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Abstrakt 
 

Det finns flera olika standarder inom digital-TV för att skapa interaktiva 
applikationer. Det här arbetet använder den öppna standarden MHP, Multimedia 
Home Platform, som utgångspunkt för att skapa programkod i 
programmeringsspråket Java. Arbetet  handlar om att skapa ett program för MHP-
kompatibel utrustning som bekräftar en användares identitet via Smart cards, och 
levererar interaktiv, personlig information. Denna information levereras via tjänster 
som beskrivs i XML, och kommunicerar via HTTP med en server som skickar 
innehåll utifrån de preferenser som finns för denna användare. 
Nyckelord: MHP, DVB, Smart cards, digital-TV, tjänsteportal 
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1  Inledning 

Det är möjligt att sända interaktiva tv-applikationer via digital-TV-nätet, och köra dessa applikationer 
på digital-TV-boxar. Ett populärt exempel för detta är digitala programguider som visar vilka 
tvprogram som går. Dessa applikationers värde och flexibilitet ökar i värde om man kan fastställa 
identiteten på den person som mottager informationen, och om det finns möjlighet till 
tvåvägskommunikation. Ett sätt att verifiera identiteten är att använda smart cards som lagrar personlig 
information. Vissa digital-TV-boxar använder proprietära lösningar och stängda programbibliotek för 
att skapa applikationer, men det finns en öppen standard som flera tillverkare använder, den heter 
MHP (Multimeda Home Platform) och är utgiven av industrikonsortiet DVB (Digital Video 
Broadcasting project). 

1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att skapa en infrastruktur för att leverera interaktivt, personligt innehåll för 
MHP-plattformen. Detta innefattar en klientapplikation, en serverapplikation, en 
kommunikationskanal mellan dessa, och de tjänster som kan utvecklas för denna lösning. 
 
Denna lösning ska stödja utvecklandet av olika tjänster utan att man behöver utveckla direkt med 
Java-kod, utan erbjuda ett enkelt XML (Extensible Markup Language)-gränssnitt som definerar 
funktionaliteten och interaktionen i tjänsterna. 
 
Arbetet undersöker hur Smart cards kan användas till en sådan lösning, och hur klientkod för detta kan 
utvecklas med hjälp av MHP.  
 
Arbetet tar även upp de begränsningar och aspekter man bör ta hänsyn till vad beträffar 
interaktionsdesign för digital-TV. 

 

1.2 Frågeställningar 

• Vilka lösningar finns för att använda Smart cards i MHP-miljön? 
• Vilka användningsområden finns det för personifiering via Smart cards?  

2 Teoretisk bakgrund 

Detta kapitel ska ge läsaren teknisk bakgrund om digital-TV och de tekniska lösningar som finns inom 
detta område. 

2.1 DVB 

DVB, som står för Digital Video Broadcasting project, är en organisation som definerar standarder 
inom digital-TV. Organisationen var från början ett samarbete inom europeiska länder men är nu 
global. 
 
Tillverkare av digital-TV-boxar, även kallade Set top boxar (STB), standardiseringsorganisationer, 
mjukvaruutvecklare, tv-bolag med flera inom 35 olika länder [14] samarbetar för att skapa standarder 
för digital-TV inom DVB-projektet. 
 
DVB-projektet fokuserade först på att få till den grundläggande infrastrukturen för utsändning, de har 
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tagit fram olika standarder för utsändning av digital-TV: 
 

• DVB-T – Marksänd digital-TV. Sändningen sker trådlöst via en mast och fångas upp i STB:n 
via extern eller inbyggd antenn. 

 
• DVB-C – Kabeltv-baserad, sänder via kabeltv-nätet. Signalen mottages genom en STB med 

kabel-anslutning. 
 

• DVB-S – Sänder via satelliter, mottages via parabolantenn. 
 

• DVB-IPI – En ännu experimentell standard som sänder via bredbandsnätet. Används inte så 
mycket ännu men har stor potential på grund av att kommunikationen är dubbelriktad redan 
från början, vilket möjliggör stora möjligheter för t.ex. personifierat innehåll och Video on 
demand. 

 
De har även specificerat standarden MHP, Multimedia Home Platform, som är en specifikation för att 
utveckla interaktiva applikationer i Java för STB:er, se avsnitt 2.3. 

2.2 Transportströmmen 

Digital-TV sänds i formatet MPEG2. Det är ett format och en standard för att koda video och ljud och 
tillhörande information. Förutom i digital-TV används det till exempel i DVD-skivor. När man sänder 
digital-TV sänder man en ström av paket av MPEG2-typ. De är 188 bytes långa, och börjar med en 4 
bytes header för att identifiera vad den innehåller. Innehållet i paketen kan vara ljud, bild och övrig 
data [1]. De olika typerna av data kan samsas i samma paket, och man använder en multiplexor (mux) 
för att slå ihop de olika typerna av data.  
 
Inom digital-TV sänder man förutom ljud och bild programinformation och även applikationer som 
kan köras på STB:n. En kanal på teven är alltså en MPEG2-ström som kan innehålla ljud och bild, 
samt även applikationer och t.ex. programinformation. Eftersom programmen och informationen inte 
sparas på STB:n måste de sändas ut med jämna mellanrum, data turas om att sändas ut på ett roterande 
schema enligt en standard som kallas DSM-CC object carousel och kan sända ut filer på ett sätt som 
påminner om ett filsystem med filer och kataloger [2].  
 
I STB:ar som följer MHP-standarden (Multimedia Home Platform) kan dessa applikationer bestå av 
Java-kod och HTML-sidor, i nästa avsnitt ges en överblick över hur MHP är uppbyggt och de 
applikationer man kan skriva enligt denna standard. 

2.3 Multimedia Home Platform (MHP) 

MHP är en standard framtagen av DVB-organisationen. MHP står för Multimedia Home Platform, och 
är en öppen standardiserad middleware som abstraherar hårdvaran från applikationerna så att man har 
en enhetlig plattform att utveckla mot. För att skriva interaktiva applikationer för STB:ar använder 
man standarden DVB-J, vilken är en standard för att utveckla interaktiva applikationer för digital-TV i 
programmeringspråket Java. Det är även möjligt att skriva applikationer i HTML och JavaScript via 
en standard vid namn DVB-HTML, stödet för detta är dock ännu inte är så utbrett. 
 
DVB-konsortiet insåg vikten av att standardisera även detta när man såg att det började dyka upp olika 
lösningar för interaktiva applikationer, som inte var kompatibla med varandra. Därför startade man 
1997 DVB-MHP projektet. 
 
Denna standardisering eftersöktes inte bara av industrin utan även EU, som eftersökt öppna standarder 
inom digital-TV: 
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"Interoperability of digital interactive television services and enhanced  
digital television equipment, at the level of the consumer, should be  
encouraged in order to ensure the free flow of information, media pluralism  
and cultural diversity. It is desirable for consumers to have the capability of  
receiving, regardless of the transmission mode, all digital interactive  
television services, having regard to technological neutrality, future  
technological progress, the need to promote the take-up of digital  
television, and the state of competition in the markets for digital television  
services. Digital interactive television platform operators should strive to  
implement an open application program interface (API) which conforms to  
standards or specifications  adopted by a European standards organization." [1] 
 
Under en senare konferens välkommnades specifikt MHP: 
 
“The Commission welcomes in particular the development of the  
Multimedia Home Platform (MHP)  standardized by the Digital Video  
Broadcasting Group (DVB). The MHP platform has been developed by the  
industry, for the benefit of the industry. The Commission considers that this  
voluntary, industry led standardization is the best process to reach  
interoperability, and to guarantee  widespread implementation of the  
standard.“ [1] 
 
MHP är alltså en middleware som hanterar de olika programmen som körs på STB:n och abstraherar 
hårdvaran genom att tillhandahålla hårdvaruspecifika implementationer för de olika apparater som 
använder MHP. MHP:s klasser är en samling av olika klasser, dels Suns egna Java-klasser som 
vanligen används vid Java-utveckling och dels kod från andra företag och organisationer. 
 
Applikationer som körs under MHP kallas ”Xlets”. Xlets påminner om Javas applets som används för 
att integrera javakod i websidor, men är specifikt anpassade för digital-TV-plattformen i Suns JavaTV-
api. Xlets kontrolleras och exekveras av applikationslagret i MHP. Bara en applikation är aktiv i taget, 
men andra kan ligga i bakgrunden och vänta på sin tur, på grund av detta har Xlets en specifik 
livscykel: 
 
De har fyra olika lägen: Loaded, Paused, Started, and Destroyed. 
 
Rent tekniskt fungerar det så att man implementerar interfacet Xlet ur Suns JavaTV api, det ser ut på 
följande vis: 

 
public interface Xlet { 

 

  public void initXlet(XletContext ctx) 

    throws XletStateChangeException; 

 

  public void startXlet() 

    throws XletStateChangeException; 

 

  public void pauseXlet(); 

  public void destroyXlet(boolean unconditional) 

    throws XletStateChangeException; 

} 

 
 

När programmet laddas körs initXlet, för att exekvera körs startXlet, när det avbryts för att ligga i 
bakgrunden körs pauseXlet och för när programmet avslutas körs destroyXlet som förstör trådar och 
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liknande.  
 
 

 
Figur 1. En Xlets livscykel. Modifierad utifrån diagram Sid. 92 [1]. 

 

2.3.1 Översikt över klasserna i MHP 

• java.*  
Javas standardklasser, dessa är nedbantade och omskrivna för att bättre passa in vad beträffar 
utrymme, minnesanvändning och de speciella förhållandena på digital-TV-plattformen. 

• javax.media:  
Bibliotek för att spela upp ljud och video och manipulera dessa samt omkoda till andra format. 

• javax.tv:  
Suns api för digital-TV, innefattar bland annat Xlet-specifikationen och kod för att komma åt 
transportströmmen samt objektkarusellen (se kapitel 2.2).  Liknande funktionalitet samt 
hantering av mediafiler och åtkomst av service-information ur dataströmmen finns även i 
org.dvb och org.davic. 

• org.havi: Gränssnitt med egna gränssnitts-widgets. 
 

2.3.2 Nyheter i MHP-standarden 

 
Specifikationen för MHP 1.02 är daterad till år juni 2002 [3]. I dag finns flera olika STB:ar som 
stödjer denna standard ute på marknaden.  
 
Stöd för Smart cards blev standardiserat i MHP först i och med version 1.1.  

 
Specifikationen  för MHP 1.1 är daterad till juni 2003 [4]. MHP 1.1 är större och mer komplext än 
MHP 1.0, därför är hårdvarustödet ännu inte så stort. I april 2005 kom en revision, MHP 1.1.2 som 
bytte Smart card-miljö. 
 
Förutom Smart card-hantering finns även fler nyheter utöver 1.0 [5]: 

 
DVB-HTML: 
Detta innebär stöd för att skriva applikationer I HTML istället för Java. Detta kan möjliggöra att fler 
applikationer skrivs eftersom det är enklare att utveckla med, och att man har större flexibilitet i 
gränssnittsformgivningen. I praktiken behöver man nog kombinera Java-kod och HTML för att uppnå 
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flexibla och interaktiva applikationer. Det webb-standarder som stöds av DVB-HTML är: XHTML, 
CSS2, DOM2 och EMCAScript. 
 
Inre applikationer: 
Funktionalitet för att starta applikationer som “barn” till andra applikationer, de inbäddade 
applikationerna blir då kontrollerade av den startande applikationen, och deras livscykel blir beroende 
av den också, när den inbäddande applikationen avslutas, avbryts även barn-applikationen. Kan 
användas för att t.ex. bädda in en DVB-J-applet i en DVB-HTML-sida som man gör på vanliga 
webbsidor. 
 
Internet Access-profilen: 
Specificerar inkluderingen av en webb-browser, epost-funktionalitet med mera. Webb-browsern enligt 
Internet Access-profilen behöver inte vara fullt lika avancerad som den som specificeras i DVB-
HTML eftersom den inte nämner vilka specifika webbstandarder som ska stödjas. 
 
Plugins: 
Möjliggör plugins för att stödja t.ex. vissa media-typer, ungefär på samma sätt som i en webbläsare. 
Dessa plugins kan lagras permanent på boxen i flashminne. 
 
Nya api:er: 
Tidigare har ingen funktionalitet för att hantera Smart cards funnits specificerat i MHP. I och med 
MHP 1.1 Specificeras att Open Card Framework ska inkluderas för hanteringen av Smart cards. MHP 
1.1.2 specificerar att SATSA (Java Security and Trust Services API) skall användas istället.  
 
Dessa api:er har på grund av säkerhetsskäl inte tillgång till Conditional Access-modulen, det Smart 
card som hanterar krypteringen av program och utsändningar, utan man kan istället använda det för att 
hantera andra krypteringsnycklar och lagra personlig information och sköta validering med till 
exempel en pinkod. 
 
Persistenta applikationer: 
Detta möjliggör att man kan spara applikationer permanent i flash-minne, så att man slipper ladda ned 
dem via broadcast-kedjan varje gång man slår av och på STB:n. 
 
DVB-gruppen har även under 2007 publicerat standarden MHP 1.2. Denna standard inkluderar stöd 
för leverans av tjänster över IPTV. Någon ny funktionalitet för Smart cards finns ej. 

2.4 Marknaden för MHP-applikationer 

September 2006 publicerade DVB-konsortiet "MHP Update September 2006" [13], som beskriver 
olika länders framskridande vad beträffar MHP:  
 
Italien 
I maj 2006 fanns 3.9 miljoner MHP-kapabla boxar i Italien, dessa är subventionerade av staten. Många 
olika  MHP-baserade tjänster finns, bland annat nyheter, väder, röstning, SMS och resebokning. 
Kommersiella kanaler har även lanserat PVP (Pay Per View)-tjänster. 
 
Sydkorea  
I slutet av 2006 hade en stor operatör över 2 miljoner MHP-abbonenter. De MHP-baserade tjänster 
som erbjuds är utbildningsapplikationer, spel, tv-shopping, sms, samt information om väder, nyheter, 
horoskop, trafikupplysning med mer. 
  
Det finns även andra operatörer som erbjuder tjänster baserade på OCAP (OpenCable Application 
Platform, en standard som är ett lager ovanpå MHP), de erbjuder följande tjänster: EPG (Electronic 
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Program Guide), VOD (Video On Demand), karaoke, en finansportal samt tv-shopping. Även 
myndighetstjänster erbjuds, de innefattar utbildning, hälso-tjänster och skattebetalning. 
 
Belgien 
Belgiens största leverantör av bredband via kabel-TV-nätet sänder interaktiva tjänter för MHP-
plattformen via kabeltv. De tjänster som erbjuds är EPG, VOD, myndighets-tjänster, tv-shopping samt 
PVR (Personal Video Recorder)-tjänster. 
 
Finland 
MHP-tjänster som levererats via DVB-T har sänts sedan 2001 i Finland. 2005 lanserades nya tjänster 
baserade på en returkanal via bredband. Tjänsterna använder autenticering via Smart card och 
inkluderar EPG, betal-TV, telefonkatalog, diverse informations-portaler med mera. 
 
Spanien 
Sänder MHP-tjänster som omfattar nyheter, väder, chat och textmeddelanden samt interaktiv reklam. 
  
Österrike 
Sänder en informationstjänst baserad på MHP 1.1.2. Myndigheterna subventionerar hårdvara som 
stödjer MHP-standarden. 
 
Tyskland 
MHP-baserade interaktiv TV är väletablerat, och en rad olika interaktiva tjänster sänds. 
 
Sverige 
SVT, Sveriges television sänder en MHP-applikation som påminner om text-TV. 
 
Ungern 
Genomförde testsändningar under 2006, med utökad text-TV, EPG och live-nyheter baserade på 
MHP-plattformen. 

2.5 Personifiering 

Inom denna uppsats används begreppet personifiering i den mening att kunna ge specifik information 
till olika användare beroende på vilka de är och vilka preferenser de har. 
 
Det finns mycket att vinna på att känna igen och bekräfta identiteten på användare via STB:n. Vissa 
saker är specifikt för tv-mediet, medans andra kanske även kan utföras via en vanlig dator, dock kan 
man nå nya målgrupper som t.ex. äldre och personer som tidigare varit ointresserad av dator-baserade 
tjänster. Här är några exempel på användningsområden: 
 

• Personifierade tv-tablåer med rekommendationer baserade på intressen och vad man sett 
tidigare 

• Myndighets-tjänster, deklaration, röstning 
• Interaktivitet till tv-program, tävlingar, omröstningar och så vidare 
• Bankärenden 
• Personlig hälsa och sjukvård: Kontakt med sjukhus med mera. 

 
Ett användningsområde är kontroll av de olika tjänster (exempelvis de ovanstående) olika användare 
har tillgång till. Det skulle kunna fungera så att en användare har en mjukvaru-baserad tjänstehanterare 
på sin STB, som när den startas bekräftar vem användaren är via smart card. tjänstehanteraren läser då 
ut ett privat id ur kortet, som den via returkanalen skickar till en server. Servern skickar då tillbaka en 
lista på de tjänster som finns tillgängliga för denna specifika användare, och listan av tjänster 
presenteras för användaren. Detta arbete kommer att se specifikt på utvecklingen av sådan 
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infrastruktur. 
 
För att kunna utnyttja alla möjligheter krävs tvåvägskommunikation, en returkanal behövs för att 
sända tillbaka information till tjänsteleverantören. Det är idag inte så utbrett med stöd för returkanal, 
de marksända billiga digital-TV-boxarna brukar inte vara utrustade med returkanal, även om det finns 
tekniker för detta: 
 

• DVB-RCT: En teknik för trådlöst returkanal, baserat på radiovågor som sänds tillbaka [8]. 
Lämplig för marksänd och satellit-baserad utsändning. 

• Ethernet: IPTV-boxar kan använda samma nätverkskanal för att både sända och ta emot via 
vanligt ethernet-nätverk. 

• Modem: Använder telefonnätet som returkanal. 
• Kabeltv: För DVB-C, kabelbaserad digital-TV, kräver kabeltv-modem. 

 
Trots att det finns många tekniker för att implementera returkanal, är de flesta enheter som säljs i 
Sverige idag utan returkanal. Om IPTV, tv över bredbandsnätet slår igenom, kan detta snabbt komma 
att ändras, då man automatiskt får en kraftfull returkanal. 
 
Något som är viktigt inom detta område är skydd av känsliga uppgifter. För att kunna garantera 
slutanvändaren säkerhet kan det vara nödvändigt att endast utbyta krypterad information när det gäller 
känsliga uppgifter. En lösning på detta är att använda Smart cards för att lagra krypteringsnycklar. 

2.6 Smart Cards 

Ett sätt att personifiera interaktiva digital-TV-applikationer är att lagra användarens identitet på Smart 
cards. Många STB:ar har idag inbyggd kortläsare. Ett smart card är ett plastkort med inbäddade 
kretsar, med arbetsminne, processor, lagringsutrymme och eventuellt specifik krypterings-hårdvara.  
 
Exempel på ett Smart cards uppbyggnad: 

 

 
Figur 2. Smart card. [9]. 

 
 

2.6.1 Användningsområden för smart cards inom digital-TV 

Eftersom Smart cards har ett filsystem kan man använda det för att lagra och hämta inställningar och 
preferenser, som t.ex. en användares namn och konfiguration av applikationerna. 
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Man kan även använda det för att lagra krypteringsnycklar som aldrig lämnar kortet. För att validera 
identitet med krypteringsnycklar kan man antingen använda extern autenticering eller intern 
autenticering [9]. 
 
Extern autenticering: Smart cardet genererar ett slumptal och sparar det, och skickar det även till 
servern. Servern krypterar det med en motsvarande nyckel som kortet innehåller, och skickar tillbaka 
det. Smart cardet dekrypterar talet och jämför det med det lagrade, om de är identiska så är servern 
validerad. 
 
Intern autenticering: Motsvarande, men här är det Smart cardet som skall valideras, därför är det 
serverns uppgift att generera slumptalet och sända till smart cardet, som krypterar det och sänder 
tillbaks. 
 
Detta förutsätter dock tvåvägskommunikation om det är en icke-lokal server, alla STB:ar idag har inte 
möjlighet till tvåvägskommunikation. Samma validering är dock möjligt lokalt, om ”servern” istället 
är en lokal applikation som t.ex. skickats ut via broadcast eller ligger lagrad permanent på STB:n. 
 
Data på ett smart card kan till skillnad mot en magnetremsa inte läsas av på ett enkelt sätt. Man skickar 
ju kommandon till kortet och beräkningarna görs där exempelvis med en hemlig nyckel som aldrig 
lämnar kortet. Smart cards har inbyggd fysisk säkerhet, det är inte trivialt att läsa ut hemlig 
information som till exempel privata nycklar. Minnet och processorn är inbyggda i samma chip, därför 
är det svårt att läsa av signalerna mellan processorn och minnet. Vidare är Smart cardet designat på så 
vis att man i designen försökt förhindra möjligheterna att skala av lager av chippet för att optiskt läsa 
av data, att manipulera den inbyggda klockan och strömmen, samt skydd mot höga temperaturer och 
röntgenstrålar [9]. 
 

2.7 Kort-applikationer 

Smart cards är alltså som små, inbäddade datorer, och har möjlighet ha ett eget filsystem och köra 
egna applikationer. Ett vanligt alternativ är BasicCard som är ett billigt och enkelt kort som man 
programmerar i programmeringsspråket Basic.  
 
Det finns även kort som använder vanliga PIC-microkontrollers och som är programmerbara i 
exempelvis C och assembler. 
 
Java Card är en annan standard för att utveckla kort-applikationer. Korten skrivs i Java och körs i en 
begränsad Java-miljö, det finns exempelvis inget stöd för trådar, och antalet primitiva typer är mycket 
begränsat, det finns inget stöd för double, float, long, eller sträng-variabler. 
 
Samtliga kort använder lågnivå-kommunikations-gränssnittet APDU (Application Protocol data unit), 
Java Cards möjliggör även kommunikation via RMI, remote method invocation.  
 

2.8 Smart card-API:er 

För Java finns det i huvudsak två api:er för att kommunicera med Smart cards och hantera deras 
funktionalitet, Open Card Framework (OCF) och ”Java Security and Trust Services API” (SATSA). 
 
Open Card Framework kom till på nittiotalet och är publicerad och standardiserad av ett 
industrikonsortium inom elektronik, mjukvara och Smart cards. Standarden verkar inte uppdateras och 
utvecklare av MHP-standarden räknar det som gammal, ”död” teknologi [2]. Dock finns det 
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existerande mjukvaru- och hårdvarulösningar som använder denna standard sedan innan, och därför 
kan det vara viktigt att stödja den. 

2.8.1 Open card framework (OCF) 

 
Arkitekturen av OCF är uppdelad i två lager.  
 
CardTerminal-lagret har klasser och gränssnitt för att kommunicera med själva kortterminalen. Detta 
lager använder man för att få tillgång till kortplatserna i en kortläsare och upprätta anslutningar till 
kortet, samt kontrollera om något kort är anslutet och så vidare. Detta lager är tänkt att implementeras 
av hårdvarutillverkaren för den specifika hårdvara man använder. 
 
CardService-lagret används för att definera olika högnivå-funktioner för kommunikation med kortet, 
sk. Card Services. Dessa Card Services definerar egna api:er man använder för att kommunicera med 
dem. Exempel på en sådan Card Service är tillexempel att läsa och skriva filer till kortet eller hantera 
kryptering. Detta lager är tänkt att implementeras av mjukvaruutvecklare och de som utvecklar den 
kod som körs på korten. 
 
Några CardServices finns som standard i OCF: 
 

• FileAccessCardService: Högnivåinterface för filhantering som påminner om Javas egna 
java.io och döljer komplexiteten bakom filhanteringen på kortet. 

 
• SignatureCardService: Funktionalitet för att importera, verifiera och exportera 

krypteringsnycklar och certifikat. 
 

• AppletAccessCardService and AppletManagerCardService: Smart cards kan innehålla flera 
separata applikationer. Dessa två card services kan lista och välja olika applikationer, samt 
även installera och ta bort dem. 
 
Båda dessa lager är designade på det vis att man får ut rätt objekt transparent genom att anropa 
fabriksobjekt som ger tillbaka rätt objekt beroende på hårdvaru/mjukvarukonfiguration och 
önskemål. 

 
MHP specificerar att använda Open Card Framework embedded, som är en särskild profil med vissa 
begränsningar som fokuserar på att få ned minnesåtgången i OCF för begränsade miljöer [9]. 
 

 
Figur 3. Arkitekturen av Open Card Framework [9]. 

 
 

2.8.2 Security and Trust Services API  (SATSA) 

 
SATSA är ett API för säkerhet med Smart cards och Sim-kort som ingår i Suns Java 2 Micro Edition 
(J2ME). 



     
 

  13
  
  

 
 

 
Det innehåller mjukvara för kryptografi, digitala signaturer och hög- och lågnivå-kommunkation med 
Smart cards. 
 
SATSA består av fyra separata API:er, och det är inte ett krav att stödja alla dessa i sin SATSA-
implementation [10]. 
 

• SATSA-APDU: (Application Protocol Data Unit) Möjliggör att applikationer kommunicerar 
med Smart card-applikationer med lågnivå-protokollet APDU.  

• SATSA-JCRMI: (Java Card Remote Method Invocation) Funktionalitet för att kommunicera 
med Smart cards via RMI (Remote Method invocation). Detta API kan sägas motsvara OCF:s 
card services i och med att det är ett lager ovanför APDU som försöker abstrahera 
kommunikationsprotokollet. 

• SATSA-PKI: (Public key infrastructure) Tillåter applikationer att använda Smart Cards för att 
signera data och hantera certifikat.  

• SATSA-CRYPTO: Funktionalitet för att hantera kryptering, signaturer och liknande.  
 

2.8.3 Kommunikation med smart cards 

Båda Api:erna OCF och SATSA har högnivåfunktionalitet för att kommunicera med korten, sk. 
CardServices respektive JCRMI. Bägge stödjer dock ett gemensamt  lågnivåkommunikations-
protokoll. 
 
För att kommunicera med smart cards och utbyta information med dem, använder man sej av så 
kallade APDU-kommandon (Application Protocol Data Unit). Anrop och format är standardiserade i 
ISO-specifikationen 7816-4. APDU:n består av sekvenser av bytes, som innehåller hexadecimala 
värden. De skickas både till kortet som kommandon och tillbaka som svar. 
 
De kommandon som skickas till kortet kallas ”Command APDU”. De har följande uppbyggnad: 
 

• CLA: ”Class byte”, Identifierar vilken klass kommandot har. 
• INS:  ”Instruction byte”, Vilken specifikt kommand som skall utföras 
• P1, P2: Två bytes med parametrar till kommandot. 
• LC: längd-byte, specificerar hur långt nästföljande data är. 
• Data: Datafält med valbart antal bytes. 
• LE: Väntad längd, specificerar hur långt svar man förväntar sej att kortet skickar tillbaka. 

 
Det svar som korten genererar, ”Response APDU”, har följande uppbyggnad: 

• Data, om svaret innehåller data skickas det först. 
• SW1, SW2: Två statusbytes som meddelar en standardiserad svarskod. 

 
Exempel på Smart card-kommunikation via APDU: 
 
En applikation skickar ett kommando till Smart cardet för att verifiera ett pin-nummer. 
På det smart card jag använt, är koden för att verifiera pin-koder följande:  
A0 10 10 00 
 
Byte 1 ett är kommandots klass, byte 2 är Instruktionen, Sedan följer de två parametrarna. 
 
Sedan följer längden på datat man vill skicka: 
04.  
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Sedan själva pinkoden som alltså är pin-koden konverterat till hexadecimala strängtal. (här 0000 som 
exempel, den decimala motsvarigheten till 30 är 48, som betecknar 0 i ASCII-tabellen): 
30 30 30 30  
 
Avslutande är den väntade svarslängden, ex: 
00 (betyder att skicka all tillgänglig data) 
 
Sekvensen blir alltså utskriven som hexadecimala tal: 
A0 10 10 00 04 30 30 30 30 00 
 
Detta skickas till smart cardet via kortläsarens databuss som en vektor av bytes, och kortet ger då en 
svarskod, t.ex. att avläsningen lyckades, eller att det är fel kod, eller att det exempelvis är fel syntax på 
det kommando man skickade in. 
 
Både Open card framework och SATSA stödjer kommunikation med APDU-kommandon. Med 
SATSA kan man även kommunicera med RMI, Remote method invocation, och specifikt JCRMI, 
Java Card Remote Method invocation. RMI fungerar på det viset att man på applikations-sidan har ett 
proxy-interface som motsvarar de metoder som finns på kortet, och när man kör applikationen så körs 
den i själva verket på fjärr-sidan (i det här fallet på Smart cardet) och eventuellt retur-resultat blir 
tillgängligt på klientsidan transparent utan att man behöver använda olika 
kommunikationskommandon som APDU [10]. En nackdel med JCRMI är att det endast fungerar på 
java-kort, APDU-kommandon är en mer vedertagen standard som fungerar på många olika typer av 
Smart Cards, men i gengäld är det även lite mer komplext att använda och felsöka. 

2.9 Interaktionsdesign för digital-TV 

Det finns enligt Lu [6] en mängd olika faktorer som har betydelse när man gör interaktionsdesign för 
digital-TV. 
 
Bildformat 
med bildformat (aspect ratio på engelska) menas förhållandet mellan bredd och höjd på bilden. TV-
apparater har vanligen förhållandena 16:9 samt 4:3. Om man endast designar för 4:3 sträcks bilden ut 
horisontellt i 16:9, bildformatet blir förskjutet och allt blir bredare. Designar man istället för 16:9 
måste bilden i bildformatet 4:3 skalas om så att man klipper ut mitten, eller förminskar och har svarta 
kanter ovanför och nedanför bilden, i bägge fallen förloras bildinformation. Man bör alltså designa för 
bägge bildformaten, och läsa av vilket som används och använda en design anpassad för aktuellt 
bildformat. 
 
Säkra ytor 
Som tumregel bör man spara 10 % utrymme ute i kanterna där grafik inte används eftersom vissa TV-
apparater, särskild äldre, kan klippa bort dessa ytor. Om man designar för bildformatet 16:9 bör man 
även ta hänsyn till de ytor som eventuellt skärs av till vänster och höger om mitten på en TV med 
bildformatet 4:3. 
 
Upplösning 
En svensk tv följer standarden PAL som bestämmer att upplösningen är 720 pixlar bred och 576 hög. 
Detta är ganska lite jämfört med en modern datorskärm, om man vill anpassa till exempel en 
webbtjänst får man alltså antagligen skala ned bilder och andra element för att få plats. 
 
Färger 
En tv enligt PAL-standarden har vanligtvis ett mindre färgomfång, och högre gamma-värde (värdet för 
färgmättnads-korrigering) än en datorskärm. Detta resulterar i högre färgmättnad och högre kontrast, 
därför ser en bild designad på en dator mer gräll ut. Vid design för digital-TV bör man alltså tona ned 
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och sänka färgmättnaden i bilder, och kontrollera de andra färger man väljer för gränssnittet. 
 
Typografi 
Små fonter kan vara svåra att läsa på tv-skärmen, och om de har smala linjer kan de även se flimriga 
ut. En särskild font, "Tiresias" [7] rekommenderas för digital-TV, den är från början framtagen för 
synskadade, men är lämplig för digital-TV då den i denna miljö ser bra ut i små storlekar och fungerar 
bra även om den är komprimerad eller utdragen på grund av felaktigt bildformat. Särskilt vikt vid 
utformningen av denna font har lagts på att göra tecken som lätt förväxlas annorlunda i förhållande till 
varandra. 
 
Fjärrkontroll 
Eftersom det är mer besvärligt och begränsat att navigera ett gränssnitt med en fjärrkontroll än med 
mus och tangentbord bör man eftersträva att minimera inmatningen, och se till att användaren t.ex. inte 
behöver bläddra i informationen utan de kontroller man behöver använda finns tillgängliga i bild. 

3 Genomförande 

Arbetet har utförts genom att använda en STB kopplad via seriell anslutning till en PC. 
Programvarukoden har utvecklats på PC:n, och laddats upp till STB:n där den körts. STB:n har 
kommunicerat via ethernet med en server ute på Internet för informationsutbyte. 

3.1 Hårdvara 

STB:n som använts för utveckling och testning är av modell ADB T.75. Denna modell har följande 
specifikationer [11]: 
 
Processor: STi5517 166MHz  
Minne: Flash:16 MB, Ram: 72 MB, EEPROM: 32kB 
MHP-version: 1.02 
Smart card-gränssnitt: OCF (open card framework) 
Kommunikation: Ethernet, DVB-T (marksänd digital-TV), seriell kommunikation RS-232 
 
Detta är en utvecklingsbox som förutom att ladda applikationerna inbäddade i de marksända kanalerna 
även kan ladda dem över seriell anslutning kopplat till en pc. 
 
Denna box använder Open Card Framework för kommunikation med Smart cards, för att testa koden 
för SATSA har jag använt  Suns referensimplementation av SATSA, som innehåller en kortemulator. 
  
Det Smart card jag arbetat med är ett Gemplus Expresso  som är ett JavaCard och kör applikationer 
skrivna i Java. Jag har inte utvecklat någon egen kod som kör på kortet inom detta arbete, utan har 
fokuserat på kommunikationen med kortet och att extrahera information som personliga data och 
validering med pinkod. 
 
När jag testat detta kort på PC har jag använt en USB-ansluten kortläsare från Gemplus av modell 
GemPC twin. 
 

3.2 Mjukvara 

För att kompilera koden har Suns JDK 1.6  använts. 
 
De mjukvarubibliotek som använts är JavaCard kit 2.2.1 och SATSA Reference implementation 1.0. 
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På serversidan har scriptingspråket PHP använts, och databasen som information lagrats i är 
MySQL. Detta har dock endast praktiska skäl, programmets tjänster kan utvecklas på vilken 
plattform som helst. 

4 Resultat 

Resultatet av arbetet är en mjukvaruapplikation kallad Quick services. Det består av en 
klientapplikation som kör på en STB, som validerar en användare med ett Smart card. När användaren 
validerats hämtas en lista med tillgängliga tjänster för denna specifika användare via en 
serverapplikation, och användaren kan sedan välja att använda de olika tjänsterna. Ett antal tjänster har 
utvecklats som test till serverapplikationen. 
 
Tanken med applikationen är att erbjuda ett snabbt och lättanvänt gränssnitt för olika tjänster, med 
interaktion anpassad för fjärrkontroll. Applikationen försöker undvika komplexitet för att ta hänsyn till 
en STB:s begränsade hårdvara vad beträffar minnesanvändning, exekveringshastighet och filstorlek. 

4.1 Beskrivning av klientapplikationen 

Klientapplikationen är en Java-applikation för MHP-kompatibla STB:ar. Dess uppgift är att validera 
användaren mot ett Smart card inuti boxen, samt hämta och visa information från serverapplikationen 
via returkanalen.  
 
Applikationen kommunicerar med Smart cardet med APDU-kommandon via Open Card Framework. 
Kod har även utvecklats för att stödja kommunikation via SATSA, men detta har endast kunnat testas i 
en emulator. 
 
 Kommunikationen till servern sker via HTTP (hyper text transport protocol), och dataformatet är 
XML. 
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Figur 4. Flödesschema över klientapplikationens funktionalitet 

4.1.1 Programkod 

Programkoden är skriven i objektorienterad Java-kod. Den består av följande klasser. 
 

• QuickServices.java: Huvudprogrammet, ansvarig för att rita grafik och ta emot 
tangentbordstryckningar med mer. 

• Files.java: Filhantering, tolkar XML-filer, öppnar nätverksanslutningar, läser in 
startinformation från textfiler. 

• XmlInterface: Ett gränssnitt för att hantera de olika instruktioner som defineras i XML-
dokumenten. 
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• AppUtils.java: Generella hjälpmetoder som används från flera olika klasser. 
• CardInterface.java: Ett gränssnitt för kommunikation med Smart cards. 
• ITVACardHandler.java: Kod för kommunikation med Smart cards via OCF. Utvecklad av 

Interactive TV Arena [12]. 
• ITVASatsaHandler.java: Kod för kommunikation med Smart cards via SATSA 
• Util.java: Hjälpfunktioner för hantering av Smart cards, tolkning av APDU-kommandon med 

mera. Delvis utvecklad av Interactive TV Arena. 

4.1.2 XML-formatet 

Programmet använder XML, eXtensible Markup Language som informationsbehållare. Förutom 
textrubrik och paragrafer finns även två olika metoder för att hantera flervalsalternativ via 
fjärrkontrollen. 
 
Beskrivning av XML-formatet: 
 

• <QS> : Rot-elementet, som innehåller de andra taggarna 
o <HEADLINE> : Sidans rubrik 
o <P> : En paragraf med text 
o <Q> : Representerar olika val, där man kan välja alternativ med sifferknapparna på 

fjärrkontrollen. När alla dessa val är besvarade skickas resultatet tillbaka till servern, 
som skickar tillbaka en XML-fil som respons, där innehållet kan variera beroende av 
de val man gjort. Användningsområden kan exempelvis vara frågeformulär, tävlingar, 
och ett sätt att konfigurera inställningar som lagras på servern. 

� <QQUESTION> :  Frågans text 
� <QANSWER> : Representerar de olika val man kan välja. Varje sådant 

element blir tilldelad en knappkombination (1-9) på fjärrkontrollen. 
o <QLINK> : En hyperlänk. Man navigerar mellan länkarna  genom att använda 

piltangenterna i vertikal riktning. 
� <QURLNAME> : Länkens namn. 
� <QURL> : Adress till en XML-fil med QuickServices-innehåll.  

 
Exempel på Quick Services-kompatibel tjänst: 
 
<QS> 

 <HEADLINE>Nyheter</HEADLINE> 

 <P>Nyheter i RSS-format</P> 

 <Q> 

  <QQUESTION>Välj nyhetskälla:</QQUESTION> 

  <QANSWER>Dagens nyheter</QANSWER> 

  <QANSWER>Svenska dagbladet</QANSWER> 

  <QANSWER>Idg</QANSWER> 

 </Q> 

</QS> 

 

Denna tjänst visar en rubrik, en textparagraf samt en flervalsfråga med tre alternativ. För att se 
hur denna sida renderas i klientapplikationen, se figur 5. 

4.1.3 Användargränssnitt och interaktion 

Användargränssnittet är designat att vara enkelt och lättanvänt genom att vara tydligt och anpassat till 
den begränsade skärmupplösningen, och avskalat på grund av hastighetsskäl med tanke på den 
begränsande hårdvaran. 
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figur 5.  Användargränssnitt vid nyhetsläsning 

 
 
Interaktionen med användaren sker genom fjärrkontrollen.  
 

 
figur 6.  Fjärrkontroll 

 
Användargränssnittet är utformat så att man inte ska behöva mata in text, och att antalet inmatningar 
och antalet olika knappar som används är få, eftersom fjärrkontrollen inte är effektiv för 
textinmatning, och att det ska vara enkelt och snabbt att använda. 
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Interaktion med fjärrkontrollen: 
• Horisontella pilknappar: Används för att välja mellan olika alternativ, 

exempelvis olika länkar. Används även till att bläddra i långa textdokument. 
• OK: Används för att bekräfta val. 
• Färgade tangenter: 

• Röd: Avslutar programmet 
• Grön: Gömmer användargränssnittet temporärt och visar den 

underliggande TV-bilden 
• Gul: kontextberoende, används bland annat för att avbryta PIN-

kodsinmatning 
• Blå: Tillbaka-knapp, går till tidigare meny 

 

4.2 Beskrivning av serverapplikationen 

Serverapplikationen innehåller en databas med användaruppgifter. När en tjänsteförfrågan anländer till 
servern via klienten, kontrollerar och hämtar den uppgifterna från databasen om vilka tjänster som 
finns tillgängliga för aktuell person.  
 
Tjänsterna filtreras enligt en rad olika kriterier: 

• Publik: Tillgänglig för alla, även utan validering av identitet 
• Kön 
• Geografisk ort 
• Tidsrymd 
• Ålder 

 
På detta vis kan man rikta tjänster till en viss demografisk målgrupp. 
 
Serverapplikationen består av ett gränssnitt där en administratör kan lägga till och ta bort tjänster, och 
ändra olika egenskaper på dem. Gränssnittet medger också administrering av de registrerade 
användarna i databasen. 
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Figur 7: Tjänsteadministrations-gränssnittet 

 
Själva tjänsterna behöver inte dela databas, eller befinna sej på samma server, eller använda samma 
utvecklingsförfarande. Man kan specificera en extern URL till tjänsten, och välja att skicka med olika 
parametrar som behövs till den från databasen. De parametrar som kan skickas med är: 
 

• Plats 
• Kön 
• Namn 
• Personnummer 

 

4.3 Utvecklade tjänster 

• Din information: Visar den information som finns registrerad i databasen om personen, denna 
tjänst skulle kunna utökas för att göra inställningar till de tjänster man är intresserade av till 
exempel. 

• Lokalt väder: Använder information i databasen om vilken ort användaren befinner sej på. 
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Lokalt väder hämtas därefter som XML via en publik tjänst på Internet. Denna XML 
transformeras till det format klienten förstår och skickas därefter. 

• Frågeformulär om digital-TV: Denna tjänst demonstrerar interaktionsmodellen för 
flervalsalternativ. Användaren svarar på en mängd olika frågor via fjärrkontrollen, och svaren 
lagras på servern, och en resultatsida skickas senare, beroende på innehållet i svaren. 

• Dina TV-program: En tjänst där en personlig TV-tablå visas. Först väljer man vilka genrer och 
kanaler man är intresserad av, dessa sparas sedan i databasen. TV-tablån filtreras därefter och 
den personliga tv-tablån presenteras för användaren. Denna tjänst använder publik XML-
information som transformeras till rätt format. 

 
Dessa tjänster är en demonstration av möjligheterna, och tanken är att flera parter ska komma in och 
göra tjänster till plattformen. 

5 Diskussion och slutsatser 

Eftersom jag inte hade någon utvecklingshårdvara som stödde SATSA-api:et har jag fått förlita mej på 
de resultat jag fick via Suns referens-implementation av SATSA, det hade varit en stor fördel att ha 
tillgång till hårdvara som stödde bägge API:erna. 
 
De olika MHP-versionerna stödjer olika delar av SATSA-API:et. MHP 1.1.3 stödjer funktionalitet för 
att upptäcka när smart cards tas ur och sätts i läsaren, något som ej finns i MHP 1.1.2. Detta kan 
innebära en begränsning i handhavandet, men har inte kunnat testas. 
 
Min lösning kan jämföras med HTML-baserade tjänster. I MHP 1.1 ska det medfölja webbläsare, men 
jag har inte haft tillgång till utvecklingsbox med inbyggd webbläsare och har därför inte kunnat göra 
några direkta jämförande tester. 
 
Fördelar jämfört med HTML-baserad tjänst: 

• Interaktion anpassad specifikt för digital-TV 
• Kompaktare kommunikationsformat där det mesta tas för givet och inte behöver specificeras 
• Bättre tillgång till hårdvaran genom MHP (Kortläsare, nätverkskommunikation) 
• Mindre belastande för nedladdning i sändningskedjan än webbläsare (om sådan inte ingår i 

systemet) 
• Teoretiskt sett snabbare 

 
Nackdelar jämfört med HTML-baserad tjänst: 

• Mindre flexibelt 
• Okänt, många är vana med att utveckla webbsidor 
• Mindre möjlighet att påverka designen 

 
En sak man måste ha i åtanke när man programmerar för digital-TV-miljön är de begränsade 
resurserna, sättet att programmera skiljer sej åt jämfört med en vanlig dator som har större resurser och 
kraftfullare hårdvara. Detta innebär bland annat att man måste hålla större koll på 
minnesanvändningen, se till att objekt frigörs, samt vara noga med att släppa ifrån sej resurser när man 
använt dem klart. Därför känns det som att min applikation är ganska lyckad i och med att den är 
ganska minimal och känns snabb att använda utan väntetider. 
 
Jag tycker att projektet är lyckat, själva grundtanken har visat sej fungera, men det som behövs är att 
utveckla fler tjänster, och göra användartester med applikationen. Sedan inser jag också att XML-
protokollet är ganska begränsat, och skulle kunna utökas med fler interaktionsformer och fler typer av 
element. 
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5.1 Vilka metoder finns för att använda Smart cards i digital-TV-miljö? 

 
Två miljöer för hantering av Smart cards i digital-TV-miljö är Open Card Framework (OCF) och 
Security and Trust Services API (SATSA). Open Card Framework är en äldre standard som verkar 
fasas ut, men hårdvarustödet är ganska utbrett.  
 
Båda dessa miljöer har stöd för lågnivå-kommunikation med kort via APDU-kommandon. Bägge har 
även stöd för att abstrahera dessa kommandon via högnivåkod.  
 
I OCF förlitar man sej på ”CardServices” som är abstraktioner av dessa kommandon i form av java-
klasser. Dock måste man implementera dessa CardServices med lågnivå-kommandon så om man inte 
får färdiga CardServices är inte nyttan så stor.  
 
SATSA använder Java Card Remote Method Invocation (JCRMI), där man kör metoder direkt mot 
kortet och får in svaren i sin applikation utan att behöva använda lågnivåprotokoll. För detta krävs att 
man använder så kallade Java Cards, dvs. att även korten kör Java-kod. Detta kan vara en nackdel 
eftersom man då får mindre utbud av kort att välja mellan, man blir leverantörsberoende. Om man 
skulle gå över till ett kort som inte är Java-baserat senare måste man skriva om applikationen. 

 

5.2 Vilka användningsområden finns det för personifiering via Smart cards? 

 
Om man på ett säkert sätt kan verifiera användaren kan man skicka känslig personlig information som 
i viss mån skulle kunna ersätta en hemdator för vissa användare, områden kan vara sjukvård, 
bankärenden, myndighetsärenden, shopping, skräddarsydd tv-information, skräddarsydda nyheter med 
mera. Mer information om detta finns under Kapitel 2.5 

6 Förslag till vidare forskning 

Utöver valideringen via pinkod för att låsa upp informationen på kortet, kan nästa steg vara att lägga 
privata krypteringsnycklar på Smart cardet, och skriva JavaCard-applikationer för att hantera 
kryptering och dekryptering av information. Det skulle kunna gå till så att man begär information via 
returkanalen och bekräftar sin identitet via intern validering, informationen kan sedan skickas till 
boxen i krypterat format och dekrypteras via kortet, på så vis kan säker kommunikation åstadkommas.  
 
Det vore även intressant att hantera bilder och video i klientapplikationen. Detta skulle medföra fler 
möjligheter för de olika tjänsterna, men också en risk att klientapplikationen skulle bli långsam och ta 
lång tid på sej att ladda information, vilket var grundtanken att detta skulle undvikas genom att erbjuda 
ett gränssnitt anpassat för digital-TV-plattformens begränsningar. 

7 Tack 

Tack till min handledare Fredrik Bökman för värdefulla råd om uppsatsen, och tack till Interactive TV 
Arena för utlån av hårdvara. 
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