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Frans van der Geest

Intellectueel kapitaal afdoende beveiligd met doelmatige usb-dongles

volgens een oude stelregel lopen kinderen van een schoenmaker altijd met 
gaten in hun zolen. een hedendaagse variant hierop zegt dat bedrijven die 
actief zijn in de it of it-gerelateerde sectoren, hun automatisering zelden 
op orde hebben. Kinesys software logenstraft die veronderstelling. Al sinds 
1992 is het Utrechtse bedrijf actief met software waarmee vooraanstaande 
chipfabrikanten belangrijke processen in hun fabrieken automatiseren.  
een solide, hardware gebaseerde beveiliging beschermt het intellectueel 
kapitaal van deze kleine wereldspeler met veel Aziatische afnemers.

Kinesys Software is in 1992 opgericht door 

de Engelse elektronica-ingenieur Dave 

Huntley. Zoals zo veel Europeanen was hij 

in de jaren daarvoor zijn vak gaan uitvoeren 

in de destijds supersnel groeiende elektro-

nica-industrie ten zuiden van San Fransisco 

(Silicon Valley). Aan ideeën geen gebrek, aan 

gekwalificeerde mensen om het werk uit te 

voeren des te meer. Ook toen al werden chips 

in massa geproduceerd via een lithografisch 

proces, dat de elektronische circuits in lagen 

aanbrengt op het gevoelige gedeelte van een 

siliciumplak, de zogeheten wafer. Alle pro-

cessen tot en met de lithografie (wafer step-

per) worden in de sector aangeduid als 

front-end processing. Alle processtappen 

daarna, zoals het testen van de wafers, het 

lossnijden van de chips op de wafer, het aan-

brengen van de connecties en het verpakken 

tot een bruikbaar apparaat (bijvoorbeeld een 

microprocessor) behoren tot  de back-end 

processing. De nabewerking verloopt  geau-

tomatiseerd met uiteenlopende machines, 

geleverd door een groot aantal fabrikanten. 

Wafer mapping in plaats  
van optische herkenning 
Huntley’s focus lag op het primaire stuk van 

back-end processing, namelijk het testen 

van de individuele chips op de wafer.  

Dat gebeurde stuk voor stuk, waarbij inkt 

werd aangebracht op de wafers met behulp 

van defecte exemplaren. Aldus lieten bij de 

nabewerking de foute chips zich direct 

optisch identificeren. Deze herkenningsme-

thode raakte uit de gratie door het in rap 

tempo toenemen van de dichtheid van de 

circuits. De structuur of context van een 

geïntegreerde schakeling, aangebracht op 

een wafer wordt aangeduid als ‘die’, een term 

afgeleid van diced (afgesneden). Er kwamen 

dus steeds meer dies op één wafer, waardoor 

de inkt ging werken als vervuiler; één drup-

pel op een afgekeurde chip kan de daarom-

heen liggende dies aantasten. ‘Een oplossing 

was het gebruiken van een BIN code voor 

elke ‘die’ op een wafer en die in het wafer 

map bestand op disk opslaan’, aldus Hunt-

ley. ‘Op die manier kon allerlei informatie 

over het product en het productieproces 

vastgelegd en uitgelezen worden via een 

database. Probleem was dat het testen en het 

assembleren in gescheiden fabrieken 

gebeurde. En vaak op verschillende plekken 

in de wereld  met verschillende soorten 

machines. Die werkten ook nog eens met 

eigen dataformaten. Een standaard bestond 

nog niet. Wij zijn toen begonnen met het 

ontwikkelen van software om die data van 

verschillende formaten te converteren naar 

één algemeen formaat om die data te verzen-

den tussen  test- en assembleeromgeving om 

vervolgens de data leesbaar te maken voor 

de betreffende machines.’ 

Dit proces wordt in de industrie aangeduid 

als wafer mapping. Het werkt veel sneller 

dan optische herkenning en vervuilt niet 

langer de dies. Brancheorganisatie SEMI 

besloot tot het ontwikkelen van een indus-

triestandaard en gaf Huntley de gelegenheid 

de grondslagen van zijn pioniersarbeid in te 

brengen. Die standaard voor alle soorten van 

substraten (wafers, strips en trays) werd pas 

officieel van kracht in 2006. In de tussenlig-

gende tijd bleef Kinesys zijn software ont-

wikkelen volgens de trends in de industrie. 

Chips werden vaker – meervoudig verpakt  

in allerlei apparaten – toegepast in sectoren 

waar een defect levens kan kosten, zoals bij 

medische en automotive systemen. De appa-

raten werden kleiner en dunner; het maken 

van halfgeleiders en het samenstellen van 

chipspakketten in grote volumes is een zeer 

delicaat proces. Het testen en traceren van 

individuele chips wordt dus belangrijker. 

Huntley: ‘Met meerdere elektronische scha-

kelingen in één apparaat is het gebruik van 

dure chips zinloos als de eerste ’die’ al fou-

tief is geplaatst. Je gaat dus testen of het 

plaatsen gelukt is en de testresultaten zorg-

vuldig bijhouden. Zonder een hoogwaardig, 

volledig geautomatiseerd proces gaat dat 

niet meer.’        

Vastleggen herkomst 
 enkelvoudige chip
Kinesys levert een complete lijn van soft-

ware voor productieautomatisering aan 

bijna alle grote chipsfabrikanten in de 

wereld. Het vlaggenschip ALPS (Assembly 

Line Production Supervisor) leent zich voor 
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het in kaart brengen van data rond alle vor-

men van halfgeleidersubstraten. De her-

komst van een enkelvoudige chip in bijvoor-

beeld een mobiele telefoon is te herleiden via 

alle voorgaande verwerkingsprocessen tot 

het eerste wafer pakket waar de betreffende 

elektronische schakeling op is geëtst.  

De software koppelt de data van alle afzon-

derlijke processen en biedt productiemana-

gers alle mogelijkheden voor het onderbou-

wen van hun operationele beslissingen.  

De lijst van fabrikanten van productiema-

chines waarop  ALPS draait, telt heel veel 

namen.  Daaronder ook bekende Neder-

landse machinebouwers als ASMI, Fico, 

Assembléon en Besi. De laatste verkoopt als 

OEM partner de software direct mee met de 

eigen productiemachines.         

Om de inkomstenstroom veilig te stellen, 

heeft  Kinesys baat bij een goede registratie 

van het gebruik van de software.  De meeste 

klanten betalen een licentiebedrag voor elke 

productiemachine waarmee de software ver-

binding maakt. Huntley koestert hoge ver-

wachtingen van het model dat de intensiteit 

waarmee de functionaliteit van zijn soft-

ware wordt aangesproken, als maatstaf 

neemt. ‘Enkele klanten betalen ons per inge-

lezen map file of per verwerkte device. Ech-

ter, aan de overgang naar dit operationele 

afrekenmodel moet de sector nog wennen. 

Dat komt omdat  het nu gebruikelijk is om 

de kosten van de software en die van de 

apparatuur beide toe te rekenen aan de 

totale kapitaalsuitgaven voor een chipfa-

briek.’ 

De flexibiliteit om op het operationele licen-

tie-afrekenmodel over te schakelen, ontleent 

Kinesys aan het gebruik van CodeMeter.  

Dit product is in eerste instantie bedoeld om 

ongeoorloofd gebruik van de software te 

voorkomen. Huntley: ‘Die beveiliging is echt 

nodig, zo hebben wij ervaren. Maar deze 

moet in het dagelijks gebruik van de soft-

ware zeker geen ergernis opwekken. Die 

software is essentieel voor het aansturen 

van de productie. Aan de functionaliteit en 

de kwaliteit besteden we veel aandacht.  

Dat weten onze klanten. Mocht zich toch 

een probleem voordoen, dan lossen we dat 

snel op. Maar een fout in de door ons aange-

brachte beveiliging zullen ze nooit accepte-

ren. Die moet je er dan maar direct afhalen, 

vinden ze. De huidige voorzieningen passen 

we al een tijdje tot volle tevredenheid toe.  

De afnemers merken er heel weinig van.  

Bij uitbreiding van de licentie ontvangen zij 

een update file per e-mail of via een CD.  

Zo weten wij zeker dat alleen degene die 

voor de licenties betaalt, de software kan 

gebruiken.’ 

software op slot  
met hardware sleutels
CodeMeter is een product van het Duitse 

Wibu-Systems. Het bedrijf is 25 jaar geleden 

ontstaan in de machinebouw, toen de eerste 

digitale instellingen vroegen om een veilige 

bewaarplaats. Met die ervaring werd een pro-

ductreeks ontwikkeld met software (CmActLi-

cense en CSPP) en hardware (CmDongle) . 

CmActLicense is een softwaresleutel  in de 

vorm van een bestand met een softwarelicen-

tie. CSPP, voluit CodeMeter Source Protection 

Provider, is bedoeld voor het inrichten van een 

centrale administratie voor de toegangsleu-

tels. CmDongle is in verschillende uitvoeringen 

leverbaar en ondersteunt AES, RSA en ECC 

beveiligingsalgoritmen. De dongle, voorzien 

van een Smartcard chip, kan tegelijkertijd 

6000 verschillende licentiesleutels activeren. 

Bij het toepassen van beveiliging op processor 

niveau (hardwarebinding) werkt een bepaalde 

machinefunctie  alleen wanneer de daartoe 

benodigde software is te activeren door mid-

del van de sleutel die correspondeert met het 

slot-ID van een lokale computer. Veel bedrijven 

draaien hun softwaretoepassingen over een 

netwerk van computers. Die kopen dus een 

netwerklicentie voor een bepaald aantal sys-

temen. De sleutel gaat dan in een USB-poort 

van de netwerkserver. Bij CodeMeter hoeft de 

softwareleverancier niet verschillende sleu-

tels mee te leveren. De beheersoftware op de 

dongle interacteert met de schil die op de soft-

ware van de betreffende applicatie is aange-

bracht.
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