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Overblik 
● Near Field Communication. 
● Et sæt af protokoller, der gør det muligt for to enheder at kommunikere over afstande der 

er typisk mindre end 4 cm (men op til 20 cm teoretisk, 10 cm praktisk). 
● Baseret på eksisterende RFID standarder. 
● Opererer ved 13.56MHz. 
● Supporterede overførselshastigheder er 106, 212 og 424 kbit/s (848 kbit/s er muligt men 

følger ikke standarden) 
● Indeholder typisk 96-8192 bytes data 
● En anvendelse der ses ofte for tiden, er kontaktløs betaling. 

Generelt 
NFC er baseret på en trådløs grænseflade. Der er altid to deltagende parter i kommunikationen; 

dermed er protokollen også kendt som peer-to-peer kommunikationsprotokol. Protokollen er 

designet til at etablere en trådløs forbindelse mellem computerudstyr og/eller 

forbruger-elektronik. Grænsefladerne opererer i den uregulerede RF bånd på 13,56 MHz. Dette 

betyder, at det ikke kræver en licensens at sende på den frekvens. Selvfølgelig har hvert land 

sine egne lovgivninger på de de forskellige max sendestyrker. Begrænsningerne betyder, at i 

praksis den afstand, hvorfra enhederne kan oprette forbindelse til hinanden er begrænset, og 

denne afstand kan variere fra land til Land. Generelt er afstanden på 0 ~ 20 cm. Som det ofte er 

tilfældet med de enheder deler en enkelt RF bånd, så er kommunikationen er halv-duplex. 

Enhederne bruger en “listen before talk” policy. enhver enhed skal første lytte på carrien og 

først svare, hvis ingen andre enheder er ved at sende.  

 

NFC-protokollen skelner mellem Initiativtager og Target for en meddelelse. Alle enheder kan 

være enten et Initiativtager eller en Target. Initiativtager som fremgår af navnet, er den enhed, 

som igangsætter og styrer udvekslingen af data. Target er den enhed, der besvarer 

anmodningen fra Initiativtageren.  

  

NFC-protokollen skelner også mellem to driftstilstande: Aktiv mode og Passiv mode. Alle 

enheder understøtter begge kommunikationstilstande. De fungere som følger: I aktiv tilstand 

skal begge enheder skabe deres egen elektromagnetiske felt til bære data. I Passiv form for 

kommunikation kun én enhed genererer et elektromagnetisk  felt, mens den anden enhed 
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bruger modulation til at overføre data. Protokollen angiver, at Initiativtageren enheden er 

ansvarlig for at generere det elektromagnetiske felt. 

Operating Modes 

Reader Mode 
Til service initiering eller læse et passivt tag for at tilgå information  eller reklame. Man kan 

sammenligne med mobilkameraet der læser en QR-kode. Alternativt kan man skrive data til et 

tag. Eksempel: Parre med bluetooth speaker eller headset, visitkort. 

Card Emulation 
En NFC enhed i Card Emulation Mode opfører sig som et, eller flere, kontaktløse smartcards. 
For eksempel hvad der bruges i de forskellige kontaktløse betalings modeller med en mobil 
telefon. Card emulation muliggør kort med chipset til at foretage transaktioner uden berøring via 
NFC. NFC er en robust overførselsmetode. Da der ofte kan være store problemer med 
kontaktbaseret betaling, hvis kontakterne på kortet eller i terminalen er beskidt eller slidte. Det 
kan man nemt undgå med NFC. Det fungere på denne måde, når terminalen viser at den er klar 
til at lave en NFC-betaling, skal man holde sit kort ind over NFC feltet, så vil det automatisk 
udveksle data mellem kort og terminal, det vil som regel tage op imod et halvt sekund før 
udvekslingen er færdig. Det fungere på denne måde at terminalen udsender et elektrisk felt som 
både levere strøm til kortet og de signaler den sender videre. I selve kortet vil der være en spole 
som opsamler det elektriske felt, som derefter sender dataet tilbage til terminalen. Det er også 
grunden til at der ikke skal være et form for batteri i kortet, som skal opbevare noget energi. 
Selve dankortet har som standard ISO/IEC 7816 serien, mens NFC-delen er standardiseret 
med ISO/IEC 14443.  Sikkerheden ved dankortet når man bruger NFC kommer bla. ved en 
kryptografisk validering af kortet, hvor der bruges unikke nøgler. Det vil blokere et replay attack 
som vi har skrevet lidt om i sikkerheds delen. Efter man har scannet sit kort, bliver dataen først 
valideret i selve terminalen, før det vil blive valideret hos den centrale host. 

Peer-to-peer mode 
2-vejs-kommunikation mellem enheder fungerer ved at udveksle bluetooth eller wifi link setup 

parametre så man kan dele info såsom visitkort eller billeder.  Begge enheder kan initiere 

kommunikationen. Peer-to-peer-mode gør det muligt for to NFC-aktiverede enheder til at 

kommunikere med hinanden for at udveksle oplysninger og dele filer, så brugere af 

NFC-aktiverede enheder hurtigt kan dele kontaktoplysninger og andre filer med et strejf. For 

eksempel kan brugere dele Bluetooth eller WiFi link set-up parametre eller udveksle data 

såsom virtuelle visitkort eller digitale fotos. En af restriktionerne ved NFC  er at 
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overførselshastigheden ikke er særlig høj. Sikkerheden på P2p er ikke særlig høj da enhederne 

kun skal være tæt på hinanden så kan man overføre mellem 2 enheder så længe at NFC er 

aktivt. Distancen mellem 2 enheder er meget lille så man kan ikke overføre langt væk fra 

hinanden. 

Android Beam 
Android Beam Android Beam er en feature af Android mobile styresystem, der giver data, der 

skal overføres via Near Field Communication (NFC). Det giver mulighed for hurtig kortrækkende 

udveksling af web-bogmærker, kontaktoplysninger, YouTube-videoer og andre data. Android 

Beam aktiveres ved at placere enhederne med bagsiderne mod hinanden, med det indhold der 

skal deles på skærmen. For at bruge Android beam kræver det at begge enheder understøtter 

NFC, og har det slået til. Android Beam bruger Bluetooth til at overføre med, Android Beam 

aktivere selv Bluetooth når den skal overføre så man behøver ikke have bluetooth tændt hele 

tiden, så Bluetooth bruger ikke strøm hele tiden kun når den bruger Bluetooth.  

S Beam 
S beam virker ved at sætte to enheder sammen ryg mod ryg så du nemt overføre filer mellem 

dem. Først og fremmest, har du brug for to Samsung Galaxy enheder, fordi S Beam kun er 

tilgængelig med Samsung Enheder. S Beam fungerer på samme måde som Android Beam. Det 

virker ved hjælp af NFC og Wi-Fi Direct funktionen det er hurtigere og bedre end Android Beam 

da det bruger Wi-Fi.  

Eksempel 
Eksempel: Android beam, S beam  

 

Device 1 Active kommunikere med Passive device 2 = Reader mode  
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Typer 
Som specificeret af NFC Forum 

Type 1 
Baseret på ISO14443A. 

● 96 bytes hukommelse, kan udvides til 2 Kbytes 
● Kan overføre data med 106 kbit/s 
● Read + rewritable og kan låses til read-only 
● Ingen anti-kollision 
● Et forholdsvis simpelt og billigt tag, der gør det kost effektivt til mange applikationer 

Type 2 
Baseret på ISO14443A. 

● Mifare Ultralight™ 
● 48 bytes hukommelse, kan udvides til 2 Kbytes 
● Kan overføre data med 106 kbit/s 
● Read + rewritable og kan låses til read-only 
● Har anti-kollision 
● Dyrere end Type 1, men brugbar hvor flere tags kan konflikte 

Type 3 
Baseret på ISO/IEC 18092, JIS X 6319-4 og FELICA. 

● Sony Felica™ 
● 2 Kbytes hukommelse 
● Kan overføre data med 212 kbit/s eller 424 kbit/s 
● Prekonfigureret fra leverandøren til enten read eller rewritable 
● Har anti-kollision 
● Et mere komplekts, og derfor dyrere tag. Til mere avancerede applikationer. 

Type 4 
Baseret på ISO/IEC 14443A og ISO/IEC 14443B. 

● Mifare Desfire™ 
● 32 Kbytes hukommelse 
● Kan overføre data med 106 kbit/s, 212 kbit/s eller 424 kbit/s 
● Prekonfigureret fra leverandøren til enten read eller rewritable 
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● Har anti-kollision 
● Endnu en gang dyrere end type 3, men med flere muligheder 

Type 5 
Baseret på ISO/IEC 15693. 

● NXP Icode SLI / Texas instruments 
● 64 Kbytes hukommelse 
● Kan overføre data med 26,48 kbit/s 
● Read/Write, kan sættes til read-only 
● Har anti-kollision 
● Vicinity area (hvor de andre standarder er proximity), har en rækkevidde på op mid 1,5 

meter 

Teknisk Implementation 
Fungerer ved Induktiv kobling. Information kan udveksles, og der kan induceres strøm i den ene 
enhed. 
 

 

Sikkerhed 

Aflytning 
Når to enheder kommunikerer sker det med radiobølger, selvom det er på kort afstand, kan det 
stadig aflyttes. Afstanden hvor aflytning kan ske, er noget større end afstanden hvor NFC som 
standard fungerer. Dels fordi en aflytter ikke skal spekulere på strøm til en enhed, dels fordi 
denne aflytter har frihed (i værste fald) til at bruge sofistikeret hardware, som for eksempel 
antenner. Kryptering kan være en løsning på dette problem. 
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Data Korruption 
Det er muligt for en angriber, at lave et denial of service angreb. Det er dog forholdsvis nemt at 
opdage sådan et angreb, da det kræver noget højere sendestyrke end normal NFC 
kommunikation. 

Data Modifikation 
Her vil en angriber forsøge at modificere den data der sendes. Igen vil kryptering være 
løsningen. 

Man-In-the-Middle 
Her vil en angriber forsøge at sætte sig selv end som relay mellem de to enheder, og derved 
have adgang til alt information. Som det er set fra andet netværks kommunikation, kan sådanne 
angreb være utroligt avancerede, og meget svære at forsvare imod. Kryptering kan være en del 
af løsningen, men ikke nødvendigvis fjerne risikoen fuldstændigt. Hvis kun den ene enhed er 
aktiv (hvis den ene fx er et smart card), vil det i princippet være muligt at se at der er flere 
enheder der sender på samme tid. 

Fordele 
Fordele kan primært ses fra brugerens side. Hvor ideen primært ligger i, at gøre komplekse 
handlinger mere simple. Det kan for eksempel være at tilslutte til et trådløst netværk, eller 
udføre en kontaktløs betaling. 
Hvis dette gøres korrekt, kan det give en bruger et helt andet, og meget bedre, billede af et 
system. 

Ulemper 
Der er en forholds dyr teknologi. Selvom det enkelte tag er meget billigt, er det muligt der skal 
mange af dem til. Derudover er det en hardware platform mere en virksomhed skal udvikle, og 
holde opdateret. 
Der er også en sikkerheds overvejelse der skal gøres. I og med teknologien er trådløs, om end 
af kort rækkevidde, og andre mobile enheder bliver mere og mere sofistikerede.  
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Anvendelse 
Eksempler på anvendelse er 

Kontaktløs betaling 
Som det efterhånden ses i de fleste butikker i danmark. 

Data udveksling 
Enten i form af data der ligger på et NFC tag, eller mellem to mobile enheder i peer-to-peer 
mode. Ved et NFC tag kan det være ting som et digitalt visitkort, et tag der husker indstillinger i 
en delt bil, osv. Ved to mobile enheder kan det være kontakter på enheden, billeder, video osv. 
 

Bootstrapping 
… af mere komplekse kommunikations former, som for eksempel Wi-Fi. 
 

API 
Android implementation beskrives her: 
https://developer.android.com/guide/topics/connectivity/nfc/index.html 
 
IOS implementation beskrives her: 
https://developer.apple.com/documentation/corenfc 
 
Generelt vil en event trigger når et tag er inden for rækkevidde, hvorefter det vil være muligt at 
læse data fra NFC tagget. 

BLE(Bluetooth Low Energy) 
BLE er en del af Bluetooth Core specifications. 
Af features kan nævnes 

● Opererer på 2.4GHz 
● Teoretisk overførselshastighed på 1Mbps, praktisk 5-10Kbps 
● Teoretisk afstand på 30m, praktisk 5-10m 
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● En-til-mange forbindelse, hvor NFC er en-til-en 
● Pusher beskeder til enheder, hvor NFC kræver en fysisk interaktion fra brugeren. 
● Skal bruge et batteri, hvor NFC får strøm fra den ene enhed 
● Prisen er mange gange højere end NFC (20$-30$ mod 0,1$-0,6$) 

 
Det giver anledning til at overveje en række use cases hvor BLE vil være at foretrække frem for 
NFC. Det kan for eksempel være steder man ønsker passivt at sende information til enheder. 
Steder med høj traffik, så så det vil være upraktisk at skulle have den enkelte enhed tæt på et 
NFC tag. Man kan forestille sig tilbud i en butik, eller informationer til folk ved events. 

Mere Information 
https://nfc-forum.org/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Near-field_communication 
https://www.bluetooth.com/specifications/bluetooth-core-specification 
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