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KWANTOWE BEZPIECZEŃSTWO
DLA BANKOMATÓW I WPŁATOMATÓW

Standardowa obudowa
zabezpieczająca przed
włamaniem fizycznym

Kwantowy kanał komunikacyjny (ciemny
światłowód) oraz uwierzytelniony
klasyczny kanał komunikacyjny

Centrala banku

Standardowa infrastruktura miejskich
światłowodów telekomunikacyjnych

Interfejs bankomatu
oraz czytnik kart wraz
ze standardowymi
zabezpieczeniami

Moduł końcowy systemu
kryptografii kwantowej

Moduł końcowy systemu
kryptografii kwantowej

?

Cała komunikacja Banqomatu z centralą banku odbywa się w
bezwarunkowo bezpieczny sposób. Bezpieczeństwo zapewnione jest przez fundamentalne prawa mechaniki kwantowej, które
stanowią podstawę działania kryptografii kwantowej (w postaci
zintegrowanego w Banqomat systemu kwantowej dystrybucji
klucza). Jakiekolwiek próby dokonania ataku na łącze pomiędzy
Banqomatem a centralą banku zostają wykryte zanim atakujący
uzyska jakiekolwiek informacje.

?
Obecnie najbardziej wrażliwym punktem infrastruktury
bankomatowej na ataki jest łącze sieciowe.
Metody kryptografii klasycznej nie są wystarczające do
pełnego zabezpieczenia łącza sieciowego bankomatów.
Takie ataki są trudne do wykrycia i w związku z tym
stanowią poważne zagrożenie.
Zastosowanie kryptografii kwantowej
eliminuje to niebezpieczeństwo.

Kwantowa kryptografia to innowacyjna technologia zapewaniająca bezwarunkowe bezpieczeństwo chronionego łącza
sieciowego. Bezwarunkowe bezpieczeństwo oznacza, że system
jest bezpieczny niezależnie jak znacznymi zasobami informatycznymi dysponuje atakujący. Jest to możliwe wyłącznie przy
zastosowaniu
zaawansowanych
technologii
przetwarzania
informacji kwantowej w postaci systemów kwantowej dystrybucji
klucza.
Podstawową zaletą stosowania implementacji kryptografii kwantowej obok dowolnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, jest
możliwość wykrycia każdorazowej próby ataku na łącze komunikacyjne, w przypadku klasycznej kryptografii zazwyczaj jest
niemożliwe.
Zintegrowany system alarmowy w Banqomatach informuje
centralę o każdym naruszeniu bezpieczeństwa, uniemożliwiając
dokonanie skutecznego ataku na łącze komunikacyjne.

!
Jedno z urządzeń sieciowych zastosowanych do
ataku (tzw. skimmer)

Bezwarunkowe bezpieczeństwo łącza sieciowego uniemożliwia przeprowadzanie ataków z jego wykorzystaniem
Bezpieczeństwo gwarantowane w trybie ciągłym (ciągła
generacja symetrycznych kluczy kryptograficznych)

Nadajnik Bluetooth wpięty w
port USB drugiego urządzenia sieciowego atakujących,
służące najprawdopodobniej
do komunikacji z terminalem
sterującym atakujących
Trudny do wykrycia
atak na łącze sieciowe
zwykłego bankomatu

Standardowo zabezpieczona przeciwwłamaniowo obudowa
uniemożliwia ingerencję w moduł kryptografii kwantowej
Próba dokonania ataku na łącze natychmiastowo sygnalizowana w centrali banku

Proponowane rozwiązania z zakresu
kryptografii
kwantowej
dla
bankomatów i wpłatomatów oparte są na prototypowych modułach kwantowej dystrybucji klucza
seQre, które stanowią rezultaty kilkuletnich innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych (B+R)
prowadzonych przez firmę CompSecur.
Gwarancja bezpieczeństwa w proponowanych
rozwiązaniach może być oparta zarówno na kwantowych nośnikach w postaci polaryzacji fotonów z
wykorzystaniem kwantowego splątania, jak również
na kwantowych nośnikach w postaci przesunięć
fazowych na osłabianych impulsach laserowych bez
wykorzystania splątania kwantowego. Oba typy
rozwiązań umożliwiają wytworzenie po obu stronach
komunikacji, w sposób teoretycznie bezwarunkowo
bezpieczny (a praktycznie bezpieczny do dowolnego
ustalonego
progu),
symetrycznych
kluczy
kryptograficznych, które mogą zostać wykorzystane
na różne sposoby:

Kwantowa dystrybucja klucza oznacza teoretycznie bezwarunkowo bezpieczną dystrybucję tajnego symetrycznego klucza na
odległość, co w przypadku kryptografii klasycznej nie jest
możliwie.
System kwantowej dystrybucji klucza składa się z dwóch,
połączonych ze sobą modułów. Moduły połączone są ze sobą
dwoma typami łącza: ciemny światłowodem, w którym
odbywa się komunikacja kwantowa, oraz standardowym
łączem klasycznym, które jest uwierzytelnione.
Oba moduły w sposób ciągły generują nowe klucze
symetryczne uzupełniając bufory, z których pobierane
są klucze do szyfrowania bieżącej komunikacji
zabezpieczanych systemów informatycznych.

– do szyfrów z kluczem jednorazowym (wysokim
stopień pochłaniania kluczy)
– do certyfikowanych klasycznych szyfratorów jako
źródło kluczy (niski stopień pochłaniania kluczy)

Moduł QKD A

Moduł QKD B

Kwantowy kanał komunikacyjny w postaci
ciemnego światłowódu
oraz uwierzytelniony
klasyczne łącze sieciowe

Zwykła infrastruktura miejskich
światłowodów telekomunikacyjnych

?

Spółka CompSecur, obecna na rynku od ponad 10 lat, jest
pionierem w komercjalizacji kryptografii kwantowej na rynku
polskim. Jako spinoffem przy Politechnice Wrocławskiej prowadzi
zaawansowane projekty badawczo-rozwojowe (B+R) z zakresu
technologii kwantowych dla bezpieczeństwa informatycznego.

Projekt badawczo-rozwojowy w ramach PO IG 1.4/4.1 Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Prace badawczo-rozwojowe w kierunku komercjalizacji kryptografii kwantowej
w układach bezsplątaniowych i splątaniowych
[projekt zrealizowany z sukcesem]
Projekt badawczo-rozwojowy w ramach krajowego programu
INNOTECH ścieżka programowa "Hi-tech" Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju - Badania nad nowymi protokołami kwantowej
dystrybucji klucza w układach splątaniowej kryptografii kwantowej
[projekt zrealizowany z sukcesem]
Projekt Patent Plus Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie procedur patentowych i ochrony praw własności
przemysłowej w obszarze komercjalizacji kryptografii kwantowej
[projekt w trakcie realizacji]
Projetk badawczo-rozwojowy w ramach krajowego programu
POIR 1.1.1.1 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
- JURAND - Narodowy Kwantowy Generator Liczb Losowych
[w trakcie realizacji - wniosek projektowy zajął I miejsce w
Polsce, jako projekt najbardziej innowacyjny]
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