Icke linjära kornbina

tioner av ett antal korta linjärt återkopplade skiftregisters 

utsekvenser, kan ge en sekvens vars egenskaper överensstämmer 

med egenskaperna hos utsekvensen från ett mycket långt lin

järt återkopplat skiftregister. 

Med flera skiftregister med en sammanlagd längd av storleks

ordningen 100 kan man få egenskaper som hos ett linjärt 
- --- 6 

återkopplat skiftregister av längden 10 el~er mer. System 

enligt denna modell kan realiseras och ger om de är väl 

genomtänkta en mycket säker- k-ryJ;>~er--in'o/--{- 8}-.-

I kapitel 5 bedöms möjligheten att i spionsatelliter instal

lera additionskrypterare av god kvalitet, detta bedörns som 

tekniskt möjligt redan idag eller inom en snar framtid. 

3.4 Andra krypteringsmetoder 

Utöver de standardkrypteringsmetoder som_ redan beskrivits 

finns ett antal metoder, varav somliga är bra och andra är 

dåliga. Det är inte troligt att en effektiv kryptering av 

bilder kan utföras med enbart någon av dessa udda metoder, 

men det kan mycket väl tänkas att någon udda krypterings

metod i kombination med en av standardmetoderna kan ge ett 

mycket bra krypteringssystem. 

Permutationer av data i kombination med blockkryptering kan 

vara en bra kombination. Godtyckliga permuteringar av data 

inom en hel bild kräver stor insats av elektronik, men per

mutation inom delar av bilden är realistiskt. Additionskrypto 

där PRBS inte adderas modulo 2 till k lartexten, utan PRBS och 

klartext bildar en icke linjärfunktion kan vara en realistisk 

utveckling. 
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3.5 Nyckelhantering 

Om man förutsätter att fienden känner de egna krypterings

algoritmerna, så står och faller krypteringssystemet med 

nyckelhemligheten. Man måste ställa vissa minimikrav på 

nyckelhanteringen, fienden skall inte kunna komma över en 

fungerande nyckel eller en tidigare använd nyckel. Alla 

behöriga användare skall få en korrekt nyckel. En av fienden 

erövrad krypterare får inte byta hela systemet. Systemet bör 

även motstå den egna personalens okunnighet, slarv och för

räderi. En missad nyckel får inte innebära helstopp för 

någon mottagare. De enklaste syste~en omfattar ett litet 

antal krypterare som med "säkerhet" inte kan falla i fiende

hand, t ex signalutrustning ombord på vissa kärnvapenbärare, 

eller hos vissa högre staber. Historien visar dock att inte 

ens krypterare ombord på en ubåt kan betraktas som säkra, 

varför system med fasta nycklar kan vara vanskliga . Om dessa 

system i sin livstid endast används till några få meddelanden 

kan fasta i förväg distribuerade nycklar användas. Skall 

systemet användas för mer omfattande signalöverföring bör 

man byta nyckel ofta, dessa nya nycklar kan distribueras i 

systemets ordinarie signallänkar men krypterade med någon 

fast nyckel. 

I större system där man måste räkna med att fi erövrar någon 

krypterare med fungerande nycklar måste det finnas möjlighet 

att distribuera nycklar som fi inte kan avslöja trots den 

erövrade utrustningen. sådana system låter sig ordnas om det 

finns alternativa informationskanaler, eller om man kan 

bygga upp system av enkla eller parallella hierarkier av 

nycklar. 

Nycklar och information i anslutning till dessa utgör normalt 

en liten datamängd, varför man vid distribution av nycklar 

kan använda krypteringsmetoder som är långsamma men säkra. 
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Det är normalt en fördel att eliminera den mänskliga faktorn 

med hjälp av automatiskt genererade nycklar, i systern med 

stora nyckelmängder är det nödvändigt. Vid kommunikation 

mellan satelliter kan dessa generera sina egna nycklar som 

inte behöver sändas till någon rnarkstation. 

Kryptering av satelliternas styrdata kan i mycket järnföras 

med kryptering av nycklar. Krypteringsssystern för nycklar 

respektive syrdata kan vara gemensamrna eller skilda, men för 

styrdata måste det redan i fredstid finnas ett säkert skydd. 

Nyckelhantering är i stora . s ystern med många användare ett 

besvärligt problemkomplex, där de olika delproblemen kan 

lösas med ett antal olika metoder, det är därför svårt att 

i detalj förutse hur stormakterna väljer att organisera sin 

nyckelhantering. 

De nya kryptosystemen med öppna nycklar kan vara en bra 

lösning i dessa tillämpningar [9], [10]. 
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4. FORCERINGSMETODER 

4.1 Allmänt om forcering 

Krypteringsmetoder används i olika tillämpningar och med 

dessa skiftar den kunskap som man måste anta att den som vill 

forcera ett kryptogram har. För att vara på den säkra sidan 

antar man alltid att fienden har fullständig kännedom om 

krypteringsalgoritmens alla detaljer. Det fienden inte vet 

är nyckeln. Ibland kan man också förutsätta att fienden har 

tillgång till delar av klartexten och motsvarande kryptogram . 

Ibland antar man att motsidan bara har en kunskap om stati

stiken för de meddelanden som sänds. 

Vid kryptering av bilder måste man anta att fienden vet 

vilket område och med vilken upplösning detta återges av 

bilden. Fienden vet alltid bildens statistik och för vissa 

bilder t ex polarbilder, hav med oar eller molnområden, ger 

detta en mycket stor kännedom av klartexten. Forcering av 

bildkryptogram underlättas också av den stora redundans som 

finns i bilden. 

Vad en god krypteringsmetod då skall åstadkomma är att mot

sidan skall kunna hämta så litet information från statistiken 

för kryptogrammet som möjligt. önskefunktionen hos en kryp

teringsalgoritm är att om fienden avlyssnar ett kryptogram 

skall fienden bara kunna gissa lika bra som om han inte mot

tagit något kryptogram alls. En analy s av problemet visar 

att alla blockkrypton åtminstonde i teorin kan avslöjas med 

hjälp av statistiska metoder om de meddelanden som sänds 

innehåller redundans. Ju större redundans det finns i klar

texten desto "enklare" blir det att forcera blockkryptot. Här 

måste dock påpekas att det beräkningsarbete som fordras kan 

göra det praktiskt omöjligt att utnyttja en statistisk an

greppsmetod. 



1 9. 

Additionskrypton med oändligt eller tillräckligt lang 

nyckel kan göras perfekta. Förutsättningen för detta är att 

nyckeln används bara en enda gång. sådana system kalrlas 

blankettkrypto. I bildöverföringslänkar krävs då nycklar av 

längden 10 13 bitar per dygn de skall användas, vilket är 

helt orimliga nyckelformat. Krypteringsmetoder med PREs

generatorer hamnar ur säkerhetssynpunkt någonstans mittemellan 

blankettkrypto och blockkrypton. Om den metod som används 

för att generera pseudo-slumpsekvensen är bra kommer man dock 

närmare blankettkryptots säkerhet. 

Om fienden exakt känner hela eller delar av klartexten och 

motsvarande kryptogram, då kan han använda analyserande mate

matiska forceringsmetoder. Vid forceringsförsök av krypterade 

bilder kan fienden mycket väl ha sådana kunskaper. Det gäller 

att finna det matematiska sambandet mellan klartext och 

kryptogram, och eftersom fienden antagligen känner krypte

ringsalgoritmen, är det inte omöjligt att han lyckas rever

sera krypteringsalgoritmen och därigenom med hjälp av klar

text och kryptogram kan beräkna nyckeln. Det finns inga säkra 

fungerande metoder att reversera blockkryptoalgoritmer, men 

man kan inte heller förutsäga fiendens svårigheter, eventu

ellt kan fienden finna en genväg. För att försvåra för finden 

måste blockkryptoalgoritmer vara både "långa och krångliga" 

men ändå kan man aldrig vara helt säker på att fienden inte 

finner en genväg, detta är blockkryptots stora svaghet. 

Forceringsförsök av additionskrypto med känd klartext kan 

bli mycket framgångsrika om PRBS-generatorn är av dålig 

kvalitet, medan däremot en bra PRBS-generator idag i prak

tiken är omöjlig att forcera. Om sekvensgeneratorn är ett 

linjärt återkopplat skiftregister av längden N, och med för 

fienden kända återkopplingar, då behövs endast N+1 säkra 

klartextbitar för att fienden skall kunna ställa upp ett 

binärt ekvationssystern med N st ekvationer och N st obekanta. 

Lösningen till detta ekvationssystem ger skiftregistrets 

starttillstånd och därmed är hela kryptogrammet forcerat. 
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Om återkopplingskoefficienterna inte är kända för fienden, 

så behövs 2N+1 säkra klartextbitar innan fienden kan ställa 

upp ett binärt linjärt ekvationssystem, vars lösningar ger 

både starttillstånd och återkopplingskoefficienter och där

med forcerar hela kryptogramme~. 

Binära linjära ekvationssystem av storleksordningen några 

tusen obekanta är enkla att lösa i dagens datorer. För att 

g~ ett gott skydd mot forcering måste N väljas i storleks

ordningen 10 6 eller med tanke på framtidens datorer kanske N 

bör väljas som 10
9

, register av dessa längder är orimliga. 

Är sekvensgeneratorn av den icke linjära typ som nämndes i 

kapitlet om Krypteringsmetoder (sid 15), så kan fienden 

inte direkt använda matematisk analys på sådana register, 

utan han måste troligen finna det motsvarande linjärt åter

kopplade register som ger samma utsekvens, den sk linjära 

ekvivalenten. Fienden kan sedan analy sera den linjära ekvi

valenten. 

De samlade erfarenheterna av addition skrypton gör att man 

med en viss säkerhet kan förutsäga hur detta arbete skall 

utföras och härigenom kan fiendens svårigheter f örutses, 

detta ger additionskryptot dess säkerhet. 

Me lämpligt utformad sekvensgenerator kan den linjära ekvi

valenten vara ett register med längden N=10 6 , N=10 9 eller 

mer, så långa register kan sannolikt ingen fiende idag (eller 

om 100 år?) analy sera och forcera. 

Om ett additionskrypto använder samma pseudo-slupsekvens 

mer än en gång så kan systemet relativt enkelt forceras. Om 

två kryptogram krypterade med samma sekvens modulo 2 adderas 

blir summan då enbart summan av klartexterna. Summan av klar

texterna kan enkelt delas upp i respektive klartexter, · och 

då är kryptogrammet forcerat . För att ge ett säkert s kydd 

mot denna typ av forcering bör en pseudo-slumpsekvens aldrig 

upprepas under ett krypteringssystems livstid. 
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En sista utväg att forcera ett bra .kryptogram är att pröva 

alla nycklar. Speciellt tidigare var det nog den sista ut

vägen. Idag, med snabba datorer sorn 'hjälprnedel, kan det vara 

ett effektivt angreppssätt, speciellt om antalet nycklar 

inte är alltför stort . . För att det skall ta ett år att pröva 

alla nycklar brukar man räkna med att antalet nycklar skall 

vara ungefär 2 45 (45 bitars nycklar). Test av en nyckel får 

då ta en ~s. 

Med speciell hårdvara kan genomsökningstiden minska med 

flera 10-potenser. Som exempel kan DES nämnas. DES använder 

en 64 bitars nyckel, men varav 8 bitar är kontrollbitar, dvs 

56 effektiva nyckelbitar. Det bedörns som fullt realistiskt 

att bygga en hårdvara för några få miljoner dollar (eller 

rubel) som kan prova alla nycklar inom en vecka, eller 

kortare tid. Detta utesluter DES i militära tillämpningar [11]. 

För att hindra fienden från att kunna prova alla nycklar bör 

nycklarna vara minst 100 effektiva ny ckelbitar. Väljer man 

nycklar i storleken 200 bitar eller mer är man med stor 

säkerhet skyddad även för framtida extremt snabba hårdvaru

tekniker. 

4.2 Redundansen i bilder 

Bilder av moln, polartrakter, isbelagda sjöar och liknande, 

kännetecknas av att gråskalan ligger inom ett litet intervall. 

Det finns alltså, en stor och även systematisk redundans i 

bilden, dvs om bilden digitaliserats med konventionella me

toder så kan man förutse att den digitaliserade bildens mest 

signifikanta bit (MSB) kornmer att vara densamrna i alla eller 

nästan alla bildpunkter. Dvs man känner klartext och mot

svarande kryptogram i ett stort antal punkter. Detta är en 

möjlig inkörsport till forcering. Enligt f ö regående avsnitt 

så kan man forcera ett additionskrypto som har· känd linjär 

återkoppling med hjälp av N+1 kända klartextpunkter, dessa 

behöver inte utgöra en obruten sekvens, det går bra att 

ställa upp det önskade ekvationssy stemet även om man t ex 
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bara känner var åttonde klartextbit, beräkningsarbetet ökar 

då något men inte orimligt. Är däremot återkopplinqs

koefficienterna inte kända kan beräkningsarbetet bli radi

kalt svårare när man tvingas arbeta med brutna sekvenser. 

En enkel metod att bry ta redundansens systematik är t ex att 

använda en linjär eller olinjär kombination av gråskalans 

informationsbitar. Den nämnda metoden kan sägas vara ett 

trivialt blockkrypto, men i kombination med ett additions

krypto kan man få ett bra totalresultat. (Det kan absolut 

inte uteslutas att man i satellitsystem anv~nder kombina

tioner av olika krypteringsmetoder.) 

4.3 Synkroniserinqssiqnaler 

Vid bildöverföring behövs både lin j e- och bildsynkroni

seringssignaler. Om man sänder dessa signaler i klartext ger 

man möjlighet för fienden att bygga upp bildens linjer, men 

är krypteringsmetoden i övrigt bra skall detta inte behöva 

vara någon större svaghet. Väljer man i stället att kryptera 

synksignalerna får fienden svårt att organisera bilden, men 

han ges god möjlighet att gissa var synkignalerna finns och 

får på så sätt känd klartext med motsvarande kryptogram, 

vilket kan vara en inkörsport för forcering. 

De flesta typer av krypteringsmetoder kräver s ynkronisering 

av sändande och mottagande krypteri"ngsutrustningar. 

Vid användning a v additionskrypto är denna synkronisering 

kritisk, man tvingas använda speciella krypteringssynk

signaler, men det går att kombinera bild- och krypterings

s y nksignaler som sedan e ventuellt kan sändas i klartext. 

Vid blockkryptering är s ynkroniseringen inte kritisk, man 

kan klara sig utan speciella krypteringssynksignaler. Block

kryptering utan CBC kan ge upprepat samma kryptogram för 

synksignaler och det är då meningslöst eller farligt att 

kryptera synksignalerna. Vid blockkrypto med CBC kan det 

däremot v ara rimligt att kryptera s ynksignalerna. 
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5. PFAKTISKA FÖRSÖK 

5.1 Inledning 

Bilder. känneteckna9 av en mycket stor redundans som är 

mycket svår för datorer att eliminera. Vid kryptering är det 

enkelt att dernolera klartexten. Men det finns risk att vi 

använder krypteringsmetoder som endast skenbart demolerar 

klartexten, det kan tänkas att bildinformationen delvis 

tränger igenom även en i andra sammanhang bra krypterings

metod. (Det mänskliga ögat kan ofta känna igen mönster och 

information i bilder som avsetts att vara mest brus.) För att 

få en uppfattning om olika krypteringsalgoritmers 12rnplighet 

för bildkryptering måste vi göra ett antal experiment och 

tester. Vi måste experimentera med så enkla systern att 

eventuella defekter är enkla att spåra. Den försöksutrustning 

som beskrivs nedan är avsedd att uppfylla kraven enligt ovan. 

5.2 Elektronik 

Elektroniken i en satellit utsätts för stora temperaturvaria

tioner och störande kosmisk strålning, men även effektför

dröjning och kylning innebär stora problem. Allt detta 

ställer stora kvalitetskrav på den elektronik som skall 

arbeta i en satellit. 

Kraven på långtids-tillförlitlighet är mycket stora för 

satellitutrustning, detta framtvingar långtidstester som 

förenar introduktion av ny elektronisk teknik i satelliter 

med flera år. För satelliter med kort livslängd t ex 12 

dagar är kraven på långtids-tillförlitlighet eventuellt 

inte så kritisk. Digital elektronik indelas i ett stort 

antal sk logikfarniljer, som grund för denna indelning gäller 

funktionsprinciper och tillverkningsprocesser. Några ex

empel på viktiga logikfamiljer ges nedan 



ECL (~mitter ~oupled ~ogic) a n v änds d ä r extremt snabb a 

funktioner är nödvändiga, men ECL har besvärande stor 

effektförbrukning. 
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TTL-LS (~ransistor-~ransistor-~ogic ~ow power ~chottky) är 

en relativt snabb logik men med måttlig effektförbrukning. 

TTL-LS är idag en beprövad teknik med god tillförlitlighet 

och med~ånga användningsområden, t ex i satelliter. 

CMOS (~omplementary ~etal Qxide ~emiconductor) kännetecknas 

av måttlig snabbhet och låg effektförbrukning. CMOS har god 

packningstäthet, dvs många logiska funktioner kan integreras 

på ett chip. CMOS används idag vid många tillämpningar där 

stor komplexitet och/eller låg effektförbrukning krävs [12] . 

CMOS/SOS (~ilicon Qn ~apphire) är en v idareutveckling av 

CMOS, som kännetecknas av snabba logiska funktioner , extremt 

låg effektförbrukning, stor packningstäthet och högt strål

ningsmotstånd. 

Vi kan i framtiden vänta oss nya och ur många synpunkter 

bättre logikfamiljer, men även de ''gamla" logikfamiljernas 

prestanda kornmer att förbättras. 

Som exempel på förutserbar teknisk utveckling kan nämnas 

r 2L (!ntegrated !njection ~ogic) som förväntas ge snabb logik, 

och mycket låg effektförbrukning [1 3 ]. 

ASEA HAFO i J~rf~lla kan idag producera CMOS / SOS med 10 . 00 0 

till 20 . 000 transistorer per chip, och en övre arbetsfrekvens 

vid 50 MHz. Detta kan vara tillräckliga prestanda för att 

på några få c hip rymrna en bildkrypterare av god kvalitet. 

Konstruktionskostnaden för ett sådant chip är ca 500.000 kr, 

och kostnaden per chip är n å gra hundra koronor. (Det är 

rimligt att anta att man i USA för militärt bruk kan till

v e rka CMOS/SOS- c h ip me d ä nnu bätt re prestan d a [14]. 
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Som underlag för kostnadsberäkningar i denna rapport an

vänds värden och prestanda enligt ASEA HAFO's CMOS/SOS

kretsar. 

5w3 Kostnader 

Kostnaden för ett krypteringssystem i en satellit kan upp-

· delas enligt följande: 

Krypterarens massa i kg 

Krypterarens effektförbrukning i Watt 

Strålningsskydd i kg 

Tillförda felsannolikheter 

Behov av extra styrsignaler 

övriga kostnader i satelliten 

Extra kostnader vid markstationerna 

Kostnaderna i satelliten kan direkt eller indirekt uttryckas 

i kg. Den viktiga delkostnaden effektförbrukning kan jäm

ställas med massan (kg) hos den extra utrustning som behövs 

för att generera den erfoderliga effekten. För stora satel

liter "kostar'' varje extra watt 25 gram i solceller, och 

dessa solceller kostar ca 400 US-dollar. I små satelliter 

kan inte solcellerna styras och utnyttjas lika effektivt, 

vilket ger ca 80 gram per watt. satelliter i låg omloppsbana 

måste kompensera inverkan av jordens skugga, detta innebär 

ackumulatorer och fler solceller totalt ca 200 g per watt. 

Tillförda felsannolikheter och ökade behov av styrsignaler 

kan eventuellt tolereras utan kompensation eller uttryckas 

som kostnaden (massan) för reserv och extra signalutrustning. 

Den extra massan för nödvändiga tillkommande strålningsskydd 

är beroende av satellitens övriga strålningsskydd och geo

metri, och är därför mycket svår att kvantisera i kg. Med 

det är rimligt att förutsätta att ett litet tillskott av 

elektronik till satelliten endast i mycket ringa grad fram

tvingar utökat strålningsskydd. 
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Elektronikens massa är några gram per chip och detta är 

obetydligt i jämförelse med massan hos strålingsskydd och 

effektgenererande utrustning. Den extra kostnad som ett 

krypteringssystem ombord på en satellit utgör uttryckt i kg 

skall jämföras med satellitens uppskjutningkostnad per kg . 

se figur 5 och 6. 

I figur 5 ger uppskjutningskostnaden till en geostationär 

bana, uppskjutningskostnaden till en lägre bana är väsentligt 

lägre, rymdfärjan kommer ytterligare att sänka dessa 

kostnader. I figur 6 kan vi se att för satelliter i storleks

ordningen 1000 kg är uppskjutningskostnaden ca 70 kkr p er 

kg, tillverkningskostnaden för en satellit per kg har en 

tendens att vara av samma storleksordning som uppskjutnings

kostnaden per kg, v ilket ger en total kostnad av ca .. 200 kkr 

per kg satellit i omloppsbana. Här givna siffror är inga 

exakta värden men de ger en antydan om storleksordningar. 

Den totala kostnaden för extra utrustning vid markstatione r 

blir liten om endast ett ringa antal markstationer berörs. 

Om extra utrustning måste installeras i ett stort antal 

markstationer kan denna utrustning serietillverkas, varför 

totalkostnaden kan hållas rimlig . 
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5.4 Försöksutrustning 

Sedan 1972 har en arbetsgrupp inom institutionen för 

Systemteknik (ISY) vid Linköpings Tekniska Högskola (LiTH) 

utvecklat ett för bildbehandling speciellt designat dator

system PICAP (Picture Array Processor) • I anslutning till 

PICAP har med tiden ett stort antal forskningsprojekt genom

förts [15]. TIP (!elevision !nterface for PICAP) är ett 

av PICAP's subsystem. Från TIP kan en digitaliserad video

signal hämtas. 

Samplingsfrekvensen som TIP använder är av den storleksord

ning som vi kan vänta oss i spionsatellitsystem och detta är 

ett av motiven till att utrustningen för krypteringsexperi

ment är uppbyggd på sådant sätt att den kan anslutas till 

TIP. 

Försöksutrustningen består av ett antal elektronikmoduler 

(sk black box). Den interna hårdvaran i modulerna är byggd 

med hjälp av TTL-LS-kretsar och för kommunikation mellan 

modulerna används ECL-kretsar. Sy stemet är utformat så att 

modulerna kan sammankopplas till ett stort antal olika f ör

söksuppställningar. Försökssystemet är konstruerat med tanke 

på en forsatt experimentverksamhet. 

Sy stemet är i första hand avsett f ö r kryptering sexperiment 

med bilder, men systemet kan också användas för andra t yper 

av data, t ex digitaliserad aud iosignal (talat språk). 

5.5 Några bildexe mpe l 

Som originalbild har vi valt e tt f o t o crraf i enl i crt fi crur 7 . a . 

De nna bild kan eventue llt s ynas vara nåqot ma lolacerad i 

samband me d s p ionsa telli t er, men b ild e n ä r intres s a nt där för 

att den i nne hå lle r e t t a ntal o lika ytstr ukturer, o l i ka t yper 

av över gångar mellan ytor och o l ika t yper av konturer. 

Bi l den har e n inte rna t ionel l spr idn in~ och anv ä nds ofta som 

t e stbi ld vid fö rs ök inom källkodnin~ och bi l dbehandlin? . 
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Figur 7.a. Originalbild 

I figur 7.b har originalbilden digitaliserats med 512x512 

bildpunkter men endast 16 gråskaleni~åer. Vid krypterin9s

försöken används figur 7.b som klartext . 

.. 

l 

Figur 7.b. "Klartext" 



3 1 • 

Bilderna i figurerna 7.c, 7.d, 7.e och 7.f är krypterade 

med ett enkelt DES-liknande blockkrypto. För att vi bättre 

skall se bristerna med ett rent blockkrypto har blocklän~den 

valts mycket kort (16 bitar). Om vi jämför de krypterade 

bilderna med klartexten (fig. 7.b), så kan vi omedelbart 

eller efter några minuter se strukturer i de krypterade 

bilderna som överensstämmer med klartexten. Om inte annat 

så ser vi åtminstone övergånqen mellan den krypterade bak

grunden och den krypterade bilden. Detta kan under inqa 

omständigheter tolereras i ett verkliat kry~tosystem. 

Ett verkligt kryptosystem använder större block (t ex 64 

bitar) och fler gråskalenivåer (t ex 256) varför de brister 

vi nu har iakttaait inte kommer att framstå lika tydli~t. 

Men fienden som vet var satelliten har passerat kan med 

enkla statistiska t ester identifiera sjöar, öar och eventu

ellt moln. (NSA äger troligen extremt snabba datorer som 

specialkonstruerats för statistiska tester, se kap. 7.4). I 

och med att fienden har identifierat sjöar i krypto~rammet 

så vet han mot vilka omr åden satellitens spaninasutrustning 

har varit riktad, han vet också med vi lken Upplösnina 

satelliten har iakttagit terrängen. Med dessa enkla data kan 

fienden trol~gen identifiera satellitens spanin~sutrustning 

och även säga vad satalliten sett och inte sett, även över 

motståndarens egna områden. Om fienden vill ha mer informa

tion så har han nu goda förutsättningar för fortsatta for

ceringsförsök med nära nog känd klartext. Kryptogrammen i 

figurerna 7.c - 7.f är så miss l yckade att vi med relativt 

stor säkerhet kan säga att om stormakterna i sina satel

liter krypterar bildinformation så aör man det inte med ett 

rent blockkrypto. 
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Figur 7.c. Blockkryptogram, nyckel N
1 

Figur 7.d. Blockk ryptogram, nyckel N
2 



33. 

Figur 7.e. Blockkryptosrarn, nyckel N3 

l 

Figur 7.f. Blockkryptoorarn, nyckel N4 
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Ett rent blockkrypto är olämpli~t därför att många av klar

textens block är identiskt lika, men om v i återkopplar 

kryptogrammet till klartexten så som beskrivs i kap. 3.2 

(CBC) , så elimineras olägenheten att klartextblocken ofta 

är lika. Och som vi kan se i figurerna 7.q och 7.h så blir 

krypteringsresultatet radikalt bättre med CBC; vi kan inte 

ens ana övergången mellan krypterad bakgrund och krypterad 

bild. Pilarna i figurerna anger var övergången bör ligga. 

Kryptering av bilder med CBC ger tydligen så bra resultat 

att vi inte kan underkänna metoden pga uppenbara brister 

i kryptogrammet. Även för andra typer att klartextdata 

gäller det att CBC ger säkrare kryptosystem än ett rent 

blockkrypto, men ofta endast lite säkrare. Och med tanke på 

hur dåligt kryptogram ett rent blockkrypto oav så förefaller 

det något vanskligt att kryptera bilder med CBC . Om man 

inte säkert vet att en krypteringsmetod är tillräckliat bra 

så skall man avstå från den. Vi ·kan inte utesluta att stor

makterna använder CBC för att kryptera bildinformation i 

satalliter, men metoden förefaller ändå så pass vansklig 

att vi har svårt att tro det. 

Efter det att vi "underkänt" blockkryptot i olika former 

så återstår endast additionskrypto och andra metoder med 

löpande nycklar. Vi vet att additionskrypto fungerar bra 

även för data med stor redundans, och vi kan förutsäga 

fiendens arbete att forcera kryptot. Vi kan därigenom av

passa kryptosystemet så att fienden inte kan. forcera systemet. 

Bilder krypterade med additionskrypto ser ut som i fiaurerna 

7.g och 7.h, dvs skenbart rent brus. 
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Figur 7.g. Kryptogram med CBC, nyckel N5 

l 

1 1 

Figur 7.h. Krypto~ram med CBC, nyckel N6 
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5.6 slutsatser 

Den uppbyggda försöksutrustningen arbetar med en datahastig

het (52 Mbit/s) av den storleksordning vi kan vänta i spion

satellitsystem. Försöksutrustningen har en enkel uppbyggnad 

och är från vissa synpunkter primitiv, men den har ändå visat 

att det är tekniskt möjligt att kryptera bildinformation med 

mycket hög datahastighet. Utrustningen är byggd med TTL-LS
kretsar och sådana kretsar förbrukar liten effekt och t ål 

att användas i satelliter . 

Arbetsinsatsen för att konstruera och bygga försöksutrust-· 

ningen har varit av storleksordningen 2 manmånader. Den till

verkade försöksutru~tningen är inget entydigt bevis , men den 

är ett mycket starkt indicium som antyder att det i dag är 

tekniskt möjligt att kryptera bildinformation i satelliter. 

Utförda beräkningar visar att en kostnad motsvarande 10 kg 

och 40 watt bör räcka för att med känd och beprövad tekn ik 

installera bildkrypteringsutrustning i en satellit. Dessa 

kostnader bör jämfö ras med r e surserna i en större satellit , 

t ex SEASAT. SEASAT är av storlekso rdningen 1 000 kg och med 

intern effektfö rbrukning 4000 watt. SEASAT kan sända cata 

med110Mbit/s [2]. För a tt kryptera denna information krävs 

alltså en kostnad mindre ä n eller motsvarande 1% a v satel

litens totalkostnad. De t o tala kostnaderna för SEASAT räknat 

i pengar är enorma, me n den information som satelliten kan 

ge anses tydligen vara värd dessa kostnader. Det förefaller 

rimligt att redan idag avdela 1% av satellitens resurse r 

för att hemlighålla dess tydligen mycket värdefulla informa

tion. 

I små sate lliter är idag kostnaden för kryptering re lativt 

sett högre, men den tekniska utvecklingen förväntas att inom 

en s nar framtid sänka dessa kostnade r t ill en rimlig nivå. 
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6. FRAMTIDA SATELLITSYSTEM 

6.1 Framtidens elektronikkomponenter-

Den tekniska utvecklingen av digital elektronik, möjliggör 

tillverkning av fysiskt allt mindre kretselernent. Den nu

varande utvecklingen innebär en miniatyrisering med ungefär 

en tvåpotens per år och denna utveckling kan förväntas fort

gå i åtminstone 5 till 10 år. 

Som ett direkt resultat av miniatyriseringen vinner man 

snabbare logik och lägre effektförbrukni ng. Allt fler logiska 

funktioner kan rymmas på ett chip, varför datorer blir allt 

mindre både till volym och vikt. Datorerna blir elektronik

komponenter, komponenter vars arkitektur och instruktions-

repertoar ständigt förbättras. Allt eftersom produktionser

farenheter samlas får vi en allt mer tillförlitlig elektronik. 

Allt detta är en utveckling vi kan förutse och all denna ut

veckling talar för en radikalt ökad datorkraft i framtidens 

satelliter. Denna utveckling kan eventuellt påskyndas av 

faktorer som vi idag inte kan förutse, nya tekniker kan in

troduceras. (Som bubbelminnen 1978. Visserligen annonserades 

bubbelminnena lång tid i förväg men var ändå exempel på en 

ny teknik.) Hur kornmer denna radikalt ökade datorkapacitet 

att påverka användningen av spionsatelliter? Låt oss "gissa", 

men troligen har vi inte tillräckligt livlig fantasi för att 

inse alla konsekvenser av den tekniska utvecklingen [ 16 - 19]. 

6.2 Källkodning 

Idag kan satelliter observera jorden med så god upplösning 

att ''trånga" dataöverföringslänkar hindrar satelliten att 

överföra alla de bilddata som den förrnår att samla in. Stor

makterna önskar sig dock inte större datamängder utan mer 

information. För att uppnå detta kan man i satelliten införa 

källkodning av bilderna. Genom källkodning reduceras data-
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volym utan att information förstörs. Källkodning av god

tyckliga enstaka bilder kan idag ge en reduktion av data

mängden med en faktor 2 till 5 [20], [21]. Framtida käll

kodare kan eventuellt ge en faktor 10 till 50. Även en rela

tivt enkel källkodare i en satellit gör att man med hjälp av 

en enda satellit kan få lika mycket information som man idag 

får av 2 eller 3 eller 10 satelliter. Det kan eventuellt bli 

meningsfullt att öka satellitkamerornas upplösning. 

6.3 Bildbehandling 

Bildbehandling skiljer sig från källkodning bland annat genom 

att de k~äver en viss tolkning av bilden. Bildens enorma in

formationsinnehåll har hitintills fördröj~ utvecklingen av 

bildbehandlingen, men nya och bättre datorer och massminnen 

i kombination med ny~ effektiva algoritmer har på senare tid 

givit goda resultat och stora förväntninqar av framtiden [22]. 

Om dessa förväntningar infrias (det kommer att ske förr eller 
-

senare) , så får stormakterna kapacitet att analysera mer 

information från a llt fler s atelliter. (Detta anses av som

liga vara en förutsättning · för- att man- skall kunna spå ra 

atomubåtar under havsytan.) 

Redan de nuvarande Early Warning Systems (EWS) förutsätter 

- en viss bildbehandlingskapacitet i satelliten. Framtidens 

EWS blir naturligtvis snabbare och mer tillförlitliga. De 

kommer att kunna identifiera och följa interkontinentala 

missiler. Kanske utvecklas andra liknande system som kan 

identifiera och följa ett flygplan, många flygplan, alla 

flygplan, fartyg och tåg. 

System enligt ovan kräver en sådan bildbehanlingsfömåga att 

satelliten självständigt kan välja ut intressanta områden 

för noggrann analys men samtidigt bevaka stora ytor, detta är 

på längre sikt inte orealistiskt. Skall satelliter kunna 

oberver a och följa tåg, krävs de t at t satelliten kan jämföra 
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karta och terräng, kryssningsrobotar kan det idaq [23]. För

mågan att järnföra karta och terräng kan ge rnöjl i s heter ti l l 

mycket effektiv datareduktion, satelliten behöver endast in

formera sina staber om skillnaden mellan terräno och k arta. 

Effektiv bildbehandling ger satelliten möjlighet att leta 

efter den speciella typ av information som man behöver för 

att t ex spåra ubåtar under havsytan [2] . 

Enligt ovan antyds att stormakterna kan få möjlighet att 

följa transporter hos motsidan, kanske inte alla transporter, 

men ett representativt stickprov av alla transporter. Detta 

måste få strategisk betydelse. 

6.4 Kryptering 

Gårdagens satelliter observerade motpartens områden ur olika 

vinklar, men avslöjade inte mycket som motparten i n te redan 

visste om sina egna områden, dvs det fanns i n gen större an

ledning att kryptera informationen från spionsatelliterna, 

såvida man inte önskade dölja vad man vet och inte vet . Fram

tida satellitsystem samlar in, analyserar, värderar data och 

skapar av detta värdefull information, denna värdefu lla in~ 

formation kan det finnas all anledning att dölja för fienden. 

Kan man följa alla större fartyg så följer man även de egna 

fartygen, det kan vara en dumhet att tala om för fien den var 

de egna fartygen finns. Man vill kanske dölja att man kan 

följa fiendes flyg, eller man kanske vill d ölja att man inte 

kan följa fiendens flyg. 

Kostnaderna a t t kryptera blir 

små i framtidens satelliter, men nyttan av krypterin g bedörns 

sannolikt som stor. Dvs det är troligt, intill visshet att 

framtida satellitsystem krypterar a ll sin information. Om 

stormakterna krypterar så gör man det bra, vi k ommer sanno

likt i n te att kunna forcera stormakternas krypton. Dvs vi 

får bara den information som stormakterna v ill g e oss . 
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6.5 Bra krypteringssystem kostar lika mycket som dåliga 

Alla satellitens kostnader måste motiveras med någon form av 

nytta. Krypteringssystem som fienden kan forcera kostar utan 

att ge någon nytta, eller värre systemet ger en falsk känsla 

av säkerhet som kan bli katastrofal. 

Ett bra krypteringsystem kännetecknas av en bra och för upp

giften lämplig krypteringsalgoritm samt en säker nyckelhan

tering. Totalsystemet och hårdvaran kan ge begränsningar av 

krypteringsalgoritmen, men det är farligt att alltför mycke t 

anpassa algoritmen till dessa begränsningar. Användningen av 

kryptosystem måste kännetecknas av diciplin och förutseende, 

där om möjligt den mänskliga felfaktorn elimineras. Kryp

teringssystemet måste vara väl genomtänkt och får inte lämna 

några "blottor". Man måste känna krypteringssystemets svag

heter för att kunna reducera och motverka dessa. Mer kompli

cerade krypton som ej kan analyseras är en risk, då fiendens 

svårigheter inte kan förutses, eventuellt kan fienden finna 

en genväg till analys av systemet. 

6.6 slutsatser 

Teleöverföring av bilder är ännu relativt nytt inom den 

militära tekniken, men -man kan anta att när militären väl 

vant sig med och blivit beroende av bildöverföring i data~ 

transmissionlänkar, så kommer man att vilja kryptera dessa 

datatransmissionslänkar. 

När satelliter digitaliseras skapas vissa grundläggande för

utsättningar för att kryptera bilddata redan i satelliten. 

I kapitlet "Praktiska försök" bedöms det som tekniskt rim

ligt att idag eller inom en snar framtid installera kryp

teringssystem i åtminstone vissa spionsatelliter, på något 

längre sikt kommer detta att vara möjligt för alla satelliter. 

Det är uppenbart att krypteringssystem i satelliter innebär 

kostnader men också nytta. Vi kan inte bedöma om man idag 
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inom stormakterna anser nyttan vara större än kostnaden, men 

vi kan förutse att den tekniska utvecklingen med tiden kommer 

att minska dessa kostnader. Det är dessutom troligt att nyttan 

av krypteringssystem i satelliter med tiden bedöms som allt 

mer värdefull. Av det sagda följer att det troligen endast 

är en tidsfråga innan all eller nästan all information från 

spionsatelliter krypteras. 

Det kan inte uteslutas att stormakterna genom avtal avstår 

från att i fredstid kryptera spionsatelliternas bildinforma

tion, men att man p g a avtal slutna i fredstid avstår från 

att kryptera information i en konfliktsituation förefaller 

helt osannolikt. Hur en eventuell existens av antisatellit

vapen påverkar utvecklingen är svårt att förutse, men när

varon av antisatellitvapen kan rimligen inte minska behovet 

av kryptering [24]. 

Det mesta talar för att redan idag eller inom en snar fram

tid så kan bildkryptering av god kvalitet utföras i stor-

makternas spionsatelliter. 

Den bästa metoden för att kryptera bildinformation är tro

ligen ett rent eller obetydligt modifierat additionskrypto. 

styrdata till och från satelliterna kan skyddas med hjälp av 

ett blockkrypto. Krypteringsnycklar utgör en relativt liten 

datamängd med ingen eller ringa redundans, varför dessa om 

de sky ddas av ett bra blockkrypto kan distribueras via 

satellitlänkar. 

Om stormakterna väljer andra krypteringsmetoder än de som 

förutsagts i denna rapport, så är det troligen för att om 

möjligt få ett säkrare krypteringssystem. 
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7. NÅGOT OM KRYPTOLOGINs HISTORIA 

7.1 Kryptering av texter 

Krypteringstekniken är ungefär lika gammal som skrivkonsten. 

Så snart skrivkonsten behärskades av fler än ett liten få

tal människor så uppstod behovet av en hemlig skrift. Redan 

i de äldsta egyptiska inskrifterna förekommer rent krypto

grafiska tecken, och från mitten av 2:a årtusendet f Kr 

finns prov på utvecklade krypteringsmetoder. Även i Babylon, 

Assurien, Indien och Ostasien användes tidigt krypton. Än 

större betydelse och utbredning fick krypteringstekniken 

hos folk med utvecklad bokstavsskrift, så som israeliter och 

greker. I Sverige behärskade redan vikingarna avancerade 

krypteringsmetoder, som ex kan Rökstenen nämnas . (Rökstenen 

är en runsten vid Röks kyrka i Östergötland med mycket lång 

och delvis krypterad inskrift.) Under medeltiden med dess 

osäkra kommunikationer fick kyrkan, furstehoven och de stora 

handelshusen allt större behov av kryptering. Redan på 1200-

talet använde Venedigs regering kryptering, påvestolen bör

jade använda krypton från år 1327. De klassiska krypterings

teknikerna var: Substitutionschiffer, där bokstäverna i klar

texten ersattes med andra bokstäver eller tecken. Transposi

tionschiffer, där klartextens bokstäver skrevs i en ändrad 

ordningsföljd-- -Koder där klartextens ord och Traser byttes 

ut mot kodord enligt någon tabell (kodbok) • Dessa kodord är 

numera oftast siffergrupper. 

Under 1500-talet utkom de första handböckerna om krypterings

teknik: Polygrahia (1518) och Stenographia av den tyske 

abboten Johannes Trithemius samt Traite des chiffres (1587) 

av Blaise de Vigenere. Blaise de Vigenere introducerade det 

efter honom benämnda vigenerechiffret, till klartexten 

adderas positionsvis ett nyckelord, varje bokstav kan be

traktas som en siffra mellan 1 och 29 (29 bokstäver i svenska 

alfabetet). Blir summan större än 29 subtraheras 29. 
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Som exempel ges här nyckelordet BARK och klartexten Fly 

genast. 

Nyckelord B A R K B A R K B 

Klartext F l y g e n a s t 

Kryptogram H M N R G O S A V 

I detta exempel upprepas nyckelordet eftersom klartexten är 

längre än nyckeln, det finns andra och bättre metoder för 

denna (normala) situation, men Vigeneres grundprincip kvar

står. Det i denna rapport beskrivna additionskryptot (kap 

Krypteringsmetoder) är ett Vigenere-chiffer där pseudoslump

sekvensen är nyckelord. Efter Vigenere har inga radikalt nya 

krypteringsmetoder publicerats, (möjligen kan systemen med 

öppna nycklar) b e traktas som en radikalt ny metod [ 10] . 

7.2 Krypteringshjälpmedel 

De äldsta kända krypteringshjälpmedlen är Trojanernas 

skytale, en enkel träväxel som användes för transpositions

chiffer. Vridskivor, teckentrummor och tabeller har använts 

i årtusenden . År 1867 konstruerad Sir Charles Wheatstone 
· -

(känd fysiker) en klackliknande maskin för Vigenere-chiffer. 

Den franske, kryptologen Bazaeries konstruerade 1891 cylinder

kryptografen, ett vigenerechiffer . med t ex 24 st o lika en

bokstabssubstitutionsskivor på en axel, skivornas ordnings

följd är nyckelinformationen. US Arrny använde denna k r ypto

graf ända fram till 1942. Det enda helt säkra kryptot är en 

av Vigeneretyp där nyckeln är längre än klartexten och där 

nyckeln används till endast ett meddelande. År 1917 föreslög 

den amerikanska ingenj ö ren Gilbert S Vernarn ett såda n t kryp

teringssy stern, där både nyckel och klartext skriv s med binär 

representation på hålremsor . Modulasummeringen av nyckel och 

klartext utför des med en enkel elektrornekani k. Vernams s y stern 

var det första som kunde a nvända s "on line" . Under 1920- talet 

innebär r otorrnarkinerna e tt tekniskt genombrott. 
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I rotorrnaskinen definieras bokstavssubstitut av vridnings

vinkeln hos ett antal rotorer (substitutionsskivor) efter 

varje bokstavssubstitution sker en vridning av rotorerna. 

Med hjälp av löstagbara kuggar och andra mekaniska hjälp

medel kan vridningen av rotorerna ske på ett mycket oregel. 

bundet vis. Den mest spridna rotorrnaskinen utvecklades av 

svensken Boris Hagelin, svensk beteckning var C-36. Under 

andra världskriget tillverkades 140.000 stycken C-36 i USA, 

amerikansk teteckning var M-209. M-209 användes under hela 

2:a världskriget och koreakriget. Tyskland använde under 

kriget den något enklare rotorrnaskinen Enigma, Japan använde 

en modifierad version av Enigrna den sk Purple. Alla dessa 

rotorrnaskiner ger Vigenerechiffer. Efter kriget har mekaniken 

i krypteringsrnaskiner ersatts av elektronik. Elektroniken 

har inneburit möjlighet till mer konplexa och därigenom 

säkrare krypteringsrnetoder, men grundprinciperna kvarstår. 

7.3 Forcerade krypton 

Ett krypteringssystern för diplomatisk eller strategisk in

formation måste kunna motstå forceringsförsök under mycket 

lång tid, månader och år. Krypteringssystern för taktisk in

formation kan anses som tillräckligt bra om det motstår for

ceringsförsök i timmar eller dagar. Konsekvenserna av otill

räckliga krypteringssystern har genom tiderna visat sig 

vara enorma, speciellt . gäller detta för strategisk informa

tion. Listan över hur forcerade kryptogram påverkat världs

händelserna kan göras mycket lång, här är några exempel: 

Zirnrnerrnan-telegramrnet. Den 17:e januari 1917 lyckades den 

brittiska underrättelsetjänsten kornrna över ett telegram från 

den ty~ke utrikesministern Zirnrnerrnan till Ty sklands ambas

sadör i Mexico. Telegrammet var kodat men britterna kunde 

forcera koden och avslöja hur Tyskland erbjuder Mexico 

militär hjälp och amerikanska territorier om Mexico för

k l a r a r USA krig. Telegramme t v i d arebe f ordrade s till pre sident 

Wilson och b l ev e n a v hu v udorsakerna t i ll USA ' s i nträde i 1: a 

världskriget. 
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De tyska kryptosystemen ändrades många gånger under 1:a 

världskriget, men de tyska förbandscentralerna använde 

standardfraser av typen "Ruhige nacht, nichts zu rnelden", 

varför fransmännen kunde forcera alla tyska krypton. 

De ryska kryptosystemen för strategisk information var dåliga 

under första världskriget och en direkt orsak till förlusten 

i slaget vid Tannenberg i augusti 1914. 

2:a världskriget: Det tyska strategiska kryptot var under 

hela 2:a världskriget baserat på rotorrnaskinen Enigma. Sys

temets styrka låg i en liten spridning till ett fåtal högre 

staber, dvs ingen Enigrna skulle någonsin kunna kornrna i de 

allierades händer. Redan 1939 kunde britterna med polsk hjälp 

bygga en kopia av Enigrna och vidare bygga den elektroniska 

forceringsrnaskinen Ultra. Engelsmännen bygger även några av 

världens första datorer COLOSSUS, dessa användes troligen till 

att forcera Enigma. Det är möjligt att de allierade vann 2:a 

världskriget tack vare Englands förrnåga att forcera Tysklands 

krypto för strategisk information. Existensen av Ultra hade 

mycket stor betydelse vid slaget om England, striderna i 

Nordafrika, landstigningen på Sicilien och striderna i 

Normandie. 

Hösten 1940 forcerade amerikanen Friedmann det japanska stra

tegiska kryptot Purple. Det är troligt att USA vann sjöslaget 

vid Midway därför att man lyckats forcera Purple. USA lycka

des forcera 75 olika japanska koder under kriget. Bl a de 

mycket viktiga koderna för väderleksobservationer. 

Under finska vinterkriget forcerade svensken Arne Beurling 

sovjets strategiska krypto och möjliggjorde därigenom Fin

lands segrar i slagen vid Suornussalrni och Salla. 
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Krypteringsteknikens historia innefattar naturligtvis också 

bra krypton, krypton som gav förutsättningar för framgångs

rika taktiska och strategiska insatser. Men denna del av 

historien är inte så spektakulär, men åtminstone måste ett 

exempel ges. Sovjets krypto för strategisk information var 

efter finska vinterkriget mycket bra och kan till stor del 

förklara Sovjets framgångar under 2:a världskriget. 

7.4 Insatser inom kryptoanalys 

V~d som är värt att dölja är vanligen också värt att avslöja. 

Redan under renässansen fanns vid de flesta hov sk svarta 

kammare där forceringsexperter analyserade utländska ambassa

dörers korrespondens. 

Under 1:a världskriget avde l ade USA 400 man till kryptoanalys, 

dvs 1 man per 8000 stridande soldater. Under 2:a världskriget 

ökade insatsen till 16.000 kryptoanalytiker, dvs 1 analytiker 

per 400 stridande soldater. Storbrittaniens framgångar under 

andra världskriget kan delvis förklaras av den vikt man lade 

på kryptoanalys. Storbittani ens insats för kryptoanalysen var 

ca 30.000 man. 

I USA grundades 1952 The National Security Agency (NSA). 

Organisationen handhar nästan all kryptoverksamhet i USA. Ar 
1969 var 142.000 anställda vid NSA, men genom ökad datori

sering har personalstyrkan minskat och var 1976 ca 80.000 man. 

Ar 1976 var NSA troligen världens största datoranvändare. Vid 

NSA finns specialdesignade datorer för kryptoanalys, statist

iska tester, mm. Det är troligt att NSA har datorer som i 

kapacitet och prestanda är vida överlägsna den fria marknadens 

datorer. 
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NSA's buget är hemlig men kunde 1976 uppskattas till ett 

par miljarder dollar, om NSA avdelar 1% av sin budget till 

kryptering i satellitsystern så ger detta insatser i storleks

ordningen 100 miljoner kronor om året. 

NSA har forcerat många nationers koder och krypton, men på 

senare år endast kunnat läsa ca 5 % av all avlyssnad informa

tion. Detta bör ses som ett tecken på att dagens tekniska 

utveckling mer främjar kryptering än forcering, så förblir 

det troligen också i framtiden. 

Det finns ingen öppen information om öststaternas insatser 

för k ryptoanalys , men det är uppenbart att även öst avdelar 

stora resurser för kryptoanalys. Det är troligt att även om 

inte helt säkert att västblocket ligger några å r före öst 

vad gäller kryptering och kryptoanaly s. 
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