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Resumo

Esta dissertação apresenta uma análise dos esquemas de Micropagamento Eletrânico

/'aymord, .A©cro.A6n/ e Jlü///Cen/, que empregam técnicas de criptografia para produzir e

controlar a utilização da moeda eletrõnica, por um Sistema de Pagamento Eletrânico para

transações de pequeno valor monetário. O trabalho descreve em detalhes o Sistema Protótipo

de Micropagamento que foi desenvolvido utilizando o protocolo Paymord, de fomta a não só

atender aos requisitos e às características de uma aplicação de comércio eletrânico, como

também contemplar operações de venda, pagamento e entrega de produtos e informações pela
Intemet.

Abstract

This dissertation presents an analysis of the Electronic Micropayments schemes, PayWord,

MicroMint and MilliCent, that use cryptography techniques to produce and control the use of

the electronic com, by an Electronic Payment System for low-value transactions. The work

describes in detail the Micropayment Prototype System that was developed using

the PayWord protocol, not only to assist the requirements and characteristics of an electronic

commerce application, as well as to contemplate sala operations, payment and delivery of

goods and infomlation by Intemet.
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Capítulo l

Introdução

Prover conteúdo é uma das principais atrações e benefícios da Intemet [34].
Com o seu crescimento nos últimos anos, criou-se um mercado eletrânico para produtos e
serviços. Na virada do século XX para o século XXI, mais de 70 milhões de computadores de
usuários de microinfomtática estavam conectados à Intemet [28].

O sucesso de ,SÍ/es de comércio eletrânico, como por exemplo, ,4mazom.com [29], mostrou o
enorme potencial de negócios na oferta de serviços pela Intemet para esse grande número de
usuários na venda de produtos pelo uso de seus navegadores (browsers).

O comércio de produtos tangíveis ou materiais, entretanto, não é o único negócio nesse
mercado virtual. Produtos e serviços intangíveis, como por exemplo, informações, terão
igualmente uma importância significativa.

Vender produtos e infomtações intangíveis pela Intemet é um sério problema ainda não
totalmente resolvido. A venda de conhecimento, de programas executáveis, de jamais, livros
e artigos eletrõnicos, de imagens, vídeos, música, bem como de outros produtos intangíveis,
de pequeno valor monetário, vislumbra uma nova abordagem de comércio eletrânico onde os
compradores desçam imediato acesso ao conteúdo ofertado, facilidade no pagamento e a
entrega eletrânica rápida destes produtos.

Hoje, os produtos e serviços intangíveis ofertados na Intemet são inviáveis de serem
adquiridos pelos sistemas atuais de pagamento eletrânico, como é o caso do cartão de crédito.
Tais sistemas de pagamento não admitem transições de pequeno valor monetário, como da
ordem de centavos de real, pois foram desenhados para tratar pagamentos de transações de
valores acima de dez reais.

Em decorrência desta nova oportunidade no comércio eletrõnico via Intemet, e levando-se em
conta tais diâculdades, surgiu a necessidade de desenvolver novos mecanismos de pagamento
eletrânico para esse cenário, como a solução de Micropagamento Eletrânico.

l



CAPITULOI.INTRODUÇÃO 2

Mlicropagamento Eletrânico possui, sem dúvida, características e requisitos diferentes dos
Sistemas de Pagamentos Eletrânicos tradicionais, exigindo, por conseqüente, não só estudos e
análise, como principalmente implementação de solução aceitável.

Nesta dissertação são analisados os seguintes esquemas de Micropagamento: Paymord [1],
.A©cro.Aã/z/ [ 1 ] e .A#///Ce/zf [4] .

E descrita inicialmente uma visão geral dos Sistemas de Pagamento Eletrânico, suas
propriedades desdáveis, as diferenças entre Macro e Micropagamento, os protocolos de
segurança e pagamento.

Em seguida, é apresentado um panorama geral desses protocolos, sua descrição detalhada e
partes envolvidas, a estrutura do dinheiro eletrânico, as técnicas de criptograÊia empregadas, a
geração ou produção de moeda eletrânica, as compras e pagamentos, o processo de
ressarcimento do dinheiro eletrõnico e uma avaliação de segurança envolvendo prevenção de
falsificação, detecção de gasto duplicado e outros comentários sobre cada esquema.
Da mesma forma é feita uma comparação dos esquemas analisados, sumarizando suas
similaridades, diferenças e propriedades.

O maior desafio deste estudo foi deâlnir uma arquitetura e posterior implementação de uma
solução para um Sistema Protótipo que demonstrasse, através de uma aplicação de Loja
Virtual na Intemet, um esquema prático e exeqüível de uso dos mecanismos de
Micropagamento Eletrânico para endereçar o problema enunciado.

1.1 Objetivo e Motivação

O principal objetivo desta dissertação é apresentar uma análise de esquemas de
Micropagamento Eletrõnico e o emprego de técnicas de criptografia, na implanentação de
uma solução para atender os requisitos e as características a serem aplicadas no comércio
eletrânico para transações de pequeno valor monetário, solução essa que contemple a venda, o
pagamento e a entrega de produtos/infomlações realizados através da Intemet.

A motivação principal, por sua vez, surgiu do fato de ser um assunto em desenvolvimento,
imprescindível para viabilizar novos negócios e produzir modelos de tecnologia os quais
constituem requisitos importantes na implementação e para obter sucesso nas soluções de
Micropagamento Eletrõnico.

1.2 Trabalhos Relacionados

As pesquisas na área de Micropagamento Eletrânico são recentes. Vêm se desenvolvendo
com estudos acadêmicos, propostas de esquemas de Micropagamento e implementações para
avaliarsolução.
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Dois esquemas simples de Micropagamento foram apresentados por .Nona/d .Ríl,e.y/ e
ddí SBamír [1] em maio de 1996. São os esquemas de Micropagamento Paymord e
,A6croJMI/z/ que serão apresentados nos capítulos 3 e 4. Um protótipo do esquema .A6croJWz/zf
foi apresentado por Burs/eí/z [30] em maio de 1 998.

A Z)ígi/a/ .Z©zzipame/z/ Corpora//on, atualmente parte da empresa C'o/npczg Cb/npu/er
Corpora/io/z, propôs o ]Hz//ÍCe/z/, esquema de Micropagamento, que será analisado no
capítulo 5. Um sistema protótipo foi implementado com o protocolo .Mf//ÍCenf e encontra-se
em baía /es/s na Internet [4].

Outra proposta de esquema de Micropagamento foi da IBM, anteriormente chamado de
.A#niPay. A implementação da IBM é de um Sistema de Pagamento Eletrânico desenvolvido
conforme o documento (bmmo/z .A4ar#up áor JWzcropaymen/ perdoe-//nAç, do grupo
W3C [31]. Atua]mente, ta] implementação é chamada de .A4pay e também se encontra em
Z)e/a /es/s [32].

Nos dias anuais, existem propostas de tecnologia sobre os esquemas de Micropagamento.
Uma excelente lista dessas propostas pode ser encontrada na página ,Aücropaymenís Ovewiew
do .Safe W3C [33].

1.3 Contribuições
Como contribuições deste trabalho, espera-se

e mostrar os principais conceitos, características e requisitos dos Sistemas de Pagamento
Eletrõnico;

e desenvolver um estudo analisando três propostas de esquemas de Micropagamento
Eletrõnico;

e apresentar uma comparação dos esquemas de Micropagamento
sintetizando suas similaridades, diferenças e propriedades;

analisados,

e implanentar um Sistema Protótipo de Micropagamento com as funções necessárias
para viabilizar uma Loja Virtual na Intemet, utilizando o protocolo Paymord;

8 adaptar e implementar uma Estrutura de CriptograÊia e de CertiÊícados Digitais para
atender a implementação do Sistema Protótipo ;

e apresentar uma referência bibliográfica abrangente sobre o assunto Micropagamento
Eletrânico.
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1.4 Organização

Os assuntos tratados no presente estudo estão organizados da seguinte maneira

e o capítulo 2 começa com os requisitos para qualquer Sistema de Pagamento pela
Internet e dá uma introdução e visão geral sobre os Sistemas de Pagamentos
existentes;

e o capítulo 3 provê detalhes do esquema de Micropagamento PayWord, proposto por
Ronatd Rivest, do MIT LCS e Adi Bramir, da Weizmann Instituto oÍScience. Esta. tese
apresenta a Arquitetura e Implementação de um Sistema Protótipo de
Micropagamento, utilizando o protocolo PaylHord;

e o capítulo 4 descreve detalhes do esquema de Micropagamento .A#cro.AÜ/z/, também
p opas\a pat Ronatd Rivest e Adi Shamir\

e o capítulo 5 apresenta pormenores do esquema de Micropagamento
desenvolvido pela Compaq para comércio eletrõnico pela Internet;

MilliCent,

e o capítulo 6 desenvolve uma análise comparativa dos três
Micropagamento estudados, sumarizando suas similaridades,
propriedades;

esquemas de
diferenças e

e o capítulo 7 descreve as principais características da Arquitetura para implementação
do Sistema Protótipo de Micropagamento que foi desenvolvido utilizando-se o
protocolo .Pay Mora

© o capítulo 8 expõe com detalhes a Implementação dos componentes do Sistema
Protótipo de Micropagamento que foi desenvolvido utilizando-se a Arquitetura
apresentada capítulo 7;

e o capítulo 9 apresenta as considerações finais da dissertação



Capítulo 2

Sistemas de Pagamento Eletrânico

2.1 Visão Geral
O comércio eletrânico começou há mais de vinte anos, com o estabelecimento do padrão de
troca eletrõnica de documentos (EDI - .E/ec/ro/zic Z)a/a /n/erc&ange) [38] entre empresas,
como ordens de compra, faturas, entregas e outros. EDI é baseado em um somatório de
formatos padronizados que definem conjuntos de transações (ou mensagens) que podem ser
usados para enviar dados básicos de negócios de um computador para outro entre empresas.
Esses conjuntos de transações substituem os documentos em papel, tais como ordens de
compra, faturas ou conhecimentos de embarque.

A partir de 1990, com o avanço dos sistemas de comunicação baseados na Intemet,
conciliando-se as técnicas de redes de computadores com /!ype/"fex/, nasce a grande rede
global (mor/d Made meb), ou simplesmente Meb.

Em 1994, os navegadores (browsers) com interfaces amigáveis foram viabilizados,
obtendo-se imediato impacto na propagação da MeZ). As empresas e o público em geral
reconheceram o potencial da rede global. Isso fez com que as empresas começassem a
disponibilizar seus serviços e infonnações através da Meb para clientes em qualquer parte do
mundo. Nessa época, as instituições empresariais iniciaram pesquisas para obter receitas
através dos serviços e informações fomecidos na Meb.

O primeiro passo para obter lucro com esse novo negócio foi colocar anúncios nas páginas
Meb. As empresas pagavam para colocar anúncios no fomtato de pequenas figuras ou
animações em Meb Sílex com alto número de acessos. Para aumentar suas receitas.
elas estabeleceram lojas virtuais na }Heb vendendo produtos diretamente aos consumidores.
Dessa forma, os consumidores puderam pesquisar e encontrar os menores preços de produtos
e serviços. Nessa ocasião, contudo, não havia tecnologia para se fazer os pagamentos via
Intemetn e

5
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A primeira abordagem no processo de solução do problema foi atendida com o envio do
número do cartão de crédito do consumidor para o vendedor, através de formulários
eletrânicos pela Intemet, sem o uso de técnicas de criptograüia. No caso de transações de
valores altos, esse método era muito inseguro. Mas, para transações de valores baixos, como o
pagamento de informações contidas em páginas Meb ou a entrega eletrânica de conteúdos,
como jomal, revistas, artigos, etc., tal método não seria aplicável, visto que a infomaação
transmitida poderia ser tão pequena que não compensariam as taxas envolvidas com cartão de
créditoe

Daí resultou ser necessário estabelecer diferentes protocolos de pagamento para cada modelo
de negócio.

2.2 Requisitos para Sistemas de Pagamento Eletrõnico
As soluções de Pagamento Eletrânico devem possuir as propriedades descritas a seguir.

2.2.1 Atomícidade

As transações devem ser completas ou ser desfeitas em caso de falha. Quando uma transação
falhar, é necessário retomar ao último estado consistente, de forma que não haja prejuízo ao
usuário. Isso deve garantir que o processo de compra sqa completado ou retomado ao último
estado consistente anterior concluído com sucesso. Essa propriedade é similar a sistemas de
bancos de dados transacionais que implementam os procedimentos de commí/ l e ro//pack 2

2.2.2 Segurança

As transações precisam ser seguras de fomta a não permitir âaudes com o dinheiro eletrânico.
A segurança é o obstáculo mais importante para a aceitação geral do Sistema de Pagamento
Eletrânico. A falsificação do dinheiro em papel ou em moedas é difícil, visto serem
necessários equipamentos especiais e profissionais peritos. Por outro lado, dinheiro de
circulação eletrõnica é apenas um conjunto de dados binários que podem ser copiados
facilmente. A cópia ou a reapresentação desse tipo de dinheiro deve ser prevenida e existir
mecanismo de detecção. O ideal é que seja incondicional e computacionalmente impossível
criar, copiar ou reutilizar ilegalmente o dinheiro eletrânico. As transações de pagamento
eletrõnicas devem ser seguras contra interceptação, modiâcação ou fabricação.

' Completa a transação e assegura que todas alterações realizadas no banco de dados serão permanentes
' Abandona a transação e desfaz qualquer alteração realizada no banco de dados pela transação.
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2.2.3 Privacidade

Não permitir rastrear o fluxo do dinheiro de forma a violar a privacidade do usuário.
A identidade do indivíduo que utiliza o dinheiro em circulação eletrânica não pode ser
revelada. Os usuários desçam que os Sistemas de Pagamento Eletrânico tenham o mesmo
grau de privacidade que prevalece na utilização do dinheiro em espécie. Todos sabem que
uma compra feita com dinheiro em papel não é rastreável. É impossível que um vendedor
saiba quem comprou um determinado item de sua loja apenas olhando para o dinheiro que
está no seu caixa. Nem o banco sabe o que o cliente comprou com o dinheiro que ele sacou.
Existem, porém, alguns esquemas de pagamento que ignoram a questão da privacidade e
permitem rastrear os pagamentos dos usuários. Outros protolocos são incondicionalmente não
rastreáveis, onde os gastos de um indivíduo não são determinados, mesmo que as partes
estalam em conluio. Para algumas transições pode existir uma forma mais caca de
privacidade, mas o rastreamento é diHlcultado o suHlciente a ponto de o custo de obter
determinada informação ser maior do que o benefício pretendido.

2.2.4 Escalabilidade

Os Sistemas de Pagamento Eletrânico devem possuir mecanismos em condições de admitir o
crescimento do número de usuários e de absorver a sobrecarga de acessos em certos períodos
de pico, sem provocar impacto no desempenho de utilização do sistema pelo usuário final.
Isto exige que os equipamentos onde as transações do sistema são processadas soam
escaláveis, facilitando a adição de novos equipamentos quando necessário.

2.2.5 Interoperabilidade

Para alcançar a escalabilidade, os sistemas devem admitir múltiplos servidores onde vão ser
processadas as transações dos usuários. Nem sempre, contudo, os usuários são clientes do
mesmo ambiente de servidores em que está hospedado o Sistema de Pagamento Eletrânico.
Decorre disso que o dinheiro de circulação eletr6nica, produzido para um certo sistema,
deverá ser aceito e conferido mundialmente. Sem a aceitação mútua, ele só poderia ser usado
entre partes que compartilhassem um mesmo dinheiro de circulação eletrõnica. Quando o
dinheiro de circulação eletrânica é cunhado em um sistema, este deve possibilitar seu
intercâmbio automático entre outros que possuam o mesmo protocolo de pagamento.
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2.3 Classificação dos Sistemas de Pagamento Eletrânico
Os Sistemas de Pagamento Eletrânico podem ser classificados pelos seguintes critérios

2.3.1 Operação On-Zune versus OJg=#ne

As transações de pagamento podem ser executadas on-/íne, quando participa da operação um
servidor para autenticação e autorização em cada pagamento, ou cl8-/i/ze, quando não há
participação de uma terceira parte durante o pagamento entre o comprador e o vendedor.

2.3.2 Macropagamento versus Micropagamento

Muitas das atuais soluções de Comércio Eletrânico são focadas em Sistemas de
Macropagamento, como por exemp]o, C)/barcas/z [39, 40], Monda [41] e ]Ue/(:bs& [42].
Tais sistemas possuem flexibilidade nas compras pela Intemet de produtos e serviços com
gau de segurança e conÊiabilidade e estão desenhados para compras no montante de R$ 10,00
ou superior.

Como característica, os Sistemas de Macropagamento trabalham de duas maneiras: o cliente
paga a compra com cartão de crédito, ou o cliente estabelece uma conta junto ao vendedor.
Se o montante do pagamento for significativo, as transições desse sistema são tipicamente
lentas, decorrente da necessidade de verificação e autenticação do número do cartão de
crédito ou da conta do cliente para autorizar o valor da compra. Também são caras em função
das taxas envolvidas de risco e de administração. Obviamente essa abordagem não é
praticável para sistemas de pagamento onde tipicamente o montante da compra é da ordem de
centavos ou poucosreais.

Os Sistemas de Micropagamento [33] são soluções para compras de produtos e serviços de
valor da ordem de centavos ou de poucos reais e possuem flexibilidade nas operações.
São também sistemas providos de velocidade suâlciente na transação de pagamento, para que
o usuário não tenha que esperar na entrega do produto ou serviço adquirido. Por exemplo, se
um usuário está pagando R$ 0,01 para ler um artigo on-/íne, não é admissível a espera de
alguns minutos para fazer o pagamento, antes da entrega do artigo para leitura o/z-/í/ze.

2.3.3 Solução por Hlardware versus Software

Alguns sistemas de pagamento admitem um /zarc/gare para ampliar a segurança da solução de
s(:4h'are, como na autenticação do usuário, no controle de acesso ao sistema, nos processos
de criptografia, etc. l.Jm exemplo é o uso de amar/ caras; eles provêem um amiazenamento
resistente a ataques às informações confidenciais do usuário, como a chave privada do
processo de criptograüla e informações pessoais.
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2.4 Protocolos de Segurança e Pagamento
Os Sistemas de Pagamento Eletrânico contam com um conjunto de técnicas de criptogra6la
para atingir a transmissão segura dos dados e o intercâmbio de mensagens autenticadas.
Mensagens confidenciais trocadas entre partes por uma rede de comunicação insegura como a
Internet, não podem ser lidas por uma atacante que poderá usá-las de modo indevido.
Isto precisa ser assegurado num Sistema de Pagamento Eletrânico onde os dados não possam
ser lidos, alterados, excluídos ou modificados indevidamente na comunicação entre as partes.
Um intruso deve ser impedido de ganhar o controle do sistema e se passar por um usuário
autorizado.

2.4.1 Ataques à Segurança de Computadores

Estas são as categorias de ataques à Segurança de Computadores aqui consideradas

Vazamento: a privacidade do usuário é afetada pela aquisição de suas informações
confidenciais por receptor não autorizado.

Falsificação: a modificação não autorizada de informações resulta em perda da integridade
ou confidencialidade de dados.

Roubo de recurso: o uso das facilidades do sistema (processamento, memória, espaço em
disco, conexão à rede de comunicação, etc.) por indivíduos ou sistemas não autorizados,
podem resultar na negação dos serviços do sistema (DoS -- Z)e/zia/ ofSew/ce) a seus usuários
autorizados.

Vandalismo: neste ataque, o intruso interfere no sistema para adulterar os dados do usuário
ou entidade e não para obter lucro Hlnanceiro.

Riscos adicionais devem também ser considerados, quando se usa uma rede de comunicação
insegura como a Intemet, para o envio de infomtações de um pagamento:

e

e

e

©

mudança do conteúdo de uma mensagem (integridade);
interceptação de uma mensagem e leitura de seu conteúdo (confidencialidade);
envio de uma mensagem assinada em nome de outra pessoa (autenticação);
ausência de prova irrefiltável que alguém enviou uma certa informação(não repúdio)
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2.4.2 Requisitos para um Sistema de Pagamento Eletrânico Seguro

Para evitar os riscos considerados acima, um Sistema de Pagamento Eletrânico deveria tratar
dos seguintes requisitos:

2.4.2.1 Prevenção de Espionagent

Requisito que deve assegurar que somente o receptor pode ler uma mensagem confidencial
em claro. Este problema pode ser resolvido aplicando-se técnicas de criptografia simétrica ou
assimétrica nas mensagens de pagamento entre as partes envolvidas. Assim, um espião não
acessará o conteúdo das mensagens de pagamento em tempo suficiente para tirar proveito
financeiro.

2.4.2.2 Prevenção de Disfai'ce

A assinatura digital previne que um oponente se disfarce como sendo a outra parte no sistema.
Para tanto, a assinatura digital é utilizada para autenticar as mensagens. Ela é baseada em
algoritmos criptográíicos que atestam não só a integridade, como também a autoria da
mensagem. Se uma mensagem for alterada, poderá ser detectada. Assim, a integridade da
mensagem é assegurada e a assinatura prova que a mensagem foi emitida pelo pretendido
emissor. Qualquer receptor de uma mensagem assinada pode verificar a identidade da pessoa
que a assinou.

2.4.2.3 Prevenção de Mensagens Falsilicada

As mensagens enviadas entre as partes em um Sistema de Pagamento Eletrânico devem ser
protegidas contra alterações indevidas. Ao se aplicar sumarizações na mensagem
(message dlges/s) e assinatura digital, Hlca assegurado que os dados recebidos de um emissor
não foram falsiâtcados por uma terceira parte; ou seja, previne o ataque denominado
"man //z //ze mídd/e ". Assim, por exemplo, o número do cartão de crédito de um pagamento
em uma mensagem não pode ser alterado por um inüuso.

2.4.2.4 Prevenção de Substituição

Um atacante pode interceptar e copiar uma mensagem de resposta legítima de pagamento e
reutilizá-la em um contexto ilegal. Um exemplo dessa possibilidade seria a realização de
múltiplos saques não autorizados em uma conta bancária; alguém copia uma mensagem
legítima de saque de um sistema de pagamento e substitui várias mensagens de saques com
mensagens não legítimas. Para evitar o problema, é incluído um número sequencial nas
mensagens e, também, a data e horário de geração do pagamento.
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2.5 Visão Geral dos Sistemas de Pagamento Eletrânico
Os Sistemas de Pagamento Eletrânico foram desenvolvidos através do uso da inca-estrutura
instalada nos bancos ou empresas de cartão de crédito, criando um sistema de comunicação
eletrõnica entre o vendedor, o consumidor e a instituição financeira.

Esses sistemas têm sido desenvolvidos com esta abordagem, visando tanto reduzir o custo das
transações quanto possuir agilidade e privacidade na realização das operações.

2.5.1 Sistemas Tradicionais de Pagamento Baseados na Internet

2.S.l.l Sistetltas Baseados eln Cartão de Crédito

Possuem um mecanismo de pagamento através da inda-estrutura já existente de pagamento
por cartão de crédito. Nas transações com esse tipo de cartão, informações conHldenciais são
trocadas entre as partes. Por exemplo, o cliente comece o seu número de cartão de crédito para
o vendedor, através de um formulário eletrânico, o qual envia eletronicamente para empresa
de cartão de crédito; esta conârma se o cartão é válido para autorizar a operação. Em seguida,
é feito o a)unte da transferência monetária da compra entre a conta do vendedor e a empresa
de cartão de crédito.

Muitos desses sistemas utilizam criptografia para proteger as infomlações confidenciais do
cliente quando da transmissão o/z-/íne na realização do pagamento. Há implementação de
técnicas de criptografia e protocolos de segurança, como por exemplo, SSL -- Secura SocÃe/
Z,ater [1 1 ] ou TLS -- Zransporf ,[ayer SecuríP [12].

Os sistemas de pagamento via Intemet baseados em cartão de crédito não são desenhados para
transações de pequeno valor monetário. Na verdade, eles visam compras de montantes acima
de dez reais; abaixo desse limite, o custo para processar a transação poderia ficar acima do
preço do produto ou do serviço comprado.

O SET -- Segure .E/ecfroníc Zransm/ssío/z [1 3] é um exemp]o de protoco]o de pagamento pe]a
Intemet baseado em cartão de crédito. Esse protocolo é o resultado de um padrão
desenvolvido pela Visa Intemacional em aliança com a MasterCard, junto com várias
empresas, como a MicrosoR, IBM, Netscape, GTE, RSA, Verisign e outras. O sistema usa
certificado digital para autenticar todas as partes envolvidas e assegura a integridade das
informações do pagamento.
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Resumidamente, um pagamento eletrânico que utiliza o SET, é iniciado pelo consumidor que
possui um cartão de crédito para pagar um produto ou um serviço adquirido de uma loja
virtual na Meb. O sistema dessa loja virtual comunica-se com um gafeway de pagamento,
chamado .4cgt/crer, que estabelece o relacionamento de pagamento entre o vendedor e o
consumidor possuidor do cartão de crédito. O ga/eway de pagamento veriHlca junto à empresa
de cartão de crédito se a operação é autorizada. Havendo a autorização da operação, a compra
do produto ou do serviço é entregue ao comprador. Depois, o vendedor solicita o
ressarcimento financeiro junto à instituição financeira do consumidor, com o auxílio do
ga/eway de pagamento.

A Figura 2.1 mostra de forma simplifica a arquitetura do SET

Consumidor Vendedor

Internet

Internet

Empresa de
Cartão de Crédito

Acquirer

Figura 2.1 Arquitetura simplificada do SET
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O protocolo SET emprega uma técnica de criptogafia chamada assinatura dual, que provê um
vínculo das mensagens entre as partes e uma identificação sem a necessidade de ver o
conteúdo da mensagem. Uma mensagem de pedido de compra compõe-se de duas partes: uma
para o vendedor (infomiações da compra), e outra para a instituição financeira do consumidor
(informações de pagamento). Cada parte é criptografada com a chave pública do dono da
mensagem. O pedido de compra também contém sumarizações na mensagem
(message dites/s) para cada uma das partes e uma assinatura digital. A assinatura é construída
pela geração de uma message digesr da concatenação dessas duas message ahlge.ç/s e
assinando-a com a chave privada do consumidor (assinatura dual) pelo algoritmo de
criptograíia assimétrica -RSH [26]. Esta assinatura dua] permite que cada parte possa ]er e
validar a assinatura da outra parte do pedido de compra, sem decriptografar informações da
terceira parte do processo. A Figura 2.2 mostra a construção da assinatura dual [36].

IP PKc

l Assinatura
SUPC V Dual

>É:Zãig---->1 c F---+EiiH:aPC
SUlc

SUIP = Sumarização de IP
SI.JIC = Sumarização de IC
SUPC = Sumarização do Pedido de Compra
1 1 = Concatenação das Sumarizações
C = Criptograíia assimétrica .RSy [26]
.f'Kc = Chave Privada do Consumidor

PC = Pedido de Compra
IP = Informações de Pagamento
IC = Informações da Compra
H - Função Hash (SHA-1) [3]

Figura 2.2 Construção da Assinatura Dual

Assim sendo, o protocolo SET provê tanto a confidencialidade das infomtações de
pagamento, como das infomlações da compra realizada, transmitidas junto com as
informações de pagamento. Isso porque as informações da compra são criptografadas com a
chave pública do vendedor, como também as informações de pagamento são criptografadas
com a chave pública da instituição financeira do consumidor. Do mesmo modo assegura a
integridade de todo dado transmitido e garante a autenticidade do consumidor possuidor do
cartão de crédito, como sendo o usuário legítimo que fomeceu o número de cartão de crédito
para o pagamento.
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2.5.1.2 Cheques Eletrânicos

Um cheque em papel é um instrumento de pagamento; sua validade e aceitação exigem a
assinatura do correntista. O portador de um cheque legítimo assinado tem a promessa de
ressarcimento monetário pelo banco onde o correntista possui a conta corrente.

Os cheques eletrânicos funcionam de fomla equivalente. Possuem assinatura e certiHlcado
digital para autorizar o pagamento, igual a um cheque em papel. O correntista usa um talão
eletrõnico de cheques baseado em alguma fomla segura de hardware ou s(2/tware.
Este dispositivo ou programa garante o amlazenamento seguro da chave privada e dos
certificados. Um comprador pode emitir um cheque eletrânico contendo uma instrução para
fazer um pagamento de um montante específico para um destinatário identificado. O cheque é
enviado em um envelope seguro, por um correio eletrânico seguro, para o destinatário que
encaminha eletronicamente para seu banco. O banco efetua a compensação do cheque e
transfere o dinheiro do banco do comprador para a conta do destinatário.

O .Nê/Cbegzze [35] é um projeto do .ZllÁormafío/z .Sele/ices /ns/í/u/e (ISI) da (]/níversíO of
Souf/zer/z Cb/zgor/zia. Funciona de forma semelhante ao cheque em papel. O sistema é baseado
no sistema de segurança .Kêrberos [37], que usa um /icÁef especial para criar eletronicamente
aassinatura e o endosso do cheque.

Um pagamento começa quando um conentista emite um documento eletrânico que inclui o
seu nome e o número da conta corrente, o nome de sua instituição Êlnanceira, o nome do
destinatário e o montante do cheque. Usando o sistema de segurança .Kêróero.y, uma
assinatura eletrõnica é incluída ao cheque eletrânico que autentica o cheque. A maneira de
um cheque em papel, é necessário ser certificado pelo pagador com o auxílio de uma outra
assinatura do sistema .Kêróero.ç, antes que o cheque possa ser pago. Finalmente, o cheque
assinado e validado é eletronicamente trocado entre instituições financeiras através do sistema
de compensação.

2.S.1.3 Sntart Ca}.ds

Um amar/ cara é um pequeno cartão plástico com um microprocessador integrado (cÀO),
que garante o armazenamento e o processamento de infomlações de comia segura. Existe uma
variedade de chips; uns com características para amiazenar infomlações financeiras para uso
em máquinas automáticas de venda; outros, para armazenar informações e aplicações que
exigem segurança para operar, como por exemplo, registros de paciente no atendimento
médico. A maior utilização dos amar/ caras é na indústria ânanceira, a exemplo da Visa, que
está substituindo os cartões com trilha magnética por essa tecnologia, buscando segurança e
implementação de novas aplicações Hlnanceiras.
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2.5.2 Dinheiro Eletrânico

Dinheiro digital, dinheiro eletrânico ou moeda eletrõnica é, basicamente, número serial
criptografadct quer tem aaepresentatividadr monetáã& ©õmü a ãitiheifo Iní espécie:
Os usuários sacam o dinheiro eletrânico de suas contas administradas por uma instituição
financeira. A quantia é amiazenada em .amar/ caras ou em uma carteira eletrânica mantida no
disco rígido do microcomputador de seu proprietário e pode ser gasto como o dinheiro
tradicional. Para transações simples de valor monetário pequeno, o dinheiro de circulação
eletrânica preserva a privacidade do usuário de fomla semelhante ao da utilização do dinheiro
em espécie. Como o dinheiro de circulação eletrânica pode ser facilmente copiado, ele deve
possuir mecanismos para prevenir sua reapresentação em duplicidade. O dinheiro eletrânico é
muito flexível e é utilizado nos protocolos de Macropagamento e Micropagamento.

2.S.2.1 PayWord

Como mencionado em páginas anteriores, o protocolo /'aymord foi proposto por -Rama/d
Rivest, do MIT LCS e .Adi Shamir, do Weizmann Instituto ofScience. O PayWord € baseada
no esquema de crédito em que participam o consumidor, o vendedor e um agente financeiro
(broAer) no Sistema de Micropagamento para pagamentos de compras pela Intemet.
Uma descrição detalhada é dada no capítulo 3.

2.S.2.2 MicroMint

O protocolo .Ã4zcro.A©nf foi proposto junto com o PayMord. Baseia-se no esquema de débito
para o consumidor e um corretor(broÃer) e no esquema de crédito para o vendedor.
O À#cro.Aún/ serve-se da diâculdade de cunhar moeda eletrânica pelo Z)ro#er. Uma descrição
detalhadaédada no capítulo 4.

2.S.2.3 MliltiCent

O JWz//ÍCenf é um protocolo de segurança para comércio eletrânico pela Intemet que foi
desenvolvido pela Compaq. Usa uma comia de dinheiro de circulação eletrânica chamado
scrz». O .ÀÜ//iCe/z/ foi planejado para transações de montante de menos de um centavo de real
até no máximo cerca de R$ 10,00. No capítulo 5 é dada uma descrição detalhada do
MittiCent.



Capítulo 3

PayWo'rd

O Paymord [1 ] é um esquema de Micropagamento proposto por Rama/d .lives/, do M7r.LC]S e
.4dí SBamir, do }Heizmann Znsfi/z{/e of Science, baseado no esquema de crédito3 para
transações depequeno valor.

O esquema compõe-se de três partes: o usuário/consumidor (U), que faz compras e efetua o
pagamento, um vendedor (V), que vende produtos/infomiações e roleta os pagamentos, e um
óroker -- agente financeiro (B), que administra a conta do consumidor e do vendedor.

Empresa de
Cartão de Crédito

ou Banco
Broker

1)
usuáíio pelo

Brolwr

Certificação do 3) Compensação dos
pagamentos

Usuário Vendedor

2) Compra e pagamento
de produtos/informações

do vendedor

Figura3.1 Relacionamento entre .Bro#er, Usuário e Vendedor

3 O Usuário não necessita pagar antecipadamente pela moeda eletrânica.
o Vendedor for ressarcido do pagamento pelo Brotar.

Sua conta é debitada somente quando

16
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O Paymord usa criptografia de chave pública, por exemplo RSA, com um expoente público
pequeno. As chaves públicas do usuário C/, do vendedor r e do broAer B, são denotadas
respectivamente poi-PKüi'PJ(re PKB:Suas chaves secretasÍconhecidas também como chaves
privadas, são denotadas por SKu3 SKr e SKB. Uma mensagem -W com assinatura digital
produzida por uma chave secreta SIK é denotada por {J14lsK. A mensagem pode ser verificada
usando a correspondente chave pública -PIK.

Da mesma forma utiliza-se uma função de espalhamento, ou função Àas&, denotada por À e
criptograncamente forte, tal como MD5 [2] ou SHA [3]. A propriedade importante dessa
unção À é o fato de ser de mão única (one-waylu/zc/io/z), ou seja, é rápida de se calcular o
resultado da saída, dada uma entrada; contudo, é necessária uma imensa quantidade de
pesquisa computacional para encontrar a entrada que produziu uma dada saída, ou encontrar
duas entradas para a mesma saída.

3.1 Visão Geral
Inicialmente o usuário U estabelece uma conta com um brote/" .B que emite ao usuário um
certificado digital Paymord. O certificado digital possui uma data de vencimento e deve ser
renovado periodicamente pelo Z)ro#er que veriâlca a validade da conta do usuário. Com este
certificado, o usuário U está autorizado a produzir uma série encadeada de Paymords, que
representa dinheiro de circulação eletr6nica e que será utilizado pelo usuário C/ no pagamento
de compras junto ao vendedor K, o qual resgatará o valor monetário das transações com o
Droker b

Pode-se supor que cada .f)aymord corresponde ao valor monetário de um centavo e será
utilizado no pagamento de produtos/informações em uma aplicação típica de loja virtual na

e

O primeiro passo do usuário C/junto a um vendedor }' é calcular e assinar um compromisso
para uma série encadeada específica de Paymords w/ ... w.. O usuário produz uma série
encadeada de Paymords na ordem reversa, tomando um número aleatório para produzir o
/'aymord w,, que é a semente para produzir os demais .PayWords, como segue:

wi = h(wi-tlÕ para i ' n-l, n-2, 0

Aqui o wa é chamado de raiz e não é utilizado como um Paymord. O usuário C/ envia um
compromisso para o vendedor que verifica sua assinatura. O l-ésimo pagamento do usuário t/
para o vendedor }' consiste de um par (wl, i) que o vendedor }' pode verificar pelo wo
recebido no compromisso.

No final de cada dia ou de um certo período de tempo, o vendedor }' relaciona o último
pagamento (w«, u) e o correspondente compromisso de cada usuárío C/ e os envia para o
b/oÁer .B. O broker .B, então, resgata de cada conta do usuário t/ os us centavos e efetua o
ressarcimento monetário ao vendedor K.
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3.2 Detalhes do .Paymord

3.2.1 Certificação do Usuário pelo -#roXer

O usuário C/ deve primeiro estabelecer um relacionamento com um bro&er .B, abrindo uma
conta e obtendo um certificado /'aymord. Por um canal seguro, o usuário U comece ao
óro#er .B suas infomtações detalhadas, incluindo número de cartão de crédito, sua chave
pública .Fiou e o endereço de entrega .,4u.

O bro#er .B, então, envia para usuário C/ um certificado Cu assinado com sua chave secreta
SKn, com as seguintes infomlações:

Cu = \.B, U, Au, PKu, E, IUÜSKa

.B identiülca o broÃer, U identiÊlca o usuário, ,E é a data de vencimento do certificado,
/u é qualquer informação adicional do bro#er.

(1) Número de cartão de Crédito de tl/, .fKKu e ..4t/

Usuário

U

CanaIS ro
Broker

B

(2) Cu ÇB, U, Au, PKu, E, IUàSKa

Figura 3.2 Certificação do usuário pelo ó/'oXer

O certificado Paymord é uma declaração do broker .B a todo vendedor }'que possua conta em
.B, garantindo o ressarcimento de todos Paymords autênticos produzidos pelo usuário U e
apresentados pelo vendedor p'ao broAer .B, antes da data de vencimento do certiâcado.

3.2.2 Compras

3.2.2.1 Cotttpi'ontisso de pagantento

A relação entre o usuário C/ e o vendedor P' é transitório. Isso significa que um usuário C/pode
visitar uma página da loja virtual na MeZ) do vendedor }' e comprar produtos/informações
desse sí/e e, em seguida, mover-se para outro s/fe na Intemet. Quando o usuário C/ estabelece
um contato com um novo vendedor r, ele calcula uma nova série encadeada de Paywords
w/, ..., w«, com raiz wo. A série encadeada de Paymordx pode ser de qualquer tamanho.
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O usuário C/, por sua vez, constrói seu compromisso para a série encadeada de Paymords
com as seguintes infomiações:

JWu Ca'wo.-D;-/Mlw«

V identifica o vendedor, Cu é o certificado Paymord, wa é a raiz da série encadeada de
Paymords, Z) é uma data de vencimento de .A/, e /w é qualquer infomlação adicional que pode
ser necessária em i14u, tal como o tamanho /z de PayWords. A mensagem .A/u é assinada pelo
usuário C/ e enviada ao vendedor V. Esse compromisso autoriza o bro#er Z? a pagar ao
vendedor r, por qualquer Paymord w/ ... w«, que o vendedor P' apresente ao Z)roAer .B antes
da data de vencimento Z).

O vendedor r, então, verifica a assinatura do usuárío C/ em JI/, com a chave pública do
usuário /)Kt/ e, a assinatura do óro#er .B no certificado Cu. Também verifica sua identificação
P' e a data de vencimento do compromisso Z). A assinatura do usuário C/ é verificada pelo
certificado do usuário Cu. Assim, um oponente não pode falsificar um compromisso de
pagamento, assinando com uma chave falsa e nem Hlngir o usuário U sem conhecer a chave
privada PX.u.

(4).A/u {C Cu, wo, Z), /MlsKU

(6) Verifica
duplicidade

e armazena .Mu
Usuário Vendedor

r
ompromissos

le pagamentos
válidos

(3) Produz wO, ..., wn (5) Verifica assinaturas

Figura 3.3 -- Estabelecendo compromisso de pagamento

Se a mensagem .A/u for verificada, o vendedor V deve armazena-la até que venha expirar sua
data de validade no anal do dia. Essa medida previne um possível ataque por substituição
( rep/ay )

3. 2. 2. 2 Pagantes tos

O usuário e o vendedor necessitam estabelecer um acordo quanto ao custo do
produto/informações na operação de pagamento. Na pretendida aplicação típica de loja virtual
na meó, com esquema de Micropagamento, o preço do produto/infomtações é da ordem de
centavos.
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Um pagamento Pu de um usuário C/ para um vendedor }' consiste de um Paymord e seu
índice correspondente, como segue:

p:u- - twÍÜ para i'lí::=n.

O pagamento Pc/ não é assinado pelo usuário Z.JI, pois este é facilmente autenticado.
Para verificar a validade de um pagamento /''u = (wf, í), o vendedor r calcula / vezes a função
/zasÀ sobre último Paymord w. recebido do usuário C/ (i.e., o wo da mensagem .A/u ou o wf do
último pagamento Pu). O resultado da í-ésima aplicação da função /z(wO é comparado com wí
e, sendo iguais esses valores, õlca assegurada a autenticidade do pagamento Pc/.

Com tal processo, o vendedor }'necessita apenas amlazenar por usuário C/ o último par (wí, í),
para validar o próximo pagamento desse usuário C/ ou, no üínal do dia, pelo vendedor r para
apresentar ao óro&er .B o gasto do usuário Z./ e o correspondente ressarcimento monetário.

O usuário gasta o -Paymord w/, depois o wz, e assim por diante. Supondo que cada Paymord
é do valor monetário de um centavo, em cada pagamento realizado pelo usuário, é necessário
que ele envie ao vendedor o apropriado PayWord correspondente ao pagamento do
produto/infomiações da transação.

Se a compra de um item custa mais que o valor de um /'aymord, o usuário C/ pode pagar
saltando os PayFHords para o valor monetário correspondente do item comprado.
Por exemplo, na hipótese de que o próximo Paymord não gasto é o wí+/, cada Paymord é de
valor de um centavo e o item custa 5 centavos. Nesse caso, o usuário salta os quatros
Paymords não gastos (i.e., wi+/, wí+z, wí+3 e wl+4), e envia ao vendedor P' a mensagem de
pagamento Pu = fwí+s, 5).

(7) Pu (wi, j)

Usuárío

U

Vendedor

r
(9) Armazena

Pc/
pagamento
Pu - (w«u)

(8) Verifica Pu

Figura 3.4 -- Fazendo pagamento
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3.2.3 Compensação dos Pagamentos pelo .Bro#er ao Vendedor

No final do dia ou do período, o vendedor }' necessita enviar ao Z)roÃer .B as mensagens de
compromisso de pagamento .A/u de cada usuário U de .B, que estabeleceram o compromisso de
pagamento, e o último Payword Pc/ = (w. u), para que obtenha os ressarcimentos dos valores
monetários correspondentes aos us centavos por usuádo do broÁer .B.

O b/"o#er B verifica cada mensagem de compromisso .A4u, assinada pelo usuário U e
assegurada a validade da assinatura pelo certiÊlcado do usuário Cu que ele próprio assinou.
Da mesma forma são validadas as datas de vencimento e outras infomiações contidas na
mensagem. O óroker assegura a autenticidade do último p'aywordPu = (w«, zz), aplicando-se u
vezes a filnção ÀasÀ sobre w. contida na mensagem .Adu. Pode-se supor que o broÃer .B honra
cada pedido de ressarcimento autêntico.

(lO).À/u {C Cu, wa, Z), /M}SKU e Pu (w« u)

(12) Verifica
duplicidade

e armazena À4u
Vendedor

r

Broker
ICompromissos
jde pagamentos

válidos

(1 1 ) Verifica .Mu e Pu

Figura 3.5 Compensação dos pagamentos

O vendedor P' necessita autenticar os certificados assinados pelo Z)roÃer .B. Para tanto, ele
precisa receber do brote/" B, por um canal seguro, sua chave pública /)KB.

Não está estabelecido no esquema de Micropagamento Paymord a fomla que o bro#er .B paga
o vendedor P' Isto está fora do sistema PayWord [1 ].

3.3 Avaliação de Segurança

3.3.1 Prevenção de Falsificação

Os Paymordi apresentados nos pagamentos são resultados da função /zasÃ, de mão única,
sobre o valor de um Paymord não gasto de uma mesma série encadeada. Portanto, um
oponente conhecendo um Paymord que foi gasto em um pagamento não pode calcular o valor
de um Paymord que ainda não Êoi gasto.
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Uma série encadeada de PayMords é autenticada por uma mensagem de compromisso e esta
mensagem é assinada pelo usuário. A identidade do usuário é assegurada pelo seu certificado
que é assinado pelo próprio bro#er.

3.3.2 Detecção de Gasto Duplicado

Um pagamento no protocolo Pay Hora consiste de um compromisso e seu correspondente
conjunto de Pay Moras. Dessa forma, o gasto duplicado de Pay Moras significa reapresentar os
mesmos .f\zymords com o mesmo compromisso.

Um vendedor ou um Z)roÃer pode manter a trilha de todos os Paymords gastos de um
compromisso, mantendo amiazenado em uma base de dados apenas o último /'aymord gasto
e o /'aymord raiz w..

A reapresentação de um compromisso válido pode ser facilmente encontrada pesquisando-se
na base de dados (ver passos 6 e 12 nas Figuras 3.3 e 3.5, respectivamente). Assim sendo,
tanto o vendedor como o bro&er, até o vencimento dos compromissos armazenados, previnem
a reapresentação de um compromisso válido, quer por um usuário ao vendedor, quer pelo
vendedorao broÃer.

3.3.3 Outros Comentários

Algumas características do protocolo Paymord:

e O usuárfo /zâo neles.çíía .pagar azz/ecz»arame/z/e -- O Paymord é um esquema baseado em
crédito. Em vez de pagamento antecipado, um usuário Paymord gera sua própria série
encadeada de PayMords (dinheiro eletrõnico); e sua conta é debitada somente quando o
vendedor for ressarcido do pagamento pelo broÁer.

e O t/suar/o gera seu próprio Pay Mora -- Esta característica provê algumas flexibilidades
Por exemplo, um usuário pode gerar os /'ayMords baseado na demanda de consumo
Igualmente, o usuário pode gerar o montante exato de Pay Mo/"ds para um pagamento.

e Uio do z2/limo pczgame/z/o .parca au/e/z/ícação -- O vendedor e o bro#er somente necessitam
amlazenar o compromisso válido e o par correspondente do último /'ayword Pu = (w., zz)
usado para autenticar os pagamentos.

e PueZ)ra do a/zo/cima/o do usuárío Apesar de não haver a transmissão pela rede de
informação que identifique o usuário, o bro#er estabelece no certificado o seu endereço de
entrega .4u.
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Algumas características quanto à eficiência computacional e necessidade de armazenamento

e O Z)ro#er assina para cada usuário seu certificado, verifica a assinatura do usuário de cada
mensagem de compromisso'de pagamento e aplica uma fünçãcr'&zzsá por'pagamento
apresentado para ressarcimento pelo vendedor. Todos estes processamentos podem ser
c?#:/ine. O Z)roAer armazena cópia dos certificados dos usuários e administra as contas dos
usuários e dos vendedores.

e O usuário verifica seu próprio certinlcado, assina sua mensagem de compromisso de
pagamento e aplica uma função /zasÀ por pagamento compromissado. Apenas a assinatura
da mensagem de compromisso de pagamento é realizada o/z-/í/ze. O usuário necessita
amiazenar sua chave secreta de forma segura, manter os registros de todas as mensagem
de compromisso e a correspondente série encadeada de -Paymords, com o índice do
pr(5ximo Paymord ainda não gasto.

e O vendedor verifica todos os certiÊtcados e mensagem de compromisso de pagamento.
Aplica uma filnção /casa por pagamento recebido ou salta os Pay Horas (i.e., aplica / vezes
a filnção ÀasÀ, quando í > / na mensagem Pu). Todos estes processamentos são
realizados o/z-/ine. O vendedor armazena todas as mensagens de compromisso de
pagamento e o último pagamento recebido por compromisso por dia ou por período.



Capítulo 4

MicroMint

O Macro.Mf/z/ [1] é um esquema de Micropagamento que foi proposto junto com o Paymord
por Ronald Rivest, do MITLCS e Adi Shamir, da Weizmann Instituto ofScience. É. baseado no
esquema de débito para o consumidor e o broÃer agente financeiro e no esquema de crédito
para o vendedore oZ)/"oker.

Como ocorre no .f'aymord, o esquema compõe-se de três partes: o broÀer, que produz as
moedas eletrânicas e as vende ao usuário/consumidor, que faz compras e dá como pagamento
moedas eletrânicas ao vendedor; este vende produtos/informações e coleta como pagamento
essas moedas e compensa junto ao óroXer.

Empresa de
Cartão de Crédito

ou Banco

1) 0 usuário
compra moedas
eletrânicas do

broker

3) O vendedor compensa
os pagamentos junto ao

broker

Usuário Vendedor

2) O usuário compra
produtos/infomiações do

vendedor e efetua o pagamento
com moedas eletrânicas

Figura 4.1 Relacionamento entre .B/'o#er, Usuário e Vendedor

24
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4.1 Visão Geral

Como outros esquemas de Micropagamento, o .&#croÀ6/z/ é baseado
representa a moeda eletrânica.

em um /open que

O .A©cro.Aã/z/ tem a propriedade de gerar muitas moedas eletrânicas com baixo custo.
E necessário um grande investimento inicial para produzir a primeira moeda; depois, a
geração de moedas adicionais pode ser feita de fomla barata. Este processo é similar ao de
cunhar moedas, cujo investimento inicial é muito alto em equipamentos e necessita de
profissionais peritos para produzi-las de uma maneira económica.

No cenário típico, um óro#er produz moedas eletrânicas que são válidas por um certo
período, como por exemplo, por um mês. Para tal produção, o Z)ro#er precisa de investimento
substancial em /zczrdware, que dá a ele uma vantagem computacional sobre um possível
falsário. Por um mês, o brote/" roda continuamente neste equipamento o processamento para
calcular ou produzir as moedas eletrânicas válidas para uso no mês seguinte. No início de
cada mês, novas moedas são vendidas aos usuários. Com elas, o usuário efetua compra de
produtos/informações, dando-as como pagamento ao vendedor. O vendedor retoma essas
moedas ao brote/", no final do dia ou no período de sua conveniência, para compensar as
moedas eletrânicas apresentadas pelo vendedor.

A segurança do .AücroÀün/ está no processo de cunhar moedas eletrânicas. Esse processo
seguro consiste na dificuldade de encontrar colisões em uma função de espalhamento ou /zas&,
denotadaporÀ.

Uma moeda eletrânica iWzcro.A47/zf, consiste de uma fiJnÇão /lesa de colisões de #-modos,
representado pelo conjunto de valores {x/, xz, ..., xt}, onde Ã(x/) - Ã(xz) = ... = /z(xt) = .y.
Uma função /zasÃ de #-modos sigmnica que existem k valores diferentes de entrada que
mapeiam um mesmo valor produzido pela fiinção. Essa moeda eletrânica possui duas
propriedades importantes: difícil de serem produzidas e fáceis de serem validadas.

E possível visualizar uma função ÃasÀ como sendo um processo de lançar aleatoriamente
bolas numeradas dentro de uma série de umas também numeradas. Ocorre uma colisão
quando mais que uma bola cai dentro de uma mesma uma. l.Jma moeda eletrânica .A#cro.AÜ/z/
é uma uma com # bolas dentro dela.
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4.2 Detalhes do 7ülcro7 #/zf

4.2.LProdução de.Moedas.Eletrânicas

Para melhor compreensão, seguem três estruturas propostas de moeda eletrânica. A primeira
versão é uma forma genérica de moeda eletrõnica, baseada no protocolo de dinheiro
eletrânico, que mantém anónimo o usuário, pois não canega qualquer informação a seu
respeito. A segunda versão é uma comia de moeda eletrânica especíHlca para um usuário com
suas informações e somente utilizável por ele. A terceira versão combina a segunda com
informações específicas de um vendedor, o que implica uma forma de moeda eletrânica que
possui informações especíâcas de um usuário e de um vendedor.

4.2.1.1 Pri fieira versão Moeda Eletrânica Gené}.ica

Uma moeda eletrânica Micro,A#/zf é um elemento do conjunto de valores {x/, x2, ..., xt}, onde
cada valor xl, com m bits e i=/, ..., #, tem um mesmo valor .y, com /z bits, mapeado por uma
íünção /zasá, denotada por A. Essa característica é chamada de colisões de #-modos.

Moeda Eletrõnica = kxi, xz, ..., xkà onde h(xl)= y para i'l, ..., k.

A ftlnção Ã é uma função criptográfica de mão única -- one-wayáa/zc/íon, ou seja, é rápida de
se calcular o resultado da saída dada uma entrada; contudo, é necessária uma imensa
quantidade de pesquisa computacional para encontrar a entrada que produziu uma dada saída
ou encontrar duas entradas para a mesma saída.

O tamanho em bits de um valor xí, denotado por m, deve ser suõlcientemente grande para
amlazenar todos os possíveis valores xí gerados. Esta é uma característica importante para
evitar a falsificação dessas moedas.

Também para prevenir falsiÊlcação, o bro#er, na produção das moedas eletrõnicas, atribui um
critério para cada moeda em circulação para um determinado período de tempo; por exemplo,
um critério mensal. Este critério é estabelecido como sendo um conjunto de bits {ó., ..., ó--r+/}
fixados nos primeiros / bits do resultado da função ;za.ç/z. Desse modo, uma moeda válida para
um determinado mês tem o seguinte fomiato:

/z(xí) b.-t+i, b.-t, ..., bi) para i' l,
onde {Z),,,

J

J

k,
Z)..f+/ } critério do mês

4.2.1.2 Segunda versão Moeda Eletrõnicü Especí$ca por Usuário

Nessa versão, as moedas eletrânicas contêm infomlações específicas do usuário, de forma que
tais moedas são apenas úteis para um mesmo usuário, que são facilmente validadas pelo
vendedor. Caso soam roubadas, não terão valor para outros, reduzindo enomlemente a
motivação de um oponente de roubar moedas.
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Assim sendo, uma moeda eletrânica é um elemento do conjunto dos k valores, considerando
as seguintes regras:

Moeda'Etetrõnica 'Íx/N2Í-ÍXF}'
onde h(xl)= yi para i'l,
yj-tl dj(Imod2u)param-l,
h(U) d2, ..., dx.lh

&

k-l e u = n -- t, e

t/ é a informação única que identifica um usuário. Caso o critério mensal sda estabelecido,
todos os valores .yi variam apenas nos últimos u bits.

4.2.1t.3 Tel'ceira versão Moeda Eleti'única Especí$ca por Usuário e Vendedor

As moedas eletrõnicas podem ser produzidas especificamente para um usuário e vendedor em
particular. Com tal medida, um usuário ou um oponente é desencorajado a gastar a mesma
moeda eletrânica com outros vendedores.

De igual maneira nesta versão, o resultado .p produzido pela função À é de tamanho de n bits.
Os primeiros r bits de y estabelecem o critério mensal fixado pelo óro#er. O restante dos
bits, u = /z /, é dividido em duas partes: (1) y' os bits de mais alta ordem (z{ -- v) bits e
(2) .p ' ' os bits v de mais baixa ordem.

Identificação única da
moeda eletrânica (y' ' /)

h(xi)

r l (zz-v) l l,

Critério
do mês:
Em todos

yi,o
valoréo
mesmo.

Com
todos.y'í,
forma-se
o ID do
usuano.

Com
todos.y''í,
6omta-se
o ID do
vendedor.Obs: m é suficientemente bem maior que /z.

Figura4.2 Estrutura de uma moeda eletrânica
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A Figura 4.2 mostra graficamente a estrutura de uma moeda eletrõnica específica para um
usuário e vendedor.

Tal moeda é um elemento do conjunto dos k valores, considerando as seguintes regras

Mloeda Eletrânica = kxi, xz, ..., ]ckX
onde
Ã(xl) -.yi - {b«, ..., ó«.,+/, ó«-/, ..., b/}l para i' 1, ..., k,

e \.b,., ..., b..t-tlli= critério do mês
e

y'j+l yj' d'j(mod2"'"')
onde
h'(U) 1, d'z, ..., d'K.iÜ

paraj-l, ..., k-l e u = n t

e

y' 'j+i d''j(moda")
onde
h''(IÇ') = Çd''i, d''z, ..., d''K.jÕ

para j' 1, . . ., k-l

e

y''t valor Único.

C/ e p'são respectivamente as infomiações únicas que identiülcam um usuário e um vendedor.
.y ''/ é um valor único que identifica uma moeda eletrânica.

Observa-se que o vendedor somente poderá compensar uma moeda eletrânica se satisfizer o
critério mensal estabelecido pelo óro#er, as identificações do usuário e do vendedor e também
a identiâcação única da moeda eletrânica em y ' '/.

4.2.2 Compra de Moedas Eletrânicas Específicas por Usuário

Um Z)ro#er pode organizar todos os valores xí em grupos. Em cada grupo, os valores .r{ têm os
mesmos valores nos bits / + (u -- v). Quando um usuário compra moedas eletrânicas de um
broÃer, este vende os grupos de moedas que satisfazem aquele usuário, de fomta que a
seguinteregra é válida:

y'j-+i -- y j' d'j (mod 2"'")
onde
h'(U) ], d'z, ..., d'x.ià

param-l, ..., k-l e u = n t
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4.2.3 Compras

Quando um usuário efetua uma compra de produtos/informações de um vendedor, este toma
um valor x de um grupo de valores xi que foi comprado de um óroker e monta a moeda
eletrõnica, considerando a seguinte regra:

y''j+i y j' d' 'jl.moda'')
onde
h''(}l = Çd''i, d''z,..., d''K.IÕ

paraj-l, ..., k-l

e

y''i vatorünico

O vendedor pode validar a moeda eletrânica aplicando-se a fi)nção /za.yÃ e prevenindo-se da
reapresentação de uma moeda, verificando o valor único .y ''/ mantido, por exemplo, em uma
base de dados.

Moedas eletrânicas
apresentadas como

pagamento

2) Verifica gasto
duplicado das

moedas eletrânica

Vendedor

1) 0 usuário compra
produtos/informações do

vendedor e efetua o pagamento
com moedas eletrânicas

Figura 4.3 -- Compras

4.2.4 Compensação dos Pagamentos pelo -Bro#er ao Vendedor

O vendedor retoma as moedas eletrânicas que foram coletadas nos pagamentos efetuados
pelos usuários, as quais são compensadas junto ao bro#er no final de cada dia. Se a moeda
eletrõnica não foi previamente apresentada, o bro#er paga um centavo ao vendedor, menos
uma taxa pela operação. Como o broÊer mantém um registro das moedas produzidas,
vendidas e retomadas, no caso de uma moeda eletrânica ser apresentada mais que uma vez,



CÁPIT'UL0 4. MICROMINT 30

o bro#er não compensa o valor correspondente ao vendedor na reapresentação da mesma
moeda.

2) Verifica gasto
duplicado das

moedas eletrõnicas
Moedas eletrânicas

produzidas,vendidas
e retomadas

3) O bro#er compensa
os pagamentos ao

vendedor1) 0 vendedor retoma
ao bro#er as moedas
eletrõnicas coletadas

Vendedor

Figura4.4 Compensação dos pagamentos

4.3 Avaliação de Segurança

A segurança do esquema -Ã©croÀã/zf contra o processo de falsificação deriva do custo da
grande base computacional, necessária para a produção de moedas eletrânicas. Dessa forma,
tal mecanismo de segurança foi desenhado para desencorajar um ataque em grande escala,
bem como uma falsificação em massa de moedas eletrânicas, ou uma persistente
reapresentação de tais moedas.

4.3.1 Prevenção de Falsíüicação

A falsificação em grande escala de moedas eletrânicas é muito cara para despertar o interesse
de um oponente. É de se supor que o esquema .46cro.A6/z/ sqa parametrizado, com
k = 4, n = 54 e z/ .- 3/. A geração das primeiras moedas eletrânicas falsas requer um
processamento de 2" operações de /zasá. Considerando-se que uma estação de trabalho
padrão possa processar 2'' operações de /lesa por segundo, isso significa aproximadamente
80 anos para a produção de uma única moeda eletrõnica no equipamento.
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4.3.2 Detecção de Gasto Duplicado

Como o esquema de moeda eletrânica JWzc/"o.A/f/zf não é anónima, o broker pode manter
trilhas das moedas eletrânicas que foram vendidas aos usuários. Pode saber também qual
dessas moedas foram utilizadas em pagamentos de produtos/informações pelo usuário junto
aos vendedores, quando o vendedor apresenta-las na compensação (ver passo 2 nas Figuras
4.3 e 4.4). O valor único y ' '/ mantido, por exemplo, em uma base de dados pelo broker e pelo
vendedor, previne a reapresentação de uma mesma moeda.

4.3.3 Outros Comentários

Algumas características do protocolo À6cro.A©n/

e Nenhuma chave secreta é utilizada, como também ttão é necessário o esquema de
crz»/ogrctPa de chave .pz2b//ca -- Todas as infomtações nas moedas eletrânicas são
públicas. Desse modo, não existe o problema do compartilhamento de chaves secretas
entre as partes envolvidas, ou usar esquema de criptograHia de chave pública, para garantir
confidencialidade, autenticidade ou integridade das informações no protocolo .A#cro.l#nf.

e O usuário pode feri:Êcar a validade de suas moedas eletrânicas -- A. ve \teca(;ãa é terá,
aplicando-se sobre os valores xí a filnção /zas/z e obtendo um mesmo valory.



Capítulo 5

MittiCen,t

O .A6///Cena [4] é um protoco]o de segurança desenvo]vido pe]a Compaq para o comércio
eletrõnico através da Intemet. Usa uma conta eletrânica que contém dinheiro eletrânico que é
chamado scrz». O .A6//ÍCe/zf é um esquema de Micropagamento para transições de montante
de menos de um centavo até cerca de R$ 1 0,00.

5.1 Visão Geral

Uma transação .A6///Cen/ envolve as seguintes partes: óroXer, usuário/consumidor e
vendedores. O ponto importante do .À6//fCe/zf é o scrlp, que representa uma conta eletrânica,
onde é mantido o dinheiro eletrânico, produzido e atualizado por um óro#er ou vendedor,
chamado aqui, respectivamente, por scr@Z?roÃer e scrz»pendor.

Tanto o usuário, quanto o vendedor estabelecem suas respectivas contas em um bro#er, onde
mantêm um relacionamento de longo prazo, como por exemplo, em uma empresa de cartão de
crédito ou banco. Isso é necessário para que o bro#er possa adquirir scripHendor dos
vendedores e possa revendê-los, como scrip-Bro#er, para os usuários. O ressarcimento do
valor monetário do icrz»mandar pelo broker junto ao vendedor, ou do scr@.Broker pelo
usuário junto ao Z)ro#er, é feito por um método de pagamento tradicional como, por exemplo,
pelo cartão de crédito, fora do esquema do .A/í//ÍCe/z/.

Em uma aplicação típica no esquema de Micropagamento, um vendedor oferece aos usuários
produtos/informações em uma loja virtual na Intemet. O vendedor produz seu scrz@He/odor e
os vende para seu óroÃer que toma a revendê-los aos usuários na forma de scrz»Bro#er.
Quando um usuário está interessado na compra de algum produto ou infomlações, ele deve ter
um scrz»He/odor daquele vendedor, pois este aceita como dinheiro eletrânico apenas seu
próprio scrip. O usuário, que já adquiriu da forma tradicional scrip.Bro#er do seu bro#er, pode
comprar scrlpHendor, usando scrz».Bro#er como dinheiro eletrânico. Um usuário coleciona
scrip pendor de diferentes vendedores para facilitar os pagamentos.

32
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Os scrz»s, sejam eles sc/"@,Bro#er ou scr@Hendor, adquiridos por um usuário são
armazenados em uma carteira eletrânica, responsável por enviar o respectivo sc/"z», como
pagamento para um vendedor ou para Z)roAer na ocasião da compra de .yc/"ipHendor.

Quando a carteira eletrânica de um usuário recebe um pedido de compra, ela verifica se
possui o montante apropriado no scrz» daquele vendedor para pagar o requisitado item. Se
não possuir, o bro#er do usuário é contatado e o scr@He/zdo/" do vendedor em questão é
comprado.

Em seguida, o icr@He/odor é enviado pela carteira eletrânica ao vendedor para pagar a
compra como dinheiro eletrânico. Quando o vendedor recebe o scripHe/odor, certifica-se
se não é falsiHlcado ou fadado e se não é uma reapresentação de um anterior. Validado o scrz»
recebido, é deduzido dele o valor da compra, e o novo scr@ atualizado com o saldo restante é
enviado de volta para a carteira eletrânica do usuário.

A carteira eletrânica mantém um histórico das transações realizadas, retratando as operações
de pagamentos e respectivos saldos dos script.

Empresa de
Cartão de Crédito

ou Banco
Broker

2) O usuário
compra de

scr@Hendor do
brokerpagando

cam ScripBroker

1) 0 broker compra
xcr@Hendor do

.vendedorparaproduzir
scripBroker

Usuário Vendedor

3) O usuário compra produtos/infonnações
do vendedor e efetua o pagamento com

scrz»pendor que é retomado atualizado ao
usuário pelo vendedor

Figuras.1 Relacionamento entre B/'o#er, Usuário e Vendedor

A Figura 5.1 mostra o relacionamento entre as partes envolvidas no .AÜ//iCe/z/, com o seguinte
fluxo:

1) um bro#er compra uma quantidade grande de sc/"@He/odor de diferentes vendedores e
produz scr@.Bro#er;



CAPITULO 5. MILLICElqT 34

2) o usuário comprando scrz».Bro#er do broÃer, que possui um longo relacionamento, por
um método de pagamento, como por exemplo, cartão de crédito. O scrip.BroÃer serve
como uma moeda eletrânica para pagar icr@He/odor de um bro#er. Quando o usuário
necessita de icrip pendor de um vendedor específico, ele usa scrip.Bro#er para pagar;
quando um usuário realiza uma compra, o custo da compra é deduzido do valor do scrip;
um novo scrz», com o novo valor de saldo, é retomado atualizado. Um usuádo, ao
completar uma série de transações, pode resgatar em dinheiro o restante de valor do scrip,
o que significa fechar a conta.

3)

5.2 Detalhes do 7}#//ICenf

5.2.1 Estrutura da Moeda Eletrânica .Scrlp

Por segurança, os pagamentos .AÜ//ÍCe/zf possuem três segredos, que envolvem a produção,
o gasto e a validação do scrÜ. O usuário envia um segredo, chamado Cusfomer .Secref, para
provar que é proprietário de um scrz». O vendedor usa um outro segredo, chamado i14as/er
Czzs/amar Secref, para derivar o Cui/amar .Secref de infomlações do usuário no icrO. O
terceiro segredo, chamado .Azar/er Scrz» Sagre/, é usado pelo vendedor para prevenção de
falsinlcação. O esquema .MÍ//iCe/z/ usa esses segredos de uma fobia a mostrar que conhece
um segredo sem que seja necessário revela-lo.

Um scrlp representa uma conta eletrõnica que um usuário tem que estabelecer com um
vendedor ou broÃer. O scríp inclui a identificação do vendedor, o valor do scrz», um
certificado que prova sua validade e outras informações usadas para garantir a segurança na
transmissão do icrO. Um scri» é somente válido para um apropriado vendedor ou broker.
Ele pode ser gasto apenas uma vez e é resistente a falsificação. SÓ pode também ser gasto
pelo proprietário e pode ser eficientemente produzido e validado. Um icrz» consiste de um
corpo e um certiülcado.

Corpo do Scr/p

Vendedora 1 1 Valor ll:1ID# Propúedades

Figura 5.2 Estrutura da Moeda Eletrânica .Scrfp

A Figura 5.2 mostra a estrutura do scrz», que inclui os seguintes campos

ç'endedor identiâca o vendedor para o icrO;
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Valor define o valor monetário do scr@;

ID# identiHlcador único do scrz», que é formado pelos campos:
./DJería/# -- usado para mapear um.Mas/e/-;Scrz»Jecre/-na geração do certificado,
/D.Seque/zcía/# um número seqüencial;

ZD C/íe/zfe# -- identifica o usuário/consumidor, que é formado pelos campos:
]Z) C71en/e Seria/# -- usado para selecionar o .AZasfer Czzs/amar Seara/, usado para
produzir o cus/amar sec/"e/,
/D.C7íen/e. Seqüenc/a/# -- um número sequencial;

He/zclmen/o deÊtne a data de vencimento do scrz»;

/'ropríedczdes -- infomiações adicionais do usuário para vendedor, tal como idade, estado da
residência do usuário;

Cera /içado - consiste da assinatura do scr/p usado para veriÊícar se ele é válido e não foi
falsificado, confomle seção a seguir.

5.2.2 -A/as/er S'crio ,S'acre/ e Certificação do Scrip

O amas/er Scr/p Secref é usado para gerar o certiâlcado do icrip para assegurar sua integridade
e prevenirfalsinlcação.

Corpo do Sc/l»

Figuras.3 M2zsfe/' ,9crip Sec/'ef e Certificação do Scríp

 
Mlasíer Serio Secret 4

Manter Serio Secret: S

Mastet:Scdp Sécret 6

 
Vendedor Valor ID# ID Ciiente# Vencto Proisdedades   Manter Scrip: Sêcret 5
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O vendedor e o óro#e/" geram e armazenam uma série única de .Abas/er Scrip Secref para uso
fiituro. A estrutura de um .A4asfer Scrip Secref não é descrita em [4]. Pode-se, todavia, supor
que seu tamanho seja de 1 28 bits no mínimo.

Quando um novo scrz» é gerado por um vendedor ou por um bro#er, é igualmente produzido
um certificado para aquele scrip, concatenando-se o respectivo -Abas/er Scrz» Serre/ ao corpo
do scrz» e, em seguida, aplicando-se uma função de espalhamento, ou função ÀasÀ de mão
única (o/ze-way) e criptograHlcamente forte, tal como MD5 [2] ou SHA [3]. O À4as/er Scrz»
Score/ é selecionado com base no /D Ser/a/# parte do /D# do saFO. O /D Seria/# permite
que seja estabelecido uma faixa de /D#x de icrÜs para um determinado vendedor, de fomla
que o broÁer e aquele vendedor possam calcular o certificado baseado no mesmo .Azar/er
Scr@ Serre/ daquele serial.

5.2.3 Validação do Scrip

A validação de um serie ocorre quando um usuário paga um item junto ao vendedor com um
scripHe/zdo/". O vendedor valida o .çcrÜ' com os seguintes passos:

1) um novo certiâcado é calculado pelo vendedor e comparado com o certiHlcado que foi
enviado com o scrip, conÊomle mostra a Figura 5.4. O #). Seria/# parte do ]Z)# do scrip é
que determina o .A4asfer Scrip Secref. O corpo do soro é concatenado com este segredo e
é aplicada a fiinção /lesa para produzir o certiHlcado recalculado. Se o sc/"Ü não 6oi
íalsiâcado, o certi6lcado original e o recalculado serão idênticos;
a cada scrz» recebido pelo vendedor, ele verifica sua data de vencimento e consulta uma
base de dados, usando o -ZZ)# do scrip, para assegurar que não está havendo reapresentação
deste soro.

2)

Vendedor Valor

Função &as/z

Certificado

Compara

Corpo do Serio

Figura 5.4 Validação do certificado do scrip

 
Mister SctiD Secret A

Mastet' SéribSéci'et S

Mister Scnp Secret 6
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S2..4 Customer Secret e Manter Customer Secret do Scrip

O Cas/ome/ Seara/ prova quem é o proprietário de um soro e pode ser usado para sua
transmissão segura. O vendedor e bro#er geram e amlazenam uma série única de .Abas/er
Czzs/amar Serre/s para uso filturo. A estrutura de uma .Amai/er Czzs/amar Serre/ também não é
descrita em [4], contudo, pode-se supor que seu tamanho sda de 128 bits no mínimo.

Quando um usuário compra um novo scrfpHendor de um bro#er, este gera um identificador
de usuário (ZZ) C//en/e#) e atribui ao scrz»He/odor. Dessa forma, é impossível que um
vendedor venha bilhar as compras de um usuário, pois cada novo scrz»He/odor gerado,
é produzido novo identificador de usuáüo. O Z)ro#er envia o novo scrz» e o respectivo
C s/amar Secref para o usuário.

O Cus/amar Sagre/ é produzido pela concatenação do respectivo ÀZas/er Cus/amar Secref ao
identificador de usuário (/D C7fen/e#) do saFO, aplicando-se em seguida uma ftlnção de
espalhamento ou função ÀasÀ de mão única (o/ze-way) e criptograficamente forte, tal como
MD5 [2] ou SHA [3]. O À4asfer Cz/s/amar Sacra/ é se]ecionado com base no
ID.Cliente.Serial#, pane do ID.Clientes. O ID Cliente.Serial# 'petnúte qxxe feia
estabe[ecida uma faixa de ]Z)#s de script para um determinado vendedor, de modo que o
broÃer e aquele vendedor possam ca]cu]ar o Cüs/amar Secref baseado no mesmo amas/er
C s/amar Serre/ daquele serial.

Mister Customer Sectet 4

Mlaster Cu4stomer Secret 5

Mlâster Cusiom©:Sectêt16

ID Chente# Vencto l ÁPropriedades

Mister Customer Secret S

Função ãasÃ

Figura 5.5 Custonter Secret e Manter Custo[ne[' Seca.et
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5.2.5 Protocolos do .4ZI///Cb/zf

O JW///iCe/z/ se baseia em três protocolos para abranger diferentes níveis de segurança.
O primeiro protocolo, chamado scrip i/z f/ze c/ear, é o mais simples e eâlciente e serve de base
para os outros dois. Contudo, não é útil na prática, porque é muito inseguro como se pode
avaliar abaixo. O segundo, de nome priva/e and seca/re, é seguro e oferece uma boa
privacidade, mas é bastante caro pelo fato de consumir muito tempo computacional se
comparado com os outros dois protocolos. O terceiro protocolo, chamado secura wí/Àou/
encW//on, também é seguro, eficiente e não usa criptografia no canal de comunicação.

S.2.5.1 Scrip in the clear

Neste protocolo mais simples, o usuário/consumidor envia pelo meio de transmissão o
xcr@He/zdo/" em claro (i.e., não criptografado) para o vendedor como forma de pagamento.
O vendedor retoma o .çcrfpHe/odor atualizado, deduzindo o valor do pagamento da compra do
valor do scrip. Restando valor no scrip, o usuário pode apresentar o icrípHe/odor atualizado
para pagamento da próxima compra.

Este esquema quase não oferece segurança porque tem condições de um oponente interceptar
um sc/"@He/odor atualizado, quando da sua transmissão do vendedor para o usuário.
Com efeito, o oponente pode utilizar de imediato este scr@Hendor interceptado no pagamento
de sua compra. Mais tarde, portanto, quando o usuário for tentar apresentar o icrz»He/odor
interceptado no pagamento de sua compra, o vendedor irá recusar o pagamento, uma vez que
o icrlpHendorjá tinha sido gasto pelo oponente.

S.2.S.2 Private and segure

Este protocolo implementa segurança e privacidade na transmissão das transações, utilizando
um segredo compartilhado entre o usuário e o vendedor. O segredo é usado para estabelecer
um canal de comunicação seguro, com um método eficiente de criptografia simétrica, tal
como, IDEA [5] ou AES [6]. O próprio scripHendor pode ser usado para estabe]ecer a chave
secreta compartilhada entre as duas partes. Quando um usuário efetua a compra de um
xcr@Hendor do Z)ro&er, é gerado um segredo (Cus/amar Seca/re) baseado na identificação do
usuário estabelecida pelo broas/" na geração de cada novo scr@He/zdo/" (ver seção 5.2.4).
O usuário amiazena o scr@Hendor e o correspondente Cus/amar Seca/re do scr@.

A compra do scr@He/zdo/" pelo usuáíio junto ao bro#er deve ser efetuada através de um
protocolo seguro cora do Jü!//ÍCe/zf, ou o scripHerzdor deve ser comprado usando uma
transação segura do .A6//!Ce/zf.

Em uma transação de pagamento de um produto/informação por um usuário junto a um
vendedor, esse usuário transmite ao vendedor seu scripHe/odor criptografado, por um método
simétrico de criptograüla usando como chave secreta o Cus/amar Sagre/ daquele scrz»He/odor;
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da mesma forma é transmitido, porém em claro, o campo de identiâcação do vendedor
(vendedor) e do usuário(/D C//e/z/e#).

Quando ovendedoi-recebe o'pedido de pagamentoÍeste deriva o Cus/ome/"'SecreZ com base
na identificação do usuário usando o ]Z).C/íen/e Ser/a/# para selecionar o A4aifer Chs/amar
Secref (ver seção 5.2.4). Com o Cus/temer Secref recalculado, passa a ser usado como chave
secreta para decriptografar o scrip He/odor recebido do usuário.

5.2.5.3 Secura without Encryption

No protocolo prfvafe cznd seca/re é descrito como compartilhar o segredo entre o usuário e
o vendedor, de forma a implementar um canal seguro na transmissão das transações de
pagamento do .A4i///Cena. Contudo, o custo computacional de manter um canal criptografado
pode inviabilizar algumas aplicações de Micropagamento. Para tanto, este protocolo iecure
w//&ouf e/zc/ypfion descreve como dar privacidade em um pedido de pagamento e em sua
resposta sem que o canal sda criptografado.

Neste protocolo, como no anterior, o usuário compra um scrz»He/odor do bro#er e recebe o
Cus/temer Secref. Para o usuário fazer uma compra, ele envia ao vendedor o pedido,
o scr@Hendor e a assinatura do pedido. A assinatura é produzida da mesma forma que o
certificado do saFO (ver seção 5.2.2). O .çcrO e o pedido são concatenados com o Cus/temer
Secref daquele scr@Hendor. Em seguida o usuário aplica uma filnção de espalhamento ou
fiinção /lesa de mão única (o/ze-way) e criptograHlcamente forte, tal como MD5 [2] ou
SHA [3]

Quando o vendedor recebe o pedido, ele deriva o Czzs/temer .Secref do scrip e recalcula a
assinatura do pedido. Se a assinatura recebida for idêntica à assinatura recalculada, o pedido é
válido; ou sda, o pedido ou scrz» não foi falsiâcado ou fadado.

#

Assinatura do::Pediiíó

+

+

Assinatura do Pedidos!

Compara

Função #asÀ

Figuras.6 Secure without enct'yption

Em seguida, o vendedor deduz o valor da compra do valor do .çcrlp recebido e devolve ao
usuário um novo icrip atualizado. O scrfp devolvido possui o mesmo identiõlcador de usuário
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do scrip originalmente recebido; assim, o usuário pode usar o mesmo Cus/temer Sacra/ para
calcular a próxima assinatura de pedido da compra seguinte.

Neste protocolo não é necessário que qualquer resposta seja criptografada. Um oponente não
pode roubar o icri», uma vez que a assinatura do pedido não pode ser calculada sem o
conhecimento do (Ihs/temer Sagre/. O vendedor precisa assinar também as respostas com o
Cus/amar Score/ para prover autenticidade para o usuário.

5.3 Interações entre .Bro#er, Vendedor e Consumidor

5.3.1 Compra de scrip Hemdor pelo -Bro#er

Os vendedores e os Z)roÁers possuem, por hipótese, um longo relacionamento nos negócios.
Existem diversos modelos de negócio pelos quais o óroXer pode comprar icrOx dos
vendedores, tais como pagamento antecipado, produção licenciada ou venda em consignação.
Em todos estes exemplos, o broker pode obter receita na venda dos scrOx, pelo fato de vender
aos usuários/consumidores partes do valor dos safos por preço maior do que pagou ao
vendedor na compra em grande volume.

5.3.1.1 Scrip Warehouse

Neste modelo de interação do bro#er com vendedor, o vendedor produz scrz»He/zdors
antecipadamente ou sob pedido. Para validação futura do scrz@He/odor, o vendedor armazena
os /Z)#s únicos de todos os icripHendors. O bro#er ftlnciona como um amlazém de .çcrz»x
(Scrz» mare/zoz./se), que compra icrz»pendor em grande volume de um vendedor, armazena
os scrz»He/zdors e vende em pequenas quantidades aos usuários por um preço maior.

4) Amlazena os
scrlpHendors para
venda futura aos

usuanos
Broker Amlazém de

scripVendors

2) O bro#er requisita
compra de grande

volume de scrz»Hendors

3) O vendedor vende
grande volume de

scripyendors

ID#s dos
scripVendors

Vendedor

1) 0 vendedor produz
xcr@He/zdors e armazena
/D#s únicos para validação

Figura 5.7 -- Armazém de sc/'Üs
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S. 3. 1.2 Scrip Licettciado

Se um usuário de um bro#er comprar muitos soros de um vendedor especíâco, é desdável
que aquele vendedor venha a licenciar a produção de seus .çc/"z»s para o bro#er. Isso quer dizer
que o bro#er produz scrÜx os quais o vendedor venha a aceitar e possa validar. O vendedor
vende o direito da geração de .çcrOs para o broker. Com essa finalidade o broker obtém do
vendedor um -A4asfer Scrip Serre/, uma série de .ZZ)#s de icrips, um À4as/er Cusfomer Serre/ e
uma série de identiâlcadores de usuários. São informações necessárias para a produção de
sc/"z»x. O vendedor pode validar o icrz» licenciado, uma vez que o .Abas/er ,Scr@ .Secref pode
ser derivado da série de /D#s de scrz»s e o .Abas/e/" Cus/amar Sagre/ ser derivado da série dos
identificadores dos usuários (ver Seções 5.2.2 e 5.2.4).

4) O broker produz e
vende scrz»He/zdors aos
usuários sob demanda

3) O vendedor vende ao
brokero direito de

produzir scrz»Hendors1) 0 Z)roÀer solicita o
direito de produzir script

ZZ)#s dos

scripVendors
Vendedor

2) O vendedor reserva e
armazena os .ZZ)#s únicos

para validação

Figura 5.8 -- Produção de -Scr;ps Licenciados

5.3.1.3 Múltiplos Broket's

Nesse ambiente com múltiplos óroÃers, é possível que o usuário de um bro#er queira fazer
uma compra de um vendedor associado a um outro óroAer. Se cada vendedor tem conta com
um único óro#er, o usuário precisa possuir scrip.Bro#er de diferentes bro&ers. Para simplificar
a situação do usuário, o seu broÁer pode comprar scrlp.Brote/" do broker do vendedor do qual
deseja fazer compras e revendê-lo ao seu usuário. Em seguida, o usuário pode comprar
scripHe/odor do Z)poker do vendedor interessado, para tanto pagando com scrz»Bro#er
comprado do seu broÃer
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3) O broÃer U compra icr@Z?ro#er do
óroÁer V e revendo ao seu usuário

2) O bro#er U
obtém do

vendedoro
nome do seu

broker

4) 0 broas/"
retoma

ScripBroker do
broker V

Vendedor Usuádo

6) O usuário compra produtos/informações
do vendedor e efetua o pagamento com

scrz»pendor que é retomado atualizado ao
usuárío pelo vendedor

Figura 5.9 -- Múltiplos .Bro#ers

5.3.2 Compra de scrip.Bro#er pelo Usuário

Inicialmente o usuário não possui nenhum safo de um bro#er ou de um vendedor.
Ele estabelece, então, uma comunicação com um broÁer com quem possui relacionamento e
compra scrzp.BroÁer usando um método de pagamento cora do .IWz//ÍCenf como, por exemplo,
cartão de crédito. O óro#er, recebendo seu pagamento, envia o scr@.Bro#er cujo valor
monetário é o valor contido no próprio scr@. Em seguida, o usuário pode comprar
scr@He/odor dos vendedores de seu interesse associados ao seu óroÁer, usando como forma de
pagamento o scr@J?roÃer do seu óro#er (ver Figuras 5. 1 e 5.8).

5.3.3 Compra de scr;pHendor pelo Usuário

Considerando-se que o usuário possui scrip.Bro#er mas não possui scrz» He/odor, e deseja fazer
um pagamento de algum produto/infomaação de um vendedor, ele necessita de scripHendor
daquele vendedor. Nesse caso, o usuário contata o Z)roÀer do vendedor, compra scrlp mandar e
paga com seu scr@.BroAer adquirido anteriormente (ver Figuras 5.1 e 5.8).

5.3.4 Pagamento com scrip pendor pelo Usuário ao Vendedor

Se um usuário desça comprar algo de um vendedor e possui scrz»pendor desse vendedor,
ele pode enviar o icrz»He/odor como forma de pagamento ao vendedor. Este, por sua vez,
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verifica e valida o safo (ver seção 5.2.3). Em seguida, o vendedor deduz o valor da compra
do valor do icrO e retoma ao usuário novo scr@He/zdo/" atualizado (ver Figuras 5. 1 e 5.8).

5.4 Avaliação de Segurança
A segurança do esquema ]142//ÍCenf decore da proteção de todas as transações que abrangem
as partes (broAer, vendedor e usuário). Para tanto, usam-se os três segredos que envolvem a
produção, o gasto e a validação do scrP (ver Seções 5.2.2, 5.2.3 e 5.2.4). O usuário envia um
segredo, o Cus/amar Sacra/, para provar que é proprietário de um icrO. O vendedor usa um
outro segredo, o .Amai/er Cu.y/amar Secref, para derivar o Czzs/amar Secref de in6omiações do
usuário no sc/"z». O terceiro segredo, o ÀZas/er Scrz» Secref, é usado pelo vendedor para
prevenção de falsificação.

5.4.1 Prevenção de Falsificação

Um scrip, conforme descrito na seção 5.2, é composto do corpo do scrip e seu certificado.
O certiülcado é produzido pela concatenação do respectivo .Azar/er Scrz» Secref com o corpo
do scrip e, em seguida, aplica-se uma ftlnção /lesa, que assegura a integridade e previne
a falsificação do icr@.

5.4.2 Detecção de Gasto Duplicado

Confomte descrito na seção 5.2.3, quando um usuário apresenta um scrip como fomaa de
pagamento ao vendedor, este va]ida o scrip pesquisando pe]o seu ]Z)# em uma base de dados,
para assegurar que não está havendo reapresentação deste soro.

5.4.3 Outros Comentários

Algumas características do protocolo .A4?//Icem/

e ]Vâo edis/e co/npensação dos .pczgamenfos - O protocolo não exige que os pagamentos
realizados pelos usuários junto aos vendedores sejam ressarcidos monetariamente pelo
bro#er. Um usuário sempre realiza o pagamento de produtos/informações com
scripHendor do próprio vendedor; portanto, o vendedor já obteve seu benefício ou lucro
quando vendeu os scrW.ç ao broÁer (ver seção 5.3. 1).

e .Não é necessár/o o esqt/ema de crl /ogrciPa de cAczve pz2b//ca -- O protocolo não aplica o
esquema de criptograÊla de chave pública para garantir a autenticação das partes
envolvidas, confidencialidade e integridade nas mensagens transmitidas, anonimato dos
usuários e suas respectivas compras- Para tanto, a segurança do esquema it6//ÍCe/z/ faz uso
de criptograHla relativamente barata, que é a aplicação de uma função /lusa e do uso de
três segredos, no processo de produção, gasto e validação do soro (ver seção 5.2).
Contudo, o uso de três segredos pode ser caro na manutenção do .Afãs/er Scr@ Sagre/ e do
.Abas/er Cus/temer Secref entre o broÃer e o vendedor (ver Seções 5.2.2 e 5.2.4).



Capítulo 6

Comparação dos Protocolos

Como registrado no início deste estudo, o presente capítulo mostra uma análise de
comparação entre os pontos similares e os pontos divergentes do Paymord com .1141cro.À©/z/ e
do .A6///Cena com .Àücro.AÜ/z/. Em seguida, é feita ainda uma comparação das propriedades
desdáveis de um Sistema de Pagamento Eletrõnico, bem como, considerações específicas a
respeito da escolha do protocolo Paymord para a Implementação do Sistema Protótipo de
Micropagamento.

6.1 -PayMord versus 7UZcro7Wlm/

Alguns pontos similares do Paymord com À#cro.A#n/

e Operação (l26/i/ze. O usuário necessita contatar seu Z)roÃer no início de cada mês ou
período para obter novo certiHlcado digital /)ay Mora. Esse certificado possui uma data de
vencimento e deve ser renovado pelo bro#er que veriâca a validade da conta do usuário.
Com esse certificado, o usuário está autorizado a produzir uma série encadeada de
Paymords, que representa dinheiro de circulação eletrânica. No .A#crolldl/z/, um broÃer
produz moedas eletrânicas válidas por um certo período, por exemplo, um mês. O brote/"
roda continuamente no seu equipamento o processamento para calcular ou produzir as
moedas eletrânicas válidas para uso no próximo mês. No início de cada mês, novas
moedas são vendidas aos usuários.

e As moedas eletrõnicas são específicas por usuário e por vendedor. Uma. sêde encadeada,
de PayMord é autenticada pelo compromisso de pagamento, onde contém wo, que é o
certiâcado que identiÊlca o usuário junto ao vendedor (ver seção 3.2). Do mesmo modo,
a moeda eletrõnica .A#cro.À6nf é produzida especificamente para um usuário e para um
vendedor em particular (ver Figura 4.2).

44



CAPA'lUL0 6. COl\áPARAÇÀO 45

Alguns pontos divergentes entre o /'aymord e .4ücro.À4i/z/

e PayWord utiliza o esquema de criptogra$a de chave pública. lkpesax desse esquema. sex
considerado caroÍisso nãcr.constituhobstáculo umr-vez que unrvendedor necessita
verificar a assinatura de cada usuário apenas uma vez ao dia, para que o mesmo possa
realizar os pagamentos de suas compras (ver seção 3.2.2.1). Dessa forma, o seu custo é
amortizado quando da realização de várias compras Contudo, se um usuário tem o padrão
de gasto de uma ou duas compras em um mesmo vendedor por dia, o custo computacional
pode ser alto por moeda eletrânica utilizada.

B Os usuários PayWord geram sua própria moeda etetrânica. No caso da MicroMint, Q
broker passa o mês produzindo as moedas eletrânicas que serão vendidas aos usuáiios no
mês seguinte.

e Paymord é baseado no e.çguema de crédí/o. O bro#er do .A©croJUz/z/, envia mensalmente
ao usuário um número específico de moedas eletrõnicas e debita da sua conta o valor
monetário referente às moedas compradas. No caso do Paymord, é debitado somente
depois que o vendedor obtiver o ressarcimento monetário da série encadeada de
.Paymords que consumiu.

e .Espaço de armazename/z/o exilado no bro#er. O bro#er /'aymord necessita de espaço de
armazenamento para manter os certificados dos usuários, a série encadeada de Paymords
e demais infomiações da conta do usuário. O Z)roAer À cro.À#/z/, por seu lado, necessita de
um enorme espaço de armazenamento para a produção mensal da moeda eletrõnica
MicroMint.

e .Espaço de armazenamen/o exig/do no vendedor. O vendedor PayMord precisa de espaço
de armazenamento para manter o último PayWord gasto por usuádo e o compromisso
estabelecido no início do dia. O vendedor .Aücro1147nf necessita de espaço de
amlazenamento para manter cada moeda eletrânica .A6croÀ6nf recebida como pagamento
dos usuários.

62. MilliCent versus MicroMint
A[guns pontos simi]ares do .A4i///Cena com ]WzcroÀ#nf

e Não utilizam o esquema de criptogrclÜa de chave pÚbLica. ç) scrip, moeda eXetxõrüca, do
.4ü///Cena, é autenticado usando-se uma função /zas/z com uma chave secreta;
as mensagens são autenticadas aplicando-se uma filnção Àas/z com uma chave secreta
compartilhada entre as partes. A moeda eletrânica À#7cro.A#n/ consiste de uma função
Ãas/z de colisões de #-modos, representado pelo conjunto de valores {x/, xz, ..., xl}, onde
Ã(x/) - A(x2) - ...
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e .4 moeda e/e/ró/fica é especz@ca por z/suor/o e vendado/". Quando um usuário compra um
novo .çcr@He/odor de um óro#er, ele gera um identificador de usuário (/D /ie/z/e#) e
atribui ao icripHe/odor. Da mesma forma, a moeda eletrânica .A#croÀdi/zf é produzida
especinlcamente para um usuáricre vendedor emTarticular(va' Figuía4:2)

Alguns pontos em que o .A6//Icem/ difere do .A6croÀ#nf

e .AUo é o bro#er o .propríe/ária do saFO e, iim, o vendedor. A descentralização da geração
ou produção do scrip no .ÀÜ///Ce/z/ resulta em uma redução de tempo quando comparado
com o processo equivalente do JI/icro.A6/z/.

e E necessário que o broker seja envolvido a cada pagamettto junto a um novo vendedor.
Caso um usuário não possua o apropriado scrz»He/odor do vendedor, precisa haver
a interação prevista na seção 5.3.1.3, para atender a múltiplos bro#ers. No .Aücro.Mf/zf,
somente uma transação é necessária entre o usuário e o brote/" durante a produção da
moeda eletrânica, independentemente da quantidade de vendedores em que o usuário
venha a realizar compras/pagamentos.

e O usuário deve estabelecer uma chave secreta compartilhada com cada -x?endedor.
No .Aücro.A©n/ não é necessário estabelecer um segredo compartilhado entre as partes, e o
usuário necessita somente da identificação do vendedor, que é uma infomlação pública,
para produzir a moeda eletrânica específica para aquele vendedor.

e Os ustlários não podem verá:Rcar a validade de seu dinheiro eletrânico. Coma no
.AÜ///Ce/z/, a moeda eletrânica saFO é autenticada com uma chave secreta conhecida
apenas pelo vendedor ou pelo Z)ro#er; então o usuário não possui uma maneira de veriülcar
se o scrip em seu poder é válido. No .Antro.A#nf, a função /zas/z usada para validar a
moeda eletrânica é pública; assim, os usuários podem facilmente veriHlcar se suas moedas
eletrânicas que foram compradas de um bro#er são válidas.
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6.3 Comparação de Propriedades
Nas seções 2.2, 2.3 e 2.4 foram identificadas diversas propriedades que uma solução de
Pagamento Eletrânico deve possuir. Na Tabela 6.1 são apresentados os resultados da
comparação entre os Sistemas de Pagamento Eletrânico SZZ, PayFHord, -A#croJMznf e
MlitliCent.

Tabela 6. 1 Análise comparativa das propriedades dos Sistemas de Pagamento Eletrânico

Verifica-se através dessa tabela que as três propostas estão aderentes aos principais requisitos
apresentados nas seções 2.2, 2.3 e 2.4.

6.4 Esco]ha do ]32pMord

A escolha do protocolo Paymord na Implementação do Sistema Protótipo
Micropagamento levou em consideração as seguintes características importantes,
apresentadas e analisadas nos capítulos 3, 4 e 5 e nas comparações deste capítulo:

de
Ja

© pelo esquema Pa)Word, as operações de compra/pagamento
L'endedor são OIT-tire com relação ao Broker;

entre o Usuário e o

© ) PayWord é um esquema de crédito. O Usuário não necessita pagar antecipadamente
pela Moeda Eletrânica utilizada na operação de pagamento de uma compra. Sua conta é
debitada somente quando o Vettdedorfor t'essarcido do pclgamento pelo Broker;

© o Usuário gercl sua própria Moeda Eletrõnica(PayWords);

l Propriedades SET PayWord MlicroMint N{ÍiÍliCeltt

l Macropagamento V      
Micropagamento   V V V
Atomicidade da Transação V V V  
Transação Segura V V V V
Privacidade da Identidade do Usuário V V V V
Privacidade do l.Jsuário vs. Compra V      
Prevenção de Falsificação V V V V
Detecção de Gasto Duplicado V V V V
Escalabilidade V V V V
Operação On-/ine V     V
Operação (2#=/ine   V V  
Solução por SoÚMare V V V V
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B o Usuário não precisa estabelecer uma chave secreta compartilhada com cada Vendedor;

6 os Usuários podem verá:Êcar a validade de sua Moeda Eletrânica\

B o PayWord utiliza o esquema de criptogrcl$ct de chaxepÍtbtica efunção Hash\

o PayWord usa espaço reduzido de armazenamento no Broker e no Vendedor\

B o Broker não necessita ser envolvido a cada pagamettto junto a um novo vendedor;

B o PayWord não exige grande ittvestimento em sua base computacional para a produção
de Moedas Eletrõnicas(PayWords).

Cabe observar neste momento que a Implementação do Sistema Protótipo de
Micropagamento com o protocolo Paymord teve por objetivo consolidar os estudos que esta
dissertação pretendeu desenvolver em relação tanto ao tema Micropagamento como também
às técnicas de criptogrania empregadas.

A Arquitetura da implementação desse si
seguinte.

stema é assunto que será desenvolvido no capítuloe S r l ]



Capítulo 7

Arquitetura

Este capítulo descreve as principais características da Arquitetura para implementar o Sistema
Protótipo de Micropagamento que foi desenvolvido com a utilização do protocolo Paymord
apresentado no capítu]o 3. A seção 7.1 apresenta uma visão geral dos Componentes do
Sistema Protótipo. Na seção 7.2 são descritas as Interações entre os diversos módulos que
compõem o Sistema Protótipo. A seção 7.3 procura mostrar a Inca-Estrutura utilizada na
construção do Sistema Protótipo, quanto aos Sistemas Operacionais, Pacotes de SoÊware, as
Linguagens de Desenvolvimento e a Infra-Estrutura Meb necessária para operacionalizar o
Protótipo. A seção 7.4 mostra os Bancos de Dados que compõem o Sistema e as respectivas
tabelas com sua composição e descrição de campos. A seção 7.5 fala da
Inda-Estrutura de Comunicação necessária ao Sistema Protótipo. As seções 7.6 e 7.7
descrevem a Inca-Estrutura de Segurança, descrevendo as rotinas de Criptografia e o uso de
Certificados Digitais.

7.1 Componentes

O Sistema Protótipo de Micropagamento foi implementado em três componentes básicos,
associados às três entidades do modelo do protocolo Paymord, para atender às suas filnções
de fomta distribuída em uma rede como a Intemet. Isso significa que os componentes podem
rodar em diferentes computadores na rede. No equipamento do óro#er roda o primeiro
componente do Sistema Protótipo chamado Servidor de Certiâcação/Compensação. No
equipamento do Usuário, associado a um navegador (órowser), roda o segundo componente
chamando Carteira Eletrânica. O Vendedor é constituído de uma Loja Virtual na Meb onde
roda um Servidor de Páginas Meb associado ao terceiro componente do Sistema Protótipo
chamado Servidor de Pagamentos.
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7.2 Interações

A Figura 7.1 expõe uma visão geral dos principais componentes e respectivos módulos do
Sistema Protótipo de Micropagamento, com as suas interações e dependências.

l

l

l

l
l
l

l

l

l

l

l

Interface Administrativa

Servidorde

Certinlcação Compensação

l

l
l
l
l
l

l

Carteira
Eletrânica

Servidor
de

Pagamentos

Servidor
de

Páginas Web

Interface do Usuáiio Interface Administrativa

Usuário l
l l

l Vendedor l

Figura 7.1 - Arquitetura do Sistema Protótipo
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Descrição sucinta das interações entre os módulos do Sistema Protótipo

(a) O administrador do Sistema Protótipo no bro#er, através de uma interface administrativa
no banco de dados do.Servidorde Certificação/(;ompensaçãoNesgistra a conta do novo
Usuário e comece ao mesmo, por um meio seguro, o código de acesso a este Servidor.
As formas seguras de distribuição do código de acesso podem ser por carta (através de
serviços especiais dos Correios), por correio eletrânico (e-ma/0 ou pela combinação do
coneio eletrânico e páginas Meb configuradas com protocolo seguro como, por exemplo,
SSL -- Sec re Soc#ef .Laser [1 1].

(b) O Usuário, de posse do código de acesso ao Servidor de Certificação/Compensação e com
a Carteira Eletrânica instalada em seu equipamento, registra no banco de dados local as
informações de sua conta, através da Interface do Usuário, e inicia a Certificação junto ao
Servidor de Certiülcação/Compensação.

(c) Na ocasião do processo de cadastramento de nova conta do Usuário, a Carteira Eletrõnica
solicita ao Servidor de Certificação/Compensação a emissão e a assinatura do certificado
digital para esse novo usuário, com a devida verificação do código de acesso ao Servidor
provido pelo Usuário.

(d) O Servidor de Certificação/Compensação, reconhecendo a validade do código de acesso e
pedido de emissão de novo certificado digital para o usuário em questão, retoma para a
Carteira Eletrânica o referido certificado digital assinado.

(e) O Usuário acessa a rede Intemet, através de um navegador (browser) e com sua Carteira
Eletrõnica e conta cadastrada e seu certiHlcado digital emitido/assinado, poderá iniciar a
consulta, através da Interface do Usuário, ao Servidor de Páginas Meb onde reside a Loja
Virtual do Vendedor.

(í) O Usuário solicita a visualização das Páginas Meb da Loja Virtual do Vendedor

(g) O Servidor de Páginas Meb encaminha a página solicitada ao browser do usuário, para
analisar uma possível compra de produto ou infomiação ofertada.

(h) O Usuário faz a opção pela compra de um item ofertado na Página MeZ) da Loja Virtual,
a qual aciona o processo de aquisição, o que provoca o ''instanciamento" da Carteira
Eletrânica para identiHlcar e autenticar o Usuário.

(i) A Carteira Eletrânica conecta-se ao Servidor de Pagamentos para estabelecer o
Compromisso de Pagamento desse Usuário, enviando seu certiâcado digital e os
Paymords necessários para efetuar o pagamento do item adquirido.
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(1) O Servidor de Pagamentos valida o Compromisso de Pagamento e os PayMords enviados
pela Carteira Eletrõnica. Se forem aceitas, o Servidor envia uma resposta com uma chave
aleatória para acesso ao item adquirido pelo Usuário.

(k) A Carteira Eletrõnica, recebendo a chave aleatória para acesso ao item adquirido pelo
Usuário, monta o acesso via endereço URL (Universo/ .Resource .Locafor) [25] para
solicitar o down/oad ao Servidor de Páginas Meb.

(1) O Servidor de Páginas Meb obtém o arquivo solicitado pela chave aleatória para
download.

(m)O Servidor de Páginas MeZ) aciona o processo de dow/z/oad para o equipamento do
Usuário que efetuou a compra.

(n) O administrador do Servidor de Pagamentos, no final do dia ou do período, aciona o
processo de compensação de todas as vendas realizadas.

(o) O Servidor de Pagamentos conecta-se ao Servidor de Certificação/Compensação para
encaminhar as mensagens de compromisso de pagamento e o último Paymord utilizado
como pagamento nas compras pelos Usuários.

(p) O Servidor de Certificação/Compensação verifica cada mensagem de compromisso
assinado pelos Usuários e o último Paymord utilizado como pagamento, enviada pelo
Servidor de Pagamentos.

(q) O administrador do Servidor de Certificação/Compensação, através da Interface
Administrativa, verifica a situação do cadastramento dos Usuários do Sistema Protótipo,
os certificados digitais emitidos e as vendas que já foram compensadas.

7.3 Infra-Estrutura

A Inda-Estrutura empregada para operacionalizar a implementação do Sistema Protótipo de
Micropagamento desta dissertação foi a do Sistema Operacional W2ndows 2000, utilizando-se
o modelo de aplicação de rede MeZ) C/ie/z//gemer. As partes Sewer do Protótipo que são o
Servidor de Certinlcação/Compensação, o Servidor de Páginas Meb e o Servidor de
Pagamentos rodam no ambiente MZndows 2000 Sen.'er. Já a parte C//e/z/, composta pelo
navegador (órowser -- À41S-/n/ernef .Exp/orar ó. 0) e pela Carteira Eletrânica, roda nos sistemas
operacionais MZ/zdows 2000 Pr(ZÁessfona/, Mzndows 95, 98 ou .AÜ//en/zíum. O Servidor de
Páginas Meó é o ]ZS (.A4S-/m/er/zef /n1/forma/ion gemer) [27] que gerência tanto páginas
H7MZ (]lbpeZexf .A/ar#up .La/zguage) [ 1 5] como páginas dSP (yc/]ve Sewer Pagos) [23].

e
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O ambiente de desenvolvimento dos componentes do Sistema Protótipo foi dividido nas
seguinteslinguagens:

6 o Servidor de GertiÊlcação/CompensaçãoÍ a Carteira Eletr6nica e ct Servidor de
Pagamentos foram desenvolvidos em .AZS. Hisz/a/ .Basic ó. 0 Sewíce PAGÃ 5. a;

e as páginas da Loja Virtual do Servidor de Páginas Meb foram desenvolvidas em
ASP (]cüve gemer rege.ç) [23] pela ferramenta .AZS-Hzsucz/ Zn/erDev ó. 0;

e as rotinas de Interface com as rotinas de Criptograíia foram desenvolvidas como
DLL (/)y/zamíc .L//z# .Libra/y) em À4;S-Hxua/ C++ ó.0 e são acionadas pelos componentes
do Servidor de Certificação/Compensação, Carteira Eletrânica e Servidor de Pagamentos;

Vale observar que a Carteira Eletrânica foi desenvolvida para ser um componente acionado
pelo Z)rowxer e também executado como um programa normal. Para tanto, sua estrutura de
desenvolvimento é a de um ..4c/íveX (b/z/ro/ [19] que pode ser instanciado por uma página
ASP pelo Servidor de Páginas MeZ).

A Inda-Estrutura de rotinas de criptografia necessária para a implementação do protocolo
Paymord nos componentes do Sistema Protótipo, foi provida pelo Pacote de
Desenvolvimento de Inda-Estrutura de Chaves Pública/Privada(.f'm.P/us) da Empresa
.Ba/f/more ZecÀno/ogies [22]. Utilizaram-se a]goritmos, rotinas e padrões, como a função
]ÍasÀ pelo algoritmo SHA [3], o a]goritmo de criptografia assimétrica .RSH [26], uma
Inda-Estrutura de Chaves Pública/Privada, com Certificados Digitais X.509 [20],
o amlazenamento seguro de certificados digitais para proteção da chave privado no padrão
/KKCS#/2 -- Persa/za/ ]izÚorma//o/z ExcAange Sy/z/ax Sra/zdard]21] e geração de números
aleatórios pelo algoritmo Z?/um-.B/z/m-S/zz/b (B,B.S) [24] .

7.4 Bancos de Dados

O Sistema Protótipo de Micropagamento foi desenvolvido usando a estrutura de Bancos de
Dados e acesso via ODBC (Opezz .Da/aZ)ase Con/zec/ív/Q) tendo em vista facilitar a integração
dos seus componentes, como por exemplo, o Servidor de Páginas Meb com o Servidor de
Pagamentos. Com isto, houve facilidade na consulta e na navegação, tanto pela parte c/íe/zf,
como pela parte ferver do Sistema. Nos Bancos de Dados, as informações são organizadas
em tabelas, as quais possuem linhas e colunas e relacionamento cruzado entre linhas de duas
tabelas; isso pemüte estabelecer integridade relacional das informações contidas em um
Banco de Dados. A construção dos Bancos de Dados do Sistema Protótipo foi através da
ferramenta .A41S.dCCZSS, que possui compatibilidade e facilidade na migação futura para um
SoRware de Gerenciamento de Bancos de Dados (SGZ?Z)), como no caso do Jt4:S-SQZ, Sewer,
Orai/e, .DB2 e outros. O Sistema Protótipo de Micropagamento possui três Bancos de Dados,
sendo que o primeiro é consultado pelo Servidor Certificação/ Compensação, o segundo pela
Carteira Eletrânica e o terceiro é consultado simultaneamente pelo Servidor de Páginas Meó e
pelo Servidor de Pagamentos.
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7.4.1 Banco de Dados do Servidor de Certificação/Compensação

A Figura'7i2 mostra o relacionamento das três tabelas do Banco de Dados que'é consultado
pelo Servidor de Certificação/Compensação.

l Eã Micrusoft Access - [Relacianameittos]
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ContaCliente
NomeCliente
EndCliente
CodígoAcesso
CodigoAleatorb

l l

lcontacliente
IDataCertifícado
IVenctoCertificado
CllavePublica

g

Figura 7.2 -- Banco de Dados do Servidor de Certificação/Compensação
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A tabela de C//en/es armazena dados cadastrais e controles de acesso dos l.Jsuários do Sistema
Protótipo. A tabela de Cer/ #cados, para cada Cliente registrado na tabela de C/íe/zfes, contém
tantas linhas quantos forem os certificados assinados pelo .Brote/". Cada linha da tabela de
Compromissos está associada a um cliente e a um certificado digital, com os dados do
compromisso de pagamento das compras realizadas pelo Usuário junto a um Vendedor, e
a indicação, se o processo de compensação entre o Bro#er e o Vendedor foi efetivado.

Em seguida, a descrição de cada coluna das tabelas do Banco de Dados do Servidor de
CertiÊlcação/Compensação.

7.4.1.1 Tabela de Clielttes

ll)Cliente identiÊlcador único do Cliente atribuído automaticamente pelo SGBD

Co/z/aC/ien/e -- número da conta do cliente

.AzomeC//en/e -- nome do cliente

EndCiiente endereço eletrânico do cliente (e-maio

CodigoAcesso código de acesso ao Servidor de Certificação/Compensação
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(=odilgo,4/ea/or/o -- código aleatório utilizado para validar o código de acesso

7:4.1i2 Tabela de CertiPcados

/DCerf #cado - identificador único do certificado atribuído automaticamente pelo SGBD.

C'on/aC/íe/z/e -- número da conta do cliente desse certificado

Z)a/a(l>r/{#cado -- data de assinatura do certiHlcado.

Henc/tecer/ #cado define a data de vencimento do certificado

CÃavePuó/íca chave pública do certiâcado

7.4.1.3 Tabela de Compromissos

/DCb/mpromlsso - identificador
automaticamente pelo SGBD.

.ZZ)Cer/{#cado identificador certificado associado a esse compromisso de pagamento.

(b/nprom/sso consiste do compromisso de pagamento de um Usuário

.,4ssí/za/ura -- assinatura do Usuário do compromisso de pagamento.

Z,as/Pay Mora -- deütne o último Pay Mora utilizado pelo Usuário como moeda eletrânica junto
ao Vendedor.

Cou/z/Paymordi - estabelece a quantidade de Paymords utilizado como moeda eletrânica
pelo Usuário.

Z)afagam/2e/zsacao -- data e hora da realização da transação de compensação entre o Servidor
de Certificação/Compensação e o Servidor de Pagamentos

de de atribuídopagamentounlco] compromisso a l
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7.4.2 Banco de Dados da Carteira Eletrânica

A Figura 7.3 mostra o relacionamento das duas tabelas do Banco de Dados que é consultado
pela Carteira Eletrânica

56
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Figura 7.3 -- Banco de Dados da Carteira Eletrânica

A tabela de (bn/as mantém os dados cadastrais, a senha de acesso e as informações sobre o
certificado digital do Usuário da Carteira Eletrõnica. A tabela de }Dx/ór/co registra para cada
Usuário da Carteira Eletrânica toda transação realizada no Sistema Protótipo de
Micropagamento.

Segue a descrição de cada coluna das tabelas do Banco de Dados da Carteira Eletrânica.

7.4.2.} Tabela de Contas

/D identificador único da Conta do Usuário atribuído automaticamente pelo SGBD.

.Nome -- nome do Usuário.

Con/a número da conta do Usuádo.

Se/zÀa -- senha criptográüica de acesso à Carteira Eletrânica.

HencfoCe/"/e#cado define a data de vencimento do certificado

Cer/{/içado -- consiste do certiâcado provido pelo .BroÀer.

a
» U

Z
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dssí/za/uraCer/ Prado -- assinatura do Z?poker do certificado.

Codzgo.4/ecz/or/o -- código aleatório utilizado para validar a senha criptográüica de acesso

57

7.4.2.2 1abel,a de.tiistórico

/D(b/zfa identiâlcador único da Conta do Us

Z,l2/a nome da loja virtual do Vendedor.

S/a/z/s--estado datransação.

Co/nora -- código do item adquirido

//em -- nome do item adquirido.

Cus/o -- valor monetário do item adquirido.

Z)a/a data e hora da realização da transação de compra do item.

Cbavé? chave aleatória de acesso para viabilizar o down/oad do item adquirido

uano
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7.4.3 Banco de Dados do Servidor de Páginas Meó e do Servidor de
Pagamentos

A Figura 7.4 mostra o relacionamento das três tabelas do Banco de Dados que é consultado
simultaneamente pelo Servidor de Páginas Meb e pelo Servidor de Pagamentos.

E3 Micrasoft Access;- [Relatibnameittas.]: ; ; ':..:+
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IDCertificado
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CountPayWords
VenctoCompromisso
Certificado
Assinatura
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IDComor :se

IDCertificado
Data
IDProduto
Chave

Figura 7.4 -- Banco de Dados do Servidor de Páginas Weó e do Servidor de Pagamentos

i

A tabela de Produz/os armazena os itens de venda do Vendedor, que é publicado pelo Servidor
de Páginas Meó e consultado pelo Usuário através do navegador (browser). Esta tabela
também é consultada pelo Servidor de Pagamentos para veriÊlcar o item cuja compra foi
solicitada pelo Usuário. Na tabela de Cb/mpromissos, o Servidor de Pagamentos registra cada
compromisso de pagamento que um Usuário estabelece junto ao Vendedor quando do
processo de compra. A cada item adquirido pelo Usuário, o Servidor de Pagamentos registra a
transação na tabela de Cb/np/"as.

Segue a descrição de cada coluna das tabelas do Banco de Dados do Servidor de Páginas Meb
e do Servidor de Pagamentos.

7.4.3.1 Tabela de Pi'odutos

.ZZ) -- identificador único do produto atribuído automaticamente pelo SGBD

CodProdu/o - código do produto
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Produ/o - nome do produto.

Ca.ç/o -- valor monetário do produto.

.4rquít.'o -- nome do arquivo em venda(n

7.4.3.2 Tabela de Contprontissos

/D(b/npromis.ço -- identiÊlcador único do compromisso atribuído automaticamente pelo
SGBD.

/D.Broker - identificador do .BroÀer.

/DC'er/{#czzdo identi6lcador do certificado do Usuário.

/'irs/Pay Mora deülne o primeiro Paymord utilizado por este compromisso.

Z,as/Pay Mora -- deâne o último Pay Mora utilizado pelo Usuário como moeda eletrânica

Court/Paymords - estabelece a quantidade de Paymords utilizado como moeda eletrânica
pelo Usuário.

Henc/o(compromisso -- define a data de vencimento do compromisso.

CerfePcado -- consiste do certificado provido pelo .Bro#er.

.4ss/na/z/ra -- assinatura do .BroÃer do certificado.

Co/npensado -- indica se já foi realizada a transação de compensação das compras pelo
Servidor de Pagamentos junto ao Servidor de Certificação/Compensação.

7.4.3.3 Tabela de Contpi'as

/DCb/np/"omisso -- identificador do compromisso de pagamento.

/DCk?r/É#cado -- identiülcador do certificado associado ao compromisso de pagamento.

Z)a/a -- define a data e hora da realização da compra do produto

/D/'roeu/o -- identiHlcador do produto.

Chave -- chave aleatória de acesso para viabilizar o down/oczd do item adquirido.

ecessário no dow/z/oad)ces
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7.5 Comunicação
O Sistema Protótipo de Micropagamento foi desenvolvido baseado na inda-estrutura de
comunicação provida pela rede Intemet, que permite o acesso global e em tempo real aos
sistemas de informação hipemlídia que, por sua vez, constitui a arquitetura }%or/d Made Meb,
ou simplesmente MeZ).

A arquitetura da MeZ) é tipicamente uma arquitetura de aplicação c/ie/zZ/sewer.
De um lado Hlcam os c//e/z/s, compostos pelos navegadores (browsers), capazes de solicitar e
exibir um documento hipermídia da rede. Um documento hipemlídia pode ser deâlnido como
a reunião de hipertexto e multimídia numa única página MeZ). Hipertexto é combinação de
textos não lineares, de forma a poder saltar de um texto para outro dinamicamente por meio
de vínculos (/í/zÀs). Multimídia é a combinação de textos e outras mídias, como imagens
estáticas ou em movimento, sons, vídeos, gráficos e outros. Do outro lado da arquitetura MeZ)
ficam os .ge/"vens, compostos pelos Servidores de Páginas meó, cuja principal função é atender
os pedidos dos browsers com o envio de páginas MeZ) amlazenadas no sistema de arquivos da
platafomla onde se encontra instalado. Dependendo do pedido do browser, o Servidor de
Páginas Meb pode disparar a comunicação com uma aplicação extema, como por exemplo, a
execução de um componente de uma aplicação que consulta um banco de dados.

Uma característica importante é que a Meb foi projetada para contemplar vários protocolos de
comunicação da Intemet, incluindo FTP(.FV/e Zra/zll4e/" Pro/ocos, Telnet, e outros.

O Sistema Protótipo de Micropagamento baseou-se na arquitetura Meó e implementou o uso
do Z)rowser para o Usuário consultar o Servidor de Páginas meb, considerando a Loja Virtual
do Vendedor, a qual oferece produtos à venda. A seguir é descrita a comunicação entre o
browser e o Servidor de Páginas meb, como também, a forma de acionamento e comunicação
do órowser com a Carteira Eletrânica. Da mesma maneira é descrita a forma de comunicação
que é estabelecida entre os três componentes: da Carteira Eletrânica com o Servidor de
Pagamentos, bem como com o Servidor de Certiâcação/Compensação. Essa mesma forma de
comunicação é também estabelecida entre o Servidor de Pagamentos com o Servidor de
Certificação/Compensação.

7.5.1 -Browser versus Servidor de Páginas Weó e Carteira Eletrânica

Basicamente, o browser comunica-se com o Servidor de Páginas Meb através do protocolo
HTTP (HyperZex/ Zra/zsporf Pro/oco/) [7], que é um protoco]o de ap]icação do padrão ]SO
adequado para reconhecer e transferir dados em sistemas hipermídia distribuídos.

Pelo Z)rowser, o Usuário visualiza e navega pelas páginas MeZ), as quais são construídas
utilizando a linguagem HTML (.füpeZexf .A4arkup Z,anguage) [1 5], que é um padrão para
apresentar e formatar documentos Meb. Essa linguagem é baseada no padrão SGML
(Sfa/zdard Ge/ze/"a/ized .A4ar#up .Z,a/zguage - ZS0 8879./98ó) [16] e, como ta], independe da
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plataforma em que é exibida, cabendo ao órowser inteípretá-la de acordo com sua
configuração.

Uma importante característica da linguagem HTML'é a possibilidade de a página Meb conter
um scnPr que aciona a execução de um programa complementar ao browser, que é chamado
de extensão do Z)rowser.

No Sistema Protótipo utilizou tal função para estabelecer a comunicação do browse/" com a
Carteira Eletrõnica, a qual foi construída com a tecnologia .A/S-4c//veX [19] e pode ser
instanciada por uma página }Heb.

..4c/íve.r Co/z/roZs, formalmente conhecido como OÉE Con/roZs [1 9], são objetos inseridos nas
páginas Meb, usando o padrão da linguagem HTML /ag <OBJECT>. Uma /czg <OBJECT>
estabelece um conjunto de parâmetros que são passados da página Meó para o objeto e
pemiite o acionamento de métodos do objeto.

No Sistema Protótipo de Micropagamento, quando um Usuário opta pela compra de um item
que é apresentado na página Meó da Loja Virtual do Vendedor, através de um c/íck no botão
''comprar", o browser aciona um método da Carteira Eletrânica, que recebe o código do
produto do qual foi solicitada a compra. Assim, a Carteira Eletrõnica poderá iniciar o
processo de autenticação do Usuário e estabelecer a comunicação com o Servidor de
Pagamentos, dando continuidade ao processo de pagamento da compra.

7.5.2 Carteira Eletrânica versus Servidores de Pagamentos e Certificação /
Compensação

A comunicação da Carteira Eletrânica com o Servidor de Pagamentos e com o Servidor de
Certificação/Compensação, assim como, entre estes dois últimos, foi viabilizada utilizando-se
a inâ'a-estrutura de comunicação M2/zdows Soc#e/s (MZn,Soca) [17] que é uma AP]
(Hpp/ícaf/on Programei/zg Inre;:face) provida pelos Sistemas Operacionais onde rodam os
componentes do Sistema Protótipo.

O desenvolvimento da comunicação entre os componentes do Sistema Protótipo foi facilitado
usando-se os controles m2/zSoc#, da linhagem de .A41S- Hzsua/ ,Basic, que permitem fácil acesso
aos serviços de rede com protocolo TCP (Zransmüxío/z Co/z/ro/ Pro/ocos [1 8].

O protocolo TCP permite criar e manter uma conexão entre dois computadores remotos, de
fomla que ambos possam trocar dados entre si.

Para exempliülcar o uso da facilidade da comunicação Mznsock, a seguir é descrita a
comunicação entre a Carteira Eletrânica, considerada uma aplicação c/íe/zf, com o Servidor de
Pagamentos, considerado uma aplicação sebe/'.
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Para iniciar a conexão entre as partes, procede-se da seguinte maneira: de uma lado, a Carteira
Eletrõnica que necessita prover ao controle MZn.Sloc#, o nome do servidor remoto ou o seu
endereço IP (/n/er/zer Pro/oco/) através da propriedade .Remo/e/Zosf, e também o número da
porta ao qual o servidor remoto estará "escutando'' a comunicação. O número da porta do
servidor remoto é passado através da propriedade .Remo/ePorf. Em seguida, a Carteira
Eletrânica aciona o método (bn/zecf para estabelecer a conexão com o servidor remoto.

Do outro lado está o .çewer, o Servidor de Pagamentos que necessita prover ao controle
}m/zSoc#, através da propriedade Z,oca/Porá, o número da porta ao qual ficará ''escutando'' a
comunicação e, em seguida, deve acionar o método Z,is/e/z para ficar aguardando o
estabelecimento da conexão da Carteira Eletrõnica.

Quando a Carteira Eletrõnica requisitar uma conexão ao Serüdor de Pagamentos, o evento
Co/z/zecfíon.Negues/ ocorrerá no Servidor de Pagamentos.

Para completar a conexão, dentro do evento Connec/ío/zRequesr no Servidor de Pagamentos,
é necessário acionar o método .dccep/ para aceitar o pedido de conexão remota. Uma vez a
conexão tenha sido aceita, a Carteira Eletrânica pode enviar dados ao Servidor de Pagamentos
edelereceber.

Para a Carteira Eletrânica enviar uma mensagem ao Servidor de Pagamentos é preciso que ela
acione o método Se/zc21Z)a/a provando, assim, os dados a serem transmitidos ao servidor
remotoe

Quando os dados são recebidos pelo Servidor de Pagamentos, ocorre o evento .Da/aHrr/va/, e
dentro desse evento o método Ge/Da/a pode ser acionado para extrair os dados enviados pela
Carteira Eletr6nica.

7.5.3 Servidor de Pagamentos versus Servidor de Certificação/Compensação

O Servidor de Pagamentos se comunica com o Servidor de Certificação/Compensação usando
a mesma inda-estrutura descrita na seção 7.5.2. O Servidor de Pagamentos é considerado uma
aplicação c/le/zf, e o Servidor de Certiâlcação/Compensação é considerado uma aplicação
sei'ver

Vale observar que o Servidor de Pagamentos tanto se comporta como uma aplicação sé?wer,
quando está aguardando uma conexão da Carteira Eletrânica, como uma aplicação c//e/zf,
quando estabelece a conexão com o Servidor de Certificação/Compensação.

Por outro lado, o Servidor de Certificação/Compensação se comporta apenas como aplicação
sen'er; contudo, admite duas conexões simultâneas, sendo uma com a aplicação c//e/zf da
Carteira Eletrânica, e a outra com aplicação c//enf do Servidor de Pagamentos.
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7.6 Criptograüia e Certificado Digital
Na implementação do protocolo Paymord no Sistema Protótipo de Micropagamento foi
ãecessátio utilizar üm conjunta de algoiltmos e rotinas de criptograÊia, de domínio público,
reconhecidos e testados no âmbito acadêmico e comercial. Muitos algoritmos de criptografia
possuem seus códigos fontes pub]icados em ]ivros, como é o caso de ]Me/rezei,
Ha/z Oorscãorf e Hansfo/ze [8], de ,ScAneíer [9], de Rot//o Tarada [10] e de fáci] acesso pe]a
Intemet [141.

Com a pesquisa na Intemet buscou-se localizar uma biblioteca de algoritmos e rotinas de
criptograüia que melhor atendesse a necessidade de implementar a filnção .Idas/z pelo
algoritmo SHA-1 [3] para gerar /'aymordx (dinheiro e]etrõnico) do protoco]o, como também,
rotinas e algoritmos para montar uma Infra-Estrutura de Chaves Pública/Privada e
Certificados Digitais [20].

Finalizou-se com a escolha do Pacote de Desenvolvimento de Inda-Estrutura de Chaves
Pública/Privada (PIÃ-/-P/us) da Empresa .Ba/f/more Zec&no/ogíe.ç [22] que não só fomeceu
uma biblioteca completa de algoritmos e rotinas de criptograíia, como também atendeu às
necessidades da implementação do protocolo Paymord no Sistema Protótipo de
Micropagamento.

Houve inicialmente diÊlculdades na utilização da biblioteca de algorítmos e rotinas de
criptograÊla .f)Ã7.P/m pelos componentes do Sistema Protótipo de Micropagamento.
Em decorrência da necessidade de uma interface amigável com os Usuários da Carteira
Eletrõnica, do Servidor de Certificação/Compensação e do Servidor de Pagamentos, estes
foram escritos na linguagem -AZS-Hzsua/ .Basíc ó.0 e precisavam acionar rotinas de criptografia
para implementar o protocolo PayMord. Entretanto, a biblioteca de algoritmos e rotinas de
criptograHla PKI/-P/z#s foi escrita na linguagem c-n-. Isto gerou incompatibilidade no
acionamento direto das rotinas de criptografia ,l)XI/-P/m pelos componentes do Sistema
Protótipo. A solução usada foi implementar rotinas de Interfaces em DLL, escritas na
linguagem ilZS-Hzsua/ C++ ó.0, as quais possuem compatibilidade para serem acionadas por
componentes escritos na linguagem 7MS-Hzsua/ Z?aslc ó.0.

Foram desenvolvidas cinco rotinas de Interfaces em DLL incorporando a biblioteca de
algoritmos e rotinas de criptografia PK7-P/us. Tais rotinas contemplam: (7) geração de
certificados digitais, (2) assinatura digital, (13D veriülcação de assinatura digital, (49 rotina para
criptografar e decriptografar mensagens usando o a]goritmo RSA e (15) função ]ZasÃ que
implementa o algoritmo SHA-l .

Nos itens 7.6.1 a 7.6.5 são descritas as cinco rotinas de Interfaces em DLL mostrando em
quais componentes são usadas, suas interfaces de acionamento em .A4S-Hzszza/ .Basíc ó.0 e a
descrição dos campos que devem ser passados e recebidos.
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7.6.1 Geração de Certificados Digitais

A rotina Cer/ #cacao.d// foi desenvolvida para gerar certiHlcados digitais no padrão .Y509
[20] e amtazená-]os com suas respectivas chaves privadas de seus Usuários em um arquivo
em disco no padrão /IKCIS#/2 -- Persona/ .illÁorma/io/z ExcAcznge Sp/z/a.x Standard [21 ].

Os parâmetros utilizados nas rotinas de criptograÊia /)Ã-/-P/zzs para gerar certificados digitais
foram os seguintes:

e

e

e

e

chaves pública e privada com 5 12 bits;
possibilidade de assinar e verificar mensagens com as chaves pública e privada;
possibilidade de criptografar e decriptografar mensagens, utilizando o algoritmo RSA,
com base nas chaves pública e privada do Usuário;
possibilidade de exportação do certiÊlcado digital armazenado em disco no padrão
PK(:S#/2 para o padrão de certificados digitais X509 aceitas pelos browsers, soRwares
de correio eletrõnico e outros.

A Figura 7.5 mostra a interface da rotina Cer/{/icczcao.d// usada pela Carteira Eletrânica para
certificação do Usuário pelo .Bro#er (ver seção 3.2. 1).

Private Declare Function fnCertificacao Lib nCertificacao.dll"
(BFVal certNome As String,
BFVal certNomeTam As Integer,
BFVal certSenha As String,
ByVal certSenhaTam As Integer,
BYVal certSementeRandom As String,
BFVal certSementeRandomTam As Integer,
BFVal certChavePublica As String,
BFVal certChavePublicaDump As String)
As Integer

Figura 7.5 Interface da rotina de Certificação
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Campos que devem ser fomecidos quando é chamada a rotina CerfÉ#cacao.d//

65

Campos que retomarão após a execução da rotina Cer/ #cacao.d//

l C,mp. Descrição

:ertNome Nome do usuário do certiülcado digital.

certNomeTam Tamanho do nome do usual.io.

:erSenha
Senha para uso fiituro no acesso ao arquivo em disco padrão
PKCS#12 que conterá a chave privada e o certificado digital do
usuano.

:ertSenkaTam Tamanho da senha de acesso.

certSementeRandom S/r/ng binária de dados randâmicos como semente aleatória
para gera a chave pública e privada do usuário.

3ertSementeRandomTam Tamanho da semente randâmica.

Campo Descrição

certRetorno Código de retomo da rotina -- retomando valor diferente de
zeros implica erro na execução.

certChavePublica Chave pública do usuário do certificado digital.

certChavePublicaTam Tamanho da chave pública.
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A Figura 7.6 expõe o diretório em disco onde a rotina Cer/ #cacao.d// gerou o certificado
digita[ do usuário ne/o. O arquivo ne/o.p/2 está no padrão .fKKC]S#]2 e 6oi exportado para o
arquivo ne/o.cer, que está no padrão X.509 aceito pelos Z)rowsers e soítwares de correio
eletrõnico e outros.

a #Cértificadas
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Figura 7.6 -- Diretório de Certificados Digitais
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A Figura 7.7 reproduz detalhes dos principais campos do certiãcado digital do Usuário ne/o,
gerado pela rotina Cer/{#cacao.d// no processo de cadastramento desse Usuário pela Carteira
Eletr6nica e, em seguida, exportado para uso no browser MS-/n/er/zef .E=rp/orar ó.O. para
visualização como segue.

ertificate

ê@rd : '*" lcw«4é$}

Rdd

EllSignature algorithm
El:"-«r
1=1VatÊd from
glValíd to
Elsubiect
Elpük üv
EãKW Usage
l$1Thumb-n.ajqcrlM

Vague

shaIRSA
neto, Carteira Eletr6nica, Micr
sábado, 29 de dezembro de 2
domingo, 29 de dezembro de .
neto, Carteira Eletrõnica, Miar

mA:(5Í2 ts)
DigitalSignature, Data Enciph
shal ã

3048 0241 00cs rÀEn 6832 34D3 F48B 6626 iÉêi
4546 9888 3010 DEID 8BF7 491D D7ÀB 470E 5213
A32D B?90 2ÀEB C73D DOCE 98C6 12À3 49BI 4176
4448 9BC8 ?OID 3D30 7802 8086 7249 4502 0301
oü01

EH t Pqal@rnes.., l lí aCopy to f:le

Figura7.7 Certificado Digital do Usuário nego
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7.6.2 Assinatura Digital

A rotina ..4ssínafura.d// foi desenvolvida para gerar assinaturas digitais pelo algoritmo RSA
usando a chave privada do Usuário que consta do seu=ertificadodigital padrãcr.X-509, gerado
e amlazenado em arquivo em disco no padrão /KKCS#/2.

A Figura 7.8 mostra a interface da rotina ,4ssí/za/ura.d// usada pela Carteira Eletrânica para
assinar a mensagem de compromisso de pagamento (ver Figura 3.3).

Private Declare Function fnAssinatura Lib nAssiuatuFa.dll"
(BYVal assNome As String,.
BFVal assNomeTam As Integer,
BFVal assSenha As String,
BFVal assSenhaTam As Integer,
ByVal Mensagem As String,
ByVal MensagemTam As Integer,
ByVal Assinatura As String,
BFVal AssinaturaDump As String)
As Integer

Figura 7.8 -- Interface da rotina de Assinatura Digital

Descrição dos campos que devem ser fomecidos quando é chamada a rotina .4ss//za/ura.d//

Campos que retomarão após a execução da rotina ..4ssi/zcz/tira.d//

Campo Descrição
assNome Nome do usuário do certiâcado digital.
lssNomeTam I'amanho do nome do usuário.

assSenha Senha de acesso ao arquivo em disco padrão PKCS#12 que
contêm a chave privada e o certificado digital do usuário.

lssSenhaTam Tamanho da senha de acesso.
Mensagem Mlensagem que será assinada.
MensagemTam I'amanho da mensagem que será assinada.
assWorlc.área Área de trabalho exigida pela rotina.

Campo Descrição

clssRetorno Código de retomo da rotina retomando valor diferente de
zeros implica erro na execução.

Assinatura Assinatura digital da mensagem.

AssinaturaDump Assinatura digital da mensagem no formato .Du/np, ou sqa,
fomiato hexadecimal.
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7.6.3 Verificação de Assinatura Digital

A rotina Her #cczcao.d// foi desenvolvida para veriâcar a assinatura digital de uma mensagem
assinada pelo algoritmo RSA, usando a chave pública do Usuário que assinou tal mensagem.

Essa rotina possui duas interfaces, conforme são mostradas nas Figuras 7.9 e 7.10.
São usadas pelo Servidor de Pagamentos para veriÊlcar a assinatura digital do Usuário e do
.Broker (ver Figura 3.3) e pelo Servidor de Certificação/Compensação para verificar sua
própria assinatura digital e do Usuário (ver Figura 3.5).

A Figura 7.9 traz a interface da rotina HerePcacczo.d// que obtém a chave pública do usuário
de seu certificado digital, exportado e armazenado em disco no padrão de certificados digitais
X.509 afeitos pelos browsers, soRwares de correio eletrânico e outros.

Private Declare Function fnVerAssinatural Lib "VeFificacao.dll'i
(BFVal verNome As String,
BFVal verNomeTam As Integer,
ByVal verMensagem As String, .
ByVal verMensagemTam As Integer,
BFVal verAssinatura As String,
BFVal verAssinaturaTam As Integer,
BFVal verWorkArea As String)
As Integer

Figura 7.9 -- Interface da rotina de Verificação da Assinatura Digital
Chave Pública obtida do Certificado Digital

A Figura 7.10 mostra a interface da rotina Hera/7cacao.d// que recebe a chave pública do
Usuário como parâmetro em sua chamada.

Private Declare Function fnVerAssinatura2 Lib "VeriHicacao.dll''
(BFVal verChavePublica As String,
ByVal verChavePublicaTam As Integer,
BFVal verMensagem As String,
ByVal verMensagemTam As Integer, .
BFVal verAssinatura As String,
BFVal verAssinaturaTam As Integer,
BXVal verWorkArea As String)
As Integer

Figura 7.10 -- Interface da rotina de Verificação da Assinatura Digital
Chave Pública fornecida na chamada da rotina
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Descrição dos campos que devem ser fomecidos quando é chamada a rotina Hera/7cczcao.d//.
Pode-se observar que os campos ve/.Nome/ve/WomeZam e os campos ver/C'ÃízvePuZ)/ica/
?erC'bavePub//cczZam se excluem mutuamente.

Descrição do campo que retomará após a execução da rotina Her #cacao.d//:

l C,mp. Descrição

ve/Nome Nome do usuário do certificado digital.

ve/NbmeZam Tamanho do nome do usuário.

perChavePubtica Chave pública do usuário do certificado digital.

verChavePubticaTam Tamanho da chave pública.

perMensagem Mensagem que foi assinada.

PerMensagemTam Tamanho da mensagem que foi assinada.

ver.Assinatura Assinatura digital da mensagem.

vet".AssinaturaTam Tamanho da assinatura digital.

verWorM.rea Área de trabalho exigida pela rotina.

Campo Descrição

perRetorno
Código de retomo da rotina retomando valor diferente de
zeros implica que a assinatura digital não corresponde à
mensagem, ou a chave pública do usuário não corresponde à
chave privada usada para assinar a mensagem.
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7.6.4 Criptografia RSA

A rotina Crz»/o-RSH.d// foi desenvolvida para: (7) criptografar uma mensagem pelo algoritmo
RSA usando a chave pública do Usuário a quem se deseja enviar a mensagem criptografada;
(2) decriptografar uma mensagem pelo algoritmo RSA usando a chave privada do Usuário
que recebeu a mensagem criptografada.

Essa rotina possui três interfaces, conforme mostradas nas Figuras 7.11 a 7.13.
São usadas pela Carteira Eletrõnica e pelo Servidor Certificação/Compensação, para
estabelecer um canal seguro no envio de informações confidenciais do Usuário no processo
de certiâcação pelo broas/" (ver Figura 3.2).

A Figura 7.1 1 apresenta a interface da rotina Crio/o.RSH.d// que efetua a criptograÊla de uma
mensagem usando a chave pública do Usuário, a quem se deseja enviar uma mensagem
criptografada. A chave pública desse Usuário será obtida do certiHlcado digital que foi
exportado e amiazenado em disco no padrão de certiülcados digitais X.509 aceitou pelos
órowsexs, soa:wares de correio eletrânico e outros.

Private ])eclare Function fnEnCriptaRSAI Lib "CriptoRSA.dll"
(BXVal enCriptaNome As String,
BYVal enCriptaNomeTam As Integer,
BFVal enCriptaMensagem As String,
BFVal enCriptaMensagemTam As Integer,
BFVal enCriptaMsgCripta As String,
ByVal enCriptaMsgCriptaDump As String)
As Integer

Figura 7.11 -- Interface da rotina de Encriptação RSA
Chave Pública obtida do Certificado Digital

A Figura 7.12 expõe a interface da rotina CP2P/o.RSH.d// que efetua a criptograíia de uma
mensagem usando a chave pública do Usuário recebida como parâmetro na sua chamada.

Private Declare Function fnEnCriptaRSA2 Lib "CriptoRSA.dll"
(BFVal enChavePublica As String,
BFVal enChavePublicaTam As Integer,
BFVal enCriptaMensagem As String,
ByVal enCriptaMensagemTam As Integer,
BFVal enCriptaMsgCripta As String,
BFVal enCriptaMsgCriptaDump As String,
BYVal enWorkArea As String)
As Integer

Figura 7.12 -- Interface da rotina de Encriptação RSA
Chave Pública fornecida na chamada da rotina
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Descrição dos campos que devem ser fornecidos quando é chamada a rotina Crz»/oRSH.d//
para efetuar a criptografia de uma mensagem. Pode-se observar que os campos
enCriptaNome/ enCriptaNomeTam e as campos enChavePublica/enChavePttblicaTam se
excluem mutuamente.

Seguem os campos que retomarão após a execução da rotina Crz»/oRSH.d//

Campo Descrição

znCriptaNome Nome do usuário do certificado digital.

:ttCriptaNomeTam I'amanho do nome do usuáíio.

znChavePublica Chave pública do usuário do certiâlcado digital.

znChavePublicaTam Tamanho da chave pública.

znCriptaMleTtsagem Mensagem a ser criptografada.

znCriptaMemagemTam Tamanho da mensagem a ser criptografada.

en WorkArea Área de trabalho exigida pela rotina.

Campo Descrição

znCriptaRetorno Código de retomo da rotina -- retomando valor diferente de
zeros implica erro na execução.

znCriptaMsgCripta Mensagem criptografada.

znCriptaMsgCriptaDump Mensagem criptografada no formato Z)uzmp, ou sda, formato
hexadecimal.
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A Figura 7.13 mostra a interface da rotina Críp/o.RSy.d// que efetua a decriptação de uma
mensagem críptografada, usando a chave privada do Usuário que recebeu tal mensagem.
A chave privada desse Usuário será obtida do arquivo onde consta junto ao seu certificado
digital-padrãoX-509i gerado e armazenado em disco no padrão-PKCS#/2:

Private Declare Function fnDeCriptaRSA Lib "CriptoRSA.dll"
(BFVal deCriptaNome As String,
BFVal deCriptaNomeTam As Integer,
BYVal deCriptaSenha As String,
BFVal deCriptaSenhaTam As Integer,
BFVal deCriptaMensagem As String, .
BFVal deCriptaMensagemTam As Integer,
BFVal deCriptaMsgDeCripta As String, .
BFVal deCriptaMsgDeCriptaDump As String)
As Integer

Figura7.13 Interface da rotina de Decriptação RSA

Descrição dos campos que devem ser fomecidos quando é chamada a rotina Cr@/o.RSH.d//

Descrição dos campos que retomarão após a execução da rotina Hera/7cacao.d//

Campo Descrição

ieCriptaNome Nome do usuário do certiâcado digital.

:leCriptaNomeTam Tamanho do nome do usuáiio.

ieCriptaSenha Senha de acesso ao arquivo em disco padrão PKCS#12 que
contém a chave privada e o certificado digital do usuário.

:leCriptaSenhaTam Tamanho da senha de acesso.

:teCriptaMensagem Mensagem criptografada.

leCriptaMensagemTam Tamanho da mensagem cüptografada.
de }VorkÀrea Área de trabalho exigida pela rotina.

Campo Descrição

:ieCriptaRetorno Código de retomo da rotina retomando valor diferente de
zeros implica eno na execução.

ieCriptaMsgDeCripta Mensagem decüptografada.

ieCriptaMsgDeCriptaDump Mensagem decriptografada no formato Dz//np, ou seja, formato
hexadecimal.
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7.6.5 Função .H;zsá

A rotina ]Zas/z.d// foi desenvolvida para implementar a função .base pelo algoritmo SHA-l
para gerar os /''aymords (dinheiro eletrõnico) na implementação do protocolo Paymord.

Ela possui duas interfaces, confomle são mostradas nas Figuras 7.14 e 7.15.
São usadas pela Carteira Eletrõnica na geração dos PayMords, pelo Servidor de Pagamentos
para veriâcar os Paymords na compras (ver seção 3.2.2) e pelo Servidor de Certificação/
Compensação para efetuar a verificação e compensação das vendas (ver seção 3.2.3).

A Figura 7.14 apresenta a interface da rotina /Zas/z.d// que produz um PayMord a partir de
uma semente que deve ser um s/r/ng binário de dados aleatório.

Private ])eclare Function fnllash Lib nHash.dll"
(ByVal hashSemente As String,
BFVal hashSementeTam As Integer,
ByVal hashPayWord As String,
BFVal hashPayWordDump As String,
ByVal hashWorkArea As String)
As Integer

Figura 7.14 -- Interface da rotina .IZas#.d//
Produz o primeiro /'aylpord de uma série encadeada

Descrição dos campos que devem ser fomecidos quando é chamada a rotina .IZasÀ.d//.

Descrição dos campos que retomarão após a execução da rotina ]Zas/z.d//

Campo Descrição

hashSemente S/ríng binária de dados randâmicos como semente aleatória
para gerar o primeiro Paymord.

haskSementeTam Tamanho da semente aleatória.

Flash WorkArea Área de trabalho exigida pela rotina.

Campo Descrição

hashRetorno Código de retomo da rotina -- retomando valor diferente de
zeros implica erro na execução.

lashPayWord Primeiro p'ay Mora de uma série encadeada.

lashPayWordDump Primeiro Paymord de uma série encadeada no fomiato .Dz//np,
ou seja, formato hexadecimal.
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A Figura 7.1 5 mostra a interface da rotina /lusa.d// que produz um próximo Paymord a partir
de um Pay Moral produzido anteriormente.

Private DeclareFunction fnHashDump Lib ''Hash.dll"
(BFVal hashPayWordDump As String, .
BFVal hashPayWordDumpTam As Integer,
BFVal hashNextPayWord As String, .
BFVal hashNextPayWordDump As String,
ByVal hashWorkArea As String)
As Integer

Figura 7.15 -- Interface da rotina JZasÃ.d//
Produz o próximo -Paymoi'd de uma série encadeada

Descrição dos campos que devem ser fomecidos quando é chamada a rotina }ZasÀ.d//.

Descüção dos campos que retomarão após a execução da rotina .IZaçÀ.d//

Campo Descrição

lashPayWordDump Primeiro Paymord de uma série encadeada no fomlato Z)u/np,
ou seja, fomlato hexadecimal.

4ashPayWordDumpTam Tamanho do primeiro PayMord.

ItashWorltArea Área de trabalho exigida pela rotina.

Campo Descrição

hashRetorno Código de retomo da rotina retomando valor diferente de
zeros implica erro na execução.

4ashNnctPayWord Próximo Pay Mora de uma série encadeada.

4ashNuctPayWordDump Próximo Paymord de uma série encadeada no formato .Dt//np,
ou sda, formato hexadecimal.



Capítulo 8

Implementação

Este capítulo descreve a Implementação dos componentes do Sistema Protótipo de
Micropagamento que foi desenvolvido através do emprego da Arquitetura apresentada
capítulo 7. A implementação deste Sistema Protótipo consolidou os estudos pretendidos por
esta dissertação. As seções 8.1, 8.2 e 8.3 apresentam os principais componentes que
constituem o Sistema Protótipo, como o Servidor de Certificação/Compensação, a Carteira
Eletrõnica e o Servidor de Pagamentos. A seção 8.4 procura detalhar as páginas Meb que
compõem a Loja Virtual.

8.1 Servidor de Certificação/Compensação
O Servidor de Certificação/Compensação desenvolve o importante processo no protocolo
Paymord. Sua filnção é mediar as transações de pagamento entre o Usuário/Cliente e o
Vendedor no Sistema Protótipo de Micropagamento. Isto inclui o Cadastramento de Novo
Usuário/Cliente no Banco de Dados, a Certificação do Usuário/Cliente com a assinatura do
Certificado Digital PayMord e a Compensação das Transações realizadas pelo
Usuário/Cliente junto ao Vendedor.

75
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8.1.1 Componentes e Estrutura

Diagrama da visão geral do Servidor de Certificação/Compensação no .Bro#er
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Figura8.1 Componentes e Estrutura do Servidor de Certificação/Compensação

Breve descrição dos principais componentes do Servidor de Certificação/ Compensação

e SrvCertComp.exe - Executável do Servidor de Certificação/Compensação,
componente gemer desenvo]vido na linguagem ]lZS-Hzsua/ .Basic ó.0, roda no ambiente
do sistema operacional M2/zdows 2000 gemer, responsável por manter o Banco de
Dados e interagir pelo protocolo Paymord com a Carteira Eletrânica do Usuário e o
Servidor de Pagamentos no Vendedor;

e Assinatura.dll, Verificacao.dll, CriptoRSA.dU. e Hash.dll - Rotinas de Interface em
DLL que implementa as rotinas de Criptograõia e Certificação Digital do protocolo
PayMord (ver seção 7.6);

e Banco de Dados - Armazena os dados cadastrais, os CertiÊlcados Digitais assinados,
as transações realizadas e compensadas de cada Usuário do Sistema Protótipo.
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Atualmente está implementado em .A/S-.4ccess e pode admitir qualquer SGDB que dá
suporte à interface ODBC (ver seção 7.4).

8.1.2 Monitoração

O executável do Servidor de Certinlcação/Compensação deve ser mantido rodando no
equipamento do Bro#er para mediar a comunicação prevista no protocolo PayMord entre um
Usuário e Vendedor. Uma janela de monitoração da comunicação foi desenvolvida confomle
mostra a Figura 8.2.

-raçâb :

NavoClíente

Lista Clientes

Nome: !guie; êBraker-001 Lista Certificadas

Lista Vendas

Figura 8.2 Janela de Monitoração do Servidor de Certificação/Compensação

Na janela de Monitoração do Servidor de Certificação/Compensação foram desenvolvidos
botões para acionar as seguintes funções :

© Novo Cliente Cadastrar novo Usuário/Cliente no Banco de Dados;

e Lista Clientes Listar os IJsuários/Clientes cadastrados no Banco de Dados;

e Lista Certificados Listar os Certiâlcados Digitais dos Usuários/Clientes;

e Lista Vendas Listar as transações realizadas e compensadas dos Usuários/Clientes



CAPITULO 8. IMPLEMENTAÇÃO 78

8.1.3 Cadastramento de Novo Usuário/Cliente

Cada Usuário/Cliente do Sistema Protótipo de Micropagamento deve ser previamente
cadastrado no Banco de Dados do Servidor de Certificação/Compensação. Para tanto, é
necessário infomtar os dados da conta do Usuário junto ao ,Broker e estabelecer uma senha de
acesso que será usada pelo Usuário no momento da abertura da conta na Carteira Eletrõnica.

Pelo botão .Novo C/íen/e najanela de Monitoração do Servidor de Certificação/Compensação,
pode ser acionado o Cadastramento de Novo Cliente/Usuário, confomie pode ser visto na
Figura 8.3.

g..Servidor de [ertificaçâú/Compensação - C]ienEe f .Õi::=J
Broker

Nome: Bíaker-001

Novo Cliente,::,:;::

Digite os dados para criar uma nova conta

Nome:
neto

Carita:

1234

Endereço Eletrâniéo [emailJ:

neto(mime.usp.br

Senha de Acesso ao Servidor de Certificados

5ertha

Corgirmar senha: 1=:: '''"'1

CadaÉtrar H nitaração

Figura 8.3 -- Janela de Cadastramento de Novo Cliente
Servidor de Certificação/Compensação
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8.1.4 Lista dos IJsuáríos/Clientes

.A Figura 8.4 mostra a janela dos Usuários/Clientes que estão cadastrados no Banco de-Dados
do Sistema Protótipo; tal janela pode ser acionada pelo botão Z;ls/cz C/íen/es na janela de
Monitoração do Servidor de Certiülcação/Compensação.

B Servidor de Certificação/[ompensaçã íéntes#0 -'

Identi EnderNünw do

netaC$inle.usp.br15 1234

;#:

Bíokeí

Nome: llÊ i$ Braker-ü01
Monitoração

a'
Figura 8.4 -- Janela da Lista dos Clientes/Usuários Cadastrados no

Servidor de Certificação/Compensação

8.1.5 Lista dos Certificados Digitais

A Figura 8.5 apresenta a janela dos CertiHlcados Digitais cadastrados dos Usuários/Clientes
que efetuaram a abertura da conta na Carteira Eletrõnica. Esta janela pode ser acionada pelo
botão -Lis/a Cerf@cadoi najanela de Monitoração do Servidor de Certificação/Compensação.

g, Servidor de [ertiRcadas/[ompensaçãa #:Cürtificüdos
Broker

Nome:

Chave:PÚHba ãNade do a
112:: :l:g12 4g g gQ1]44];:i 2wü]/aüüz 2z41:.l !ü4 0241mBFAE8m323403F48BM261MF4S4m8W3al

Figura 8.5 -- Janela da Lista dos Certificados Digitais cadastrados no
Servidor de Certificação/Compensação
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8.1.6 Lista das Vendas

A Figura 8.6 mostra a janela das vendas realizadas pelos Vendedores aos Usuários/Clientes
do Sistema Protótipo de Micropagamento cujos Vendedores já tenham acionado o processo de
Compensação no Servidor de Pagamentos junto ao Servidor de Certificação/Compensação.
Esta janela pode ser acionada pelo botão .[/s/a He/idas na janela de Monitoração do Servidor
de Certificação/Compensação.

g Servidor de Certificação/Compensação v Vendas n

:-::"'':llC«,««nl Rama do:Ct
1121234 382Ae21 6ACFDD9671747ü7EAI F7BE71 4'1 R$ 1 3.gl i 3ü/12/2ütíl D11:04100 nfõ<

Mama g!:g% Brokeí-ü(]l

Vendas: IÍ:; R$13.91

j13:;)it:Ül$ji iiliqiiilili81:1i$illl!::: illl

Figura 8.6 -- Janela da Lista das Vendas compensadas pelos Vendedores no
Servidor de Certificação/Compensação
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8.2 Carteira Eletrânica

A-Carteira Eletrânica desenvolve o processo'de produzir e controlar (rDinheiro Eletrõnico
(Paymords) do Usuário; é empregada para os pagamentos de produtos/infomlação de baixo
valor monetário junto ao Vendedor pelo esquema do protocolo Paymord no Sistema de
Protótipo de Micropagamento.

8.2.1 Componentes e Estrutura

Diagrama da visão geral da Carteira Eletrânica do Usuário
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l
l
l
l
l
l
l

g........:
H'l"FP/Internet

ActiveX

WinSockMntemet
Protocolo PayMord

Broker Vendedor

Figura 8.8 Componentes e Estrutura da Carteira Eletrânica
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Breve descrição dos principais componentes da Carteira Eletrõnica

e .CartEletronica.exe -Jlxecutável da.Carteira Eletrânica, componente i14S.dcfíve.r
Cb/z/ro/ que é acionado pelo browser, desenvolvido na linguagem ÀZS-Hlsua/ .Basíc
ó.0, roda nos ambientes dos sistemas operacionais Mzndow:s 2000 /'rcZÁeisfo/za/,
MZndows 95, 98 ou .4©//ennízzm, responsável por produzir e controlar o Dinheiro
Eletrânico do Usuário, manter/registrar as operações de pagamento junto ao Vendedor
no Banco de Dados e interagir pelo protocolo /'armo/"d com o Servidor de
Pagamentos e o Servidor de Certificação/Compensação;

e Certificacao.dH, Assinatura.dll, CriptoRSA.dll. e Hash.dll -- Rotinas de Interface
em DLL que implementa as rotinas de Criptogra$ia e Certificação Digital do protocolo
Paymord (ver seção 7.6);

e Banco de Dados -- Armazena os Certificados Digitais assinados pelo .Brote/", mantém
o histórico das operações de pagamento das compras realizadas por cada Usuário da
Carteira E[etrânica. Atua]mente está imp]ementado em ]14S.doce.çs e pode admitir
qualquer SGDB que dá suporte à interface ODBC (ver seção 7.4).

O pacote de software que compõe a Carteira Eletr6nica pode ser obtido do s//e da Loja Virtual
do Vendedor via dow/z/oad e ser instalado no equipamento do Usuário através de seu Se/up,
montado pela ferramenta .A41S-PacÁage and -Dep/oyme/z/ Mlzard e pemiite incluir todos os
componentes citados em um único arquivo executável e compactados.

8.2.2 .[og//z do Usuário

O executável da Carteira Eletrânica pode ser chamado de duas formas

e a primeira, pelo botão Star/ -) /'rograms -) Car/eira .E/e/Fónica no equipamento do
Usuário com um dos sistemas operacionais MZndows suportado. Desta forma, a
Carteira Eletrânica estará rodando sem vínculo com o browser e seu Usuário poderá
efetuar a abertura de sua Conta, a exclusão de uma Conta ou, ainda, verificar o
histórico das transações de pagamento realizadas;

e a segunda é através do órowxer, quando o Usuário optar pelo pagamento de uma
comprajunto ao Vendedor.
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De qualquer maneira, a primeira unção que a Carteira Eletrânica desenvolve logo que sda
chamada sua execução é a apresentação da janela de .Logo/z do Usuário, conforme mostra a
Figura 8.9.

Digite nome e senha. tique no balão Abíü para efetua a opeíaçãa:

Nome:

Senha:
cova Cona

Cancelar

Figura 8.9 -- Janela de .[ogin do Usuário
Carteira Eletrânica

8.2.3 Abertura de Inova Conta

O Usuário que teve sua Conta Cadastrada no Servidor de Certificação/Compensação e possua
a senha de acesso ao Servidor, poderá abrir sua conta na Carteira Eletrõnica. Para isso, na
janela de .[og/n do Usuário (ver Figura 8.9), o usuário opta pe]o botão .Nova Co/z/íz
e a Carteira Eletrânica apresentará ajanela, conforme mostra a Figura 8.10.

Carteira Eletrânica T Lugin do Usyárin

Novaconta

Digne os dada pua cúa uma nova coma

Nome: (de 3 a ]6 mractHn, letras e/au números)
neto

Canta: {cabcaí o dada. $em traço w sepafada}
1234

FSeúa {de 8 a 16 caracterml:

l Cmb«« ««h: :l:l!==Í

''''ll

J
Cadàstí« ç«mfa ãê $1 111 1

Figura 8.10 - Janela Abertura Nova Conta
Carteira Eletrânica
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8.2.4 Certificação da Nova Conta

O.Usuário preenche os campos:.Nome, (b/z/a, .Se/zÀa e Co/tPrmansenÃa na Janela ..4óer/ura
de ]Vovzz Co/z/a, conforme a Figura 8.10; em seguida, opta pelo botão Cbdai/rar, a Carteira
Eletrânica procederá ao cadastramento dos dados do Usuário no Banco de Dados da Carteira
Eletrânica, a geração do CertiÊlcado Digital do Usuário, confomle seção 7.6.1 e apresentará a
janela CoH@rmar Cer/@caçõo, como mostra a Figura 8.1 1.

}nfiiÚar àçtlinclCarteira Eietr6nica 0

Senha de Âcessc

Senta:

l Coreirmaí senta:
ã

9 Canfirmtt a certificação?

NovaCerüicação

Nome: neto

1{ Cinta: 1234

aa Savidor e:Certificados:

Cancetãí

Figura 8.11 -- Janela Confirmar Certificação
Carteira Eletrânica

Em seguida, o Usuário de posse da senha de acesso ao Servidor de Certificação/
Compensação, preenchendo os campos Sen;za e Cona/mar senão e optando pelo botão
Co/@rmczr na janela Co/armar Cerfz@caçõo, a Carteira Eletrânica estabelecerá a
comunicação com o Servidor de Certificação/Compensação e procederá a Certiâcação do
Usuárío junto ao .Broker, segundo o protocolo Paymord (ver seção 3.2. 1).
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8.2.5 Monitoração da Certificação

A Figura 8.12 mostra a:janela de Monitoração do Servidor.de Certinlcação/Compensação
quando do processo de Certificação do Usuário, após a confirmação descrito na seção 8.2.4.

!: Servidor de Certifitaçâa/Compensação - Monitora
Brokeí

Brokeí.00] Nova Cliente $ 1 1i Lota Cbítificados

aãgiW!!! !!!!!e elw29/12/2001 22:41:43 Seita 29/0 a
zz: 4i : 43 1 3ü48üz4ioüc.SFÀEB6õ323ai)3r4õBõõ2ó iü88301 tJDE .LD8BF7491D])7ÀB 47 ÜE .5 Z .L3À3 2DE7y0 2

ÀEBC73DD7CE98C612À349B14176444B9BC8701ü3D i672 4945ü203ü10D01 l ÀA5 78E47Z97 FIE 433 ti 955 5
SDOn4ZE73A.5F92463FR5493üDBÕBü54E93D40ÀIB3 'lú74õ2ÀCÀEDA34FZ3DZ64343B11625DA5945BIEA

6zzs rrOED ssÀ3741 3À n1330ÕSECD 70 8 CÀEA2 7Dii708&E 3 40õcnczõrüF4S 6É iãi ãê ê
F4?276869ÀBEB3Agõ4B27À23E7ZD4BC6FE285DgCA8D4F45398CQDõ1111741971C36CFCgEgZ6üCÀ59B5À9B23706

DF3CD494EDD57B6ü4EC131?34F33Fb3FZ81 õ7E6F51['3Eg,ÜEA7FD3BC4BO]FÕCD78F7EDBBE6CD55
ÜEB2318 7À43ÀÀ65CDE57E692 FC8 F82 .51B3À8 3B3ülE211C.51ü7374910FÀ1613D17üFgÀA3B43B3ü4
AFC7B568SFEF9311E94EBC447ZF2558576C2 44DZ707B5C84F4ÀBFE5BS670CE4[]74793BF23Z27FF
BB6.57EãgnCD44ÀÀE5$ÀA475a84D564EEÀFcc3EÜB783z6ÀOFÀ92Q32F2E7E73BBB97FD5BB680c751F630BCF3fFFF
IB7EF81S8DED8ÀD192B19üCB525n í9 3:82g

2/2 41:4 jneta lco .dl&

jnz 4ZBÀCOS63aÀÀD4D9s7sBüei rinKr3AI ze9s6228 Ucpizõioirs9v47c4aõpc4r9co411g 2CgB6E9DC
Ü D C DF4

29/12/2i]01 22:41:39 Reco
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D9 FB 83 6B302CC F1 902DÀ76051$8DZ9?ZSB FÀ167C93653BOÀC FSõ5Cg FD15393 ZB7 FFD 5D811F7ÀB C69486 3D 3À5B 9
ÀIA64C45E7D9969Zõ4AIÀ5BEOC85BB5E6F2B52ü492 6994DFB52E558E9FÀllZ8ZF4À5CEF3B5.55?CBE7
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Figura 8.12 Janela de Monitoração do Servidor de Certificação/Compensação
Certificação do Usuário ne/a

Breve descrição do processo de Monitoração da Certificação do Usuário ne/o

(1) Mensagem de código CERT: Enviada pela Carteira Eletrânica ao Servidor de
Certinlcação/Compensação, com infomlações confidenciais do Usuário e sua Chave
Pública, de acordo com o protocolo Palmo/"d (ver Figura 3.2).

(a) Corpo da mensagem criptografada com a Chave Privada do Usuário, como
apresentado na seção 7.6.4, onde contém as informações confidenciais do Usuário,
como o número da conta, o nome do usuário, a senha de acesso ao Servidor de
Certinlcação/Compensação, a Sfrimg binária de dados aleatórios e a assinatura digital
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dessas informações confidenciais pelo Usuário com sua Chave Privada, conÊomle
seção 7.6.2.

(b) Corpo da mensagem que contém a Chave Pública do Certiâcado Digital do Usuário

(2) Mensagem de código CERT: Enviada pelo Servidor de Certificação/Compensação a
Carteira Eletrânica, em resposta a Certificação do Usuário pelo .Bro#er, com o Certificado
Digital .Paymord e sua Assinatura Digital, com previsto no protocolo /)ayMord
(ver Figura 3 .2).

(c) Corpo da mensagem com as infomiações do Certificado Digital Paymord, como
código do Bro#er, data de vencimento, Chave Pública do Usuário e assinatura digital
destas informações pelo ,Bro#er com sua Chave Privada, como apresentado na seção
7.6.2

(d) Corpo da mensagem criptografada com a Chave Privada do .Bro#er, conforme seção
7.6.4, que contém as mesmas informações enviadas pela Carteira Eletrânica, visto em
(a)

(3) Mensagem de Monitoração código MsgDeCripta: Serve para ilustrar e testar o uso das
rotinas de CriptograÊia e Certificados Digitais do Sistema Protótipo de Micropagamento.

(e) Corpo (a) da mensagem (1) que possui as informações conâdenciais do Usuário, onde
mostra o conteúdo do resultado da rotina de decriptograüla pelo Servidor de
Certificação/Compensação, confomte seção 7.6.4.
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8.3 Servidor de Pagamentos
O Servidor de Pagamentos desenvolve no protocolo PWmord'o processo de receber o
Dinheiro Eletrânico (Paymords) da Carteira Eletrânica do Usuário, como forma de
pagamento de produtos/infomaação de baixo valor monetário adquiridos do Vendedor no
Sistema Protótipo de Micropagamento. O processo inclui, validar o Dinheiro Eletrânico,
liberar o acesso à Carteira Eletrânica para solicitar o dowm/oad do produto/informação
adquirido pelo Usuário e, no âlnal do dia ou do período, enviar ao Servidor de
Certificação/Compensação as transações realizadas pelo Usuário junto ao Vendedor para
obter o ressarcimento do valor monetário, transações essas correspondentes às vendas.

8.3.1 Componentes e Estrutura

Diagrama da visão geral do Servidor de Pagamentos no Vendedor
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Figura 8.13 Componentes e Estrutura da Carteira Eletrânica
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Breve descrição dos principais componentes do Servidor de Pagamentos

e SrvPagamentos.exe - Executável do Servidor de Pagamentos, é um componente
sewer e c/ie/z/ desenvo]vido na ]inguagem ]MS-Hziucz/ .Bczsic ó.0; ele roda no ambiente
do sistema operacional W2/zdows 2000 Sen'er; é ainda responsável por validar o
Dinheiro Eletrânica enviado pela Carteira Eletrânica como forma de pagamento dos
produtos/infomlações adquiridos pelo Usuário; responsável também por
manter/registrar as operações de pagamento em Banco de Dados para ressarcimento
das vendas junto ao Z?ro#er e interagir pelo protocolo /'aymord com a Carteira
Eletrõnica e o Servidor de Certificação/Compensação;

e Verificacao.dll e Hash.dll - Rotinas de Interface em DLL que implementa as rotinas
de CriptograÊia e Certificação Digital do protocolo Paymord (ver seção 7.6);

e Banco de Dados -- A:rmazena os produtos ofertados pela Loja Virtual do Vendedor,
mantém os compromissos de pagamento estabelecido pelos Usuários, bem como o
histórico das operações de pagamento das compras realizadas por cada IJsuário para
posterior ressarcimento junto ao .BroÁer. Anualmente está implementado em
.A41S.Hccess e pode admitir qualquer SGDB que dá suporte à interface ODBC
(verseção 7.4).

8.3.2 Monitoração

O executável do Servidor de Pagamentos também deve ser mantido rodando no equipamento
do Vendedor para atender à comunicação prevista no protocolo Paymord entre um Usuário e
.BroXer. Uma janela de monitoração da comunicação foi desenvolvida, como mostra a
Figura 8.14.

Figura 8.14 Janela de Monitoração do Servidor de Pagamentos
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Na janela de Monitoração de Pagamentos
seguintes fiJnÇÕes:

foram desenvolvidos botões para acionar as

8 Compensação -- Enviar ao Servidor de Certificação/Compensação as transações
realizadas pelo Usuário junto ao Vendedor para obter o ressarcimento do valor
monetário, transações essas correspondentes às vendas.

e Lista Vendas Listar as transações realizadas e compensadas dos Usuários/Clientes

8.3.3 Compromisso e Pagamento

A Figura 8.15 apresenta a janela de Monitoração do Servidor de Pagamentos, por ocasião do
estabelecimento do compromisso de pagamento e os pagamentos realizados junto ao Servidor
de Pagamentos pela Carteira Eletrõnica do Usuário /ze/o.

e: Servidor de Pagamentos
Loja Virtual

Nome: ãããl Inf(M Eompesação

.BÉê.!#©:}

Figura 8.15 Janela de Monitoração de um Compromisso e Pagamentos do l.Jsuário me/a
junto ao Servidor de Pagamentos

Breve descrição deste processo de Monitoração do Compromisso e Pagamentos do Usuário
n.etoê

(1) Mensagem de código CPAG: Enviada pela Carteira Eletrânica ao Servidor de
Pagamentos, para estabelecer o compromisso de pagamento entre o Usuário e o Vendedor,
como previsto no protocolo Pay IHord (ver Figura 3 .3).
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(a) Corpo da mensagem que contém o código da Loja Virtual

(b) Corpo da mensagem com as inÊomlações do Certificado Digital /'aymord, como
código do .BroÁer, data de vencimento, Chave Pública do Usuário e assinatura digital
destas informações pelo .Broker com sua Chave Privada, conforme seção 7.6.2.

(c) Corpo da mensagem contendo o PayMord wo, ou sda, a raiz da série encadeada de
PayWords.

(d) Corpo da mensagem com a data de vencimento do compromisso de pagamento e a
assinatura digital das infomlações dessa mensagem de compromisso de pagamento
pelo Usuário com sua Chave Privada, como apresentado na seção 7.6.2..

(2) Mensagem de código CPAG Ok: Enviada pelo Servidor de Pagamentos a Carteira
Eletrânica do Usuário, como resposta de aceitação do compromisso de pagamento.
Esta mensagem foi implementada no Sistema Protótipo de Micropagamento; contudo, não
está prevista no protocolo Pay Mora (ver Figura 3.3).

(e) Corpo da mensagem com o código do compromisso de pagamento estabelecido com o
Vendedor. Será enviada pela Carteira Eletrânica por ocasião da mensagem de
pagamento (3).

(3) Mensagem de código PAGA: Enviada pela Carteira Eletrânica ao Servidor de
Pagamentos, como forma de pagamento de um produto/informação adquirido pelo
Usuário junto ao Vendedor, como previsto no protocolo /laymord (ver Figura 3.4).

(í) Corpo da mensagem que contém o código do compromisso de pagamento estabelecido
com o Vendedor, o próximo /'aylHord da série encadeada e a quantidade de
Paymords que estão sendo utilizados como Dinheiro Eletrânico.
No Sistema Protótipo de Micropagamento, cada Paymord tem o valor monetário de
R$ 0,01 (Um centavo de real).

(4) Mensagem de código PAGA Ok: Enviada pelo Servidor de Pagamentos a Carteira
Eletrânica do Usuário, como resposta de aceitação do pagamento efetuado pelo Usuário
junto ao Vendedor. Esta mensagem foi implementada no Sistema Protótipo de
Micropagamento; entretanto, não está prevista no protocolo .PaylHord (ver Figura 3.4).

(g) Corpo da mensagem contendo um código aleatório de acesso ao produto/informações
que o Usuário adquiriu do Vendedor. Utilizado para solicitar junto ao Servidor de
Páginas Meb o dow/z/oad do arquivo que contém a compra solicitada pela Carteira
Eletrânica do Usuário.
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8.3.4 Compensação

Para obter o ressarcimento do valor monetário correspondente a vendas, o Vendedor, no final
do dia ou do período, necessita enviar ao Servidor de Certificação/ Compensação no Broker,
as mensagens de compromisso de pagamento de cada Usuário do .Bro#er que estabeleceram o
compromisso de pagamento e o último Paymord utilizado como forma de pagamento dos
produtos/infomiações adquiridos pelo Usuário.

Pelo botão Co/npensaçâo na janela de Monitoração do Servidor de Pagamentos
(ver Figura 8.14) pode ser acionado o processo de ressarcimento das vendas realizadas,
confomte o protocolo /'aymord (ver seção 3.2.3). Em seguida, o Servidor de Pagamentos
solicita a confirmação de tal filnção, como montra a Figura 8.16

Servidor de Pagamentos : Canfirhlar Canlpensa$

Loba Virtual

Nome: InfoX

daé:Vendas

Confirma esta üperaçãa?

Cancelam

Figura 8.16 -- Janela de Confirmação da Compensação no
Servidor de Pagamentos

Após a troca de mensagens entre o Servidor de Pagamentos e o Servidor de Certificação/
Compensação, a janela confomle mostra a Figura 8.17, informa que a Compensação das
Vendas foi concluída com sucesso.

l Compensação das Vendas foi concluída cüm sucessal

Figura 8.17 -- Janela de Conclusão da Compensação no
Servidor de Pagamentos
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8.3.5 Lista das Vendas

A Figura 8.18 mostra a janela das vendas realizadas pelo Vendedor aos Usuários do Sistema
Protótipo de Micropagamento. São sumarizados por compromisso de pagamento os valores
das vendas, a data de vencimento do compromisso, o último p'ayMord utilizado como
Dinheiro Eletrânico, o código do .Bro#er, bem como se o compromisso de pagamento foi ou
não compensado pelo Servidor de Certificação/Compensação junto ao .Bro#er.
Essa janela pode ser acionada pelo botão Z,/s/a meadas na janela de Monitoração do Servidor
de Pagam entoa.

e Servidor' de Pagamenl:as - Registro da# Vendas
Loja Virtual

Nome: IrlfaX

R$13,9]

moromissoll SilBrokeí

êltiJÜ Bíoker-üCil
último Pav\#ord lpensada?Vencimento: ItConsumo

j21 EACFDD:3E71747ü7EAI F7tiE714119KI 11/12/2üol l nç 13.gl 5im

Figura 8.18 -- Janela da Lista das Vendas realizadas pela Loja Virtual no
Servidor de Pagamentos
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8.4 Loja Virtual
O-Servidorde Páginas Meó desenvolve uma importante função na'Arquitetura do Sistema
Protótipo de Micropagamento. Com efeito, trata-se do processo de publicar na Intemet a Loja
Virtual do Vendedor, através de páginas meó, as quais ofertam produtos/informações aos
Usuários/Clientes, de acionar a Carteira Eletrânica do Usuário na compra e pagamento pelo
protocolo Paymord e, finalmente, de controlar o acesso e de prover o down/oad do arquivo
contendo o produto/infomtação adquirida para o equipamento do Usuário.

8.4.1 Componentes e Estrutura

Diagrama da visão geral da Loja Virtual
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Figura8.19 Componentes e Estrutura da Loja Virtual
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Breve descrição dos principais componentes da Loja Virtual

e ServidordeJ)ágina Veá (]41S./nferneLlndoi'#!adon Sebe/:L.Pacoleae software
composto por diversos componentes para prover suporte completo à publicação pela
Intemet, incluindo serviços de transporte, suporte às aplicações c/íe/z/s, ferramentas de
administração, conectividade às aplicações e bancos de dados e também comunicação
com criptograâla [27];

e Páginas Meó -- Desenvolvidas em páginas ASP (Hcfi}.'e gemer Foges) [23], um
ambiente de programação por scrip/s que rodam no Servidor de Páginas Meb.
Páginas ASP podem ser usadas para criar páginas dinâmicas, interativas de alta
performance. O Servidor de Páginas Meb transfomia os scrz»/s em HTML padrão,
fazendo com que qualquer Z)rowser sqa capaz de consultar uma página que possua
código ASP. A implementação dos scrz»/s pode ser feita usando p'BScripf (À#l$- Hzsua/
.Basic Scr@/) ou JScr@f(]MS-dava Scr@í). Para construí as Páginas MeZ) em ASP da
Loja Virtual do Sistema Protótipo de Micropagamento foi utilizada a ferramenta
MS- Visual InterDev 6. 0\

e Banco de Dados Armazena os produtos/informações ofertados pela Loja Virtual do
Vendedor aos Usuários/Clientes, assim como, o histórico das operações das compras
realizadas por cada Usuário. Os produtos são publicados através de páginas ASP que
são consultadas pelo órowser do Usuário. Atualmente está implementado em
JI/S.dccess e pode admitir qualquer SGDB que dá suporte à interface ODBC
(verseção 7.4);

e Arquivos para Venda -- Cada arquivo contém um produto ofertado pela Loja Virtual
do Vendedor aos Usuáíios/Clientes. O l.Jsuário opta pela compra de um dos
produtos/infomlações ofertado; uma vez realizado o pagamento pelo Sistema
Protótipo de Micropagamento pela Carteira Eletrânica, esta solicita ao Servidor de
Páginas MeZ) o down/oad do correspondente arquivo para o Z)rowser.
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8..42. HomePage

:A Figura 8.2Q .mostra.aWomel/age.da loja VirtuaLdo.Vendedor.implementada para o
Sistema Protótipo de Micropagamento. No ambiente de simulação da Intemet para o Sistema
Protótipo, essa página pode ser consultada pelo browse/"; basta apenas que o Usuário informe
o endereço da Loja Virtual.

Address l;Ê) tütp://lacahog/LolaVirtuaV

H

Loja Virtual Seja bem vindo ao nosso site. boas camprasl

l Lista de l)redutos l Produtos adquiridas i Dawniüad da Carteira Elelrânlca l

Você esta na Loja Virtual escolha um item do menu acima

© iÍ'':Í.lt.í©-'#""m.
Figura 8.20 -- Página -Hó#ze Pare da Loja Virtual

g
,g

Breve descrição dos itens do menu (/ính) da .i7ome rege da Loja Virtual

e Lista de produtos
Loja Virtual;

Z,in# para a página que contém a lista dos produtos ofertados pela

e Produtos adquiridos -- Z;i/zk para a página que mostra uma tabela com os produtos
adquiridos pelo Usuário na última hora. Cada produto nessa página está associado a
um ///zk com o qual, durante o período de uma hora desde sua compra, o Usuário
poderá consultar o arquivo que contém o produto/informações para um novo
dow/z/oad, que, eventualmente, não tenha sido antes realizado com sucesso;

e Download da Clarteira Eletrânica -- .LÍ/z# para o arquivo que contém um arquivo
compactado com o pacote de componentes da Carteira Eletrânica, que os Usuários
podem obter por dow/z/oad.
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8.4.3 Lista de Produtos

A:Figuram.2L3presenta zpágina.dahja IVirtual.do.Vendedor que expõe a lista de produtos
ofertados aos Usuários/Clientes.

File gl Edita Vier FavorkesÉ= Tools { Help

+ Bxk v --+E-. iD:: l$1 ál l:(ã.Seürch [liIFawritu11©FMedia (3 1 ÍiS- áÉ ]©

ÍAddressijê] http:/HacaKnst/LojaVirtualjprodutos.asp JI P'. l--ü

»:q?yigy?l
l Página Inicial

Seja bem vindo ao nosso site. boas comprasl
l Lista de produtos i Produtos adquiridos l Downlc)ad da Carteira Eletrõnica

Produtos: Livros - Artigos Vídeos Músicas - Outros produtos

['1:113[1@@«a n.--
Figura 8.21 -- Página Lista de Produtos da Loja Virtual

H
,é

Um Usuário ao optar por uma das categorias dos produtos ofertados, como por exemplo,
4r/egos, o Servidor de Páginas MeZ) consulta a Tabela de Produ/os do seu Banco de Dados e
seleciona os produtos daquela categoria. Monta dinamicamente a página, conforme demonstra
a Figura 8.22, com os detalhes de cada produto, como a descrição do produto, o preço e,
também, a opção de ''Comprar" que é um botão que, se acionado, ativa a Carteira Eletrânica
para autenticar o Usuário e proceder ao pagamento pelo protocolo .Paymord.

ual :- Produtos : Microsoft IRterner ater
EdÜFile Favoritos

(Éâ ]]âi ã ] Casará: [gÍFav.'Êles.{;lBack

VirtualJ

Loja Virtual
l Página Inicial

Sega bem findo ao nosso site. boas comprasl
l Lista de produtos l Produtc3s adcluiridc3s l Dowllload cla Catteíra Eietr6nica::l

Produtos: Livros - Artigos - Vídeos

Produtos
Artigo sobre Ataques em E-Mails
Artigo sobre Certificação Eletrõnica
Artigo sobre Infra-Estrutura de Chaves Públicas

Artigo sobre Política de Segurança
Artigo sobre Segurança Lógica

IUúsicas Outros produtos

l R$ 4.20 l lê«ap
R$ 6.00 l ícompr«l i
FB 9lS0 i iiiiliRI
R$ 4.33 l ;Comprar

R$ 2.13 É $omprürl

4

1 '

:©' Í.;Í'l : ©!Ludm'-4:

Figura 8.22 -- Página Detalhe dos Produtos Artigos da Loja Virtual

Ü
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8.4.4 Compra

Pwa.adquiri!. produtos/informações dalojalirtuaLduVendedor,.o Usuádc.do Sistema
Protótipo de Micropagamento deve inicialmente abrir sua conta junto ao .Bro#er e obter a
senha de acesso ao Servidor de Certificação/Compensação (ver seção 8.1.3), instalar o pacote
de componentes da Carteira Eletrânica em seu equipamento e abrir sua conta na Carteira
Eletrânica (ver seção 8.2.3), procedendo à certificação da nova conta junto ao .Bro#er
(verseção 8.2.4).

Usando o Z)rowser e navegando em uma das páginas de produtos publicados pelo Servidor
Páginas Web da Loja Virtual, como por exemplo, na página mostrada na Figura 8.22, o
Usuário pode optar pela compra de um item. Para tanto, basta que o Usuário dê um c/ícX no
botão Co/nprar da linha do produto que desça. Em seguida, o órowser aciona a Carteira
Eletrânica, que abre sobre a página dos produtos publicados a janela de .Logo/z do Usuário,
como mostra a Figura 8.23.

Para guardar segurança ao acesso à Carteira Eletrânica, o .[ogi/z do Usuário será so]icitado na
primeira opção de compra, bem como depois de um certo período de tempo, como por
exemplo, três minutos sem atividade de compra pelo Usuário.

F& : E(k$$\;ievvlâ\Fn nüéí : üdsê; ip

+ &ck v ,!+!:

Addrns iiê] http:/jlacdhostjLojavirtual/prljjg
. e

Loja Virtual
i Páginalnicial l Li

Produtos

Artigo sobre

Artigo sobre
Artigo sobre

Artigo sobre
Artigo sobre

l© o«»

Figura 8.23 -- Página com a janela Z,ogln do Usuário da Carteira Eletrânica
na ocasião da Compra
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8.4.5 Pagamento

A Carteira Eletrânica, estando "instanciada" pelo browser e devidamente autenticada com o
.Nome e Se/zÃa do Usuário, como descrita na seção 8.4.4, toda vez que o Usuário optar pela
compra de um produto, ela abrirá, sobre a página dos produtos publicados, a janela de
Cb/!/irmã/" Pagame/z/o, conforme Figura 8.24; bastará, então, um C/íc# no botão Cbn@rmczr
pelo l.Jsuário para que a Carteira Eletrânica efetue o pagamento da compra pelo protocolo
Paymord ao Vendedor, de acordo com o que 6oi exposto na seção 3.2.2.

A Figura 8.24 mostra a janela de CbnÚrmar Pczgame/zfo que identifica o Usuário da Carteira
Eletrõnica pelo Arame e Co/zfa. Tal janela possui os botões de ConÚrmar ou Ca/zce/ar o
pagamento da compra, bem como o botão Ou//"a (Ihr/eira para efetuar eventualmente o Z,ogí/z
de novo Usuário na Carteira Eletrânica.

GÚã$MÊÜ..

Egjsearch 8]FavüHtes# (gIMedía Çllá l gby é$g
g] http :Artigos 3, ê'm li-.«

Loja Virtual Seja bem vindo ao nosso site. boas comprasl

l Página Inicial l Lista de produtos l Produtos adquiridos l Download da Carteira Eletrõnica l

Produtos Lüros - Artigos - Vídeos hlúsicas - Oi.itros prcJdutos

Artigo sl

Artigo sl

IAdgo s

IArtfgo s

Carteira Etetrõnic : co:nfirliiaF ÉtàüameMol
]

««»«il l
:compíarl

Compíarl

Confirma esta aperEiçau?
Caldeira aberta .:iÜ-ir.: :- - ;--:--:

Nome: !neto
;Corda:g t234

© l r'"E&í'iã;;"''il

l© 0o«.

Figura 8.24 Página com a janela Co/t/irmã/' Paga//zen/a

Cancelar

CJutra Cõrkdra
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8.4.6 -Down/ozzd da Compra

Após a.confirmaçãadQpagamento pel(} Usuá!:i(ajunto aoMendedor,.desçlitapo.item anterior,
o Servidor de Pagamentos envia para a Carteira Eletrânica do IJsuáíio uma chave aleatória
para solicitar acesso ao arquivo que contém o produto/infomiações adquirido (ver seção
8.3.3)

Em seguida, a Carteira Eletrõnica solicita o dow/z/oad ao Servidor de Páginas Meb,
acionando a página ASP da Loja Virtual chamada arquivo.clip, que associa em sua URL,
o parâmetro da chave aleatório de acesso de tal arquivo, como por exemplo,
htb://localhost/Loi aVirtuaVarqujvo. ast)?Carteiras 1 &Chave=E2008A6 136EB3099 1333F877BFOD788 8 .

Em tal página roda um scrz@r no Servidor de Páginas Meb; quando acionado, efetua uma
seleção pela chave aleatória de acesso na Tabela de Co/noras de seu Banco de Dados,
buscando a linha que possui o correspondente nome do arquivo com o produto/informações
adquirido. Em seguida, o arquivo é lido pelo Servidor de Páginas Meb e enviado ao
equipamento do Usuário efetuando o down/oad, como se pode ver no exemplo da Figura 8.25.

B BRiii:xiniiH:Hyiinniiiwíiz7irmiBr
Rle-g ÉÉ:k%g«ew :+:weí 8 Tbds Ç Bõ!:

Q-B..k - -P. , (© lã al ©.S«rà llJr~. s ©iM.d' ii31 íib- É} i3 - EI m
Address ligl iiiÚI)jÚ;ilÚ;mija%hiaijprl;autos.asp?tlpo+Mu

m

Loja Virtual
l Págirla Inicial l IZ.8 MB oF arquivo.

:ã2iáÚ.iàk
íbêCêrt i àé 81

Produtos
Saviw:
activo.zip fran toca»)ost

jutrüs produto

Artigo sobre

Artigo sobre
Artigo sobre

Artigo sobre
Artigo sobre

Estkmted time left Not knam IOÉened se far 12,8 MB)

Doivnbad tüg$ãi C:\Documenta and Settin..\esquiva.
Transfer iate :gã 3,2D MB/S%
171: Cose thb díaiag bm when dawrhad çompktw j9mp'"i

jComprar

jComprai)pm'., g ijlaE.« w;, 1, c«c.l gl

@$$ [':1=r®t;iiiüií:::;':]
Figura 8.25 -- Página com a janela de Z)on'm/aad do ai'qaívo.z;p contendo a Compra

m
 
  g'a  
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8.4.7 Produtos Adquiridos

:A página deJ'rodufotadquüídox dalojalViítuaLdcLVendedor.mostratodas as.compras
realizadas nos últimos sessenta minutos feitas pelo Usuário. Por essa página, o Usuário pode
solicitar o dow/z/oad dos arquivos que contêm os produtos/informações adquiridos dentro
desse período. O objetivo é auxiliar o Usuário a solicitar novo dow/z/oad de um arquivo que
não tenha sido eventualmente concluído com sucesso pelos procedimentos descritos na seção
8.4.6

A Figura 8.26 apresenta um exemplo de página de -Dow/z/oad com os produtos que foram
adquiridos pelo Usuário /ze/o. Tal página foi consultada pelo item Produ/os adgu/rijos do
menu(/inox) da .IZome .rege da Loja Virtual do Vendedor. Nesse exemplo, para efetuar
dow/z/oad de um dos arquivos que contém o produto adquirido, é suficiente que o Usuário dê
um C/lc# sobre a palavra Z)own/oad na coluna à direita da descrição do produto desdado e os
procedimentos de down/oad seriam realizados.

B iii)FBTTiiimHiiiiTi:imaüiiiiiniiiaiiiz=iit=a#iiilriii==
Favoritos

lseardi Bli:avatÊn E9lileda €13(b Deck

AMess lã m

LojaVirtual : : :: : Sejabemvindoaünossosite.büascomprasl
l Página Inicial l Lista de produtos l Produtos adquiridos i DownloaddaCarteira Eletrõnica l

Faça o download do(s) produto(s) que vc3cê já comprou

(© aratliv!!esta'ãa dispon&eis pwa gg!@?d nçl?t!.péaip!.gyp l?razg de l tlüta após a cotnpra)

Datada Compra l Produto :: l Download

l 29/12/2001 23:57:58 Í Artigo sobre Política de Segurança l Download

29/12/2001 23 56:27 Artgo sobre Infra-Estrutura de Chaves Públicas . ] D wn aad]

;-::::::;::::;l :: 11: 1Jr E! Hg n.«ü

Figura 8.26 -- Página com os Produtos Adquiridos para -Down/oad
no período de l hora após a Compra
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8.4.8 Registro de Operações

Aqualquer momento, aCarteira Eletrânica doIJsuário pode mostrat30 registro das operações
das compras realizadas, conforme mostra a Figura 8.27.

Para essa operação, o Usuário deve "instanciar" sua Carteira Eletrânica em seu equipamento,
de acordo com o descrito na seção 8.2.2; ou seja, pelo botão .Sfarf -) Programa q Car/eira
.E/e/Fónica no m2/zdows; depois, efetuar seu Zog//z, infomiando ]Vome e Senão na janela,
(ver Figura 8.9) e, em seguida, a Carteira Eletrõnica mostra ajanela a seguir.

Pelo botão ..4Z)rfr Z)own/oads na janela de Registros de Operações da Carteira Eletrânica,
o Usuário pode acionar o órowser e também abrir a página de Produ/os .4dqu//"idos, como
mostra a Figura 8.26.

El! Carteis'a Elegi'única - Registro de Operaçi s#
Dadosda conta

InBbX

Estado Item

Teste Antiga sobre Política de 5eguraFlça H$4,33
InfoX Teste .Çgppra 447BJ41tígg.!abre Infía-Estrutura de Chaves Púbjiç!! .B$ g:sül 2s/12/2qgl21;ss;?7

W @ #.;

f

Figura 8.27 Janela de Reg;s/ro de Operízções da Carteira Eletrânica do l.Jsuário /zela
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8.4.9 .Z)owm/oad da Carteira Eletrânica

J& mençj9nadQ.n& sççãu 8:4:2, está Bem :Daw/zbad ü! (lb/.! r( Z/eZlgn/ccr.do
menu (//nh) da ]7ome rege da Loja Virtual do Vendedor pode permitir ao Usuário/Cliente do
Sistema Protótipo de Micropagamento efetuar o down/oczd do pacote de componentes da
Carteira Eletrânica do Servidor de Páginas Meó para o equipamento do Usuário e,
em seguida, permite proceder a sua instalação e uso, como descrito na seção 8.2.3.

A Figura 8.28 traz um exemplo da janela de interação com um Usuário, cujo dow/z/oczd foi
solicitado e que iniciará a cópia do arquivo compactado Car/eíraE/e/ró/zíca.z@, que contém o
pacote de componentes da Carteira Eletrânica. Após a conclusão, com sucesso, do down/oad
do arquivo para o equipamento do Usuário, este deve descompactá-lo e executar o
procedimento de Instalação da Carteira Eletrânica em seu equipamento. Para isso, basta que o
Usuário execute o programa Se/ap.exe que consta no diretório onde foram descompactados os
componentes da Carteira Eletrânica e tal programa guiará o Usuário nos procedimentos
necessanos.

':aloja virtual Mictosuft Internet EHploref

Fãe ToobVlew

li gjsearch :jZJFavoritnE;éÜ Media Ê:i ILlgiv é:}'+ -: ® lã<H pack
Addrus l http:/J

Loja Virtual
l Lista de produtil

File Download

=a l9 You are downlMding the lib:

CateiíaEletíonica.zip from localhost

Você e
SModd you !ike to open the file a sav8 k to jiour computer?

li 81 open gÍ B â saw Ü :i.!Êá ,Çancd: IÉ illü::McKelnfo

l«i:Àlways ask before openmg tais ISpe of füe U
2

Figura 8.28 -- Janela de .Z)own/aad da Cbr/eira .E/eü'ónlca
Acionado pelo menu da .game .rege da Loja Virtual do Vendedor



Capítulo 9

Conclusões e Perspectivas

Este capítulo é destinado às considerações finais sobre o que foi realizado nesta dissertação e
os desaHlos que foram surgindo no decorrer no seu desenvolvimento. Destina-se, da mesma
forma, a comentar as conclusões obtidas com os estudos e análises e a traçar perspectivas para
trabalhos fllturos.

O principal objetivo desta dissertação, de acordo com o exposto na seção 1.1, foi apresentar
uma análise de esquemas de Micropagamento Eletrõnico e o emprego de técnicas de
criptograíia, tendo como meta implementar uma solução que atendesse aos requisitos e
às características aplicáveis ao comércio eletrânico nas transações de pequeno valor
monetário, que contemplasse a venda, o pagamento e a entrega de produtos/informações
realizadas via Intemet.

Com esse ponto de partida, levou-se a efeito uma abrangente pesquisa bibliográfica do
assunto Micropagamento Eletrânico. Dela resultou nas referências bibliográficas que fazem
parte integrante desta dissertação. Resultou igualmente na apresentação de uma visão geral
dos Sistemas de Pagamento Eletrânico, conforme mostrou o capítulo 2, com os seus
requisitos e propriedades desdáveis, seus critérios de classiâlcação dos Sistemas de
Pagamento Eletrõnico, as diferenças entre Macro e Micropagamento e alguns protocolos de
segurança e pagamento.

Os esquemas de Micropagamento Paymord [1], .A4ícroÀ#/zf [1] e M]//ÍCe/zf [4],
consultados na literatura pesquisada, coram respectivamente analisados em detalhes nos
capítulos 3, 4, e 5. Cada capítulo apresentou uma visão geral desses três diferentes protocolos,
seguida de uma descrição pormenorizada das partes envolvidas no esquema. Da mesma
forma, apresentou todas as fases que constituem um processo de Micropagamento de cada um
desses três esquemas, quais sejam: a estrutura do dinheiro eletrânico, as técnicas de
criptografia empregadas, a geração ou produção de moeda eletrânica, as compras e seus
pagamentos, o processo de ressarcimento do dinheiro eletrõnico e uma avaliação de segurança
envolvendo prevenção de falsificação, detecção de gasto duplicado e outros comentários
sobre cada esquema. Com a análise desses esquemas de Micropagamento pode-se concluir
que é possível e exequível chegar ao objetivo proposto que é construir uma solução para
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atender ao comércio eletrõnico de transações de pequeno valor monetário, que contemple a
venda, o pagamento e a entrega de produtos/infomlações, usando uma rede de comunicação
de dados como a Intemet.

O capítulo 6, por seu lado, expôs uma análise comparativa dos três esquemas de
Micropagamento estudados, sumarizando suas similaridades, diferenças e propriedades.
Os estudos realizados nesse capítulo, em conjunto com os que foram feitos nos capítulos
anteriores, contribuíram no apoio à decisão de utilizar o protocolo Paymord na
implementação do Sistema Protótipo de Micropagamento. Tal implementação visou
consolidar os pontos de vista contidos nesta dissertação, no que diz respeito tanto ao assunto
Micropagamento quanto às técnicas de criptografia empregadas.

O grande desafio deste estudo foi definir uma arquitetura e a posterior implementação de uma
solução para um Sistema Protótipo de Micropagamento que demonstrasse, através de uma
aplicação de Loja Virtual na Intemet, um esquema a um só tempo prático e exequível de uso
dos mecanismos de Micropagamento Eletr6nico.

Em decorrência disso, o capítulo 7 foi desenvolvido para apresentar as principais
características da Arquitetura para implementar um Sistema Protótipo de
Micropagamento que foi desenvolvido utilizando-se o protocolo PayMord. O capítulo 8,
enfim, detalhou a Implementação dos componentes do Sistema Protótipo de Micropagamento
utilizando-se a A:rquitetura apresentada no capítulo 7.

Com isto, pode-se concluir que é possível implementar uma solução completa para atender
aos requisitos e às características de uma aplicação de comércio eletrõnico para transações de
pequeno valor monetário, que contemplasse a venda, o pagamento e a entrega de
produtos/informações via Intemet.

Muitas diÊlculdades, contudo, foram vencidas na deHlnição da Arquitetura e Implementação
do Sistema Protótipo de Micropagamento. Para vencê-las, cabe destacar a utilização de
a[goritmos, de rotinas e padrões, como a função ]7as/z peão a]goritmo SHA [3], o a]goritmo de
criptografia assimétrica RSH [26], a montagem de uma ]n6a-Estrutura de Chave
Pública/Privada para a geração de Certificados Digitais X.509 [20], o armazenamento seguro
de certiülcados digitais para proteção da chave privada no padrão PK(=lS#/2 Persona/
.Zlláorma/io/z .ErcÃa/zge Spnrax S/andará [21], a geração de números aleatórios peão a]goritmo
Z?/zzm-.B/zzm-S/zub (.B.BS) [24], o desenho e a implementação de uma Carteira E]etrõnica como
extensão de um navegador (browser), a definição e implanentação de um canal seguro para a
Certiülcação do Usuário junto ao .Bro#er, como também, a deânição e implementação das
mensagens de respostas complementares no processo de compra, cujas definições não
estavam previstas no protocolo Paymord.
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Quanto às perspectivas em relação ao fiituro, existe ainda muito por fazer para construir e
implementar sistemas de Micropagamento Eletrânico que atendam aos requisitos do ponto de
vista tecnológico, à facilidade de uso e à viabilidade económica dente a um cenário de
comércio eletrõnico para transações de pequeno.valoPmonetário.

Do ponto de vista tecnológico, é importante destacar que uma ampla utilização e grande
interesse dos usuários implicará na dependência de uma rede de comunicação com
disponibilidade e servidores de alto desempenho para admitir a carga das operações.
Do mesmo modo, a implementação de sistemas para uma solução de Micropagamento
Eletrânico deverá ser otimizada, de forma a possuir peüormance e eficácia no atendimento às
transições de pagamento.

O estudo apresentado permite definir a facilidade de uso como uma característica prioritária
na construção de tais sistemas, propiciando uma perfeita familiaridade do Usuário com sua
interface. Não só facilidade, como também simplificação e portabilidade para diferentes
equipamentos dos mecanismos de identificação e autenticação do Usuário. Para tanto, a
construção de uma solução de Carteira Eletrõnica deve ser aprimorada buscando um
equilíbrio para tomar de fácil uso estes mecanismos, assim como garantir a segurança na
produção e controle da Moeda Eletrânica.

Uma aplicação de comércio eletrânico para transações de pequeno valor monetário terá sem
dúvida sua viabilidade económica, quando houver um equilíbrio entre os investimentos e o
retomo financeiro das operações realizadas. Para que isso aconteça, há de existir de um lado
uma grande base de comerciantes nesse mercado, oferecendo atrativos, produtos/informações,
e, do outro lado, uma base de usuários que estalam habilitados a fazer compras de tais
produtos/informações e dispostos a efetuar pagamentos por um sistema de Micropagamento
Eletrõnico. Da mesma forma, uma terceira parte neste cenário, que são os .Bro#ers ou
Instituições Financeiras, deverá facilitar a relação de conHlança entre os Usuários e os
Comerciantes.

Os trabalhos aqui expostos levam também em consideração que as Instituições Financeiras,
como Bancos e Empresas de Cartão de Crédito, poderão ser os grandes impulsionadores e
facilitadores de um processo de massificação de uso de soluções de Micropagamento
Eletrânico, visto possuírem uma significativa base de clientes que são usuários de soluções de
Intemet -Banhng, bem como um conjunto de clientes pessoas jurídicas, que são os
comerciantes.

Por fim, entende-se ainda que os mecanismos apresentados nesta dissertação sobre
Micropagamento Eletrânico e sobre o emprego de técnicas de cdptograHia para aplicações de
comércio eletrânico com transações de pequeno valor monetál.io não se restringem aos
negócios via Intemet; eles poderão ser adaptados e serem empregados em outras soluções
tecnológicas e com diversos outros equipamentos eletrânicos, como por exemplo, o telefone
celular, o PAD (Persa/za/ .Dzgí/a/ ,4.çslsfan/) e também em implementações usando smarf
cardo, como fíc#e/s de pagamento.



Referências Bibliográficas

[1] .Ro/za/d .[. .Ríves/ e ..4dí S&am]r, PayWord and MicroMint:
micropayment schemes. May 7, 1996.
}l:Qt!:/8bçQly.lcs.mit.edil/ ivest/RivestShamir-mDav.ps

Two simple

[2] .Ro/za/d .L .lives/, The MD5 message-digest algorithm. Internet Request for
Comments, Apri1 1992. RFC 1321.

[3] Nacional Institute ofStandards and Technology(NIST) FIPS Pubtication 180, Secuxe
flash Standard (SHS), May 11, 1993.

[4] S G/assina/z, M .A4a/passe, .M .4bczdí, .P. GaÀ/vier e .P. Sopa/varro, The Mi]]iCent
Protocol for Inexpensive Electronic Commerce, 1995.
http://www. MlilliCen t. digita 1. com/works/details/papers/Mini Cena- w3c4/MiLli Cett t. h tml

[5] .t .[a!, On the Design and Security of B]ock Ciphers, ]nstitute for Signa] and
Information Processing, ETH-Zentrum, Zurich, Switzeland, 1992.

[6] .Z Z)aCHe/z e P' .Remem, AES Proposal: Rijndael, First Advanced Encryption
Standard (AES) Conference, Ventura, CA, 1998.

[7] Z .Ber/zero.Zee, .R. Fze/dí/zg e .171 Fws4Ãzz/e/sen, Hypertext Transfer Protocol
HTTP/1.0 - RFC 1945, May 1996.
http://www. ietf. org/rfc/rfcl 945. txt

[8] .d. / Me/fezes, P. C. Ha/z Oorsc/zo/ e .S: d.
Cryptography. CRC Press, 1997.

Hans/one, llandbook of Applied

[9] .B. ScAneler, Applied Cryptography - Protocols, Algorithms, and Source Code in
C. John Wiley & Sons, Second Edition, 1996.

[10] .Rou/o gerada, Segurança de Dados -- CriptograHia em Redes de Computadores
Editora Edgard Blücher Ltda, la edição -- 2000.

[ 1 1 ] .Nê/scape Comeu/zfcaf/o/zs Corpora/ío/z, Introduction to SSL, 1998

106



[12] 71 Z)lera;s e CI .,4//e/z, The TLS protocol version 1.0, RFC 2246. Januaw 1999
http://www. ietf. org/rfc/rfc2246. txt

SET Segure Electronic.Transaction LLC. SET specification books
http://www.setco.org/set speciâlcatiYts.html

Índice de los Códigos Fuente (V 2.0).

7: .Berners.Zee, HyperText Markup Language Specification - 2.0, RFC1866,
November 1995.

CI -A41 Sperberg.McQuee/z e Z. .Bzirnard, A Gentle Introduction to SGML

B. <1)z/i/zn e Z). S#u/e, Windows Sockets Nehvork Programming, Addison Wesley,
November 1995. ;z//p./''lt/ww.iocÀe/s.com

/ Poi/e/, Transmission Contro] Protoco], RFC793, September 1981
h ttD ://www. rfc- editor. orv/rfc/rfc 793. txt

D. Chappe/C Understanding ActiveX and OLE. Microsoft Press, 1996.

Public-K.ey Infrastructure(X.509)(pkix).
t!!!p;//w»,w. ieü. orç:/h tml. charters/pki)c- charter. html

RS.4 Z.aóoratodes, PKCS #12 - Personal Information Exchange Syntax Standard -
Version 1.0. June, 1999.

Z?a//imore Zec&/zo/ogies - Web Site.
http://www. baltimore. com/index. html

/V/cioso/t, The ABCs of Active Pare ferver.

1.. B/um, /V. B/um e M. Shud, A Simple Unpredictable Pseudo-Random Number
Generator. FIAM Journal on Clomputing, volume 15, pares 364-383, May 1986

R. T. F/e/d/ng, Relative Uniform Resource Locators. RFC1808. June 1995

[lq

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

107



[26] RS,4 1.aZ)orador/es, Frequent]y Asked Questiona about Today's Cryptography.
Version 4.1, May, 2000.
http://www. rsasecul' iW. com/rsa tabu/fa a/

[27] K. 8ergmann, A High-Leve] Look at Microsoft ]nternet ]nformation Servem
Microsoft Developer Network Technology Group, November 1995.

[28] /n/er/zef So1/2Mare Cb/zsorf/um, ]nternet domain survey, January 2000
h ttp://nww. isc. org/www-20001/report. h tm l

[29] dmazom.com, /nc -- Amazon Web Site
httt)://www.amazon.com

[30] J .Bz/rs/ein, An Imp]ementation of MicroMint. MIT EECS, Master's Thesis, May
lqux

[3 1] 1K3C] Common Markup for Micropayment per-fee-]inks. W3C Working Draft
August 1999.
hUn;:f/wwlw:w3: Qlg/TR/MicroPa ámen t- Markup/

[32] /Z.AZ IBM Micro Payments -- Charge per c]ick on the Web. October 1999
h ttp://www. hrl. il. ibm . com/mpa v/

[33] M3(1:, Micropayments Overview. August 1999.
h ttD://www. w3. org/ECommerce/Micropa ámen ts/Overvie w. h tml

[34] .d. }l/erzberg, Safeguarding Digita] Library Contents -- Charging for Online
Content. D-Lib Magazine, January 1998.
http://www. dlib. org/dlib/ianuarv98/ibm/Olherzbere. h tml

[35] C/níversíO of Sou/&er/z(]=a/{áor/zia, /nÚorma/ío/z ,Sc/e/ices /ns/í/u/e, The NetCheque
(SM) Network Payment System
http://www. netcheque. org

[36] W. Sfa///ng$ Cryptography and Network Security: Principie and Practice
Second Edition, Prentice-Hall, New Jersey, 1999.

[37] t/SGZS7's GOS7 Group, The Kerberos network authentication service
http://www. isi. edu/post/indo/kerberos

[38] i./7WZZD]7;HC7' }Horh/zg Group, United Nation Directories for EDI, 1995
!!!1111//wwwwnece. orR/frade/UDldid

108



[39] Z). Eai//a#e, .B. .Boesc&, S. Croc#er e Àd] Xes]/, CyberCash credit card protocol
version 0.8. Internet Draft, July 1995.
ftp://ds. in terá't ic. net/intern et- drafts/draft- eastlake- cvbercctsh-w08- 00. txt

[40] C]berCZzs.b, /nc -- CyberCash Web Site
http ://www. cvbercash. com

[41] Z dome.9, Mondex on 'the future of money'. Submission to the US llouse of
Representatives, 1996.
h!!D!.Í/www:Flor dex. co m/hserep. h tm

[42] G. -A/edvlnsÃy e .B. C. .Nêumízn, Netcash: A design for practica] e]ectronic currency
on the \nternet. In Proceedings ofl" tlte ACM Conference Olt Computer and
(:b/lzlzz nlcafian ,Secar/O, November 1993.

109


