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S chneier Bruce, un cunoscut autor, afirma odatã: �Banii lichizisunt o adevãratã problemã. Sunt dificil de transportat, suntpurtãtori de microbi, iar alþi oameni þi-i pot fura. Cecurile ºicãrþile de credit au redus cantitatea de bani lichizi aflaþi în circulaþie, dareliminarea completã a acestora este aproape imposibilã. Traficanþii dedroguri ºi politicienii nu vor avea niciodatã interesul ca banii cash sã fieeliminaþi�. Probabil cã banii lichizi nu pot fi eliminaþi complet, dar � înmod sigur � ei se vor transforma, din ce în ce mai mult, în formã elec-tronicã. Prin comerþ electronic, oamenii pot avea acces la cele maivariate bunuri din diverse colþuri ale lumii, pot afla cele mai recente in-formaþii referitoare la preþul ºi calitatea bunurilor vândute saucumpãrate, iar operaþiunea propriu-zisã de vânzare/cumpãrare necesitãmai puþin timp, efort ºi mai puþine resurse financiare. Acest gen decomerþ va fi o parte din ce în ce mai importantã a comunitãþii Internet,însã trebuie avut în vedere faptul cã noþiunea de comerþ electronic nuse referã doar la posibilitãþile oferite de tehnologiile Internet.În cadrul acestui articol vom prezenta o arhitecturã ºi o specificaþiea unui limbaj de adnotare bazat pe XML care oferã o modalitate ex-tensibilã de a include într-o paginã Web toate informaþiile necesarepentru a iniþializa o microplatã (valoarea, sistemul de platã etc.) ºi deasemenea reprezintã suportul necesar ca diverse �portofele electronice�sã coexiste într-o manierã integratã.
Microplãþi Microplãþile reprezintã o sursã alternativã de venituri pentru comer-cianþii care oferã pe Web produse ºi servicii de valori reduse, tangibilesau intangibile (e.g. informaþii digitale precum imagini, fiºiere audio,cãutãri în baze de date etc.). În prezent, nu existã o definiþie foarte clarãa microplãþilor, astfel încât un anumit sistem de platã electronicã sãpoatã fi încadrat cu precizie în aceastã categorie. Dar unul dintre scopu-rile declarate ale unui astfel de sistem îl reprezintã minimizarea costului
pe tranzacþie, cost care cuprinde cheltuielile legate de managementulriscului, cheltuielile operaþionale (comunicaþia, procesarea, stocarea) ºicheltuielile iniþiale generate de instalarea sistemului. În general, atuncicând discutãm despre microplãþi, valorile vehiculate nu sunt mai maride câteva zeci de dolari (sau euro). Natura microplãþilor este aceea cãtranzacþiile financiare sunt limitate, însã frecvente.Impunerea microplãþilor în peisajul comerþului electronic este dic-tatã de nevoile consumatorilor (dorind uºurinþã în utilizare sau o maibunã securitate), dar ºi de nevoile business-ului. Sistemele pentru mi-croplãþi încearcã, astfel, sã ofere utilizatorului final o interfaþã simplã,prietenoasã ºi intuitivã, astfel încât actul de cumpãrare sã fie un lucrufacil.În ziua de azi, un comerciant dispus sã accepte mai multe sistemede platã trebuie sã încorporeze  în fiecare paginã Web informaþii speci-

fice fiecãrui sistem, folosind o codare proprietarã pentru fiecare dintreele, ceea ce duce la redundanþa informaþiilor ºi la un volum mai marede muncã din partea constructorilor de pagini Web. Aceastã situaþieeste cea care induce necesitatea unui limbaj de marcare comun care sãfie suportat de mai multe sisteme de platã electronicã.
Arhitectura Pentru a simplifica lucrurile, pentru început vom lua în consideraþie cãparticipanþii în cadrul acestei specificaþii de arhitecturã sunt numai
clientul (customer) ºi comerciantul (merchant). Microplata este iniþiatã decãtre client prin cererea informaþiilor de la server. Arhitectura de bazã
constã din urmãtoarele componente: pentru client, un navigator Web,un modul numit Per Fee Link Handler (PFLH) � identificator al tran-zacþiei, unul sau mai multe portofele de platã electronicã (e-wallets), iarpentru comerciant un server Web (vezi figura �Arhitectura simplificatãa unui sistem de microplãþi�, în care [1] este fluxul de date de la serverulcomerciantului cãtre PFLH, iar [2] reprezintã fluxuri între PFLH ºiportofelele electronice).Modul de implementare a informaþiilor despre microplãþi înpaginile Web trebuie:� sã fie simplu, permiþând utilizarea interfeþelor de genul click and pay(apasã ºi plãteºte);� sã minimizeze circulaþia pachetelor în reþea;� sã foloseascã un standard care sã fie recunoscut de toate navigatoareleexistente sau viitoare;� sã fie comun tuturor schemelor de microplãþi.În realitate, arhitectura este puþin mai complexã, un sistem de mi-croplãþi fiind compus din trei actori importanþi, alãturi de comerciantºi de cumpãrãtor, apãrând ofertantul de servicii de platã (Payment Service
Provider � PSP). Ofertantul de servicii de platã are misiunea de a

Modelarea microplãþilor 
electronice folosind XML ºi RDF 
De la arhitectura unui sistem de microplãþi pânã la utilizarea microplãþilor 
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Arhitectura simplificatã a unui sistem de microplãþi
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furniza clienþilor mijloace facile de platã pe Internet, operând ca inter-mediar între client ºi comerciantul online, asigurând de exemplu con-versia valutarã sau securitatea tranzacþiilor electronice. Fluxul de dateîntre aceste trei entitãþi este rezumat în figura �Fluxul de date�, unde[1] un comerciant online apeleazã la un ofertant de servicii de platã, in-cluzând o hiper-legãturã cãtre sistemul de platã în cadrul aplicaþiei saleWeb, [2] clientul apeleazã la ofertantul de servicii de platã, furnizânddetaliile de platã ºi stabilind un cont electronic pentru asigurareaplãþilor viitoare, [3] clientul viziteazã situl Web al comerciantului, alegeun anumit produs pentru a-l achiziþiona ºi selecteazã un PSP pentru astabili o metodã de platã a acelui produs, [4] comerciantul lanseazãaplicaþia pusã la dispoziþie de PSP, clientul este verificat ºi achiziþia esteautentificatã, [5] valoarea achiziþiei este extrasã din contul clientuluipentru onorarea plãþii, [6] se realizeazã periodic (e.g. lunar) tranzacþiiledintre PSP ºi comerciant, scãzându-se onorariul tranzacþiilor electroni-ce dintre client ºi PSP. 

Dintre ofertanþii de tehnologii pentru sisteme de microplãþi se potenumera Cartio Micropayments, Jalda, PayWord, NTSys, Pay2See(soluþii comerciale) sau NetBill ºi NetCheque (soluþii academice). Deasemenea, existã o propunere de protocol specializat de transfer: Micro-
payments Transfer Protocol (MPTP). 
Un limbaj de marcare pentru microplãþi Pentru modelarea tranzacþiilor implicând microplãþi s-au propus o seriede limbaje de marcare, dintre care vom prezenta unul bazat pe XML ºiRDF. În cadrul limbajului, urmãtoarele câmpuri trebuie sã fie pre-vãzute pentru conformitate: price, textlink, requesturl, payment system. Înplus, se recomandã sã existe ºi câmpul title. Mai pot fi de asemenea in-cluse câmpurile: imagelink, buyid, baseurl, longdesc, merchantname, dura-
tion, expiration, target, hreflang, type, accesskey, charset, ExtData, Ext-
DataParam (vezi ºi tabelul �Câmpuri�).Vom descrie pe scurt aceºti parametri în continuare:
Price - va conþine un ºir de caractere, specificând moneda ºi valoarea pecare clientul va trebui sã o plãteascã prin urmarea legãturii. Preþul poatefi suprascris de cãtre sistemul de microplatã specific cu care se efec-tueazã tranzacþia. ªirul de caractere poate fi codificat printr-o valoareurmatã de o monedã (simbol monetar). Codurile pentru simbolurilemonetare sunt de tipul ISO-4217 (3 litere) sau nume din 4-10 litere.Parametrul price este obligatoriu exceptând cazul în care este oferitparametrul ExtData, iar preþul este specificat acolo.
Textlink ºi Imagelink - Parametrul textlink oferã o descriere textualã aceea ce doreºte cumpãrãtorul ºi este un parametru obligatoriu. Para-metrul imagelink oferã o descriere graficã despre cererea clientului(specificatã de un identificator uniform de resurse - URI). Când sefoloseºte un imagelink, parametrul textlink oferã un echivalent textualpentru imagine ºi este necesar pentru accesibilitate.
Requesturl - identificã printr-un URI ceea ce doreºte clientul prinlegãtura stabilitã. Acest parametru este o parte din oferta comerciantu-lui identificatã prin buyid. Poate avea formã absolutã sau relativã (doardacã este specificat parametrul baseurl). Parametrul requesturl esteobligatoriu.
Buyid - identificã printr-un URI oferta comerciantului cumpãratã decãtre client. Poate avea formã absolutã sau relativã (doar dacã estespecificat parametrul baseurl). Acest parametru ar trebui sã fie identic

Numele câmpului Scurtã descriere Format Cerinþe
Price Specificã preþul pe care trebuie sã-l plãteascã cumpãrãtorul prin activarea legãturii. ªir de caractere Obligatoriu
Textlink Descriere textualã a ceea ce doreºte clientul. Sursa text a legãturii. ªir de caractere Obligatoriu
Imagelink Descriere graficã a ceea ce doreºte clientul. URI Opþional
Requesturl Identificã cererea clientului. URI Obligatoriu

Paymentsystem Identificã sistemele de microplatã suportate de comerciant ºi poate de asemenea sã ofere informaþii
specifice despre fiecare sistem. URI ªir de caractere Obligatoriu

Buyid Identificã oferta comerciantului care va fi cumpãratã de client. URI Opþional
Baseurl Conþine un prefix comun pentru URI-uri relative. URI absolut Opþional
Title Titlul ofertei comerciantului care va fi acceptatã de client. ªir de caractere Recomandat
Longdesc Descrie în amãnunt oferta comerciantului. URI Opþional
Merchantname Specificã numele comerciantului. ªir de caractere Opþional
Duration Indicã timpul dupã care se poate reveni în acelaºi URI. Numãr întreg Opþional

Expiration Indicã data pânã la care este valabilã oferta comerciantului. Datã calendaristicã: 
YYY-MMM-DDThh:mm:ssZ Opþional

Target Specificã numele unui cadru în care va fi încãrcat documentul. ªir de caractere Opþional
Hreflang Specificã limba de bazã a resursei din legãturã. Cod de limbã Opþional
Type Specificã tipul conþinutului resursei. Mimetype Opþional
Acceskey O cheie de acces la legãturã. ªir de caractere Opþional
Charset Specificã codul corespunzãtor caracterelor pentru resursã. Charset Opþional
ExtData Permite legarea la un fiºier extern care conþine metadate referitoare la legãturã. URI Opþional
ExtDataParm Parametru care va fi folosit pentru interpretarea conþinutului fiºierului specificat prin ExtData. ªir de caractere opþional

PSP Comerciant
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X M Lcu requesturl; poate fi diferit dacã, de exemplu, clientul a vãzut ocolecþie de pagini conþinând imagini de afiºe celebre (semnate de Dalisau Picasso) ºi vrea sã cumpere doar una dintre ele. În acest caz, resur-sa identificatã prin buyid este mai mare decât cea identificatã prinparametrul requesturl. O ofertã a unui comerciant are un set asociat de

requesturl-uri (mulþime de legãturi identificate prin URI-uri). Para-metrul buyid este opþional; dacã lipseºte, implicit se considerã a fiidentic cu requesturl.
Paymentsystem - Identificatorul pentru un sistem de platã trebuie sãfie un URI, exceptând cazul în care sistemul de platã este înregistrat ºise foloseºte numele sãu prescurtat (vezi tabelul �Prescurtãri la sistemede platã înregistrate�).
Title - specificã titlul resursei din oferta comerciantului care estecumpãratã de client. Acest parametru este opþional, dar este indicat sãfie specificat.
Longdesc - oferã, printr-un URI, o descriere detaliatã a ofertei co-merciantului care este cumpãratã de cãtre client. Parametrul esteopþional.
Baseurl - specificã un URI absolut care stã la baza unui URI relativ (deexemplu un prefix pentru parametrii buyid ºi requesturl). El identificãsitul Web al comerciantului, plus o cale de directoare ºi un ºir specialde caractere $MP$ (un gen de macro) care va fi înlocuit de cãtre
portofelul electronic cu un nume de sistem de platã. Aceastã cãutare aºirului $MP$ se realizeazã înainte de definitivarea URL. Exemple deastfel de ºiruri sunt: http://www.merchant.org/shop/sales/$MPS/sau http://www.$MP$.merchant.org/shop/sales/. Parametrul baseurleste opþional.
Merchantname - permite definirea unui nume pentru comerciant.Acest parametru opþional oferã o versiune a numelui comerciantuluicare va fi vizibilã pentru client. Portofelul electronic va avea nevoie sãvalideze acest nume pentru a se asigura cã el într-adevãr corespundeID-ului comerciantului în sistemul de platã.
Expiration - indicã data ºi ora pânã la care oferta comerciantului estevalidã. Dupã data specificatã, oferta expirã ºi orice încercare de acumpãra va fi refuzatã. Valoarea parametrului expiration trebuie sã fiespecificatã în urmãtorul format: YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD. For-matul include data completã (YYYY-MM-DD) separatã de timp prinlitera �T�, timpul care include ora (hh), minutele (mm), secundele (ss)ºi un indicator pentru zonã (TZD). Un exemplu pentru un astfel de ºireste �2001-11-05T13:15:30Z�.
Target - specificã numele unui cadru (frame) în care va fi încãrcatdocumentul. Prin asignarea unui nume cadrului prin atributul name, sepoate face referire la cadru ca fiind þinta legãturii. Exceptând numelerezervate (_blank, _self, _parent, _top), numele cadrului trebuie sãînceapã cu un caracter alfabetic (a-zA-Z); numele specificate în altformat vor fi ignorate (vezi ºi specificaþia HTML 4.01). Parametrul
target este opþional; dacã nu este specificat, valoarea implicitã este se-tatã pe _self.
Type - specificã tipul conþinutului resursei la care se face legãtura, înformatul MIME. Tipul poate fi text/html (document HTML sauXHTML), image/png, video/mpeg, audio/basic (tipuri de date mul-timedia), text/tcl, text/javascript sau text/vbscript (cod scrisîntr-un limbaj script precum Tcl, JavaScript sau VBScript). Parametrul type este opþional.

ExtData - permite legãtura la un fiºier extern cu metadate despre legã-turã. Formatul pentru fiºierul de metadate va fi definit în viitor, dar sepreconizeazã sã fie exprimat în formatul stipulat de RDF (Resource De-
scription Framework). Acest fiºier va conþine diverºi parametri necesarilegãturii, cum ar fi tabele de conversie valutarã, tabele de coduri pentrupreþuri, informaþii generale despre vânzãtor etc. Parametrul ExtDataeste opþional.
ExtDataParam - acest parametru va fi folosit pentru interpretarearesursei specificate de ExtData. Un exemplu tipic poate fi codul preþu-lui, care va fi folosit ca intrare într-o tabelã de coduri/preþuri pentru aobþine preþul. Parametrul ExtDataParam este opþional ºi poate fi folositdoar împreunã cu parametrul ExtData.Parametrii baseurl, requesturl sunt pasaþi de PFLH cãtre portofelulelectronic, permiþând construirea URL-ul sistemului de platã specificpentru comerciant. URI-ul trimis cãtre portofelul electronic identificãsitul web al comerciantului unde va avea loc cumpãrarea, plus o cale ºiun ºir de caractere specific $MP$ care va fi înlocuit de portofel cu unnume de sistem de platã propriu.
Implementarea Una dintre cerinþele acestei propuneri este ca includerea informaþiilordespre microplãþi în HTML (sau XHTML) sã funcþioneze pentrutoate navigatoarele curente ºi viitoare. Pentru aceasta, informaþiiletrebuie introduse în paginile Web folosind un handler PFLH (Per Fee
Link Handler) care trebuie sã fie un plug-in sau un applet Java. Pen-tru ca handler-ul PFLH sã poatã procesa aceste informaþii, ele trebuiestocate într-un element <object>. Pentru agenþii-utilizator care nusuportã acest marcator ºi din motive de compatibilitate cu versiunileanterioare, designerii Web pot folosi elementele <applet> sau
<embed> introduse odatã cu specificaþia HTML 4 ºi menþinute deXHTML 1.Un exemplu:
<object codetype="application/java" 

classid="http://www.undeva.ro/applet/micropayment.class">

<param name="duration" value="60" valuetype="data" />

O legãturã per-fee care are nevoie de un applet pentru in-

terpretare.

</object>Elementul <applet> a fost introdus de HTML 3.2, dar a pierdut terenîn favoarea elementului <object>. Un exemplu de utilizare:
<applet codebase="http://www.undeva.ro/applet/" 

code="micropayment.class" 

archive="myclasses.jar,myaudio.jar">

<param name="duration" value="60" valuetype="data" />

O legatura per-fee care are nevoie de un applet pentru in-

terpretare.

</applet>Elementul <embed> permite autorilor de pagini Web sã foloseascã ca-pabilitãþile plug-in-urilor (care vor fi instalate pe calculatorul local)într-un document.
<embed src="http://www.undeva.ro/MicropaymentPlugin.exe" 

duration="60">

O legãturã per-fee care necesitã un plug-in pentru in-

terpretare.

</embed> Un exemplu XHTML folosind elementul <object> pentru o mi-croplatã referitoare la biografia lui Salvador Dali:

Compania Sistemul 
de microplãþi 

Nume 
prescurtat 

URI

Compaq MiliCent mcent http://www.millicent.com

IBM IBM Micro payments mpay http://www.hrl.il.ibm.com/
mpay/

France Telecom France Telecom 
Micropayments 

mft 

Prescurtãri la sisteme de platã înregistrate
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<html>

<head>

<title>

Exemplu: legatura pentru un applet java - pflh folosind

elementul object

</title>

</head>

<body>

<object codetype="application/java" 

classid="http://www.server.ro/applet/

micropayment.class"> 

<param name="baseurl" 

value="http://www.comerciant.ro/shop" 

valuetype="ref" />

<param name="merchantname" 

value="ShopAndPay" valuetype="data" /> 

<param name="buyid" 

value="catalog.html" valuetype="ref" /> 

<param name="requesturl" 

value="dali.html" valuetype="ref" /> 

<param name="textlink" 

value="Cumparati biografia lui Dali" 

valuetype="data" /> 

<param name="price" 

value="+0.01USD" valuetype="data" />

<param name="title" 

value="Biografia lui Salvador Dali (1904-1990)" 

valuetype="data" /> 

<param name="expiration" 

value="2001-12-31t13:15:30z" valuetype="data" /> 

<param name="1.mpname" value="micropayment"

valuetype="data"> 

<param name="1.mpurl" 

value="http://www.undeva.ro/micropay" 

valuetype="ref" /> 

<param name="1.specific" 

value="124rfdetg14ft58rdef21f4251" 

valuetype="data" /> 

<param name="1.mpbaseurl" value="http://www.un-shop.ro/" 

valuetype="ref" /> <param name="2.mpname" 

value="millipayment" valuetype="data" /> 

<param name="2.mpurl" 

value="http://www.undeva.ro/millipay" 

valuetype="ref" /> 

<param name="2.specific" 

value="475rdg546tfeww12wcft254hy4" 

valuetype="data" /> 

<param name="2.mpbaseurl" value="http://www.alt-shop.ro/" 

valuetype="ref" /> 

o legatura care necesita un applet pentru interpretare.

</object> 

</body>

</html>

Diagrama se citeºte astfel: Legãtura (#feelink-1) al cãrei preþ este de o centimã FRF, requesturl este elvis.html, buyid este catalog.html,
longdesc este description.html, baseurl este http://www.merchant.org/shop/, duration este 60 de secunde ºi data expirãrii este 
1999-11-05-T13:15:30Z, are sisteme de platã alternative � identificate prin numele AlternativePaymentSystems. Primul sistem de platã se
numeºte micropay1, are URI-ul http://www.foo.it/micropay1 ºi valoarea xxxxxxxxxxxxxxxxx. Al doilea sistem de platã poartã numele 
micropay2, are URI-ul http://www.foo.it/micropay2 ºi valoarea yyyyyyyyyyyyyyyyyy.

micropay1 micropay2

mp:paymentsystem

rdf:-1 rdf:-2

name name

value value

rdf:type rdf:type

http://www.foo.it/micropay1

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

http://www.foo.it/micropay2

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

mp:paymentoption

AlternativePayment
Systems

rdf:type
rdf:Alt

mp:price
1E-2FRF

mp:requesturl
elvis.html

mp:buyid
catalog.html

mp:longdesc
description.html

mp:baseurl
http://www.merchant.org/shop

mp:duration
60

mp:expiration
1999-11-05T13:15:30Z

http://www.miamachina.org/feelinkpage.html#feelink-1

Model RDF
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<html>

<head><title>...</title></head>

<body>

<object codetype="application/java"                     

classid="http://www.server.ro/applet/

micropayment.class">

<param name="ExtData" value=  

"http://www.comerciant.ro/shop/

Micropayment-perfeelinks.rdf"

valuetype="ref" />

<param name="price" value="+0.01USD" valuetype="data" /

</object>

</body>

</html>În acest exemplu, parametrul ExtData permite asocierea unor metadateexterne care descriu legãtura; applet-ul Java analizeazã metadatele ºi ex-trage câmpurile pentru microplatã (price, textlink, title, paymentsystemetc.). Informaþiile conþinute în parametrul ExtData vor fi suprascrise deinformaþiile specificate în parametrii obiºnuiþi (în exemplul concret,preþul menþionat în cadrul tag-ului <param> va suprascrie orice preþmenþionat în fiºierul de metadate).Un model RDF poate fi considerat cel din figura �Model RDF�.Fragmentul de document RDF descriind diagrama de mai sus(mp este spaþiul de nume folosit pentru specificaþia microplãþilor) esteurmãtorul:
...

<head> 

<title>exemplu folosind RDF</title>

<!� inceput de document RDF (introdus in antetul paginii

Web) �>

<rdf:RDF 

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

xmlns:mp="http://www.w3.org/schema/micropay#"> 

<rdf:Description about="#feelink-1"> 

<mp:price>1E-2FRF</mp:price> 

<mp:baseurl rdf:resource="http://www.merchant.org/shop" /> 

<mp:buyid rdf:resource="catalog.html" /> 

<mp:requesturl rdf:resource="elvis.html" /> 

<mp:longdesc rdf:resource="description.html" /> 

<mp:duration>60</mp:duration> 

<mp:expiration>2001-11-05T13:15:30Z</mp:expiration> 

<mp:paymentsystem> 

<!� sistemul de microplati, dat ca alternativa �>

<rdf:Alt> 

<rdf:li> 

<rdf:Description ID="micropay1"> 

<rdf:type resource="http://www.w3.org/schema/

micropay#paymentoption" /> 

<mp:name rdf:resource="http://www.foo.it/

micropay1" /> 

<rdf:value>xxxxxxxxxxxxxxxxxx</rdf:value> 

</rdf:Description> 

</rdf:li> 

<rdf:li> 

<rdf:Description ID="micropay2"> 

<rdf:type resource="http://www.w3.org/schema/

micropay#paymentoption" /> 

<mp:name rdf:resource="http://www.foo.it/

micropay2" /> 

<rdf:value>yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy</rdf:value> 

</rdf:Description> 

</rdf:li> 

</rdf:Alt> 

</mp:paymentsystem> 

</rdf:Description> 

</rdf:RDF> 

</head> 

...Generarea parametrilor necesari efectuãrii microplãþilor se poate reali-za, de asemenea, apelând la tag-ul <meta>.
Utilizare ºi viitor Microplãþile oferã flexibilitatea de a plãti pentru exact ceea ce uti-lizatorii doresc sã obþinã fãrã sã cheltuiascã o sumã însemnatã debani pentru aceasta, una dintre utilizãrile microplãþilor fiind îndomeniul ofertelor de conþinut online plãtit. Astfel, New York Timesare implementat un sistem de microplãþi pentru a furniza acces on-line la articolele mai vechi ale ziarului contra unei sume infime (1,5dolari). Un sistem similar a fost adoptat de Wall Street Journal pen-tru a oferi diverse informaþii financiare utilizatorilor care nu suntabonaþi la varianta realã a publicaþiei. La fel, Music33.com oferã unserviciu capabil, contra sumei de 0,33 lire britanice, sã furnizeze di-verse bucãþi muzicale (la modã sau nu). Cybergold ºi MyPoints.compremiazã clienþii cu puncte care pot fi ulterior schimbate cu produsesau servicii pentru accesarea conþinutului electronic. În domeniultelefoniei mobile, deja Ericcson ºi Easy Park au încheiat în Norvegiaun parteneriat pentru a oferi, în cadrul telefoanelor celulare, suportpentru realizarea de microplãþi.În viitorul nu foarte depãrtat, pentru a juca jocuri pe Internet, aavea acces la MP3-uri sau a utiliza servicii de poºtã electronicã, va tre-bui sã plãtim diverse sume (infime?) de bani. Ofertanþii actuali deconþinut tradiþional vor fi înlocuiþi de ofertanþii de amuzamente online,reviste electronice, addin-uri software, cãutare pe Web, toate accesibileprin intermediul microplãþilor. Suntem pregãtiþi pentru aceastã schimbare?
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