Ideový návrh
Prodejní automaty se staly součástí našeho každodenního života. Systém
bluetooth plateb, který je popsán v tomto dokumentu se snaží používání
prodejních automatů zpříjemnit a usnadnit. Na následujícím příkladu si
ukážeme, v čem mohou být bluetooth platby užitečné:
Student Honza studuje na Karlově univerzitě a každý čtvrtek má v rozvrhu
za sebou dvě náročné přednášky – Algebru a pak Matematickou analýzu.
Protože Honzovi začíná škola ve čtvrtek už brzo ráno, většinou je poněkud
nevyspalý a na konci přednášky z Algebry už má potíže s vnímáním látky.
Honza se rozhodne, že si o přestávce před Matematickou analýzou koupí
nějaké pití na osvěžení. V budově však není žádný bufet, kde by se dalo
něco koupit. Naštěstí se v přízemí budovy nachází prodejní automat na
kolu. Nyní se náš příběh rozvětví podle toho, zda automat má nebo nemá
zavedenou technologii bluetooth plateb.
a) Pokud prodejní automat technologii bluetooth plateb nepodporuje,
jediný způsob platby, který přijme, bude pravděpodobně v drobných
mincích. Takovýto způsob platby může být mnohdy značně
nepraktický. Honza musí mít u sebe dostatek mincí, což někdy může
být problémem. Pokud mincí nemá dost, pití si koupit u automatu
nemůže a z přednášky z Matematické analýzy si toho mnoho znalostí
neodnese. Navíc firma, která platební automat provozuje, přijde o
část tržeb.
b) Pokud by prodejní automat technologii bluetooth podporoval, Honza
by byl v poměrně lepší situaci. Nejdříve by si z automatu vybral
zboží, které by si chtěl koupit a podíval se, jaký má kód. Potom by
z kapsy vytáhl svůj mobilní telefon a spustil na něm aplikaci pro
provádění bluetooth plateb. Aplikace by navázala spojení
s prodejním automatem pomocí bluetooth. Honza by pak na mobilu
napsal kód zboží, které si chce koupit a svůj PIN pro bluetooth
platby. Aplikace na mobilním telefonu by údaje přeposlala
prodejnímu automatu, který by dále požadavek pomocí spojení
TCP/IP poslal do počítače banky. Banka by převedla peníze
z Honzova účtu na účet společnosti, která automat provozuje a na
prodejní automat by poslala potvrzení, že transakce byla provedena.
Poté by prodejní automat vydal zboží, které si Honza vybral. Pokud
by Honza s sebou neměl zrovna mobil s podporou bluetooth a
nahranou aplikací pro bluetooth platby, mohl by použít platbu
drobnými mincemi. Automat by podporoval oba typy plateb.

