Specifikace služby „PIN Security“
Pro nasazení služby „PIN Security“ je třeba provést následující systémové změny:
1. Na straně bankomatu
• Upravit nabídkové menu bankomatu.
• Místo obrazovky s tradičním zadáním PINu nabídnout volbu zadání PINu (ručně,
mobilním telefonem).
2. Na straně autorizačního centra, databází finančního ústavu
• Propojit databázi informací o uživatelích + PIN s databází telefonních čísel klientů
(možno upravit a použít databáze z telefonního bankovnictví).
• Přidat funkci, která zajistí vyslání požadavku na zadání PINu na mobilní telefon
klienta.
3. Na straně uživatele
• Uživatel musí vlastnit mobilní telefon podporující Java aplikace.
• Aktivovat si službu u finančního ústavu.
• Stáhnout si Java aplikaci „PIN Security“ do svého telefonu.
Požadavky kladené na přenos dat mezi Autorizačním centrem a uživatelem
• Autorizační centrum vyšle spolu s požadavkem na otevření Java aplikace „PIN
Security“ jedinečnou identifikační informaci, pomocí které Java aplikace ověří, že
klienta kontaktuje opravdu jeho finanční ústav.
• Java aplikace zakóduje uživatelův PIN a opatří ho časovým zámkem (zamezí
„odposlechnutí“ PINu a jeho následnému opětovnému použití).
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Příklad komunikace mezi bankomatem, autorizačním centrem a uživatelem
ATM – bankomat; DBC – Databázové, autorizační centrum; MPIN – PIN zadaný mobil. telefonem

Univerzální nasazení služby
• Službu by bylo možno nabídnout jakémukoli uživateli bez ohledu na jeho příslušnost
k určitému finančnímu ústavu. Podmínkou je pouze aktivovaná služba u mateřské
banky a podpora služby bankomatem.
• K ověření identifikace by docházelo podobně jako při výběru z bankomatu cizího
peněžního ústavu.
• Požadavek na identifikaci projde sítí bankomatů a ověří se v databázovém centru
mateřské banky, která při aktivaci služby zajistí vyslání požadavku na zadání PINu na
mobilní telefon klienta.
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Přístup ke službě přes terminál cizího finančního ústavu
CSKK – Centrum Správy Kreditních Karet, PBFU – Přístupový Bod Finančního Ústavu

Varianta s využitím datových služeb
Cílem služby je poskytnout klientovi co nejjednodušší obsluhu služby a zároveň zajistit
maximální zabezpečení přenášených informací. Obojího lze dosáhnout využitím datových
služeb a podporou JAVA aplikací. Pomocí JAVA by bylo možné aplikovat pokročilé
šifrovací metody a využít tak například šifrovacího algoritmu AES, který je narozdíl od
šifrování v GSM považován za velmi bezpečný. Ve prospěch této varianty mluví i požadavek
na jednoduchost aplikace (po přijmutí výzvy, se rovnou otevře okno pro zadání pin).
Zajímavým řešením by byla možnost zaslat PIN ještě před vložením karty do bankomatu.
Zvyšuje se tím ale počet operací, které musí klient provést, proto bych preferoval variantu
s vyvoláním aplikace pomocí bankomatu. Podmínkou je dostatečně rychlá reakce sítě na
požadavek.
Varianta s využitím sms
Většina uživatelů mobilních telefonů využívá v drtivé většině svůj telefon pouze
k telefonování a zasílání sms. Z tohoto důvodu by zadání pinu mělo být možné realizovat i
pomocí sms v zadaném formátu. Takové řešení by vyžadovalo zadání pinu před návštěvou
bankomatu (aby nedocházelo ke zdržení) a zavedení časové platnosti příkazu. Problémem
takového řešení je ale nedostatečné zabezpečení takto přenášených dat. GSM v evropských
podmínkách používá k šifrování algoritmus A5/1, který již nezaručuje potřebnou úroveň
zabezpečení. Řešením je zavedení pokročilejších šifrovacích metod (např. AES), což ovšem
opět vyžaduje podporu JAVA. S podporou bezpečných sms již někteří operátoři přišli (např.
Vodafone ve Velké Británii) a do budoucna by tedy bylo možné zadávání pin pomocí sms
bezpečně zavést.
MPA Challenge – Specifikace služby
ČVUT – FEL, Katedra Telekomunikací

Zdeněk Bumbálek
Zdenek.Bumbalek@post.cz

