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(57) Anotácia:
Pri vykonávam opakovaných operácií na klávesnici mo
bilného komunikačného zariadenia, najmä pri bezhoto
vostný chplatbách, sa použije separátny nosič s pamäťou, 
v ktorej je uložený aspoň jeden súbor so sledom kláveso
vý ch príkazov typu makro. Nosič a mobilné komunikačné 
zariadenie sa prepoja bezkontaktným komunikačným 
spojom a súbor so sledom klávesových príkazov sa pre
nesie do mobilného komunikačného zariadenia. Nosič sa 
bezkontaktné energeticky napája elektromagnetickým 
poľom mobilného komunikačného zariadenia, pričom 
prijme vyžiadací príkaz a podľa vyžiadacieho príkazu 
vyberie z pamäte a zakryptuje prislúchajúci súbor so sle
dom klávesových príkazov. Zakryptovaný súbor nosič 
odošle do mobilného komunikačného zariadenia, ktoré 
prijatý súbor so sledom klávesových príkazov rozkryptu- 
je a vykoná procesy zodpovedajúce stláčaniu kláves pod
ľa sledu klávesových príkazov. Vynález tiež opisuje za
pojenie a nosič na realizáciu opísaného spôsobu, kde no
sič zahrnuje procesor, vysielací a prijímací prvok na ko
munikáciu s mobilným komunikačným zariadením, blok 
transformácie elektromagnetického poľa na elektrickú 
energiu a pamäť na uloženie súboru príkazov.
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Oblasť techniky

Vynález sa týka spôsobu a zapojenia na vykonávanie opakovanej postupnosti operácií na klávesnici mo
bilného komunikačného zariadenia, predovšetkým mobilného telefónu pri platobných aplikáciách s využitím 
sledu klávesových príkazov typu makro. Vynález sa tiež týka nosiča, ktorý slúži na chránené uchovávanie 
súborov so sledomklávesovýchpríkazov, podľaktorých savykonáva substitúcia stláčania kláves.

Doterajší stav techniky

Mobilný telefón sa popri bežnom telefonovaní používa na množstvo operácií, pri ktorých komunikácia 
prebieha prostredníctvom klávesnice. Tá má však zvyčajne kumulované klávesy na písmená a čísla, a tak je 
zadávanie slovesných,resp.písmenových údajov, príkazov zdĺhavé aobtiažne.

Pri používaní mobilného telefónu pri platobných aplikáciách je zvyčajne potrebné zadať názov, číslo účtu 
a ďalšie údaje. Zadávanie týchto údajov je opakované, ale nebolo by bezpečné uchovávať zjednodušujúce 
príkazy, napríklad ako makrá v samotnom mobilnom telefóne.

Viaceré patenty ako podľa KR20020012738 opisujú tvorbu makier v mobilných komunikačných zariade
niach, nezaoberajú sa však potrebou chrániť spúšťanie makierpred nepovolanou osobou. Riešenie podľa pa
tentu JP2006033229A umožňuje ovládať makrá prostredníctvom hlasového rozhrania, čo však nerieši bez
pečnosť údajov zahrnutých v makre v nechránenej časti pamäte mobilného komunikačného zariadenia. Po
dobne patent podľa KR20070093133A opisuje spôsob spúšťania príkazov, nerieši však ochranu údajov prí
padne obsiahnutých v príkazových súboroch. Niektoré riešenia, ako napríklad podľa patentu US6615243B1, 
umožňujú separátnu tvorbu makier, ale po ich vytvorení sú makrá prenesené do samotného zariadenia, v kto
rom sa vykonávajú, čo síce uľahčuje tvorbu makier, ale nerieši ich bezpečnosť. keďže tieto riešenia majú za 
cieľ len zvýšenie pohodlia. Podobný výsledok sa dostaví pri použití externej, plnohodnotnej klávesnice, ktorá 
je spojená s mobilným komunikačným zariadením ako podľa patentu KR20020051696A.

Vynález podľa W02005057316 pozná použitie RF prvkov pri používaní makro funkcií, ale neumožňuje 
kryptovanie súboru so sledom klávesových príkazov, a teda nerieši problém bezpečnosti podľa opísaných 
požiadaviek pri platobných operáciách.

Nie je známy technický prostriedok a spôsob, ktorý by umožnil bezpečné vykonávanie opakovanej po
stupnosti operácií na klávesnici mobilného telefónu pomocou externého nosiča. Uchovanie citlivých údajov 
priamo v bežnej, nechránenej pamäti mobilného telefonuje málo bezpečné.

Podstata vynálezu

Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje spôsob vykonávania opakovaných operácií na kláves
nici mobilného komunikačného zariadenia, najmä mobilného telefónu, pri bezhotovostných platbách využí
vajúci sled klávesových príkazov typu makro podľa tohto vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že sa 
použije separátny nosič s pamäťou, v ktorej je uložený aspoň jeden súbor so sledom klávesových príkazov. 
Sled klávesových príkazov určuje postupnosť stláčania kláves, ako by ich stláčal užívateľ. Na vykonanie ope
rácie na klávesnici mobilného komunikačného zariadenia sa nosič a mobilné komunikačné zariadenie prepoja 
bezkontaktným komunikačným spojom a súbor so sledom klávesových príkazov sa prenesie do mobilného 
komunikačného zariadenia. Výkon operácie predstavuje substitúciu stláčania príslušných kláves. Použitie 
oddeleného, separátneho nosiča súboru so sledom klávesových príkazov umožňuje zvýšiť bezpečnosť tohto 
súboru. Pri strate alebo krádeži telefónu nevzniká riziko zneužitia informácií v súbore. Separátne uloženie 
makra je doteraz neznáme, ochrana makra bola v doteraz známych riešeniach ošetrená ochranou prístupu 
k makru, ktoré však bolo uložené v rámci zariadenia, v ktorom sa vykonávalo alebo mohlo vykonávať.

Je výhodné, ak súbor so sledom klávesových príkazov nie je v pamäti nosiča uložený ako voľne prístup
ný, ale sa spracováva v nosiči a navonok vždy vystupuje v kryptovanej podobe. Z hľadiska pohodlného pou
žívania je vhodné, ak nosič získava energiu na spracovanie súboru z mobilného komunikačného zariadenia, 
výhodne bezkontaktné - transformáciou elektromagnetického poľa mobilného komunikačného zariadenia.

Na dosiahnutie vyššej bezpečnosti pri zachovaní pohodlnej manipulácie je výhodné, ak vykonávanie ope
rácie na klávesnici mobilného komunikačného zariadenia sa udeje tak, že sa cez bezkontaktný komunikačný 
spoj vyšle z mobilného komunikačného zariadenia vyžiadací príkaz do nosiča priblíženého k mobilnému 
komunikačnému zariadeniu, výhodne priblíženého na vzdialenosť menšiu ako 10 cm V tejto vzdialenosti sa 
nosič bezkontaktné energeticky napája elektromagnetickým poľom mobilného komunikačného zariadenia. 
Nosič prijme vyžiadací príkaz, vyhodnotí ho a podľa rozpoznaného vyžiadacieho príkazu vyberie z pamäte 
prislúchajúci súbor so sledom klávesových príkazov. Tento súbor zakiyptuje a následne ho nosič odošle do 
mobilného komunikačného zariadenia, ktoré prijatý súbor so sledom klávesových príkazov rozkryptuje, apo- 
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tom vykoná procesy zodpovedajúce stláčaniu kláves podľa sledu klávesových príkazov. Vysielanie vyžiada- 
cieho príkazu fyzikálne tvorí elektromagnetické pole, ktoré spracováva nosič na elektrickú energiu, oživujúcu 
obvody nosiča. Vďaka tomu nosič prijme vyžiadací príkaz a vyhodnotí ho, posúdi, ktofy z uložených súbo
rov so sledom klávesových príkazov zodpovedá vyžiadaciemu príkazu, môže pritom použiť napríklad inde
xov anie súborov.

Na zvýšenie bezpečnosti je výhodné, ak vyžiadací príkaz je pred odoslaním z mobilného telekomunikač
ného zariadenia zakryptovaný a nosič vyžiadací príkaz po jeho prijatí rozkiyptuje, apotomho vyhodnotí.

Mobilné komunikačné zariadenie a nosič môžu byť spárované a nosič uvedený do komunikačného spoja 
najskôr rozpoznáva príslušnosť mobilného komunikačného zariadenia a/alebo mobilné komunikačné zaria
denie rozpoznáva príslušnosť nosiča. Príslušnosť sa môže rozpoznávať pomocou jedinečného identifikátora 
prideleného nosiču resp. mobilnému komunikačnému zariadeniu. Týmto usporiadaním sa zabezpečí jedineč
nosť komunikačného páru a vylúči sa situácia, kedy by sa pokúsil s mobilným komunikačným zariadením 
komunikovať nevhodný nosič, napríklad pri pokuse preniesť a vykonať nežiaduce makro.

Rovnako s cieľom zabezpečiť vyššiu bezpečnosť najmä platobných operácií môže mobilné komunikačné 
zariadenie pred vyslaním vyžiadacieho príkazu požadovať zadanie správneho identifikátora na klávesnici, 
výhodne PIN kódu. Aj týmto opatrením sa obmedzia možnosti vysielať vyžiadacie príkazy pri odcudzenom 
mobilnom komunikačnom zariadení, napríklad s cieľom prelomiť kryptovanie.

Pred prvým použitím nosiča je potrebné do jeho pamäte uložiť súbor so sledom klávesových príkazov. 
Súbor so sledom klávesových príkazov sa do nosiča uloží a/alebo prepisuje prostredníctvom mobilného ko
munikačného zariadenia, pričom prenos je zakryptovaný a mobilné komunikačné zariadenie je vybavené prí
slušným softvérom na tvorbu makro súborov. Pri nahrávaní súboru so sledomklávesových príkazov sa nosič 
umiestni do blízkosti mobilného komunikačného zariadenia a prenos makra je v podstate opačný ako pri pre
nose a vykonávaní makra v mobilnom komunikačnom zariadení.

Nedostatky uvedené v doterajšom stave techniky v podstatnej miere odstraňuje zapojenie na vykonávanie 
opakovaných operách na klávesnici mobilného komunikačného zariadenia, najmä mobilného telefónu pri 
bezhotovostných platbách, využívajúcich sled klávesových príkazov typu makro, ktofymsa realizuje opísaný 
spôsob podľa tohto vynálezu a ktorého podstata spočíva v tom, že separátny nosič s pamäťou je b ezkontakt- 
ným komunikačným spojom prepojený s mobilným komunikačným zariadením. Nosič zahŕňa tiež procesor, 
vysielací a prijímací prvok na komunikáciu s mobilným komunikačným zariadením a blok transformácie 
elektromagnetického poľa na elektrickú energiu. Procesor je spojený s pamäťou a tiež je spojený s vysielacím 
a prijímacím prvkom na komunikáciu s mobilným komunikačným zariadením. Prvky nosiča sú energeticky 
napájané z bloku transformácie elektromagnetického poľa mobilného komunikačného zariadenia. Blok trans
formácie bude spracovávať budenie z elektromagnetického poľa a bude zväčša súčasťou vysielacieho a pri
jímacieho prvku, ktorého anténu môže využívať. Mobilné komunikačné zariadenie je vybavené blokom spra
covania súboru so sledom klávesových príkazov a vysielacím a prijímacím prvkom na zapojenie do komuni
kačného spoja.

Nosič sa zapína do činnosti vytvorením elektrickej energie v bloku transformácie elektromagnetického 
poľa mobilného komunikačného zariadenia. Následne dokáže prijímať a spracovávať príkazy, údaje zvonka. 
Nosič rozpozná príslušnosť mobilného komunikačného zariadenia a od neho prijatý vyžiadací signál rozkryp- 
tuje, vyhodnotí a reaguje naň tak, že vyberie príslušný súbor so sledom klávesových príkazov. Počas celého 
úkonu musí byť nosič umiestnený v blízkosti mobilného komunikačného zariadenia, aby sa zabezpečila 
energetická potreba nosiča.

Z hľadiska technologickej kompatibility je výhodné, ak mobilné komunikačné zariadenie je mobilný tele
fón s NFC komunikačným prvkom

Predmetom tohto vynálezu je tiež samotný nosič umožňujúci vykonávať opakované operácie na klávesni
ci mobilného komunikačného zariadenia, najmä mobilného telefónu, pri bezhotovostných platbách, využíva
júce sled klávesových príkazov typumakro podľa tohto vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že obsahu
je procesor, vysielací a prijímací prvok na komunikáciu s mobilným komunikačným zariadením, blok trans
formácie elektromagnetického poľa na elektrickú energiu a pamäť na uloženie aspoň jedného súbom príka
zov. Výsielací a prijímací prvok a blok transformácie elektromagnetického poľa na elektrickú energiu sú spo
jené s procesorom, ktofy je tiež spojený s pamäťou. Uvedené usporiadanie umožňuje, aby nosič priblížený 
k mobilnému komunikačnému zariadeniu využíval energiu jeho elektromagnetického poľa, zmenil ju na 
elektrickú energiu a napájal ňou prvky nosiča. Aktivovaný nosič vo výhodnom usporiadaní rozpozná prísluš
nosť mobilného komunikačného zariadenia a prijme vyžiadací príkaz, podľa ktorého vykoná úkony podľa 
nárokovaného spôsobu.

Na zvýšenie úžitkových hodnôt môže byť nosič vybavený tiež prvkom akumulácie elektrickej energie, 
ktofy je spojený s blokom transformácie elektromagnetického poľa na elektrickú energiu. Tento prvok slúži 
najmä na krátkodobú akumuláciu elektrickej energie, na energetické zásobovanie obvodov nosiča počas jed
ného úkonu, čím sa zabezpečí stabilita vykonávaných procesov aj pre prípad zhoršeného príjmu elektromag
netického poľa.
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Je výhodné, ak nosič zahŕňa NFC čip a nosič je umiestnený do prívesku a/alebo kľúčenky, a/alebo nálep
ky, a/alebo nášivky, a/alebo nálepky.

Vynález umožňuje použiť energeticky pasívny nosič, ktorý však je schopný aktívne spracovávať, najmä 
kryptovať súbor so sledom klávesových príkazov typu makro príkazov. Hlavnou výhodou je vysoká bezpeč
nosť pri zachovaní užívateľského komfortu. Práve energetická pasívnosť umožňuje zmenšiť rozmery nosiča, 
keďže odpadá nutnosť použitia vlastného zdroja energie a tiež sa zvyšuje užívateľský komfort, užívateľ sa 
nemusí starať o nabíjanie alebo stav nosiča. Do pamäte v nosiči sa môže uložiť viacero makier.

Prvky nosiča sú energeticky napájané elektromagnetickým poľom mobilného komunikačného zariadenia, 
a to priamo práve získavanou energiou alebo aj čiastočne energiou akumulovanou počas stavu priblíženia 
k mobilnému komunikačnému zariadeniu pri príslušnej operácn prenosu makra.

Vynález umožňuje zvýšiť bezpečnosť a komfort zadávania údajov. Zároveň vynález zrýchľuje priebeh 
bezhotovostnej platobnej operácie, kedy mobilné komunikačné zariadenie substituuje stláčanie kláves v na- 
stavenomporadí podstatne rýchlejším spôsobom, ako je schopný užívateľ zadať ručne na klávesnici.

Prehľad obrázkov na výkresoch

Výnálezje bližšie vysvetlený pomocou obrázkov 1 a 2, kde na obrázku 1 je znázornená schéma zapojenia 
mobilného komunikačného zariadenia a nosiča pri bezhotovostnom platobnom procese. Na obrázku 2 je 
schéma prvkov nosiča na uloženie a prenos súboru so sledomklávesovýchpríkazov.

Príklady uskutočnenia vynálezu

V tomto príklade zapojenie pozostáva z mobilného komunikačného zariadenia 2, ktorým je mobilný tele
fón NOKIA 6131 sériovo vybavený NFC technológiou, a nosiča 1 v prívesku.

Mobilné komunikačné zariadenie 2 v opisovanej situácn plní podobnú fúnkciu ako platobná karta a to 
tak, že v pamäti má softvérovú aplikáciu umožňujúcu realizovať platby v súčinnosti s platobnýmtermmálom. 
Užívateľ v mobilnom komunikačnom zariadení 2 má po spustení softvérovej aplikácie zadať číslo účtu, 
z ktoré ho sa má zaplatiť práve aktivovaná platba. Z menu na displeji mobilného komunikačného zariadenia 
2 si užívateľ vyberie zvolený účet. Vloženie identifikačných údajov k zvolenému účtu sa zrealizuje tak, že 
užívateľ zadaním správneho PIN kódu spustí v mobilnom komunikačnom zariadení 2 proces vyžiadania sú
boru so sledom klávesových príkazov - makra. Vyžiadací príkaz sa zakryptuje a vysiela sa cez vysielací a 
prijímací prvok mobilného komunikačného zariadenia 2.

Zároveň po zadaní PIN kódu užívateľ priblíži prívesok predstavujúci nosič 1 do blízkosti mobilného ko
munikačného zariadenia 2, čím sa vytvorí bezkontaktný komunikačný spoj 3. Elektromagnetické pole vybudí 
blok 7 transformácie elektromagnetického poľa v nosiči 1, vytvorená elektrická energia napája prvky nosiča
1. Vyžiadací príkaz je v procesore 4 nosiča 1 rozkryptovaný a vyhodnotený. Podľa vyhodnotenia sa z pamäte 
5 v nosiči 1 vyberie prislúchajúci súbor so sledom klávesových príkazov, ktoré zodpovedajú stláčaniu kláves 
v postupnosti určujúcej celú identifikáciu zvoleného účtu. Súbor so sledomklávesovýchpríkazov sa v nosiči 
1 zakryptuje. Následne je z nosiča 1 zakryptovaný súbor odoslaný cez vysielací a prijímací prvok 6 do mo
bilného komunikačného zariadenia 2, kde sa rozkryptuje a použije ako klasické makro vyvolané z klávesnice.

Nosič 1 môže vďaka svojmu zapojeniu prvkov zároveň plniť fúnkciu na autentifikáciu a potvrdenie plat
by, keďže hardvérovo je schopný vykonávať výpočtové operácie umožňujúce kryptovanie a dekryptovanie 
potrebné na realizáciu elektronického podpisu.

Priemyselná využiteľnosť

Priemy selná využiteľnosť je zrejmá. Podľa tohto vynálezu je možné opakovane zadávať sled klávesových 
príkazov pomocou separátneho nosiča s pamäťou.

Podľa tohto vynálezu je možné tiež opakovane vyrábať, zapájať a používať pasívne nosiče, najmä s vyu
žitím štandardu NFC čipov, ktorých napájanie je podľa tohto vynálezu možné zabezpečiť elektromagnetic
kým poľom mobilného komunikačného zariadenia.
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Zoznam vzťahových značiek

1 - nosič
2-mobilné komunikačné zariadenie

5 3 - komunikačný spoj
4 - procesor
5 - pamäť
6-vysielací a prijímací prvok
7 - blok transformácie
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PATENTOVÉ NÁROKY

1. Spôsob vykonávania opakovaných operácií na klávesnici mobilného komunikačného zariadenia, najmä 
mobilného telefónu, pri bezhotovostných platbách využívajúci sled klávesových príkazov typu makro, kde 
opakované operácie nahrádzajú vkladanie konfiguračných údajov do mobilného telefónu, vyznaču
júci sa tým, že sa použije separátny nosič (1), ktorý je spárovaný s mobilným komunikačným za
riadením; separátny nosič (1) má pamäť (5), v ktorej je uložený aspoň jeden súbor so sledom klávesových 
príkazov obsahujúcich príslušné konfiguračné údaje; nosič (1) a mobilné komunikačné zariadenie (2) sa k se
be priblížia na vzdialenosť menšiu ako 10 cm a prepoja sa bezkontaktným komunikačným spojom (3), cez 
ktorý sa vyšle z mobilného komunikačného zariadenia (2) vyžiadací príkaz do nosiča (1), nosič (1) prijme 
vyžiadací príkaz, podľa vyžiadacieho príkazu vyberie z pamäte (5) a zakiyptuje prislúchajúci súbor so sle
dom klávesových príkazov a následne nosič (1) odošle zakiyptovaný súbor so sledomklávesových príkazov 
do mobilného komunikačného zariadenia (2), ktoré prijatý súbor so sledomklávesových príkazov rozkty p tu
je a vykoná zodpovedajúce procesy v platobnej aplikácii s použitím konfiguračných údajov, pričom nosič (1) 
s a bezkontaktné energeticky napája elektromagnetickým poľom mobilného komunikačného zariadenia (2).

2. Spôsob vykonávania opakovaných operácií na klávesnici mobilného komunikačného zariadenia podľa 
nároku 1, vyznačujúci sa tým, že vyžiadací príkaz je pred odoslaním z mobilného komuni
kačného zariadenia (2) zakiyptovaný a nosič (1) vyžiadací príkaz po jeho prijatí rozkryptuje.

3. Spôsob vykonávania opakovaných operácií na klávesnici mobilného komunikačného zariadenia podľa 
nárokov 1 alebo 2, vyznačujúci sa tým, že mobilné komunikačné zariadenie (2) a nosič (1) 
sú spárované a nosič (1) uvedený do komunikačného spoja (3) najskôr rozpoznáva príslušnosť mobilného 
komunikačného zariadenia (2) a/alebo mobilné komunikačné zariadenie (2) rozpoznáva príslušnosť nosiča 
(D-

4. Spôsob vykonávania opakovaných operácií na klávesnici mobilného komunikačného zariadenia podľa 
ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3, vyznačujúci sa tým, že pred vyslanímvyžiadacieho príkazu 
mobilné komunikačné zariadenie (2) požaduje zadanie správneho identifikátora na klávesnici, výhodne ΡΓΝ 
kódu.

5. Spôsob vykonávania opakovaných operácií na klávesnici mobilného komunikačného zariadenia podľa 
ktoréhokoľvek z nárokov laž 4, vyznačujúci sa tým, že súbor so sledom klávesových príka
zov sa do nosiča (1) uloží a/alebo prepisuje prostredníctvom mobilného komunikačného zariadenia (2), pri
čom prenos je zakryptovaný a mobilné komunikačné zariadenie (2) je vybavené príslušným softvérom

6. Zapojenie na vykonávanie opakovaných operácií na klávesnici mobilného komunikačného zariadenia, 
najmä mobilného telefónu, pri bezhotovostných platbách, využívajúce sled klávesových príkazov typu mak- 
ro, kde opakované operácie nahrádzajú vkladanie konfiguračných údajov do mobilného telefónu, vy
značujúce sa tým, že separátny nosič (1) s pamäťou (5) je bezkontaktným komunikačným spo
jom (3) prepojený so spárovaným mobilným komunikačným zariadením (2) cez bezkontaktný komunikačný 
spoj (3), nosič (1) zahŕňa tiež procesor (4), vysielací a prijímací prvok (6) na komunikáciu s mobilným ko
munikačným zariadením (2), blok (7) transformácie elektromagnetického poľa na elektrickú energiu, pričom 
procesor (4) je spojený s pamäťou (5) a tiež je spojený s vysielacím a prijímacím prvkom (6) na komunikáciu 
s mobilným komunikačným zariadením (2), prvky nosiča (1) sú energeticky napájané z bloku (7) transformá
cie elektromagnetického poľa mobilného komunikačného zariadenia (2), mobilné komunikačné zariadenie 
(2) je vybavené blokom spracovania súboru so sledomklávesových príkazov a vysielacím a prijímacím prv
kom na zapojenie do bezkontaktného komunikačného spoja (3), nosič (1) je vybavený blokom šifrova- 
nia/dešifrovania spracovávaných dát, mobilné komunikačné zariadenie (2) je vybavené blokom spracovania 
súboru so sledomklávesových príkazov, ktorý obsahuje konfiguračné údaje platobného procesu, a mobilné 
komunikačné zariadenie (2) má vysielací a prijímací prvok (6) na komunikáciu so separátnym nosičom (1) 
cez bezkontaktný komunikačný spoj (3).

7. Zapojenie na vykonávanie opakovaných operácií na klávesnici mobilného komunikačného zariadenia 
podľa nároku 6, vyznačujúce sa tým, že mobilné komunikačné zariadenie (2) je mobilný te
lefón s NFC komunikačným prvkom

8. Nosič na vykonávame opakovaných operácií na klávesnici mobilného komunikačného zariadenia, naj
mä mobilného telefónu, pri bezhotovostných platbách, využívajúci sled klávesových príkazov typu makro, 
kde opakované operácie nahrádzajú vkladanie konfiguračných údajov do mobilného telefónu alebo POS ter
minálu, vyznačujúci sa tým, že obsahuje procesor (4), ktorý spracováva prijaté a vysielané 
údaje a to šifrovaním a dešifrovaním, a ktorý elektronicky podpisuje súbory obsahujúce konfiguračné údaje, 
nosič (1) je navonok energeticky pasívny a obsahuje NFC vysielací a prijímací prvok (6) na komunikáciu 
s mobilným komunikačným zariadením (2) alebo s POS terminálom, má blok (7) transformácie elektromag
netického poľa na elektrickú energiu, má pamäť (5) na uloženie aspoň jedného súboru príkazov obsahujúcich 
konfiguračné dáta platobného zariadenia, pričom vysielací a prijímací prvok (6) výhodne s blokom (7) trans
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formácie elektromagnetického poľa na elektrickú energiu sú spojené s procesorom (4), ktorý je tiež spojený 
s pamäťou (5).

9. Nosič na vykonávanie opakovaných operácií na klávesnici mobilného komunikačného zariadenia pod
ľa nároku 8, vyznačujúci sa tým, že obsahuje prvok akumulácie elektrickej energie spojený

5 s blokom (7) transformácie elektromagnetického poľa na elektrickú energiu.
10. Nosič na pienos vykonávania opakovaných operácií na klávesnici mobilného komunikačného zaria

denia podľa nárokov 8 alebo 9, vyznačujúci sa tým, že je umiestnený do prívesku a/alebo 
kľúčenky, a/alebo nášivky, a/alebo nálepky.

10
2 výkresy
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obr. 2

Koniec dokumentu
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