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I

Resumo
Neste trabalho é apresentada de forma integral e detalhada uma solução alternativa para a criação
e gestão de cartões de fidelização para uso pessoal, recorrendo à tecnologia de NFC (Near Field
Communication). O conceito do trabalho desenvolvido baseia-se no facto de as soluções actuais
obrigarem ao utilizador e titular dos cartões de fidelização a carregar sempre na sua carteira os vários
cartões que possui, e pretende alterar esse facto de forma a permitir ao utilizador guardar os seus
cartões de uma forma virtual e segura, no seu telemóvel NFC.
Esta solução permite ao utilizador não só garantir que ao ter acesso ao seu telemóvel, tem
também acesso a todos os cartões que possa necessitar no seu quotidiano, mas permite também ao
utilizador consultar informação relativa aos cartões, como por exemplo os pontos ou a validade dos
mesmos.
Palavras-chave: NFC (Near Field Communication), mobilidade, comunicações móveis, fidelização

Abstract
This work presents an integral and detailed alternative solution for creating and managing loyalty
cards, through the NFC (Near Field Communication) technology. The concept of the solution is
motivated by the fact that current loyalty solutions impose their users to always carry with them all the
loyalty cards he possesses. The main objective is to allow users to keep their cards in a virtual and
safe way, supported by Near Field Communication enabled mobile phones.
This solution allows a user to have access to his mobile phone having, at the same time, access to
any of his loyalty cards he may need and he also can consult the cards information.
Keywords: NFC (Near Field Communication), mobility, mobile communications, loyalty
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1 Introdução
1.1. Motivação
A sociedade em que vivemos actualmente apresenta-se como muito receptiva às novas
tecnologias e a prova disso é o crescimento desse mercado. Nas últimas décadas, o avanço das
tecnologias tem funcionado como impulso para um crescimento da economia e do poder de compra
das pessoas. Um factor determinante na corrida pela preferência dos consumidores é a necessidade
de proporcionar qualidade aos clientes e a necessidade ainda mais latente de convencer os mesmos
que o serviço e produtos de qualidade são melhores que os concorrentes. A conjugação deste
consumismo e da competitividade entre negócios concorrentes levou ao evoluir de um conceito já
existente mas que nunca foi tão determinante como hoje em dia, a fidelização dos clientes.
Fidelização de cliente descreve a tendência de um cliente para escolher um produto/serviço em
vez de um outro para uma determinada necessidade. É de notar que a palavra ―escolher‖ está
directamente associada ao nível de fidelização de um cliente, já que a fidelidade de um cliente se
torna evidente quando estes tomam escolhas e agem de uma determinada forma. Não se deve
confundir no entanto satisfação com fidelidade; uma marca pode verificar que os seus clientes estão
bastante satisfeitos com os produtos que consumiram dessa marca, e no entanto não garante que
sejam fiéis à mesma [1].
Naturalmente, um negócio ou marca procura que as pessoas visitem um site, comprem um
produto ou recorram a um serviço, tornando-se assim clientes. Esse fim só pode ser atingido através
de um grande investimento por parte desses negócios ou marcas. Para que o investimento não tenha
de ser tão avultado cada vez que o cliente volta a estar activo, as empresas necessitam de conhecer
os clientes, os seus gostos, a frequência com que são clientes activos, o que os faz voltar e muitos
outros aspectos. Logo, as empresas criam perfis dos clientes, e procuram angariar o máximo de
informação que conseguem acerca da sua actividade como cliente, processando-a e analisando-a
posteriormente. Os resultados dessa análise permitem a criação de campanhas e promoções de
marketing que agradem a cada cliente, tentando sempre fazer com que este sinta que existe uma
campanha que ―foi feita para ele‖. Este tipo de marketing é denominado de Marketing O2O (One-toOne), e consiste em ―contactos directos que ocorrem de modo individual entre a empresa e um
cliente ou grupo de clientes com necessidades idênticas‖ [2]. Uma analogia exemplificativa dos
contactos entre a empresa e os clientes é a seguinte:
―O melhor exemplo de marketing O2O são os namorados porque dizem aquilo que o outro quer
ouvir e quando não dizem há pequenas discussões. As pessoas vivem uma para a outra e cada uma
―vende‖ aquilo que tem para vender e a melhor maneira de vender é sabendo, porque já estudou,
aquilo que o outro compra‖ – Eduardo Madeira Correia, Professor de Marketing na Escola Superior de
Comunicação Social (ESCS) [3].
A criação de perfis dos clientes baseados na sua actividade é um processo que nem sempre é
fácil, já que processos convencionais como questionários são morosos e dependem da
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disponibilidade dos clientes. De forma a resolver esse problema, as empresas criam programas de
fidelização, procurando que os consumidores forneçam dados que os permitam identificar em troca
de um cartão de fidelização que lhes proporciona vantagens que não teriam enquanto clientes
anónimos não fidelizados. No entanto, essas vantagens só estão ao alcance dos clientes caso estes
utilizem o cartão que lhes foi atribuído quando acedem a um serviço, ou compram um produto da
empresa representante do cartão.
Resumindo, existem dois aspectos muito importantes para o sucesso de um negócio contra a sua
concorrência: a quantidade de clientes dos quais conseguem adquirir informação; e o impacto que o
markting feito a partir da análise dessa informação tem no nível de fidelização desses clientes. Tendo
em conta estes dois aspectos, a estratégia tomada pelas empresas para angariar e manter os
clientes é determinante e, nesse campo, existe uma enorme variedade de contrapartidas oferecidas
pelas empresas. Na Tabela 1-1 são apresentados os principais tipos de vantagens apresentadas por
uma série de entidades aos seus clientes fidelizados. As entidades encontram-se agregadas por tipos
de vantagens, existindo várias entidades que apresentam mais do que um tipo de vantagem. Em
cada tipo de vantagem, as várias entidades que os compõem apresentam diferenças entre elas. Por
exemplo, nas entidades que apresentam vantagens de desconto, existem entidades que apresentam
uma percentagem de descontos em vários produtos e serviços não só seus mas também em
entidades parceiras. Existem também entidades em que os descontos são apresentados em forma de
um valor monetário que vai sendo acumulado por cada valor de compra, valor esse que pode ser
usado a qualquer altura que o cliente o deseje.
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Tabela 0-1 - Tipos de programas de fidelização por entidade
Tipo

Pontos

Entidades

Descrição

GALP

Oferecem benefícios aos clientes através

BP

de um sistema de pontos que vão sendo

Repsol YPF

acumulados, consoante aquilo que o

Total

cliente gasta com a entidade. Estes

Decathlon

pontos podem ser trocados por produtos,

Fnac

serviços ou descontos.

GALP
BP
Repsol YPF
Modelo/Continente

Descontos

Carrefour

Consoante o que o cliente gasta com a

Jumbo/Pão de Açúcar

entidade, vai sendo acumulado um crédito

Norauto

de descontos, que pode ser usado

Decathlon

posteriormente para adquirir um produto

Leroy Marlin

ou serviço por um preço mais barato.

Vobis/Worten

Existe

outra variante

neste

tipo

de

Aki

cartões, em que o cliente tem uma

Fnac

percentagem de desconto em qualquer

Almedina

produto ou serviço da entidade só por ser

Caixa Geral de Depósitos

um cliente fidelizado.

Sport Lisboa e Benfica
Futebol Clube do Porto
Sporting Clube de Braga
Clube Sport Marítimo
Médis

Comparticipação

Multicare

Tipo de cartões de fidelização que

BES

oferecem comparticipação quando um

Unibanco Seguros

cliente usa um serviço que faça parte do

Victoria Seguros

grupo de serviços cobertos pelo cartão

AdvanceCare

que tiver. Este tipo de cartões tem um

Real Seguros

pagamento mensal ou anual associado.

Allianz

Como é de conhecimento geral, existem várias entidades que apresentam vantagens de
fidelização e que identificam os seus clientes fidelizados através do fornecimento de um cartão
pessoal. A motivação deste estudo prende-se exactamente com o facto de a maioria das pessoas ver
a sua carteira sobrelotada com uma grande quantidade de cartões de fidelização, e com o facto de
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nos vermos obrigados a ter a nossa carteira carregada de cartões sempre connosco, visto nem
sempre podermos prever em que situações iremos precisar deles. Tal facto leva a que o processo de
apresentar o cartão quando necessitamos dele, seja antecedido de um processo pouco confortável
de pesquisa manual na carteira até encontrarmos o cartão pretendido.
Outro processo comum em cartões de fidelização é a consulta de informação referente aos
cartões. Para consultarmos essa informação, as soluções apresentadas são um pouco limitadas. Tal
obriga a que o utilizador se dirija a um balcão da entidade emissora do cartão em questão para
simplesmente saber os pontos/descontos que temos acumulado.
Para além da consulta de dados, existe ainda uma relação indirecta no sentido oposto, em que a
entidade tenta passar uma mensagem ao cliente. Por norma, estas mensagens suportam campanhas
de marketing anunciando promoções. No entanto, estas têm de ser feitas de uma forma indirecta
(televisão, rádio, cartazes de rua, ...), já que o único meio de comunicação directo que têm com os
utilizadores é o telefone (meio de voz não permite fazer apelos visuais que atraiam o cliente) ou email
(os clientes não têm acesso contínuo à sua conta de email e têm a opção de não ver o conteúdo dos
mesmos). A possibilidade de criar um meio de comunicação bidireccional directo, permitindo à
entidade enviar mensagens com conteúdo visual directamente para o cliente é, sem sombra de
dúvida, uma inovação que aparenta trazer vantagens na relação de marketing O2O levada a cabo
pelos clientes.

Figura 1-1 – Factores críticos de sucesso

Disponibilidade

Interacção
de
Informação

Comodidade

Em resumo, este trabalho é motivado pelos seguintes três factores que foram identificados e
considerados críticos para o sucesso dos programas de fidelização, como ilustra a Figura 1-1:
Disponibilidade - no quotidiano a maioria das pessoas tem de carregar os seus cartões de
fidelização consigo para que estes estejam disponíveis sempre que necessários;
Comodidade - por vezes, se precisamos do cartão A, por exemplo, temos de percorrer um
―alfabeto‖ de cartões antes de conseguirmos encontrar o cartão desejado;
Interacção de Informação - os cartões servem meramente para identificar o cliente, não
disponibilizando qualquer informação ao cliente acerca do programa de fidelização a que
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está

associado

(pontos/crédito,

histórico

de

transacções,

promoções/vantagens

disponíveis, …).
Assim, as questões a ter em conta são as seguintes:
É verdade que a maioria das pessoas tem a sua carteira cheia de cartões de fidelização?
Será possível não carregarmos os cartões connosco? Poderíamos continuar a aproveitar
as vantagens que fornecem se não os tivéssemos connosco?
Existe alguma solução actual que resolva este problema?
A tecnologia tem evoluído muito em várias areas como por exemplo a informática ou as
telecomunicações. Podemos utilizar a tecnologia para ajudar a encontrar uma solução?
Caso exista uma solução mais simples e flexível, que vantagens traria para as empresas
que recorrem a relações de fidelização com os seus clientes?

1.2. Objectivo
Ao longo das últimas décadas vários são os exemplos que comprovam que a evolução da
tecnologia a que se tem assistido pode na realidade facilitar a vida das pessoas. Um exemplo simples
é o da ViaVerde [4]: o caso de sucesso da ViaVerde é um sistema desenvolvido em Portugal, pioneiro
a nível mundial, que permite aos utilizadores pagar portagens em andamento sem necessidade de
aguardar na fila, parques de estacionamento e bombas de gasolina através de um identificador RFID
que está associado ao seu veículo e recorrendo apenas à proximidade do identificador com o
receptor do serviço em questão.
O exemplo anterior serve como analogia para o objectivo que se pretende atingir neste trabalho.
Assim, o objectivo consiste em conseguir optimizar os processos associados aos programas de
fidelização através do desenho de uma solução que modular e abrangente, recorrendo à evolução da
tecnologia.
Considerando os factores críticos de sucesso identificados na Figura 1-1, a solução deve permitir
centralizar todos os cartões de fidelização num dispositivo único. Esta centralização deve procurar
aumentar os factores comodidade e disponibilidade. O dispositivo onde é feita a centralização deve
ainda permitir que exista interacção de informação entre o cliente e os seus cartões.
A solução deverá permitir adaptar ou alterar uma ―peça‖ da solução, sem ter de alterar todas as
outras ―peças‖ que a compõem. Esta modularidade deve ser aliada à abrangência. A abrangência
consiste em obter uma solução que se adapte a diferentes tipos de cartões de fidelização,
apresentando-se assim como uma solução própria para cada entidade, tornando-a assim o mais
flexível possível.
Tomando em consideração as questões que motivaram este trabalho e os objectivos a atingir,
formulou-se a seguinte hipótese que se pretende provar:
Recorrendo à inovação tecnológica, é possível criar um sistema que sirva os requisitos de
qualquer tipo de programa de fidelização, possibilitando aos clientes das entidades que os seus
cartões de fidelização possam ser utilizados, consultados e geridos de uma forma centralizada,
aumentando a simplicidade e intuitividade dos processos que lhes estão associados.
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Existem requisitos que são obrigatórios para que a solução final cumpra os objectivos apontados
acima. Esses requisitos são:
A estrutura do objecto cartão deve prever o máximo de campos que necessitem
segurança elevada, independentemente do tipo de programa de fidelização (ver Tabela 11);
Dispositivo móvel deve poder armazenar várias instâncias de diferentes cartões;
A solução para o dispositivo móvel deve conseguir gerir os cartões (i.e. ler dados, alterar
dados, ...);
Os cartões devem poder comunicar com outras interfaces (por exemplo, leitores PC/SC),
sem necessidade de recorrer à aplicação do dispositivo móvel;
Dois dispositivos móveis devem poder efectuar transacções (por exemplo, transferência
de pontos no cartão), caso a política da entidade emissora dos cartões assim o permita.
A arquitectura deve ainda criar um canal de comunicação bidireccional e directo entre a entidade e
cada cliente, considerando as características das relações de fidelização e do marketing O2O. Este
canal de comunicação permite às entidades levar directamente a cada cliente campanhas de
marketing feitas com base nos movimentos que este efectua com a entidade, permitindo assim
personalizar o marketing e, assim atrair o cliente à entidade.
De forma a alcançar-se o objectivo existem vários problemas e questões que necessitam de ser
tomados em conta. A principal questão prende-se com o facto de existir uma quantidade enorme de
soluções de fidelização oferecidas aos clientes, como se pode verificar na Tabela 1-1. Esta questão
obriga desde o início a ponderar qual será o melhor caminho a percorrer para que no final, a solução
apresentada seja abrangente e tenha uma grande capacidade de adaptação às necessidades de
cada entidade, e que não seja uma solução limitada e apontada apenas para as soluções de
fidelização estudadas.

1.3. Outras Soluções Existentes
Actualmente, embora se verifique que muitas das entidades apresentam uma proposta de
fidelização para os seus clientes, poucas apresentam soluções que aproveitem as vantagens
proporcionadas pela tecnologia existente. Em praticamente todas as entidades, o documento pessoal
fornecido aos clientes fidelizados consiste num cartão de plástico, que associa os dados fornecidos
pelo cliente ao número unívoco do cartão. Dentro desse campo dos cartões existem depois algumas
soluções diferentes no que diz respeito ao controlo da actividade do cliente na empresa:
Código de Barras – O cartão tem um código de barras que identifica o cliente, sendo o
mesmo utilizado para actualizar os dados do cliente cada vez que ele está activo.
Actualmente no Continente, por exemplo, o cliente ao efectuar as suas compras, fornece o
cartão de fidelização, que é passado na caixa após efectuadas as compras, actualizandose assim os dados referentes ao desconto que este poderá usufruir mais tarde, tomando
em conta o custo total das compras que acabou de efectuar;
Banda Magnética – O cartão tem uma banda magnética, à semelhança dos cartões de
débito. Nesta solução, a entidade identifica o cliente que está associado ao cartão em
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questão e actualiza os dados de fidelização do cliente (pontos, descontos, ...) que
apresentou o cartão, no sistema da entidade. Um exemplo de uma entidade que recorre a
esta solução é a BP, em que após abastecer de gasolina ou efectuar uma compra num
posto BP, o cartão do cliente é passado no leitor de banda magnética, identificando-o.
Assim, os pontos do cliente derivados do abastecimento ou da compra são actualizados
no sistema da entidade;
Smart Card – Os Smart Cards são considerados a solução mais eficaz hoje em dia, sendo
a sua principal vantagem o facto de permitirem armazenar dados. Estes cartões podem
ser de contacto ou sem contacto (contactless). A primeira variante trata-se de um cartão
com um chip de contacto que para trocar informação entra em contacto com o leitor. A
segunda tem uma antena interna que permite, através da criação de um campo magnético
activado por proximidade, a troca de informação sem a necessidade de contacto, sendo
apenas necessário que o cartão esteja a uma curta distância do leitor. Existem alguns
exemplos de entidades que recorrem a esta solução, sendo o cartão ViaCard dos Smart
Cards mais conhecidos. Com este cartão, os utilizadores das concessões da Lusoponte
passaram a poder pagar de uma forma rápida as portagens, com vantagens adicionais
(descontos).

1.4. Solução
Há já alguns anos que o quotidiano das pessoas foi invadido por um novo objecto, o telemóvel,
que veio tomar um lugar de destaque óbvio, sendo considerado por muitos, um dos objectos pessoais
mais importantes. O telemóvel, por apresentar características como portabilidade, facilidade de uso,
criação de um canal de comunicação de voz e dados sempre acessível, permitir guardar informação
de forma central, entre outras, faz dele um objecto pessoal usado globalmente e do qual as pessoas
raramente se separam no seu dia-a-dia.
Por apresentar as características acima apontadas, o telemóvel foi o aparelho escolhido para
portar a tecnologia NFC (Near Field Communication) para o quotidiano das pessoas. NFC é uma
tecnologia muito recente e inovadora que pretende fornecer vantagens em vários campos como
pagamentos, bilhética, identificação, comunicação Peer-to-Peer e transferência de dados,
sincronização e muitas mais.
A sigla NFC significa Near Field Communication, embora não seja neste momento um nome de
conhecimento global, apresenta características e vantagens que farão com que esse facto se altere
dentro em breve. Esta tecnologia apresenta já uma distribuição de desenvolvimento estável, mas
também por ser tão recente, encontra-se numa fase de constante evolução.O NFC apresenta
algumas semelhanças com o RFID, em que cada telemóvel contém um chip que identifica
univocamente o aparelho, e que comunica através de radiofrequência, como é ilustrado na Figura 12. No entanto, para além de servir como etiqueta identificadora, o chip funciona também como leitor,
como é ilustrado na Figura 1-3. Assim, dois telemóveis com a tecnologia NFC podem comunicar entre
si, funcionando um deles como cliente e o outro como servidor.
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Figura 1-2 - Telemóvel NFC como etiqueta [5]

Figura 1-3 - Telemóvel NFC como leitor [5].

As vantagens apresentadas pela tecnologia NFC aliada à total globalização dos telemóveis
apresentam assim uma base bastante sólida e motivadora para o desenvolvimento de uma solução
alternativa para a questão da fidelização de clientes.
Recorrendo à capacidade da tecnologia, um utilizador que tenha um telemóvel NFC poderá ter
instalado no mesmo todos os cartões de fidelização. Para a instalação dos cartões, propõe-se que
estes sejam enviados para o telemóvel de forma local ou remota, sendo automaticamente
armazenados aquando a sua recepção. Esta abordagem pretende facilitar o processo de emissão de
cartões para a entidade e ainda facilitar a obtenção dos mesmos por parte dos clientes. Para a
utilização dos cartões instalados no seu telemóvel NFC o cliente apenas tem de seleccionar o cartão
no seu telemóvel, para que este fique activo. Em seguida, só terá de aproximar o telemóvel do
receptor NFC, para que os dados do mesmo sejam alterados em conformidade com a entidade com a
qual estiver a interagir naquele momento. Para garantir segurança e simplicidade de utilização, o
utilizador apenas terá de inserir o código de segurança que tiver definido previamente para ter acesso
aos seus cartões.
A solução que se propõe desenvolver neste trabalho não só fornece as vantagens acima
descritas, mas também permitirá ao utilizador verificar dados acerca das suas contas de fidelização,
como por exemplo os pontos que tem no seu cartão Fast Access da Galp, ou verificar o histórico de
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compras efectuadas no Continente. De forma a garantir que o cliente tem acesso aos dados sempre
actualizados, a solução que se propõe irá permitir que o cliente seleccione um cartão e actualize os
dados localmente no seu telemóvel através de um pedido de actualização remoto.
Do ponto de vista da entidade emissora dos cartões, estas podem actualizar os dados de cada
cartão dos seus clientes recorrendo a um processo semelhante ao de envio dos cartões, isto é,
através do envio dos novos dados para o telemóvel do cliente. O telemóvel do cliente ao receber os
dados actualiza os do respectivo cartão automaticamente.
As Figuras 1-4 e a Figura 1-5 apresentam os diagramas de interacção das funcionalidades acima
descritas.

Figura 1-4 - Diagrama de interacção para cenário de criação ou redefinição de cartões.
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Figura 1-5 - Diagrama de interacção para cenário de utilização e actualização de cartões.

1.5. Roadmap
Para além do capítulo introdutório, este documento é constituído por mais cinco capítulos. O
segundo capítulo apresenta as tecnologias que se relacionam com a solução proposta, não só as que
servem de suporte tecnológico a soluções existentes semelhantes à proposta, mas também as que
são inovadoras e que permitam cumprir os requisitos mais exigentes.
No 3º capítulo, é apresentada a arquitectura da solução proposta. Esse capítulo serve de
enquadramento aos três capítulos seguintes.
O capítulo quatro foca-se na fase de implementação da solução. São nele apresentados os
detalhes da solução implementada, dando especial ênfase aos desafios que surgiram e às opções
tomadas.
O 5º capítulo consiste na avaliação do sistema resultante da implementação, tanto a nível de
qualidade como a nível de quantidade.
No 6º capítulo é exposto de forma clara como foi validada a hipótese e o 7º e último capítulo
apresenta as conclusões deste trabalho e as funcionalidades que, futuramente, possam ser
integradas no sistema apresentado de forma a complementar de forma positiva a solução.
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2 Trabalho Relacionado
Neste capítulo pretende-se analisar e conhecer todas as tecnologias que servem o mesmo
propósito deste trabalho. Assim, irão ser analisadas os códigos de barras, as bandas magnéticas e os
Smart Cards, terminando com uma análise da tecnologia escolhida para o desenvolvimento deste
trabalho, Near Field Communication. Embora a maioria das tecnologias sejam bastante distintas nas
suas capacidades e na forma como funcionam, todas elas são utilizadas actualmente em programas
de fidelização. O RFID (Identificação por Radiofrequência) é estudado por ser uma tecnologia na qual
se baseia o NFC, e não pelo seu uso como auxílio a programas de fidelização.

2.1. Código de Barras
Código de Barras é uma tecnologia que apareceu há várias décadas atrás. Tradicionalmente, os
códigos de barras armazenam dados na forma de linhas paralelas em diferentes larguras, e são
conhecidos por Códigos de Barras 1D. Estes códigos de barras podem apenas codificar números e
podem variar em densidade [6]. Existem variados standards de Códigos de Barras, embora apenas
alguns sejam utilizados de uma forma global - ver Figura 2-1. Desde a sua primeira utilização há 30
anos atrás, têm vindo a ser utilizados em quase todas as áreas.

Figura 2-1 - As três variações de intensidade de Códigos de Barras 1D para dois standards

A informação armazenada num código de barras é lida por um leitor que reconhece, através de
um detector de fotocélula, quando a luz que emite foi reflectida. Esta luz é depois convertida para um
sinal eléctrico, sendo assim identificada a informação que o código de barras armazena [7].

- 11 -

Os Códigos de Barras 1D apresentam as seguintes vantagens e desvantagens:
Vantagens:
o

Informação representada num formato visual;

o

Baixo custo;

o

Processo de criação de um código de barras é rápido e fácil;

o

Informação é facilmente armazenada, transferida, processada e validada, sem
recorrer a um teclado;

o

Ajuda a eliminar o erro humano;

Desvantagens:
o

Sujeito a deterioração ou erros de impressão, levando a erros de leitura;

o

Toda a computação é feita do lado do leitor (estes códigos de barras apenas
fornecem um ID que permite aceder à informação do item que está armazenada
na Base de Dados do lado leitor);

O facto de estar tão dependente do processamento feito no lado do leitor – 95% do controlo sobre
o sucesso ou fracasso de uma aplicação que use códigos de barras 1D está do lado do leitor [8] – e a
necessidade de armazenar mais dados num código de barras levou ao aparecimento dos códigos de
barras 2D. Este tipo de códigos de barras permitem armazenar grandes quantidades de informação
em pouco espaço permitindo assim distribuir e detectar informação sem acesso a uma Base de
Dados do lado do leitor - ver Tabela 2-1.

Tabela 2-1 - Exemplo de codificação de um Código de Barras 2D [9].
Informação Código de Barras 2D
Nome: Diogo Simões
Número Mecanográfico: 52958
Curso: MEIC-TP
Ano de Conclusão: 2007/2008

Esta tecnologia tem vindo a desenvolver-se, principalmente nas comunicações móveis e seus
dispositivos. Praticamente todos os telemóveis actuais possuem uma câmara fotográfica, que pode
ser usada como leitor de código de barras 2D, tornando o uso global deste tipo de códigos de barras
possível para praticamente qualquer pessoa.

2.2. Banda Magnética
A Banda Magnética não é uma tecnologia muito recente e tem estado presente desde os anos 60.
Nessa década, esta tecnologia foi utilizada principalmente em redes de transportes públicos,
primeiramente em Londres e em seguida em São Francisco [10]. Esta existe numa grande variedade
de aplicações, e é familiar a todas as pessoas: trata-se da banda preta ou castanha existente na face
traseira de muitos dos cartões que usamos hoje em dia - ver Figura 2-2. Actualmente todas as
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entidades financeiras que recorrem a esta tecnologia seguem o ISO/IEC 4909, de forma a garantir
compatibilidade a nível mundial. Para além das entidades financeiras, as entidades relacionadas com
transportes são também grandes consumidoras da banda magnética.

Figura 2-2 - Banda Magnética aplicada a um cartão de plástico, conforme o standard

Esta é uma tecnologia que apresenta desvantagens face a outras tecnologias que têm vindo a
surgir. No entanto, a criação de um standard para a alta coercividade - capacidade de um elemento
em resistir à reorientação de suas partículas - aliada às técnicas de segurança vieram dar um novo
alento a esta tecnologia. Assim, é pouco provável que esta tecnologia se torne obsoleta nos próximos
10 ou 20 anos [11].
A banda magnética permite armazenar e modificar dados associados a um cartão de crédito, por
exemplo. Esses dados são gravados no cartão através da modificação das pequenas partículas de
ferro, que existem na banda magnética. Estas bandas são lidas através de contacto directo com o
leitor, sendo passadas por uma cabeça de leitura.
A Banda Magnética apresenta as seguintes vantagens e desvantagens [12]:
Vantagens:
o

Os dados podem ser modificados ou reescritos;

o

Alta capacidade de dados comparativamente com os códigos de barras;

o

Segurança adicional por não ser um formato humanamente legível;

o

Imune a contaminação com sujidade, água, etc;

o

Fisicamente robusto;

o

Standards bem definidos.

o

Custo extremamente baixo

Desvantagens:
o

Não funciona à distância, necessitando de contacto com o leitor;

o

Sujeito a deterioração devido ao movimento de passagem pelos leitores;

o

Os dados podem ser danificados por proximidade com campos magnéticos;

o

O facto de não ser um formato humanamente legível pode ser um entrave em
algumas aplicações (por exemplo, não é possível efectuar qualquer transacção
com um cartão de banda magnética sem o respectivo sistema de leitura).
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2.3. Identificação por Radiofrequência (RFID)
RFID, que significa Radio Frequency Identification ou Identificação por Radiofrequência, tem-se
vindo a desenvolver cada vez mais nas últimas décadas pelas vantagens e aplicações quase
ilimitadas que apresenta. Esta tecnologia tem-se tornado parte integrante do nosso quotidiano e está
presente nas mais variadas áreas. O RFID aumenta a conveniência e a produtividade e por essa
razão é aplicada à prevenção de roubos, ao pagamento de portagens em andamento, à gestão de
tráfego, ao controlo de acessos para pessoas e automóveis, à gestão de bens, à monitorização de
produtos em armazéns e lojas e muitas outras situações.
Tendo como base tecnologias como os sinais de rádio de onda contínua e os radares, a
Identificação por Radiofrequência resultou de um projecto desenvolvido pelos Aliados na Segunda
Guerra Mundial [13].
O conceito adjacente ao RFID permite dois modos distintos: as etiquetas RFID acordam quando
recebem um sinal e reflectem-no (modo Passivo) ou emitem um sinal próprio (modo Activo).
Existem diferentes métodos para identificar objectos através de RFID, mas o mais comum é
armazenar um identificador unívoco (número de série) que permita identificar o produto, e talvez outra
informação, num microcontrolador que está ligado a uma antena [14]. Um sistema RFID é constituído
pela antena, pelos emissores/receptores equipados com descodificadores e por etiquetas. Cada
etiqueta é programada com a informação que identifica o objecto.
A tecnologia RFID apresenta vantagens e desvantagens:
Vantagens:
o

Possibilidade de etiquetar cada item univocamente com informação relativa ao
mesmo;

o

Essa informação pode ser apenas de leitura (read-only) ou de leitura e escrita
(read-write);

o

Possibilidade de identificar o objecto no sistema sem necessidade de contacto,
podendo este ser identificado a alguns metros de distância (esta depende da
especificação utilizada);

o

Possibilidade de saber onde está um determinado objecto dentro do sistema,
desde que este esteja ao alcance dos leitores/scanners do sistema;

Desvantagens:
o

Sinal de dois leitores pode interferir um com o outro, não permitindo que as
etiquetas respondam efectivamente aos dois pedidos de leitura;

o

Se existirem muitas etiquetas numa área, pode tornar-se complicado para os
leitores ler todas as etiquetas. Este problema pode ser contornado se apenas se
ler uma etiqueta de cada vez.

o

As etiquetas contém informação estática, assim toda a manipulação de
informação, num sistema RFID é feita do lado dos leitores;

Existem três tipos de etiquetas RFID que são: as activas, as passivas e as semi-passivas. Destes
três tipos, apenas as etiquetas activas e as passivas apresentam diferenças relevantes, sendo que as
semi-passivas, como o próprio nome indica, são apenas uma variante das etiquetas passivas. A
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diferença entre elas é que as activas recorrem à energia da sua bateria interna para enviar as ondas
rádio, quando as semi-passivas recorrem à energia induzida pelos leitores para o fazerem. Tanto as
etiquetas activas como as passivas apresentam as suas vantagens e desvantagens dependendo da
aplicação em questão. O principal factor em que as etiquetas diferem é na forma como recebem a
energia.
As etiquetas activas têm uma fonte própria de energia que as alimenta continuamente (mesmo
quando se encontram fora do alcance dos leitores). Tal facto permite não só que a etiqueta receba
sinais com intensidades muito baixas, mas ainda que esta responda ao leitor com um sinal de
intensidade alta a partir da sua própria fonte de energia. Esta capacidade permite ainda que as
etiquetas activas tenham um alcance muito grande (100 metros ou mais).
Ao contrário das etiquetas activas, as etiquetas passivas não têm uma fonte de energia própria.
Estas obtêm a energia necessária ao seu funcionamento através de energia que é transmitida do
leitor para estas através de RF (Radiofrequência). Estas etiquetas podem reflectir o sinal que
recebem do leitor ou então absorver uma pequena quantidade de energia que lhes permita enviar
uma resposta rápida posteriormente. Em ambos os modos, a etiqueta necessita de receber sinais de
elevada intensidade do leitor e responde com uma mensagem cuja intensidade do sinal é fraca, o que
limita o alcance das mesmas a 3 metros ou menos (dependendo da frequência e do fornecedor pode
mesmo chegar apenas a alcançar poucos centímetros). As principais razões são: para que a etiqueta
se possa activar e possa enviar a resposta, é não só necessário que se encontrem no alcance dos
leitores, mas também que exista uma proximidade que permita que a energia lhe seja fornecida.
A Tabela 2-2 apresenta as várias características de cada tipo de etiquetas que devem ser
consideradas quando se pretende instalar um sistema RFID.

- 15 -

Tabela 2-2 - Diferenças técnicas e funcionais entre as tecnologias de RFID Activa e Passiva [15].
Activo
Fonte

de

energia

da

Etiqueta
Bateria

Passivo
Energia transferida a partir do

Interna à etiqueta

Leitor via RF

Sim

Disponibilidade

da

Energia
Força

do

Não
Apenas no campo de alcance do

Contínua

Leitor

sinal

necessária

Alta (tem de ser suficiente para

Baixa

fornecer energia à etiqueta)

(Leitor -> Etiqueta)
Força do sinal criado
(Etiqueta -> Leitor)
Alcance

de

Comunicação

Alta

Longo Alcance (100 metros ou mais)
Um

Leitura Multi-Etiqueta

Baixa

único

leitor

lê

milhares

etiquetas num raio de várias dezenas
de metros

Armazenamento

de

de Grande

Dados

capacidade

armazenamento

Curto alcance (3 metros ou
menos)
Um único leitor lê centenas de
etiquetas num raio de 3 metros

de Pequena

capacidade

de

armazenamento

2.4. Smart Cards
Smart Card é uma tecnologia que foi introduzida na Europa há pouco mais de uma década e que
nasceu de uma ―parceria‖ entre a Motorola e uma empresa de computadores francesa, a Bull. Esta
nova tecnologia trouxe as seguintes vantagens: o aumento substancial de conveniência e segurança
numa transacção; armazenamento selado de dados de identidade; aumento da segurança de um
sistema desde dados importantes mal armazenados até ataques ao sistema. Actualmente, os Smart
Cards são utilizados numa grande variedade de aplicações, tais como [16]:
Cartão de Crédito - Crédito estendido electronicamente para efectuar compras;
Cartão de Débito - Permite os utilizadores acederem a dinheiro, tipicamente num posto de
venda ou numa caixa ATM, através de um PIN;
Cartão de Valor Armazenado - O passo inicial para uma sociedade sem dinheiro "vivo".
Um valor fixo é colocado electronicamente no cartão. Através de um leitor apropriado os
comerciantes podem deduzir o valor do cartão. Estes cartões podem ser recarregáveis ou
descartáveis, ficando inutilizados quando o seu valor chega a zero;
Cartão para Gestão de Informação - Contém informação pessoal (dados médicos do
utilizador,...);
Cartão de Fidelização - Acumula pontos ou crédito de forma a proporcionar algum tipo de
recompensa ao utilizador (descontos, produtos, serviços,...).
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Smart Cards consistem num cartão de plástico com circuito integrado (IC) embebido. O IC pode
ser um microcontrolador (CPU/MPU) com um chip de memória interna e controlado por um Sistema
Operativo, ou apenas um chip de memória com lógica não-programável. O cartão com
microprocessador permite adicionar, apagar e manipular a informação que armazena, enquanto o
cartão só com um chip de memória (por exemplo, os cartões de telefone pré-pagos) apenas pode
efectuar operações pré-definidas [17].
A capacidade de processamento e execução de operações pré-definidas sobre a informação que
armazenam e a grande capacidade de armazenamento são características que tornam o uso dos
Smart Cards vantajoso. No entanto, são os seus elevados níveis de segurança e privacidade que
servem como justificação para o seu uso cada vez mais acentuado.
Uma das características mais apelativas dos Smart Cards, quando aliada à capacidade de
manipulação dos dados que armazenam, é a capacidade destes cartões poderem ser usados num
vasto leque de aplicações. De facto, um único Smart Card pode funcionar como cartão de crédito,
cartão de débito, carta de condução, cartão de acesso, cartão de saúde e cartão de fidelização, por
exemplo. Tudo isto com os mecanismos de segurança dos Smart Cards individuais para cada uma
dessas aplicações.
Uma das principais diferenças nos Smart Cards, para além de terem ou não um microcontrolador,
reside nos mecanismos de comunicação: podem ser de contacto ou sem contacto (contactless).
Estes últimos, à semelhança das etiquetas RFID passivas, não possuem uma fonte de energia
própria. A energia que necessita para funcionar é retirada do campo magnético que se gera quando
está na proximidade de um leitor compatível.

2.4.1 ISO/IEC 7816
Este standard é uma extensão do ISO/IEC 7810 que define 4 formatos para as características
físicas dos cartões de identificação. O ISO 7816 é constituído por quinze partes que especificam
aspectos como as características físicas, aspectos de segurança e comandos de comunicação dos
Smart Cards. Para este trabalho interessa focar no ISO/IEC 7816-4, que especifica a organização, a
segurança e os comandos para a troca de dados.
Neste standard a comunicação é feita através de comandos APDU (Application Protocol Data
Units), que podem conter um comando ou uma resposta. Um comando APDU está dividido num
cabeçalho mandatório e num corpo opcional. As Tabelas 2-3 e 2-4 mostram a estrutura de um
comando APDU e descrevem cada um dos seus parâmetros, respectivamente.

Tabela 2-3 - Estrutura de um Comando APDU [18].
Comando APDU
Cabeçalho
(Mandatório)
CLA INS P1 P2

Corpo (Opcional)
[Campo Lc]

[Campo Dados]
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[Campo Le]

Tabela 2-4 - Especificação de um Comando APDU [18].
Código

Nome

# Bytes

Descrição

CLA

Classe

1

Classe da Instrução

INS

Instrução

1

Código da Instrução

P1

Parâmetro 1

1

Para qualificar o INS, ou para dados de input

P2

Parâmetro 2

1

Para qualificar o INS, ou para dados de input

[Campo Lc]

Comprimento De 1 a 3
Igual

[Campo Dados] Dados

[Campo Le]

ao

Lc

Comprimento De 1 a 3

Número de bytes presentes em [Campo Dados]
Array de bytes com dados do comando
Máximo bytes no [Campo Dados] na resposta
APDU

A Tabela 2-5 mostra a estrutura de uma resposta. Estas mensagens são respostas a mensagens
de comando. A Tabela 2-6 descreve cada um dos parâmetros destas mensagens.

Tabela 2-5 - Estrutura de uma Resposta APDU [18].
Resposta APDU
Corpo
(Opcional)
[Campo Dados]

Trailer (Mandatório)
SW1

SW2

Tabela 2-6 Especificações de uma Resposta APDU [18].
Código
[Campo
Dados]
SW1

SW2

Nome

# Bytes

Descrição

Dados

Variável

Array de bytes com dados de resposta

1

Estado do processamento do comando

Estado
1
Estado
2

1

Qualificador
comando
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do

processamento

do

A Figura 2-3 ilustra os códigos de resposta devolvidos a um comando APDU.

Figura 2-3 - Códigos devolvidos por uma Resposta APDU [19].
61XX
Processamento
Normal
9000
Processo
Completo
62XX

Aviso
63XX
Código
Devolvido
64XX
Erro de
Execução
65XX

Processo
Interrompido
67XX
Erro de
Verificação
6FXX

2.4.2 ISO/IEC 14443
O ISO 14443 é o standard internacional para "Cartões de Identificação - Cartões de Circuito(s)
Integrado(s) sem contacto - Cartões de Proximidade. Finalizado em 2001, este standard foi criado
inicialmente para dinheiro e bilhetes electrónicos [20]. No entanto, serve actualmente como standard
para cartões de identificação sem contacto.
O ISO 14443 opera a uma frequência de 13.56 MHz e suporta dois protocolos de comunicação Tipo A e Tipo B. A frequência de operação escolhida considerou-se ser a mais apropriada para um
acoplamento indutivo de proximidade eficiente, é compatível com a regulação EMC (Electromagnetic
Compatibility), já se encontra alocada como uma banda ISM (Industrial, Scientific and Medical) e
apresenta uma baixa absorção pelos tecidos humanos.
Hoje em dia é exigido, por parte das entidades, total compatibilidade com as 4 partes – ver Tabela
2-7 - do ISO/IEC 14443 tanto nos leitores (PCD - Proximity Coupling Device) como nos cartões (PICC
- Proximity Integrated Circuit Cards). Assim, este ISO é suportado por praticamente todos os
fornecedores de Smart Cards: a VISA e a MasterCard incluíram nas suas especificações para
contactless.

Tabela 2-7 - Partes constituintes da especificação do standard ISO/IEC 14443.
Parte 1

Características Físicas

Parte 2

Intensidade da Radiofrequência e interface do sinal

Parte 3

Inicialização e Anti-Colisão

Parte 4

Protocolos de Transmissão
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O ISO 14443 define um protocolo que suporta a transmissão de dados fiável e sem erros com
múltiplos cartões, mas não define o conteúdo dos dados. Uma vantagem deste standard é a
retrocompatibilidade com standards anteriores como o ISO 7816-4, preservando assim o investimento
prévio feito em Smart Cards.

2.4.3 MiFare
MiFare é o standard open-source (criado pela Philips e regularizado pela NXP Semiconductors)
que lidera a indústria para transacções em Smart Cards contactless [21]. Este standard não é mais
que um protocolo de codificação/autenticação a ser usado em Smart Cards contactless, de acordo
com as especificações do ISO/IEC 14443 - Tipo A. A "Arsenal Research" (o Instituto de Certificação
MiFare independente) garante que aplicações certificadas de diferentes vendedores são compatíveis
entre si. O standard MiFare é considerado um standard de-facto para a indústria e é actualmente
utilizado como base de comparação para novos standards. A Plataforma de Interface MiFare consiste
numa família de seis produtos [21]:
MiFare Classic - Circuitos Integrados (IC) que usam o protocolo de comunicação MiFare
(standard MiFare 1K e 4K);
MiFare Ultralight - Desenhados para serem baratos e caberem num bilhete de papel.
Apresentam uma alternativa para os bilhetes actuais de banda-magnética.
Controladores Dupla Interface - Inclui o MiFare PRO e o MiFare PROX, que fornecem
flexibilidade e segurança para suportar múltiplas aplicações num único cartão com IC.
MiFare DESFire8 - Primeiro IC contactless a suportar AES (Standard de Codificação
Avançado) assim como métodos de codificação mais comuns como o DES ou o 3DES.
Componentes de Leitura - Leitores e kits de avaliação em conformidade com os standards
contactless tais como o ISO/IEC 14443 A/B e o ISO/IEC 15693.

2.4.3.1. MiFare Classic
Existem dois ICs MiFare Classic diferentes no mercado, o MF1 IC S50 (MiFare 1k) [22] e o MF1 IC
S70 (MiFare 4K) [23]. Ambos os IC diferem apenas na memória. Irá analisar-se explorar o MF1 IC
S50 e apresentar dados acerca da memória do MF1 IC S70.
Um cartão MiFare Classic consiste num cartão de plástico com as medidas especificadas pelo
ISO/IEC 7810 de tipo ID-1, com uma antena e com um chip embebidos. Como se pode ver na Figura
2-4, o chip é constituído pela Interface RF, pela Unidade de Controlo Digital e pela memória
(EEPROM) [22]. Os dados e a energia são transferidos via a antena. A antena consiste numa bobina
com 4 voltas directamente ligada ao chip.
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Figura 2-4 - Estrutura do IC de um cartão MiFare

Em seguida são descritos cada um dos componentes que constituem um cartão MiFare Classic.
Interface Radiofrequência. A interface de Radiofrequência de um chip MiFare Classic está em
conformidade com o ISO/IEC 14443 - Tipo A – ver Tabela 2-8.

Tabela 2-8 - Principais características com o ISO 14443-Tipo A.
Frequência

13,56 MHz

Alcance Leitura/Escrita

<= 10 cm

Velocidade Comunicação

106 Kbps (Fase de anti-colisão)
212 Kbps ou mais (opcional)

Organização da memória. Como foi referido acima, os chips MiFare MF1 IC S50 e MF1 IC S70
diferem apenas na memória. O MF1 IC S50 tem uma memória de 1k organizado da seguinte forma
[22]:
16 Sectores;
Cada sector contém 4 blocos;
Cada bloco tem 16 bytes.

O chip MF1 IC S70 tem uma memória de 4k organizada da seguinte forma [23]:
40 sectores;
32 sectores com 4 blocos;
8 sectores com 16 blocos;
Cada bloco tem 16 bytes.
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Existem 3 tipos diferentes de blocos:
Bloco de Fabricante (Manufacturer): Trata-se do primeiro bloco do primeiro sector e
contem a informação acerca do fabricante do IC. Este bloco fica protegido contra escrita
após a sua escrita no acto de produção. Os primeiros quatro bytes do bloco contêm o
número de série.
Sector Trailer: O sector trailer consiste em 16 bits de acesso. Os bits de acesso 6,7 e 8
especificam o tipo de dados dos blocos e as condições de acesso aos blocos do sector. O
bit 9 está disponível para dados de utilização. As chaves de acesso necessárias para
garantir o acesso aos blocos do sector estão armazenadas nos bits 0 a 5 (Chave A) e nos
bits 10 a 15 (Chave B). Estes últimos bits podem ser usados para armazenar outros
dados, caso não seja necessária a Chave B.
Blocos de Dados: Os blocos de dados podem ser blocos de escrita/leitura ou blocos value.
Os primeiros são utilizados para aplicações do género de controlo de acesso, e os blocos
value são utilizados quando é necessário efectuar operações aritméticas nos valores
armazenados (por exemplo, crédito ou pontos de um cartão de fidelização). Num bloco de
dados, o valor é armazenado três vezes (4 bits por cada vez) e o endereço é armazenado
quatro vezes (1 bit por cada vez). Por razões de segurança, o valor é armazenado de
forma inversa.
Unidade de Controlo Digital. A Unidade Controlo Digital de MiFare Classic tem a seguinte
constituição:
Anti-Colisão: Método que permite que vários cartões no campo de alcance de um leitor
possam ser seleccionados e operados de forma sequencial. Está em conformidade com o
ISO/IEC 14443-3;
Autenticação: Cada bloco de memória está protegido com duas chaves. Esses blocos só
podem ser acedidos se o processo de autenticação que envolve as suas duas chaves for
efectuado com sucesso;
Unidade de Lógica Aritmética (ALU - Arithmetic Logic Unit) e Controlo: Os dados são
armazenados de forma redundante e podem ser incrementados ou decrementados;
Interface EEPROM: Fornece acesso a EEPROM;
Unidade Crypto: A unidade de controlo usa uma cifra STREAM1.

2.4.4 FeliCa
Desenvolvido pela SONY, FeliCa é, assim como o MiFare, um standard para IC contactless. Este
standard foi adoptado em larga escala em muitos países asiáticos, principalmente em áreas como
bilhética de transportes e sistemas de pagamento electrónico. De facto, FeliCa pode mesmo ser visto
como o equivalente asiático ao ―europeu‖ MiFare.
Este standard recorre a um protocolo de comunicação proprietário e é compatível com 212 Kbps,
modo de comunicação Passivo do ISO 18092.
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2.5. NFC (Near Field Communication)
Near Field Communication ou NFC é uma tecnologia emergente focada na conectividade sem fios,
de curto alcance (i.e. apenas poucos centímetros). Trata-se de uma tecnologia que evoluiu da
combinação de outras tecnologias de comunicação e identificação contactless e que facilita a
conectividade entre dispositivos electrónicos. NFC permite interacções bidireccionais de uma forma
simples e segura entre dispositivos electrónicos, permitindo assim aos consumidores efectuarem de
forma segura transacções contactless, acederem a conteúdo digital e conectar dispositivos com um
simples toque [24]. Esta tecnologia móvel vem assim aumentar o conforto, segurança e rapidez em
inúmeros processos tais como pagamentos sem dinheiro físico, compra de bilhetes através do
telemóvel a qualquer hora e em qualquer sítio, melhores esquemas de fidelização com coupons,
vouchers e cartões sempre no seu telemóvel e muitos outros.
O NFC resultou de um esforço inicial da Royal Philips Electronics e da Sony Corporation. Em 2004
estas empresas formaram o NFC Forum para promover a implementação e definição como standard
da tecnologia NFC para garantir a interoperabilidade entre dispositivos e serviços. O NFC Forum tem
neste momento cerca de 130 membros e continua a ser a entidade de referência no universo em
expansão do NFC.
Baseando-se em RFID de curto alcance, esta é uma tecnologia de Smart Cards contactless e
opera a 13,56 MHz. O NFC apresenta uma retro-compatibilidade com os actuais standards
contactless e suporta ainda dois protocolos próprios, o NFCIP-1 e o NFCIP-2. Outra característica
que obvia a flexibilidade desta tecnologia é o facto de um chip NFC poder funcionar não só como um
cartão contactless, mas também como um leitor contactless. Este último modo de funcionamento
torna o NFC muito apropriado para identificação de dispositivos e inicialização de comunicação.
A tecnologia NFC tem três modos de operação diferentes. Os diferentes modos de operação
baseiam-se no ISO/IEC 18092 NFCIP-1 e no ISO/IEC 14443, dois standards de Smart Cards
contactless (ver Figura 2-5) [25]:
Modo Leitura/Escrita - o dispositivo NFC é capaz de ler etiquetas NFC. Este modo tem
uma interface de Radiofrequência que está em conformidade com o ISO 14443 e o FeliCa;
Modo Peer-to-Peer - dois dispositivos NFC podem trocar dados. Por exemplo, pode
partilhar os parâmetros de ligação Bluetooth ou Wifi, ou trocar dados, como cartões de
visita ou fotografias digitais. Este modo está em conformidade com o ISO/IEC 18092;
Modo Emulação de Cartões - o próprio dispositivo NFC age como sendo uma etiqueta
NFC, parecendo para um leitor como sendo um Smart Card contactless tradicional.
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Figura 2-5 – Modos de Comunicação NFC [26]

O telemóvel é o dispositivo móvel de eleição para a implementação desta tecnologia. Tal deve-se
ao facto do telemóvel ser um dispositivo móvel e pessoal que praticamente toda a gente possui. Um
telemóvel com a tecnologia NFC é composto pelos seguintes 3 elementos, como apresenta a Figura
2-6:
Antena - permite a criação do campo magnético utilizado para transmitir os dados;
Chip NFC - gere as comunicações entre o processador das aplicações do telemóvel, o
meio de transmissão de dados (antena) e o local onde se encontram armazenadas as
aplicações (Elemento Seguro);
Elemento Seguro - local onde são armazenadas, de forma segura, as aplicações.
Figura 2-6 – Arquitectura telemóvel NFC

O Elemento Seguro (SE – Secure Element) pode ser visto como um local de armazenamento
seguro presente no telemóvel NFC, para além do chip e da antena. No SE podem ser armazenadas
várias aplicações, operando de forma independente entre elas próprias e do próprio telemóvel.
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Existem várias alternativas desenvolvidas ou ainda em desenvolvimento para o SE. Esta é a área
mais indefinida na tecnologia NFC [27]. O Elemento Seguro pode ser:
(U)SIM - a comunicação entre o chip NFC e o SE presente no USIM (Universal Subscriber
Identity Module ou Universal SIM) é feita recorrendo ao SWP (Single Wire Protocol). O
SWP é a especificação para uma conexão de um único fio entre o SIM e o chip NFC. O
USIM tem vantagens como tornar as aplicações portáveis e de funcionar mesmo quando a
bateria é fraca. No entanto, também apresenta desvantagens como o total controlo
proporcionado às MNO (Mobile Network Operators) sobre a distribuição OTA (Over-theAir) das aplicações, ou a necessidade de obter um telemóvel com chip NFC e um USIM
com SE para que seja possível utilizar todas as funcionalidades da tecnologia [28]. No
momento,

este

protocolo

recentemente

validado

pela

ETSI

(European

Telecommunications Standards Institute) ainda não suporta MiFare, o que pode ser
considerado uma grande desvantagem, principalmente na Europa (zona onde o MiFare é
mais usado em aplicações de Smart Cards) [29];
Chip embebido no telemóvel - esta solução não apresenta nenhuma particularidade no
que diz respeito à comunicação com o chip NFC, sendo que ambos estão embebidos no
mesmo sistema do telemóvel. Esta solução tem algumas vantagens como a maior
facilidade e menor investimento necessário à partida para que uma pessoa adira à
tecnologia (apenas é necessário mudar de telemóvel, o cartão SIM continua a ser o
mesmo). No entanto também apresenta desvantagens como a impossibilidade de
funcionar sem bateria e a não portabilidade das aplicações [28];
Cartões de memória (MMC ou SD) - esta solução embora permita tornar as aplicações
portáveis, apresenta alguns problemas a nível de segurança e está neste momento numa
fase evolutiva inferior a qualquer uma das duas soluções anteriores, que já estão em
variados testes piloto.
O facto de cada uma das alternativas apresentar vantagens e limitações consideráveis tem vindo a
motivar uma discussão acerca da melhor solução entre Operadoras de Redes Móveis (MNO),
entidades prestadoras de serviços (bancos, empresas de transportes, …) e entidades que pretendem
ter um papel regulador da distribuição OTA (over-the-air) das aplicações e da gestão das chaves das
mesmas.
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2.6. Plataformas de Desenvolvimento
2.6.1 Java
Java é uma das tecnologias mais utilizadas actualmente para o desenvolvimento de aplicações.
Esta é uma das linguagens de programação que permite desenvolver uma aplicação
independentemente não só do hardware do dispositivo em que se pretende instalar a aplicação, mas
também do Sistema Operativo desse dispositivo. Assim, aplicações Java são extremamente portáveis
e podem ser desenvolvidas independentemente do tipo ou fabricante do dispositivo, desde que este
suporte a plataforma Java
A plataforma Java 2 consiste nos seguintes elementos:
Linguagem de Programação;
Máquina Virtual JVM (Java Virtual Machine);
APIs (Application Programming Interfaces).
Os dois passos necessários para se poder executar uma determinada aplicação Java num
determinado dispositivo compatível são a compilação da aplicação e a posterior interpretação para
código máquina. O segundo passo é levado a cabo pela máquina virtual. Assim, se um dispositivo
incorporar uma JVM que permita interpretar uma aplicação para a linguagem da máquina, o
programador não tem de se preocupar qual a máquina em que irá ser executada a aplicação que está
a desenvolver. As APIs são bibliotecas de código pré-compiladas que podem ser reutilizadas pelo
programador através de interfaces bem definidas.

2.6.2 Java 2 Micro Edition
A plataforma Java 2 Micro Edition (J2ME) é um subset da plataforma Java 2, que permite
desenvolver e executar aplicações em ambiente Java, mas com algumas limitações (por exemplo,
APIs, memória ou capacidade de processamento). Actualmente, existe um leque bastante grande de
dispositivos móveis que suportam esta plataforma, e este número tem vindo a aumentar nos últimos
anos [30]. Este facto torna a plataforma J2ME uma óptima escolha para desenvolver aplicações para
esse tipo de dispositivos, o que tem levado também ao a um grande aumento de aplicações
desenvolvidas em J2ME.

2.6.3 Java Card
A plataforma Java Card é, tal como o J2ME, um subset da plataforma Java 2. Esta plataforma foi
criada de forma a permitir desenvolver e executar aplicações ou applets para Smart Cards. Esta
plataforma consiste em três especificações:
Máquina Virtual JCVM (Java Card Virtual Machine);
Ambiente de Execução JCRE (Java Card Runtime Environment);
API Java Card.
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Um Smart Card pode conter várias aplicações Java Card, de diferentes entidades. Uma applet
Java Card é executada no ambiente de execução da área Java Card de um Smart Card e representa
o lado cliente do sitema. Depois, existe o lado do leitor, que contém uma aplicação responsável por
comunicar com uma determinada applet instalada no Smart Card e com o sistema back-end. Essas
aplicações podem estar instaladas em diferentes máquinas tais como um dispositivo móvel, um
computador, um Ponto de Vendas, etc. Estas máquinas estabelecem comunicação com os cartões
através dos CADs (Card Acceptance Devices), que são as interfaces entre as applets dos Smart
Cards e as aplicações servidor.
A Figura 2-7 mostra a estrutura de um sistema Java Card.

Figura 2-7 -Componentes típicos de um Java Card

Applet

Applet

Extensões
Específicas
APIs e Framework Java Card

Java Card Virtual Machine

JC Runtime Environment

Applet

Sistema Operativo

2.7. Soluções Semelhantes
Como já foi dito e justificado no capítulo anterior, os sistemas de fidelização são actualmente uma
componente imprescindível para todas as entidades que pretendam ―ganhar a confiança‖ dos seus
clientes. Esta ―confiança‖ é o elemento que permite criar uma ligação com cada um dos clientes,
possibilitando que, muitas vezes, o cliente prefira a qualidade ao preço.

2.7.1 Sport Lisboa e Benfica
O Sport Lisboa e Benfica é um clube de futebol bem conhecido por toda a gente. A grande maioria
dos clubes de futebol, se não a sua totalidade, apresenta um orçamento muito elevado todos os anos
e necessitam de ter bastantes lucros ao longo do ano para se manterem. Uma das fontes de receitas
mais relevantes são a assistência das partidas realizadas em casa, e assim, é necessário atrair o
máximo de associados e simpatizantes para os jogos, para tentar encher ao máximo o estádio.
Outra fonte de receitas muito importante são as quotas pagas pelos sócios do clube. Ora, para
que um simpatizante se torne associado, é necessário apresentar vantagens em contrapartida ao
pagamento das quotas. Como o futebol é um jogo e nem sempre um clube passa por fases
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favoráveis, é preciso apresentar condições aliciantes para os sócios para além de resultados
desportivos positivos.
Resumindo, um clube de futebol precisa de investir não só numa equipa que lhe permite alcançar
objectivos que agradem os adeptos, mas também tem de se preocupar em oferecer outras vantagens
tais como:
Infraestruturas de qualidade;
Preços acessíveis;
Promoções em bilhetes, artigos de marketing do clube e outros;
Parcerias com outras entidades que forneçam descontos aos associados;
Inovação a nível tecnológico.
O Benfica, assim como muitos outros clubes por todo o Mundo, possui um sistema completo de
fidelização, centralizado no conceito de sócio. Assim, um associado com as quotas pagas, tem ao
seu alcançe um leque de regalias em diferentes áreas.
O sistema do Benfica baseia-se num cartão MiFare, onde os dados do associado são
armazenados. A estrutura deste cartão está de acordo com o standard de bilhética Calypso,
aumentando assim a sua flexibilidade, já que o standard Calypso foi desenvolvido com o intuito de
garantir a interoperabilidade entre diferentes sistemas de bilhética. Este cartão consiste num Smart
Card contactless que estabelece comunicação com o ISSO/IEC 14443. Para além de se tratar de um
Smart Card, o Cartão Benfica tem ainda uma interface de Banda Magnética, com o fim de ser
utilizado nos parceiros.
O cartão permite ao associado aceder a maioria das suas vantagens a partir do seu cartão. Por
exemplo:
Quando compra um bilhete (de época, pontual ou de um conjunto de partidas), o Sistema
Central passa a reconhecer o cartão em questão com válido para essa(s) partida(s).
Assim, ao chegar à porta do estádio correspondente ao bilhete, o associado só tem de
aproximar o cartão do leitor do torniquete. O leitor lê os dados do sócio, comunica-os ao
Sistema Central, que verifica a validade do acesso em questão. Em seguida o leitor que
fez o pedido recebe a resposta do Sistema Central. Caso a resposta seja positiva, efectua
a alteração dos dados no cartão e desbloqueia o torniquete, permitindo a passagem do
associado;
Após o abastecimento de combustível da sua viatura, um associado do Benfica apresenta
o seu cartão no balcão. Caso tenha o cartão associado à Caixa Geral de Depósitos
(entidade financeira parceira do SLB para as soluções financeiras), pode efectuar o
pagamento do cartão, com um desconto no valor total de €0,04 por litro. Caso não tenha
nenhuma conta associada ao cartão, o associado apresenta o cartão, o operador de caixa
passao cartão no leitor de banda magnética. O leitor comunica com o sistema central da
Repsol, valida o cartão e o desconto é automaticamente aplicado ao valor total do
abastecimento.
Como se pode verificar, as tecnologias que suportam o sistema de fidelização do Benfica são
diversificadas para permitirem uma inter-operabilidade entre o clube e os seus parceiros. Inclusive, a
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tecnologia Smart Card é perfeitamente compatível com a tecnologia NFC. No entanto, um associado
precisa de ter o cartão consigo se quiser aceder a todas as funcionalidades e serviços que este
oferece. Assim, esta é uma solução que já existe, completa e preparada para a solução NFC
proposta.

2.8. Conclusão
Neste capítulo foram analisadas as tecnologias que apresentam soluções alternativas para o
problema que foi colocado.

Tabela 2-9 - Identificação das vantagens de cada uma das tecnologias analisadas
Código de

Banda

Barras

Magnética

Baixo Custo

X

X

Formato Humano

X

RFID

Smart
Cards

NFC

Comunicação Simples

X

X

X

Comunicação Rápida

X

X

X

Fiável

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Capacidade de Processamento
Informação Estática

X

X

X

Informação Dinâmica
Muita Informação

X

Grande Durabilidade
Robusto

X

Interoperabilidade
Comunicação sem Contacto

X

X

X

Segurança de Dados

X

X

X

X

X

Portabilidade
Integração
Standards Bem Definidos

X
X

X

Alcance

X

X

Grande

Pequeno

Pequeno

Etiqueta e Leitor

X

Comunicação Peer-to-Peer

X

GUI

X

A Tabela 2-9 resume as vantagens de cada uma das tecnologias estudadas neste capítulo. Como
se pode ver nas duas primeiras colunas, o código de barras e a banda magnetica são tecnologias
bastante limitadas a nível de funcionalidades. De facto, ambas têm uma curta esperança de vida, e
são utilizadas para mercados muito específicos. Os Códigos de Barras são tipicamente utilizados
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para Grandes Cadeias de Produtos Alimentares. A Banda Magnética serve principalmente o mercado
financeiro (cartões bancários), mas tem no entanto vindo a ser substituída por tecnologias (com e
sem contacto) mais evoluídas. Os códigos de barras sofreram uma evolução para os Códigos de
Barras 2D (também denominados QR-Codes ou Data Matrix), que ja permitem armazenar mais
informação, e que assim têm conseguido expandir-se para outros mercados (por exemplo, a indústria
de produção de fármacos).
O RFID é uma tecnologia que apenas nas últimas duas décadas tem conseguido vingar, muito
devido à diminuição dos custos associados. No entanto, esta tecnologia apresenta limitações, como
por exemplo a falta de capacidade de processamento. É no entanto uma tecnologia em expansão,
mas que se aplica a mercados específicos, como por exemplo, logística e controlo de stocks.

Figura 2-8 - Número de vantagens por tecnologia analisada

Por fim, temos os Smart Cards e o NFC. Estas não são propriamente tecnologias distintas, já que
o NFC engloba também na sua arquitectura a tecnologia Smart Card. Assim, todas as vantagens que
os Smart Cards oferecem, fazem também parte do conjunto de vantagens oferecidas pela tecnologia
Near Field Communication (NFC). Esta tecnologia, para além dessas vantagens, apresenta ainda
vantagens que mais nenhuma das tecnologias estudadas apresentam, nomeadamente, a capacidade
de funcionar ora como etiqueta (i.e. identificador uníco ou cartão Smart Card) ora como leitor, a
possibilidade de estabelecer comunicações entre dispositivos NFC através de uma ligação Peer-toPeer e ainda a possibilidade de apresentar uma interface gráfica para o utilizador que lhe permite, por
exemplo, consultar ou gerir dados dos seus cartões Smart Cards armazenados no Elemento Seguro
do dispositivo.
Pelas razões acima indicadas, e como se pode comprovar pelo gráfico da Figura 2-7, a tecnologia
NFC apresenta mais vantagens que as outras tecnologias utilizadas em soluções de fidelização –
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dezasseis das vinte e uma vantagens analisadas. As vantagens que diferenciam o NFC da tecnologia
mais semelhante – os Smart Cards – são vantagens fundamentais para conseguir cumprir os
requisitos definidos para a solução proposta, o que comprova claramente que a tecnologia Near Field
Communication é a tecnologia a ser utilizada no desenvolvimento do problema que este trabalho
trata.
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3 Arquitectura
Neste capítulo é apresentada a arquitectura definida para a implementação da solução proposta
na secção 1.4. A arquitectura foi definida tomando sempre em conta que os objectivos propostos na
secção 1.2 tinham de ser cumpridos. Assim, procurou-se que a arquitectura final fosse modular,
abrangente e flexível.
Como se verificou na Tabela 1-1, os programas de fidelização são ferramentas a que muitas
entidades recorrem para gerir e criar relações com os seus clientes. Entre todas elas existem
variados tipos de programas. Essas várias aplicações possíveis para um programa de fidelização
foram analisadas de forma a optimizar a flexibilidade da arquitectura. As questões mais revelantes
consideradas estão relacionadas com a estrutura de dados associada a cada cliente fidelizado:
Quais são os dados necessários?
Como se devem gerir e analisar as interacções dos clientes com as entidades?
Como e onde devem esses dados ser armazenados?
Após várias iteracções, considerou-se que a arquitectura ilustrada na Figura 3-1 cumpre os
requisitos propostos. A arquitectura é constituída por três grupos de componentes: o Sistema Cliente,
o Sistema Central e o grupo de Interfaces de Comunicação.
O Sistema Cliente é o grupo de componentes que armazenam, gerem e permitem aceder aos
dados referentes ao cliente e que lhes permitem identificar-se como fazendo parte desse programa,
ou seja, os dados que são actualmente armazenados nos cartões. O Identificador Unívoco, o Saldo
ou o Histórico de Interacções são alguns desses dados. O Servidor Central consiste no conjunto de
componentes responsáveis pela implementação da lógica de negócio associada às entidades que
emitem os cartões de fidelização. Para além disso, estes componentes suportam a comunicação feita
com as Interfaces de Comunicação. O grupo de interfaces de comunicação corresponde aos
dispositivos utilizados para que as interacções cliente-entidade possam existir. Esses disposittivos
podem ser de carácter local ou remoto.
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Figura 3-1 - Representação Modular da Arquitectura
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3.1. Sistema Cliente
O Sistema Cliente consiste num conjunto de componentes que implementam as seguintes
funcionalidades:
Possibilidade de manter instaladas de forma segura várias instâncias de aplicações de
fidelização, de uma forma centralizada;
Permite ao utilizador do dispositivo móvel (e cliente de programas de fidelização de várias
entidades) aceder às funções de cada um dos programas de fidelização da mesma forma
que o faz actualmente, quando utiliza os cartões das entidades com que está fidelizado;
Permite ao utilizador do dispositivo móvel consultar e gerir os dados de cada um dos
cartões, recorrendo ao ecrã e ao teclado desse dispositivo;
Permite aos utilizadores que tenham o Sistema Cliente instalado no seu dispositivo móvel
aceder a funcionalidades de troca de dados entre os seus dispositivos móveis, recorrendo
à tecnologia NFC;
O Sistema Cliente está dividido em duas componentes principais: a componente J2ME e
componente Java Card. A componente J2ME consiste numa aplicação executada no ambiente J2ME
(MIDlet). A componente Java Card consiste em duas aplicações executadas em ambiente Java Card
(applets): uma aplicação responsável por instanciar os cartões de fidelização das entidades com as
quais o cliente está fidelizado e uma aplicação responsável por registar cada um desses cartões. A
arquitectura do Sistema Cliente divide-se nestas duas componentes por razões de segurança.

3.1.1 Componente J2ME
A componente J2ME consiste basicamente numa MIDlet J2ME que serve de interface para que o
utilizador do dispositivo móvel possa aceder e gerir os dados dos seus cartões e possa também
comunicar com as entidades com as quais está fidelizado.
A MIDlet implementa os algoritmos que gerem a troca de informação entre a camada de
persistência e a interface de utilizador. Esta pode obter a informação que apresenta ao utilizador no
armazenamento de registos, comunicando ou com a componente Java Card, ou com o Sistema
Central ou com outro dispositivo móvel. Depois de obter essa informação, esta é tratada e
apresentada ao utilizador recorrendo ao visor do dispositivo móvel.
A MIDlet está estruturada da seguinte forma:
Camada de Comunicação
Camada de Persistência de Dados
Camada de Apresentação e Lógica de Negócio
A camada de comunicação fornece os pontos de acesso necessários para que a informação
possa chegar até à MIDlet ou possa ser fornecida pela mesma. Esta permite ainda que a informação
seja trocada através de GPRS (General Packet Radio Service), GSM (SMS), Bluetooth, ISO/IEC
18092 NFC-IP1 e ISO/IEC 14443-A.
Existem dados que, embora importantes, não necessitam de ser armazenados com segurança
acrescida, logo podem ser armazenados pela API RMS (Record Management System) da Plataforma
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Java 2 Micro Edition (J2ME). O tamanho máximo que pode ser armazenado no RMS varia de
dispositivo para dispositivo. O acesso ao RMS e aos dados nele armazenados é garantido pela
camada de persistência de dados.
Por fim, a camada de apresentação e Lógica de Negócio estruturam a forma como o utilizador
interaje com a MIDlet. A selecção de cartão activo, o débito/crédito de pontos, o débito/crédito de
dinheiro, a consulta de saldos (pontos e dinheiro) e a consulta de catálogo são as principais
funcionalidades da MIDlet. A Lógica de Negócio é em grande parte suportada por estas camadas:
para os dados armazenados no RMS é suportada na totalidade; para os dados cujos requisitos de
segurança são mais elevados (assets), a lógica de negócio é suportada pelas aplicações instaladas
na área de Java Card.

3.1.2 Componente Java Card
É na área Java Card do Elemento Seguro do dispositivo móvel que são emulados os cartões de
fidelização do utilizador. Uma das questões que se levantam quando se fala do conceito de
centralizar vários cartões (i.e. manter várias instâncias de uma aplicação Java Card num mesmo
ambiente Java Card) é: como fazer a gestão de qual a instância que está activa?
Na arquitectura apresentada, existem duas aplicações Java Card (applets): a aplicação que define
a estrutura, os objectos e os métodos de cada cartão de fidelização e a aplicação que regista os
cartões, responsável por mapear os identificadores das instâncias dos cartões (AID – Application
Identifier) e por manipular os dados desses cartões consoante os comandos executados pela MIDlet.
A aplicação que define um cartão armazena os dados mais sensíveis do ponto de vista de
segurança, como por exemplo os saldos de pontos e dinheiro. Esses dados podem ser manipulados
(i.e. incrementados ou decrementados) e consultados apenas através de métodos partilhados com a
aplicação de gestão de registos de cartões.
A aplicação que gere os registos dos cartões armazena de forma segura os dados que permitem
aceder aos métodos partilhados da aplicação cartão. Esses dados são: número de cartão, a entidade
emissora do cartão, o tipo de cartão, a data de emissão do cartão, a data de validade do cartão e o
AID (Applet Identifier) de instância de cada cartão instalado.
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Figura 3-2 - Fluxo de interacções entre um dispositivo NFC e um leitor NFC para um crédito de
100 pontos
Creditar 100 pontos da entidade Teste
Leitor NFC

Dispositivo NFC
Instalar cartão da entidade

Criar registo do cartão

Enviar APDU ―Creditar Pontos‖

Devolve
Valor total

Devolve valor e confirma transacção

Consideremos o exemplo ilustrado na Figura 3-2:
Primeiro teve de se instalar o cartão, instanciando a applet com o AID ―|teste.app‖. As
instâncias de applets cartões têm um contexto próprio no JCRE (Java Card Runtime
Environment), logo a applet pertence a uma package cujo AID é ―|cartoes.pkg‖. Esta é a
primeira instância de cartão da applet ―teste‖, logo o seu AID de instância é
―|teste01.card‖;
Após concluída com sucesso a instalação, é criado um novo objecto Registo de Cartão e
armazenado persistentemente. Estas tarefas são executadas pela aplicação de gestão de
Registo de Cartões;
Em seguida o comando APDU ―Creditar Pontos‖ é enviado à aplicação de gestão de
Registo de Cartões, com o valor dos 100 pontos que se quer creditar. Este comando pode
ser enviado pela MIDlet ou por um componente externo;
A aplicação de gestão de registos de cartões consulta os objectos que gere, e obtém o
AID correspondente à instância do cartão 1 da entidade Teste (o AID é ―|teste01.card‖).
Com esse AID, a aplicação obtém um objecto de interface partilhado (SIO – Shareable
Interface Object), e invoca o comando da aplicação cartão que permite incrementar os
pontos (o valor de pontos é passado na invocação docomando);
A instância do cartão efectua as operações do comando de incremento de pontos, e
devolve o valor final de pontos à aplicação de gestão de registos de cartões;
A aplicação de gestão de registos de cartões devolve (numa mensagem APDU) o valor
final dos pontos à componente que enviou o comando APDU ―Creditar Pontos‖.
A arquitectura exemplificada acima apresenta vantagens do ponto de vista de segurança:
O acesso aos dados mais sensíveis de um cartão é feito dentro da JCRE (Java Card
Runtime Environment). Os AIDs que permitem esse acesso, bem como o número dos
cartões, estão armazenados de forma persistente, não se perdendo;
Os dados de referência (palavra-passe principal) estão também armazenados
persistentemente. A palavra-passe principal permite garantir que o acesso Registo de
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Cartões -> Cartão só é feito se o componente externo que está a comunicar com a
aplicação de Registo de Cartões fornecer a palavra-passe principal correcta.

3.1.3 Componente MiFare
A área MiFare do Elemento Seguro possibilita armazenar dados e aceder aos mesmos de uma
forma segura. Assim, uma alternativa à arquitectura descrita seria: recorrer ao MiFare para
armazenar os dados dos cartões e dos registos dos mesmos. Esta alternativa além de garantir maior
segurança dos dados, apresenta ainda a vantagem de o MiFare ser retro-compatível com outros
standards.

3.2. Sistema Central
O Sistema Central apresenta as seguintes funcionalidades:
Criar novos cartões de cliente e instalá-los nos dispositivos móveis local (leitor compatível)
ou remotamente (distribuição OTA – Over-The-Air);
Personalização dos cartões de cliente instalados;
Gerir os dados dos Clientes e actualizá-los caso necessário de forma local (leitor
compatível) ou de forma remota (GPRS, GSM ou Bluetooth);
Trocar informação com instâncias de aplicações cartão instaladas num dispositivo móvel.
Esta troca de informação só pode ser feita de forma local (ISO/IEC 14443, NFC-IP1). A
troca de informação referida consiste basicamente no envio de comandos disponibilizados
pela aplicação de gestão de Registo de Cartões.
O Sistema Central divide-se em duas máquinas: a Componente Servidor e as Bases de Dados. O
Componente Servidor consiste num conjunto de aplicações que gerem as funcionalidades tanto de
carácter Gestão de Relação com o Cliente (CRM – Customer Relationship Management) ou de
carácter de atendimento (por exemplo, Postos de Venda ou Balcões de Apoio). As Bases de Dados
são responsáveis por armazenar e relacionar os dados que fazem parte da solução, tanto os de CRM
como os de atendimento.

3.2.1 Componente Servidor
O componente servidor consiste em três componentes distintas: a Gestão de Cartões, a Gestão
de Transacções e a Gestão de Campanhas.
A Gestão de Cartões consiste numa aplicação que permite:
Gerir os dados de cartões de cliente já existentes;
Instalar e personalizar os cartões de forma local ou remota (OTA);
Criar novos cartões;
Apagar cartões existentes;
Instalar a MIDlet de Fidelização local ou remotamente (wap-push).
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A Gestão de Transacções consiste numa aplicação que implementa o seguinte conjunto de
funcionalidades:
Carregamento de dinheiro;
Transacções de atendimento, nomeadamente crédito/débito de pontos ou débito de
dinheiro;
Tratamento dos dados, dados esses que serão servidos à aplicação de Gestão de
Campanhas, de forma a criar campanhas promocionais e de marketing o mais orientadas
ao cliente específico possível.
Gestão de Campanhas consiste numa aplicação que permite:
Criar, remover e editar campanhas promocionais;
Gravação de cupões promocionais em etiquetas NFC;
Editar o catálogo de produtos;
Fornecer remota (GPRS ou Bluetooth) ou localmente (NFC-IP1) o catálogo de produtos à
MIDlet do dispositivo móvel de um determinado cliente;
Este conjunto de aplicações foi arquitecturado de forma a simular da melhor forma o que seria a
aplicação real de uma solução de fidelização recorrendo a cartões armazenados em dispositivos
móveis com NFC.

3.2.2 Bases de Dados
As Bases de Dados instaladas para servir o Sistema Central são a Base de Dados de Cliente
(LoyaltyDB) e a Base de Dados de Campanhas (VersionsDB). As suas funções são, respectivamente:
Armazenar e relacionar os dados de cliente, de contacto, de cartões e de consumos
(transacções);
Armazenar e relacionar os dados de campanhas promocionais e de catálogo.
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Figura 3-3 - Modelo de Dados da Base de Dados LoyaltyDB

Na Base de Dados LoyaltyDB cada cliente fidelizado pode ter vários cartões de fidelização. Os
consumos efectuados estão associados ao cartão com que foram registados e não ao cliente.

3.3. Interfaces de Comunicação
As interfaces de comunicação, na realidade, não são mais que os meios que podem ser utilizados
pelo Sistema Cliente e pelo Sistema Central para trocarem informação entre si. Para a arquitectura
aqui apresentada, os meios de comunicação que se aplicam são:
Para comunicações locais: Access Points Bluetooth e leitores compatíveis com os
protocolos ISO/IEC 14443-A e ISO/IEC 18092 NFC-IP1;
Para comunicações remotas: GPRS (General Packet Radio Service) e GSM (Global
System for Mobile communications).

3.4. Diagramas de Interacção
Os diagramas de interacção apresentados em seguida pretendem demonstrar as interacções que
existem entre os vários actores quando são criados e emitidos novos cartões, quando existe uma
interacção que implique troca de informação entre o Sistema Central e o Sistema Cliente ou quando
dois utilizadores que sejam clientes da mesma entidade pretendam trocar pontos dos seus cartões.
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Figura 3-4 - Diagrama de Interacção para Criação/Actualização de Cartões
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O Emissor de cartões de uma determinada entidade emite os pedidos pendentes de novos cartões, ou emite as
actualizações da estrutura dos cartões.
O Utilizador pretende fidelizar-se numa entidade, e envia um pedido remoto à entidade em questão, para que lhe seja
enviado um cartão. O pedido é redireccionado e enviado à central de cartões. A central de cartões verifica se o emissor já
criou esse cartão. Caso já esteja, esta envia o cartão de volta ao utilizador.
O Utilizador pretende fidelizar-se numa entidade e apresenta o telemóvel NFC num balcão da entidade. O balcão cria um
pedido e envia-o à central de cartões. A central de cartões verifica se o emissor já criou esse cartão. Caso já esteja, esta
envia o cartão de volta ao balcão que efectuou o pedido. Em seguida, o balcão efectua a instalação, gravando o cartão no
telemóvel NFC do utilizador.

O diagrama acima ilustra as duas vertentes de instalação de um cartão. Como a legenda
descreve, o fluxo laranja descreve qual a ordem de interacções para que um cartão seja instalado no
dispositivo de um utilizador, quando o pedido de instalação é feito remotamente. O fluxo verde, por
sua vez, descreve a ordem de interacções para que um cartão seja instalado no dispositivo de um
utilizador de uma forma local.
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Figura 3-5 - Diagrama de Interacção para transacções de informação
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O Utilizador está a efectuar um movimento com uma entidade com a qual tem uma
relação de fidelização. Acede à aplicação de gestão de cartões do seu telemóvel e
selecciona o cartão que representa a relação de fidelização com a entidade em
questão. Após efectuada a alteração dos dados e esta ter sido enviada, os dados
actualizados são apresentados no ecrã do telemóvel.
O Utilizador pede uma actualização remota. O pedido é enviado ao servidor onde se
encontra a central de dados dos cartões da entidade. Esse servidor verifica qual o
cartão para o qual foi efectuado o pedido de actualização e envia os dados
actualizados para o telemóvel de onde foi efectuado o pedido.
O Utilizador pede uma actualização local ou envia os dados necessários para a
transacção que estiver a efectuar com a entidade. O balcão local identifica o cartão
para qual deve ser efectuada a actualização de dados, e envia um pedido de
actualização à central de cartões da entidade. O servidor acede aos dados do cartão
em questão, actualiza os dados referentes à transacção (pontos, desconto,...) e
envia os novos dados do cartão para o balcão que efectuou o pedido. O balcão
envia os dados para o telemóvel do Utilizador que o apresentou.

A Figura 3-5 ilustra como um utilizador pode transaccionar informação com uma entidade da qual
tenha um cartão instalado. Os dados actualizados podem ser de carácter geral como, por exemplo,
promoções ou histórico de transacções, mas também podem ser de carácter seguro. As transacções
seguras e as transacções de carácter geral diferem ainda na forma como se efectuam, já que os
requisitos das transacções seguras são mais exigentes.
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Figura 3-6 - Diagrama de Interacção para transferência de informação entre dois telemóveis NFC
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O Utilizador A está a enviar pontos de um cartão de uma entidade. O Utilizador A acede à Interface
Gráfica da sua aplicação do telemóvel, selecciona o cartão em questão e escolhe a opção de envio de
pontos. No ecrã que surge, este insere a quantidade de pontos que pretende transmitir e activa o envio
dos mesmos. Ao mesmo tempo, o Utilizador B activa a recepção de pontos para um cartão da mesma
entidade da qual o Utilizador A iniciou a transmissão de pontos.
O telemóvel do Utilizador A, de acordo com o protocolo definido, inicia uma transmissão de pontos e fica à
espera que um outro dispositivo NFC se ligue a ele. O telemóvel do Utilizador B, conecta-se ao telemóvel
do Utilizador A, em modo de recepção de pontos.
A transmissão de pontos entre o telemóvel do Utilizador A e o telemóvel do Utilizador B foi concluída. O
telemóvel do Utilizador B apresenta, na Interface Gráfica, uma notificação da conclusão da transmissão,
mostrando os dados dessa transmissão. O Utilizador B pode então confirmar que recebeu pontos e
quantos pontos foram transmitidos.

O terceiro, e último, diagrama apresentado na Figura 3-6 refere-se a uma das características mais
inovadoras da tecnologia que suporta a solução apresentada, o Near Field Communication ou NFC.
Aqui, as transacções são feitas entre dois telemóveis NFC. A troca de informação que o diagrama
representa é feita através da comunicação Peer-to-Peer, que é uma das características da tecnologia
usada.
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4 Implementação
Este capítulo refere-se à fase de implementação de uma solução que cumpre os requisitos
definidos no primeiro capítulo e que permite atingir os objectivos propostos. Pela sua complexidade e
relevância para que se atingissem os objectivos, é dado mais ênfase ao Sistema Cliente. No entanto,
a implementação do Sistema Central é também coberta por este capítulo, principalmente a
implementação do componente de Gestão de Transacções (ver Figura 3-1).
As decisões tomadas, tanto a nível de lógica de negócio como a nível de estrutura dos
componentes, são descritas e fundamentadas em seguida. A Figura 4-1 ilustra a forma faseada como
foi implementada a solução e ainda a dependência de cada um dos componentes. Essa dependência
é evidente principalmente pela dependência de alguns componentes para que fosse possível efectuar
os testes.

Figura 4-1 - Fases de implementação
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A primeira fase consistiu na implementação das applets Javacard, onde os cartões de cada
utilizador são armazenados. Testes unitários foram realizados antes de iniciar a implementação da
segunda fase.
A segunda fase consistiu na implementação da MIDlet de Fidelização, que permite ao utilizador
consultar e gerir os dados dos seus cartões (applets Javacard). Para além disso, a MIDlet de
Fidelização permite ainda comunicar com outros dipositivos NFC em que se encontre instalado o
mesmo Sistema Cliente desta solução. As funcionalidades da MIDlet de Fidelização foram validadas
com os testes unitários e de sistema.
A terceira fase consistiu nos testes de integração dos componentes implementados nas duas
primeiras fases, permitindo assim validar que esses componentes estavam integrados e que as
funcionalidades partilhadas entre eles estavam correctamente implementadas.
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A quarta fase, e primeira fase da implementação do Sistema Central, consistiu na implementação
da Base de Dados do Sistema Central. Foram ainda realizados testes unitários e de integração da
Base de Dados.
A quinta fase consistiu na implementação do componente responsável pela Gestão das
Transacções, que é a aplicação utilizada no Balcão (ver Figura 3-6). Além dos testes unitários, foram
ainda realizados testes de integração com a Base de Dados e com o Sistema Cliente. A
apresentação da aplicação foi testada por vários utilizadores
Por fim, a sexta e última fase, consistiu na implementação da aplicação de Gestão de Cartões.
Nesta fase foram ainda realizados os testes unitários e de integração de toda a solução. A sexta fase
foi concluída com os testes de sistema que permitiram corrigir alguns erros apontados pelos
utilizadores.

4.1. Hardware Utilizado
O NFC é uma tecnologia recente e ainda em estado de especificação, o que se traduziu em
algumas dificuldades em escolher o melhor hardware a utilizar na implementação, mas também a
aquisição do mesmo.
Após um período de pesquisa e estudo das alternativas, a escolha recaiu sobre o Nokia 6131 NFC
(ver Figura 4-2) e o leitor NXP/Philips Pegoda CL RD 201 (ver Figura 4-3). O primeiro consiste num
protótipo desenvolvido pela Nokia, e que foi uma adaptação à tecnologia de um modelo de telemóvel
que já existia no mercado, mas sem a tecnologia NFC. Esse modelo era o Nokia 6131 Classic. A
escolha deste modelo da Nokia justifica-se pelo facto de ser o telemóvel NFC que melhor
implementava as especificações definidas, por ser um modelo que já havia dado muitas provas em
projectos piloto em várias cidades europeias, pelo facto de ser acompanhado por vários
programadores no Forum da Nokia [31] e também pelo facto de terem sido cedidos algumas unidades
pela Nokia.

Figura 4-2 - Nokia 6131 NFC

O leitor foi também uma escolha um pouco complicada, mas por razões diferentes. A principal
preocupação foi adquirir um leitor que fosse ao máximo compatível com as especificações da
tecnologia NFC, nomeadamente o ISO/IEC 14443 Tipo A & B e com NFCIP-1 (ISO/IEC 18092). Esse
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objectivo acabou por não ser possível atingir, sendo que por diversas razões o leitor adquirido foi o
Pegoda CL RD 701 da NXP/Philips. Este leitor é apenas compatível com o ISO/IEC 14443 Tipo A &
B. No entanto foi implementada a comunicação NFCIP-1 (Peer-to-Peer) através da troca de
informação entre dois telemóveis. Essa implementação permitiu assim provar o conceito referente a
esse tipo de comunicação

Figura 4-3 - Leitor Pegoda CL RD 701

4.2. Applets Java Card
As applets Javacard são o núcleo de toda a solução sendo que é sobre elas que assenta toda a
lógica do Sistema Cliente e Central. Para a implementação de ambas as applets (Registo de Cartões
e Cartão) foi utilizado o Eclipse [32], que é um IDE (Integrated Development Environment) Open
Source. Para o desenvolvimento das applets foi usado o plugin de ferramentas JCOP (Java Card
Open Platform) [33] e a versão 2.2.1. do JCRE. O sistema operativo embebido sobre a qual são
executadas as applets desenvolvidas para o JCOP é o GlobalPlatform (anteriormente denominado
por Open Platform). Esta ferramenta fornece um meio de desenvolvimento próprio de Java Cards e
um meio de execução e teste dos mesmos, ambos integrados no IDE Eclipse. Esta ferramenta
permite gerar os ficheiros .CAP e instalá-los, seja no seu emulador, seja num JCRE externo (i.e.
cartão ou outro tipo de dispositivo com uma área de Java Card).
Devido às limitações de tipos primitivos do subset, a implementação do Java Card obrigou a que o
desenho das applets fosse detalhadamente documentado antes de prosseguir a implementação. Este
desenho e a documentação resultante tornou a implementação das applets mais fácil e eficaz.

4.2.1 Applet Registo de Cartões
Esta applet tem como principal função gerir uma lista de objectos de entrada de cartão
(CardEntry), fazendo assim o mapeamento entre os cartões que estão realmente instalados e essa
mesma lista. As características de arquitectura desta applet encontram-se descritas no capítulo
anterior.
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4.2.1.1. Descrição Funcional
As principais funções desta applet são armazenar de forma persistente o número de cada cartão,
a sua entidade emissora, o tipo de cartão, a sua data de emissão, a sua data de validade e o seu AID
de instância.
As funcionalidades da applet são:
Registar um novo cartão e associar os dados desse determinado cartão (os dados
enumerados no parágrafo anterior) com o AID de instância do cartão em questão;
Apagar o registo de um determinado cartão;
Listar todos os cartões registados, cada um com o tuplo (número de cartão, entidade, tipo
de cartão, saldo 1, saldo 2, estado, data de emissão e data de validade). O estado do
cartão indica se está seleccionado como o cartão padrão para a entidade emissora;
Devolver o registo de um determinado cartão;
Incrementar cada um dos saldos (que estão armazenados na applet Cartão);
Decrementar cada um dos saldos;
Manter qual o cartão padrão para cada entidade emissora. Tal permite que haja sempre
um cartão predefinido para cada entidade e que os cartões possam ser acedidos por
leitores externos com a MIDlet de Fidelização não inicializada.

4.2.1.2. Análise de Segurança
A análise de segurança foi dividida em recursos, ameaças, contramedidas e o impacto destas na
implementação da applet:
Recursos: Aqui foi fácil identificar os recursos. Estes vão ser os AIDs, que permitem obter
os objectos que acedem à applet Cartão e por conseguinte modificar os dados do cartão.
Os objectos de acesso são os SIO (Shareable Interface Objects) que apenas são
necessários para aceder a applets que estejam instaladas em diferentes contextos (ver
Figura 2-5);
Ameaças: As ameaças consistem naquilo que é possível fazer quando se conhecem os
AIDs. No caso dos cartões, o conhecimento dos AIDs permite alterar o valor de um dos
saldos;
Contramedidas: A primeira contramedida consiste na criação de uma palavra-chave
principal, e em garantir que os recursos não podem ser acedidos antes de essa palavrachave ser apresentada. As outras contramedidas consistem em garantir a integridade e a
confidencialidade dos dados armazenados;
Impacto das contramedidas: O único impacto das contramedidas é a possível perda ou da
palavra-chave principal, ou do cartão.
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4.2.1.3. Passos Seguintes
Nos passos seguintes, construiu-se a applet. A construção foi feita de forma faseada,
implementando as funcionalidades em pequenos grupos de cada vez. Os passos foram os seguintes:
Implementação da estrutura de dados e do motor de busca, focando em especial na
gestão de forma persistente dos dados armazenados no Javacard;
Implementação da palavra-chave principal, focando em especial na gestão da
autenticação de dados em Java Card;
Garantir a segurança dos dados mais sensíveis, recorrendo às estruturas de dados
fornecidas pela plataforma;
Implementação da funcionalidade que permite fazer um cópia de segurança dos dados;
Teste da applet.

4.2.1.4. Desenho
As decisões relacionadas com o desenho foram as seguintes:
Os números dos cartões são armazenados em arrays de bytes de tamanho fixo, com um
máximo de 12 bytes;
As entidades emissoras dos cartões são armazenadas em arrays de bytes de tamanho
fixo, com um máximo de 15 bytes;
Os tipos dos cartões são armazenados em arrays de bytes de tamanho fixo, com um
máximo de 20 bytes;
Os AIDs das instâncias dos cartões são armazenados em arrays de bytes de tamanho
fixo, com um máximo de 16 bytes;
As datas de emissão e validade dos cartões são armazenados em arrays de bytes de
tamanho fixo, com um máximo de 8 bytes (dd/MM/aaaa);
Os elementos estão ligados recorrendo a uma lista ligada não ordenada;
A procura é limitada AID de instância ou à entidade;
A applet após instalação encontra-se no estado SELECTABLE, que permite que esta seja
seleccionada, mas apenas para poder ser personalizada com o PIN de utilizador;
Só após a correcta definição do PIN de segurança da applet é que esta passa para o
estado PERSONALIZED, passando os comandos de interacção com a mesma a estar
disponíveis.
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4.2.1.5. Protocolo
A applet deve permitir executar as seguintes operações:
Adicionar um novo registo de cartão: Aloca e inicializa um novo registo de cartão;
Obter um determinado registo de cartão: Obtém o registo de cartão correspondente a um
dado número de cartão;
Apagar registo de cartão: Apagar um registo de cartão correspondente a um determinado
número de cartão;
Listar registos de cartões: Listar todos cartões registados;
Incrementar um dos saldos de cartão: Somar um dado valor ao valor actual do saldo do
cartão;
Decrementar um dos saldos de cartão: Subtrair um dado valor ao valor actual do saldo do
cartão
Para além de prever o comportamento das várias operações quando estas decorrem
correctamente, foi preciso também definir todos os comportamentos erróneos quando alguma
operação não corre como devia. Os erros devem ser previstos pois podem ter consequências
bastante graves. Para as operações mais básicas, os erros a ser tratados devem ser os seguintes:
Dados Inválidos ("DATA_INVALID") - Os dados fornecidos à applet são inválidos (por
exemplo, um dos elementos é demasiado longo);
Registo de cartão duplicado ("DUPLICATE_CARD_REGISTER") - Tentativa de registar
um cartão cujo número já existe;
Instância Não Encontrada ("INSTANCE_AID_NOT_FOUND") - Uma operação de
pesquisa ou de eliminação indica que não encontrou nenhum registo de cartão para a AID
de instância dado;
Entidade Não Encontrada ("ENTITY_NOT_FOUND") - Uma operação de pesquisa indica
que não encontrou nenhum registo de cartão padrão para a entidade dada;
Memória Excedida ("OUT_OF_MEMORY") - A alocação de memória para o dado registo
de cartão não pode ser executada com êxito;
Transacção

Mal

Sucedida

(―TRANSACTION_UNSUCCEEDED‖)

–

O

acesso

e

modificação dos dados com dado cartão instalado não terminou com sucesso;
Adicionalmente, a applet trata ainda erros a nível de transporte. O tamanho dos dados não ter o
tamanho esperado, um comando não ser suportado e uma opção não ser suportada são alguns dos
erros que a applet deve tratar.
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4.2.1.6. Autenticação
A autenticação foi um passo muito importante no desenvolvimento desta applet, pois a sua adição
permitiu a manipulação e acesso aos dados apenas de quem tenha conhecimento da palavra-chave
principal. Este passo permitiu aumentar muito a segurança da applet.
Este passo foi bastante simples e envolveu 3 actividades distintas:
Autenticação do utilizador: Consiste em comparar os dados de autenticação fornecidos
pelo utilizador com os dados armazenados pela applet. No caso desta applet consiste em
verificar o valor do PIN (Personal Identification Number);
Verificar Autenticação: Antes de processar um comando protegido, a applet precisa de
verificar se o utilizador foi autenticado apropriadamente. Nesta applet consiste em verificar
se o PIN correcto já foi apresentado na sessão corrente;
Gerir os dados de autenticação: Foram tratados dois aspectos, a inicialização dos dados
de referência e o desbloqueio do método de autenticação (caso o utilizador bloqueie o
código PIN). Nesta applet foi apenas considerado a inicialização dos dados de referência.
O desbloqueio da applet, foi também implementado para esta applet, em que apenas a entidade
emissora conhece o código de desbloqueio.

4.2.1.7. Ciclo de vida da applet
Como foi referido acima, um aspecto que não pode ser contornado, os dados de referência
precisam de ser inicializados obrigatoriamente (i.e. a palavra-passe principal precisa de ser
inicializada para que os comandos protegidos possam ser acedidos). Existem duas formas de o fazer:
Fornecer a palavra-chave de referência no processo de instalação. O código PIN pode ser
incluído nos parametros que são passados no método de instalação da applet;
Fornecer a palavra-chave de referência após o processo de instalação ter sido executado,
e antes do normal uso da applet.
Para esta applet optou-se pela segunda opção, que corresponde melhor à forma como é feito na
realidade do fornecimento de Smart Cards e das suas applets.

4.2.2 Applet Cartão
De acordo com a estrutura apresentada no Capítulo 3, cada instância desta applet tem como
função armazenar dois valores de saldo, e representa um cartão de fidelização. Os dados que esta
armazena são os considerados de segurança crítica.
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4.2.2.1. Descrição Funcional
A função desta applet é gerir os dados de maior segurança, que são duas variáveis de saldo. As
suas funcionalidades não são acedidas através de comandos APDU como a applet Registo de
Cartões. As suas funcionalidades estão apenas acessíveis a partir dos métodos descritos pela
interface partilhável (Shareable Interface). Os métodos desta applet são de simples incremento ou
decremento dos valores das variáveis que armazenam. O cabeçalho desses métodos é descrito pela
interface, que descreve ainda os métodos que definem se a applet está ou não bloqueada, ou se
ainda tem de ser personalizada (logo não está seleccionável).

4.2.2.2. Análise de Segurança
Os recursos mais importantes do ponto de vista de segurança de um Cartão são os valores das
duas variáveis que mantém. Estes recursos nunca estão em risco a menos que a segurança do AID
de instância seja comprometida pela applet Registo de Cartões.

4.2.2.3. Passos Seguintes
Após definidas as funcionalidades da applet e calculados os riscos de segurança dos seus dados,
seguiu-se o processo de implementação. Este processo foi bastante simples devido à estrutura
simples da applet. Bastou apenas definir a sua interface de métodos acessíveis a partir dos SIO
(Shareable Interface Objects), e em seguida implementar os métodos descritos pela mesma.

4.2.2.4. Desenho
As decisões relacionadas com o desenho foram as seguintes:
Cada variável de saldo é do tipo short, o que torna mais simples a partilha desses valores
do contexto do JCRE desta applet com a applet Registo de Cartões. Esta decisão implica
que o valor máximo de cada variável seja à partida 32767 (o tipo short em Java varia entre
-32768 e 32767);
Considerando que uma das variáveis seria o saldo de pontos e a outra de dinheiro,
definiu-se que o máximo de pontos continuava limitado pelo tipo short mas o saldo de
dinheiro podia ser no máximo 500;
Cada transação de pontos não poderia exceder os 999 pontos e cada transacção de
dinheiro não poderia exceder os 50;
A applet após instalação encontra-se no estado SELECTABLE, que permite que esta seja
seleccionada, mas apenas para poder ser personalizada com os valores dos saldos;
Só após a correcta personalização da applet é que esta passa para o estado
PERSONALIZED, passando os restantes métodos da interface Shareable a estar
disponíveis.
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4.2.2.5. Protocolo
Cada um dos métodos de incremento ou decremento dos saldos devolve um valor boleano,
indicando se o método foi ou não executado com sucesso.

4.2.2.6. Ciclo de vida da applet
A applet nunca é destruída, apenas pode passer do estado de PERSONALIZED, em que está
desbloqueada, para o estado SELECTABLE, em que fica bloqueada. Este estado é o mesmo que o
inicial, no entanto apenas os métodos de bloqueio e desbloqueio passam a poder efectuar alguma
alteração na applet, visto que o cartão já foi previamente personalizado (saldos diferentes de null).
Naturalmente, os métodos de modificação dos saldos voltam a ficar disponíveis quando a applet é
desbloqueada. Um exemplo de uma razão para bloquear uma applet seria o facto de esta expirar (i.e.
a sua data de validade ter passado).

4.3. MIDlet de Fidelização
A MIDlet de Fidelização permite aceder e gerir os dados dos cartões Java Card instalados no
Elemento Seguro do dispositivo NFC, recorrendo a uma Interface Gráfica de Utilizador ou GUI
(Graphic User Interface). Assim como as applets, esta MIDlet foi desenvolvida no IDE Eclipse, mas
desta vez recorrendo ao J2ME, que é um outro subset da plataforma Java 2.
A MIDlet está dividida em duas camadas principais. A camada de apresentação que é responsável
por desenhar os ecrãs com as informações dos cartões instalados no dispositivo e a camada de
comunicação que é responsável por gerir a comunicação tanto com as applets como com outros
dispositivos NFC. Assim, existem dois gestores (managers):
JavaCardManager: Este gestor é responsável por criar e enviar os comandos APDU que
permitem comunicar com as applets. A informação aqui obtida é posteriormente devolvida
à camada de apresentação;
NFCIPManager: O gestor de NFC-IP é responsável por estabelecer comunicação com
outros dispositivos NFC (estes dispositivos também têm de ter a MIDlet de Fidelização
instalada) e enviar ou receber os dados.
Assim como as próprias applets, a MIDlet tem de comunicar com os cartões instalados recorrendo
a comandos APDU. Logo, o desenvolvimento desta MIDlet também foi faseado, em que cada
funcionalidade de comunicação com as applets era testada recorrendo aos comandos APDU criados
a partir da informação recolhida da camada de apresentação. A camada de apresentação, que foi a
primeira a ser implementada, foi testada após a sua conclusão.
A comunicação NFC-IP comecou pela definição das trocas de mensagens a efectuar. A Figura 4-4
e a Figura 4-5 ilustram, respectivamente, o fluxo de mensagens numa transacção com falha na
alteração de dados do lado do receptor e o fluxo de mensagens numa transacção com sucesso. Após
a sua implementação, o gestor de NFC-IP pode facilmente ser testado através da indução dos erros
de cada uma das verificações feitas no fluxo de troca de mensagens.
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Figura 4-4 - Fluxo de um caso possível na transacção Peer-to-Peer
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Figura 4-5 - Fluxo de um caso possível na transacção Peer-to-Peer

Transação com Sucesso
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Qualquer acesso aos dados tem de ser antes autenticado com o PIN definido pelo utilizador ao
instalar o cartão. Ao aceder correctamente, é apresentada ao utilizador uma lista dos cartões
instalados, identificados por tipo de cartão e ao seleccionar um cartão, são mostrados os detalhes do
cartão seleccionado. A Figura 4-6 ilustra, respectivamente, os três casos descritos acima.
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Figura 4-6 - Ecrãs da MIDlet de Fidelização

Para a transferência de pontos através de Peer-to-Peer NFC, existe um ecrã onde o utilizador insere
os pontos que pretende transferir (ver Figura 4-7) seguido de um ecrã que descreve textualmente o
estado da transacção.

Figura 4-7 - Ecrã de inserção de pontos para transacção NFC-IP1

4.4. Testes de Integração
Os testes que validaram a integração completa e correcta das applets com a MIDlet de Fidelização
só foram executados após a conclusão da implementação e dos testes unitários da MIDlet. É o
funcionamento integrado de ambas as componentes (applets e MIDlet) que fornece o conjunto de
funcionalidades que permite atingir o objectivos de um utilizador ter todos os cartões de fidelização
armazenados no seu telemóvel e de ter acesso a uma Interface Gráfica que lhe permita gerir e
consultar os seus cartões.
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4.5. Bases de Dados
As Bases de Dados do Sistema Central foram implementadas em MySQL 5.0 e de acordo com o
modelo relacional apresentado no capítulo anterior, na Figura 3-2. Este modelo relacional foi
desenvolvido com base em informação de sistemas de fidelização existentes. Após criadas, a Base
de Dados LoyaltyDB foi preenchida com alguns registos de testes. Em seguida foram efectuadas
queries SQL, permitindo assim validar o modelo de dados.

4.6. Gestão de Transacções
A componente de Gestão de Transacções consiste numa aplicação de balcão ou POS (Point-ofSale). É através desta aplicação que toda a comunicação entre uma entidade emissora e o
dispositivo NFC de um cliente é feita. A aplicação foi desenvolvida em J2SE no IDE Netbeans [34], ao
contrário do desenvolvimento efectuado para o Sistema Cliente.
A escolha do ambiente de desenvolvimento justifica-se por duas razões: primeiro, este IDE integra
já ferramentas para o desenvolvimento de GUIs (Graphic User Interface), o que permite facilmente
desenvolver uma aplicação gráfica funcional; segundo, porque para além do desenvolvimento de
GUIs, o Netbeans facilita a integração dos elementos visuais com uma base de dados através de um
serviço de queries e persistência objecto/relacional. De facto, para poder desenvolver a apicação de
Gestão de Transacções bastou apenas instalar o Netbeans e o MySQL Connector [35] que é o
controlador que converte chamadas JDBC (Java Database Connectivity), suportadas pelo Netbeans,
em chamadas de rede utilizadas pelas bases de dados MySQL.
Esta aplicação foi desenvolvida com uma divisão que permite futuros desenvolvimentos sem que
toda a aplicação seja afectada. Existe a camada de apresentação, que é responsável por apresentar
a Interface Gráfica ao utilizador e assim fornecer o meio de utilizar as funcionalidades da mesma. A
camada de lógica de negócio implementa qual a informação que a aplicação recebe/envia e como
esta é processada para atingir os objectivos de cada funcionalidade. Por fim, existe a camada de
comunicação que está sub-dividida no módulo de comunicação com as bases de dados e no módulo
responsável pela comunicação com o dispositivo NFC.
Esta fase da implementação da solução foi ainda sujeita a testes unitários e de integração. Os
testes unitários permitiram testar a Interface Gráfica de Utilizador, nomeadamente a sua usabilidade
do ponto de vista do utilizador, bem como as funcionalidades a que esta permite aceder. Os testes de
integração permitiram validar a correcta comunicação com os dispositivos NFC bem como com as
bases de dados.

4.7. Gestão de Cartões
A Gestão de Cartões é uma componente que permite consultar os cartões de cada entidade, fazer
a instalação local (Balcão) ou remota (Over-the-Air) das applets, personalizar as applets, bloquear os
cartões e fazer a instalação remota da MIDlet de Fidelização.
A componente Gestão de Cartões consiste em duas aplicações: a aplicação de Ponto de
Instalação, responsável por criar e instalar novos cartões num dispositivo e uma outra aplicação
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instalada num servidor remoto que para além de permitir consultar os dados de cada cartão (i.e. que
cartões tem instalados no seu dispositivo, quais os seus dados de cliente e o histórico de
transacções), é ainda responsável pelo envio remoto das applets, pela instalação remota das applets
e pelo envio remoto da Mdlet de Fidelização.
Tal como a aplicação de Gestão de Transacções, as aplicações da Gestão de Cartões foram
também implementadas em J2SE no Netbeans. As razões dessa escolha foram, tal como para a
aplicação de Gestão de Transacções, a integração deste IDE com ferramentas de desenvolvimento
de GUIs e a integração dessas GUIs com bases de dados através de um serviço de queries e
persistência objecto/relacional.
A aplicação de Ponto de Instalação, apresenta uma estrutura em tudo semelhante com a
aplicação de Gestão de Transacções: uma camada de apresentação, uma camada de lógica de
negócio onde são geridas a criação, instalação, remoção e bloqueio de cartões, e uma camada de
comunicação sub-dividida exactamente da mesma forma que a aplicação de Gestão de Transacções.
Ao longo da implementação das duas aplicações de Gestão de Cartões, foram sendo feitos testes
unitários para cada uma e de integração entre as duas. Estes testes permitiram validar,
respectivamente, o correcto funcionamento de cada aplicação e a integração das mesmas nos
processos por elas partilhados.
Por último foram realizados os testes de sistema, com o intuito de validar o funcionamento total e
integrado das várias funcionalidades que este abrange. A Figura 4-8 mostra o diagrama de Casos de
Uso para todo o sistema.
Figura 4-8 – Casos de Uso
Telemóvel NFC
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Aproximar Cartão
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*

Leitor NFC

5 Avaliação Qualitativa e Quantitativa
Este capítulo descreve de forma clara e detalhada os testes referidos no capítulo anterior para
cada uma das fases. Os testes foram definidos com base nos fluxos de interacção apresentados no
terceiro capítulo, mas de uma forma modular.

5.1. Casos de estudo
Na Tabela 5-1 apresentam-se um conjunto de actividades que permitem formar casos de estudo em
que se possa verificar se os objectivos definidos para este trabalho foram ou não atingidos.

Tabela 5-1 - Actividades definidas para avaliar a solução
Actividades

Descrição

Sistema Legacy

Inserir ou Apagar registos da Base de

Emite cartão

Central
de
Cartões

Dados. Esta actividade consiste em inserir ou

Insere Dados

Gestão Campanhas

remover registos na Base de Dados.

Emissor

Apresenta telemóvel
para instalação

Pede
cartão

Grava
cartão

Envia
cartão

Sistema Legacy

Efectuar instalação local de novo cartão.

Central
de
Cartões

Esta

Gestão Campanhas

Utilizador
Local

Ponto de Instalação

consiste

em

instalar

localmente um novo cartão no telemóvel NFC
de um cliente.

Sistema Legacy

Utilização
Local
Actualiza Dados

Actualiza
Dados

actividade

Central
de
Cartões

Utilização de cartão. Esta actividade consiste
em efectuar uma troca de pontos e/ou

Gestão Campanhas

Balcão

dinheiro com a entidade.
Troca de pontos Peer-to-Peer. Actividade

Envio de
Pontos

que consiste em enviar pontos de um

Envio de
Confirmação

telemóvel

para

o

outro

recorrendo

ao

protocolo Peer-to-Peer do NFC.

Um caso de estudo possível para a solução apresentada é a instalação local do primeiro cartão.
Neste caso, o utilizador dirige-se a um Balcão de uma entidade que utilize esta solução e começa por
fornecer os seus dados de cliente ao Operador de Balcão. Este inicia o processo de emissão do
cartão, inserindo os dados do novo cliente nas Bases de Dados do servidor. O cartão é em seguida
criado pela aplicação Central e enviado à aplicação utilizada pelo Operador de Balcão, a aplicação de
Gestão de Cartões. O cliente aproxima o seu telemóvel NFC do leitor ligado ao posto de instalação,
dando-se assim início ao processo de instalação e personalização do cartão. Como se trata da
instalação do primeiro cartão emitido por uma entidade que recorra a esta solução, o processo de
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instalação começa pelo carregamento das applets no Elemento Seguro do telemóvel. Após a
conclusão com sucesso da instalação e personalização do cartão, este fica pronto a ser utilizado.
Após instalado o cartão, o utilizador dirige-se a uma loja da entidade com a qual se acabou de
fidelizar. Imaginando que se trata de uma gasolineira, o cliente abastece a sua viatura, e dirige-se à
loja para pagar. Como esta gasolineira tem um programa de fidelização que inclui um cartão com
crédito para pagamentos de baixo valor, o utilizador pode utilizar o cartão que acabou de instalar para
efectuar o pagamento. Assim, e assumindo que o cartão tinha já algum saldo de dinheiro ao início, o
cliente é informado do valor total do abastecimento, aproximando em seguida o seu telemóvel do
leitor do posto de venda. Ao aproximar o telemóvel, a aplicação de Gestão de Transacções comunica
com o telemóvel, selecciona o cartão da entidade, e efectua o débito do dinheiro correspondente ao
abastecimento, e credita imediatamente em seguida os pontos resultantes desse mesmo
abastecimento.
O cliente vai beber café com um amigo que tem também um cartão da mesma entidade instalado
no seu telemóvel NFC. Este amigo já é cliente dessa mesma entidade há já algum tempo, e portanto
acumulou já bastantes pontos. Como amigo que é, disponibiliza-se para dar alguns pontos, já que
raramente os usa. Ambos iniciam a sua MIDlet de Fidelização no seu telemóvel. O amigo que
ofereceu os pontos selecciona o cartão da entidade em questão, selecciona a opção de ―Envio de
Pontos‖, insere o número de pontos a transferir e inícia o processo de envio. Por sua vez, o outro
amigo selecciona também o cartão da mesma entidade e inícia o processo de recepção. Ambos
aproximam os seus telemóveis NFC, a transacção é efectuada e uma notificação de sucesso é
apresentada em cada um dos telemóveis. Para se certificar que os pontos foram transferidos com
sucesso, o amigo que recebeu os pontos selecciona o cartão em questão e visualiza os dados do
mesmo, confirmando assim que a transacção se efectuou com sucesso.

5.2. Ambiente de Avaliação
O ambiente de avaliação, onde foram efectuados os testes, foi o mesmo que o ambiente em que
se desenvolveu. Este ambiente consiste num ambiente de cinco máquinas, que são, nomeadamente:
Dois telemóveis NFC de cliente;
Máquina da Gestão de Transacções (Posto de Venda);
Máquina da Gestão de Cartões (Balcão de Instalação);
Máquina das Bases de Dados.
Os dois telemóveis NFC consistem em dois dispositivos móveis idênticos. Cada é um Nokia 6131
NFC, que para além das características gerais [36] apresenta as seguintes características Near Field
Communication [37]:
Elemento Seguro Integrado com tamanho máximo de 72 kB. Tirando o espaço necessário
para a área MiFare 4K e algumas aplicações específicas de produto, sobram 65 kB para
instalar aplicações na área Java Card. A área Java Card é compatível com a Global
Platform 2.1.1 e o Java Card 2.2.1.
A área MiFare 4K é também compatível com MiFare 1K, logo também é capaz de emular
etiquetas Mifare de 1K.

- 57 -

O telemóvel implementa API de Comunicação sem Contacto (JSR-257) e extensões para
essa mesma API. Uma das extensões é responsável por implementar a comunicação
Peer-to-Peer.
Ambos os Nokia 6131 NFC usados tinham o seu Elemento Seguro desbloqueado. A operação de
desbloqueio foi efectuada recorrendo à MIDlet fornecida pela Nokia para o efeito [38]. Ao ser
desbloqueado, o elemento seguro passou a estar acessível recorrendo ao keyset 42 cujas chaves
ENC, MAC e KEK (Key Encription Keys) com os valores hexadecimais ―40 41 42 43 44 45 46 47 48
49 4a 4b 4c 4d 4e 4f‖, o que permite instalar e apagar applets Java Card sem qualquer problema. No
entanto, é de salientar que após desbloqueados os Elementos Seguros nunca mais são considerados
seguros pelas entidades emissoras de aplicações third-party.
A configuração da máquina de Gestão de Transacções é detalhada na Tabela 5-2.

Tabela 5-2 - Configuração da máquina da Gestão de Transacções
Processador

Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T7200

Memória

2 GB DDR2 – 667 MHz SDRAM

Disco Rígido

Fujitsu 120 GB, 5400 RPM, SATA

Sistema Operativo

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3

Interfaces de

Leitor USB NXP/Philips PEGODA CL RD 701 com

Comunicação NFC

drivers da Stollmann

Configurações Java

JRE 1.5.0 Update 13

Bibliotecas Adicionais

Dlls da aplicação MifareWnd fornecida pela Philips
Semiconductors

A máquina de Gestão de Cartões utilizada foi a mesma que a máquina de Gestão de Cartões, pois
ambas tomam papéis distintos em cada uma das actividades avaliadas.
A máquina de Base de Dados não vai ser especificada aqui, sendo que os únicos requisitos são o
MySQL instalado com as tabelas devidamente criadas. Os scrips SQL para a criação das Bases de
Dados são apresentados no Anexo I.
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5.3. Testes de Integração
Os testes de integrações permitem uma avaliação qualitativa que valida a integração das
funcionalidades do sistema.

5.3.1 Inserir ou Apagar Registos na Base de Dados
As metas para esta actividade eram a correcta autenticação na Base de Dados e posterior
modificação dos dados (i.e. efectuação da transacção). Os dados foram inseridos algumas vezes com
o formato errado, o que levou a erros de inserção na Base de Dados (registos vazios). Para contornar
essa questão, garantiu-se a nível aplicacional que a informação proveniente da Gestão de
Transacções e a Gestão de Cartões só tentavam efectuar a transacção após garantirem que o
formato de dados era válido.

5.3.2 Efectuar instalação local de novo cartão
A actividade de instalação local de um novo cartão divide-se no pedido da versão do cartão de
entidade mais recente e no upload do ficheiro para o telemóvel do cliente e respectiva
personalização. Para que o teste possa ser efectuado, é preciso garantir no mínimo que o telemóvel
do utilizador tem espaço livre na área Java Card do seu telemóvel. A ligação HTTP entre o Balcão de
Instalação não é fundamental, já que o Balcão de Instalação pode instalar a versão mais recente que
tiver e essa ser posteriormente actualizada OTA.
Este teste atingiu todas as metas, já que o ficheiro foi sempre correctamente transferido entre a
aplicação Central e a aplicação de Gestão de Cartões, e o ficheiro foi a maioria das vezes instalado e
personalizado. As falhas que se verificaram na instalação derivaram de uma falha na ligação inicial do
leitor ao telemóvel. Quando não existia espaço para instalar mais uma applet, e de acordo com o
esperado, o telemóvel devolveu o APDU de resposta 6A84 (―NOT_ENOUGH_MEMORY”), que é o
comando definido pelo ISO 7816 quando não existe espaço suficiente na área Java Card para instalar
uma applet.

5.3.3 Utilização de Cartão
Utilizar um cartão é a actividade chave da solução. Esta actividade é fulcral para que a solução
possa atingir os seus objectivos. Os requisitos desta actividade são que o utilizador tenha instalado
uma applet Cartão no seu telemóvel, para uma determinada entidade. Ao avaliar esta actividade,
pretende-se comprovar que todos os comandos disponibilizados pela applet Registo de Cartão são
executados com sucesso ou não, mas sempre de acordo com as condições que apresentam.
Exemplos de esses comandos são apresentados no Anexo II.
De acordo com a documentação de especificação dos comandos da applet Registo de Cartão, foi
possível verificar que todos os comandos apresentam o comportamento esperado.
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5.3.4 Troca de Pontos Peer-to-Peer
Esta actividade apresenta alguns requisitos para que possa ser efectuada com sucesso. Para tal,
é necessário que dois telemóveis tenham a MIDlet de Fidelização instalada, e que ambos os
telemóveis tenham um cartão da mesma entidade instalado na área Java Card (i.e. que ambos sejam
clientes da mesma entidade). Para além disso, e mesmo que estes requisitos se verifiquem, é
necessário que a entidade emissora do cartão em questão permita troca de pontos entre clientes.
Estando todos os requisitos preenchidos, esta actividade correu sempre como esperado, de
acordo com os fluxos apresentados no ANEXO III.

5.4. Métricas e Desempenho
Esta secção é exclusivamente dedicada à avaliação quantitativa do sistema, sendo que o principal
foco é a componente Java Card. A facilidade e a rapidez associados ao uso dos cartões que a área
Java Card armazena são factores determinantes no sucesso desta solução. Assim, o tempo
necessário para completar uma actividade pode ser determinante.
Para qualquer comunicação de um leitor com uma applet Java Card instalada num telemóvel, é
sempre necessário estabelecer comunicação com a área Java Card, inicializar as chaves e proceder
à autenticação. Este processo leva aproximadamente 75 milissegundos (100 amostras).
Para o caso de instalação do primeiro cartão, as tarefas levadas a cabo para completar a
actividade é necessário efectuar o upload das applets Cartão e Registo de Cartão (por esta ordem), é
preciso instalar a applet Registo de Cartão, é preciso instalar a instância da applet Cartão e é preciso
criar o registo desse Cartão na applet Registo de Cartão. A Tabela 5-3 mostra o tempo médio total
para esta actividade, especificando o tempo de cada tarefa. Os valores apresentados resultaram de
um teste cuja amostragem é 100.

Tabela 5-3 - Tempo de execução da instalação de um novo cartão
Tempo (em milissegundos)
Upload da applet Cartão

1.450

Upload da applet Registo de Cartão

6.430

Instalar applet Registo de Cartão

342

Instalar applet Cartão

237

Adicionar Registo de Cartão

218

Total

8.677

Com os resultados obtidos, pode-se dizer que embora não seja muito rápida, esta actividade leva
pouco tempo a ser concluída, sendo que se trata da primeira instalação. A partir desta instalação, os
tempos de upload passariam a ser descartáveis, passando o tempo total a cerca de 800
milissegundos (menos de um segundo).
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Após instalado um cartão, o cliente passa a poder utilizá-lo quando quiser. Imaginemos que o
utilizador vai a uma estação de abastecimento de combustível e, como tem um cartão de fidelização
instalado no seu telemóvel que permite pagamentos, opta por pagar com esse mesmo cartão. Para
além do mais, esse abastecimento dá-lhe direito a um crédito de pontos no mesmo cartão. As tarefas
que compõem esta actividade são a selecção da applet Registo de Cartão por parte do leitor, o
pedido do código de autenticação ao utilizador (apenas necessário para pagamentos em dinheiro), o
envio do comando de autenticação à applet Registo de Cartão, o envio do comando de débito de
dinheiro, o envio do comando de crédito de pontos e por fim a inserção da transacção na Base de
Dados da aplicação Central. Usando o mesmo modelo da actividade anterior, o tempo total
dispendido para completar a actividade é apresentado na Tabela 5-4.

Tabela 5-4 - Tempo de execução da utilização do cartão
Tempo (em milissegundos)
Seleccionar applet Registo Cartão
Inserir Código de Autenticação
Enviar Comando de Autenticação

29,458
Não Considerado

53,031

Enviar Comando de Débito

127,211

Enviar Comando de Crédito

126,613

Actualizar Base de Dados

2343,356

Total

2679,669

Embora esta actividade seja já considerada crítica a nível de tempo, devido ao facto de ser uma
das mais frequentes, o seu tempo total não deve ser considerado sem ter em conta que aos cerca de
3 segundos, podem ser acrescidos os segundos necessários ao processo humano de inserção do
código de segurança por parte do cliente. Esta inserção pode ou não existir dependendo não só do
tipo de dados a transmitir (pontos ou dinheiro), mas também dos requisitos de segurança de cada
entidade.
A actividade de envio de pontos de um telemóvel para o outro é uma opção que dois clientes da
mesma entidade podem tomar, caso a entidade assim o permita. Nessa situação, as tarefas para
completar a transacção seriam a inicialização da MIDlet de Fidelização de cada um dos clientes, a
autenticação, a selecção do cartão da entidade em questão e: a) a escolha da opção de envio de
pontos, seguida da introdução do número de pontos a enviar e a escolha da opção de início de
transferência; b) a escolha da opção de início de espera de recepção da transferência. De acordo
com o modelo utilizado para as outras actividades, o tempo necessário, no total dos dois utilizadores,
para completar a actividade é apresentado na Tabela 5-5.
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Tabela 5-5 - Tempo de execução da transacção de pontos P2P
Tempo (em milissegundos)
Inicializar da MIDlet de Fidelização

1.850

Autenticar

1.832

Seleccionar o cartão

923

a)Escolher opção de Envio de Pontos

a) 205

b)Escolher a opção de início de recepção de transferência

b) 966

a)Dar início à transferência

a)3.204

Concluir transferência

3.744

Total

12.724 ( devido ao a) )

A tabela mostra que esta actividade é um pouco morosa no seu total, no entanto, o processo de
transferência só por si ocupa uma fatia desse total bastante pequena. Esta actividade é um dos
pontos de inovação da tecnologia NFC (comunicação P2P), e apresenta muitas vantagens de
comodidade, logo é uma mais-valia para a solução.

5.5. Consumo de recursos
Dedicada somente à ―pegada‖ ou footprint das componentes do sistema, esta secção irá
apresentar que recursos consomem as applets Java Card e da MIDlet de Fidelização. As
componentes do Sistema Central não vão ser analisadas, já que as limitações impostas pelas
máquinas em que foram avaliadas não o justificam.
Como foi já referido, o espaço disponível para instalação e instanciação de novas applets na área
Java Card do Nokia 6131 NFC é de apenas 65 kB. Este espaço pode tornar-se reduzido se não forem
tomadas precauções na implementação das applets. O primeiro passo para tornar as applets o mais
reduzido possível começa no Java Card que, sendo um subset do Java, é propositadamente limitado
a nível de estruturas de dados e tipos primitivos, com o objectivo de impor à partida alguma redução
do tamanho das applets.
Das duas applets, a mais preocupante é sem sombra de dúvida a applet de Registo de Cartões,
como mostra a Tabela 5-6. Esta diferença está principalmente no número de dados manipulados
pelas applets, bem como nas operações efectuadas pelas mesmas.
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Tabela 5-6 - Footprint das applets Cartão e Registo de Cartão
Applet Registo de Cartão

Applet Cartão

Tamanho a carregar

5.373 bytes

533 bytes

Tamanho efectivo no cartão

4.414 bytes

348 bytes

AID da Package

16 bytes

15 bytes

AID da Applet

23 bytes

22 bytes

101 bytes

57 bytes

4.270 bytes

246 bytes

Objectos Estáticos

4 bytes

0 bytes

Exportações

0 bytes

8 bytes

Classes
Métodos

A diferença é na realidade grande, no entanto esta não deve induzir em erro: a applet Cartão
ocupa muito menos espaço, mas também é muito mais simples. A applet Registo de Cartões
manipula e armazena muitos mais dados, estando quase toda a lógica do conjunto das applets
implementado o Registo de Cartões. Por sua vez, a applet Cartão não manipula quaisquer arrays de
bytes para além do buffer dos próprios comandos APDU.
A MIDlet de Fidelização ocupa na sua totalidade 131 kB. Este tamanho poderia não ser aceitável
para telemóveis mais antigos, coma mais limitações de memória. No entanto esta questão não se
levanata, pois a tecnologia NFC, até pelos seus requisitos a nível de JSRs, tem sido implementada
em telemóveis de gama média, que apresentam já capacidades de memória que permitem suportar
perfeitamente a MIDlet desenvolvida.
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6 Conclusões
No primeiro capítulo, começou-se por analisar a realidade actual de como são vistos os clientes
por parte das entidades. Indicaram-se quais as razões que levaram o conceito de Fidelização a ser
uma aposta tão forte para se vingar no mercado. Ainda no primeiro capítulo, foram enumeradas
algumas das principais desvantagens do investimento que está actualmente a ser feito em fidelizar
clientes. No mesmo contexto, fez-se uma pequena análise de soluções existentes que suportam
programas de fidelização. A solução proposta pode então ser claramente descrita.
No segundo capítulo fez-se um levantamento de todas as tecnologias que são usadas hoje em dia
em programas de Fidelização e terminou-se com a análise da tecnologia NFC.A análise feita ao longo
do segundo capítulo culminou com a justificação da escolha do NFC para resolver o problema que se
colocava.
No capítulo seguinte, foi descrita a arquitectura definida para atingir os objectivos definidos. Esta
arquitectura permite, de uma forma flexível e abrangente, integrar a tecnologia nos actuais programas
de fidelização. A solução proposta no primeiro capítulo foi implemetada de acordo com essa
arquitectura.
Foi após a avaliação que se justificou o desenvolvimento deste trabalho, onde os três aspectos
que o motivaram inicialmente passaram a fazer parte da solução proposta. Analisando os resultados
da avaliação, verificou-se que as principais funcionalidades, funcionam em condições que aumentam
certamente o comforto e a disponibilidade dos cartões.
Pode-se assim concluir que uma solução como a apresentada pode trazer a necessária inovação
não só aos programas de Fidelização, mas também a muitas outras áreas.
Falta salientar que ao longo do desenvolvimento deste trabalho, foram estabelecidos contactos e
efectuadas reuniões com algumas entidades cujo número de clientes fidelizados é bastante elevado,
e que se mostraram interessadas em dar um passo em frente com o NFC. Por razões de
confidencialidade, o nome dessas entidades não pode aqui ser referido.

6.1. Hipótese Revista
No primeiro capítulo foram apresentados os objectivos que se pretendiam atingir com o
desenvolvimento deste trabalho. A identificação das questões que motivaram o trabalho associada à
definição dos objectivos permitiu formular de forma clara e concisa uma hipótese que se pretendia
comprovar. Recordando, a hipótese era:
Recorrendo à inovação tecnológica, é possível criar um sistema que sirva os requisitos de
qualquer tipo de programa de fidelização, possibilitando aos clientes das entidades que os seus
cartões de fidelização possam ser utilizados, consultados e geridos de uma forma centralizada,
aumentando a simplicidade e intuitividade dos processos que lhes estão associados.
A hipótese está directamente associada aos factores identificados como críticos para o sucesso
dos programas de fidelização. Esses factores são a disponibilidade em que os cartões devem estar
armazenados de forma centralizada no mesmo dispositivo, a comodidade associada aos processos
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de interacção entre a entidade e o cliente permitindo ao cliente aceder de uma forma cómoda ao
cartão que pretenda usar numa determinada altura e a interacção de informação que permita aos
clientes e as entidades interagir directamente com os cartões de cada cliente, podendo assim
consultar e gerir os seus dados.
No que diz respeito à disponibilidade, foi o factor tecnológico que permitiu atingir os objectivos.
Como foi demonstrado, a tecnologia Smart Card na qual se baseia a tecnologia Near Field
Communication permite que vários cartões sejam instalados no mesmo chip. A necessidade de se
desenvolver uma solução abrangente levou a que fosse desenvolvida uma applet Java Card que se
adapta a diversas entidades com diferentes requisitos. Foi a associação da tecnologia Smart Card
com a abrangência da applet desenhada que permitiu validar que é possível manter vários cartões
virtuais no mesmo dispositivo (chip Smart Card), mantendo as suas funcionalidades.
O armazenamento dos cartões num mesmo dispositivo serve também os objectivos relacionados
com a comodidade, pois esta característica garante que ao termos esse dispositivo connosco temos
também o cartão que desejamos usar connosco. Ao aproximar o dispositivo do leitor de uma
determinada entidade, o cartão a ser usado é automaticamente seleccionado pelo leitor. Caso exista
mais do que um cartão da mesma entidade instalado no mesmo dispositivo, torna-se necessário que
o cliente seleccione qual o cartão a ser usado. Essa selecção é apenas possível devido ao dispositivo
eleito para a implementação da tecnologia NFC ser o telemóvel, que é um dispositivo pessoal que
apresenta um ecrã e um teclado. Estas características são, juntamente com outras capacidades que
todos os telemóveis apresentam, o que permite atingir os objectivos associados ao factor crítico de
Interacção de Informação. O facto de termos um telemóvel com tecnologia Smart Card contactless,
permite ter os vários cartões instalados num só dispositivo, que temos sempre connosco e permite
que a informação dos cartões estja disponível não só para o cliente como para as entidades através
dos meios de comunicação que suporta.

6.2. Trabalho Futuro
Como já foi dito, uma solução como a apresentada pode vir a fazer parte de um futuro próximo. No
entanto é preciso tornar a solução mais completa de forma a tornara esse futuro ainda mais brilhante.
Algo fundamental para esta solução é a existência de um serviço de distribuição e instalação de
applets Over-the-Air efectuado por um Trusted Service Manager (TSM), responsável por manipular o
Elemento Seguro com as suas chaves e sem que as entidades emissoras das applets percam
confiança na segurança do mesmo. A Venyon é apenas um exemplo de um TSM que fornece já esse
serviço.
Do ponto de vista da solução desenvolvida, o aspecto mais importante num possível
desenvolvimento futuro é a inserção de uma camada de cifra que suporte os protocolos de
comunicação usados, de forma a tornar a informação ainda mais segura.
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ANEXO I
Apresentação do script SQL para a criação das tabelas e relações da Base de Dados LoyaltyDB.
-- Server version: 5.0.27
-- PHP Version: 5.2.0
--- Database: `loyaltydb`
--

-- --------------------------------------------------------

--- Table structure for table `cartoes`
--

CREATE TABLE `cartoes` (
`numero` bigint(11) NOT NULL auto_increment,
`tipo` varchar(20) collate latin1_general_ci default NULL,
`saldo_int` int(4) default NULL,
`saldo_float` float default NULL,
`data_emissao` date default NULL,
`data_validade` date default NULL,
`cliente_ID` int(6) NOT NULL,
PRIMARY KEY

(`numero`),

KEY `FK_client_ID` (`cliente_ID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci COMMENT='Armazena
os dados de cada cartao de cada cliente.' AUTO_INCREMENT=3 ;

-- --------------------------------------------------------

--- Table structure for table `clientes`
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--

CREATE TABLE `clientes` (
`numero` int(6) NOT NULL auto_increment,
`nome` varchar(20) collate latin1_general_ci default NULL,
`apelido` varchar(20) collate latin1_general_ci default NULL,
`sexo` enum('M','F') collate latin1_general_ci default NULL,
`idade` int(3) default NULL,
`data_nascimento` date default NULL,
PRIMARY KEY

(`numero`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci COMMENT='Armazena
os dados gerais de cada cliente.' AUTO_INCREMENT=5 ;

-- --------------------------------------------------------

--- Table structure for table `consumos`
--

CREATE TABLE `consumos` (
`id` int(6) NOT NULL auto_increment,
`valor` float default NULL,
`data` date default NULL,
`tipo` varchar(20) character set latin1 default NULL,
`cartao_ID` bigint(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY

(`id`),

KEY `FK_cartao_ID` (`cartao_ID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci COMMENT='Armazena
os dados de cada consumo de cada cartao de cada cli' AUTO_INCREMENT=1 ;

-- --------------------------------------------------------
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--- Table structure for table `contactos`
--

CREATE TABLE `contactos` (
`telemovel` bigint(9) NOT NULL auto_increment,
`morada` varchar(50) collate latin1_general_ci default NULL,
`email` varchar(30) collate latin1_general_ci default NULL,
`cliente_ID` int(6) NOT NULL,
PRIMARY KEY

(`telemovel`),

KEY `FK_cliente_ID` (`cliente_ID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci COMMENT='Armazena
os dados de contacto de cada cliente.' AUTO_INCREMENT=966624649 ;

-- --------------------------------------------------------

--- Table structure for table `utilizadores`
--

CREATE TABLE `utilizadores` (
`nome_utilizador` varchar(20) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`palavra_passe` varchar(8) collate latin1_general_ci NOT NULL,
PRIMARY KEY

(`nome_utilizador`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci COMMENT='Armazena
os dados de cada utilizador de administraÃ§Ã£o.';

--- Constraints for table `cartoes`
-ALTER TABLE `cartoes`
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ADD CONSTRAINT `FK_client_ID` FOREIGN KEY (`cliente_ID`) REFERENCES `clientes`
(`numero`);

--- Constraints for table `consumos`
-ALTER TABLE `consumos`
ADD CONSTRAINT `FK_cartao_ID` FOREIGN KEY (`cartao_ID`) REFERENCES `cartoes`
(`numero`);

--- Constraints for table `contactos`
-ALTER TABLE `contactos`
ADD CONSTRAINT `FK_cliente_ID` FOREIGN KEY (`cliente_ID`) REFERENCES `clientes`
(`numero`);

- 72 -

ANEXO II
SELECT:
0x00 0xA4 0x04 0x00 0x10 0x63 0x61 0x72 0x64 0x72 0x65 0x67 0x69 0x73 0x74
0x65 0x72 0x2E 0x61 0x70 0x70 0x00

CHANGE_PIN (first set userPin para 1234):
0x00 0x24 0x00 0x80 0x05 0x04 0x31 0x32 0x33 0x34

CHANGE_PIN (set userPin from oldPin "1234" to New Pin "0000"):
0x00 0x24 0x01 0x80 0x0A 0x04 0x31 0x32 0x33 0x34 0x04 0x30 0x30 0x30 0x30

VERIFY_PIN (masterPin "pknhgaec"):
0x00 0x20 0x01 0x80 0x08 0x70 0x6B 0x6E 0x68 0x67 0x61 0x65 0x63

VERIFY_PIN (userPin "0000"):
0x00 0x20 0x00 0x80 0x04 0x30 0x30 0x30 0x30

ADD_CARD_REGISTER (adicionar o registo do cartão |iprotect01.card, da entidade iProtect,
cujo tipo é iSeguros, com a datat de emissão 21/09/2008 e cuja data de validade é 21/09/2012):
0x00 0x30 0x00 0x00 0x46
0xF1 0x0C 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x40 0x41 0x42
0xF2 0x0F 0x69 0x70 0x72 0x6F 0x74 0x65 0x63 0x74 0x30 0x31 0x2E 0x63 0x61
0x72 0x64
0xF3 0x08 0x69 0x50 0x72 0x6F 0x74 0x65 0x63 0x74
0xF5 0x07 0x69 0x44 0x65 0x6E 0x74 0x61 0x6C
0xF9 0x08 0x32 0x31 0x30 0x39 0x32 0x30 0x30 0x38
0xFA 0x08 0x32 0x31 0x30 0x39 0x32 0x30 0x31 0x32
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ADD_CARD_REGISTER (adicionar o registo do cartão |gasall01.card, da entidade Gas & All,
cujo tipo é Gas Pointer, com a data de emissão 30/09/2008 e cuja data de validade é
30/09/2020):
0x00 0x30 0x00 0x00 0x49
0xF1 0x0C 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x40 0x41 0x42
0xF2 0x0D 0x67 0x61 0x73 0x61 0x6C 0x6C 0x30 0x31 0x2E 0x63 0x61 0x72 0x64
0xF3 0x09 0x47 0x61 0x73 0x20 0x26 0x20 0x41 0x6C 0x6C
0xF5 0x0B 0x47 0x61 0x73 0x20 0x50 0x6F 0x69 0x6E 0x74 0x65 0x72
0xF9 0x08 0x33 0x30 0x30 0x39 0x32 0x30 0x30 0x38
0xFA 0x08 0x33 0x30 0x30 0x39 0x32 0x30 0x32 0x30

ADD_CARD_REGISTER (adicionar o registo do cartão |galp01.card, da entidade Galp, cujo tipo
é Fast Galp, com a data de emissão 03/05/2008 e cuja data de validade é 03/05/2030):
0x00 0x30 0x00 0x00 0x40
0xF1 0x0C 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x40 0x41 0x42
0xF2 0x0B 0x67 0x61 0x6C 0x70 0x30 0x31 0x2E 0x63 0x61 0x72 0x64
0xF3 0x04 0x47 0x61 0x6C 0x70
0xF5 0x09 0x46 0x61 0x73 0x74 0x20 0x47 0x61 0x6C 0x70
0xF9 0x08 0x30 0x33 0x30 0x35 0x32 0x30 0x30 0x38
0xFA 0x08 0x30 0x33 0x30 0x35 0x32 0x30 0x33 0x30

ADD_CARD_REGISTER (adicionar o registo do cartão |galp02.card, da entidade Galp, cujo tipo
é Galp Galp, com a data de emissão 31/01/2008 e cuja data de validade é 31/01/2009):
0x00 0x30 0x00 0x00 0x40
0xF1 0x0C 0x31 0x30 0x32 0x30 0x33 0x30 0x34 0x30 0x35 0x30 0x36 0x30
0xF2 0x0B 0x67 0x61 0x6C 0x70 0x30 0x32 0x2E 0x63 0x61 0x72 0x64
0xF3 0x04 0x47 0x61 0x6C 0x70
0xF5 0x09 0x47 0x61 0x6C 0x70 0x20 0x47 0x61 0x6C 0x70
0xF9 0x08 0x33 0x31 0x30 0x31 0x32 0x30 0x30 0x38
0xFA 0x08 0x33 0x31 0x30 0x31 0x32 0x30 0x30 0x39
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RETRIEVE_CARD_NUMBER (obtém o número de cartão da entidade iProtect cujo AID é
|iprotect01.card):
0x00 0x32 0x00 0x00 0x11 0xF2 0x0F 0x69 0x70 0x72 0x6F 0x74 0x65 0x63 0x74
0x30 0x31 0x2E 0x63 0x61 0x72 0x64

LIST_CARDS:
0x00 0x36 0x00 0x00

SET_DEFAULT_CARD (torna o cartão da entidade Galp cujo AID é |galp02.card como default
para essa entidade):
0x00 0x38 0x00 0x00
0xF3 0x04 0x47 0x61 0x6C 0x70
0xF1 0x0C 0x31 0x30 0x32 0x30 0x33 0x30 0x34 0x30 0x35 0x30 0x36 0x30

GRANT_POINTS (adiciona 100 pontos ao cartão default da entidade Galp):
0x00 0x40 0x00 0x00 0x0B F3 04 47 61 6C 70 F6 02 00 64
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ANEXO III
Transação com Entidade Inválida
** Receptor

* Emissor
* conn.send(―X‖.getBytes())

Envio X

** conn.receive()
!isValid(data)
** conn.send(―invalid‖.getBytes())

Conn.close()

* conn.receive()
Conn.close()

Transação com Falha na alteração de
dados no JavaCard do lado Emissor
** Receptor

* Emissor
Envio X

* conn.send(―X‖.getBytes())
** conn.receive()
isValid(data)

isValid(data)

** conn.send(―valid‖.getBytes())

&&

* conn.receive()

!JavaCardManager.
decreaseAmount(―X‖,

* conn.send(―failure‖.getBytes())

entidade)

** conn.receive()

Conn.close()

Conn.close()

Transação com Falha na alteração de
dados no JavaCard do lado Receptor
** Receptor

* Emissor
Envio X

* conn.send(―X‖.getBytes())
** conn.receive()
isValid(data)

isValid(data)

** conn.send(―valid‖.getBytes())

&&

* conn.receive()

JavaCardManager.
decreaseAmount(―X‖

* conn.send(―success‖.getBytes())

, entidade)

** conn.receive()

Conn.close()

** conn.send(―failure‖.getBytes())

isValid(data)
&&
!JavaCardManager.
increaseAmount(―X‖,

* conn.receive()

entidade)

JavaCardManager.
Conn.close()

increaseAmount(―X‖
, entidade)
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Transação com Sucesso
** Receptor

* Emissor
Envio X

* conn.send(―X‖.getBytes())
** conn.receive()
isValid(data)

isValid(data)

** conn.send(―valid‖.getBytes())

&&

* conn.receive()

JavaCardManager.
decreaseAmount(―X‖

* conn.send(―success‖.getBytes())

, entidade)

** conn.receive()

Conn.close()

** conn.send(―succes‖.getBytes())

isValid(data)
&&
JavaCardManager.
increaseAmount(―X‖,

* conn.receive()

entidade)
Conn.close()
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