Specifikace služby
Prvním krokem pro spuštění služby bluetooth plateb by bylo, aby banky
upravili svoje internetové bankovnictví. Bylo by potřeba, aby
v internetovém bankovnictví přibyla možnost stáhnout si do mobilního
telefonu aplikaci pro podporu bluetooth plateb. Tato aplikace by byla
napsaná v programovacím jazyku Java Micro Edition (J2ME) a zajišťovala
by komunikaci z telefonu během placení. Aplikace by už v sobě
obsahovala identifikaci účtu zákazníka, který si aplikaci stáhl. To znamená,
že každá stažená aplikace by byla jiná a tudíž by si ji zákazník mohl
stáhnout až po přihlášení do systému internetového bankovnictví.
Identifikace účtů v Java aplikaci by mohla být řešena technologií spojení
více souborů do jednoho pomocí archivu Jar. Identifikační údaje by byli
v jednom ze souborů v archivu, a tudíž by nebylo třeba aplikaci
kompilovat pro každého zákazníka zvlášť. Dále by bylo potřeba rozšířit
internetové bankovnictví tak, aby si zákazník mohl nastavit PIN pro
potvrzování bluetooth plateb a svůj denní limit pro tyto platby.
Nyní se podrobně podívejme, jak by se odehrávala komunikace mezi
telefonem a prodejním automatem. Nejdříve uživatel na telefonu zapne
aplikaci pro bluetooth platby. Aplikace pomocí bluetooth vyhledá, jaká
zařízení jsou dostupná pomocí bluetooth připojení. U nalezených zařízení
se pokusí zjistit, zda se jedná o prodejní automaty. Pokud nenajde žádný
prodejní automat, oznámí to uživateli a vyzve ho, aby dal příkaz
k opakovanému vyhledání zařízení, nebo aplikaci ukončil. Pokud by bylo
nalezeno více prodejních automatů, aplikace by vyzvala uživatele, aby
vybral, s jakým z prodejních automatů chce navázat spojení.(Je potřeba,
aby se prodejní automaty při bluetooth komunikaci identifikovaly popisem
ve formě čitelné pro člověka.) Po vybrání prodejního automatu vyzve
aplikace uživatele, aby zadal kód zboží, který si chce koupit. Uživatel zadá
kód zboží, který si přečte na prodejním automatu, a svojí volbu potvrdí.
Aplikace přepošle volbu prodejnímu automatu. Prodejní automat ověří, zda
může zboží vydat. (kód je platný, zboží není vyprodané) Poté odešle na
mobilní telefon informaci, kolik vybrané zboží stojí. (Informace o ceně
zboží by byly napsány i na automatu, tento údaj slouží pro ověření.)
Mobilní telefon zobrazí na displeji částku, kterou je potřeba zaplatit a
vyzve uživatele k zadání PINu pro službu plateb bluetooth. Zákazník zadá
svůj PIN pro bluetooth platby a svou volbu potvrdí. Mobilní telefon pošle
prodejnímu automatu tyto informace:
a) Číslo bankovního účtu zákazníka
b) Kód zboží, který si chce zákazník koupit

c) Cenu zboží, kterou zákazník očekává, že bude zboží stát
d) Datum a čas odeslání požadavku
e) Výsledek hashovací funkce pro ověření transakce (viz dále)
Číslo bankovního účtu zákazníka zjistí mobilní telefon z údajů, které jsou
uloženy v archivu Jar, není ho tedy potřeba zadávat při každé platbě.
Datum a čas se odesílá z bezpečnostních důvodů (viz dále). Všimněte si, že
telefon neodesílá PIN, který zadal uživatel. Nyní se blíže podíváme na
význam hashovací funkce. Výsledek hashovací funkce bude sloužit pro
ověření transakce a vypočte se na základě těchto hodnot:
a) Číslo bankovního účtu zákazníka
b) Kód zboží, který si chce zákazník koupit
c) Cenu zboží, kterou zákazník očekává, že bude zboží stát
d) Datum a čas odeslání požadavku
e) PIN pro bluetooth platby zadaný zákazníkem
f) Identifikátor aplikace v mobilním telefonu, který je uložen v archivu
Jar
Jak je vidět, mobilní telefon pošle prodejnímu automatu některé informace
nezakódované a od jiných pošle jen hashovací kód, ze kterého se původní
informace nedají zjistit. Hashovací kód slouží jako digitální podpis.
Všechny informace, které prodejní automat od telefonu získá, přepošle
pomocí spojení TCP/IP počítači v bance, ve které má zákazník účet.
Počítač v bance vyhledá v databázi:
a) Zda existuje zákazník s takovým číslem účtu
b) Zda má zákazník aktivovanou službu bluetooth plateb
c) Zda by nebyl překročen limit pro bluetooth platby
d) Jaký kód PIN má zákazník nastaven pro bluetooth platby
e) Jaký je identifikátor aplikace v mobilním telefonu
Nyní má počítač v bance všechny informace potřebné pro výpočet
hashovacího kódu. Počítač tedy provede stejnou hashovací funkci, jako
byla provedena na mobilním telefonu a výsledek hashovací funkce
porovná s kódem, který mu poslal prodejní automat. Pokud počítač v bance
ve všech ověřovacích testech uspěje, pak platbu prodejnímu automatu
pomocí spojení TCP/IP potvrdí. V opačném případě platbu zamítne. Dále
počítač v bance pošle zprávu SMS na mobilní telefon zákazníka
s informací o provedené platbě (datum, částka, zůstatek limitu).
Prodejní automat po doručení potvrzení platby vydá zákazníkovy zboží.
Zákazník na svém mobilním telefonu příjme SMS s informací o platbě.

Zajištění bezpečnosti
Bezpečnost bluetooth plateb bude zajištěna několika bezpečnostními
mechanismy:
a) Kód PIN pro bluetooth platby. Brání zneužití služby v případě
odcizení mobilního telefonu. Pokud není zadán správný PIN,
výsledek hashovací funkce provedený na mobilním telefonu bude
jiný než na serveru banky, a tudíž bude platba zamítnuta.
b) Identifikátor aplikace na mobilním telefonu brání zjištění kódu PIN
hrubou silou pomocí zkoušení všech možností. (například pokud by
byla odposlechnuta komunikace) Dá se očekávat, že PIN nebude
příliš dlouhý, aby si ho zákazník mohl zapamatovat.
c) Časový údaj slouží pro ověření, kdy byla platba provedena. Zabrání
se tím, aby útočník opakováním požadavku na platbu odebral z účtu
zákazníka další peníze.
d) Limit pro bluetooth platby zabrání v případě útoku odčerpání většího
množství peněz.
e) Poslání zprávy SMS upozorní zákazníka na každou provedenou
bluetooth platbu. V případě podvodné platby tak bude zákazník
ihned informován.
f) V případě podezření bude mít zákazník možnost deaktivovat si
službu bluetooth plateb prostřednictvím internetového bankovnictví
nebo si změnit svůj limit pro tuto službu.
g) Technologii Bluetooth je sice možné odposlechnout až na vzdálenost
10 m. Případnému útočníkovy by však odposlech nebyl k ničemu
užitečný.

