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Abstract 

I 

 

RESUMO 

Actualmente a utilização do telemóvel tornou-se numa prática corrente na nossa sociedade. Falar 

ao telemóvel, aceder à internet, trocar mensagens de texto são gestos que integram o nosso 

quotidiano independentemente da idade ou formação. 

  Estão a ser desenvolvidas novas tecnologias que permitam que o telemóvel sirva para compra de 

bilhetes directamente em cartazes, levantamentos, pagamentos, substituição dos cartões bancários, 

substituição de cartões de fidelização e acesso a espectáculos com múltiplos bilhetes incorporados. 

 O novo leque de funcionalidades é garantido por uma nova tecnologia denominada por NFC (Near 

Field Communications). Esta tecnologia assenta fundamentalmente na incorporação de um chip RFID 

(13.56 Mhz) nos telemóveis, onde para além de servirem como tag passiva (emulando os actuais 

Smart Card sem contacto), asseguram capacidades de leitura e escrita com elevados níveis de 

segurança, equivalente aos cartões bancários. 

 Este trabalho foca a utilização desta nova tecnologia no campo da bilhética, onde são identificadas 

várias fases do processo, desde o inicio de vida de um bilhete caracterizado pelo processo de 

aquisição, até ao seu fim no processo de utilização do mesmo. 

 A solução aqui apresentada permite que os bilhetes sejam integrados em suportes já utilizados, 

não sendo necessário a aquisição nem o transporte de um dispositivo extra ou qualquer outro suporte 

bilhete. Nesta solução são também fornecidos elevados meios de segurança, para o aumento da 

fiabilidade de soluções de bilhética móveis. 

PALAVRAS-CHAVE 

Near Field Communications, bilhética, Mobilidade, Comunicações Móveis, Controlo de Acesso, 

Contactless Smart Card, Telefone Móvel 



Keywords 

II 

 

ABSTRACT 

Currently the use of mobile phones has become standard practice in our society. Talk on your 

phone; access the Internet; exchange text messages are actions that are part of the everyday life 

regardless of our age or training.  

New technologies are being developed that will allow the mobile phone to buy tickets directly off 

posters, withdrawals, payments, replacement of bank cards, loyalty cards and access to events with 

multiple tickets embedded.  

The new range of features is guaranteed by a new technology called NFC (Near Field 

Communications). This technology relies primarily on the incorporation of an RFID chip (13.56 MHz) 

mobile phones, where in addition to serving as passive tag (emulating the current contactless Smart 

Card), there are reading and writing skills with high levels of safety as the bank cards.  

This piece of work focuses on the use of new technology in the field of ticketing, where several 

stages of the process can be identified from the beginning of life characterized by a ticket procurement 

process, until its end in the use of it.  

The solution presented here allows the use of tickets already integrated with media in use, making it 

unnecessary to purchase or transport another device or any other support ticket. This solution also 

provides means of high security, to increase the reliability of mobile ticketing solutions existing 

nowadays. 

KEYWORDS 

Near Field Communications, Mobility, Mobile Communications, Ticketing, Mobile Phone, Access 

Control  
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1. Introdução 

1.1. Motivação 

Um bilhete é um tipo de documento com valor comprovante que é utilizado normalmente para 

permitir o ingresso em diversas e determinadas actividades. Actualmente os bilhetes são na sua 

maioria titulados por bens físicos que se caracterizam por um 

cartão ou um papel impresso, o que leva à dependência física entre 

o bilhete e o seu titular.  

Sendo que muitos dos serviços que necessitam de bilhetes são 

utilizados com frequência diária, coloca-se a questão do número de 

bilhetes envolvidos. Na tentativa de diminuir a quantidade dos 

mesmos na posse dos seus titulares têm sido feitos esforços para agregar bilhetes relacionados. 

Como exemplo, têm-se o caso do Agrupamento Complementar de Empresas - Otlis [1] (Operadores 

de Transportes da Região de Lisboa), entidade que tem por missão criar valor para os Operadores de 

Transportes, Agrupados e Aderentes através de uma gestão eficiente dos sistemas centrais e 

recursos partilhados, neste caso os bilhetes, com o cartões Lisboa viva (Figura 1-1: Cartão Lisboa 

Viva) e o 7 Colinas. 

Sendo os bilhetes caracterizados por bens físicos têm-se o problema da distribuição dos mesmos. 

É necessário criar pontos de venda espalhados por todas as regiões geográficas onde haja 

possibilidade de venda. Quando o número de pontos de venda é reduzido são encontrados 

problemas como quando há grande afluência de pessoas, criando filas de espera de grande 

dimensão. Dificuldades como a redução do número de postos de venda podem diminuir volumes de 

vendas, devido à dificuldade de aquisição do bilhete. Montagem de infra-estruturas para cobrir uma 

grande área geográfica pode trazer custos elevados ao prestador do serviço. 

1.2. Objectivo 

Acompanhando a era digital surgem os bilhetes electrónicos, armazenados em computador e sem 

suporte em papel. Estes tornaram-se numa ferramenta especialmente utilizada em actividades que 

não têm uma utilização com carácter diário. 

Emissor e receptor, lado a lado, beneficiam de inúmeras vantagens com a emissão e respectiva 

utilização dos bilhetes electrónicos. Com maior significado e amplitude refere-se o sistema de 

transporte, armazenamento e emissão do bilhete. Claramente existe uma mais-valia relativamente a 

qualquer outro método usual de bilhética. 

Métodos de recuperação de bilhetes perdidos ou roubados são funcionalidades que actualmente 

não se encontram disponíveis na maioria de sistemas de bilhética. Apenas em alguns casos existe 

uma identificação do titular, para que assim se possa restituir o bilhete ao mesmo. Não existem 

também, na maioria dos casos, meios de protecção para prever a utilização não autorizada do bilhete 

em caso de extravio, furto ou perda. 

Figura 1-1: Cartão Lisboa Viva 
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Devido a limitações tecnológicas existentes não é possível utilizar, com regularidade, bilhetes 

através de meios electrónicos. Passes mensais de transportes públicos, bilhetes de espectáculos têm 

ainda uma grande componente física associada aos mesmos; Essa dependência leva a que existam 

limitações, como a necessidade de entidades e sistemas externos para auxílio a determinadas fases 

de vida de um bilhete. Pretende-se disponibilizar um meio de utilização de bilhetes que torne, através 

da tecnologia a experiencia de aquisição e utilização de bilhetes menos desgastante para os 

utilizadores e menos dispendiosa para o emissor. 

É pretendido demonstrar com este trabalho que é possível desenhar um protótipo de um sistema 

de emissão de bilhetes através de um dispositivo único e transversal a várias entidades. Este sistema 

é desenhado de acordo com os seguintes objectivos: 

 Dispositivo único e transversal a diversas entidades, sem que haja partilha de chaves de 

segurança. Métrica da validação: Verdadeiro, Falso. 

 Distribuição remota de bilhetes, evitando por exemplo a deslocação do cliente a um 

posto de venda. Métrica da validação: Verdadeiro, Falso. 

 Armazenar os bilhetes de uma forma segura, garantindo assim que os bilhetes não 

sejam alvo de uso indevido e/ou não autorizado. Métrica: A informação crítica armazenada 

no sistema deve cumprir com o Nível de Segurança 4 apresentado no FIPS 140-1 [2]. 

 Goze de meios de utilização intuitivos e de fácil aprendizagem, para garantir a 

comodidade de quem o utiliza. Métrica: Num universo composto por 40 pessoas a 

percentagem de escolhas que a solução é muito intuitiva/intuitiva ou de muito fácil 

aprendizagem/fácil aprendizagem tem de ser superior a 75% para cada um dos pontos. 

 Disponibilize forma rápida de utilização podendo assim pode elevar as suas vantagens 

perante situações de, por exemplo, extremo congestionamento ou de utilização massiva. 

Métrica: A solução deve permitir a validação num tempo inferior a 1 segundo. 

1.3. Outras soluções existentes 

A bilhética tem-se vindo a desenvolver com recurso a vários tipos de tecnologia. Actualmente tem 

vindo a sobressair os sistemas de bilhética inteligentes baseados em Smart Cards sem contacto [3] 

[4]. Estes sistemas tem a grande vantagem de serem fáceis de utilizar, permitirem uma interacção 

bastante rápida, o que é essencial na grande maioria de infra-estruturas. Tomando como exemplo a 

hora de ponta num serviço de transportes, seria incomportável obrigar utentes a introduzir um cartão 

num validador. 

Apesar deste grande e importante desenvolvimento, estes não permitem, por exemplo que haja 

uma bidireccionalidade na troca de informação útil para o utilizador final, como o mapa do metro 

quando é feita a entrada numa estação ou o programa do espectáculo quando se compra o bilhete do 

mesmo. 

Mesmo que todas as transacções sejam efectuadas electronicamente não é possível dotar um 

Smart Card, sem recorrer a outros dispositivos, da capacidade de comunicar remotamente. Com as 
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soluções actuais não é possível a venda remota de bilhetes. Este facto deve-se a que para existir 

uma compra remota de bilhete, tem de necessariamente ser possível enviar o bilhete para o 

dispositivo que o armazena. 

Apesar da importância que os Smart Cards sem contacto têm vindo a ter, outros suportes existem 

com bastante relevância; os bilhetes baseados em banda magnética são exemplo do mesmo. Para 

soluções onde os bilhetes têm natureza de curta duração, soluções baseadas em Smart Cards não 

são viáveis, não é possível que esteja associado um novo Smart Card a um novo bilhete devido ao 

preço que cada emissão iria comportar. Assim com custos bastante reduzidos soluções como banda 

magnética e código de barras assumem alguma importância nestas situações. 

É possível actualmente adquirir, em algumas entidades, bilhetes via Short Message Service (SMS). 

Esta solução consiste no envio de um código de barras 2D, através de SMS para que posteriormente 

possa ser validado no local [5]. Esta é outra aproximação para transferir os bilhetes para um meio 

electrónico, onde é resolvido o problema da entrega do mesmo. Apesar de ser uma solução em 

produção, esta acarreta diversos problemas nomeadamente de segurança e tempo. A segurança do 

bilhete não pode ser mantida no dispositivo, visto que este ser armazenado na caixa de mensagens 

do mesmo, não havendo qualquer tipo de protecção de dados, por parte do utilizador. O tempo de 

validação do bilhete é um processo mais demorado do que em soluções como os Smart Cards. É 

também de referir que um código de Barras 2D é tratado pelo telemóvel como qualquer outra 

mensagem, não tendo assim tratamento diferenciado ficando na caixa de mensagens como qualquer 

outra mensagem de texto normal. 

1.4. Solução proposta 

O objectivo passa, como já foi referido anteriormente, em fornecer um dispositivo que permita, a 

recepção de bilhetes através de meios remotos. É necessário que este seja transversal a várias 

entidades, suportando múltiplas políticas de segurança. Sendo electrónico, o bilhete além dos dois 

dispositivos, o que emite e o que valida, não necessita de nenhum outro sistema externo, para 

auxiliar o fluxo normal do bilhete. A solução proposta é o desenho e concepção de um sistema 

baseado em Near Field Communication (NFC) para gerir bilhetes electrónicos. Com o telemóvel a 

surgir como elemento basilar na utilização deste sistema é possível armazenar e utilizar bilhetes 

utilizando o mesmo. 

No decorrer da vida útil de um bilhete são identificáveis quatro fases de maior relevância; a 

compra, a recepção, o armazenamento e a utilização. Sendo o telemóvel o dispositivo de 

armazenamento neste cenário, é possível utilizar as capacidades do mesmo, ao nível de 

comunicações remotas, para transferência do bilhete. É possível que todo o processo de compra, 

recepção seja efectuado remotamente, eliminando qualquer dependência física existente com o 

bilhete e a sua entidade emissora. (Figura 1-2: Cenário de compra de bilhete). 

  



Introdução 

4 

 

 

Figura 1-2: Cenário de compra de bilhete 

Um telemóvel equipado com a tecnologia NFC dispõe de três componentes principais; o chip NFC 

que é o elemento central da tecnologia NFC, a antena que serve para a realização de comunicações 

via rádio e o elemento seguro (ISO 14980) que disponibiliza armazenamento de uma forma segura, 

funções criptográficas para transmissão de dados e ambiente seguro para execução de código. 

 

Figura 1-3: Arquitectura NFC 

O NFC é uma interface de comunicações sem fio, com uma distância de comunicação limitada em 

10 cm. As especificações detalhadas podem ser encontradas no ISO 18092 [6]. Esta interface pode 

operar de várias formas. Estas formas distinguem-se quer se o dispositivo inicia o seu campo de 

Rádio Frequência ou se o mesmo é iniciado por outro dispositivo. Se o dispositivo gerar o próprio 

campo é chamado de dispositivo activo, se o mesmo utilizar o campo gerado por outro então é 

chamado de passivo. Dispositivos activos normalmente necessitam de fonte de alimentação para 

operar, dispositivos passivos não. Quando dois dispositivos comunicam são possíveis diferentes 

configurações, como descrito na tabela 1-1. 
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Tabela 1-1: Configuração de Comunicações 

Dispositivo A Dispositivo B Descrição 

Activo Activo Quando um dispositivo envia dados geram o campo de RF. 
Quando o dispositivo espera por dados não geram campo de 

RF. Assim o campo de RF é gerado alternadamente pelo 
dispositivo A e B. 

Activo Passivo O campo de RF e gerado unicamente pelo dispositivo A 

Passivo Activo O campo de RF e gerado unicamente pelo dispositivo B 

Na tecnologia NFC existem três modos de operação [7]: 

 Emulação de Cartões: O dispositivo NFC comporta-se como um Smart Card sem contacto 

actual. 

 Modo de Leitura: O dispositivo NFC é activo e é utilizado para ler tags passivas. 

 Modo P2P: Dois dispositivos NFC comunicam, trocando informação entre si. 

Para que este sistema seja comercialmente bem aceite será necessário que cubra a maioria das 

situações onde actualmente são utilizados bilhetes. Analisando os cenários existentes constatou-se 

que existem sistemas totalmente automáticos, com a verificação efectuada através de torniquetes. 

Uma outra abordagem utilizada é a validação dos bilhetes recorrendo a sistemas semi-automáticos, 

com a verificação efectuada recorrendo ao auxílio humano. 

Para que o sistema possa cobrir ambos os casos é necessário recorrer ao modo de emulação de 

cartões. O modo de emulação de cartões é baseado na norma ISO 14443 [6] (Smart Cards) para que 

assim exista retro compatibilidade entre sistemas, criando novas oportunidades com reduzido 

investimento. A integração desta norma com dispositivos operados por humanos, tal como pistolas de 

leitura de bilhetes, também é uma possibilidade, criando um sistema não proprietário baseado em 

normas abertas. 

1.5. Estrutura da Tese 

Este documento é dividido em seis capítulos, uma bibliografia e dois anexos. Os capítulos 

apresentados são dirigidos para diferentes níveis de conhecimento. Esta divisão destina-se a que o 

documento seja perceptível para qualquer pessoa, desde que tenha um nível de conhecimento 

tecnológico básico. O grau de conhecimento necessário para compreender os diversos capítulos 

cresce de forma gradual ao longo do documento. Os anexos servem para fornecer conhecimento 

base para a correcta compreensão do resto do documento. 

O capítulo “Trabalho Relacionado” é indicado para elucidar quem não esteja dentro da 

problemática tratada neste trabalho. É fornecida uma visão sobre soluções e tecnologias que possam 

ser utilizadas no campo da bilhética. São fornecidos também os prós e contras de cada uma, para 

que assim se possa escolher qual a mais indicada justificando a sua escolha. 

O capítulo seguinte, “Arquitectura” aborda a arquitectura tecnológica seguida neste trabalho. Esse 

capitulo visa abordar a estrutura na qual assenta a implementação de todo o sistema, bem como 

justificar as soluções apresentadas. Este capítulo destina-se a fornecer uma visão de alto nível de 

todo o sistema. 
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O capítulo “Implementação” serve para descrever como foi implementado o sistema. É uma 

abordagem mais específica a nível tecnológico. É mostrado como a arquitectura foi utilizada num 

caso de implementação. 

Na “Avaliação” são descritos os testes feitos ao sistema. É explicado a adequação dos testes ao 

sistema em causa. Em consequência são analisados e explicados os resultados do mesmo. 
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2. Estado da arte 

Esta secção do documento serve para proporcionar uma visão geral sobre tanto a problemática da 

bilhética, como a tecnologia relacionada. É abordado o RFID, Smart Cards, Código de Barras e as 

especificações NFC. 

2.1. Radio Frequency Identification 

O RFID (Radio Frequency Identification) é uma tecnologia sem contacto que permite a identificação 

de objectos através de um leitor. Na composição de um sistema RFID existem dois componentes 

principais: leitores e tags. Estes componentes são respectivamente para ler e para ser lidos. 

O objecto lido é normalmente um micro-chip ligado a uma antena capaz de comunicar com os 

leitores. Este conjunto é normalmente conhecido por tag. O leitor envia e recebe sinais rádio para e 

da tag através antenas incorporadas no mesmo. 

As tags podem ser encontradas em diversos formatos e tamanhos, dependendo da sua natureza e 

das diferentes características. As tags podem ser divididas através de diversos atributos, tal como a 

natureza da alimentação de energia e as frequências em que comunicam. Relativamente à natureza 

da fonte de alimentação podemos categorizar como tags passivas, activas e semi-passivas. Quanto 

às frequências em que as mesmas trabalham podemos categorizar em variadas áreas de actuação, 

visto esta característica ter um grande impacto no comportamento da mesma. A divisão a nível de 

frequências resulta em três grupos: Ultra High Frequency (UHF), High Frequency (HF) e Low 

Frequency (LF). 

2.1.1. Tags passivas 

São consideradas tags passivas as que não necessitam de qualquer tipo de 

alimentação interna. Estas tags estão em modo inactivo sempre que não estão a 

ser utilizadas. O processo de alimentação é feito através do leitor, que emite um 

campo electromagnético providenciando a energia necessária para que as tags 

funcionem. Quando o leitor fornece a energia necessária, a tag activa o circuito 

CMOS integrado e transmite a resposta com a informação pedida. Esta técnica é 

denominada por backscatter. 

As tags passivas têm capacidade de serem lidas desde poucos centímetros até alguns metros, 

dependendo da frequência em que funcionam e das limitações que sejam impostas. 

Devido ao facto de não possuírem bateria estas tags encontram-se no mercado com dimensões 

cada vez menores, actualmente na ordem da décima de milímetro. Este facto permite que sejam 

adaptadas a diferentes utilizações como a sua incorporação em animais, para rastreamento, por 

exemplo. 

Figura 2-1: Tag 
Passiva 
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2.1.2. Tags activas 

As tags activas, em oposição às passivas necessitam de alimentação interna para que possam 

funcionar. Esta fonte de energia interna permite efectuar a transmissão para o leitor, não dependendo 

da energia obtida pelo backscatter. Assim consegue-se que o alcance das mesmas seja aumentado 

até às dezenas de metros, sem que haja um aumento da potência do leitor. 

A questão de possuírem bateria própria permite que a comunicação de dados seja por iniciativa 

própria, não dependendo do sinal de activação emitido pelo leitor. O tempo de vida desta gama de 

tags é limitado, caso não haja manutenção da bateria. 

São aplicadas restrições neste tipo de tags, na medida em que tem um custo superior ao das 

passivas. Este facto inviabiliza a sua utilização em aplicações que tenha de existir uma posterior 

inutilização das mesmas. Um outro factor negativo pode ser o seu tamanho, devido ao espaço 

ocupado pela bateria. 

2.1.3. Tags semi-passivas 

As tags semi-passivas encontram-se numa linha intermédia entre as passivas e activas, permitindo 

obter factores positivos de ambas. O facto de esta ter bateria permite que o alcance no que respeita 

comunicações se mantenha alto. Apesar deste facto as tags encontram-se em estado adormecido, 

até que seja enviado um sinal pelo leitor de maneira que seja iniciada actividade. Por este método é 

possível prolongar o tempo de vida da bateria interna [8], reduzindo custos de manutenção, por terem 

intervalos de maior duração. Apesar da bateria, o alcance de leitura não é igual ao das tags activas, 

porque quando não estão em comunicação a bateria encontra-se desactivada e portanto no inicio da 

comunicação esta actua como uma tag passiva. 

2.1.4. Armazenamento de dados 

Estas tags podem dispor de uma memória interna limitada para armazenamento de dados 

permitindo assim que estas possam ser utilizadas para mais do que apenas identificação. Na 

resposta do backscatter, para além do número de identificação, pode ser transmitida informação 

armazenada na memória interna. Isto permite que esta tecnologia possa ser adaptada a outras 

funcionalidades mais complexas. 

Os tipos de memórias disponíveis para as tags RFID são as seguintes [9]: 

Read only – Estas tags contem um número de serie único que não pode ser alterado [10]. 

WORM (Write Once Read Many) – Permite aos utilizadores codificar a tag para primeira instância 

de utilização. Assim o código fica bloqueado e não pode ser alterado. 

Read/Write – Estas permitem que nova informação seja escrita na tag. 

Tags read only são mais baratas porque oferecem o mínimo necessário de memória. Estas são 

suportadas pela informação armazenada na infra-estrutura, baseando-se na disponibilidade do 
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sistema. Outras tags como por exemplo as read/write não necessitam de uma infra-estrutura tão 

complexa, porque possuem capacidade de armazenamento complementar ao anterior. Estas tags 

não podem muitas vezes ser utilizadas devido ao seu preço elevado. 

2.1.5. Frequências de funcionamento 

São várias as frequências em que as tags podem funcionar [11], esta frequência de funcionamento 

é determinada normalmente dependendo do objectivo do seu funcionamento. 

Tabela 2-1: Frequências de Funcionamento de Dispositivos RFID 

Banda de 
Frequência 

Benefícios Problemas Aplicações Típicas 

100-500 KHz Baixo Custo 
Melhor penetração por 
objectos não metálicos. 

Baixo a médio alcance 
de leitura. 

Velocidade de leitura 
baixa 

Controlo de acessos 
Controlo de Inventario 

10 – 15 MHz Baixo a médio alcance 
de leitura 

Velocidade de leitura 
média 

Apresenta custos 
superiores aos 

anteriores 

Controlo de acessos 
Smart Cards sem 

contacto 
NFC 

850 – 950 
MHz 

Alto alcance de leitura 
Velocidade de leitura 

alta 

Necessita linha de vista 
Dispendioso 

Identificação de veículos 
e sistemas de controlo 

de entradas 

2,4 – 5,8 GHz Alto alcance de leitura 
Velocidade de leitura 

alta 

Necessita linha de vista 
Dispendioso 

Identificação de veículos 
e sistemas de controlo 

de entradas 
Geração 802.11 de 

WLAN 

2.2. Smart Cards 

O Smart Card é geralmente um cartão que se assemelha a um cartão de crédito convencional de 

plástico. Alem de ser utilizado em cartões bancários e de identificação pessoal é também encontrado 

em alguns telefones GSM como cartões SIM [12] (Subscriber Indentity Module). Os Smart Cards 

distinguem-se em relação a outros cartões devido à capacidade de processamento e memória. 

Ambos com sofisticados mecanismos de segurança. 

Com a utilização de Smart Cards é possível garantir um conjunto de características para que um 

sistema cumpra com requisitos de segurança necessários. De seguida são apresentados um conjunto 

de vantagens ao nível de segurança que se podem obter com a utilização de Smart Cards. 

 Smart Cards podem aumentar a segurança dos sistemas baseados em palavra-chave: 

o O Smart Card pode armazenar diferentes palavras-chave para diversas aplicações 

enquanto o utilizador apenas tem de saber o PIN (Personal Identification Number) 

do cartão. Isto facilita a utilização de palavras-chave seguras permitindo que o 

utilizador não tenha de as saber a todas. 

 Autenticação baseada em dois factores: 

o Muitos sistemas utilizam autenticação baseada apenas em um factor, como por 

exemplo algo para que o utilizador se lembre. Adicionando um segundo factor ao 
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processo, algo físico que o utilizador tenha de transportar, a segurança do sistema 

é mais difícil de comprometer [13]. 

 Portabilidade de Chaves de Certificados 

o Por armazenar chaves e certificados em Smart Cards estes mecanismos de 

segurança não necessitam de ser importados e exportados para os utilizar em 

diferente hardware. 

 Não-Repudiação 

o Transacções que são digitalmente assinadas são fidedignas porque só é possível 

assinar se o PIN introduzindo for correcto. 

Os Smart Cards dividem-se em duas categorias principais, Memory Cards e Microprocessor Cards. 

Estas duas categorias distinguem-se pela sua capacidade de processamento. 

 Memory Cards: Têm circuitos de memória que permitem o armazenamento de dados. 

Estes cartões usam uma lógica de segurança baseada em hardware, para controlo de 

acesso à informação [14]. 

 Microprocessor Cards: Dispõem de um microprocessador com uma capacidade limitada de 

processamento de dados [15]. Têm capacidade de leitura, escrita e processamento. 

2.2.1. Java Cards 

Os Java Cards são Smart Cards com microprocessador. Os Java Cards têm a capacidade de 

executar aplicações, denominadas por Applets, desenvolvidas numa versão limitada do Java. 

Existe uma especificação [16] definida pela SUN que todos os fabricantes devem cumprir para que 

o seu produto seja considerado como Java Card. A especificação é composta por três partes: 

 Java Card Virtual Machine: Define um subconjunto de comandos da linguagem Java para cartões e 

o formato de ficheiros utilizados para instalação de Applets em dispositivos Java Card 

 Java Runtime Enviroment: Define o funcionamento necessário em ambiente de execução de uma 

implementação da tecnologia Java Card. O ambiente de execução inclui a implementação da 

Maquina Virtual Java Card, as classes da Java Card API e serviços de tempo de execução tal como 

selecção de des-selecção de Applets. 

 Java API: Complementa a especificação do Java Card RE e descreve a API da tecnologia Java 

Card. Contem as definições de classe necessárias para suportar a máquina virtual Java Card e a Java 

Card RE. 

As principais componentes de um Java Card são o microprocessador e as memorias. A 

arquitectura básica de um Java Card como ilustrado na Figura 2-2: Arquitectura Java Card consiste 

no seguinte: 

 Applets 

 Java Card API 

 Maquina Virtual Java Card / Java Card RE (Runtime Enviroment) 

 Sistema operativo do cartão. 
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Figura 2-2: Arquitectura Java Card 

A máquina virtual cria uma camada de abstracção sobre o sistema operativo do cartão. Na 

máquina virtual é implementado a Java Card Framework que é comum a todos os Java Card. Esta 

camada de abstracção permite que a implementação de Applets seja independente do fabricante do 

cartão e do seu sistema operativo. 

2.2.2. Norma de Cartões Electrónicos de Identificação (ISSO 7816) 

As especificações dos Smart Cards estão definidas no ISO 7816 [17]. Este ISO encontra-se 

dividido em quinze partes, como descrito na Tabela 2-2: Definição do ISO 7816, descrevendo todas 

as características dos Smart Cards. Estas características são a nível físico, de segurança e 

comandos para troca de dados. 

Tabela 2-2: Definição do ISO 7816 

Número Nome Descrição 

ISO 7816-1 Características físicas do 
cartão 

Dimensões 
Radiação electromagnética 

Tensão Mecânica 
Localização do integrado IC no cartão 

Localização da fita magnética 
Resistência à electricidade estática 

ISO 7816-2 Cartões com contactos 
metálicos. 

Dimensões, localização e finalidade dos 
contactos metálicos do cartão.  

ISO 7816-3 Sinais electrónicos e 
transmissão protocolos. 

Especifica requisitos de tensão e corrente 
dos contactos electrónicos 

ISO 7816-4 Organização, segurança e 
comandos para intercâmbio de 

dados. 

Fornece a facilidade de interoperabilidade de 
todos os sectores para proporcionar 

segurança e transmissão de dados do cartão. 
Define os comandos básicos de leitura, 

escrita e actualização do cartão de dados. 

ISO 7816-5 Registo de identificadores de 
aplicação. 

Define normas de identificadores de 
aplicação. 

RID (Registered Application Provider 
Identifier) único por vendedor. 

ISO 7816-6 Define a transferência física do 
dispositivo e dados 

operacionais. 

Estão incluídos dois protocolos por omissão 
Protocolo de caracter (T=0) 
Protocolo de blocos (T=1) 

O Cartão suporta as duas, mas não 
simultaneamente 

ISO 7816-7 Definição da SCQL (Card 
Query Language) para 

interoperabilidade 

Especifica o método standard para manter e 
consultar a base de dados. Especifica 

também definições de formato. 
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ISO 7816-8 Definição de comandos para 
operações seguras. 

Inclui os comandos para gestão da 
segurança interna do cartão e pode incluir 

técnicas de cifra. 

ISO 7816-9 Definição de comandos para 
gestão do cartão. 

Inclui definições para gestão de ficheiros no 
cartão. Estes comandos acompanham o ciclo 

de vida completo do cartão. 

ISO 7816-
10 

Definição de sinais eléctricos e 
sinais de reset para cartões 

síncronos. 

Estrutura do sinal 
Energia 

Estrutura para o sinal de reset que é enviado 
entre o IC do cartão e o dispositivo de 

interface 

ISO 7816-
11 

Identificação pessoal do 
utilizador 

Pode utilizar vários métodos biométricos e 
normas para alcançar a identificação pessoal 

ISO 7816-
12 

Cartões com contacto – 
interface eléctrica USB e 

procedimentos para operações. 
 

Especifica as condições de operação do IC 
para providenciar interface USB. 

ISO 7816-
13 

Definição de comandos para 
gestão de aplicações em 
ambiente multi-aplicação. 

Estes comandos cobrem todo o ciclo de vida 
útil das aplicações num circuito integrado 

multi-aplicações. Estes comandos podem ser 
utilizados antes e depois de o cartão ser 

emitido ao seu titular. Esta norma não cobre 
a implementação entre o cartão e o mundo 

exterior. 

ISO 7816-
15 

Definição da aplicação que 
contem informação sobre as 

funcionalidades de criptografia. 

Esta informação refere uma sintaxe comum, 
o formato para a informação criptográfica e 
mecanismos para partilhar esta informação 

quando necessário e apropriado. 

Toda a comunicação com o cartão é feita através da troca de Application Protocol Data Units 

(APDU), que podem conter uma mensagem de comando ou uma mensagem de resposta. Estes 

comandos estão definidos no ISO 7816-4 Organização, segurança e comandos para intercâmbio de 

dados e têm sintaxe definida. Para os APDU de Comando existe um Header (Obrigatório) seguido de 

um Body (Opcional), como descrito na Tabela 2-3: ISO 7816-4 APDU de Comando. Tanto o Header 

como o Body são definidos por sua vez com conteúdo específico, como descrito na Tabela 2-4: ISO 

7816-4 Detalhes do APDU de comando. 

Tabela 2-3: ISO 7816-4 APDU de Comando 

APDU de Comando 

Header (Obrigatório) Body (Opcional) 

CLA INS P1 P2 [Lc field] [Data field] [Le field] 

  

Tabela 2-4: ISO 7816-4 Detalhes do APDU de comando 

Código Nome Tamanho (byte) Descrição 

CLA Classe 1 Classe da instrução 

INS Instrução 1 Código da Instrução 

P1 Parâmetro 1 1 Para qualificar o campo INS ou para 
passar dados 

P2 Parâmetro 2 1 Para qualificar o campo INS ou para 
passar dados 

[Lc field] Comprimento Variável 1 ou 3 Numero de bytes do [Data field] 

[Data field] Dados Variável = Lc Array de Bytes com dados do comando 

[Le field] Comprimento Variável 1 ou 3 Número máximo de bytes esperados no 
[Data field] do APDU de resposta. 
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Relativamente ao APDU de resposta também são caracterizados por uma sintaxe definida no ISO 

7816-4 constituída por um Body (Opcional) e um Trailer (Obrigatório) como descrito na Tabela 2-5: 

ISO 7816-4 APDU de Resposta, que por sua vez são descritos na  

Tabela 2-6: ISO 7816-4 Detalhes do APDU de Resposta. 

Tabela 2-5: ISO 7816-4 APDU de Resposta 

APDU de Resposta 

Body (Opcional) Trailer (Obrigatório) 

[Data field] SW1 SW2 
 

Tabela 2-6: ISO 7816-4 Detalhes do APDU de Resposta 

Código Nome Tamanho (byte) Descrição 

[Data field] Dados Variável Array de bytes com os dados da 
resposta 

SW1 Status Word 1 1 Denota o estado de processamento 
do comando no cartão.  SW2 Status Word 2 1 

Um exemplo de APDU pode ser 90CD2030 onde: 

 CLA=90 

 INS=CD 

 P1=20 

 P2=30 

Se no cartão o CD correspondesse a uma instrução de uma Applet que retorne a subtracção de 

dois números, onde esses números seriam o P1 e o P2, o APDU de resposta retornado seria 109000. 

Onde o Data Field seria 10, transportando o resultado da operação. O conjunto do SW1 e do SW2 

seria 9000, que significa estado sem erros no cartão. 

Um exemplo de troca de APDU entre o CAD (Card Acceptance Device) pode ser demonstrado com 

uma arquitectura típica de sistemas deste género. A arquitectura aqui exemplificada é composta por 

um cartão, um CAD e um sistema que utilize as informações fornecidas pelo cartão, como 

demonstrado na Figura 2-3: Arquitectura Típica de Sistema com Smart Card. 

 

Figura 2-3: Arquitectura Típica de Sistema com Smart Card 
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2.2.3. Smart Card sem contacto 

2.2.3.1. Norma de Cartões de Proximidade sem Contacto 

A norma internacional ISO 14443 define os cartões de proximidade utilizados para identificação 

que operam na frequência 13,56MHz. O ISO 14443 foi originalmente desenvolvido apenas para 

cartões utilizados em transacções financeiras e identificação, agora tornou-se um standard incluindo 

todos os cartões sem contacto RFID – 13,56 MHz. 

Os PICCs (Proximity integrated circuits card) foram desenvolvidos para operar até 10cm da antena 

do reader na frequência de 13,56 MHz. Esta frequência foi escolhida por diversas razões técnicas 

(ex. disponibilidade para um método eficiente de indução por proximidade, conformidade com as 

normas EMC, pouca absorção pelos tecidos humanos). 

O ISO 14443 consiste em quatro partes distintas e descreve dois protocolos de comunicação: Tipo 

A e Tipo B – que irão ser adereçados mais à frente. Houveram tentativas para incluir sistemas legacy 

como apêndices, tal como o Tipo C (Sony/Japão), Tipo D (OTI/Israel), Tipo E (Cubic/USA), Tipo F 

(Legic/Suíça) e Tipo G (China) mas não foram aceites como standard ISO. 

O ISO 14443 é definido pelas seguintes partes:  

 ISO 14443-1 define as características Físicas dos PICC (Proximity integrated circuits card). 

 ISO 14443-2 define a potência do sinal de rádio frequência e a sua interface. 

 ISO 14443-3 define os protocolos de inicialização e anti-colisão 

 ISO 14443-5 define os protocolos de transmissão. 

As principais diferenças os dois tipos de protocolos, Tipo A e Tipo B encontram-se nos métodos de 

modelação, esquemas de codificação (Parte 2) e procedimentos de inicialização de protocolos (Parte 

3). Ambos os tipos (A e B) utilizam o mesmo protocolo de transmissão descrito na parte 4. O 

protocolo especifica troca de blocos de dados e mecanismos relacionados. 

As principais características do ISO 14443 são: 

 Frequência de funcionamento: 13.56MHz 

 Alcance de leitura/escrita: até 10cm, esta é uma distância geralmente aceite mas não está 

definida no standard. 

 Velocidade: O ISO especifica uma velocidade por defeito de 106 Kbps, que é obrigatória para 

a etapa de anti-colisão. Velocidades mais elevadas, tal como 212 Kbps e mais altas são 

permitidas como uma opção. 

 Segurança: 

o Mecanismos de autenticação. 

o Mecanismos de segurança disponíveis em Smart Cards com contacto estão também 

disponíveis para ambos os cartões definidos no ISO 14443, Tipo A e Tipo B (ex., 

hardware firewall de memoria, sensores, características tamper resistance). Estão 

também disponíveis “secure message” e “cryptographic tokens” como estão descritos 

no standard ISO 7816. 

o Coprocessadores de criptografia, tal como 3DES, ECC e RSA, podem ser utilizados 

mas não estão definidos no standard. 

o A necessidade de aproximação do cartão ao leitor ajuda a limitar e prevenir a 

comunicação não autorizada. 
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 Interoperabilidade: suportada através da definição dos comandos no ISO 14443-4. 

2.2.3.2. Mifare 

O Mifare é uma tecnologia baseada em RFID desenvolvida e licenciada pela Philips [18]. Esta foi 

desenvolvida para estar em conformidade com o ISO 14443 A [17], mais especificamente com a parte 

2 e parte 3 do mesmo. 

A plataforma de interface Mifare consiste em quatro famílias diferentes: 

1. Mifare Classic – Cobre os hardwired ICs utilizando o protocolo de comunicação Mifare, tal 

como o Mifare Standard 1k e o Mifare Standard 4k. 

2. Mifare Ultralight – é uma solução Mifare de baixo custo, indicada para altos volumes e com 

duração limitada, tal como bilhetes de transportes públicos. É um possível substituto para 

soluções de banda magnética. 

3. Mifare DESFire8 – o primeiro IC sem contacto no mercado que suporta o Advanced 

Encryption Standard (AES), bem como métodos de criptografia como o DES e o 3DES. 

4. Mifare Reader Components – inclui leitores e kits de avaliação em conformidade com os 

standards sem contacto, tal como o ISO 14443 A/B. 

Mifare Classic 

Existem actualmente dois Mifare ICCs diferentes no mercado, o MF1 IC S50 e o MF1 IC1 S70. 

Ambos os ICCs são passivos e diferem apenas na memória. Neste capítulo vai ser analisado o MF1 

IC S70, bem como mostrar as diferenças a nível de memória entre os dois. Foi escolhido este modelo 

por ter maior capacidade de memória e o principio da mesma é igual ao do MF1 IC S50. O cartão 

Mifare classic consiste num cartão de plástico com uma antena e chip integrados. O chip consiste 

numa interface RF, numa Digital Control Unit (DCU) e memoria EEPROM, como descrito na Figura 

2-4: Cartão Mifare Standard. 

 

Figura 2-4: Cartão Mifare Standard 
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1. Antena 

Consiste numa bobine com algumas voltas de fio enroladas, que ligam posteriormente ao chip MF1 

IC S70. 

2. RF-Interface 

A interface RF está em conformidade com o ISO 14443A: 

 Frequência de operação: 13.56MHz 

 Distância de funcionamento <100 mm. 

 Velocidade de transferência de dados: 106Kbit/s. 

 Tempo típico de transacção: <100 ms. 

 

3. EEPROM 

O MF1 IC S70 tem 4 kByte de memória EEPROM, organizada em 32 sectores com 4 blocos e em 

8 sectores com 16 blocos. O MF1 IC S50 tem 1 kByte de memória EEPROM, organizada em 16 

sectores com 4 blocos. Um bloco consiste em 16 bytes para ambos os casos. Na Figura 2-5: 

Organização de Memoria do Mifare MF1 IC S70; está representado o esquema de memória do Mifare 

MF1 IC S70. 
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Figura 2-5: Organização de Memoria do Mifare MF1 IC S70 

Existem três tipos diferentes de blocos: 

1. Manufacturer Block: Este é o primeiro bloco do primeiro sector e contem os dados do 

fabricante do IC. Uma vez programado pelo fabricante, quando é produzido, este bloco é 

protegido contra escrita. Os primeiros quatro bytes do bloco contem o número de serie. 

2. Sector Trailer: Cada sector trailer contem as chaves secretas A e B do sector e as condições 

de acesso para todos os blocos desse sector, os bits de acesso também especificam o tipo 

de acesso (leitura, escrita ou valor) dos blocos de dados. O mapeamento do sector trailer 

está representado na Figura 2-6: Mapeamento do Sector Trailer. 

 

Figura 2-6: Mapeamento do Sector Trailer 

3. Data Blocks: Os blocos de dados podem ser configurados de duas maneiras: blocos de 

Read/Write blocks ou Value Blocks. 

Read/Write Blocks são utilizados em aplicações como em controlo de acessos, onde é 

guardado, por exemplo dados sobre o titular do cartão. Value Blocks são utilizados em 

aplicações onde operações aritméticas são efectuadas sobre os valores armazenados, ex. 

Carteiras Electrónicas.  
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4. Digital Control Unit 

O Digital Control Unit consiste em cinco partes com diferentes tarefas: 

a. Anti-Colision 

Os mecanismos de anti-colisão estão definidos no ISO 14443-3. Este mecanismo serve para 

prevenir o mau funcionamento do sistema, quando se encontram múltiplos cartões no campo de 

acção do leitor. 

b. Authentication 

Antes de qualquer operação de memória o PICC e o PCD (Proximity Coupling Device) efectuam 

um processo mútuo de autenticação de acordo com o protocolo de autenticação de três passos como 

descrito no ISO 9798-2. Os passos de do protocolo são os seguintes: 

1. O PCD especifica o sector a ser acedido e escolhe a chave A ou B 

2. O cartão lê a chave secreta e as condições de acesso do sector trailer. Em seguida o cartão 

envia um número aleatório como desafio para o PCD (primeiro passo) 

3. O PCD calcula a resposta utilizando a chave secreta e input adicional. A resposta, em 

conjunto com um desafio aleatório do PCD, é enviada para o cartão. (passo dois) 

4. O cartão verifica a resposta do PCD comparando-a com o próprio desafio, calculando de 

seguida a resposta para o desafio e transmite-a. (passo três) 

5. O PCD verifica a resposta do cartão comparando-a com o próprio desafio. 

Depois da transmissão do primeiro desfio aleatório a comunicação entre o cartão e o PCD é 

cifrada. 

c. Control & ALU 

As operações de memória são apresentadas na Tabela 2-7: Operações de Memoria Suportadas. 

 

Tabela 2-7: Operações de Memoria Suportadas 

Operações de Memoria 

Operação Descrição Valido para: 

Leitura Lê um bloco de memória Blocos de leitura/escrita, 
valor e sector trailer 

Escrita Escreve um bloco de memória Blocos de leitura/escrita, 
valor e sector trailer 

Incremento Incrementa o conteúdo de um bloco e 
guarda o resultado num registo de dados 

Valor 

Decremento Decrementa o conteúdo de um bloco e 
guarda o resultado num registo de dados 

Valor 

Transferência Escreve o conteúdo de um registo de 
dados para um bloco 

Valor 

Restauro Lê o conteúdo de um bloco para um 
registo de dados 

Valor 

 

d. EEPROM-interface 

Fornece o acesso à memória 

e. Crypto 

A unidade de controlo utiliza o CRYPTO1 stream cipher. 
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2.2.4. Conclusão 

Os Smart Cards são utilizados em soluções de bilhética actuais, como por exemplo no caso do 

metropolitano de Lisboa [1], ou no caso do Sport Lisboa e Benfica. Nestes sistemas o Smart Card é 

utilizado como bilhetes de longa duração, mas especificamente como passe mensal no metropolitano 

e como bilhete de temporada integrado no cartão de Sócio no caso do SL Benfica. 

Esta solução apesar de cumprir com alguns dos objectivos propostos, tal como a rapidez de 

utilização, armazenar de uma forma segura, não é adequado para outros, tal como a garantia de 

transversalidade entre várias entidades, sem que haja partilha de chaves, e a capacidade de receber 

bilhetes remotamente. É também de referir que não é possível a utilização de Smart Cards para 

bilhetes temporários devido aos custos de emissão que lhes estão associados. 

2.3. Código de Barras 

Códigos de barras são uma forma de representação gráfica de informação. Esta informação pode 

ser numérico ou alfanumérico, dependo do tipo de código utilizado. Dependendo da técnica de 

codificação empregue, os códigos de barras podem ser tanto um conjunto de linhas verticais com 

diferentes larguras e espaçamento entre elas como um conjunto de pontos ou círculos concêntricos. 

Neste capítulo vão ser abordados os caracterizados por conjuntos de pontos, actualmente utilizados 

em sistemas de bilhética. 

2.3.1. Código de Barras 2D 

Como foi referido os códigos de barras aqui abordados são os definidos por conjuntos de pontos, 

também chamados de Códigos de Barras 2D. Os primeiros códigos de barras a ser utilizados, 

definidos por um conjunto de barras verticais, também chamados de Códigos de Barras 1D, quando 

são lidos apenas se tem em consideração a largura das barras e o seu espaçamento. A altura das 

barras apenas serve para dar alguma redundância ao símbolo. Portanto estes códigos apenas são 

lidos numa dimensão. Um outro aspecto importante destes símbolos é que raramente representam 

mais de uma dúzia de caracteres, por isso o código de barras normalmente representa uma chave de 

um registo na base de dados onde estão armazenadas as informações relacionadas. 

Códigos de Barras bidimensionais (2D) ultrapassam estas duas 

limitações [19]. Os dados são codificados tanto em largura como em altura 

e portanto a quantidade de dados que pode ser incluída num único 

símbolo é significativamente maior que codificada em códigos 

unidimensionais. Mais de mil caracteres alfanuméricos podem ser 

representados num único símbolo do tamanho de um selo postal. 

Obviamente a grande vantagem de utilizar códigos de barras 2D é que 

potencia a grande quantidade de informação associada a cada item. 

A leitura de códigos 2D é alcançada através de leitores diferentes dos 

utilizados para os códigos 1D. Duas estratégias estão a ser utilizadas. A primeira e mais usual, utiliza 

Figura 2-7: Código de 
Barras 2D com o texto 
"Francisco van Uden 

Chaves" 
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um laser que não percorre apenas o símbolo horizontalmente, mas também verticalmente. 

Alternativamente scanners CCD (Charge-coupled device) são utilizados [20]. Scanners CCD utilizam 

um array bidimensional de sensores fotográficos para a leitura a imagem na sua totalidade. Uma 

outra alternativa, que surgiu recentemente, é as câmaras de telemóveis, devido à alta resolução que 

têm.   

Os códigos de barras 2D são suportados por vários algoritmos de codificação, nomeadamente: 

Aztec, Codablock F, Code 16k, Code 49, Datamatrix, Maxicode, Micro PDF417, PDF 417, QR Code, 

entre outros.  

2.3.2. Conclusão 

Os códigos de barras 2D são utilizados ao nível da bilhética actualmente, como por exemplo no 

sistema de bilhetes móveis do pavilhão Atlântico. O código de barras 2D é utilizado para codificar o 

bilhete, após a compra do bilhete o mesmo é enviado para o telemóvel da pessoa em questão, 

através de um SMS binário. No local do espectáculo é colocado um dispositivo capaz de ler o código 

a partir do ecrã do telemóvel que vai imprimir os bilhetes relativos ao código em questão. 

Esta solução apesar de cumprir com alguns dos objectivos propostos, tal como a Transversalidade 

entre várias entidades, capacidade da emissão de bilhetes remota e garantia da identificação do 

titular, neste caso identificado como número de telemóvel, torna-se pouco prática a sua utilização em 

situações com elevada afluências de pessoas, já que os métodos de validação de bilhetes são 

morosos e pode ser pouco fiável devido a diferenças que possam existir nos dispositivos móveis, tal 

como os contrastes dos ecrãs. Um outro ponto negativo da solução é que o bilhete é tratado como 

qualquer outro SMS, ficando na caixa de entrada de mensagens. No caso de por exemplo o bilhete 

ser comprado com alguns meses de antecedência a tarefa de procurar o SMS com o bilhete pode ser 

um processo demorado e pouco user friendly. 

2.4. Near Field Communication 

O Near Field Communication (NFC) é uma nova tecnologia sem fios, de proximidade que foi 

desenvolvida a partir de uma combinação de tecnologias sem contacto de identificação e de 

interligação já existentes. 

A tecnologia NFC assenta fundamentalmente na incorporação de funcionalidades de RFID em 

vários dispositivos, tal como telemóveis, câmaras digitais, molduras, televisões. Dispositivos 

equipados com NFC para além de servirem como tag identificadora asseguram capacidades de 

escrita e leitura das tags com níveis de segurança igual aos actuais Smart Cards. O NFC pode ser 

utilizado para um variado leque de operações, tal como transferir fotos para uma moldura electrónica, 

emparelhar dois dispositivos Bluetooth e muitas outras. Um dos grandes objectivos desta tecnologia é 

simplificar a utilização de dispositivos complexos e sofisticados utilizados actualmente. 

O NFC opera na frequência dos 13.56MHz e transfere dados a velocidades até 424 Kbits/s [21]. O 

NFC disponibiliza uma maneira intuitiva, simples e segura de dois dispositivos comunicarem entre 
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eles. Esta tecnologia é tanto de escrita como de leitura. A comunicação entre dois dispositivos 

compatíveis com NFC ocorre quando estes são aproximados a poucos centímetros de distância: uma 

simples passagem ou toque pode estabelecer uma ligação NFC. As camadas inferiores da tecnologia 

são baseadas em standards definidos por entidades como ISO, ECMA e ETSI [22]. Pela distância 

máxima de funcionamento, transacções baseadas em NFC são implicitamente seguras, assegurando 

ao utilizador controlo sobre as mesmas. 

No NFC existem três modos distintos de operação (Figura 2-8: Modos de Operação NFC) [23]. 

Estes modos foram definidos para que a tecnologia suportasse o variado leque de operações acima 

referidos. Os métodos são o Peer-to-Peer, Read/Write e o Card Emulation. O Peer-to-Peer permite 

que sejam transferidos dados entre dispositivos NFC, o Read/Write permite que haja 

interoperabilidade entre o dispositivo e tags sem bateria, finalmente o card emulation mode permite 

que haja retrocompatibilidade entre o NFC e infra-estruturas já existentes para cartões sem contacto, 

emulando os actuais Smart Cards.  

 

Figura 2-8: Modos de Operação NFC 

2.4.1. Retrocompatibilidade 

O NFC é compatível com o ISO 14443 A /Mifare e Felica [24](Figura 2-9: Retrocompatibilidade do 

NFC com cartões já existentes), os mais adoptados cartões sem contacto actualmente. O standard é 

também compatível com o ISO 15693, que define os Cartões Vicinity, um standard largamente 

adoptado para localização de items através do RFID. Esta retrocompatibilidade é importante para que 

possibilite o NFC ser utilizado em infra-estruturas sem contacto já existentes.  
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Figura 2-9: Retrocompatibilidade do NFC com cartões já existentes 

2.4.2. NFC Interface and Protocol 

Devido a retrocompatibilidade o NFC tem várias interfaces e protocolos de comunicação 

disponíveis. Tanto pode utilizar as interfaces atrás referidas (Cap. 2.3.1) como pode comunicar 

através do seu próprio protocolo NFCIP-1. O protocolo escolhido é chamado de modo de 

comunicação e a sua escolha é feita pelo NFCIP-2. 

2.4.2.1. Modo de Comunicação no NFC 

O NFCIP-1 descreve o protocolo de transporte, procedimentos de inicialização e especificações RF 

(ex. modulação de sinal) e está definido no ISO 18092. Este especifica os requisitos para os 

dispositivos estejam em conformidade com o standard NFC. 

O standard especifica dois modos de comunicação que os dispositivos NFC devem suportar, o 

modo activo e passivo: 

 Modo Activo: Neste modo ambos os dispositivos geram o seu campo RF para transporte de 

dados. 

 Modo Passivo: Apenas um dos dispositivos gera o campo RF enquanto o outro utiliza-o para 

transferir os dados. O protocolo especifica que o iniciador (quem inicia a comunicação) deve 

gerar o campo RF. 

A aplicação define a velocidade inicial de comunicação em 106, 212 ou 424 kbit/s. Posteriormente 

a aplicação ou o ambiente de comunicação pode requerer adaptação de velocidade, que pode ser 

feita durante a comunicação. 

O NFCIP-1 utiliza modulações e esquemas de codificação diferentes dependendo da velocidade. 

Enquanto estabelece a ligação, o iniciador começa a comunicação num modo particular a uma 

velocidade particular. O receptor/alvo determina a velocidade actual e o protocolo de baixo nível 

associado automaticamente e responde de acordo. 

A comunicação é terminada ou quando existe um comando da aplicação nesse sentido, ou quando 

os dispositivos saem do alcance. 
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2.4.2.2. Selecção do modo de comunicação 

O ISO 21481 especifica o NFCIP-2, “Information technology – Telecommunications and information 

exchange between systems – Near Field Communication Interface and Protocol-2”. Descreve o 

mecanismo para detectar e seleccionar quais das comunicações standard disponíveis deve ser 

utilizada. Todos estes standards suportados operam na banda dos 13.56 MHz e o NFCIP-2 está 

desenhado para não interferir com nenhuma comunicação em curso com esses protocolos. Um 

dispositivo NFCIP-2 tem de implementar os seguintes modos de operação: 

 Modo NFC NFCIP-1 como especificado no ECMA-340 

 Modo PCD Proximity Coupling Device como especificado no ISO 14443. 

 Modo VCD Vicinity Coupling Device como especificado no ISO 15693. 

2.5. Plataformas de desenvolvimento 

2.5.1. Java Platform, Micro Edition 

O Java Platform, Micro Edition (Java ME) disponibiliza um robusto e flexível ambiente para 

aplicações executadas em dispositivos móveis – Telemóveis ou Personal Digital Assistants (PDA). O 

J2ME inclui interfaces de utilizador flexíveis, segurança robusta, protocolos de rede built-in e suporte 

para aplicações on-line e off-line que podem ser transferidas e instaladas automaticamente. 

Aplicações baseadas em J2ME são portáveis através de muitos dispositivos, aproveitando as suas 

características nativas. Esta plataforma é derivada de um subconjunto de funções da Java Platform, 

Standard Edition. 

2.5.2. Java Card 

A plataforma JavaCard é uma tecnologia que permite a execução de pequenos aplicativos Java em 

Smart Cards e dispositivos similares. Estes dispositivos têm normalmente limitações ao nível de 

processamento e capacidade de armazenamento, pelo que esta plataforma é apenas um Subset de 

funcionalidades disponíveis na Java Platform, Standard Edition. O ambiente de execução num 

dispositivo Smart Card é definido por uma máquina virtual JavaCard (JCVM - Java Card Virtual 

Machine) e um ambiente de execução JavaCard (JCRE – Java Card Runtime Enviromet). 

2.5.3. J2ME Polish 

O J2ME Polish é uma Framework que auxilia o desenvolvimento na Java Platform, Micro Edition. O 

J2ME Polish tem suporte para um conjunto de funcionalidades, tal como: Desenvolvimento de 

Interfaces de Utilizador, com recurso a Cascading Style Sheets (CSS); portabilidade para vários a 

maioria dos dispositivos existentes no mercado, J2ME, Windows Mobile, iPhone, Android, Blackberry, 

Palm e DoJa [25]; estas funcionalidades facilitam o futuro trabalho de implementação do projecto em 

vários dispositivos existentes e adaptações necessárias a nível de interface. 
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2.6. Conclusão 

Neste capítulo de Estado da Arte foram apresentadas as tecnologias nas quais seria possível 

implementar um sistema de bilhética. No capítulo de introdução foram identificados os objectivos 

principais da solução. É necessário que o sistema desenhado cumpra com os seguintes requisitos: 

implementado num dispositivo único a várias entidades; capacidades de comunicações remotas para 

emissão de bilhetes; capacidade de armazenamento de bilhetes; armazenamento seguro de 

informação; meios de utilização intuitivos e rápidos. Compilando toda a informação apresentada no 

capítulo de estado da arte, em conjunto com os requisitos da solução resulta a tabela 2-8: 

Comparativo de Tecnologias. 

 

Tabela 2-8: Comparativo entre Tecnologias 

 Códigos de Barras RFID Smart Cards NFC 

Dispositivo Único - - - X 

Comunicação Remota  - - X 

Armazenamento - - X X 

Segurança - - X X 

Intuitivo X X X X 

Rápido X X X X 

As duas primeiras tecnologias apresentadas, o código de barras e o RFID apenas cumprem com 

dois dos requisitos propostos, são ambos de utilização rápida e intuitiva apesar de não terem 

capacidade de armazenamento de informação dinâmica, apenas alojam um identificador para o que 

representam. Estas duas tecnologias são bastante utilizadas no mercado do retalho para identificação 

de produtos e bens devido ao seu baixo preço e à capacidade de melhoramento de processos. No 

entanto para uma solução de bilhética não dispõem das características necessárias para o 

cumprimento dos requisitos identificados. 

De seguida os Smart Cards, acumulando com as vantagens apresentadas nas outras duas 

tecnologias, têm capacidade de armazenamento e algoritmos de segurança embutidos. Assim os 

Smart Cards já se encontram perto dos objectivos determinados no capítulo de introdução. É de 

referir que estas soluções são bastante utilizadas actualmente em passes de transportes públicos e 

solução de bilhética, no entanto não disponibilizam funcionalidades para serem dispositivos 

transversais a várias entidades nem têm capacidade para comunicações remotas. Testes feitos em 

Paris demonstram que esta tecnologia é de utilização bastante rápida e intuitiva [26]. 

Relativamente ao NFC (Near Field Communications) já implementa todos os requisitos 

identificados anteriormente. Esta tecnologia tem como base os Smart Cards, pelo que 

necessariamente apresenta todas as vantagens que estes apresentam. No entanto por esta 

tecnologia estar embutida em telemóveis acrescenta a capacidade de comunicar remotamente com 

outros sistemas, possibilitando novos casos de uso e vantagens a nível de usabilidade que as 

anteriores não apresentam. A capacidade de comunicar remotamente eleva também as 

possibilidades desta tecnologia no que respeita à gestão de chaves de segurança, pelo que pode ser 

utilizado transversalmente entre várias organizações, sem que as mesmas tenham de partilhar 

chaves entre si. Como referido em cima o NFC é baseado na tecnologia de Smart Cards, sendo 
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possível adaptar esta solução a infra-estruturas já existentes, sendo possível co-existirem ambas as 

tecnologias, tornando o processo de transição menos complexo, dispendioso para quem implementa 

e menos intrusivo para os utilizadores. 

Conclui-se portanto que o Near Field Communication é a tecnologia mais adequada para a 

implementação deste projecto, respeitando todos os requisitos identificados inicialmente. 



Arquitectura 

26 

 

3. Arquitectura 

3.1. Introdução 

Neste capítulo são apresentadas as decisões de arquitectura tomadas durante o projecto e as 

respectivas justificações das acções da fase de desenho do sistema, para que cumpra com os 

objectivos determinados no Capítulo 1. 

3.2. Arquitectura Funcional 

Para definir correctamente toda a arquitectura técnica efectuou-se uma análise funcional do que 

era pretendido implementar. Foram definidos cenários de utilização bem como casos de uso para 

analisar se a solução corresponde ao objectivo traçado no Capítulo 1. 

3.2.1. Casos de Uso 

Foram definidos Casos de Uso que correspondem às funcionalidades mínimas que o sistema deve 

suportar. Estes também vão ser utilizados para definir os testes de sistema. 

Existem três níveis distintos de permissões no sistema, aos quais são disponibilizadas diferentes 

funcionalidades. Os três níveis são: Gestor de Sistema, Entidade Emissora e Entidade Cliente. 

Associado ao Gestor de Sistema estão todas as funcionalidades de gestão de entidades 

emissoras, bem como toda a gestão de aplicações cliente. Ao Gestor de Sistema está associado 

maior nível de permissões no sistema. 

À Entidade Emissora cabe a gestão de todos os eventos a si associados, bem como a gestão de 

clientes e os seus respectivos bilhetes. Na gestão de bilhetes está também incluída a sua validação. 

Este é o nível intermédio de permissões no sistema. 

Finalmente, em relação à Entidade Cliente, cabe a gestão dos seus próprios bilhetes, bem como a 

sua utilização. Este nível é onde são mais restritas as funcionalidades, dispondo apenas de acesso 

ao módulo cliente. 

3.2.1.1. Gerir Entidades Emissoras 

O caso de uso ilustrado na Figura 3-1, descreve a interacção de um actor com permissões de 

Gestor de Sistema na Gestão de Entidades Emissoras. Este é o nível de permissões mais elevado e 

este actor controla o acesso de todos os outros no sistema. 
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Gerir Entidades

Emissoras

Criar Entidade

Emissora

Alterar Entidade

Emissora

Apagar Entidade

Emissora

«uses»

«uses»

«uses»
Gestor do Sistema

*

*

Módulo Servidor

 

Figura 3-1: Caso de Uso - Gerir Entidades Emissoras 

3.2.1.2. Gestão de Eventos 

No caso de uso ilustrado na Figura 3-2, descreve-se a interacção de um actor com o nível de 

permissões de Entidade Emissora na Gestão de Eventos. Para que possam ser distribuídos bilhetes 

é necessário associar eventos aos mesmos, sendo neste caso o primeiro passo para obter essa 

associação. 

Gestão de Eventos

Criar Evento

Alterar Evento

Apagar Evento

«uses»

«uses»

«uses»

Entidade Emissora

*

*

Módulo Servidor

 

Figura 3-2: Caso de Uso - Gestão de Eventos 

3.2.1.3. Gestão de Clientes 

No caso de uso ilustrado na Figura 3-3, descreve-se a interacção de um actor com o nível de 

permissões de Entidade Emissora na Gestão de Clientes. Tal como no caso de uso anterior este 

também é um passo necessário para a distribuição de Bilhetes. Qualquer Bilhete tem de estar 

associado a um cliente. 
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Gestão de Clientes

Adiciona Cliente

Final

Altera Cliente

Final

Apagar Cliente

Final

«uses»

«uses»

«uses»

Entidade Emissora

*

*

Módulo Servidor

 

Figura 3-3: Caso de Uso - Gestão de Clientes 

3.2.1.4. Gestão de Bilhetes 

Nos casos de uso ilustrados na Figura 3-4, são descritas as interacções de actores com 

permissões de Entidade Emissora e Entidade Cliente na Gestão de bilhetes. São apresentados dois 

casos de uso neste capítulo visto os bilhetes estarem distribuídos entre os dois módulos do sistema. 

Ao actor Entidade Emissora cabe-lhe a gestão dos bilhetes para um evento que lhe esteja associado. 

No Caso do Actor Entidade Cliente cabe-lhe a gestão dos seus próprios bilhetes. 

Gestão de Bilhetes

Adiciona Bilhete

Re-Enviar Bilhete

Apagar Bilhete

«uses»

«uses»

«uses»

Entidade Emissora

*

*

Módulo Servidor

Módulo Cliente

Entidade Cliente

Gestão de Bilhetes

Consulta Bilhete

Utiliza Bilhete

Apaga Bilhete

«uses»

«uses»

«uses»

*

*

Gestão de

Histórico Bilhetes

«uses»

 

Figura 3-4: Casos de Uso - Gestão de Bilhetes 
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3.2.1.5. Gestão de Aplicações 

No caso de uso ilustrado na Figura 3-5, é descrita a interacção do actor Gestor do Sistema na 

Gestão de Aplicações Cliente. Para que o módulo Cliente possa ser utilizado no dispositivo móvel da 

entidade cliente é necessário que seja instalada uma aplicação que interaja com os sistemas 

externos, bem como apresentar informações ao Cliente. 

Gestão de

Aplicações Cliente

Instalar Aplicação

Actualiza Aplicação

«uses»

«uses»

Gestor do Sistema

*

*

Módulo Servidor

 

Figura 3-5: Caso de Uso - Gestão de Aplicações 

3.2.1.6. Compra de Bilhetes 

No caso de uso ilustrado na Figura 3-6, é descrita a interacção do actor Entidade Cliente na 

Compra de Bilhetes. Para que o sistema seja ubíquo é necessário que os bilhetes possam ser 

comprados através do módulo cliente, utilizando diversas tecnologias. 

Entidade Cliente

Compra de Bilhete

Compra através de

tag NFC

Compra Através de

SMS

Compra Através de

Web

«uses»

«uses»

«uses»

*

*

Módulo Cliente

 

Figura 3-6: Caso de Uso - Compra de Bilhete 

3.2.2. Diagramas de Sequência 

Para identificar todas as entidades relacionadas com cada transacção, bem como identificar a 

sequência das transacções, foram desenhados os seguintes diagramas de Sequência: 
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 Instalação da Aplicação 

 Comprar um Bilhete 

 Utilizar o Bilhete 

3.2.2.1. Instalação da Aplicação 

No diagrama de Sequência ilustrado na Figura 3-7, são descritos todos os passos durante a 

instalação da aplicação cliente num telemóvel. São identificados três módulos que interagem no 

processo de instalação, bem como as mensagens trocadas entre cada um. Existem métodos 

alternativos para iniciar o pedido de instalação da Aplicação, como por exemplo Bluetooth ou através 

da instalação local através de um computador; no entanto, sendo um requisito do sistema ser ubíquo 

pretendeu-se mostrar um método totalmente independente da localização do utilizador. 

Módulo Cliente
Mobile Network Operator

SMS Center
Módulo Servidor

2 - Pedido de Aplicação (http)

3 - WAP Push (http)

4 - WAP Push (SMS)

5 - Pedido de Aplicação com UserAgent(http)

6 - Ficheiro .jad

7 - Pedido ficheiro .jar

8 Ficheiro .jar

1 - Pedido de Aplicação (SMS)

 

Figura 3-7: Diagrama de Interacção - Instalação de Aplicação 

Na tabela 3-1 são descritas todas as interacções apresentadas no diagrama ilustrado na Figura 3-

7: Diagrama de Interacção - Instalação de Aplicação. 

Tabela 3-1: Descrição das Interacções durante a Instalação da Aplicação Cliente 

Interacções durante a Instalação de uma Aplicação Cliente 

Interacção Descrição Entidades Envolvidas: Tecnologia 

1 É enviado um SMS através do telemóvel do 
cliente com o pedido de instalação da 
Aplicação. 

Módulo Cliente 
MNO SMSC 

SMS 

2 O MNO reenvia o pedido ao Módulo Servidor 
através de IP. 

MNO SMSC 
Módulo Servidor 

http 

3 O Módulo Servidor faz um pedido de envio de 
um Wap Push para o MNO com informação 
sobre o URL da Aplicação. 

Módulo Servidor 
MNO SMSC 

http 

4 O MNO reenvia o Wap Push para o cliente 
com o URL da Aplicação. 

MNO SMSC 
Módulo Cliente 

SMS 

5 O Telemóvel cliente faz um pedido http para o 
URL indicado no Wap Push. 

Módulo Cliente 
Módulo Servidor 

http 

6 O Módulo Servidor, através do User Agent Módulo Servidor  http 
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incluído no pedido http descrito na interacção 
5, devolve o ficheiro descritor Java (.jad) 
indicado para o modelo de telemóvel do 
cliente. 

Módulo Cliente 

7 O telemóvel cliente faz o pedido do Arquivo 
Java (.jar) através o URL indicado no ficheiro 
.jad. 

Módulo Cliente 
Módulo Servidor 

http 

8 O Módulo Servidor devolve o ficheiro .jar 
pedido pelo telemóvel cliente que é 
automaticamente instalado pelo telemóvel 
cliente. 

Módulo Servidor 
Módulo Cliente 

http 

3.2.2.2. Comprar um Bilhete 

No diagrama ilustrado na Figura 3-8, são apresentadas todas as entidades intervenientes durante a 

compra de um bilhete. Neste caso é demonstrada a compra do bilhete quando o utilizador inicia o 

processo de compra num Cartaz dotado com um dispositivo NFC passivo, também conhecido por tag. 

Existem outros processos de compra, nomeadamente através de uma página Web, onde não há 

necessidade de efectuar o pagamento através do telemóvel. No entanto, este é o exemplo mais 

complexo de compra de bilhete e onde estão representadas todas as entidades intervenientes no 

processo, bem como o início da transacção através da componente NFC. 

SIBSEntidade BancariaMódulo Servidor
Mobile Network Operator

SMS Center
NFC PassivoMódulo Cliente

1 - Leitura de Dados NFC

2 - Mensagem NDef

3 - Pedido de Compra Bilhete (SMS)

4 - Pedido de Compra Bilhete (http)

7 - Entidade e Referencia de Pagamento

5 - Requisita Referencia de Pagamento

6 - Referencia de Pagamento

8 - Entidade e Referencia de Pagamento

9 - Pedido de Pagamento (SMS)

11 - Pedido de Codigo de Confirmação (http)

13 - Codigo de Confirmação (SMS)

15 - Notifica Pagamento

10 - Pedido de Pagamento (http)

12 - Pedido de Codigo de Confirmação (SMS)

14 - Cógido de Pagamento (http)

16 - Notificação de Pagamento (http)

17 - Envio de Bilhete (http)

18 - Envio de Bilhete (sms)

 

Figura 3-8: Diagrama de Interacção - Comprar Bilhete 

Na tabela seguinte são descritas todas as interacções apresentadas no diagrama ilustrado na 

Figura 3-8. 
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Tabela 3-2: Descrição das Interacções durante a Compra de um Bilhete 

Interacções durante a Compra de um Bilhete 

Interacção Descrição Entidades Envolvidas: Tecnologia 

1 O cliente aproxima o telemóvel de um 
dispositivo passivo NFC fornecendo energia 
ao Chip residente no Poster 

Módulo Cliente 
NFC Passivo 

NFC 

2 O Chip NFC devolve através de uma 
mensagem NDEF os dados armazenados 
sobre o bilhete. 

Módulo Cliente 
NFC Passivo 

NFC 

3 Após a interpretação dos dados do bilhete na 
aplicação cliente esta faz um pedido através 
de SMS para comprar um Bilhete. 

Módulo Cliente 
MNO SMSC 

SMS 

4 O MNO redirecciona o pedido através de IP 
para o Módulo Servidor. 

MNO SMSC 
Módulo Servidor 

http 

5 O Módulo Servidor requisita uma referência 
de Pagamento para que o cliente possa fazer 
o pagamento Bilhete. 

Módulo Servidor 
SIBS 

http 

6 A SIBS após calcular a referência envia-a 
para o Módulo Servidor. 

SIBS 
Módulo Servidor 

http 

7 O Módulo Servidor envia para o MNO a 
entidade e referencia para o pagamento do 
Bilhete. 

Módulo Servidor 
MNO SMSC 

http 

8 O MNO reenvia a entidade e referencia para o 
cliente. 

MNO SMSC 
Módulo Cliente 

SMS 

9 O Cliente faz o pedido de Pagamento através 
de SMS. 

Módulo Cliente 
MNO SMSC 

SMS 

10 O MNO reenvia o pedido de pagamento 
recebido através de SMS por IP à entidade 
Bancária. 

MNO SMSC 
Entidade Bancária 

http 

11 A Entidade Bancária faz o pedido de código 
de validação para o MNO. 

Entidade Bancária 
MNO SMSC 

http 

12 O MNO reenvia o pedido de código de 
validação para o cliente. 

MNO SMSC 
Módulo Cliente 

SMS 

13 O Cliente envia o código de validação por 
SMS. 

Módulo Cliente 
MNO SMSC 

SMS 

14 O MNO reenvia o código de validação para a 
Entidade Bancária. 

MNO SMSC 
Entidade Bancária 

http 

15 A Entidade Bancária valida o código de 
validação e faz a notificação do pagamento 
para a SIBS. 

Entidade Bancária 
SIBS 

http 

16 A SIBS faz a notificação do pagamento ao 
módulo Servidor. 

SIBS 
Módulo Servidor 

http 

17 O Módulo Servidor faz através da relação 
entre a referencia de pagamento e o bilhete, 
descobre qual o cliente que faz o pagamento 
e envia o Bilhete através de IP para o 
operador. 

Módulo Servidor 
MNO SMSC 

http 

18 O MNO reenvia o Bilhete através de SMS 
para o Cliente Final. 

MNO SMSC 
Módulo Cliente 

SMS 

3.2.2.3. Utilizar o Bilhete 

No diagrama ilustrado na Figura 3-9 é demonstrado a utilização de um bilhete. Neste caso, o 

Módulo Servidor pode estar integrado tanto num leitor NFC que valide as entradas automaticamente, 

como numa impressora de bilhetes ou num dispositivo móvel utilizado por quem controla as entradas. 
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Modulo ServidorModulo Cliente

1- Pedido de Envio Bilhete (NFC)

2 - Requisita Bilhete para Evento (NFC)

3 - Envia Bilhete (NFC)

4 - Confirma Entrada (NFC)

 

Figura 3-9: Diagrama de Interacção - Utilizar Bilhete 

Na tabela seguinte são descritas todas as interacções apresentadas no diagrama ilustrado na 

Figura 3-9. 

 

 

Tabela 3-3: Descrição das Interacções durante a Utilização de um Bilhete 

Interacções durante a Utilização de um Bilhete 

Interacção Descrição Entidades Envolvidas: Tecnologia 

1 O Módulo cliente notifica o Módulo Servidor 
que quer enviar um Bilhete. 

Módulo Cliente 
Módulo Servidor 

NFC 

2 O Módulo Servidor indica ao Módulo Cliente 
qual o Evento para que espera receber 
Bilhetes. 

Módulo Servidor 
Módulo Cliente 

NFC 

3 O Módulo cliente descobre qual o bilhete e 
envia-o para o Módulo Servidor. 

Módulo Cliente 
Módulo Servidor 

NFC 

4 O Módulo Servidor confirma os dados do 
Bilhete e valida a entrada. 

Módulo Servidor 
Módulo Cliente 

NFC 

3.3.  Arquitectura Técnica 

O sistema de bilhética através de Near Field Communication é composto por duas componentes 

principais. A componente Cliente e a componente Servidor como mostrado na figura 3-10: 

Arquitectura técnica de integração. Apesar da estrutura base do sistema pode-se adicionar sistemas 

de entrega das aplicações “over the air” para que a experiência de instalação e parametrização da 

aplicação para o utilizador seja o mais simples e cómodo possível. 



Arquitectura 

34 

 

Server Component

MNO

SMS/3G/GPRSHTTP/SMS

Interface Layer

Integration Layer

JDK 1.5

jDBC

Log4j

Persistence Layer

Client Component (NFC Phone)

J2ME Virtual Machine

Secure Element (JCRE)

Java Card 

Module

NFC Controler

Host Controller

Interface

S2C

ISO7816

ISO7816
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Interface Layer

Integration Layer Persistence Layer
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Record Management Store

Antenna

 

Figura 3-10: Arquitectura técnica de integração 

3.3.1. Componente Cliente 

A componente cliente consiste numa MIDlet J2ME residente na máquina virtual Java do telemóvel 

e num conjunto de Applets residentes no Elemento Seguro, onde é possível armazenar e apresentar 

dados, bem como gerir o ciclo de vida do bilhete após a sua compra e recepção. 

É pretendido que na componente cliente estejam implementadas as seguintes funcionalidades: 

 Compra de Bilhetes através de toque utilizando a tecnologia NFC 

 Compra de Bilhetes através de toque utilizando a tecnologia SMS 

 Utilização de Bilhete 

 Consulta de Bilhetes 

 Gestão de Histórico de Bilhetes Utilizados 

Devido a restrições no nível de segurança no armazenamento de dados foi necessário dividir a 

componente cliente em dois módulos distintos: A Componente J2ME e a Componente JavaCard. O 

chip JavaCard disponível nos telemóveis NFC traz funcionalidades de segurança embutidas (built-in) 

que o caracteriza. O microprocessador do JavaCard tem chaves e algoritmos de cifra embutidos para 

melhorar a execução da codificação/descodificação (chiphering/deciphering) de dados dentro do 

cartão. A estrutura de ficheiros do sistema operativo, impede que as chaves secretas possam ser 

lidas fora do JavaCard. 
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3.3.1.1. Módulo J2ME 

Para que seja garantida a modularidade da aplicação recorreu-se a uma arquitectura multi-

camada, onde existe uma separação em quatro camadas distintas: 

 Camada de apresentação – Interface Layer; 

 Camada de Lógica Aplicacional – Business Layer; 

 Camada de Persistência – Persistence Layer; 

 Camada de Integração – Integration Layer. 

Na camada de apresentação é onde estão definidos todos os interfaces a ser apresentados no 

ecrã do telemóvel. Com esta camada obtêm-se abstracção entre os dados e a lógica de 

apresentação, tal como as sequências de interacção da MIDlet com o utilizador. Assim é possível 

fazer alterações a nível de apresentação sem que haja interferências ao nível da camada de dados. 

A camada de Lógica Aplicacional é responsável por definir quais os comportamentos a tomar 

dependendo de acções tanto de utilizadores através da camada de apresentação bem como acções 

de sistemas externos através da camada de comunicações. 

Os dados armazenados na componente cliente dividem-se em duas categorias distintas: 

informação sensível e não sensível. Esta categorização é feita para que seleccione onde a mesma é 

armazenada. Existem dois repositórios de dados distintos onde difere o nível de segurança que lhes 

está associado. 

Para informação não sensível recorre-se ao RMS (Record Management Store), um mecanismo 

nativo do J2ME, onde é possível persistir de uma forma não volátil informação variada. Por 

apresentar questões ao nível de segurança dos dados não é recomendável que informação 

confidencial seja aqui armazenada. 

Para persistir informação sensível recorre-se à Componente Java Card, onde é possível, através 

de mecanismos seguros, armazenar informação garantindo que esta apenas é acedida através de 

sistemas autorizados. 

Tendo em conta que o sistema implementado é destinado para um dispositivo com várias 

interfaces de comunicação foi criada a camada de integração, que garante a ligação entre os canais 

de comunicação SMS, http e NFC com a camada de lógica aplicacional. 

3.3.1.2. Módulo JavaCard 

Como referido anteriormente, os JavaCard têm funcionalidades de segurança embutidas. O 

microprocessador do JavaCard tem chaves e algoritmos de codificação/descodificação embutidas e o 

seu próprio sistema de ficheiros impede que as chaves sejam acedidas através de um dispositivo 

externo. Com um sistema baseado em JavaCard é possível garantir as seguintes propriedades: 

 Privacidade 

 Não repúdio 
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 Autenticação 

 Integridade 

 Verificação 

Assim, é possível desenhar um sistema com características de segurança bastante fiáveis, 

possibilitando a utilização a nível local de informação sensível. Na maioria dos casos em que o 

sistema necessita de informação sensível é necessário criar mecanismos on-line para que a 

informação não tenha de ficar armazenada no dispositivo do cliente. Com esta plataforma é possível 

que a maioria das transacções seja efectuada apenas localmente, aumentando a performance do 

sistema, bem como a sua disponibilidade. 

Devido às limitações de memória e processamento inerentes a um JavaCard é necessário 

desenhar uma arquitectura muito optimizada e apenas se pode armazenar informação realmente 

essencial. Pretende-se que o sistema suporte diversas entidades com o mínimo de parametrização 

possível no nível do dispositivo móvel, pelas dificuldades de actualização de aplicações na 

componente JavaCard. 

Assim, o módulo Java Card é constituído por dois componentes base, em que o primeiro é 

responsável pela gestão de entidades e a segunda é responsável pela instanciação de cada entidade 

emissora de bilhetes. Todas as interfaces externas ao JavaCard, como a componente J2ME e todos 

os sistemas externos, estão residentes na componente de gestão de entidades, que posteriormente 

irá comunicar com a componente de instanciação de entidades emissoras de bilhetes. Assim, é 

criada uma camada que garante uma maior segurança para todo o sistema. Sempre que é 

necessário fazer a instalação de uma nova entidade procede-se à instalação de uma nova applet de 

instanciação de entidade e adiciona-se uma referência a esta na applet de gestão de entidades. 

Por omissão, quando uma applet é instalada num JavaCard, é criado um ambiente de execução 

protegido no JCRE (Java Card Runtime Enviroment), denominado por contexto. O Contexto está 

protegido por uma firewall que assegura a protecção de todos os Objectos da applet. Para que seja 

possível a partilha de alguns Objectos entre as applets foi necessário criar Shareable interface 

Objects (SIO), uma interface nativa do JCRE ilustrada na Figura 3-11: Modelo de Funcionamento do 

Ambiente JavaCard. Neste caso o componente de Gestão de Entidades encontra-se instalado num 

contexto diferente da Instanciação de cada entidade, por isso é necessário criar SIO entre os dois 

para que possam comunicar entre si. Para que a applet de Gestão de Entidades possa invocar um 

método da applet de Instanciação de Entidades são necessárias seis interacções explicadas na 

Tabela 3 4: Interacções durante a requisição de um SIO. 



Arquitectura 

37 

 

JCRE

Gestão de Entidades Instanciação de Entidade

(2) Applet.getSahreableInterfaceObject(4) SIO(or null)

(1) JCSystem.getAppletShareableInterfceObject (3) SIO(or null)

(5) Invoca um Método do Shareable Interface Object

(6) Resultado do Método

 

Figura 3-11: Modelo de Funcionamento do Ambiente JavaCard 

 

Tabela 3-4: Interacções durante a requisição de um SIO 

Interacções durante a Requisição de um SIO 

Interacção Descrição Componentes Envolvidas: 

1 A componente de Gestão de Entidades requisita ao 
JCRE o SIO da componente Instanciação de 
Entidade. 

Gestão de Entidades 
JCRE 

2 O JCRE invoca a componente de Instanciação de 
Entidade para obter o SIO. 

JCRE 
Instanciação de Entidade 

3 A componente de Instanciação de Entidade retorna o 
SIO requisitado. 

Instanciação de Entidade 
JCRE 

4 O JCRE retorna o SIO requisitado na interacção 1. JCRE 
Gestão de Entidades 

5 A componente de Gestão de Entidades invoca 
directamente um método da Instanciação de 
Entidade através do SIO. 

Gestão de Entidades 
Instanciação de Entidade 

6 A componente de Instanciação de Entidades retorna 
o resultado do método. 

Instanciação de Entidade 
Gestão de Entidade 

3.3.2. Componente Servidor 

É considerada componente servidor, toda a parte aplicacional que não está integrada no telemóvel. 

Através da análise feita na arquitectura funcional, com os diagramas de caso de uso, foi analisado 

quais as funcionalidades pretendidas para a componente servidor. 

É pretendido que a esta componente implemente as seguintes funcionalidades: 

 Gestão de Entidades Emissoras de Bilhetes – Criação de Novas entidades, Gestão de 

entidades existentes, bem como a gestão de chaves associadas a cada uma. 

 Gestão de Eventos – Criação de Novos Eventos, Alteração de Informações de Eventos 

existentes. 

 Gestão de Clientes – Criação de novos clientes, associação de clientes com eventos e 

Entidades Emissoras de Bilhetes e gestão de clientes existentes. 

 Gestão de Bilhetes – Emissão de novos bilhetes via OTA (Over the air) e localmente, 

emissão de segundas vias de bilhete para casos de perda de dispositivo, anulação de 

bilhetes existentes, controlo de entradas nos eventos e gestão de pagamentos. 
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 Gestão de Versões da Aplicação cliente – Instalação da componente aplicacional J2ME, 

Instalação da componente JavaCard, gestão e actualização de versões das duas 

componentes e emissão de novos entidades via OTA (Over the air). 

Esta componente, tal como a anterior, também é desenhada num modelo multi-camadas para que 

se obtenha um nível de abstracção necessário. A Componente Servidor é implementada nas 

seguintes camadas: 

 Camada de Interface 

 Camada de Integração 

 Camada NFC 

 Camada de Persistência 

A camada de interface é responsável por toda a comunicação com os utilizadores. Aqui estão 

disponíveis as interfaces que permitem interagir com todo o sistema. Nesta camada são 

desenvolvidas todos os fluxos de interacção entre o utilizador e o sistema, bem como verificações de 

dados introduzidos. 

Na camada de interface estão presentes todos os módulos que interagem com sistemas externos, 

quer por SMS ou por http. Alguns exemplos de integração são os SMSC (Short Message Service 

Center) ou mesmo os pedidos http da aplicação cliente. 

A camada NFC é responsável pela integração da aplicação com o leitor NFC, para que seja 

possível a interacção entre o telefone e o sistema Servidor através da interface NFC. Alguns 

exemplos de integração são: a validação de bilhetes, compra local de bilhetes, entre outras. 

Por fim, a camada de persistência é responsável por toda a interacção com o motor de Base de 

Dados. Esta camada existe para que todo o sistema seja independente do motor de Base de Dados e 

para transformar os objectos relacionais em Objectos Java. 

3.3.2.1. Diagrama de Componentes 

Tal como descrito anteriormente a componente servidor é dividida em várias camadas, analisado 

de uma perspectiva técnica. Dentro de cada camada existem vários módulos, que descrevem a nível 

funcional como está definido toda esta componente. Na Figura 3-12: Diagrama de Componentes – 

Servidor é apresentado um diagrama em que estão representados todos os módulos constituintes 

desta componente dentro de cada camada do sistema. 
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SERVER SYSTEM

INTERFACE LAYER

INTEGRATION LAYER

JDK 1.5

jDBC

Log4j

PERSISTENCE LAYER

NFC MODULE

ENTITY MANAGEMENT 

MODULE

EVENT MANAGEMENT 

MODULE

CLIENT MANAGEMENT 

MODULE
OTA MODULE

MNO MODULE OTA MODULE

 

Figura 3-12: Diagrama de Componentes – Servidor 

A divisão de todas as componentes dentro de cada camada foi feita com base nas funcionalidades 

da aplicação, bem como na sua integração com outros módulos ou sistemas. De seguida são 

explicados quais as funcionalidades cobertas por cada uma: 

 Interface Layer 

o Entity Management Module: Neste módulo é implementada toda a funcionalidade 

relativa a Gestão de Entidades Emissoras. É possível adicionar, apagar ou alterar 

Entidades Emissoras. 

o Event Management Module: Neste módulo é implementada toda a funcionalidade 

relativa à gestão de Eventos. É uma interface disponível para todas as Entidades 

Emissoras, para que possam gerir todos os seus eventos. 

o Client Management Module: É uma interface disponível para todas as Entidades 

Emissoras. Nesta interface é onde se faz toda a gestão do cliente, bem como a 

relação entre este e os eventos. 

o Ota Module: é uma interface disponível para o Gestor de Sistema gerir as 

instalações da Aplicação relativa ao Módulo Cliente nos dispositivos móveis de 

cada cliente. 

 Integration Layer 

o NFC Module: é neste módulo que está implementada toda a funcionalidade NFC 

da camada cliente. Este módulo integra com um ou vários leitores compatíveis 

com NFC para que haja uma interacção entre o Módulo Cliente e Servidor através 

de NFC. Estes leitores podem estar integrados em diversos dispositivos de 

validação de entradas, com por exemplo um torniquete. 

o MNO Module: é neste módulo que é feita toda a integração com as operadoras 

móveis (MNO). Este módulo é maioritariamente responsável pelo envio e recepção 

de mensagens SMS. 

o Ota Module: é neste módulo que é implementada toda a lógica de distribuição de 

aplicações over-the-air (OTA). É feita a gestão de versões da aplicação, bem como 

a sua disponibilidade para cada modelo de telemóvel. 
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 Persistence Layer: Na camada de persistência é onde é tratada a ligação entre objectos 

relacionais e camada lógica. Com esta camada consegue-se obter uma camada de 

abstracção entre o motor de base de dados e a lógica aplicacional.  

3.3.2.2. Modelo de Dados 

Para suportar a componente servidor a nível de persistência foi criado um modelo de dados, onde 

estão representadas as várias entidades do sistema: 

 Clientes 

 Entidade 

 Evento 

 Bilhete 

 Telemóveis 

O objectivo na divisão de entidades foi relacionar um cliente, com diversas entidades emissoras de 

bilhetes, bem como diversos eventos relacionados com uma entidade emissora de bilhetes. Uma 

outra necessidade foi relacionar um evento com diversos bilhetes, que por sua vez estão associados 

a um cliente. Adicionalmente também se pretende controlar as versões instaladas em cada cliente, 

bem como o telemóvel que o mesmo utiliza. 

Na figura que se segue está representado o modelo de Base de Dados onde está suportado toda a 

persistência do Módulo Servidor. Este modelo foi desenhado para ser o mais modular possível, sendo 

capaz de, no mesmo sistema, suportar diversas Entidades, sem que haja necessidade de efectuar 

adaptações para adicionar novas. 
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CUSTOMERS

PK CUSTOMER_ID

 NAME

 PHONE_NR

 ADDR

 J2ME_INSTALLED_VERSION

 JC_INSTALLED_VERSION

FK1 PHONE_MODEL

ENTITIES

PK ENTITY_ID

 NAME

 DATE_IN

 DATE_OUT

 ADDR

 GPS_COORD

 OBSERVATIONS

 PUBLIC_TRANSPORT

EVENTS

PK EVENT_ID

FK1 ENTITY_ID

 NAME

 ADDR

 EVENT_DATE

 EVENT_HOUR

 DESCRIPTION

TICKETS

PK TICKET_ID

FK1 CUSTOMER_ID

FK2 EVENT_ID

 ENTRANCE_KEY

 SEAT

 PRICE

 BUY_DATE

 OBSERVATION

ENTITIES_INSTALLED

PK INSTALL_ID

FK1 CUSTOMER_ID

FK2 ENTITY_ID

 JC_VERSION

PHONE_BRANDS

PK BRAND_ID

 NAME

 FEATURES

 BUGS

 ICON_SIZE

PHONES_MODEL

PK MODEL_ID

FK1 BRAND_ID

 SCREEN_SIZE

 JAVA_PLATFORM

 JAVA_CONFIGURATION

 USER_AGENT

 HEAP_SIZE

 

Figura 3-13 - Modelo de Dados da Componente Servidor 

3.4. Conclusão 

O capítulo de arquitectura foi dividido em dois subcapítulos principais, o de Arquitectura Funcional 

e de Arquitectura Técnica. O objectivo desta divisão foi definir quais as funcionalidades suportadas 

pelo sistema, antes de desenhar como mesmas iriam ser estruturadas. A arquitectura técnica foi o 

desenvolvimento do subcapítulo anterior, sendo definidos os vários módulos constituintes da solução. 

Relativamente à componente funcional da Arquitectura, com base nos objectivos apresentados no 

capítulo 1, foram definidos casos de uso onde são identificados as interacções possíveis com os 

diversos actores do sistema. Através dos casos de uso foram instanciados todos os cenários de 

utilização possíveis, sendo identificados em que módulo do sistema é que estes seriam suportados. 

Após essa identificação, através dos diagramas de sequência, foram identificados todas as 

entidades/sistemas externos relacionadas com cada transição. Os diagramas representados foram os 

de Instalação da Aplicação, Comprar um Bilhete e Utilizar o Bilhete. Nestes diagramas as entidades 

identificadas, para além dos módulos internos, foram: O SMS Center do Operador de 

telecomunicações móveis, uma Entidade Bancária e a SIBS. 

No que respeita à componente técnica da arquitectura, consistiu na divisão da solução em duas 

componentes distintas, a Componente Servidor e a Componente Cliente, esta última é ainda dividida 
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em dois módulos o módulo J2ME e o módulo JavaCard. Cada uma das componentes é dividida em 

diversas camadas para que se obtenha um nível de abstracção entre camada de dados, lógica de 

negócio, integração com sistemas externos e de camada de interface. 

O módulo J2ME da componente cliente é implementado na Maquina Virtual Java no dispositivo 

móvel, vulgo telemóvel, sendo responsável pela camada de interface, camada de lógica de negócio, 

camada de integração e camada de persistência. No módulo Java Card é responsável pelo 

armazenamento seguro de dados através de algoritmos de segurança embutidos no hardware que o 

compõem, bem como alguma lógica de negócio crítica. 

A componente Servidor é constituída por diversas camadas, para que haja o mínimo de 

dependência entre as diversas tecnologias em que se baseia. As camadas identificadas foram a de 

Interface, Integração e persistência. Com base nas funcionalidades de cada camada, foi feita uma 

divisão em diversos módulos onde são definidas as responsabilidades de cada. A nível da camada de 

Interface existem os módulos de Gestão de Entidades, Gestão de Eventos, Gestão de Clientes e 

Módulo de Delivery Over the Air. A nível da camada de integração existe o módulo de NFC, módulo 

Mobile Network Operator e OTA, responsáveis por fazer a integração com os dispositivos NFC, 

comunicar com o Operador de Redes Móveis e com as interacções de instalação da aplicação 

cliente, nomeadamente. No que respeita à camada de persistência é transversal às duas sendo 

responsável pela gestão de base de dados de todos os módulos. 
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4. Implementação 

Neste capítulo é descrito toda a fase de implementação do trabalho, são descritos os passos 

seguidos durante o desenvolvimento do projecto e justificadas as decisões técnicas tomadas para 

chegar ao protótipo final. 

O projecto desenvolvido, tal como referido no capítulo anterior é constituído por dois componentes 

principais, o módulo servidor e o módulo cliente. Dado que a componente inovadora deste sistema 

está no módulo cliente a implementação do mesmo é descrito com maior detalhe. 

A Figura 4-1 representa as várias fases de implementação seguidas no desenvolvimento do 

projecto. Existe uma divisão clara entre o desenvolvimento da Componente Cliente e a Cliente 

Servidor onde se seguem todos os testes de integração entre as várias componentes e sistemas 

externos. Na implementação de cada módulo, como referido no Anexo I, caracterizado por três fases 

distintas; Prototipagem, Implementação e Testes Unitários. Após a implementação dos vários 

módulos são realizados testes de integração para garantir as funcionalidades transversais. 

 

Figura 4-1: Plano de Desenvolvimento Aplicacional 

4.1. Componente Cliente 

A componente Cliente foi desenvolvida em dois módulos distintos: o J2ME e o JavaCard. Foi 

necessário recorrer ao desenvolvimento da aplicação J2ME para que fosse disponibilizado uma 

interface de utilizador, que possibilite consultar os bilhetes disponíveis, consultar detalhes de cada 

bilhete e consultar histórico de bilhetes utilizados. Esta componente está completamente integrada 

com a componente JavaCard através de comandos APDU trocados entre as duas. O módulo 

JavaCard é onde são armazenados as informações relativas ao bilhete consideradas sensíveis e 

também onde é feita a comunicação local com dispositivos externos NFC. 
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• Testes Unitários
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entre Componente 

Servidor e MNO

Testes de Integração 
entre Componente 

Servidor e instalação de 
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Para definir o protocolo de integração entre os dois módulos foi necessário definir alguma lógica 

aplicacional dentro do módulo JavaCard, bem como definir a estrutura das mensagens trocadas 

através de APDU. A primeira análise feita foi qual a estrutura necessária para armazenar um bilhete. 

Note-se que, devido à capacidade reduzida do chip, foi necessário cingir a informação armazenada 

no JavaCard ao mínimo. De seguida, foi necessário definir qual o conteúdo dos comandos APDU 

para a transacção de informação entre as várias componentes. As funcionalidades implementadas 

em cada um dos módulos foram definidas com a Arquitectura Funcional definida no capítulo anterior. 

4.1.1. Estrutura de um bilhete 

A informação relativa ao Bilhete divide-se entre os dois módulos devido às restrições de memória 

existentes bem como questões de segurança. A informação está dividida da seguinte forma: 

Distribuição da Informações do Bilhete 

Nome Descrição Módulo 

Nome da Entidade Nome da Entidade Emissora do Bilhete. J2ME 

Número de Bilhete Número do Bilhete emitido. J2ME 

Data de Evento Data do Evento para qual o bilhete se destina. J2ME 

Hora de Evento Hora do Evento para qual o bilhete se destina J2ME 

Lugar Lugar do Recinto para qual o bilhete se destina 
(Caso Exista). 

J2ME 

Preço Preço pago pelo Bilhete. J2ME 

Data de Compra Data de compra do bilhete. J2ME 

Nome do Evento Nome do Evento para qual o bilhete se destina. J2ME 

Descrição do Evento Descrição do Evento para qual o bilhete se 
destina. 

J2ME 

Chave de Entrada Chave utilizada para validação do bilhete junto do 
sistema de gestão de Bilhetes. 

JavaCard 

ID do Evento Identificador único do evento para qual o bilhete 
se destina. 

JavaCard 

ID da Entidade Identificador único para qual o bilhete se destina. JavaCard 

4.1.2. Módulo JavaCard 

Para a implementação da estrutura base de ambas as Applets JavaCard recorreu-se a métodos 

pertencentes à classe javacard.framework.Applet enumerados em baixo: 

 public static void install (byte[] bArray, short bOffset, byte bLenght); 

 protected final void register(); 

 public boolean select(); 

 public abstract void process(APDUapdu); 

Todas as aplicações JavaCard devem derivar desta classe. Na Applet é necessário definir e 

implementar o método static install de forma a criar a instância da applet e registar a mesma no 

JCRE invocando o método register. 

No método process, a applet interpreta cada comando APDU e realiza a função especificada pelo 

mesmo. O método select é invocado pelo JCRE quando a applet é seleccionada. 
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4.1.2.1. Applet Gestão de Entidades 

Na Applet Gestão de Entidades é onde são registadas todas as entidades emissoras de bilhetes 

dentro do módulo JavaCard. Esta Applet é responsável por registar e comunicar com todas as 

instanciações de entidades emissoras. Por esta Applet comunicar com todas as outras do sistema 

aqui é o ponto único de contacto com o exterior e por isso a única onde é necessário definir 

protocolos de segurança e de comunicação externa através de comandos APDU. 

4.1.2.1.1. Comandos APDU 

Durante a definição do protocolo de integração entre o módulo JavaCard e todos os outros foi 

necessário definir os comandos APDU, no formato que foi descrito no capítulo 2. Segue-se os 

comandos APDU utilizados por cada interacção. 

 Obter Bilhetes Válidos por Entidade 

o Descrição Funcional: Através deste comando APDU é passado o ID da entidade 

e é devolvido todos os bilhetes associados a essa entidade que ainda não tenham 

sido utilizados. 

o Parâmetros de Entrada: ID da entidade. 

o Parâmetros de Saída: Lista de Bilhetes válidos. 

 Obter Histórico Bilhetes por Entidade  

o Descrição Funcional: Através deste comando APDU é passado o ID da entidade 

e é devolvido todos os bilhetes associados a essa entidade que já tenham sido 

utilizados. 

o Parâmetros de Entrada: ID da Entidade 

o Parâmetros de Saída: Lista de histórico de bilhetes 

 Obter Bilhetes por Entidade/Evento  

o Descrição Funcional: Através deste comando APDU é possível obter uma 

listagem de todos os bilhetes disponíveis para um determinado evento relacionado 

com uma entidade.  

o Parâmetros de Entrada: ID de Entidade, ID de Evento 

o Parâmetros de Saída: Lista de Bilhetes para Evento. 

 Obter Todos os Bilhetes Válidos  

o Descrição Funcional: Através deste comando APDU é possível obter uma 

listagem de todos os bilhetes disponíveis. A applet de Gestão de Entidades é 

responsável por percorrer todas as applets de Instanciação de Entidade registadas 

e obter a lista de Bilhetes válidos.  

o Parâmetros de Entrada: Vazio. 

o Parâmetros de Saída: Lista de Bilhetes Válidos. 

 Obter Histórico de Bilhetes  

o Descrição Funcional: Através deste comando APDU é possível obter uma 

listagem de todos os bilhetes disponíveis. A applet de Gestão de Entidades é 
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responsável por percorrer todas as applets de Instanciação de Entidade registadas 

e obter a lista de Bilhetes já utilizados.  

o Parâmetros de Entrada: Vazio. 

o Parâmetros de Saída: Lista de Histórico de Bilhetes 

 Inserir Bilhete  

o Descrição Funcional: Através deste comando APDU é possível inserir um bilhete 

relacionado com uma entidade. Esta inserção pressupõe a prévia instalação da 

Instanciação da Entidade em Causa.  

o Parâmetros de Entrada: ID da Entidade, ID do Bilhete, Chave de Validação 

o Parâmetros de Saída: true, caso o bilhete tenha sido inserido com sucesso e false 

caso contrario. 

 Utilizar Bilhete  

o Descrição Funcional: Através deste comando APDU é possível proceder à 

validação de um Bilhete para um determinado evento, seguindo-se da sua 

marcação como já utilizado. Este comando devolve o resultado da verificação do 

bilhete.  

o Parâmetros de Entrada: ID da Entidade, ID do Evento, ID do Bilhete, Chave de 

Validação. 

o Parâmetros de Saída: true caso o bilhete seja validado com sucesso e false caso 

contrario. 

 Instalar Entidade  

o Descrição Funcional: Através deste comando APDU é possível proceder ao 

registo de uma determinada entidade na applet de Gestão de Entidades.  

o Parâmetros de Entrada: ID da Entidade 

o Parâmetros de Saída: true, caso a instalação tenha sucesso e false caso 

contrario. 

4.1.2.2. Applet Instanciação de Entidade 

Na applet Instanciação de Entidade é onde persistem os dados relativos a cada entidade para qual 

o utilizador já comprou bilhetes. Na primeira vez que é comprado um bilhete para um evento de uma 

determinada entidade é instalada uma instância desta applet sendo parametrizada com os dados 

respectivos de cada entidade, tal com o ID da Entidade. Dentro desta applet são também 

armazenados os dados de cada bilhete adquirido. 

Por esta applet não ter nenhuma comunicação com o exterior do JCRE apenas são 

disponibilizados SIO (Shareable Interface Objects) para que sejam manipulados pela applet de 

Gestão de Entidades. O SIO disponibilizado apresenta os seguintes métodos para manipulação de 

entidades e os respectivos bilhetes: 
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 Adiciona Bilhete – Método utilizado para adicionar bilhetes à entidade owner da instância. 

Para adicionar bilhetes é necessário passar o número do bilhete, bem como a chave a ser 

utilizada na verificação com o Módulo Servidor. 

 Marcar Bilhete como Utilizado – Método para marcar um bilhete como utilizado. Para 

prevenir casos de fraude, com a utilização repetida do mesmo bilhete é necessário que 

este seja marcado como utilizado, não sendo possível voltar a fazer utilização do mesmo. 

Após a validação correcta de um bilhete é chamado este método. 

 Valida Bilhete – Método para validar um bilhete. Através deste método é possível efectuar 

a validação de um bilhete. Este método tem de receber o número do bilhete, bem como a 

respectiva chave de validação. 

 Lista Bilhetes Válidos – Método para listar todos os bilhetes associados a uma 

determinada entidade que ainda não tenham sido utilizados. 

 Lista Histórico de Bilhetes – Método para listar todos os bilhetes associados a uma 

determinada entidade que já tenham sido utilizados. 

 Lista Bilhetes por Evento – Método para listar todos os bilhetes associados a um 

determinado evento e a uma determinada Entidade. Este Método é invocado para listar 

todos os bilhetes no sistema central para posterior selecção do correcto para validação. 

4.1.3. Módulo J2ME 

O módulo J2ME foi implementado para fornecer uma interface de utilizador que permitisse o 

utilizador final interagir com o sistema através do seu telemóvel. Além de implementar esta camada 

de interface este módulo serve também para criar uma interface de comunicação remota para a 

applet JavaCard, bem como para gerir alguma lógica de negócio não crítica. A lógica de negócio 

crítica não é recomendável estar neste módulo devido às limitações de segurança que apresenta. 

Todos os dados armazenados através do RMS (Record Management Store) são passíveis de ser 

alterados e manipulados por aplicações externas e, portanto, não devem ser considerados fidedignos 

sem que haja verificações com outros sistemas ou módulos. 

Este módulo, desenvolvido recorrendo ao IDE Eclipse e à Framework J2ME Polish, foi 

implementado com Java Platform, Micro Edition e integra o módulo JavaCard através de comandos 

APDU. 

Do desenvolvimento do módulo J2ME resultou uma aplicação com diversos ecrãs descritos de 

seguida. Como medida de segurança, no início da aplicação é necessário que o utilizador insira o seu 

PIN de utilizador, para que seja validada a interface entre os dois módulos. Sem que o utilizador insira 

o seu PIN, configurado no módulo JavaCard, não é possível efectuar qualquer interacção entre os 

dois módulos e, por isso, não é disponibilizada qualquer funcionalidade. Na figura seguinte é 

apresentado o ecrã onde é feita a inserção do PIN que, por sua vez, é validado junto do módulo 

JavaCard. 
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Figura 4-2: Menu Inicial de Introdução de PIN 

Após a correcta validação do código PIN é apresentado ao utilizador um menu com as diversas 

funcionalidades da aplicação. Este menu é composto por três opções:  

Utilizar bilhetes – Opção onde são apresentados todos os bilhetes disponíveis e ainda não 

utilizados e onde é possível consultar os detalhes de cada um como ilustrado na Figura 4 3. 

 

Figura 4-3: Consulta de Bilhetes 

Histórico de Bilhetes – Opção onde são apresentados todos os bilhetes já utilizados e onde é 

possível fazer a consulta de detalhes de cada um, tal como apresentado na Figura 4 5. 
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Figura 4-4: Consulta de Histórico de Bilhetes 

Configurações – Opção que permite a alteração de dados pessoais na aplicação. Neste protótipo é 

possível alterar o nome do titular e o PIN que é requisitado no arranque da aplicação. Na Figura 4 7 

estão ilustrados os ecrãs do menu Configurações. 

 

Figura 4-5: Alteração de Configurações 
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4.2. Componente Servidor 

A componente Servidor dá suporte à maioria das operações realizadas no dispositivo móvel, bem 

como gerir todo o serviço. Este módulo foi desenvolvido com recurso ao Java Platform, Standard 

Edition, com recurso a drivers ODBC [27] (Open Data Base Connectivity) para motor de dados MySql 

[28]. Para tarefas de análise de testes e debug é utilizada a ferramenta Log4J [29] que fornece 

suporte para logs, como servidor aplicacional foi utilizado o JBoss 5.0 Comunity Edition [30]. O 

sistema foi desenhado para que fosse utilizado por diversos actores em diferentes contextos, por 

isso, para evitar instalações de aplicativos e parametrizações diversas, o sistema foi desenvolvido em 

tecnologia Web. 

4.2.1. Camada de Apresentação 

As tecnologias Web têm como desvantagem a sua velocidade de utilização, pelo que foi 

implementada uma camada que é executada no Browser Cliente através de Java Script, 

comunicando através de RPC com o servidor aplicacional. Para suporte na implementação desta 

camada foi utilizado a GWT Framework [31], que automatiza todo a integração entre a camada Java 

Script e aplicacional através de RPC. Esta Framework disponibiliza também um conversor de código 

java para Java Script, evitando a implementação do código Java Script. 

Devido a problemas, relacionados com as limitações do Java Script relativamente a importações de 

bibliotecas externas, para integração do leitor NFC com a camada Java Script, foi necessário 

implementar um aplicativo auxiliar, em Java, para a validação de bilhetes nos recintos dos eventos. 

Este aplicativo é integrado com todo o sistema na componente de Gestão de Bilhetes, permitindo o 

carregamento dos mesmos, para posterior validação junto da componente cliente. 

4.2.2. Base de Dados 

A base de dados do módulo servidor foi implementada em MySQL 5.0 com base no modelo de 

dados apresentado no capítulo de arquitectura. No Anexo II – Tabelas de Base de Dados são 

descritas as tabelas de base de dados, bem como os seus respectivos campos. 

4.3. Conclusão 

A solução divide-se em dois componentes distintos, tendo em conta o dispositivo onde é 

executada. A componente Cliente e a Componente Servidor onde, são executadas no telemóvel do 

cliente e no servidor central respectivamente. 

A componente cliente é composta por dois módulos distintos, o módulo JavaCard e o módulo 

J2ME:  

O módulo JavaCard é onde fica alojada toda a informação considerada sensível, visto que este 

disponibiliza meios de armazenamento seguros, implementados através de algoritmos de segurança 

embutidos no hardware. Esta componente é também responsável pela comunicação local com 
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dispositivos externos, através de NFC. Neste módulo estão implementadas duas applets com 

funcionalidades diferentes para que se consiga um nível suficiente de abstracção, de modo a que 

esta seja reutilizável por diversas entidades: a applet Gestão de Entidades e a Applet Instanciação de 

Entidade. A Applet Gestão de Entidades é responsável por manter um registo de todas as 

instanciações de entidades no elemento seguro, é a base de dados central onde antes de haver uma 

instanciação de uma entidade é feito um registo prévio com os identificadores da mesma, para que 

assim seja possível aceder a qualquer uma sem que haja um registo no módulo J2ME. Esta Applet é 

também responsável por fazer toda a comunicação externa do módulo JavaCard para que haja uma 

interface única para aceder às diversas entidades. A Applet Instanciação de Entidade é responsável 

por gerir toda a informação relativa a cada uma das entidades. Aqui é feita a gestão de todos os 

bilhetes para cada entidade, bem como os parâmetros internos de cada uma. Para cada entidade 

instalada no módulo JavaCard é feita uma instalação de uma nova Applet de instanciação de 

Entidade, havendo, como foi referido anteriormente, um registo prévio na Applet de Gestão de 

Entidades. 

O módulo J2ME é onde está implementada toda a interface de utilizador, bem como a camada de 

comunicações remotas. Através deste módulo o utilizador final pode interagir com o sistema podendo 

consultar os seus bilhetes, os seus detalhes e utiliza-los. Tal como o nome indica este módulo foi 

implementado com recurso a J2ME utilizando, para facilidade de deploy em diferentes modelos de 

telemóvel, a Framework J2ME Polish. 

A componente Servidor, foi implementada para suporte às várias operações realizadas no 

dispositivo móvel. Devido ao facto de esta componente ser utilizadas por múltiplos actores recorreu-

se a tecnologia Web para evitar a necessidade de instalar aplicações nos terminais dos utilizadores. 

A nível de dados da aplicação foram levantadas quais as entidades existentes: Clientes, Entidades, 

Bilhetes, Eventos, Telemóveis e Entidades Instaladas para fazer o respectivo mapeamento em base 

de dados. 
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5. Avaliação do Sistema 

São descritos neste capítulo os testes efectuados a todo o sistema, para avaliar o grau de 

satisfação relativamente aos objectivos pré-definidos. Os testes dividem-se em dois grupos distintos: 

Testes de Integração e Testes de Performance. É também descrito todo o ambiente a nível de 

hardware e software utilizado durante a execução dos mesmos. 

5.1. Ambiente de Testes 

Os Testes decorreram em ambiente controlado com hardware escolhido propositadamente para o 

efeito. Não foi possível efectuar testes em ambiente de produção, visto que isso implicaria a aquisição 

de diverso material para distribuir pelos utilizadores e também a integração com pelo menos uma 

Entidade Emissora de Bilhetes. Apesar de estarem a decorrer negociações com o Pavilhão Atlântico 

para que seja iniciado um teste real, até à data de entrega desta dissertação ainda não tinham sido 

iniciadas quaisquer integrações que produzissem resultados passíveis de ser aqui descritos. 

Os testes descritos neste capítulo foram realizados com recurso aos seguintes componentes: 

 Dois Nokia 6131 NFC [32] 

 Servidor Linux – Para a Componente Servidor. 

 Máquina de Base de Dados MySQL [28]. 

 Leitor NXP Pegoda Reader [33]. 

Para a realização dos testes foi necessário proceder ao desbloqueio do elemento seguro de ambos 

os telemóveis. Um elemento seguro desbloqueado significa que as chaves de autenticação são 

alteradas para as chaves standard da Nokia [34], pelo que o elemento seguro deixa de ser 

considerado seguro após este passo, caso as chaves não sejam personalizadas. Num ambiente de 

produção é necessária a intervenção de uma entidade TSM (Trusted Service Manage) para fazer a 

gestão de chaves dos dispositivos. 

5.2. Testes de Integração 

Os testes de integração representam todos os testes efectuados para garantir o correcto 

funcionamento de cada um dos módulos em conjunto com todos os outros. Para uma correcta 

avaliação de cada módulo foram definidos diversos cenários, onde se apresentam neste capítulo os 

mais críticos para o correcto funcionamento de todo o sistema. 

5.2.1. Instalação de uma Entidade no Módulo Cliente 

Este teste consiste na instalação da applet JavaCard no elemento seguro do dispositivo Nokia 

6131 NFC. Este teste representa a instalação local da applet num balcão de uma entidade emissora 

de bilhetes em ambiente de produção. 
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O teste consiste no carregamento da applet no elemento seguro, seguindo-se a sua instanciação 

com os dados da respectiva entidade. É necessário garantir que o sistema tenha acesso às chaves 

de autenticação do elemento seguro para que o processo de validação, anterior ao upload da applet 

seja efectuado com sucesso. Neste caso foram utilizados elementos seguros desbloqueados, tal 

como indicado no capítulo de Ambiente de Testes e por isso utilizadas as chaves por defeito da 

Nokia. 

Foram feitos 70 instalações de entidade em dois Nokia 6131 NFC diferentes e em todos os casos a 

instalação foi efectuada correctamente, excepto quando não existia espaço suficiente na applet em 

que o telemóvel devolve o comando APDU 6A84 – Not enough space, caso em que é considerado 

teste com sucesso, visto que o erro corresponde à realidade. Por isso o teste foi concluído com 

sucesso, visto ter atingido todas as metas propostas. 

5.2.2. Adição de um Novo Bilhete 

É pretendido que com este teste seja adicionado um novo bilhete relacionado com uma entidade 

emissora de bilhetes. Pressupõe-se que a applet da Entidade em causa já tenha sido correctamente 

instalada no elemento seguro do telemóvel. Este teste foi efectuado com recurso ao módulo de 

Gestão de Bilhetes da componente Servidor. Para emissão do Bilhete pressupõe-se que a Entidade 

Emissora de Bilhetes e o Evento já tenham sido criados na componente Servidor. 

Este teste consiste no envio do comando APDU via OTA (SMS) para a componente Cliente, por 

sua vez a componente cliente interpreta o comando APDU e adiciona o Bilhete, distribuído pelo 

módulo J2ME e JavaCard, como descrito no Capitulo 4.1.1. 

Note-se que o envio do Bilhete via OTA é essencial para que se cumpra com os objectivos 

determinados no inicio. O sistema deve ser omnipresente, não limitando o utilizador a um lugar ou a 

uma bilheteira para a aquisição de um Bilhete. 

O teste efectuado em dois Nokia 6131 NFC diferentes, com 70 adições de Bilhetes, 35 em cada 

dispositivo, onde não houveram erros. 

5.2.3. Utilização de um Bilhete 

É pretendido com este teste simular uma entrada num recinto através da utilização de um bilhete 

residente num Telemóvel NFC. Este módulo do sistema pode ser integrado num leitor NFC ou em 

qualquer outro dispositivo utilizado em validação de bilhetes, desde que tenha interfaces para 

integração com módulos externos. Para além disto, pode também ser utilizado de uma forma 

autónoma. 

Uma utilização de um bilhete é feita através do módulo NFC, visto que não há necessidade de 

desenvolver interfaces remotas. Assume-se que quem utilize o Bilhete, o tenha armazenado no seu 

próprio Telemóvel, não sendo necessárias comunicações remotas, mais demoradas e menos fiáveis. 
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Para a realização deste teste foram feitas 70 utilizações de bilhetes previamente carregados no 

telemóvel. A troca de informação entre o leitor NFC e o telemóvel decorreu como o esperado, sendo 

os bilhetes validados com sucesso. 

5.3. Testes de Usabilidade 

Como um dos objectivos determinados para este trabalho é que a solução deve ser intuitiva e de 

fácil utilização foram feitos testes de usabilidade para garantir que a solução correspondia aos 

objectivos traçados. 

Foram feitos testes de Usabilidade com um Universo de 40 Pessoas, onde após um período 

experimental da solução, módulo Cliente, de 1 hora com objectivos pré-determinados para a 

realização de casos de uso. Após esses testes foi apresentado aos utilizadores do universo um 

questionário, onde se apresentaram várias hipóteses para classificar a solução. 

Do questionário resultaram os seguintes valores para a pergunta em que era pedido para 

classificar a solução ao nível de Intuitividade: 

Tabela 5-1: Respostas Testes de Usabilidade 1 

Resposta Respostas % 

Solução Muito Intuitiva 18 36 

Solução Intuitiva 25 50 

Solução Pouco Intuitiva 5 10 

Solução Não Intuitiva 2 4 

Do questionário resultaram os seguintes valores para a pergunta em que era pedido para 

classificar a solução ao nível de Facilidade de Aprendizagem: 

Tabela 5-2: Respostas Testes de Usabilidade 2 

Resposta Respostas % 

Solução com Aprendizagem Muito Fácil 26 52 

Solução com Aprendizagem Fácil 19 38 

Solução com Aprendizagem Muito Pouco Fácil 4 8 

Solução com Aprendizagem Difícil 1 2 

Os Teses de Usabilidade foram conduzidos de modo a comprovar que a solução cumpria com o 

objectivo de ser Intuitiva e de Fácil Aprendizagem. É considerado que os utilizadores comprovam 

esses objectivos se responderem às questões com as duas primeiras respostas. Para a primeira 

pergunta, somando as percentagens das duas primeiras respostas ficamos com o resultado de 86%. 

Relativamente à segunda pergunta, utilizando a mesma metodologia é obtido o resultado de 90%. 

5.4. Testes de Performance 

O tempo é um factor crítico nesta aplicação. Num cenário de grande afluência de pessoas, 

segundos podem fazer diferença considerável no sucesso do sistema. Por essa razão é descrito 

nesta capítulo quais os resultados dos testes a nível temporal. Foram medidos a analisados os 

tempos dos testes referidos nos capítulos anteriores para que seja possível ter uma noção da 

adequabilidade do sistema considerando o fim para que se destina. 
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5.4.1. Instalação de uma Entidade no Módulo Cliente 

No primeiro teste é considerado que o sistema base já se encontra instalado no dispositivo do 

cliente. Como sistema base, entende-se a MIDlet J2ME. Tendo em consideração os pressupostos é 

necessário então fazer o upload e parametrização das applets JavaCard de Gestão de Entidades e 

Instanciação de Entidade no Elemento Seguro do Telemóvel. Na Tabela 5-3: Tempos de Instalação 

de uma Entidade no Módulo Cliente são apresentados os tempos de cada uma das actividades. Para 

a realização deste teste foram feitas 70 amostragens. 

Tabela 5-3: Tempos de Instalação de uma Entidade no Módulo Cliente  

Actividade Tempo Mín. (s) Tempo Médio (s) Tempo Max. (s) 

Upload da Applet de Gestão de 
Entidades 

3,79 4,03 5,24 

Instalação da Applet de Gestão de 
Entidades 

0,27 0,28 0,28 

Upload da Applet Instanciação de 
Entidade 

1,00 1,17 1,78 

Instalação da Applet Instanciação 
de Entidade 

0,23 0,23 0,23 

TOTAL 5,30 5,70 7,54 

Note-se que estes tempos referem-se à primeira vez que a Entidade é instalada no telemóvel. 

Posteriormente, para todos os bilhetes emitidos por esta entidade será utilizada esta applet para os 

armazenar, pelo que o tempo aqui medido, apesar de bastante satisfatório, não terá impacto crítico 

na adequabilidade do sistema. 

5.4.2. Adição de um Novo Bilhete remotamente 

No teste de Adição de um Novo Bilhete é considerado que houve a instalação da Applet Entidade 

Emissora de Bilhetes previamente. Este teste consiste nas transacções que ocorrem após a compra 

do bilhete, como descrito na Figura 3 8: Diagrama de Interacção - Comprar Bilhete no capítulo 

3.2.2.2. Não foi possível incluir a componente de pagamento do bilhete neste teste devido às 

dificuldades de integração com a SIBS, para a realização de testes numa perspectiva não comercial. 

Na Tabela 5-4: Tempos de Adição de um Novo Bilhete remotamente, encontram-se enumeradas 

todas as actividades incluídas neste teste, bem como os tempos de cada uma. Para a realização 

deste teste foram feitas 70 amostragens. 

Tabela 5-4: Tempos de Adição de um Novo Bilhete remotamente 

Actividade Tempo Mín. (s) Tempo Médio (s) Tempo Max. (s) 

Envio de SMS com informação 
relativa ao Bilhete 

2,45 4,88 7,23 

Parametrização da applet de 
Instanciação de Entidade 

0,25 0,25 0,26 

TOTAL 2,69 5,13 7,49 

Este teste simula a utilização corrente da aplicação em ambiente de produção num cenário da fase 

final da compra “on-line” ou compra através do telemóvel. 
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5.4.3. Utilização de um Bilhete 

Este teste, na sequência do anterior, parte do pressuposto que o Bilhete foi correctamente 

adicionado no dispositivo móvel. As transacções aqui medidas representam a interacção do telemóvel 

com a componente do sistema central instalado na porta do recinto de um evento. Este teste foi feito 

recorrendo ao leitor NFC a servir como validador de Bilhetes. Foi necessário carregar as regras de 

validação de bilhetes para o telemóvel servidor, para que a transacção fosse feita localmente ficando 

assim mais rápida. Na Tabela 5-5: Tempos de Utilização de um Bilhete são enumeradas as 

transacções efectuadas e os respectivos tempos medido em cada uma. Para a realização deste teste 

foram feitas 70 amostragens. 

Tabela 5-5: Tempos de Utilização de um Bilhete 

Actividade Tempo Mín. (s) Tempo Médio (s) Tempo Max. (s) 

Pedido de Bilhete feito pelo 
Servidor 

0,27 0,28 0,28 

Procura do Bilhete na Base de 
Dados Interna 

0,01 0,02 0,02 

Envio do Bilhete do Cliente para o 
Servidor 

0,27 0,28 0,28 

Validação do Bilhete 0,03 0,03 0,03 

Envio da confirmação da Validade 
do Bilhete 

0,23 0,23 0,24 

TOTAL 0,81 0,83 0,85 

Este teste é onde o factor tempo será o mais crítico. Caso estejamos perante uma situação onde 

existe uma grande afluência de pessoas é um requisito essencial que o sistema valide o bilhete em 

curtos espaços de tempo. 

5.5. Conclusão 

No presente capítulo foram apresentados testes relativos a três fases distintas do processo normal 

de utilização do sistema. A instalação da aplicação cliente, a compra do bilhete e a utilização do 

mesmo. Note-se que o teste mais crítico dos três apresentados será o último, visto que é onde o 

tempo é um factor crítico, devido à possível afluência de pessoas durante a utilização do bilhete. 

O primeiro teste, de instalação de uma entidade no módulo cliente decorre durante a primeira 

compra de um bilhete para um evento de uma entidade emissora de bilhetes, todos os outros para a 

mesma entidade reutilizam a instalação do primeiro. Neste teste obtiveram-se tempos médios na 

ordem dos 5,7 segundos. Como esta instalação é completamente remota não é crítico que tenha 

tempos muito reduzidos, visto que não acontece em situações de stress. Tendo em conta o tempo 

médio obtido e como para este cenário de utilização não é crítico que tenha tempos muito reduzidos 

considera-se positivo o resultado obtido. 

O teste referente à adição de um novo bilhete remotamente é um cenário de utilização que, tal 

como o anterior, não deve acontecer em situações de stress, visto que acontece depois do processo 

de pagamento, que não é necessariamente instantâneo, devido ao tempo de sincronização entre a 

entidade bancária e a SIBS, e por isso é transparente para o utilizador o tempo de envio de SMS com 
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informação relativa ao Bilhete. Os resultados dos testes apontam para um tempo médio de 5,1 

segundos, o que se considera aceitável devido às condições anteriormente referidas. 

O último teste efectuado, representa a utilização de um bilhete, o que representa o caso mais 

crítico a nível de tempo de toda a solução. O cenário de utilização associado a este teste representa 

uma possível utilização do bilhete num ambiente onde pode haver uma grande afluência de pessoas 

e portanto o tempo representar um factor crítico relativamente à adequabilidade da solução em 

determinadas situações. O resultado obtido neste teste de 829 milissegundos de tempo médio é 

considerado bastante aceitável de acordo com as métricas determinadas no inicio, para o objectivo 

que referia disponibilizar uma forma rápida de utilização do bilhete, em que a métrica é: a solução 

deve permitir a validação num tempo inferior a 1 segundo. 

Ao nível de testes de Usabilidade pode-se concluir então que a solução, apesar de não ser 100% 

Intuitiva, depois de um processo de Aprendizagem, por parte dos utilizadores, torna-se fácil de 

utilizar. O que se considera positivo de acordo com a métrica traçada no inicio. 
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6. Conclusões 

No inicio do trabalho foram identificadas as funcionalidades criticas a implementar para atingir o 

objectivo proposto nesta dissertação. É necessário ter um dispositivo único e transversal a várias 

entidades que permita a gestão de todo o ciclo de vida do bilhete de uma forma remota, sem 

necessidade da deslocação do cliente para efectuar qualquer tipo de transacção. Foi também 

identificado que o sistema teria de ser suficientemente rápido para endereçar situações de grande 

fluxo de pessoas. 

De acordo com a arquitectura proposta, foram identificados casos de uso, bem como cenários de 

integração com outras entidades que permitissem a implementação das funcionalidades acima 

descritas, bem como outras não críticas, mas que trazem valor acrescentado ao sistema. 

A implementação aqui descrita explica tecnicamente como implementar um sistema que cumpra 

com as funcionalidades críticas recorrendo à tecnologia Near Field Communication. Apesar da base 

do sistema ser a componente NFC esta dissertação descreve também os complementos feitos 

através de outras tecnologias e componentes para que o sistema cubra todas as vertentes da 

bilhética. 

Foi defendido nesta tese o processo de implementação de um sistema omnipresente de bilhética, 

onde foi possível oferecer suporte para várias entidades com diferentes modos de funcionamento e 

modelos de negócio. A integração com as diversas entidades bancárias através de sistemas já 

existentes, permite que seja possível implementar a solução sem dependências de terceiras 

entidades, diminuindo possível entropia que pudesse existir. Para que fique completamente 

operacional apenas é necessária integração com Entidades Emissoras de Bilhetes, que beneficiam 

com a implementação de um sistema deste género, devido à redução de custos de infra-estrutura na 

emissão de bilhetes, proporcionando melhor qualidade de serviço e possibilitando o fenómeno da 

compra por impulso. 

Numa última análise os testes do sistema demonstram que a aplicação é capaz de suportar 

eventos que tenham uma considerável afluência de pessoas. Os resultados obtidos são bastante 

satisfatórios face aos métodos convencionais e igualmente rápidos aos sistemas mais actuais de 

bilhética, tal como os Smart Cards. Para comprovar a adequabilidade da solução face aos objectivos 

determinados no Capítulo 1, é apresentado um quadro com as métricas determinadas e os resultados 

alcançados. 
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Tabela 6-1: Resultados da Dissertação 

 Objectivo Valor Alcançado Resultado Observações 

Dispositivo Único e 
Transversal 

SIM SIM De acordo com 
o esperado. 

Através da partilha 
de chaves 
consegue-se que 
várias entidades 
partilhem o mesmo 
dispositivo 

Distribuição de 
Bilhetes 
Remotamente 

SIM SIM De acordo com 
o esperado. 

Através de 
comunicações 
remotas, 
disponibilizado 
pelo telemóvel 
consegue-se 
distribuir bilhetes 
remotamente. 

Armazenamento 
Seguro 

Nível de 
Segurança 4 
no FIPS 140-1 

Nível de 
Segurança 4 no 
FIPS 140-1 

De acordo com 
o esperado. 

- 

Intuitivo e de fácil 
aprendizagem 

75% 86% 
90% 

Acima das 
Expectativas 

- 

Rapidez de 
Utilização 

1 Segundo 829 
Milissegundos 

Acima das 
Expectativas 

- 

De acordo com a Tabela 6-1: Resultados da Dissertação, prova-se que a solução desenhada 

cumpre com os objectivos determinados para esta dissertação.  

6.1. Trabalho Futuro 

Actualmente decorrem negociações com diversas entidades para que a Solução Proposta seja 

implementada, no entanto existem algumas entidades onde a bilhética não é suficiente para englobar 

todas as ofertas disponibilizadas aos clientes. Por isso, como trabalho futuro, está a ser estudada a 

hipótese de englobar mais serviços NFC numa única solução. No ano de 2008 foi submetido e 

aprovado na conferência Ibérica CISTI 2008 um poster [35] sobre uma Framework onde numa única 

solução são apresentados os serviços de bilhética, fidelização, pagamentos e distribuição de 

conteúdos, onde o autor desta tese é co-autor. 

Com a inclusão de serviços de pagamentos na Framework referida será necessário também 

desenvolver e aperfeiçoar os sistemas de segurança de toda a solução. É necessário para que a 

solução seja aprovada por entidades como a VISA, MasterCard entre outras que cumpra com 

determinados requisitos de segurança existentes em sistemas actuais. 

Na realidade actual do NFC é necessário recorrer a Terceiras entidades certificadas para a gestão 

de chaves do elemento seguro do telemóvel. Na solução aqui apresentada não foram contempladas 

integrações com tais entidades. Num próximo passo isso será necessário, para que não se tenham 

de desbloquear as chaves do elemento seguro, aumentando assim a segurança de toda a solução. 
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ANEXO 1 –  PLANO DE 
DESENVOLVIMENTO 

O processo de desenvolvimento do trabalho passa por três fases distintas (Figura A1-7-1: 

Processo de desenvolvimento). A cada uma das fases corresponde a um objectivo distinto mas só a 

concretização de todas as fases torna possível obter os resultados necessários à coerência e 

consistência do projecto. 

 

Figura A1-7-1: Processo de desenvolvimento 

Estado da Arte 

A camada de Estado da Arte tem dois processos fundamentais para o conhecimento da 

temática que envolve o problema em causa. 

 Tecnologias e Sistemas Correntes – Neste ponto são identificados e analisados 

todos os sistemas de bilhética actuais. É necessário compreender a envolvência do 

tema para produzir uma solução mais adaptada a realidade. 

 Tecnologias a Utilizar – Nesta fase é onde se definem quais as tecnologias mais 

apropriadas para a implementação do projecto. 

Arquitectura 

 Identificação dos requisitos – Neste ponto são esboçados os requisitos principais 

da aplicação. O documento produzido por esta identificação irá ser finalizado com a 

prototipagem.  
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 Arquitectura Funcional - O objectivo desta fase é definir o conjunto de aplicações 

que permite suportar de uma forma optimizada os requisitos identificados 

inicialmente. 

 Arquitecturas Tecnológica – Nesta fase são definidas as plataformas tecnológicas 

necessárias para suportar as aplicações definidas na arquitectura de aplicações. 

Nesta fase definem-se os artefactos operacionais necessários para o correcto 

funcionamento de todo o sistema. 

Plano de desenvolvimento 

 Prototipagem - Para aumentar a qualidade do documento de requisitos é necessário 

recorrer à prototipagem “Throw-away” (Figura 3 2: Modelo de Prototipagem). Este 

método consiste na construção de um protótipo com base num documento de 

requisitos provisório, com o objectivo de obter a opinião dos intervenientes e assim 

aumentar a qualidade do mesmo. Devido ao tempo de vida do protótipo ser muita 

curto, por vezes não são considerados conceitos como, fácil manutenção, boa 

performance, fiabilidade e segurança. Neste caso, o protótipo é desenvolvido apenas 

considerando a aplicação de controlo de acesso baseada em telemóvel, excluindo a 

hipótese da mesma estar inserida num sistema com torniquetes. Esta abordagem 

serve, não só para a obtenção do documento de requisitos, mas também para obter 

uma maior aproximação com a tecnologia envolvida.  

 

 

 Desenvolvimento – O objectivo nesta fase é com base na especificação do sistema, 

implementar o software em causa. Do protótipo podem ser produzidos componentes 

reutilizáveis nesta versão. 
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Desenvolver 
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Software 

Software 

pronto a 
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Figura A1-7-2: Modelo de Prototipagem 
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 Testes - Nesta fase é necessário testar o sistema, face aos requisitos definidos 

inicialmente e à especificação do sistema. 
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ANEXO 2 –  TABELAS DE BASE DE 
DADOS 

Tabela A2-7-1: Tabela de Base de Dados CUSTOMERS 

Tabela CUSTOMERS 

Descrição Tabela utilizada pela Componente Servidor para persistir todas as informações 
relativas aos clientes. Um cliente é uma entidade que já comprou pelo menos um 
bilhete para um evento. 

Coluna PK FK Tipo Descrição 

CUSTOMER_ID X  INTEGER ID do cliente. 

NAME   VARCHAR2(100) Nome do Cliente 

PHONE_NR   VARCHAR2(20) Numero de telefone (telemóvel) do cliente 

ADDR   VARCHAR2(200) Endereço postal do cliente 

J2ME_INSTALLED_VER
SION 

  VARCHAR2(20) Versão da componente J2ME Instalada no 
telemóvel do cliente. 

JC_INSTALLED_VERSIO
N 

  VARCHAR(20) Versão da componente JC – Gestão de 
Entidades Instalada no telemóvel do cliente. 

PHONE_MODEL  X INTEGER ID do Modelo de Telemóvel associado ao 
cliente. 

 

Tabela A2-7-2: Tabela de Base de Dados ENTITIES 

Tabela ENTITIES 

Descrição Tabela utilizada pela Componente Servidor para persistir todas as informações 
relativas aos clientes. Um cliente é uma entidade que já comprou pelo menos um 
bilhete para um evento. 

Coluna PK FK Tipo Descrição 

ENTITY_ID X  INTEGER ID do da entidade emissora de bilhetes. 

NAME   VARCHAR2(100) Nome da entidade emissora de bilhetes 

DATE_IN   DATETIME Data de entrada da entidade no sistema 

DATE_OUT   DATETIME Data prevista para fim de subscrição da 
entidade 

ADDR   VARCHAR2(200) Endereço postal da entidade 

GPS_COORD   VARCHAR2(20) Coordenadas GPS para entidade 

OBSERVATIONS   VARCHAR2(200) Observações 

PUBLIC_TRANSPORT   VARCHAR2(200) Lista de Transportes Públicos disponível perto 
da entidade 

 

Tabela A2-7-3: Tabela de Base de Dados TICKETS 

Tabela TICKETS 

Descrição Tabela utilizada pela Componente Servidor para persistir todas as informações 
relativas aos clientes. Um cliente é uma entidade que já comprou pelo menos um 
bilhete para um evento. 

Coluna PK FK Tipo Descrição 
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TICKET_ID X  INTEGER ID do bilhete. 

CUSTOMER_ID  X INTEGER ID do cliente que comprou o bilhete. FK para 
a tabela CUSTOMERS 

EVENT_ID  X INTEGER ID do evento a que o bilhete é válido. FK para 
a tabela EVENTS 

ENTRANCE_KEY   VARCHAR(256) Chave de validação do bilhete. 

SEAT   VARCHAR2(20) Lugar associado ao bilhete, caso tenha 

PRICE   VARCHAR2(20) Preço do Bilhete 

BUY_DATE   DATETIME Data de Compra do Bilhete 

OBSERVATION   VARCHAR2(200) Observações 

 

Tabela A2-7-4: Tabela de Base de Dados EVENTS 

Tabela EVENTS 

Descrição Tabela utilizada pela Componente Servidor para persistir todas as informações 
relativas aos clientes. Um cliente é uma entidade que já comprou pelo menos um 
bilhete para um evento. 

Coluna PK FK Tipo Descrição 

EVENT_ID X  INTEGER ID do Evento. 

ENTITY_ID  X INTEGER ID da entidade gestora do Evento. FK para a 
tabela ENTITIES. 

NAME   VARCHAR2(100) Nome do Evento 

ADDR   VARCHAR2(200) Morada do Evento 

EVENT_DATE   DATETIME Data do Evento 

EVENT_HOUR   DATETIME Hora do Evento 

DESCRIPTION   VARCHAR2(200) Breve Descrição do Evento 

 

Tabela A2-7-5: Tabela de Base de Dados PHONES_BRAND 

Tabela PHONES_BRAND 

Descrição Tabela utilizada pela Componente Servidor para persistir todas as informações 
relativas aos clientes. Um cliente é uma entidade que já comprou pelo menos um 
bilhete para um evento. 

Coluna PK FK Tipo Descrição 

BRAND_ID X  INTEGER ID da Marca de Telemóvel. 

NAME   VARCHAR(100) Nome da Marca 

FEATURES   VARCHAR2(100) Lista de características da marca 

BUGS   VARCHAR2(200) Problemas associados a esta marca de 
telemóveis. 

ICON_SIZE   VARCHAR2(10) Tamanho do ícone a apresentar. 

 

Tabela A2-7-6: Tabela de Base de Dados PHONES_MODEL 

Tabela PHONES_MODEL 

Descrição Tabela utilizada pela Componente Servidor para persistir todas as informações 
relativas aos clientes. Um cliente é uma entidade que já comprou pelo menos um 
bilhete para um evento. 

Coluna PK FK Tipo Descrição 

MODEL_ID X  INTEGER ID do cliente. 



Anexo 2 – Tabelas de Base de Dados 

A2-3 

 

BRAND_ID  X VARCHAR2(100) ID da marca do telemóvel. FK para a tabela 
PHONES_BRAND 

SCREEN_SIZE   VARCHAR2(20) Tamanho do Ecrã do Modelo 

JAVA_PLATFORM   VARCHAR2(100) Plataforma suportada pela máquina virtual 
java instalada no modelo. 

JAVA_CONFIGURATION   VARCHAR2(100) Configuração da Maquina Virtual Java 
instalada no Modelo 

USER_AGENT   VARCHAR2(100) User agent disponibilizado pelo modelo numa 
invocação http. 

HEAP_SIZE   VARCHAR2(100) Tamanho da Heap da Maquina Virtual Java 
instalada no modelo. 

 

Tabela A2-7-7: Tabela de Base de Dados ENTITIES_INSTALLED 

Tabela ENTITIES_INSTALLED 

Descrição Tabela utilizada pela Componente Servidor para persistir todas as informações 
relativas aos clientes. Um cliente é uma entidade que já comprou pelo menos um 
bilhete para um evento. 

Coluna PK FK Tipo Descrição 

INSTALL_ID X  INTEGER ID de instalação. 

CUSTOMER_ID  X VARCHAR2(100) ID do cliente que instalou a entidade. FK para 
a tabela CUSTOMERS. 

ENTITY_ID  X VARCHAR2(20) ID da Entidade relacionada com o cliente. FK 
para a tabela ENTITIES. 

INSTALL_DATE   DATEFIELD Data de instalação do Módulo JC. 

JC_VERSION   VARCHAR2(200) Versão da componente JC – Instanciação de 
Entidade Instalada no telemóvel do cliente. 

 


