
Time to sign up for the continuation course 

 

Mathematical Cryptology (6hp) 

12 lectures (2 hours) + 2 small projects 

Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). 

 

Contents:  

Elliptic curves and its cryptosystems, discrete log problems and its cryptosystems, security 

proofs as reduction proofs, many new primitives: bit commitment, zero-knowledge proofs, …, 

attacks based on lattices, complexity theory 

Book:  

N. Smart, “Cryptography: an introduction” 

Note: Minimum 10 students signing up if the course is to be lectured! 



 

 
Master Thesis Work 

 

We have some research collaboration with different companies: Ericsson, SonyEricsson, 

Business Security, etc. They frequently have thesis work to offer, done at the company but in 

collaboration with us. Mostly in security… 

 

We can also offer thesis work at the department on any topic within Crypto&Security. We have 

no thesis work descriptions available, but set up something depending on your own interest. 



1 CONFIDENTIAL 

• Founded: October 1, 2001 

• Global management and corporate  

functions in London, with major product  

development sites in Japan, China,  

Sweden and the US 

• Equally owned by Ericsson and Sony 

• President: Bert Nordberg 

• Workforce: App. 8 000 worldwide 



2 CONFIDENTIAL 

A Global Company 
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Redwood  

Shores 
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WE - Munich 

Corporate Functions 

Taiwan - Taipei 

China - Doumen 



3 CONFIDENTIAL 

Android TEE and QEMU 

• ARM Trust Zone based 
TEE 

• Implement ARM Trust 
Zone support in the 
Android emulator, i.e. 
QEMU 

• Integrate in Android  
development toolchain 

 

Master thesis proposal 

Current Android Emulator

New Android TEE Emulator

Android Phone Emulator

App 1 (UI)

App 1 

(Security)

GlobalPlatform API

Sandbox

App N (UI)

Sandbox

...

App N 

(Security)



 

 
Användning av bruskällor för säker slumptalsgenerering 
Business Security AB söker 1-2 studenter som vill göra sitt examensarbete med 
inriktning mot datasäkerhet. 
 

Uppgiften 
En bruskälla är en oförutsägbar (icke deterministisk) komponent i en säker 
slumptalsgenerator. Till exempel är radioaktivt sönderfall en bruskälla. 
 
Uppgiften består i att studera bruskällor för säker slumptalsgenerering. Arbetet kan 
utföras som en studie av befintliga källor och/eller framtagande av nya.  
Exempel på lämpliga inriktningar är 

• Implementation av ett antal bruskällor 
• Undersökning av bruskällans tillförlitlighet i olika temperaturintervall, 
• Framtagande av algoritmer för kontinuerlig övervakning 
• Framtagande av matematiska modeller och verifiering av dessa 

 

Ansökande 
Du som ansökande bör vara intresserad av minst tre av följande områden 

• Digital elektronik 
• Analog elektronik 
• Programmering 
• Datasäkerhet 
• Matematik och matematisk statistik 

 
Arbetet kan utföras av en eller två studenter på master nivå. 
 

Omfattning 
Arbetet kan utföras av en eller två studenter på master nivå. 
 

Om Business Security AB 
Business Security AB är ett privatägt företag baserat i Lund, som utvecklar och säljer 
olika kryptografiska och säkerhetsrelaterade produkter. Fokus ligger på lösningar med 
extraordinära krav på säkerhet, exempelvis för militär eller statliga myndigheter. 
Business Security AB består av totalt 40 medarbetare, varav merparten utvecklare. 

Kontakt 
Kontaktperson Arash Vahidi 
E-post arash.vahidi@businessecurity.com 
 



 

 
Studie av fysiska attacker mot bruskällor och slumptalsgeneratorer 
Business Security AB söker 1-2 studenter som vill göra sitt examensarbete med 
inriktning mot datasäkerhet. 
 

Uppgiften 
En bruskälla är en oförutsägbar (icke deterministisk) komponent i en säker 
slumptalsgenerator. Till exempel är radioaktivt sönderfall en vanlig bruskälla. 
 
Bruskällor kan vara känsliga för vissa typer av ”attacker” där en angripare manipulerar 
utanförliggande komponenter för att påverka slumpens ”kvalitet”.  
 
Uppgiften består i att studera utvalda bruskällor och attacker mot dessa. Arbetet kommer 
att utföras som en kombination av teoretiska studier och laboratoriska experiment. 
 

Ansökande 
Du som ansökande bör vara intresserad av minst tre av följande områden 

• Digital elektronik 
• Analog elektronik 
• Programmering 
• Datasäkerhet 
• Matematik 

 

Omfattning 
Arbetet kan utföras av en eller två studenter på master nivå. 
 

Om Business Security AB 
Business Security AB är ett privatägt företag baserat i Lund, som utvecklar och säljer 
olika kryptografiska och säkerhetsrelaterade produkter. Fokus ligger på lösningar med 
extraordinära krav på säkerhet, exempelvis för militär eller statliga myndigheter. 
Business Security AB består av totalt 40 medarbetare, varav merparten utvecklare. 

Kontakt 
Kontaktperson Arash Vahidi 
E-post arash.vahidi@businessecurity.com 
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