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MÉTODO PARA CONTROLAR UM DISPOSITIVO TERMINAL MÓVEL, DISPOSITIVO 

TERMINAL MÓVEL HABILITADO PARA REALIZAR TRANSAÇÕES DE DADOS SEM FIO 

E SISTEMA DE TRANSAÇÃO DE DADOS SEM FIO

Campo da Invenção

A presente invenção relaciona ao campo de controle dos terminais móveis que são 
equipados com cartão inteligente de dispositivos de comunicação de campo próximo.

Geralmente, a presente invenção endereça o campo de tecnologia de comunicação 
local, tal como estas tecnologias de comunicação de curto alcance que envolvem as tecnologias 
de acoplamento eletromagnéticas/eletroestátiscas e as tecnologias de comunicação de alcance 
limitado óptico, isto é as tecnologias de comunicação de campo próximo (NFC). Em uma 
possível incorporação do NFC, o acoplamento eletromagnético e/ou eletrostático é 
implementado na parte da frequência de rádio (RF) do espectro eletromagnético, usando por 
exemplo a tecnologia de identificação de frequência de rádio (RFID), que principalmente inclui 
os transponders de identificação de frequência de rádio (RFID) também referenciados como 
indicadores de frequência de rádio (RFID) e os leitores do transponder de frequência de rádio 
também referenciados por simplicidade como leitores de frequência de rádio (RFID).

Descrição da técnica anterior

Os transponders de identificação de frequência de rádio (RFID) são extensamente 
usados para etiquetar objetos, estabelecer as identidades das pessoas e reconhecer os objetos 
providos com os transponders de identificação de frequência de rádio (RFID). Basicamente, 
os transponders de identificação de frequência de rádio (RFID) incluem um circuito eletrônico 
com capacidade de armazenamento de dados e uma interface de rádio frequência (RF) e uma 
interface de frequência alta (HF), respectivamente, que acopla a antena ao circuito
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eletrônico. Os transponders de identificação de frequência de rádio (RFID) são acomodados 
tipicamente em recipientes pequenos. Dependendo das exigências feitas no desenvolvimento 
dos transponders de identificação de frequência de rádio (RFID) (i.e. a taxa de transmissão 
de dados, a energia de interrogação, a faixa de transmissão etc.), diferentes tipos são providos 

5 para aprovisionamento de dados e transmissão em diferentes frequências de rádio, por 
exemplo dentro de uma faixa de vários 10-100 kHz para algum GHz, respectivamente, (por 
exemplo 134 kHz, 13,56 MHz, 860-928 MHz etc; apenas para ilustração).

Duas classes principais de transponders de identificação de frequência de rádio (RFID) 
10 podem ser distinguidas, i.e. os transponders ativo e passivo. Os transponders de identificação 

de frequência de rádio passivo (RPID) são ativados pelos leitores de transponder de 
identificação de frequência de rádio (RFID) que geram um sinal de interrogação, por exemplo 
um sinal de frequência de rádio (RF) a uma certa frequência. Os transponders de identificação 
de frequência de rádio ativo (RFID) incluem as suas próprias fontes de alimentação tais como 

15 baterias ou acumuladores para energizar.

As aplicações de pagamento e bilhetagem são consideradas como uma das áreas de 
uso emergente mais importante que influenciará na tecnologia de identificação de frequência 
de rádio (RFID). Por exemplo, um terminal portátil tal como um telefone móvel que 

2 0 implementa um transponder de identificação de frequência de rádio (RFID) pode ser utilizado 
para prover/apresentar um bilhete eletrônico ou codificado digitalmente, que tem sido obtido, 
para o sistema de posto de fiscalização de bilhetes de uma entrada de um sistema de 
transporte público. O bilhete codificado digitalmente, que tem sido obtido, par ao sistema de 
posto de fiscalização de bilhetes de uma entrada de um sistema de transporte público. O

2 5 bilhete codificado digitalmente é lido pelo leitor de identificação de frequência de rádio
correspondente (RFID), com o qual o sistema do posto de fiscalização é equipado, e é então 
analisado. No caso de validar o bilhete codificado digitalmente, o acesso ao sistema de 
transporte público é concedido ao dono do terminal portátil. Os bilhetes codificados 
digitalmente não são necessariamente apenas um pedaço de código. Eles também podem

3 0 incluir uma informação de autenticação, como por exemplo no caso de 30 bilhetes de viagem,
em que a
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compra atual de um bilhete pode necessitar ser incluída na aplicação de bilhetagem, de forma 
que o inspetor observe que a pessoa realmente comprou estes bilhetes.

Vantajosamente, tal sistema de posto de fiscalização de bilhete pode estar disponível
5 para os sistemas de transporte público em várias cidades, que podem resultar na exigência 

para codificar diferentes bilhetes codificados digitalmente. Além disso, o sistema de posto de 
fiscalização de bilhete ilustrado pode ser estendido para ser similar aos registros codificados 
digitalmente, tais como a informação do cartão de crédito, a informação do cartão fidelidade, 
bilhetes de cinema e similares, onde o terminal portátil executa a troca de informações com o 

10 mesmo equipamento, por exemplo equipamento de ponto-de-venda. As mesmas aplicações 
podem ser realizadas usando códigos visuais apresentados por dispositivos de codificação 
visuais e por dispositivos de varredura visuais permitindo a leitura dos códigos visuais dos 
dispositivos de codificação visuais.

15 Em combinação com a tecnologia acima mencionada, o uso de cartões inteligentes é
continuamente crescente. Os cartões inteligentes modernos provêem um desenvolvedor de 
aplicação com um ambiente seguro e de proteção contra a falsificação para desenvolver um 
alto valor, aplicações seguras e complexas. Os cartões inteligentes incluem uma unidade de 
processamento central como também áreas de memória seguras que tornam o acesso não 

2 0 desejado por terceiras partes muito difícil. Em adição, dispositivos criptografados dentro do 
cartão inteligente que abre o desenvolvimento dos cartões inteligentes para as aplicações 
seguras como aplicações bancárias ou mesmo de identificação pessoal.

Normalmente, os cartões inteligentes criam um ambiente seguro para armazenar os 
2 5 itens de valor monetário enquanto a característica sem contato é rápida e conveniente par aos 

usuários que necessitam apenas trazer o cartão em proximidade com o leitor de cartão. Estes 
tipos de cartões sem contato não requerem o Número de Identificação Pessoal (PIN) e são 
então adequados para transações de baixo-valor e de alto-volume. Os usuários do cartão 
podem carregar

30
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o valor no cartão usando uma Caixa Automática (ATM) ou um quiosque para transferir dinheiro 
da conta corrente, poupança, uma conta de cartão de crédito ou inserir dinheiro no ATM. O 
usuário põe o cartão ATM ou dinheiro na máquina e posiciona o cartão sem contato próximo 
da leitora/escrita sem contato pra completar a transferência de dinheiro. Estes ATMs são 

5 tipicamente localizados na entrada da estação de trânsito onde os clientes compram os vales 
transportes. A popularidade dos cartões sem contato para trânsito têm crescido, de forma que 
outros vendedores na área que cerca o sistema de trânsito aceitam o cartão sem contato para 
pagamento de compras como estacionar, comida rápida, lojas de conveniência, postos de 
gasolina e máquinas de vendas. Muitos comerciantes estão instalando leitoras/escrita de 

10 cartão inteligente sem contato nas suas lojas para prover a habilidade para aceitar cartões 
inteligentes como uma forma de pagamento. Será apreciado que as incorporações acima 
mencionadas relativas aos cartões inteligentes são apenas fornecidas para explicar os possíveis 
desenvolvimentos dos cartões inteligentes sem qualquer intenção de limitação. É também 

imaginável que os cartões inteligentes possam ser usados em conexão com o cartão de credito 
15 e as transações de débito com valor dinâmico, por exemplo.

A ideia de adicionar um cartão inteligente em um telefone móvel ou dispositivo do 
usuário em combinação com uma leitora/escrita sem contato é bem conhecida no estado da 
técnica, mas há uma necessidade para proporcionar ao usuário um dispositivo de controle 

2 0 para cartão inteligente e também com dispositivos para controlar o dispositivo sem contato.
As incorporações atuais dos telefones de cartão inteligente ou telefones móveis que tem um 
módulo de cartão inteligente respectivamente não proporcionam ao usuário uma interface de 
controle total, de forma que um procedimento fraudulento ou não desejado não pode ser 
proibido ou observado pelo usuário do telefone.

25

Resumo da Invenção
Um objeto da presente invenção é prover um método e um dispositivo para prover um 

método e um dispositivo para prover ao usuário do dispositivo móvel adaptado para executar
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uma transação de dados NFC com uma interface de controle máxima, de forma 

que eventos fraudulentos ou não desejados sejam eliminados. Outro objeto da 

presente invenção é prover disposições e sistemas que permitem executar a 

metodologia acima indicada.

5 Os objetos da presente invenção são solucionados pelo assunto

definido nas reivindicações independentes apensas.

De acordo com o primeiro aspecto da presente invenção, é provido 

um método para controlar o dispositivo do terminal móvel, em que o dispositivo

inclui um módulo de cartão inteligente e um módulo de comunicação de campo 

10 próximo. Na primeira operação, a operação do cartão inteligente no dispositivo do

terminal móvel é iniciada, o que resulta na ativação ou comutação do módulo de

cartão inteligente. A aplicação de cartão inteligente pode ser iniciada pelo usuário

ou baseado no local do dispositivo do terminal móvel. Que é o caso, por exemplo,

se o dispositivo do terminal móvel for localizado na área de um ponto de vendas

15 do terminal, a aplicação de cartão inteligente iniciará automaticamente. Então, o 

início do tempo controlado de certas aplicações é concebível. Então pode ser 

determinado se a aplicação de cartão inteligente iniciada é uma aplicação para 

executar as transações de dados com as entidades externas e no caso de uma 

determinação afirmativa, será ativada uma conexão entre o módulo de cartão

inteligente e o módulo NFC. Assim, o módulo NFC ativado está agora pronto para 

prover as transmissões de dados, por exemplo.

De acordo com outra incorporação da presente invenção, o passo de 

autorização é baseado na entrada do usuário. Assim, o controle total do dispositivo 

é provido.

25 De acordo com uma incorporação da presente invenção, a ativação

do módulo de cartão inteligente é baseada na execução do passo de autorização 

para ativar a funcionalidade do módulo do cartão inteligente. Assim, a privacidade 

e a segurança para certas aplicações do cartão inteligente são asseguradas.

De acordo com outra incorporação da presente invenção, o módulo 

30 do cartão inteligente ativado é acessível apenas durante um tempo pré-definido.
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Assim, uma ativação acidental do módulo do cartão inteligente é proibida porque o 

módulo do cartão inteligente e também o módulo NFC desativará depois de um 

certo período de tempo Então, o período de tempo pode ser estabelecido pelo 

usuário autorizado do dispositivo móvel.

5 De acordo com outra incorporação da presente invenção, a ativação

do módulo do cartão inteligente é baseada na entrada do usuário por meio de uma 

interface gráfica do usuário (GUI).

De acordo com outra incorporação da presente invenção, a conexão 

entre o módulo do cartão inteligente e o módulo NFC é inválida se a aplicação do 

10 cartão inteligente corresponde a uma aplicação interna. Se a aplicação interna foi 

selecionada pelo usuário, o módulo NFC é desativado para impedir o uso sem 

autorização do módulo NFC.

De acordo com outra incorporação da presente invenção, a ativação 

do módulo do cartão inteligente é provida automaticamente por meio da unidade 

15 de controle do terminal móvel (MCU). Assim, nenhuma entrada do usuário é 

necessária para ativar o módulo, resultando em um controle conveniente do 

dispositivo móvel.

De acordo com outra incorporação da presente invenção, o inicio da 

aplicação do cartão inteligente é provido dependendo do ambiente do dispositivo.

20 Assim, se o dispositivo móvel é localizado próximo a um ponto de vendas, por 

exemplo, uma aplicação de pagamento começará automaticamente. A detecção 

do ambiente do dispositivo também pode ser ativada pelo usuário ao "tocar" uma 

indicação próxima de um ponto de venda do terminal, ou detectado por meio, por 

exemplo, de um dispositivo GPS ou por outro dispositivo de determinação do local

25 dentro do dispositivo móvel.

De acordo com outra incorporação da presente invenção, as 

transações de dados são transações de dados sem fio com uma segunda parte, 

as transações são providas em um ambiente de comunicação NFC. Desta 

maneira, o dispositivo móvel é adaptado para executar diferentes aplicações que 

30 requerem a troca de dados entre duas ou mais partes ou similares.
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De acordo com outra incorporação da presente invenção, executar a

transmissão de dados sem fio inclui receber uma notificação da segunda parte e 

enviar os dados de reconhecimento para a segunda parte, ambos correspondendo 

a transmissão de dados sem fio em questão. Ao receber os dados de notificação 

5 da segunda parte, cada transação de dados executada pelo dispositivo móvel 

pode ser rastreada de volta.

De acordo com outra incorporação da presente invenção, o método 

também inclui os passos de: obter ao menos um recibo digital correspondendo a 

cada transação de dados sem fio executada com a segunda parte, armazenando 

w ao menos um recibo digital em um dispositivo de armazenagem, colecionar todos 

os recibos digitais durante um período de tempo predeterminado no dispositivo de 

armazenagem, receber todo o recibo digital da parte de provimento do serviço, em 

que todo o recibo digital é acumulado pela parte de provimento do serviço durante 

um período de tempo predeterminado, e comparar os recibos digitais colecionados 

15 com todo o recibo digital recebido da parte de provimento do serviço.

De acordo com outra incorporação da presente invenção, o recibo 

digital e o recibo digital total incluem ao menos um dado de informação de data e 

hora, os dados de balanço do cartão de crédito, os recibos de compras em 

conexão com um certo comerciante ou similar. Devido aos dados incluídos é 

20 possível nomear cada recibo para uma certa transação. Estes dados podem ser 

comparados com a fatura mensal da empresa do cartão de crédito convencional, 

por exemplo, sem a necessidade de armazenar os recibos em papel.

De acordo com outra incorporação da presente invenção, a 

comparação é provida para cada transação com base em tempo real. Quer dizer, é 

25 possível verificar o recibo armazenado no lado de provimento do serviço com o 

recibo recebido atual sem qualquer retardo no tempo.

De acordo com outra incorporação da presente invenção, o método 

inclui direcionar todo o recibo digital recebido e os recibos digitais colecionados 

para outra entidade. Assim, a outra entidade provê a funcionalidade de uma 

30 entidade de terceira parte, em que a parte provê um sistema de armazenamento
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de dados seguro e certificado, por exemplo.

De acordo com outro aspecto da presente invenção, é provido um 

produto de programa de computador que inclui seções de código de programa 

armazenadas em um dispositivo de leitura para executar as operações do método 

5 de acordo com quaisquer das incorporações acima mencionadas da invenção, 

quando o produto de programa de computador é rodado em um dispositivo 

baseado em processador, um computador, um terminal, um dispositivo de rede, 

um terminal móvel, ou um terminal habilitado a comunicação móvel.

De acordo com outro aspecto da presente invenção, é provido um

10 produto de programa de computador incluindo seções de código de programa 

armazenadas em um dispositivo de leitura para executar as operações do método 

acima mencionado de acordo com uma incorporação da presente invenção, 

quando o produto de programa de computador é rodado em um dispositivo 

baseado no processador, um computador, um terminal, um dispositivo de rede, um 

15 terminal móvel, ou um terminal habilitado a comunicação móvel.

De acordo com outro aspecto da presente invenção, é provida uma 

ferramenta de software. A ferramenta de software inclui partes de programa para 

executar as operações dos métodos acima mencionados quando a ferramenta de 

software é implementada em um programa de computador e/ou executada.

20 De acordo com outro aspecto da presente invenção, um sinal de

dados de computador embutido em uma onda da portadora e as instruções 

representativas são providas quando executadas pelo processador ocasionando 

que as operações do método de acordo com a incorporação acima mencionada da 

invenção sejam executadas.

25 De acordo com ainda com outro aspecto da presente invenção, um

dispositivo do terminal móvel habilitado para executar as transações de dados sem 

fios é provido. O dispositivo inclui um módulo de cartão inteligente, em que o 

módulo de cartão inteligente é apenas acessível após a autenticação do usuário e 

por um certo período de tempo, um módulo de Comunicação de Campo Próximo

30 (NFC), um módulo de memória, dispositivos para iniciar uma aplicação de cartão
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Inteligente no dispositivo do terminal móvel resultando na ativação do módulo de 

cartão inteligente, para determinar se a aplicação de cartão inteligente iniciada é 

uma aplicação para executar as transações de dados com as entidades externas; 

dispositivos para comutar o módulo NFC no caso de uma determinação afirmativa;

5 e uma unidade de processamento central (CPU, MCU) interconectando o módulo 

de telecomunicações móvel, o módulo de cartão inteligente, o módulo NFC e o 

módulo de memória, em que a CPU é adaptada para controlar a operação do 

dispositivo móvel.

De acordo com ainda outra incorporação da presente invenção, o

10 dispositivo do terminal móvel inclui dispositivos para obter ao menos um recibo 

digital correspondente a cada transação de dados sem fio executada com a 

segunda parte, dispositivos para armazenar ao menos um recibo digital em um 

dispositivo de armazenagem, dispositivos para colecionar todos os recibos digitais 

durante um período de tempo predeterminado em um dispositivo de

15 armazenagem, dispositivos para receber todo um recibo digital de uma parte de 

provimento do serviço, em que todo o recibo digital é acumulado pela parte de 

provimento do serviço durante um período de tempo predeterminado, e 

dispositivos para comparar os recibos digitais colecionados com todo o recibo 

digital recebido de uma parte de provimento do serviço.

20 De acordo com ainda outra incorporação da presente invenção, o

dispositivo inclui um módulo de relógio para controlar todos os eventos orientados 

a tempo dentro do dispositivo.

De acordo com ainda outra incorporação da presente invenção, o 

dispositivo inclui um módulo de telecomunicações para conectar a uma rede de 

25 rádio celular para receber todo o recibo digital de uma parte de provimento do 

serviço. Por meio do módulo de telecomunicações, o dispositivo é adaptado para 

usar as redes celulares existentes, por exemplo, para receber diferentes dados, 

como recibos ou similares.

De acordo com ainda outra incorporação da presente invenção, o

30 dispositivo inclui um dispositivo de armazenagem de recibo embutido dentro do
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módulo de cartão inteligente para armazenar os dados relacionados a transação.
De acordo com ainda outra incorporação da presente invenção, um sistema de 

transação de dados sem fio é provido. O sistema inclui ao menos um dispositivo do terminal 
móvel e uma pluralidade de entidades externas, em que os dispositivos dos terminais móveis 

5 são adaptados para proporcionar as transações de dados bidirecionais com as entidades 
externas.

De acordo com ainda outro aspecto da presente invenção, um módulo de cartão 
inteligente é provido, o módulo inclui: uma unidade de controle de cartão inteligente, um 
módulo de área de armazenagem segura, uma primeira interface, em que a primeira interface 

10 é a interface de ligação, e a segunda interface, em que a segunda interface é uma interface 
de comunicação.

De acordo com ainda outra incorporação da presente invenção, a primeira interface é 
controlada por um módulo de temporizador. Assim, uma operação baseada no tempo da 
primeira interface é habilitada. Em adição, é imaginável que o primeiro dispositivo seja 

15 energizado automaticamente de maneira baseada no tempo.
De acordo com ainda outra incorporação da presente invenção, a segunda interface é 

controlada pela comutação da seleção de aplicação entre uma interface da unidade de controle 
do terminal móvel e uma interface de comunicação de campo próximo. Assim, é possível 
comutar entre uma aplicação externa e uma aplicação interna. Aplicação externa pode ser 

2 0 provida por meio da interface FC e a aplicação interna usa a unidade de controle do dispositivo 
do terminal móvel CPU. Em adição, é imaginável que a aplicação interna possa ser conduzida 
por meio da interface GSM/UMTS, ou similar.

As vantagens da presente invenção se tornaram aparentes ao leitor da presente 
invenção, ao ler a descrição detalhada referente às incorporações da presente invenção, nas 

2 5 quais o conceito inventivo é facilmente compreensível.
Ao longo da descrição detalhada e dos desenhos apensos, os mesmos ou componentes 

similares, unidades ou dispositivos serão referenciados pelos mesmos números de referência 
para os propósitos de compreensão.

Petição 870180138958, de 08/10/2018, pág. 13/23



11/32

Será observado que as designações, dispositivo portátil, dispositivo

móvel e eletrônico portátil do consumidor (CE) são sinônimos e usados ao longo 

da descrição.

Breve Descrição das Figuras

5 Os desenhos apensos são incluídos para prover um melhor

entendendo da invenção e são incorporados aqui e constituem uma parte desta 

especificação. Os desenhos ilustram as incorporações da presente invenção e 

juntamente com a descrição servem para explicar os princípios da invenção. Nos 

desenhos:

10 Figura 1 - ilustra uma seqüência operacional básica a ser operada

pelo dispositivo do terminal móvel de acordo com uma incorporação da presente 

invenção;

Figura 2a - ilustra esquematicamente uma disposição exemplar de 

um módulo de cartão de credito e um módulo NFC em conexão com outros

15 elementos dentro do dispositivo móvel de acordo com uma incorporação da 

presente invenção;

Figura 2b - ilustra esquematicamente uma disposição exemplar de 

um módulo de cartão inteligente e um módulo de comunicação de área ampla em 

conexão com outros elementos dentro de um dispositivo móvel de acordo com 

20 uma incorporação da presente invenção;

Figura 3 - ilustra um ambiente operacional exemplar que se 

beneficiaria das incorporações da presente invenção em conexão com a 

disposição exemplar dentro de um dispositivo móvel;

Figura 4a - apresenta um possível caso de uso de um dispositivo 

25 móvel adaptado para executar o método de acordo com uma incorporação da 

presente invenção;

Figura 4b - ilustra duas incorporações imagináveis da presente 

invenção, em que o dispositivo móvel coleciona e compara os dados relacionados 

a transação com os dados armazenados de acordo com a presente invenção;

30 Figura 5 - ilustra esquematicamente um diagrama em blocos
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Incluindo os componentes funcionais e estruturais de um dispositivo eletrônico 

portátil do consumidor (CE) de acordo com uma incorporação da presente 

invenção; e

Figura 6 - apresenta um módulo de cartão inteligente de acordo com

5 a presente invenção.

Descrição Detalhada da Invenção

Com referência à Figura 1, uma seqüência operacional básica de um 

método para controlar um dispositivo do terminal móvel de acordo com uma 

incorporação da presente invenção é ilustrada. No primeiro passo operacional 

ío S100, o método para controlar o dispositivo móvel é iniciado, em que o usuário, 

por exemplo, ativa ou inicia uma aplicação do cartão inteligente. Por exemplo, o 

usuário quer executar uma aplicação de pagamento ou bancária, assim é 

necessário que o dispositivo proporcione um ambiente seguro/a prova de 

falsificação. De acordo com as incorporações da presente invenção, a aplicação 

15 de cartão inteligente pode ser ativada pelo usuário através da interface do usuário 

(UI) do dispositivo do terminal móvel, ou alternativamente a ativação da aplicação 

de cartão inteligente pode ser executada por uma unidade de controle móvel 

(MCU) baseado, por exemplo, nas condições ambientais do dispositivo do terminal 

móvel.

20 Em resposta à ativação da aplicação de cartão inteligente, um

módulo de cartão inteligente seguro contendo os dados seguros/a prova de 

falsificação é energizado como indicado, por exemplo, no operacional S110, que 

pode ser controlado pelo temporizador.

Em uma operação condicional S120, o dispositivo do terminal móvel

25 determinará se a aplicação iniciada é uma aplicação externa para executar as 

transações com as entidades externas como um ponto de vendas do terminal 

(POS) por exemplo. A transação será provida por meio de um módulo NFC 

incluído dentro do dispositivo. Se o usuário escolhe uma aplicação interna, 

correspondendo a uma ramificação NÃO da operação S120, a operação interna

30 será iniciada. A operação interna pode corresponder, por exemplo, a uma
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operação de gerenciamento de cartão inteligente interno, em que o usuário 

controla os dados armazenados no cartão, ou similar.

Se uma aplicação externa for selecionada de acordo com a 

ramificação SIM da operação condicional S120, uma conexão entre o módulo do

5 cartão inteligente seguro e o módulo NFC será ativada, como apresentado com 

referência ao passo operacional S130, em que uma conexão entre o módulo de 

cartão inteligente e o módulo NFC é ativada. Assim, o dispositivo do terminal 

móvel é permitido para comunicar com as entidades externas pelo módulo NFC. O 

controle do módulo NFC pode opcionalmente ser provido pela MCU ou por

10 exemplo através do módulo do cartão inteligente.

Após ativar o módulo NFC, o dispositivo móvel pode agora executar a 

transação de dados sem fio por meio do módulo NFC em conexão com o módulo 

do cartão inteligente. O dispositivo móvel provê um ambiente a prova de 

falsificação dentro do cartão inteligente e, a comunicação de dados entre as partes 

15 conectadas pode ser cifrada ou codificada. A aplicação do cartão inteligente não é 

diretamente acessível do exterior; assim pode servir como uma plataforma para 

aplicações complexas e sensíveis, tal como, por exemplo as aplicações bancárias 

e as transações de cartão de crédito.

Para assegurar segurança e controle em várias incorporações da

20 presente invenção, incluindo as incorporações onde, o módulo de cartão 

inteligente seguro, ou o módulo de cartão inteligente seguro e o módulo NFC 

foram acidentalmente ativados, e a incorporação onde uma transação baseada 

NFC foi conduzida, o temporizador será iniciado, correspondendo a operação 

S140. O temporizador mede o tempo decorrido dentro do módulo NFC e a

25 aplicação de cartão inteligente é ativada. Este passo pode ser provido por causa 

dos assuntos de segurança. Se o valor do temporizador predeterminado expirar, 

este corresponde a ramificação SIM da operação condicional S150, que conduz a 

uma operação onde, o módulo de cartão inteligente seguro, ou a conexão entre o 

módulo de cartão inteligente seguro e o módulo NFC será fechada. Este

30 procedimento provê segurança máxima para o usuário que carrega o dispositivo
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móvel, porque este impede o uso acidental ou falso de uma aplicação sensível por 

meio do cartão inteligente. Adicionalmente, se o módulo do cartão inteligente 

seguro, ou a conexão entre o módulo de cartão inteligente seguro e o módulo NFC 

é desativada, não há nenhuma possibilidade de acesso ao cartão inteligente por

5 um impostor que tenta roubar o dispositivo.

Se o valor do temporizador permanece dentro de um valor desejado,

a transação de dados sem fio de acordo com a entrada do usuário será iniciada, 

S160 e a seqüência operacional terminará. Os passos operacionais mencionados 

acima podem ser reiniciados, correspondendo a uma nova repetição.

ίο A Figura 2a ilustra esquematicamente uma disposição exemplar de

um módulo de cartão inteligente e um módulo NFC em conexão com outros 

elementos dentro de um dispositivo móvel de acordo com uma incorporação da 

presente invenção.

De acordo com uma incorporação da presente invenção, um

15 elemento de cartão inteligente seguro 200 é integrado em um dispositivo móvel 

(não mostrado na Figura 2a) que é esquematicamente ilustrado com referência a 

Figura 3. O módulo do cartão inteligente 200 também pode incluir um módulo de 

área de armazenagem segura 201. O módulo de armazenagem segura 201 pode 

ser usado para armazenar diferentes dados em um ambiente a prova de

20 falsificação no cartão inteligente. Os dados podem incluir aplicações seguras, 

dados privados, recibos importantes ou similares. Como ilustrado, o elemento do 

cartão inteligente seguro 200 é conectado a uma fonte de alimentação através do 

comutador controlado pelo usuário SW1, que provê energia necessária ao 

elemento do cartão inteligente seguro para energizar ou desativar este. O

25 elemento do cartão inteligente seguro 200 é também conectado através do 

comutador SW2 ou para a interface de Comunicação de Campo Próximo (NFC) 

210 proporcionando conectividade com os dispositivos externos por meio de usar, 

por exemplo, uma conexão RFID ou óptica, ou alternativamente para MCU 

terminal (510) para prover controle ao elemento do cartão inteligente seguro 200.

30 Deveria ser observado que o termo unidade de controle móvel (MCU) e unidade de
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processamento central (CPU) são sinônimos usados ao longo da descrição.

A interface NFC 210 provê meios necessários para comunicar com 

os indicadores/disposítivos externos usando, por exemplo, a tecnologia RFID de 

forma que o terminal possa conduzir o pagamento baseado RFID e as transações 

5 de bilhetagem, mas não limitadas à estas. A interface NFC 210 permite as 

operações de leitura e escrita a serem conduzidas para e dos 

indicadores/disposítivos externos e também a comunicação do tipo ponto-a-ponto 

entre dois terminais NFC. O elemento do cartão inteligente seguro 200 é 

diretamente acoplado a interface NFC 210, por meio do comutador SW2 para 

io assegurar que não haverá nenhum retardo desnecessário dentro da lógica do 

terminal que pode obstar/impedír as transações devido à natureza ou comunicação 

RFID, que requererá tempos de resposta rápidos. Por exemplo, uma transação 

RFID será tipicamente conduzida dentro de centenas de milesegundos.

Com referência à Figura 3, os componentes fundamentais

15 mencionados usados para controlar o módulo do cartão inteligente 200 ou 

elemento, respectivamente e o módulo NFC 210 ou elemento são resumidos com 

referência ao sinal de referência 300.

O terminal MCU 510 é responsável por direcionar as operações 

terminais globais e executar as várias aplicações. Em conexão com o MCU há um 

20 dispositivo de armazenagem de interface aplicação/aplicação 530, que é 

ι responsável por manter as interfaces de aplicação/aplicação disponíveis para o 

MCU 510 executar.

A seguir descreve a operação dos comutadores mencionados acima 

SW1 e SW2. O comutador de potência SW1 permite ao usuário do terminal móvel 

25 (ou MCU baseado em certas condições) controlar a operação do elemento do 

cartão inteligente seguro 200, de forma que as aplicações asseguradas no 

elemento do cartão inteligente seguro 200 não podem ser contatadas sem o 

usuário ou controle MCU. Assim, quando um usuário quer que as aplicações 

seguras interativas/ativas armazenadas no elemento do cartão inteligente seguro 

30 2 00, o comutador pode ser ativado ao selecionar, por exemplo, as aplicações



16/32

seguras da interface de usuário do terminal (UI), que fecha o comutador SW1 para 

ativar o elemento do cartão inteligente seguro. O comutador de energia SW1 pode 

ser associado preferivelmente com o temporizador, que abre o comutador SW1 

(desativa o elemento de cartão inteligente seguro) após um período de tempo pré- 

5 definido (selecionável pelo usuário) (tempo pode ser por exemplo 15, 30, 45, ou 60 

segundos), que assegura que o elemento do cartão inteligente seguro 200 não 

será ativo sem querer ou acidentalmente. O usuário pode ser provido com uma 

interface UI para selecionar a condição do temporizador adequada a ser usada 

como um controle default para desativar o elemento do cartão inteligente seguro 

io 200. Em adição, o MCU 510 podería ser capaz de prover as indicações que o 

elemento do cartão inteligente seguro é ativo e adiar o ponto de partida do 

temporizador, por exemplo.

A ativação do elemento de cartão inteligente seguro pode ser feita 

sem certos passos de autorização. A autorização é tipicamente terminada ao

15 solicitar um certo código PIN do usuário terminal para ativar o elemento do cartão 

inteligente seguro 200. Quando o usuário seleciona, por exemplo, "aplicações de 

pagamento móveis” da UI do terminal, o PIN de autorização é solicitado e se o PIN 

correto é entrado, o elemento do cartão inteligente seguro 200 é ativado e as 

aplicações de pagamento móveis são ativas. O usuário pode também ser 

20 proporcionado com uma chance para mudar o código PIN. Se o usuário falha em 

prover o código PIN necessário subseqüentemente para por exemplo três vezes, o 

elemento do cartão inteligente seguro será fechado permanentemente a menos 

que um código de autorização de nível mais alto (compare os códigos SIM e PUK 

no GSM) seja entrado para re-ativar o elemento do cartão inteligente seguro 200.

25 Este código podería ser provido para todos os usuários em um dispositivo 

separado e se necessário, os usuários podem solicitar este código de um provedor 

de serviço (por exemplo, uma entidade de autorização de transação) em resposta 

ao provimento de uma autenticação válida.

O comutador interno/externo SW2 permite ao usuário do terminal 

30 (aplicação selecionada) controlar a operação/interface atual do elemento do cartão
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Inteligente seguro 200. Se por exemplo uma aplicação de pagamento móvel é 

iniciada, o comutador SW2 é fixado para ativar a interface NFC 210 para permitir a 

comunicação com as fontes externas, correspondendo a Posição 1 do comutador 

SW2, tal como, por exemplo conduzindo as transações de pagamento/bilhetagem

5 com o uso de aplicações seguras no elemento do cartão inteligente seguro 200. O 

usuário do terminal móvel pode ser proporcionado também com uma interface 

para selecionar apenas certas aplicações das aplicações a serem ativas, de forma 

que o elemento do cartão inteligente seguro é energizado, mas apenas certas 

aplicações de transação seguras podem estar ativas. A operação também pode 

ío ser controlada pelo MCU, baseado nas aplicações ativas e contexto ou no 

ambiente atual do terminal para assegurar que apenas as aplicações preferidas 

estejam disponíveis. A seleção das aplicações é baseada no controle do software, 

de forma que o conjunto das aplicações disponíveis ou é controlável pelo usuário 

do terminal móvel, por exemplo ao selecionar certas aplicações para estarem 

is abertas, ou pelo MCU baseado no contexto atual do terminal. Com este tipo de 

funcionalidade, uma fonte externa (por exemplo, um terminal POS 310 ou similar) 

não pode “varrer’* todas as aplicações que residem no elemento do cartão 

inteligente seguro 200, que aumenta a segurança e os aspectos de anonimato da 

presente invenção.

20 Se o comutador interno/externo SW2 for estabelecido para

I comunicação interna, correspondendo a Posição 2, o comutador SW2 permite ao 

usuário do terminal móvel interagir com as aplicações seguras no elemento do 

cartão inteligente seguro, sem um módulo NFC ativo 210. Esta interação podería 

incluir uma informação de registro de leitura das aplicações e interagir com as

25 aplicações. O elemento de cartão inteligente seguro é capaz de manter um registro 

mantendo o registro de cada transação (por exemplo 2005-03-31; 25.50USD; loja 

de departamentos: Safeway etc.) relativo às transações de pagamento/bilhetagem. 

Quando o comutador SW2 é fixado para comunicação interna, o usuário é capaz 

de ver a informação relativa às transações conduzidas e controla as aplicações no

30 elemento do cartão inteligente seguro 200, por meio de uma interface gráfica do
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usuário, por exemplo,

A Figura 2b ilustra esquematicamente uma disposição exemplar do 

módulo de cartão inteligente e um móduio de comunicação de área ampla em 

conexão com outros elementos dentro de um dispositivo móvel de acordo com

5 uma incorporação da presente invenção.

De acordo com esta incorporação da presente invenção, um 

elemento de cartão inteligente seguro 200 é integrado em um dispositivo móvel 

(também não mostrado na Figura 2b), que é esquematicamente ilustrado com

referência à Figura 3. A incorporação da presente invenção que é descrita com 

ío referência a Figura 2b provê uma funcionalidade análoga a da incorporação

descrita com referência a Figura 2a. A diferença principal entre estas

incorporações é a interface que é adaptada para comunicar com as entidades

externas. A incorporação descrita com referência a Figura 2a usa um modelo de

comunicação NFC, em que a incorporação que é descrita na Figura 2b, usa uma 

15 interface de rede de área geograficamente distribuída 580. A interface 580 é

descrita em detalhes a seguir.

Nesta incorporação particular, todas as transações de dados são 

providas por meio de uma interface de rede de área geograficamente distribuída

580, e o módulo do cartão inteligente 200 serve como um processamento a prova

20 de falsificação e uma unidade de armazenagem. O módulo de cartão inteligente

200 pode prover ao dispositivo do terminal móvel com um ambiente seguro e a

prova de falsificação, que pode ser usado para codificar ou cifrar respectivamente 

os dados relacionados a transação ou similares. Deveria ser observado que a 

disposição exemplar do módulo de cartão inteligente e o módulo de comunicação 

25 de área ampla em conexão com outros elementos dentro do dispositivo móvel

apresentado na Figura 2b é adicionado aqui com a finalidade de ilustrar isto de

acordo com uma incorporação da presente invenção, também uma conexão de 

área ampla baseada nas transações são aplicáveis para a presente invenção. 

Deveria ser observado que quando os dados de transação forem comunicados por 

30 uma conexão de área ampla, os dados estarão sujeitados a codificar e modular
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para formatar os dados em um formato compatível com o protocolo de 

comunicação de rede de área ampla. Assim, de acordo com as incorporações da 

presente invenção, os dados providos pelo elemento do cartão inteligente seguro 

200 serão providos para o módulo de rede de área ampla 580 através dos vários 

5 passos de processamento controlados pelo MCU 510, uma vez que os dados do 

elemento de cartão inteligente seguro precisam ser formatados para concordar 

com o formato de rede de área ampla e não há nenhuma exigência-tempo em 

contraste com o modelo de comunicação NFC. Então, de acordo com as 

incorporações da presente invenção, a posição do comutador SW2 da Figura 2a 

ío podería ser fixada para a comunicação interna quando o usuário do terminal sem 

Φ fios prefere as transações baseadas na rede de comunicação de área ampla ao 

invés de ter uma posição do comutador separada como ilustrado na Figura 2b.

A Figura 3 ilustra um ambiente operacional exemplar que se 

beneficiaria das incorporações da presente invenção, em que o terminal móvel 100 

15 provê as transações locais ou remotas por meio do elemento do cartão inteligente 

seguro 200 descrito acima.

No caso de que o usuário quer conduzir uma transação baseada em 

NFC com um terminal de ponto-de-venda local (POS) 310, incluindo um módulo de 

comunicação NFC 315, o usuário (ou o terminal MCU 510) provê a autenticação 

20 necessária para ativar o elemento do cartão inteligente seguro 200 (i.e. provê o 

Φ código pessoal PIN), e pode selecionar pelo menos uma das 

transações/aplicações para estar ativa na ocasião. A seleção pode ser baseada, 

por exemplo, em uma seleção default, baseado na seleção do usuário ou 

alternativa mente o terminal 100 pode ser capaz de selecionar a aplicação 

25 adequada baseada no modelo/contexto atual do terminal 100. A seleção do 

modelo/contexto do terminal 100 pode ser executada pelo usuário, por exemplo, 

ao ler uma indicação dedicada do princípio ao fim do módulo NFC 210, em que a 

indicação podería indicar a presença de certo tipo de terminal POS (por exemplo 

comerciante local que tem um contrato com certa companhia de cartão de crédito 

30 e também cartão de fidelidade privado para a loja), de forma que as aplicações
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correspondentes possam ser ativadas. A seleção do modelo/contexto pode ser

alternatívamente baseada no local atual do terminal móvel, que pode ser baseada

na informação de posicionamento GPS ou alternativamente nas informações

recebidas através das redes local ou de área geograficamente distribuída.

5 Após, quando a quantia de pagamento e outra informação

relacionada é negociada (esta ’’ negociação " significa que o usuário do terminal 

100 e o provedor da transação concordaram com a quantia de pagamento 

mutuamente), o usuário simplesmente ''toca” (i.e. traz o dispositivo do terminal 

móvel dele em proximidade), a interface NFC do terminal POS com o terminal 100, 

ío que resulta na interface NFC dos terminais comunicarem com os terminais POS

310 da interface NFC 315, de forma que a informação necessária para conduzir a 

transação acordada será trocada. Devería ser observado que a interface NFC do 

terminal 100 e o terminal POS 310 pode incluir qualquer interface de comunicação 

adequada para a comunicação de campo próximo incluindo RF e óptica 

15 conectando dois nomes a um par de exemplos não-limitativos. A informação 

necessária inclui ao menos as operações de comunicação a seguir. Todas as 

operações a seguir serão executadas dentro do limite de tempo estabelecido para 

a transação que poderia ser diferente para as diferentes incorporações. De acordo 

com uma incorporação exemplar não-limitativa, o tempo limite pode ser 

20 estabelecido em 300-400ms para as transações baseadas em RFID.

Primeiro, uma autenticação mútua (i.e. aplicação do cartão inteligente 

no elemento seguro 300 autentica o POS 310 e vice-versa) é provida para 

assegurar que as contrapartes da transação realmente são o que elas dizem que 

são e nenhum passo de autenticação fraudulento é provido.

25 Então, o terminal POS 310 provê os detalhes de transação incluindo

a quantia de pagamento e outros detalhes relativos ao pagamento para o 

dispositivo móvel. Após, o terminal 100 provê a informação de cartão de crédito, 

por exemplo, incluindo a informação necessária para conduzir o pagamento para a 

quantia provida pelo terminal POS 310.

30 Em uma transação próspera, o terminal do usuário 100 e/ou o



terminal POS 310 poderíam prover algum tipo de notificação para o usuário de que

a transação foi completada com sucesso. O usuário normalmente pode obter o

recibo da impressora do ponto de venda, usualmente após a transação ser aceita

em papel ou eletronicamente (na forma digital). A impressão pode acontecer, de

5 acordo com as incorporações da presente invenção também quando o usuário

"toca" a interface NFC 315 do terminal POS 310 fornecido com uma impressora a
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uma segunda vez substancialmente e imediatamente após a transação ter sido

completada com sucesso. A informação de transação das transações bem 

sucedidas pode ser armazenada no elemento do cartão inteligente seguro 200 e o 

ío POS 310 direciona a informação de transação para uma autoridade de

aprovisionamento de serviço 340, que completa a transação. O direcionamento 

pode ser provido por meio de uma rede de infra-estrutura existente 350, na forma

de uma rede PSTN, uma rede de rádio ou similar.

Após a transação ser completada, o usuário pode selecionar terminar 

15 (desativar) o elemento do cartão inteligente seguro 200 ou prover tal entrada pela 

UI ou através da leitura, por exemplo, de uma indicação correspondente. Em todo 

caso, o temporizador pré-definido assegura que o elemento do cartão inteligente 

seguro 200 será fechado (desativado) após um tempo curto para reduzir o risco 

dos leitores hostis atacarem as aplicações seguras dos usuários que contêm a 

20 informação sensível.

Em adição, de acordo com as incorporações da presente invenção, 

os detalhes de transação providos pelo terminal POS 310 poderíam ser usados 

para requerer uma segurança adicional durante a transação. Por exemplo, nos 

casos onde a quantia de pagamento excede uma "quantia de transação pequena”, 

25 que é fixada para estar disponível para o usuário do terminal sem segurança 

adicional, o terminal POS 310 solicita ao usuário para prover o código PIN de 

transação dedicado usando a interface do usuário terminal POS (código PIN que é 

normalmente usado se as transações de cartão de crédito são feitas) para 

assegurar que não haja nenhum abuso em conexão com a transação e que o 

30 usuário do terminal 100 esteja realmente autorizado para a transação. Ao prover o
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código PIN necessário, o terminal POS pode continuar a transação e solicitar ao 

terminal 100 ser colocado dentro da faixa de comunicação do terminal POS 310 

para terminar a transação.

Além disso, as operações similares como apresentado em conexão

5 com a incorporação de transação do campo próximo podem ser usadas de acordo 

com as incorporações da presente invenção, em que o usuário quer executar o 

pagamento remoto, por exemplo, na rede celular 320. Assim, a interface sobre o ar 

(OTA) do dispositivo móvel será usada. Em comparação com as transações 

baseadas em NFC é que a aplicação/controle remoto é para ser implementada 

ío dentro do terminal 100, que permite que um evento de transação similar seja 

conduzido quando o comutador do elemento do cartão inteligente seguro é 

estabelecido para comunicação interna, por exemplo. Isto é requerido porque os 

dados que serão transmitidos para a rede de área ampla precisam ser codificados 

e modulados antes da transmissão. Contudo, após o usuário ter negociado que os 

is detalhes da transação e aceito a quantia etc., o elemento do cartão inteligente 

seguro é ativado e a informação sensível para conduzir o pagamento remoto na 

rede de área ampla 320 é provida. Quando a transação é completada, o mesmo 

temporizador como na incorporação NFC pode ser usado para desativar o

elemento do cartão inteligente seguro 200.

20 Deveria ser observado que o elemento do cartão inteligente seguro

também podería incluir outras aplicações sensíveis como, por exemplo os cartões 

de fidelidade, vale transporte ou similar. Como um exemplo, hoje, as pessoas têm 

carteiras com vários créditos de plástico ou fidelidade ou cartões bancários. Os

conteúdos dos cartões de fidelidade podem ser providos aos usuários dos 

25 terminais móveis no formato eletrônico e podem ser armazenados no módulo do 

cartão inteligente. Cada cartão digital é então separado um do outro, por exemplo, 

pelo número, data de validade, nome e emissor ou nome do provedor de serviço. 

Também, a representação do cartão pode ser conservada, uma vez que eles têm 

estado nestes cartões de plástico. O usuário e/ou POS pode selecionar os próprios

30 cartões baseado no contexto e/ou perfil do usuário e/ou do terminal POS durante a
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transação ou baseado na seleção feita pelo usuário. Os bilhetes também podem 

ser separados/usados dependendo da ID do bilhete, e/ou o emissor do bilhete 

e/ou outros modos para agilizar as transações.

Com referência à Figura 4a, um possível caso de uso de um 

5 dispositivo móvel é ilustrado e é adaptado para executar o método de acordo com 

uma incorporação da presente invenção.

Geralmente, os extratos do cartão de crédito e do cartão bancário 

(débito) são providos pelas seguradoras tipicamente mensal, em papel ou 

eletronicamente (por exemplo, em um navegador de rede). O usuário é suposto 

ío para verificar o extrato e reclamar na organização financeira se algumas das 

transações são falsas, por exemplo se a quantia está errada ou o usuário não fez 

o pagamento. Como um exemplo, o extrato de cartão de crédito mensal pode 

facilmente conter 100 transações, ou mesmo mais. Alguns usuários verificam os 

extratos com os recibos de papel que eles guardaram (por exemplo, na carteira) 

15 mas alguns usuários não querem fazer esta tarefa tediosa, eles pensam que eles 

têm de confiar no sistema até mesmo se o sistema às vezes for errôneo. O tédio 

está sendo agravado pelo fato de que a maioria das seguradoras de cartão de 

crédito/débito tem diferentes cartões de emissoras diferentes ocasionando vários 

extratos a aparecer. Por outro lado há também a importância de verificar o extrato 

20 por causa dos riscos da informação do cartão sendo compromissadas tem 

aumentado com a Internet. O roubo de identidade também é um sério risco.

De acordo com uma incorporação da presente invenção, os extratos 

de conta (crédito, débito) são comparados on-line com os recibos eletrônicos que 

foram armazenados no terminal móvel 100 ou que foram armazenados em um 

25 servidor acessível ao usuário através do terminal móvel 100 ou de outro 

computador. O usuário pode facilmente detectar as anomalias e diferenças no 

momento se o extrato contiver transações incorretas. Isto pode ser provido em 

tempo real ou no momento quando a transação for recebida pelo servidor de 

conta, por exemplo, ou sempre que o usuário solicitar a comparação das 

30 transações executadas com a lista da transação no lado do provedor de serviço
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340.

Vantajosamente, o recibo dos dados de informação contém data, 

valor, identificação da mercadoria, identificação do instrumento de pagamento (por 

exemplo, número do cartão de crédito) e outros dados. Os dados podem ser

5 usados para agrupar e categorizar as despesas.

A Figura 4a ilustra uma incorporação exemplar, em que a transação 

de dados, por exemplo uma aplicação de bilhetagem, é provida entre o terminal 

móvel 100 e uma pluralidade de terminais POS 310. As respectivas transações 1 a 

N neste exemplo são executadas pela interface NFC do dispositivo móvel e do 

ío terminal POS, respectivamente. Após executar cada transação particular, o 

terminal móvel 100 receberá um primeiro recibo 1, incluindo a informação do 

recibo como mencionado acima. De acordo com uma incorporação da presente 

invenção, o terminal móvel pode armazenar este recibo digital 1 em um dispositivo 

de armazenagem especial dentro do módulo do cartão inteligente. O dispositivo de

15 armazenagem do módulo do cartão inteligente provê um ambiente a prova de 

falsificação e assegura uma área segura para os dados de privacidade. Porém, 

deveria ser observado que de acordo com uma incorporação alternativa da 

presente invenção, as informações de recibo digitais podem ser armazenadas 

também em outro dispositivo de armazenagem dentro do terminal móvel. Toda vez

20 que o dispositivo móvel conduz uma transação com o terminal POS 310; este 

receberá um recibo correspondente, Recibo 1 a N. Estes passos são simbolizados 

na Figura 4a, transação 1 a N.

Em adição, todos os terminais POS 1 a N são interconectados por 

meio de um serviço que provê a entidade 340, que também coleciona os recibos 1 

25 a N de acordo com cada terminal móvel. Isso significa que, cada terminal móvel 

existente tem um diretório de armazenagem correspondente, por exemplo, no lado 

de aprovisionamento de serviço 340. De acordo com o passo inventivo da 

presente invenção, cada recibo 1 a N que foi recebido pelo terminal móvel será 

armazenado em um dispositivo de armazenagem especial incluindo os dados 

30 relacionados a transação de acordo com os dados da informação de recibo acima
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mencionados.

Além disso, outras possíveis arquiteturas para manter e gerenciar os 

recibos são imagináveis.

Por exemplo, de acordo com uma incorporação da presente

5 invenção, o terminal móvel 100 é adaptado para armazenar e gerenciar os recibos 

eletrônicos ou digitais, respectivamente. Em adição, nesta incorporação, uma 

instituição financeira ou entidade de aprovísionamento de serviço 340 entrega 

eletronicamente o extrato da conta (por exemplo, no formato XML) para o PC 

pessoal do usuário.

ío Após, o software de gerenciamento financeiro, que roda no PC tenta

encontrar o recibo correspondendo a cada linha do extrato (baseado na data, 

valor, identificação da mercadoria, identificação do instrumento de pagamento). 

Cada irregularidade será enfatizada na tela do PC, de forma que o usuário possa 

ver o extrato no modo de verificação, de forma que ele possa ver facilmente quais 

15 as linhas do extrato não têm nenhum recibo correspondente (por exemplo, estas 

linhas são exibidas em cores diferentes). O usuário pode concentrar a verificação 

apenas nestas linhas. É também imaginável dentro do escopo da presente 

invenção prover a verificação por meio do terminal móvel 100 que tem uma tela 

suficientemente grande para ler o extrato da conta e para visualízar/comparar o 

20 extrato da conta com recibos armazenados no terminal móvel. De acordo com 

esta incorporação da presente invenção, o extrato eletrônico da conta deveria ser 

entregue diretamente ao dispositivo móvel 100 e o terminal móvel necessita ser 

equipado com o software de gerenciamento financeiro, mas por outro lado, esta 

incorporação proporciona ao usuário liberdade para executar o extrato da conta 

25 verificando onde ele/ela está atualmente.

Outro possível cenário é que o terminal móvel armazenará os recibos 

ou envia estes recibos eletrônicos ao servidor que controla os recibos dos 

usuários. Este pode ser um serviço de um banco ou outra terceira parte. Também 

neste cenário é possível que o terminal móvel possa ser usado para 

30 visualizar/comparar o extrato da conta e os recibos ao contactar o servidor.
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É também imaginável verificar em tempo real, em cada vez que o 

servidor de conta, no lado do terminal POS 340, recebe uma nova transação, esta 

transação também é enviada ao servidor/software da terceira parte no terminal 

móvel 100 do usuário que tenta associar este ao recibo existente. Se nenhuma

5 associação for encontrada, a informação é enviada para o cliente. O cliente 

também pode definir as preferências para o software/servidor como o tamanho da 

transação e o número das transações antes da notificação para o usuário ser 

dada. Outra possibilidade é que o usuário iniciará a comparação manualmente no 

dispositivo do terminal móvel 100.

io Como uma última incorporação, os recibos eletrônicos 1 a N de cada

transação podem ser enviados ao servidor de terceira parte de acordo com a 

informação provida pelo instrumento de pagamento ou terminal móvel 100, 

respectivamente, na hora da transação. O envio pode ser executado pelo terminal 

POS 310.

15 A Figura 4b ilustra duas incorporações imagináveis da presente

invenção, em que o dispositivo móvel coleciona e compara os dados relacionados 

a transação com os dados armazenados de acordo com a presente invenção. Na 

ilustração superior, com referência à Figura 4b, o dispositivo do terminal móvel 100 

já recebeu todos os recibos digitais/eletrônicos 1 a N correspondendo a todas as

20 transações executadas previamente. Os recibos são armazenados dentro do 

dispositivo móvel 100 em um dispositivo de armazenagem a prova de falsificação 

dentro do elemento do cartão inteligente 200, por exemplo. A seguir a entidade de 

aprovisionamento de serviço (SP) envia um recibo global ao usuário do dispositivo 

100. Neste caso, a entidade de aprovisionamento de serviço (SP) usa a rede de

25 rádio celular (GSM/UMTS) para enviar, mas também outras redes são imagináveis, 

como, por exemplo as redes de comunicação de curto alcance e as redes de 

radiodifusão. O recibo global contém os dados relacionados a transação, 

fornecidos por cada terminal POS visitado 310.

De acordo com o passo inventivo da presente invenção, o dispositivo

30 móvel 100 pode comparar cada recibo 1 a N armazenado com cada entrada
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dentro do recibo global recebido. Depois o usuário será notificado se qualquer irregularidade 
for detectada.

A ilustração inferior representa outra incorporação da presente invenção, em que o 
dispositivo móvel recebe o recibo total por meio de uma transmissão NFC, que pode ser 

5 iniciada pelo usuário do dispositivo. Os outros passos no lado do dispositivo móvel são 
sinônimos, como descrito acima de acordo com a ilustração superior.

Finalmente, com referência à Figura 5 uma introdução aos componentes funcionais e 
estruturais, que podem ser implementados em um dispositivo eletrônico portátil do consumidor 
(CE) 100 e nos dispositivos de identificação operáveis com as incorporações do conceito 

10 inventivo, será apresentada e será descrita em detalhes.
A Figura 5 ilustra esquematicamente uma implementação de um dispositivo eletrônico 

portátil do consumidor (CE) que é equipado com um dispositivo RFID de acordo com uma 
incorporação da presente invenção. O diagrama em blocos da Figura 5 ilustra o princípio de 
um projeto estrutural de um terminal celular, que deveria representar exemplarmente 

15 qualquer tipo de dispositivo portátil CE 100 empregável com a presente invenção. Será 
entendido que a presente invenção não está limitada a qualquer tipo específico de dispositivo 
CE portátil como ilustrado. O dispositivo CE portátil 100 ilustrado inclui tipicamente uma 
unidade de processamento central (CPU) 510, um dispositivo de armazenagem de dados 520, 
um dispositivo de armazenagem de aplicação 530, um dispositivo de entrada/saída incluindo 

2 0 um dispositivo de entrada/saída de áudio (I/O) 550, um teclado com controlador de entrada 
(Ctrl) 560 e um visor com controlador de exibição (Ctrl) 570.

Adicionalmente, o dispositivo CE portátil 100 de acordo com uma incorporação da 
presente invenção inclui uma interface celular (I/F) 580 acoplada a uma antena celular e 
operável com um módulo de identificação do assinante correspondente (SIM) 540. Em uma 

2 5 incorporação da invenção ao integrar o módulo do cartão inteligente no telefone móvel portátil, 
a segurança é melhorada
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como de forma a usar no telefone móvel uma entrada PIN que é necessária permitindo SIM 
GSM no telefone móvel quando o telefone móvel é ativado. Assim, o telefone móvel quando 
desativado ou por exemplo quando uma ativação do telefone do modo de proteção de tela, o 
PIN é bem protegido de violação. De acordo com outras incorporações da presente invenção, 

5 o módulo do cartão inteligente pode ser integrado no cartão SIM do dispositivo portátil CE 100 
em vez de em um módulo separado. De acordo com outras incorporações, o módulo do cartão 
inteligente pode ser integrado em um cartão MMC ou módulo de memória em conexão com o 
dispositivo de armazenagem de dados 520 do dispositivo CE portátil. Além disso, o dispositivo 
CE portátil 100 de acordo com uma incorporação da presente invenção também inclui uma 

10 interface de dados local (I/F) 300 e uma interface de dados geral (I/F) 590. Porém, deveria 
ser observado que nas incorporações onde o módulo de cartão inteligente é integrado em 
certos módulos, há necessidade de um enlace direto para a interface de dados local (I/F) 300 
para assegurar a exigência de tempo para a transação.

15 A interface de dados local (alcance limitado) (I/F) 300 ou um transceptor local (alcance
limitado) pode ser implementado adicionalmente em um dispositivo CE portátil 100 para prover 
a comunicação de dados local com uma rede de contraparte correspondente, estação base ou 
transceptor. Em geral, a interface de dados local (I/F) 300 pode ser realizada por um 
transceptor de frequência de rádio de potência baixa (LPRF) tal como um transceptor 

2 0 Bluetooth, um transceptor WLAN (rede de área local sem fio), um transceptor de banda ultra- 
larga (UWB) ou qualquer outro transceptor operável com o padrão IEEE 802.xx. Além disso, a 
interface de dados local (I/F) 300 também pode ser implementada como uma interface 
baseada em infravermelho, tal como uma interface IrDA (acesso direto infravermelho) ou uma 
interface sendo baseada na tecnologia de identificação de frequência de rádio (RFID), 

2 5 denominada de leitor RFID, transponder RFID e o padrão de comunicação de campo próximo 
(NFC), respectivamente.

A interface celular (I/F) 580 é disposta como um transceptor celular
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para receber os sinais da antena celular, decodificar os sinais, os demodular e 

também os reduz à frequência de banda base. A interface celular 580 provê uma 

interface sobre o ar, que serve em conjunção com o módulo de identificação do 

assinante (SIM) 540 para comunicações celulares com a rede de acesso de rádio 

5 correspondente (RAN) da rede móvel terrestre pública (PLMN). A saída da 

interface celular (l/F) 580 então consiste em um fluxo de dados que pode requerer 

outro processamento pela unidade de processamento central (CPU) 510. A 

interface celular (l/F) 580 disposta como um transceptor celular também recebe os 

dados da unidade de processamento central (CPU) 510, que serão transmitidos

ío pela interface sobre o ar para a rede de acesso de rádio (RAN). Então, a interface

celular (l/F) 580 codifica, modula e converte o sinal à frequência de rádio que será 

usado. A antena celular transmite o sinal de freqüência de rádio resultante para a

rede de acesso de rádio correspondente (RAN) da rede móvel terrestre pública 

(PLMN).

15 Além da interface de dados local (l/F) 300 e a interface de dados

gerais (l/F) 590, o dispositivo CE portátil pode incluir em certas incorporações da 

presente invenção, uma interface do receptor de radiodifusão (não apresentada) 

que permite ao CE portátil acessar os serviços de transmissão de radiodifusão que 

incluem as técnicas de radiodifusão de Vídeo Digital (DVB-T, DVB-H), a 

20 Radiodifusão de Áudio Digital (DAB), Mundial Rádio Digital (DRM), Radiodifusão 

de Serviços Integrados Digital - Terrestre (ISDB-T), Comitê dos Sistemas de 

Televisão Avançado (ATSC) e Radiodifusão de Multimídia Digital (DMB-T) para 

nomear alguns.

O visor e o controlador de exibição (Ctrl) 570 são controlados pela

25 unidade de processamento central (CPU) 510 e provê a informação tipicamente 

para o usuário por meio da interface do usuário. O teclado e o controlador do 

teclado (Ctrl) 560 são providos para permitir ao usuário introduzir a informação. As 

informações introduzidas pelo teclado são providas para a unidade de 

processamento central (CPU) 510, que podem ser controladas de acordo com a

30 informação de entrada. O dispositivo de entrada/saída de áudio (l/O) 550 inclui ao
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menos um alto-falante para reproduzir o sinal de áudio e um microfone para gravar 

um sinal áudio, A unidade de processamento central (CPU) 510 pode controlar a 

conversão dos dados de áudio para os sinais de saída de áudio e a conversão de 

sinais de entrada de áudio, onde os dados de áudio têm um formato adequado

5 para transmissão celular.

A interface de dados (l/F) 590 serve para conectar dados e instruir as 

comunicações entre o módulo de interface de dados local 300 e o dispositivo CE 

portátil 100. A interface de dados (l/F) 590 pode ser estabelecida por quaisquer 

interfaces de software e/ou hardware apropriadas, que estão disponíveis no estado 

ío da técnica ou no futuro.

O dispositivo CE portátil 100 também compreende uma memória 

300 protegida que é adaptada para armazenar uma pluralidade de registros de 

dados, por exemplo, dentro do módulo do cartão inteligente 200. Como definido 

acima, cada registro de dados será entendido como uma representação digital da

15 informação relativa por exemplo aos dados de bilhete digitais e aos dados de 

pagamento digitais de acordo com uma incorporação da presente invenção. A

memória 300 protegida é especificamente adaptada para satisfazer as exigências,

que têm de ser consideradas para assegurar os aspectos de segurança e

privacidade pertinentes devido à informação digital sensível armazenada nesta. O

técnico apreciará que o controle da informação digital sensível tal como os dados 

de bilhete digitais e os dados de pagamento digitais como definido acima está

sujeito aos aspectos de segurança e privacidade da vista do usuário como também

da vista do provedor de serviço, onde o provedor de serviço relaciona às

autoridades emissoras e as autoridades de aceite da informação digital em

25 questão.

Em geral, o dispositivo CE portátil 100 descrito acima pode ser 

qualquer um dos dispositivos exemplares que incluem ilustrativamente um telefone 

portátil, um assistente digital pessoal, um computador pessoal de bolso, um 

computador pessoal portátil, um terminal comunicador ou quaisquer outros

30 eletrônicos portáteis do consumidor (CE) com capacidade de processamento e
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dispositivos de comunicação apropriados; i.e. incluindo ao menos um módulo do cartão 
inteligente 200 e um módulo NFC 210. Em geral, o dispositivo CE portátil 100 incorpora um 
dispositivo baseado em processador, que permite a implementação do conceito inventivo. A 
incorporação a seguir ilustrará a operação do dispositivo de identificação aumentada, que é 

5 por exemplo implementável em cada um dos dispositivos eletrônicos do consumidor (CE) 
acima mencionados. Porém, a ilustração do dispositivo de identificação será dada com respeito 
ao dispositivo CE portátil 100 ilustrado, que tem acoplado ou embutido tal dispositivo de 
identificação. Mas será observado que a invenção não é especificamente limitada a estes 
dispositivos de identificação e ao dispositivo CE portátil acoplado a este, respectivamente, que 

10 são aqui ilustrados somente por meio de ilustração com base nas incorporações de acordo 
com a presente invenção.

A Figura 6 descreve um módulo do cartão inteligente 600 de acordo cm a presente 
invenção. O módulo pode ser controlado por uma unidade de controle do cartão inteligente 
601, que é usado para controlar a operação do módulo do cartão inteligente 600. É imaginável 

15 que a CPU do dispositivo do terminal móvel adote a funcionalidade da unidade de controle 
601, de forma que a unidade de controle do cartão inteligente possa ser omitida. O módulo 
do cartão inteligente 601 pode incluir uma área de armazenagem segura 201, que serve como 
um dispositivo de armazenagem em uma área a prova de falsificação.

A primeira interface 610, que pode ser controlada pelo módulo do relógio 602, interface 
2 0 de ligação que é adaptada para ativar ou desativar o módulo do cartão inteligente 600. O 

módulo do relógio 602, e assim a primeira interface 610 pode ser controlada pela unidade de 
controle 601 ou alternativamente pela unidade de controle do dispositivo do terminal móvel 
510.

O módulo do cartão inteligente 600 é adicionado proporcionado com um módulo da 
2 5 segunda interface 620 que pode interconectar com a unidade de controle do cartão inteligente 

601 e também com uma certa aplicação. Por favor observe, que a aplicação pode interconectar 
a segunda interface 620 pelo dispositivo MCU 510 ou similar. Com base na entrada da 
aplicação 630, a

30
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segunda Interface 620 é capaz de comutar entre uma unidade de controle do 

terminal móvel 510 e uma interface NFC 210. A descrição da interface NFC 210 

pode ser encontrada com referência a Figura 2.

Então, é imaginável que o módulo do cartão inteligente 600 possa ser 

5 embutido dentro do dispositivo do terminal móvel 100.

É óbvio para o técnico que à medida que a tecnologia avança, o 

conceito inventivo pode ser implementado de inúmeros modos. A invenção e as 

suas incorporações não são limitadas aos exemplos e as incorporações 

específicas descritas acima, mas podem variar dentro do escopo das 

ío reivindicações.

r
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REIVINDICAÇÕES
1. Um método para controlar um dispositivo terminal móvel, em que o referido 
dispositivo compreende um módulo de cartão inteligente (200, 600) e um módulo de 
comunicação de campo próximo (NFC) (210), em que o referido módulo de cartão 
inteligente (200, 600) compreende uma unidade de controle de cartão inteligente (601) 
e uma área de armazenamento seguro (201) configurada para armazenar dados 
seguros, o método é caracterizado por compreender as etapas:
- iniciar (S100) uma operação do cartão inteligente no referido dispositivo terminal 
móvel, resultando na ativação (S110) do referido módulo de cartão inteligente;
- determinar (S 120) se a referida operação de cartão inteligente iniciada é uma 
aplicação para realizar transações de dados com entidades externas utilizando os 
dados seguros armazenados na referida área de armazenamento seguro (201) do 
referido módulo de cartão inteligente (200, 600); e
- ativar (S 130) uma conexão entre o referido módulo de cartão inteligente e o referido 
módulo NFC, no caso de uma determinação afirmativa;
- proporcionar ao referido módulo de comunicação de campo próximo (210), quando 
ligado ao referido módulo de cartão inteligente (200, 600), uma interface de 
comunicações de campo próximo sem fio para a referida aplicação de cartão 
inteligente iniciada para a realização das transações de dados com as entidades 
externas utilizando os dados seguros armazenados na referida área de 
armazenamento seguro (201) do referido módulo de cartão inteligente (200, 600);
- iniciar um temporizador (140) para medir o tempo decorrido quando a conexão entre 
o referido módulo de cartão inteligente (200, 600) e o referido módulo de comunicação 
de campo próximo (210) é ativada; e
- desligar (145) pelo menos um módulo de cartão inteligente (200, 600) ou a conexão 
entre o referido módulo de cartão inteligente e o referido módulo de comunicação de 
campo próximo (210) quando é determinado que o temporizador expirou (150).

2. Método de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pela referida ativação do 
referido módulo de cartão inteligente se basear na realização de uma etapa de 
autorização para ativar a funcionalidade do referido módulo de cartão inteligente.
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3. Método de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pela referida etapa de 
autorização ser baseada na entrada do usuário.

4. Método de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo referido módulo de 
cartão inteligente ativado estar acessível somente por um tempo pré-definido.

5. Método de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por a referida ativação do 
referido módulo de cartão inteligente ser baseada na entrada do usuário por meio de 
uma interface gráfica de usuário (GUI).

6. Método de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por a referida conexão entre 
o referido módulo de cartão inteligente e o referido módulo NFC ser desabilitada se a 
referida aplicação de cartão inteligente corresponder a uma aplicação interna.

7. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações de 1 a 6, caracterizado 
por a ativação do referido módulo de cartão inteligente ser proporcionada 
automaticamente por meio da unidade de controle do terminal móvel (MCU).

8. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações de 1 a 7, caracterizado 
por o início da referida aplicação de cartão inteligente ser proporcionado dependente 
do ambiente do referido dispositivo.

9. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações de 1 a 8, caracterizado 
por as referidas transações de dados serem transações de dados sem fio com uma 
segunda parte, em que as referidas transações são fornecidas em um ambiente de 
comunicação NFC.

10. Método de acordo com a reivindicação 9, caracterizado pela realização da referida 
transmissão de dados sem fio compreender ainda receber notificação da referida 
segunda parte e enviar dados de confirmação para a referida segunda parte, ambos 
correspondentes à referida transmissão de dados sem fio em questão.
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11. Método de acordo com as reivindicações 9 e 10, caracterizado por compreender 
ainda as etapas de:
- obter pelo menos um recibo digital correspondente a cada referida transação de 
dados sem fio executada com a referida segunda parte;
- armazenar pelo menos um recibo digital em um armazenamento;
- recolher todos os recibos digitais durante um período de tempo predeterminado no 
referido armazenamento;
- receber um recibo digital geral de uma parte fornecedora de serviços, em que o 
referido recibo digital global é acumulado pela referida parte fornecedora de serviços 
durante o referido período de tempo predeterminado; e
- comparar os recibos digitais recolhidos com o recibo digital recebido global recebido 
de uma parte prestadora de serviços.

12. Método de acordo com a reivindicação 11, caracterizado pelo referido recibo digital 
e pelo referido recibo digital total compreenderem pelo menos um dentre os seguintes: 
dados de informação de data e hora, dados de saldo do cartão de crédito, recibos de 
compras em conexão com um determinado vendedor ou similar.

13. Método de acordo com as reivindicações 11 e 12, caracterizado pela referida 
comparação ser fornecida para cada transação em tempo real.

14. Método de acordo com a reivindicação 11, caracterizado por compreender ainda 
o encaminhamento do referido recibo digital total recebido e dos referidos recibos 
digitais coletados para outra entidade.

15. Um dispositivo terminal móvel habilitado para realizar transações de dados sem 
fio, caracterizado por compreender:
- um módulo de cartão inteligente (200, 600) compreendendo uma unidade de controle 
de cartão inteligente (601) e uma área de armazenamento seguro (201) configurada 
para armazenar dados seguros, em que o referido módulo de cartão inteligente só 
está acessível após a autenticação do usuário e durante um determinado período;
- um módulo de comunicação de campo próximo (NFC) (210);
- um módulo de memória;
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- meios para iniciar uma operação de cartão inteligente no referido dispositivo terminal 
móvel, resultando na ativação do referido módulo de cartão inteligente (200, 600);
- meios para determinar se a referida aplicação de cartão inteligente iniciada é uma 
aplicação para realizar transações de dados com entidades externas utilizando os 
dados seguros armazenados na referida área de armazenamento seguro (201) do 
referido módulo de cartão inteligente (200, 600);
- meios para ativar uma conexão entre o referido módulo de cartão inteligente (200, 
600) e o referido módulo NFC, no caso de uma determinação afirmativa;
- em que o referido módulo NFC (210) está configurado para fornecer, quando 
conectado com o referido módulo de cartão inteligente (200.600), uma interface de 
comunicação de campo próximo sem fio para o referido aplicativo de cartão inteligente 
iniciado para a execução das transações de dados com as entidades externas 
utilizando os dados armazenados na referida área de armazenamento seguro (201) 
do referido módulo de cartão inteligente (200, 600);
- um temporizador (140) para medir o tempo decorrido quando a conexão entre o 
referido módulo de cartão inteligente (200, 600) e o referido módulo NFC é ativada;
- meios para desligar (145) pelo menos um módulo de cartão inteligente (200, 600) ou 
a conexão entre o referido módulo de cartão inteligente e o referido módulo de 
comunicação de campo próximo (210) quando é determinado que o temporizador 
expirou (150); e
- uma unidade de processamento central (CPU) que interconecta o referido módulo 
de cartão inteligente, o referido módulo NFC, e o referido módulo de memória, em que 
a referida CPU está adaptada para controlar o funcionamento do referido dispositivo 
móvel.

16. Dispositivo terminal móvel de acordo com a reivindicação 15, caracterizado por 
compreender ainda:
- meios para obter (580, 300) pelo menos um recibo digital correspondente a cada 
referida transação de dados sem fio executada com a referida segunda parte;
- meios para armazenar (520) o referido pelo menos um recibo digital em um 
armazenamento;
- meios para recolher todos os recibos digitais durante um período predeterminado no 
referido armazenamento;
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- meios para receber (580, 300) um recibo digital global de uma parte fornecedora de 
serviços, em que o referido recibo digital global é acumulado pela referida parte 
fornecedora de serviços durante o referido período de tempo predeterminado; e
- meios para comparar os recibos digitais recolhidos com o recibo digital global 
recebido de uma parte prestadora de serviços.

17. Dispositivo terminal móvel de acordo com a reivindicação 15, caracterizado por 
compreender ainda um módulo de relógio para controlar todos os eventos orientados 
por tempo no interior do referido dispositivo.

18. Dispositivo terminal móvel de acordo com a reivindicação 15, caracterizado por 
compreender ainda um módulo de telecomunicações para conexão a uma rede de 
rádio celular para receber o recibo digital global de uma parte fornecedora do serviço.

19. Dispositivo terminal móvel de acordo com a reivindicação 15, caracterizado por 
compreender ainda um armazenamento de recibos embutido no referido módulo de 
cartão inteligente para armazenar dados relacionados a transações.

20. Um sistema de transação de dados sem fio, caracterizado por compreender pelo 
menos um dispositivo terminal móvel de acordo com a reivindicação 15 e várias 
entidades externas, em que os referidos dispositivos terminais móveis são adaptados 
para proporcionar transações de dados bidirecionais com as referidas entidades 
externas.
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