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ABSTRAKT
OKAMŽITÁ PLATBA MOBILNÍM TELEFONEM POMOCÍ OBRAZOVÝCH KÓDŮ
Navrhnul jsem systém pro okamžité platby (i malých částek) mobilním telefonem, využívající ‚chytré telefony‘ s
fotoaparátem bez jakýchkoli dalších bezpečnostních prvků a bez datového připojení.
Obchodník zobrazí zákazníkovi obrazový kód, ten ho vyfotí telefonem a zadá pin, a potvrdí platbu, operátor
následně strhne částku ze zákazníkova účtu a informuje elektronicky obchodníka o zaplacení dané platby.
Obchodník následně vydá zákazníkovi zboží/poskytne službu.
Díky použití obrazových kódů pro přenos je tento systém možno použít pro platby v různých prostředích – u
prodejních automatů (online připojení, kód se zobrazí na displeji automatu), v obchodech, na webových stránkách
(kód se zobrazí na uživatelově monitoru), či pro platbu služeb (například wifi připojení/MHD placená vyfocením
vytištěného kódu z poutače).
Hlavní výhodou řešení je pohodlnost platby a minimální počet uživatelových kroků nutný pro zaplacení.
Výhodou řešení je možný fallback (i když méně pohodlný, kvůli zadávání delších SMS) i pro telefony bez operačního
systému a fotoaparátu.
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IDEOVÝ NÁVRH
Jak si Jana s Miladou zaplatí kofolu z automatu, když nemají v kapse drobné? Jak si Petr předplatí wifi přístup či
jízdenku na MHD během několika vteřin? Jak Martin zaplatí přístup k plné verzi internetových novin dřív, než dočte
titulku?
Představuji Vám návrh na systém pro okamžité platby pomocí chytrého mobilního telefonu
s fotoaparátem. Začneme příklady:
Jana si vybere kofolu, a na displeji automatu se objeví obrázek:
Jana vytáhne z kapsy mobil, několika kliky najde platební aplikaci a nasměruje fotoaparát
telefonu na obrázek. Aplikace si vyfotí obrázek, rozluští, že jde o kofolu za 20 Kč a požádá
Janu, aby zadáním svého PINu potvrdila nákup. Jana naťuká čtyřčíslí a klikne ‘zaplatit’, a za
několik vteřin už se osvěžuje Kofolou.
A co Petr? Všimne si pod cedulí o dostupnosti wifi připojení několika obrazových kódů, a jelikož jede za chvíli za
Janou, stačí mu připojení na půlhodinu. Vytáhne tedy z kapsy telefon, spustí platební aplikaci a namíří čočku foťáku
na kód pro 30minutové připojení. Na displeji se mu objeví ‘Wifi 30 minut – 30 Kč’, a jelikož je s cenou spokojen,
napíše PIN a potvrdí. Za několik vteřin už mu přijde SMS s kódem pro aktivaci wifi. Petr vytáhne notebook,
naúvodní stránce opíše kód a už vesele surfuje.
Až pojede za Janou, stejným způsobem vyfotí obrazový kód u metra, a zaplatí si jízdenku, revizorovi pak ukáže
došlou SMS. Kdyby jel místo metra autem, nemusí lovit drobáky u parkovacího automatu, telefon postačí.
Milada by si také dala kofolu, ale nemá chytrý telefon, zmáčkne proto tlačítko na automatu, a místo focení obrázku
napíše SMS: 20 (to je částka za kofolu), 1234 (na složité PINy Milada nikdy nebyla), a pak už jen opsat kód kofoly:
123456122635 a odeslat na číslo mobilních plateb. Uff, to bylo práce, ale kofola je zaslouženou odměnou.
A co Martin? Určitě víte – po registraci na novinkách si vyfotí obrazový kód, potvrdí PIN, a než dohraje písnička, už
ví co se stalo nového v zemích českých.
Jak jste si určitě povšimli, nikdo z nich neměl důvod se platby bát – stačilo spustit aplikaci z menu telefonu, namířit
fotoaparát, zadat PIN a kliknout OK. Přitom se nikdo z nich nemusel obávat ztráty mobilního telefonu, než by zloděj
vyzkoušel první stovku PINů, operátor už bude od nešťastného Petra vědět, že toto PIN je neplatné (a s trochou
dobré vůle řekne Petrovi, u kterého automatu se zloděj před minutou občerstvil před další krádeží).
Falešné byly i obavy z toho, že nepoctivý obchodník do obrázku podstrčí několikrát vyšší cenu, než je u kódu
napsána, pokud totiž Jana na displeji svého telefonu potvrdila 20 Kč, má jistotu že z jejího účtu neubude ani koruna
navíc.
Zdrojem strachu není ani to, že si operátor přivydělá na datovém provozu, prostředkem komunikace je totiž jediná
SMS zpráva.
Stejnou jistotu má i Milada, i ona potvrdila platbu svým PINem a zadala vlastnoručně cenu, nesmí ale zapomenout
smazat odeslanou zprávu s PINem.

3

