
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE ELETRÔNICA E DE COMPUTAÇÃO 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REDES E PROCESSOS ATRAVÉS DE 

COMPUTADORES PORTÁTEIS VIA BLUETOOTH 

 

 

Autora: _____________________________________ 

Anelise Godolphim Sacks 

 

Orientador:   _____________________________________ 

Prof. José Ferreira de Rezende, Dr. 

 

Co-orientador: _____________________________________ 

Prof. Marcelo Luiz Drumond Lanza, M.Sc. 

 

Examinador:   _____________________________________ 

Prof. Aloysio de Castro Pinto Pedroza, Dr. 

 

Examinador:   _____________________________________ 

Prof. Antônio Cláudio Gómez de Sousa, M.Sc. 

 

 

DEL 

Julho de 2003 



 ii

Agradecimentos 

 

 

A Deus, que é o meu criador, minha força e o meu sentido na vida. 

Aos meus pais, que através de seus esforços, sabedoria e amor me proporcionaram a 

oportunidade de obter a educação excelente que tenho.  

Ao meu pai, Cláudio, por ser um exemplo de trabalhador que sempre me inspirou, e a 

pessoa mais prestativa que eu conheço. Com suas palavras curtas e sábias me orientou ao 

longo da vida. Obrigada por acreditar em mim. 

A minha mãe, Sigrid, por ser uma mulher forte e culta, sempre em busca também do 

autoconhecimento. Ensinou-me a me impor e desenvolveu minha inteligência emocional. 

A minha irmã, Tatiana, minha querida amiga, que sempre foi um exemplo de 

determinação nos estudos.  

A minha avó, Áurea, que através de sua experiência de vida e de sua oração, me 

ensinou a ter calma e confiar no sucesso. 

Ao meu avô, Waldir, que mesmo tendo pouco contato em vida, é um exemplo de 

integridade, respeito, amor e inteligência. 

Aos meus avós Alda e David, que infelizmente não conheci, mas que me inspiram de 

uma forma especial. 

Aos meus amigos da faculdade, que enfrentaram vários desafios junto comigo, e se 

tornaram meus irmãos. A faculdade não teria os mesmos ensinamentos se não fosse por 

vocês. 

Aos meus amigos da época de colégio, que se tornaram amigos para a vida inteira, 

sempre me suportando e incentivando. Através de seus diferenciados rumos profissionais, 

pude obter uma visão mais abrangente da realidade. 

Ao meu amável namorado Peter, que é um exemplo de coragem e amor para mim. 

Devido à sua formação técnica e paixão pela engenharia, também me inspirou 

profissionalmente e me ajudou particularmente no rumo deste projeto final de curso. 

Aos meus professores Rezende e Lanza, que acolheram o meu convite para 

orientação. Obrigada pela paciência necessária para desenvolver e guiar o rumo deste projeto. 

Agradeço as idéias, o tempo dedicado através de reuniões e correspondências eletrônicas, e 

também os equipamentos emprestados. 



 iii

Aos professores Aloysio e Antônio Cláudio, exemplos de dedicação ao ensino e 

preocupação com a formação dos alunos, por aceitarem a condição de examinadores. 

Aos professores da U.F.R.J., que me treinaram e me desenvolveram. Admiro a 

escolha profissional pelo ensino e pesquisa, e agradeço o entusiasmo. O impacto de suas 

atitudes na vida dos alunos é altíssimo. Se não fosse por vocês, o meu futuro como engenheira 

não seria possível. O Brasil agradece pelo esforço em manter o ensino em alto nível. 



 iv

Resumo 

 

A motivação deste projeto de final de curso é a construção de um sistema que abranja 

conceitos como redes móveis (Bluetooth), computadores portáteis (Palm), gerenciamento 

remoto, automação industrial, dentre outros. 

Foi desenvolvido um sistema de gerenciamento de redes e processos, e este utiliza a 

pilha de protocolos UDP/IP (User Datagram Protocol / Internet Protocol) e o protocolo 

SNMP (Simple Network Management Protocol). 

Em primeiro lugar, a comunicação via Bluetooth foi viabilizada entre o computador 

portátil do tipo assistente pessoal digital (PDA – Personal Digital Assistant) e uma estação de 

trabalho funcionando como ponto de acesso. Essa estação executa um servidor PPP (Point-to-

Point Protocol), fazendo com que o PDA adquira um IP temporário, possibilitando, assim, a 

comunicação UDP/IP. 

Em seguida, o agente SNMP foi configurado na estação. Este agente, além de ser a 

interface entre a base de informações da estação e o gerenciador da rede, envia informações e 

alarmes sobre a estação monitorada. A capacidade de recebimento de alarmes é uma 

característica importante, pois pode ser usada em diversas aplicações. 

Então, um programa para o PDA chamado NetAdmin foi planejado, codificado e 

testado a fim de possibilitar a gerência de rede e processos e o recebimento de alarmes.  

Ao executar este programa, o usuário do sistema incia a máquina de estados 

implementada. O funcionamento basicamente consiste na abertura de um socket UDP que 

possibilita a conexão do NetAdmin com o agente do protocolo SNMP. Com a conexão 

estabelecida, o usuário pode escolher entre recebimento de alarmes, obtenção de informações 

relacionadas à gerência da rede, ou a lista de processos da estação.  

Como conclusão do projeto, pode-se dizer que o objetivo de demonstrar a 

possibilidade de gerenciamento de redes e processos por computadores portáteis em um 

ambiente livre de fios foi alcançado. Ao mesmo tempo, foram adquiridos conhecimentos 

sobre o sistema operacional PalmOS, comunicação Bluetooth e também programação para 

computadores com poucos recursos de memória, processamento e tela de saída.  



 v

Palavras – chaves 

 

 

Bluetooth 

 

SNMP 

 

PPP 

 

PalmOS 

 

BlueZ 

 

Pocket Manager 



 vi

Índice do texto 

 

 

 

Agradecimentos ii 

Resumo iv 

Palavras – chaves v 

Índice do texto vi 

Índice de figuras viii 

Capítulo 1 – Introdução 9 

Capítulo 2 – Conceitos Básicos 12 
2.1 – Introdução 12 
2.2 – Bluetooth 15 

2.2.1 – Introdução 15 
2.2.2 – Visão geral dos Protocolos 16 
2.2.3 – Rádio Bluetooth 17 
2.2.4 – Funcionamento em Banda Básica 18 

2.2.4.1 – Canal Físico 19 
2.2.4.2 – Enlace Físico 20 
2.2.4.3 – Canais Lógicos 21 
2.2.4.4 – Pacotes 22 
2.2.4.5 – Controle de Canal (modos de operação) 23 
2.2.4.6 – Outras funções de banda básica 25 

2.2.5 – Protocolo de Gerência de Enlace - LMP (Link Manager protocol) 25 
2.2.6 –HCI e HCI USB 26 
2.2.7 – Visão geral dos protocolos de camadas superiores 26 

2.2.7.1 – L2CAP (Logical Link Control and Adaptation Layer Protocol) 26 
2.2.7.2 – SDP (Service Discovery Protocol) 27 
2.2.7.3 – RFCOMM 27 
2.2.7.4 – Outros 27 

2.2.8 –Perfis 28 
2.3 – PPP (Point to Point Protocol) 31 
2.4 – SNMP 34 

2.4.1 – Introdução 34 
2.4.2 – Evolução do SNMP 35 
2.4.3 – A Arquitetura SNMP 36 

2.4.3.1 – Objetivos da Arquitetura 37 
2.4.3.2 – Gerenciamento de Rede 37 
2.4.3.3 – O Modelo SNMP 38 

2.4.4 – SMI 39 
2.4.5 – MIB 42 
2.4.6 – O Protocolo SNMP 42 
2.4.7 – Agente Proxy 44 



 vii

Capítulo 3 – Ambiente de Programação 46 
3.1 – Introdução 46 
3.2 – Ferramentas para programação em PalmOS 48 

3.2.1 – PRC-Tools, PilRC, Pose e PalmOS SDK 48 
3.2.2 – Comunicação IP (NetLib) 51 

3.2.2.1 – Introdução 51 
3.2.2.2 – Interface de Programação do Aplicativo (API) 52 

3.2.3 – Memória e Banco de Dados 54 
3.2.4 – Alertas Customizados para detecção de Erros (Debugging) 61 

3.3 – Ambiente de teste de comunicação (USB) 62 
3.4 – Comunicação via BlueZ 66 

3.4.1 – Introdução 66 
3.4.2 - Instalação 68 

Capítulo 4 – Ferramenta desenvolvida 76 
4.1 – Introdução 76 
4.2 – O sistema 77 
4.3 – Decomposição em Módulos 78 

4.3.1 – Descrição do módulo 1 79 
4.3.1.1 – Visão Geral 79 
4.3.1.2 – NetAdmin 81 
4.3.1.3 – nSNMP 85 
4.3.1.4 – nlib (Sockets) 88 

4.3.2 – Descrição do módulo 2 90 
4.4 – Descrição das Interfaces Gráficas 91 

4.4.1 – Introdução 92 
4.4.2 – Recursos 92 
4.4.3 – Funcionalidades 94 

Capítulo 5 – Conclusão e trabalhos futuros 96 

Bibliografia 98 



 viii

Índice de figuras 

 

 

Figura 1 – Pilha de Protocolos Bluetooth_________________________________________________17 
Figura 2 – Piconets e Scatternet_________________________________________________________20 
Figura 3 – Formato Padrão do Pacote __________________________________________________22 
Figura 4 – Formato do Cabeçalho ______________________________________________________22 
Figura 5 – Processo de Conexão _______________________________________________________23 
Figura 6 – Perfis do Bluetooth__________________________________________________________30 
Figura 7 – Fases da negociação PPP ____________________________________________________33 
Figura 8 – Possíveis formas de negociação de endereço IP_________________________________33 
Figura 9 – Arquitetura do Protocolo SNMPv3 ___________________________________________36 
Figura 10 – Componentes do modelo de gerenciamento SNMP ____________________________39 
Figura 11 – Tipos de Dados do SMI ____________________________________________________40 
Figura 12 – Exemplo de uma nova variável criada em NEW-MIB 1 _________________________41 
Figura 13 – Parte da árvore de atribuição de nomes de objeto da ASN.1 _____________________41 
Figura 14 – Formato das Mensagens e PDUs do SNMP ___________________________________43 
Figura 15 – Formato especial da PDU TRAP_____________________________________________43 
Figura 16 – Mecanismo de troca de mensagens do SNMP _________________________________44 
Figura 17 – Configuração do Proxy para gerenciamento SNMP ____________________________45 
Figura 18 – Exemplo de tela do PalmOS Emulator (POSE)_________________________________50 
Figura 19 – Exemplo de realocação de memória _________________________________________56 
Figura 20 – Informações sobre os registros armazenadas no banco de dados PDB ____________59 
Figura 21 – Equipamento utilizado no projeto ___________________________________________69 
Figura 22 – Tela para configuração do Bluetooth no Palm _________________________________75 
Figura 23 – Visão Geral do Funcionamento do Sistema ___________________________________78 
Figura 24 – NetAdmin e suas dependências _____________________________________________80 
Figura 25 – Diagrama de Fluxo de Eventos do NetAdmin _________________________________82 
Figura 26 – Detalhamento do Fluxo do Evento AppHandleEvent __________________________84 
Figura 27 – Casos possíveis em FormHandlers __________________________________________85 
Figura 28 – Forma codificada em hexadecimal das mensagens Get-Request/Get-Next-Request ___87 
Figura 29 – Fluxo de uso dos comandos da nlib.c ________________________________________89 
Figura 30 – Divisão de uso da biblioteca nlib pelo NetAdmin e nSNMP _____________________90 
Figura 31 – Interface gráfica do PocketManager___________________________________________94 

 



 9

Capítulo 1 – Introdução 
 

 

 

O ambiente sem fio (wireless) está cada vez mais em evidência com o avanço da 

eletrônica e da computação. Atualmente, empresas que não oferecem diferenciais 

tecnológicos estão condenadas a serem ultrapassadas por seus concorrentes. Cada vez mais, 

se faz necessário obter informações chaves de modo rápido e eficaz, independente do local 

onde as pessoas possam estar. 

Tecnologias como WLAN 802.11 e Bluetooth permitem taxas razoáveis de 

transmissão, livres de limitações físicas como os cabos de rede. Além disso, a robustez contra 

interferências faz com que se tornem viáveis em ambientes antes desfavoráveis. O sistema 

Bluetooth foi utilizado no projeto devido à praticidade e constante melhoria desse sistema de 

comunicação. 

Quanto à computação ubíqua, podemos dizer que a tendência é a minimização do 

tamanho dos computadores. A mobilidade e conveniência quanto à forma destes passou a ser 

fator fundamental na decisão de compra de um usuário. O termo "computação ubíqua" vem 

da idéia que os computadores deveriam ser imperceptíveis dentro dos objetos que nos 

rodeiam, tanto no escritório como em casa. O Palm foi o computador portátil escolhido para 

o desenvolvimento do sistema porque é crescente o número de usuários desse tipo de 

dispositivo, e ele se encaixa nesse conceito de ubiquidade. 

Ao mesmo tempo, o usuário se acostumou com a grande capacidade de 

processamento dos computadores pessoais (PC), e espera que os programas para esses 

assistentes digitais respondam no mesmo nível de eficiência. O programador deve atentar 

para a objetividade de seu programa, evitando desperdício de recursos e respondendo 

eficazmente a aquilo que seu sistema se propõe a fazer. Isso demanda um conhecimento do 

hardware do dispositivo e das funções básicas do sistema operacional, além do conhecimento 

das técnicas de engenharia de software, que auxiliam principalmente na hora do 

planejamento. 

Os sistemas de monitoramento automático também estão se tornando cada vez mais 

importantes, visto que as novas tendências, tanto para sistemas computacionais quanto para 

processos industriais, são ambientes totalmente autocontroláveis, que dispensam a constante 

observação humana, tão passível a erros em processos repetitivos. O desenvolvimento de 
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ferramentas que possam gerar e receber alarmes, comunicando ao administrador o que está 

acontecendo, é essencial para se desenvolver a confiabilidade e, por que não dizer, o próprio 

funcionamento saudável desses sistemas. 

A finalidade deste projeto final de curso é adquirir conhecimentos teóricos e 

experiência prática sobre temas atuais como redes sem fio, programação para dispositivos de 

recursos limitados e sistemas de monitoramento de rede. Esse projeto tenta combinar a 

motivação desses três pontos importantíssimos da tecnologia moderna. 

Este projeto abrange desde as configurações de hardware e software para redes sem 

fio até a concepção de um programa para um dispositivo pequeno e móvel. O objetivo final é 

a monitoração de uma estação ou de certas características de uma rede através de um Palm 

em um ambiente sem fio. 

Espera-se que o projeto possa vir a incentivar outros trabalhos nesse sentido dentro da 

UFRJ, e que, num futuro possível, possa auxiliar a autora a gerar idéias e soluções no seu 

ambiente de trabalho. 

 

Sumário 
 

O capítulo de conceitos básicos (2º Capítulo) tem como objetivo oferecer ao leitor o 

embasamento teórico sobre as principais tecnologias envolvidas no projeto. Primeiramente, 

este capítulo disserta sobre o sistema de comunicação Bluetooth: o porquê de seu surgimento, 

suas características de transmissão, seus protocolos, os diferentes perfis que a comunicação 

BT (Bluetooth) pode estabelecer, dentre outros. Em segundo lugar, tem-se a explicação dos 

conceitos básicos do protocolo PPP, que estabelece uma comunicação ponto-a-ponto do PDA 

para a estação. Por último, o protocolo SNMP é abordado: origem, evolução, elementos 

básicos da arquitetura e seus relacionamentos, padronizações do formato, transferência e 

armazenamento das informações, e as operações básicas do protocolo, bem como seus tipos e 

formatos das mensagens. 
O capítulo referente ao ambiente de programação (3ºCapítulo) tem como objetivo 

analisar o ambiente em que o sistema foi desenvolvido e detalhar as várias etapas de 

configuração das tecnologias envolvidas. O tema é abordado primeiramente através do 

detalhamento das ferramentas para desenvolvimento de programas em sistemas operacionais 

PalmOS. Em seguida, relatam-se as experiências quanto ao ambiente de teste de comunicação 
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usando USB (Universal Serial Bus). Para finalizar, seguem informações sobre o BlueZ, a 

pilha oficial de protocolos Bluetooth do Linux. 

O próximo capítulo (4ºCapítulo), sobre a ferramenta desenvolvida, visa descrever o 

resultado da pesquisa realizada e do sistema implementado. O escopo, as principais funções, 

as características de desempenho e as restrições técnicas, são descritos em primeiro lugar. 

Segue, então, uma explicação modularizada sobre o software desenvolvido NetAdmin. 

Finalmente, como a criação da interface gráfica no Palm foi bastante interessante, uma seção 

também é dedicada a esse tema.  

A conclusão apresenta uma análise crítica do trabalho realizado e dos resultados 

obtidos. Sugestões são apresentadas para possíveis trabalhos futuros. 

Desejo ao leitor dessa documentação uma leitura prazerosa, além de um acréscimo 

válido de conhecimento, já que, neste mundo moderno, o entendimento da tecnologia faz a 

diferença! 
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Este capítulo visa fornecer informações necessárias para o entendimento do sistema. 

Nesta parte, serão explicados os conceitos sobre Bluetooth, PPP e SNMP. Por ser uma 

especificação completa, a seção ‘Bluetooth’ inclui conceitos de hardware e 

telecomunicações, além dos conceitos de software presente nos protocolos de nível superior. 

Sobre o protocolo PPP, são descritas suas principais características e a realização da 

comunicação entre o PDA e a estação. Por último, a seção sobre o protocolo SNMP se faz 

necessária, pois este protocolo é o responsável pela realização dos comandos referentes à 

gerência de rede. Através dele, diversas informações puderam ser obtidas na estação e 

enviadas ao Palm, além dos alarmes gerados independentemente. 

 

 

2.1 – Introdução 

 
O primeiro passo para a viabilização do sistema de gerenciamento de redes e 

processos foi o estabelecimento da comunicação entre o computador portátil e a estação 

atuante como ponto de acesso. Esta comunicação ocorre utilizando-se Bluetooth, a primeira 

tecnologia a ser mencionada nos Conceitos Básicos.  

Compreende-se na seção dedicada a esse tema, oito subseções que tem como o 

objetivo uma organização estruturada visando uma melhor didática. A primeira subseção 

(2.2.1) é a Introdução, que indica o porquê do surgimento do Bluetooth, suas características 

básicas de alcance e tamanho físico, o grupo que deu início à especificação, curiosidade, 

faixa de freqüência, tipo de modulação e taxa máxima de transmissão. Essas e outras 

características serão aprofundadas nas subseções seguintes.  

A segunda subseção (2.2.2) é extremamente útil na visualização do conceito, pois 

traduz em uma imagem a pilha de protocolos. A partir daí, as camadas serão descritas 

individualmente, considerando cinco grandes grupos de divisão. Estes se constituem de: 

Rádio Bluetooth, Funcionamento em Banda Básica, Protocolo de Gerência de Enlace (LMP – 

Capítulo 2 – Conceitos Básicos 
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Link Manager Protocol), HCI / HCI – USB, e finalmente a visão geral dos protocolos de 

camadas superiores.  

Na terceira subseção (2.2.3), que tenta trazer um conhecimento específico sobre o 

rádio Bluetooth, a documentação esclarece precisamente a faixa de freqüência e as 

classificações do transmissor de cada aparelho. Adicionalmente, aponta como o transceptor 

pode controlar sua própria potência, e quais são as tolerâncias quanto à exatidão de acordo 

com o centro da freqüência e quanto ao nível de sensibilidade do receptor. 

A quarta subseção (2.2.4), que é a maior subseção do capítulo, trata do 

Funcionamento em Banda Básica, que abrange vários esclarecimentos quanto ao canal físico, 

enlace, canais lógicos, pacotes, controle de canal (modos de operação), e outras funções.  

O entendimento desta parte se faz necessário, pois é a banda básica que administra os 

canais físicos e enlaces, além de controle de erro, seleção de saltos, e segurança.  

Primeiramente, podem ser encontradas informações como qual a taxa máxima de 

transmissão, qual o esquema de espalhamento de espectro, quantos são os números de canais 

disponíveis em diferentes países, qual a duração de um salto e o tipo de endereçamento IEEE 

MAC. A partir daí, é explicitado o canal físico, com suas peculiares formações de rede 

(piconets e scatternets) e hierarquia entre os aparelhos. Na parte sobre o enlace, são expostos 

dois tipos possíveis de enlaces. Então, segue a associação desses dois tipos de enlaces aos 

cinco diferentes tipos de canais lógicos que podem ser criados. 

As três últimas divisões da subseção Funcionamento em Banda Básica compreendem 

um esclarecimento do formato do pacote, os modos de operação e as outras funções. O 

formato do pacote pode ser dividido em três entidades, o código de acesso, o cabeçalho e a 

carga útil. Cada um desses blocos de dados possui tamanho, esquemas de correções de erros e 

propósitos diferentes. Sobre os modos de operação, serão apresentados os dois estados 

básicos que o BT (Bluetooth) opera: Espera (Standby) e Conexão (Connection). Sobre o 

processo de conexão, a devida seqüência de modos de operação é ilustrado na figura 5. Além 

disso, serão enumerados e esclarecidos os três tipos de modo de operação para economia de 

energia. As outras funções de Banda Básica abrangem o controle de erros, o controle de fluxo 

(quando as filas FIFO já estão na sua capacidade máxima), e a segurança.  

A quinta subseção (2.2.5) atenta para o fato de serem os gerenciadores de enlace 

aqueles que configuram a conexão, tendo as mensagens desse protocolo (LMP – Link 

Manager Protocol) prioridade em relação às mensagens de dados do usuário. 

A sexta subseção (2.2.6) tem o intuito de explicar o que é HCI (Host Controller 

Interface), e mostrar que a sua função é a abstração entre o hardware e a pilha de protocolos 
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de nível superior. A camada de transporte (HCI Transport Layer) por onde o HCI firmware e 

o HCI Driver se comunicam neste projeto é a HCI USB. Por isso, uma breve introdução a 

esse tipo de comunicação também está presente nesta subseção. 

A sétima subseção (2.2.7) disserta sobre os protocolos das camadas superiores, como 

o L2CAP, que controla enlaces lógicos e executa um protocolo de adaptação de camada; o 

SDP, que descobre e divulga serviços específicos para um ambiente Bluetooth; o RFCOMM, 

que emula a porta serial; e o OBEX, TCS e ATC, que viabilizam a comunicação com 

infravermelho, com telefones sem fio, e com modems, respectivamente. Tanto o protocolo 

PPP (Point to Point Protocol), quanto os sobre ele (IP, UDP e etc), não são mencionados 

nessa subseção por possuírem uma seção inteira sobre eles (Seção 2.3), visto que o 

entendimento das suas funcionalidades também é essencial para o completo entendimento do 

projeto. 

A oitava e última subseção (2.2.8) trata dos diferentes perfis que a comunicação BT 

pode estabelecer. Esses perfis foram criados devido aos diferentes cenários onde a 

transmissão ocorre. Cada um dos treze perfis mencionados na especificação oficial Bluetooth 

são resumidos nessa parte da documentação. 

As seções 2.2.3 até 2.2.8 foram baseadas no documento de especificação oficial do 

grupo que definiu o padrão Bluetooth [4]. 

 

O segundo passo fundamental para o entendimento do sistema de gerenciamento 

de redes e processos através de computadores portáteis via Bluetooth é a utilização do 

protocolo PPP (Point to Point Protocol). 

Tem-se como exemplo neste projeto o estabelecimento da comunicação ponto a ponto 

sobre a interconexão de rádio do PDA com a estação. O PPP é capaz de transportar vários 

protocolos já existentes, e é flexível para a adição de suporte a novos protocolos. 

Nesta seção (2.3), são explicitados os três tipos de funcionalidade do PPP 

(Encapsulamento, Protocolo de Controle de Enlace e Protocolo de Controle de Rede). Mais 

ainda, as duas figuras da seção (figuras 7 e 8) ilustram tanto as fases de negociação entre os 

terminais quanto as possíveis formas de negociação de endereço IP. 

 

O último passo para a finalização desse capítulo de conceitos básicos é a 

dissertação sobre o protocolo SNMP, considerado o “núcleo” deste projeto. Também devido 

ao tamanho dessa seção, é necessária a subdivisão em subseções. 
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A primeira subseção (2.4.1) disserta sobre a origem da Internet e associa o seu 

desenvolvimento à necessidade de um gerenciamento eficiente para essa e outras redes. 

A segunda subseção (2.4.2) avalia a evolução do SNMP, desde sua primeira 

publicação em 1990. Inclusive uma figura (figura 9) busca ilustrar as diferenças entre o 

protocolo SNMPv1 / SNMPv2 e o SNMPv3. A partir desse ponto, o leitor já terá uma noção 

do conceito de comunidade, que especifica o SNMPv2c. 

A terceira subseção (2.4.3) inicialmente fala sobre os elementos básicos da arquitetura 

SNMP e os seus relacionamentos. É importante que essa parte seja bem esclarecida antes do 

avanço na leitura da documentação. 

Ao avançar nessa subseção, disserta-se sobre o objetivo da arquitetura e o que 

realmente representa o Gerenciamento de Rede. Por fim, o modelo SNMP é apresentado, com 

os seus elementos chaves. A figura 10 ilustra esse modelo. 

A quarta subseção (2.4.4) é importante por apresentar a base da padronização tanto 

das informações quanto dos seus formatos de transferência na rede. Essas regras encontram-

se na definição do SMI (Structure of Management Information) e facilitam a criação de novas 

MIBs (Management Information Base). 

A quinta subseção (2.4.5) aborda exatamente estas MIBs, que são as bases onde os 

dados gerenciados são armazenados. Pelo fato de estes objetos geralmente serem descritos 

em múltiplas definições modulares, a subseção exemplifica o caso da MIB-II da Internet, que 

já possui dez módulos transcritos. 

Como não poderia deixar de faltar, a sexta subseção (2.4.6) então explica o protocolo 

SNMP: As operações básicas, os tipos de mensagens e o formato das mensagens.  O 

mecanismo de troca de mensagens também é ilustrado. 

Por último, a sétima subseção (2.4.7) introduz o tema Agente Proxy. O funcionamento 

deste agente especial é interessante por que ajuda a difundir o uso do protocolo em diferentes 

equipamentos de diferentes marcas.  

 

 

2.2 – Bluetooth 
 

2.2.1 – Introdução 
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Bluetooth é uma especificação feita pelas indústrias de computação e de 

telecomunicações para descrever como diversos dispositivos móveis e/ ou fixos podem se 

interconectar facilmente através de uma conexão sem fio de curto alcance (10 metros em 

modo normal e até 100 metros com amplificadores). O padrão de implementação do 

hardware é um único microchip de 9x9 milímetros. 

A idéia inicial foi criar um padrão para um rádio pequeno, robusto, de baixa 

complexidade, consumo e custo, e que serviria para substituição de cabos. Rapidamente, 

várias novas idéias foram emergindo. 

Em 1998, foi formado o Bluetooth Special Interest Group (SIG), composto pela 

Ericsson, IBM, Intel, Nokia, Toshiba. O grupo teve como finalidade promover a tecnologia, 

além de estabelecer padrões. Em 2002, são mais de 3000 empresas membros. 

Uma curiosidade é o nome escolhido. Bluetooth foi o apelido dado a um rei viking 

dinamarquês, Harald Blåtand, que viveu no final do século X, por causa de seu dente azulado. 

Ele uniu a Dinamarca à Noruega, daí o sentido de nomear Bluetooth o rádio, que tem como 

idéia central unificar diferentes aparelhos. 

Projetado para operar em ambientes de alta interferência, o rádio BT usa rápido 

reconhecimento e salto de freqüência para fazer o enlace robusto. Ele opera na faixa livre 

ISM (Industrial, Scientific, Medical) a 2,4 GHz, e evita interferência pulando de freqüência 

após transmitir ou receber um pacote. Comparado com os outros sistemas que usam a mesma 

faixa de freqüência, o Bluetooth pula mais rápido e usa pacotes menores. Uma modulação 

binária FM é aplicada para minimizar a complexidade do transceptor. 

As informações a seguir constam na última especificação oficial, de versão número 

1.1, publicada em 22 de fevereiro de 2001. Uma segunda geração está por vir, com taxas de 

transmissão de até 2Mbps. 

 

2.2.2 – Visão geral dos Protocolos 
 

A pilha de protocolos Bluetooth pode ser descrita pela figura a seguir [9]: 
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Figura 1 – Pilha de Protocolos Bluetooth 

 

As próximas sessões destinam-se ao detalhamento das camadas. 

 

2.2.3 – Rádio Bluetooth 
 

A camada de rádio é a de nível mais baixo na especificação do Bluetooth. Ela define a 

operação do transceptor. 
A especificação do rádio Bluetooth: 

• Provê compatibilidade entre os rádios usados no sistema 

• Define a qualidade do sistema. 

O sistema opera na ISM 2,4 GHZ, mais precisamente, começa em 2400 e termina em 

2483,5MHz. Deve-se notar que adaptações, como algoritmos especiais de saltos, podem 

ocorrer devido a restrições nacionais, já que a faixa ISM ainda não é mundialmente 

compatível. 

O transmissor de cada aparelho pode ser classificado em 3 diferentes classes de 

potência: 
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Enlace
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• Classe de potência 1: Desenhado para longo alcance (~100m), com potência 

máxima de saída de 100mW (20 dBm), e mínima de 1mW (0dBm). 

• Classe de potência 2: Faixa usual de atuação, para curto alcance (~10m), com 

potência máxima de saída de 2.5mW (4 dBm) e mínima de 0.25mW (-6dBm).  

• Classe de potência 3: Para curtíssimo alcance (~10cm), com potência máxima 

de 1mW (0 dBm).  

 

A interface de rádio é baseada numa antena nominal de potência de 0dBm. Cada 

aparelho varia a potência transmitida. Equipamentos com controle de potência otimizam a 

potência de saída do enlace através do LMP (Link Manager Protocol). Isso é feito através da 

realimentação da medida do RSSI (Receiver Signal Strength Indicator), que determina o 

aumento ou diminuição da potência. Isto é, o RSSI habilita qualquer transceptor que queira 

participar de um enlace onde haja controle de potência, a medir a potência de seu próprio 

sinal. 

O rádio modula GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) onde o um binário é 

representado por um desvio positivo na freqüência e o zero binário por um desvio negativo. 

BT é ajustado a 0,5 e o índice de modulação deve estar entre 0,28 e 0,35. A exatidão de 

acordo com o centro da freqüência deve ser ±75 kHz da freqüência portadora.  

O receptor Bluetooth deve ter um nível de sensibilidade que satisfaça um bit error 

rate (BER) menor ou igual a 0,1%. Para que isso seja possível, o nível de sensibilidade deve 

ser -70dBm, ou melhor. O sinal mínimo que o receptor deve captar é de -20dBm. 

 

2.2.4 – Funcionamento em Banda Básica 
 

Esta camada gerencia protocolos de banda básica e rotinas de enlace, além de realizar 

o controle de erro, seleção de saltos, e segurança. Esta camada está acima do rádio na pilha de 

protocolos (como se pode ver na figura 1). O protocolo de banda básica é implementado 

como um controlador de enlace (Link Controller), que funciona como um administrador de 

enlace fazendo rotinas de conexão e controle de potência. A banda básica também administra 

enlaces síncronos e assíncronos, faz ‘page’ e ‘inquiry’ para acessar outros aparelhos numa 

determinada área de atuação (explicado na seção 2.2.4.5). A operação do rádio é no modo 

full-duplex, e para isso, um esquema time-division duplex (TDD) é usado. Isso significa que a 

transmissão ocorre durante uma unidade de tempo (time slot) e a recepção ocorre na próxima 
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unidade, funcionando alternadamente. A taxa máxima é de 723,2 kbps em um link 

assimétrico.  

As freqüências de transmissão são mudadas de modo pseudo-aleatório a uma taxa de 

1600 saltos por segundo (1600 hop/s). Logo, a duração do salto em cada freqüência 

selecionada será de 625 µs, sendo esta duração considerada a unidade de tempo do sistema 

(time slot). A maioria dos países tem como característica o salto de freqüências (frequency 

hopping) em 79 diferentes freqüências espalhadas por 1 MHz. Porém, por exemplo, na 

França e na Espanha, há uma menor faixa de operação disponível, e, portanto somente 23 

canais separados em 1MHz são definidos. 

Também se pode observar que essa técnica de troca de freqüência produz um 

espalhamento de espectro devido aos saltos (FHSS – Frequency Hopping Spread Spectrum), 

pois ocupa uma faixa maior de operação, utilizando 79 freqüências ao invés de uma única 

freqüência.   

Devido ao esquema TDD e aos saltos de freqüências, as transmissões e recepções 

ocorrem em tempos diferentes e também em freqüências diferentes. 

O Endereçamento IEEE MAC (Media Access Control) dos dispositivos Bluetooth é 

de 48bits, no formato, por exemplo, 01:17:B3:4F:58:47. 

 

2.2.4.1 – Canal Físico 
 

Dois ou mais dispositivos Bluetooth usando o mesmo canal formam uma piconet. 

Sempre há um mestre e até sete escravos em cada piconet. A seqüência de pulo de freqüência 

é única para cada piconet e determinada pelo Bluetooth device address (BD_ADDR) do 

mestre. A fase da seqüência é determinada também pelo mestre através de seu relógio interno 

(clock).  

À medida que novos usuários se juntam à piconet, a taxa de transmissão diminui. Não 

seria muito eficiente somente uma piconet ocupar toda a faixa de 80MHz. Por isso, 

possibilitou-se a formação de grupos de piconets chamadas scatternet (figura 2). Múltiplas 

piconets dentro da mesma área de cobertura formam uma scatternet, que é um sistema ad-hoc 

disperso composto de múltiplas redes. Cada piconet pode ter apenas um mestre, mas escravos 

podem participar de diferentes piconets com o esquema de multiplexação no tempo. Além 

disso, um mestre em uma piconet pode ser um escravo em outra. As piconets não estão 

sincronizadas na freqüência para impedir a interferência entre elas. 
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As seqüências de saltos das piconets que formam as scatternets são diferentes e 

sempre determinadas pelo master daquela piconet. Todas as piconets podem dividir o total de 

80MHz de banda passante. Adicionando mais piconets verifica-se uma degradação da 

performance porque mais colisões podem ocorrer. A colisão ocorre se duas ou mais piconets 

usam a mesma freqüência portadora para um slot. 

 

 
Figura 2 – Piconets e Scatternet 

 

No esquema TDD, o mestre sempre começa a transmissão nos slot ímpares e os 

escravos, nos pares. A transmissão de pacotes pelo mestre ou pelo escravo pode ser estendida 

até 3 ou 5 time slots. A freqüência de salto RF deve permanecer fixa durante a transmissão do 

pacote tipo multi-slot, permanecendo com a freqüência do primeiro slot do pacote. A 

freqüência de salto RF após a transmissão do pacote multi-slot deve ser determinada pelo 

atual valor de clock do Bluetooth. Esse comportamento é importante para que todos os outros 

dispositivos permaneçam sincronizados, porque a piconet é definida por ter a mesma 

seqüência de salto com a mesma fase. Deslocando a fase num dispositivo destruiria a piconet. 

 

2.2.4.2 – Enlace Físico 
 

A Banda básica lida com dois tipos diferentes de enlaces: 

Synchronous connection-oriented link (SCO): Enlace simétrico ponto-a-ponto entre 

um mestre e um único escravo em uma piconet. O mestre mantém o enlace SCO reservando 

slots em intervalos de tempo regulares (tipo comutação de circuitos). Basicamente, este tipo 
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de enlace é usado para transporte de voz. Até 3 enlaces SCO são suportados 

simultaneamente. Os pacotes SCO nunca são retransmitidos e a taxa de transmissão é de 

64Kb/s. 

Asynchronous connectionless link (ACL): É um enlace do tipo ponto-a-multiponto 

entre o mestre e vários escravos. O mestre pode estabelecer um enlace ACL simétrico ou 

assimétrico com qualquer escravo, inclusive com o escravo já ativo em algum enlace SCO 

(tipo comutação de pacotes). Para a maioria dos enlaces ACL, os pacotes são retransmitidos 

quando necessário, e a taxa de transmissão é variável.  As taxas de dados são de até 433,9 

kbps num enlace simétrico usando cinco slots consecutivos e dados desprotegidos, e, em 

enlaces assimétricos, até 723,2 kbps em uma direção usando cinco slots consecutivos e dados 

desprotegidos e 57,6 kbps em um slot no sentido contrário, também sem proteção de dados.  

Os pacotes de dados possuem em seus cabeçalhos 2 bits de informação para a 

identificação de canais lógicos. Pode-se, então, especificar qual a aplicação que requisitou 

esse pacote em um nível mais alto da pilha de protocolos. Desta forma, existe somente um 

enlace do tipo ACL entre um mestre e um escravo.  

No caso de enlace ACL, deve existir um controle de acesso ao meio. O Bluetooth 

utiliza-se de uma forma tradicional, chamada polling. Polling é um método de controle de 

acesso, onde o mestre pergunta aos escravos, um após o outro, se eles possuem algo a ser 

transmitido.  

 

2.2.4.3 – Canais Lógicos 
 

Bluetooth tem cinco canais lógicos que podem ser usados para transmitir diferentes 

tipos de informação: os canais de controle LC (Link Controller) e LM (Link Manager) e os 

canais de usuário UA (User Asynchronous), UI (User Isochronous ) e US (User 

Synchronous). 

Os canais de controle LC e LM são usados para controle e gerência de enlace, 

respectivamente. Os canais de usuário UA, UI e US são usados para carregar informações 

assíncronas, isócronas e síncronas, respectivamente. O canal de controle LC é o estabelecido 

através do cabeçalho do pacote, enquanto todos os outros através da carga útil do pacote. O 

canal US é possível somente em um enlace SCO; os canais UA e UI são geralmente criados 

sobre o enlace ACL; no entanto, eles também podem ser feitos sobre pacotes do tipo DV 

(data-voice), que misturam voz e dados na carga útil, dos enlaces SCO. O canal LM pode 

existir tanto sobre o enlace SCO quanto sobre o ACL. 
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2.2.4.4 – Pacotes 
 

A ordem dos bits nos pacotes da banda básica segue o formato Little Endian, isto é, o 

bit menos significativo corresponde a b0, e este é o primeiro bit a ser mandado. 

Cada pacote é formado de três partes: o código de acesso (68 ou 72 bits), o cabeçalho 

(54 bits) e a carga útil (de zero a 2754 bits). A figura 3 ilustra esse formato: 

 
Figura 3 – Formato Padrão do Pacote 

 

O código de acesso é derivado da identidade do dispositivo mestre, que é  único para 

o canal. Ele é usado para sincronização, compensação de nível DC e identificação. É também 

utilizado pelos procedimentos de paging e inquiry, a serem explicados posteriormente.  

O cabeçalho possui 18 bits, mas usa código FEC (Forward Error Correction code) de 

1/3, resultando em um tamanho de 54 bits. Os primeiros três bits, chamados de endereço de 

membro ativo (Active Member Address, AM_ADDR), são usados para endereçar os escravos 

em uma piconet, permitindo no máximo um mestre e sete escravos. Em seguida, quatro bits 

definem o tipo de pacote, assim como se o enlace é do tipo SCO ou ACL. O próximo bit é o 

de controle de fluxo (FLOW). Este bit é usado por enlaces do tipo ACL para indicar quando o 

buffer de recebimento está cheio (FLOW=0). Quando isto acontece, a transmissão de dados é 

suspensa temporariamente. Depois, seguem dois bits, o primeiro para confirmação de 

recebimento do pacote (ARQN), e o segundo para fins de controle de seqüência (SEQN). Os 

oito bits finais são de HEC (header error check), que usa código tipo CRC (Cyclic 

Redundancy Check), usado para detectar erros no cabeçalho. A figura 4 ilustra o mencionado 

nesse parágrafo: 

 

Figura 4 – Formato do Cabeçalho 
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Pacotes SCO são usados nos enlaces síncronos. Eles não incluem CRC e nunca são 

retransmitidos. Até agora, quatro tipos de pacotes foram definidos para serem usados na 

transmissão de voz a 64 kbps, três de voz pura, com nenhum FEC, 1/3 ou 2/3 FEC e um para 

pacotes DV. 

Pacotes ACL são usados nos enlaces assíncronos. A informação pode ser tanto do 

usuário quanto de controle. Sete pacotes ACL foram definidos até agora. Seis deles contém 

código CRC e são retransmitidos caso não haja confirmação de recebimento. Esses diferem 

devido ao tipo de FEC e à quantidade de octetos no cabeçalho de carga útil (presente apenas 

em pacotes ACL). O sétimo pacote, conhecido como AUX1, não tem CRC e nem 

retransmissão. 

 

2.2.4.5 – Controle de Canal (modos de operação) 
 

O controlador do Bluetooth opera em basicamente em dois estados: Espera (Standby) 

e Conexão (Connection). Existem também sete sub-estados que são usados para adicionar 

escravos a uma piconet ou para estabelecer conexões.  Estes são os estados de: Pesquisa 

(Inquiry), Escuta de Pesquisa (Inquiry Scan), Resposta da Pesquisa, chamada (Page), Escuta 

de chamada (Page Scan), Resposta do Escravo e Resposta do Mestre. Estes sub-estados 

Pode-se visualizar o funcionamento através da figura 5: 

 
Figura 5 – Processo de Conexão 

 

Caso o mestre possua a identificação do escravo a qual ele quer chamar, a conexão 

começa a ser estabelecida a partir do estado Chamada (Page), não sendo necessário passar 
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pelos estados de Pesquisa (Inquiry), Escuta da Pesquisa (Inquiry Scan) e Resposta da 

Pesquisa (Inquiry Response). 

O estado de Espera (Standby) é o estado padrão de baixo consumo do Bluetooth. No 

estado de Conexão (Connection), o mestre e o escravo podem enviar pacotes, usando o 

código de acesso e o relógio do mestre. Este estado começa com um pacote tipo POLL, 

enviado pelo mestre para verificar se o escravo está sincronizado. Este pode responder com 

qualquer tipo de pacote. Se o escravo não receber o pacote POLL, ou se o mestre não receber 

uma resposta, ambos entrarão no sub-estado Escuta de Chamada (Page Scan) e Chamada 

(Page), respectivamente. 

Tanto o comando Desligar (detach) quanto o comando Reiniciar (reset) provocam a 

desconexão. O Desligar (detach) acontece quando o dispositivo é desconectado de modo 

normal, e toda a informação do controlador de enlace continua válida. O Reiniciar (reset), 

também conhecido como ‘hard reset’, acontece quando todos os processos de controle são 

reiniciados.  

O estado de conexão se subdivide no modo ativo, e em três outros modos de 

economia de energia, sendo eles Sniff, Hold e Park, citados na ordem do menos econômico 

ao mais econômico.  

• Modo ativo: O dispositivo participa ativamente do canal. Escravos ativos 

‘ouvem’ os pacotes enviados nos slot reservados para o mestre. Há uma transmissão 

periódica por parte do mestre para manter os escravos sincronizados. 

• Modo ‘Sniff’: Para entrar nesse modo, o mestre ou o escravo devem emitir o 

comando sniff através do protocolo LM (a ser mencionado na sessão 2.2.5). A transmissão do 

mestre ao escravo pode acontecer somente em slot específicos, chamados sniff slots. O 

escravo transmite logo após o sniff slot. Desta forma, há redução no consumo de energia.  

• Modo ‘Hold’: Antes de entrar nesse modo, o mestre e o escravo concordam 

sobre quanto tempo o escravo permanecerá em hold. O escravo, então, não participa 

temporariamente do tráfego de pacotes do canal. Quando o tempo expirar, o escravo 

sincronizará com o canal e receberá maiores instruções.  

• Modo ‘Park’: O escravo entra nesse modo quando não deseja mais participar 

do tráfego, mas quer permanecer sincronizado. Ele não possui mais um AM_ADDR. Em 

intervalos regulares de tempo, ele acorda para re-sincronizar e checar por mensagens 

broadcast, que são as mensagens que ele pode receber, por não possuírem AM_ADDR 

específico. 
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2.2.4.6 – Outras funções de banda básica 
 

Controle de erro: Existem três tipos de correção de erro usadas na carga útil do 

protocolo de banda básica: FEC 1/3, onde os bits são repetidos três vezes, FEC 2/3, onde um 

polinômio gerador do código de Hamming codifica 10 bits de código em 15, e o esquema 

ARQ (Automatic Repeat Request), que repete automaticamente os pacotes de dados (ou a 

parte de dados dos pacotes mistos), até que uma confirmação seja recebida ou exceda-se o 

tempo limite (time out). No esquema ARQ, um código CRC é aplicado à carga útil. 

 

Controle de Fluxo: É recomendado o uso de filas do tipo FIFO (First In-First Out) em 

enlaces ACL e SCO. Caso a fila encha, o controle de fluxo é usado para evitar perda de 

pacotes. O controlador de enlace envia um pacote ao remetente com uma indicação ‘stop’, 

para que esse pare de mandar pacotes, até que receba um pacote tipo ‘go’. 

 

Segurança: O sistema Bluetooth provê segurança nas camadas enlace e aplicação. Na 

camada de enlace, a segurança é suportada através da autenticação dos parceiros e 

criptografia da informação. Para esse tipo de segurança básica é necessário o endereço 

público que é único para cada dispositivo (BD_ADDR), duas chaves privadas (chave de 

autenticação e chave de criptografia) e um gerador randômico de números que gera 

seqüências diferentes para cada transação. Primeiramente, o dispositivo faz a autenticação 

lançando um desafio e o outro dispositivo envia a resposta, que é feita a partir de uma 

combinação do desafio, do seu BD_ADDR e da chave de autenticação, que é partilhada pelos 

dois (comumente chamada de ‘chave de enlace’). Após a autenticação, a criptografia é usada 

para a comunicação. 

 

2.2.5 – Protocolo de Gerência de Enlace - LMP (Link Manager protocol) 
 

Mensagens do Protocolo de Gerenciamento de Enlace são usadas para configuração 

do enlace, segurança e controle. Estas são filtradas e interpretadas pelos gerenciadores de 

enlace (LM’s) destinatários sem que sejam propagadas para níveis mais altos de protocolo. 

Mensagens LMP têm prioridade em relação às mensagens de dados dos usuários, logo este 

tráfego ‘ultrapassa’ o tráfego L2CAP (vide sessão 2.2.7.1). Não é necessária confirmação de 

recebimento, visto que a camada de banda básica deve prover um enlace confiável.  
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O protocolo consiste basicamente em um número de PDUs (Protocol Data Units), 

que configuram os enlaces SCO e ACL, a conexão e desconexão dos seus dispositivos, a 

configuração dos modos de baixo consumo e uma possível mudança do papel mestre-escravo. 

O LMP também provê segurança (autenticação e criptografia), controle de potência através 

do RSSI, e funcionalidades para Qualidade de Serviço (QoS – Quality of Service),  através da 

administração dos intervalos de polling, o que garante banda e controla latência.   

 

 

2.2.6 –HCI e HCI USB 
 

O HCI (Host Controller Interface) provê uma interface de comando ao controlador de 

banda básica e ao gerenciador de enlace e acessa o status do hardware e dos registros de 

controle. Essencialmente, essa interface promove a abstração entre o hardware e a pilha de 

protocolos de nível superior. Possui três entidades funcionais: 

• HCI firmware, que implementa os comandos de acesso à banda básica e ao 

status e registros do hardware, e está localizado no dispositivo de hardware. 

• HCI Driver, que está na entidade de software e recebe notificações assíncronas 

de eventos HCI. 

• Host Controller Transport layer, que é a camada por onde o HCI firmware e o 

HCI Driver se comunicam. Existem três tipos inicialmente definidos: USB, UART e RS232. 

Sobre a camada de transporte HCI USB, que é a camada utilizada neste projeto, 

podemos dizer que esta é de alta velocidade, tem um pacote de tamanho máximo de 64 

octetos e aplica CRC em todos os dados transmitidos.  

Existe um código de classe, que especifica todos os dispositivos Bluetooth USB. Isso 

permitirá ao software carregar o HCI Driver apropriado, independente de qual fabricante 

tenha produzido o hardware.  

 

 

2.2.7 – Visão geral dos protocolos de camadas superiores 
 

 

2.2.7.1 – L2CAP (Logical Link Control and Adaptation Layer Protocol) 
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O L2CAP controla enlaces lógicos e executa um protocolo de adaptação de camada, 

que é a interface entre o padrão de protocolos de transporte de dados e o protocolo Bluetooth, 

provendo serviços de dados orientados e não-orientados à conexão para camadas de protocolo 

de nível superior através de multiplexação de protocolos, segmentação e remontagem. Ela é 

usada apenas para enlaces tipo ACL, e é baseada no conceito de ‘canais’, podendo ter vários 

abertos ao mesmo tempo. 

 
2.2.7.2 – SDP (Service Discovery Protocol) 

 

O descobrimento de serviços em um ambiente Bluetooth, onde o conjunto de serviços 

disponíveis muda dinamicamente, é qualitativamente diferente do descobrimento de serviço 

em ambientes de redes tradicionais. A especificação do SDP foi definida com o intuito de 

atender às características especificas do Bluetooth.  

O SDP provê meios de aplicações clientes descobrirem quais os serviços disponíveis 

de aplicações servidoras e determinar as suas características, como tipo ou classe dos serviços 

e os mecanismos necessários para utilização desses. Existe no máximo um servidor SDP por 

dispositivo, que pode operar como cliente e servidor SDP simultaneamente. Quando um 

servidor torna-se disponível, ele avisa o cliente em potencial, e se este estiver interessado, 

emite um pedido SDP (SDP request). 

 

2.2.7.3 – RFCOMM 
 

O RFCOMM é um protocolo simples de transporte que provê emulação de porta 

serial sobre o protocolo L2CAP. Suporta até 60 conexões simultâneas entre dois dispositivos 

Bluetooth. 

Na conexão direta, um dispositivo é conectado diretamente a um ‘end-point’ (ou 

sistema ponto final), que pode ser outro dispositivo, um computador ou uma impressora, 

dentre outros. Existem também conexões entre dispositivos e equipamentos de rede, como 

por exemplo, um modem.  

 

2.2.7.4 – Outros 
 

Vários protocolos são suportados através do RFCOMM. O OBEX oferece as mesmas 

características para aplicações como as da hierarquia do protocolo de IrDA (Infra-Vermelho), 

viabilizando a comunicação entre aplicações. 
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O protocolo TCS é o protocolo de telefonia sem fio. Este protocolo define a 

sinalização de controle para o estabelecimento de chamadas de voz e dados entre dispositivos 

Bluetooth. 

 ATC vem de AT Commands, que é a linguagem padrão de facto usada para controlar 

modems. O conjunto de comandos AT é reconhecido por praticamente todos os modems 

existentes no mercado.  

Finalmente, para completar os protocolos citados no trabalho (referentes à figura 1 – 

Pilhas de Protocolo Bluetooth) falaremos na sessão 2.3 sobre o protocolo PPP, que é 

imperativo ao projeto em questão. 

 

 

2.2.8 –Perfis 
 

Os Perfis foram desenvolvidos para descrever claramente como as implementações 

devem ser feitas nos diferentes cenários onde a transmissão Bluetooth ocorre. Um perfil pode 

ser descrito como um corte vertical na pilha de protocolos Bluetooth, pois as aplicações 

podem usar diversos tipos de protocolos. Perfis são usados para diminuir o risco de 

problemas de interoperabilidade entre equipamentos de fabricantes diferentes. Além disso, 

evita que aparelhos com menor capacidade de processamento tenham que implementar a 

pilha inteira de protocolos. Cada unidade de Bluetooth suporta um ou mais perfis. 

Os perfis são dinâmicos. Novas aplicações são somadas à especificação 

continuamente. Existem treze perfis descritos na versão 1.1 da especificação. Os perfis são 

enumerados com a letra K e o número referente. Eles são os seguintes (os perfis necessários 

para o projeto estão sublinhados): 

 

• K1 - Perfil Genérico de Acesso: É o perfil mais básico, onde todos os outros 

serão construídos. Ele garante que todos os dispositivos possam estabelecer um enlace em 

banda básica, e lida com os modos de operação e segurança. 

• K2 – Perfil Aplicação de Descobrimento de Serviço: Este perfil define os 

procedimentos que devem ser usados por uma aplicação de descobrimento de serviço para 

localização de serviços em dispositivos habilitados com Bluetooth usando o SDP (Service 

Discovery Protocol, seção 2.2.7.2). Ele é iniciado por uma aplicação do usuário, 

diferenciando-se dos outros perfis que interagem com o SDP para habilitar um serviço 
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particular de transporte (RFCOMM, etc.) ou um cenário específico (transferência de 

arquivos, telefonia sem-fio e etc.). 

• K3 – Perfil Telefonia Sem-Fio: Acesso Bluetooth à porta de conversão 

(gateway) PSTN (Public Switched Telephone Network), GSM (Global System for Mobile), 

Satélite e H323 (para teleconferência). 

• K4 – Perfil Interfone (Intercom): Usado para ‘walkie – talkie’ (conexão 

simples e completamente simétrica) entre telefones celulares habilitados Bluetooth.  

• K5 – Perfil Porta Serial: Define os procedimentos para dois dispositivos 

simularem uma conexão tipo porta serial (RS232) usando RFCOMM, ou provê uma API para 

aplicações. É a base para todos os perfis entre K6 e K13. Este perfil define o suporte a 

conexões PPP sob diversas situações, como acesso LAN ponto-a-ponto ou multiponto, e 

conexão direta entre dois PCs, por exemplo. 

• K6 – Perfil Headset: Define os procedimentos para o uso do ‘Ultimate 

Headset’, que se conecta com celulares e computadores, para enlaces SCO de voz. 

• K7 – Perfil Fax: Define procedimentos para uso de dispositivos 

implementando o Fax. Por exemplo, um telefone celular com Bluetooth pode ser usado como 

um fax sem-fio para envio ou recebimento de mensagens tipo fax. 

• K8 – Perfil de Acesso Discado (Dial-up Networking): Define procedimentos 

para estabelecimento de uma conexão discada. O cenário mais comum desse perfil é com 

telefone ou modem usado para acesso discado à Internet (usaremos este indiretamente no 

projeto, por uma maior facilidade na implementação). 

• K9 – Perfil Acesso LAN: Consiste em duas partes. Primeiramente, esse perfil 

define como os dispositivos Bluetooth podem acessar serviços LAN usando PPP. Depois, 

mostra como esses mecanismos PPP são usados para formar uma rede com dois dispositivos.  

Basicamente, esse perfil define como usar um acesso LAN usando PPP sobre RFCOMM. A 

operação PPP/RFCOMM é similar ao Perfil K8, exceto o fato que esse perfil omite o uso de 

comandos AT. O PPP começa assim que o enlace RFCOMM é estabelecido, já o discado usa 

comandos AT para estabelecer o enlace. 

• K10 – Perfil Genérico de Intercâmbio de Objetos; K11 – Perfil Transferência 

de Arquivos; K12 – Perfil Object Push e K13 – Perfil Sincronização: O K10 define os 

procedimentos para permitir a realização de aplicações que usam o protocolo OBEX. Estes 

perfis só suportam conexões ponto-a-ponto, e existem dois papéis definidos para os 

dispositivos, o de ‘servidor’ e o de ‘cliente’. O K11 foi feito para busca, transferência e 
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manipulação de objetos em outro dispositivo Bluetooth. O K12 realiza transferência forçada 

de objetos (object push), como por exemplo, de cartões de visita ou horários da agenda. O 

K13 realiza sincronização automática quando um dispositivo Bluetooth entra no raio de 

cobertura e também realiza troca de informações pessoais PIM (Personal Information 

Manager) com PDAs e telefones. 

A figura 6 resume a dependência entre os perfis Bluetooth: 

 

 
Figura 6 – Perfis do Bluetooth 
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2.3 – PPP (Point to Point Protocol) 
 

 

O PPP é um protocolo de acesso remoto que especifica completamente a transmissão 

de datagramas entre equipamentos de comunicação de dados de diferentes fabricantes para 

ligações ponto-a-ponto do tipo seriais discadas, seriais dedicadas (enlaces telefônicos, 

satélite, rádio), ISDN e outras. O protocolo cria um nível de enlace em um meio que não o 

possuía.  

Entre os protocolos transportados, temos como exemplo o IP, OSI, Novell IPX, 

NetBEUI etc. Ele é um padrão recomendado da Internet Advisory Board (IAB) e é 

representado pelo RFC (Request For Comments) 1661, feito pela Point-to-Point Protocol 

Working Group. 

O PPP foi primeiramente proposto como padrão em 1990, no lugar do SLIP (Serial 

Line Internet Protocol), que exigia que as ligações fossem estabelecidas e desligadas 

manualmente. Uma outra grande vantagem é que o PPP suporta diversos tipos de protocolo, 

possibilitando flexibilidade para adicionar suporte a novos protocolos através de atualização 

de software. Ele pode também transmitir simultaneamente vários protocolos numa mesma 

linha serial, dispensando a abertura de outras conexões separadas para cada protocolo.  

É ideal para interconexão de dispositivos diferentes, como uma estação host TCP/IP e 

um roteador, ou essa mesma estação e um PDA via Bluetooth, visto que pode operar em 

qualquer interface serial DTE/DCE (por exemplo, RS 232, RS 422 e V.35). A única 

imposição é a provisão de um circuito full-duplex, que pode ser dedicado ou comutado, mas 

que deve operar tanto em modo síncrono como assíncrono. As taxas de transmissão serão 

impostas pela interface de uso. 

A configuração padrão faz do PPP um dos protocolos de enlace de dados mais fáceis 

de configurar, logo seu uso atualmente é muito abrangente. PPP é virtualmente ‘conecte-e-

use’ (plug-and-play), e tem sido utilizado para as transmissões de pacotes IP na Internet. 

O Protocolo provê três tipos de funcionalidade: 

• Encapsulamento 

• Protocolo de Controle do Enlace PPP (LCP – Link Control Protocol) 

• Protocolo de Controle de Rede (NCP – Network Control Protocol) 

O encapsulamento do PPP provê multiplexação de diferentes protocolos de camada 

de rede simultaneamente através do mesmo enlace. Este encapsulamento foi projetado para 
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manter compatibilidade com os suportes de hardware mais comumente utilizados, como o 

HDLC, ISDN e outros. O encapsulamento de PPP é similar ao início de um pacote HDLC, 

sendo normalmente adicionados só 8 octetos. 

Um dos campos do pacote de encapsulamento é o ‘protocolo’, que especifica o que 

será carregado no pacote. Esse campo pode ser: LCP (Protocolo de Controle de Enlace), 

IPCP (Protocolo de Controle de Rede específico para o IP), PAP (Protocolo de Autenticação 

de Password), CHAP (Protocolo de Autenticação com Desafio,  Challenge Handshake 

Authentication Protocol ), LQR (Link Quality Reports, para monitoração da qualidade do 

enlace), IP (Protocolo da Internet), e etc. 

O Protocolo de Controle do Enlace LCP define uma série de comandos que serão 

trocados entre os parceiros para a configuração do enlace. As funções de gerenciamento LCP 

determinam as opções do formato de encapsulamento, negocia o tamanho ótimo do pacote, 

inicia e termina a ligação, detecta loops infinitos, detecta erros de configuração, autentica a 

identidade do par na ligação (opcional), define a compressão de dados (opcional) e monitora 

a qualidade da ligação (opcional). 

O Protocolo de Controle de Rede NCP é composto por uma família de protocolos 

de rede. Ele estabelece e configura esses vários protocolos que serão utilizados dependendo 

da ocasião. Por exemplo, para o IP, existe o protocolo IPCP, que permite a negociação de 

parâmetros específicos da arquitetura TCP/IP, como o protocolo de compressão Van 

Jacobsen e a atribuição de endereços de IP. 

A partir do momento que o enlace funciona, isto é, que o meio físico é viável e que o 

encapsulamento foi definido, começam as fases de negociação do Controle de Enlace LCP. A 

figura 7 mostra como funciona a máquina de estados. 
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2.4 – SNMP 
 

2.4.1 – Introdução 

 
A gerência de redes tornou-se muito mais complexa com as mudanças de 

características das redes de computadores. Antes as redes eram pequenas, locais e 

homogêneas, e agora ocupam grandes áreas, são heterogêneas e possuem um imenso número 

de usuários. Também houve a evolução dos equipamentos e da concorrência entre os 

fabricantes, surgindo a necessidade de um sistema de gerência interoperacional. 

O Protocolo mais comum utilizado para redes TCP/IP é o SNMP (Simple Network 

Management Protocol). A rede TCP/IP nasceu em 1969, em um projeto do Departamento de 

Defesa dos Estados Unidos (DoD). Esse projeto buscava criar redes mais facilmente 

adaptáveis para evitar uma possível perda total de comunicação devido à Guerra Fria. O DoD 

fez suas pesquisas no Advanced Research Projects Agency (ARPA), dando assim origem a 

ARPANET. 

 Na década de 70, foi desenvolvido um conjunto de protocolos padronizados, 

considerados como padrões pela IAB (Internet Architecture Board) através de RFCs 

(Requests For Comments). 

Na década de 80, a arquitetura TCP/IP começou a crescer em aplicações não-

militares, em uma época onde a OSI (International Organization for Standardization) era a 

indicada para ser responsável pela interoperabilidade entre os sistemas. 

No início, o protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol) era usado como 

objeto de gerência de rede, principalmente através do programa PING (Packet Internet 

Groper), que funciona com mensagens tipo echo-request/echo-reply com time-stamps, 

descobrindo se é possível a comunicação entre duas entidades, qual é o atraso da rede e a taxa 

de perda de pacotes. 

Com o crescimento das redes, o gerenciamento precisava ser aprimorado. Em 1987 

surgiu o SGMP (Simple Gateway Monitoring Protocol). O SNMP (Simple Network 

Management Protocol) é um aperfeiçoamento do SGMP. Junto ao SNMP, foi desenvolvido o 

CMOT, que foi feito para protocolos baseados no modelo OSI. 

O SNMP seria uma proposta temporária de gerenciamento, visto que os protocolos 

TCP/IP deveriam ser substituídos pelos protocolos OSI. Logo, para facilitar a transição do 

SNMP para o CMOT, foi determinado que ambos usariam uma estrutura única de 
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informações (SMI, Structure of Management Information) e uma única base de informações 

(MIB, Management Information Base). 

Com o tempo, constatou-se a impossibilidade de manter a compatibilidade entre os 

protocolos, já que o modelo de gerenciamento OSI é bem mais complexo e sofisticado que o 

SNMP. Com isso, a IAB decidiu que o desenvolvimento do SNMP e do CMOT deveria ser 

independente.  

 

2.4.2 – Evolução do SNMP 

 
O SNMP se desenvolveu muito, junto com o crescimento do TCP/IP. Em maio de 

1990, a RFC 1157 foi publicada, definindo a versão 1 do SNMP (SNMPv1). Junto com esta, 

também em maio de 1990, foi publicada a RFC 1155, que define a SMI para redes TCP/IP. 

Essa estrutura e protocolo foram largamente implementados em produtos e se tornaram 

padrões de facto para o gerenciamento de redes. 

Conforme as pessoas ganhavam mais experiência e as aplicações eram maiores e mais 

complexas, o SNMP acabou se tornando simples demais em certas situações. Além disso, a 

segurança é muito precária no SNMPv1, pois se baseia no conceito de comunidades. Nesse 

conceito, se o pacote veio com o nome certo da comunidade, a fonte é considerada confiável. 

Mas os pacotes não são criptografados, podendo ser interceptados, e os nomes das 

comunidades obtidos. Assim, muitos fabricantes decidiram não implementar a mensagem 

‘set’, que permite modificar os valores das variáveis da MIB nos equipamentos gerenciados. 

Isto reduziu ainda mais as potencialidades do SNMP, tornando-o uma simples ferramenta de 

monitoração. 

O SNMPv2 foi definido por um conjunto de RFCs (RFC 1901 até RFC 1908) em 

janeiro de 1996. A grande diferença é que o conjunto de protocolos não só gerencia recursos 

de rede, mas também aplicações e sistemas. Além disso, uma grande quantidade de 

informações de gerenciamento pode ser transferida em uma única mensagem. O SNMPv2 é 

mais seguro e foi projetado para outras arquiteturas de comunicação diferentes do TCP/IP, 

através do uso de agentes Proxy (explicados na seção 2.4.7). 

Depois de alguns anos de experiência com o SNMPv2, ocorreram diversas revisões. 

Devido a uma falta de consenso em relação à segurança, a nova revisão do SNMP volta a 

utilizar o conceito de comunidade empregado no SNMPv1, sendo, portanto, renomeado para 

“SNMPv2 baseado em comunidade” ou SNMPv2c. 



 36

Em janeiro de 1998, uma nova versão do protocolo foi especificada (RFCs 2271 a 

2275), chamada de SNMPv3. Esta versão incorpora características de segurança às 

funcionalidades do SNMPv1 e SNMPv2. Na verdade, o SNMPv3 encapsula o pacote 

SNMPv1 ou SNMPv2, para realizar autenticação e criptografia. O procedimento de 

segurança está definido no RFC 2275, intitulado “User-Based Security Model for SNMPv3”, 

mais conhecido como SNMPv3 USM. 

A figura 9 ilustra o encapsulamento dos pacotes de versões mais antigas: 

 

Figura 9 – Arquitetura do Protocolo SNMPv3 
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2.4.3.1 – Objetivos da Arquitetura 
 

O modelo proposto tem como primeiro objetivo diminuir a complexidade das funções 

implementadas nos agentes. Através da diminuição da complexidade, as ferramentas são mais 

facilmente entendidas e utilizadas pelos desenvolvedores de sistemas de gerenciamento de 

rede. Isso também faz com que o custo de desenvolvimento do software do agente seja 

reduzido, gerando maior adesão de uso entre os fabricantes de equipamentos. O segundo 

objetivo do protocolo é que as funcionalidades de monitoração e controle sejam 

suficientemente extensíveis para acomodar novos aspectos, possivelmente não previstos, da 

operação e do gerenciamento de redes. Finalmente, o terceiro é que a arquitetura deva ser o 

mais independente possível dos mecanismos dos equipamentos particulares. 

Então, o SNMP deve: 

• Ser ubíquo, isto é, estar presente em todos os equipamentos. 

• Ter pequeno código (nos agentes), tornando a inclusão de capacidades de 

gerenciamento aos equipamentos fácil e de baixo custo. 

• Modularizar a gerência de informações, para que a adição de novas MIBs seja 

possível. 

• Ser robusto, ou seja, ser capaz de realizar o gerenciamento mesmo que a 

conexão esteja ruim. Por isso a escolha do protocolo não orientado à conexão UDP, User 

Datagram Protocol, que funciona bem sob essas condições.  

Analisando os objetivos iniciais, pode-se concluir que o SNMP foi criado para 

gerenciamento de falhas, já que informações de gerenciamento podem ser perdidas (devido 

ao protocolo UDP).  

 

2.4.3.2 – Gerenciamento de Rede 
 

 O gerenciamento tem dois aspectos principais: Monitoração e Controle. A 

monitoração consiste em observar as informações relevantes ao gerenciamento. Essas 

informações podem ser: 

• Estáticas: configuração atual e elementos nesta configuração. Ex.: número de 

interfaces de rede de uma estação 

• Dinâmicas: eventos de rede. Ex.: número de pacotes transmitidos. 
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• Estatísticas: Derivadas de informações dinâmicas. Ex.: média de pacotes 

transmitidos por segundo. 

 A informação é coletada através de duas técnicas: 

• Polling: Interação do tipo pergunta/resposta (request/response) entre o gerente 

e o agente. O gerente solicita determinados valores, e o agente obtém os valores atuais na sua 

MIB e responde. Os comandos get e set são usados nesta técnica. 

• Event-reporting: A iniciativa parte do agente, que pode ter configurado um 

comando periódico que o faz enviar relatórios ao gerente, ou que quando um evento 

significativo ocorre, envia um relatório. Este comando é conhecido como trap. Cada evento 

significativo é definido em um módulo da MIB. Como a comunicação entre gerentes e 

agentes não é confiável, é conveniente que o gerente também consulte o nó ocasionalmente 

para ver se um evento significativo ocorreu. 

O controle diz respeito à modificação de parâmetros e à execução de ações em um 

sistema remoto. O controle de configuração inclui funções como: definição da informação 

(recursos e atributos), a atribuição e modificação dos valores atribuídos, a definição e 

modificação de relacionamento entre recursos ou componentes, e a inicialização e término de 

operações. 

Há também o controle de segurança, que procura evitar as principais ameaças como a 

interrupção, interceptação, modificação e mascaramento. 

 

2.4.3.3 – O Modelo SNMP 
 

O modelo SNMP da rede gerenciada inclui os seguintes elementos chaves: 

1. Nós gerenciados (estações, roteadores, pontes, impressoras e etc.) 

2. Estações de Gerenciamento (gerentes) 

3. Informações de Gerenciamento 

4. Um Protocolo de Gerenciamento 

Cada dispositivo mantém uma ou mais variáveis que descrevem seu estado. No 

padrão SNMP, estas variáveis são chamadas ‘objetos’, porém não possuem métodos, são 

simplesmente variáveis com estados. Chama-se de ‘instância’ o valor atual do objeto. O 

conjunto dos objetos é arrumado na estrutura de dados MIB. A definição dessa estrutura é 

feita pelo SMI. 

A interação entre os componentes é realizada através do protocolo SNMP. A figura 10 

mostras os componentes da arquitetura e os seus relacionamentos. 



Figura 10 – Compo
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Figura 11 – Tipos de Dados do SMI 

 

Os tipos simples de dados foram definidos pelo ASN.1 (todos em letra maiúscula), já 

os tipos para aplicações, baseados nos tipos simples, foram definidos pelo SMI (começam 

com letra maiúscula e tem o resto em minúscula).  

O tipo Integer32 é exatamente igual ao tipo INTEGER. Fazendo uma analogia ao 

painel de controle de um veículo, o tipo Gauge seria o velocímetro (conta de zero ao seu 

limite, crescendo ou decrescendo incrementalmente), e o tipo Counter seria o odômetro 

(conta de zero a seu limite, crescendo incrementalmente e não podendo decrescer). 

TimeTicks representa tempo e tem uma resolução de 1/100 segundos. 

A definição de novos tipos é feita a partir de macros, que cria um conjunto de tipos 

relacionados utilizados para definir objetos gerenciados. Novos tipos possuem sintaxe (tipo 

definido), Max-Access (que representa o nível de acesso a esta variável, se é somente de 

leitura, se pode ser escrita, etc), Status (que mostra se é obsoleta, atual, etc) e uma descrição.  

Segue na figura 12 um exemplo de uma variável a ser criada chamada address em 

uma nova MIB chamada NEW-MIB 1: 

-- Definition of address 

address OBJECT- TYPE 

SYNTAX IpAddress 

MAX- ACCESS read-write 

STATUS current 
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DESCRIPTION "The Internet address of this system" 

::= { NEW- MIB 1 } 

Figura 12 – Exemplo de uma nova variável criada em NEW-MIB 1 

 

O tipo definido Object Identifier oferece uma forma de identificar objetos. O 

mecanismo utilizado é definir uma árvore de padrões e colocar todos os objetos de cada 

padrão em um único local. 

 A figura 13 ilustra parte da árvore que inclui a MIB do SNMP: 

 

 

Figura 13 – Parte da árvore de atribuição de nomes de objeto da ASN.1 

  

Por exemplo, se quisermos acessar o número de datagramas recebidos tipo IP, 

representado pela variável ipInReceives (de posição 3 no grupo IP), podemos fazê-lo de duas 

maneiras: 

1.3.6.1.2.1.4.3.0 (O ‘.0’ no final serve para acessar a instância do objeto)  

ou através dos nomes amigáveis: 

iso.org.dod.internet.mgmt.mib.ip.ipInReceives 
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2.4.5 – MIB 

 
MIB é a base onde os dados gerenciados são armazenados. Esses objetos são 

geralmente definidos modularmente. Através do uso de módulos, grupos de trabalho 

independentes podem definir diferentes MIBs. Dessa forma, os fabricantes de equipamentos 

também podem desenvolver suas MIBs proprietárias.  

São definidos na MIB-II da Internet dez grupos e um total de 175 objetos [1]. No 

futuro esse número será ainda maior. O grupo de objetos é: 

• Sistema (1): Nome, local e descrição dos equipamentos 

• Interfaces (2): Interfaces de rede e tráfego 

• AT (3): Conversão de endereço (Obsoleto) 

• IP (4): Estatísticas de pacotes IP 

• ICMP (5): Estatísticas de pacotes ICMP 

• TCP (6): Algoritmo TCP, parâmetros e estatísticas 

• UDP (7): Estatísticas de pacotes UDP 

• EGP (8): Estatísticas do External Gateway Protocol 

• Transmissão (9): Reservado para Meios físicos específicos 

• SNMP (10): Estatísticas de tráfego SNMP 

O grupo ‘Transmissão’ é um marcador de lugar para MIBs de meios físicos 

específicos. Por exemplo, neste grupo é possível manter estatísticas relacionadas a Ethernet, 

FDDI, ATM e etc. Vários RFCs definem essas e outras MIBs específicas. 

 

 

2.4.6 – O Protocolo SNMP 

 
Como mencionado anteriormente, o SNMP suporta três tipos de operação: get, set e 

trap. Desta forma, não é possível alterar a estrutura da MIB adicionando ou apagando 

objetos. O gerente faz perguntas sobre as 175 variáveis definidas e as muitas outras variáveis 

específicas dos fornecedores. 
O SNMP define sete tipos de mensagens: Get-request, que solicita o valor de uma ou 

mais variáveis; Get-next-request, que solicita a variável seguinte; Get-bulk-request, que extrai 
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uma lista longa de variáveis; Set-request, que atualiza uma ou mais variáveis; Inform-request 

para mensagens entre gerentes, objetivando descrever MIB local; SNMPv2-Trap que gera 

relatório de traps, enviado do agente para o gerente. 

No formato das mensagens (figura 14), cada uma inclui o número da versão (version), 

o nome de comunidade (community), um dos sete tipos de mensagens (PDU type), uma 

identificação de cada mensagem (Request ID), uma indicação de erro (Error-status), o índice 

do erro caso Error-status seja não nulo (Error-Index), uma lista de nomes de variáveis e 

valores correspondentes (Variable bindings).  

 

Figura 14 – Formato das Mensagens e PDU

 

 

Figura 15 – Formato especial da PDU 
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Figura 16 – Mecanismo de troca de mensagens do SNMP 

 

As mensagens de GetRequest são utilizadas para obter instâncias de objetos que são 

identificados no campo de variable bindings da PDU. O agente responde este tipo de 

mensagem com GetResponse, contendo no campo request-id o mesmo número do pacote de 

recebimento, e no campo de variable bindings os valores das instâncias solicitadas. 

Mensagens de GetNextRequest são praticamente iguais as de GetRequest. As mensagens 

SetRequest contém os nomes e os novos valores dos objetos que serão alterados. Todas as 

operações de GetRequest, GetNextRequest e GetResponse são atômicas, ou todos os objetos 

solicitados são recuperados ou é retornado um erro. Ao contrário das outras mensagens, a 

Trap não precisa de nenhuma resposta do gerente. 

 

2.4.7 – Agente Proxy 

 
Existem ocasiões quando um equipamento de rede, por algum motivo (falta de 

capacidade de processamento, economia de recursos e etc.), não implementa a pilha de 

protocolo TCP/IP ou não é conveniente o acréscimo do protocolo SNMP. 
 Caso este deva ser monitorado, o acesso à suas informações deve ser feito sob a 

política de acesso Proxy. O acesso é efetuado pelos agentes Proxy, que possuem a pilha 

inteira necessária para interação com o gerente. Os equipamentos acessados devem ter um 

processo gerente próprio e possuírem sua própria pilha de protocolos.  

O agente Proxy converte os protocolos, permitindo que o gerente execute um 

gerenciamento consistente sobre todos os elementos. Ele pode funcionar para vários 

equipamentos simultaneamente, via linha serial, porta paralela, USB, Ethernet e etc. 

As mensagens traps nesse caso funcionam da segunte maneira: O agente Proxy, que 

pode gerenciar vários equipamentos simultaneamente, seqüencialmente verifica se ocorreu 

algum evento inesperado nos equipamentos, numa espécie de polling (consulta seqüencial). 
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Caso um evento inesperado tenha ocorrido, o agente Proxy envia uma mensagem trap ao 

processo gerente.  

A figura 17 mostra a arquitetura do sistema através de um agente Proxy: 

 

 

Figura 17 – Configuração do Proxy para gerenciamento SNMP 
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Capítulo 3 – Ambiente de Programação 

 
Os programas para o sistema operacional PalmOS devem ser simples e fáceis de 

usar. A programação específica para esses dispositivos deve considerar as restrições quanto 

à memória, armazenamento de dados e conectividade, além do tamanho da tela e da 

dificuldade quanto à entrada de dados. A aplicação deve ser rápida e deve-se desenhar a 

aplicação com o menor número de telas e menor código possível. 

Como se pode ver, a programação para dispositivos portáteis necessita de vários 

cuidados adicionais. Sendo assim, ela precisa ser desenvolvida e testada em um ambiente 

apropriado. 

Este capítulo traz qual o Ambiente de Programação que foi utilizado na estação, e 

todos as características consideradas importantes sobre o sistema PalmOS. Além disso, traz 

também quais foram as ferramentas necessárias para se ter uma comunicação eficaz e 

efetiva. 

 

3.1 – Introdução 
 

O primeiro passo deste capítulo é a dissertação sobre as ferramentas de 

programação em PalmOS. A seção 3.2 é dedicada a esse tema. Para toda programação, existe 

um ambiente de desenvolvimento. 

A subseção 3.2.1 trata das ferramentas utilizadas para o desenvolvimento do 

aplicativo NetAdmin. Foram empregadas as ferramentas de maior adoção dentro das 

comunidades dos usuários Linux, por já possuírem documentação abrangente e por serem 

gratuitas. O ambiente escolhido foi o PRC-Tools, que é o mais utilizado pelos programadores 

da linguagem C. Ele compreende o compilador GCC, o Build-PRC, o GDB e o PilRC, que 

serão explicados devidamente, junto com as ferramentas POSE, ROMs e PalmOS SDK.  

Na subseção 3.2.2, que compreende questões relacionadas à comunicação, consta uma 

introdução e uma dissertação sobre as Interfaces de Programação do Aplicativo (API) para a 

comunicação. É esclarecido o funcionamento e as chamadas mais comuns da biblioteca 

NetLib, que é a responsável pela implementação da pilha de protocolos TCP e UDP/IP.  
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Brevemente falando, a NetLib consiste de duas partes: A interface NetLib e a pilha de 

protocolos. A Interface da NetLib é de extrema importância pois suas funções têm que ser 

bem entendidas para o desenvolver do projeto. Logo, são listadas aí as principais funções 

dessa biblioteca. 

Devido a restrições de memória e para uma maior eficiência na sincronização, o 

arquivo de sistemas do PalmOS possui uma organização estrutural não tradicional. Na 

subseção 3.2.3, é trazido para o leitor o conhecimento dessa nova arquitetura de memória. 

Também nesta parte, os gerenciadores, tanto os de memória quanto os de informação, são 

mencionados. Orientações quanto à criação de banco de dados também estão presentes. 

Na subseção 3.2.4, o tópico abordado é o sistema de detecção de erro do projeto. Este 

foi obtido através de alertas customizados, que mostram na tela dos computadores portáteis 

valores atuais das variáveis. O uso de alertas customizados é simples e oferece resultados 

satisfatórios para o fim desejado. 

 

No segundo passo do capítulo, foi interessante relatar as experiências quanto ao 

ambiente de teste de comunicação usando USB (Universal Serial Bus). Esta é a seção 3.3, 

que não possui subseções. Seu escopo consiste somente em explicar qual o propósito da 

comunicação USB, a configuração do ambiente, e o teste feito utilizando o protocolo PPP. 

A comunicação que se estabeleceu pôde implementar a pilha de protocolos em ambos 

os lados até um nível bem alto. Logo, esse teste foi muito eficiente para o desenvolvimento 

do programa, pois foi possívle testar as chamadas ao sistema operacional, simulando 

perfeitamente o que aconteceria em um ambiente Bluetooth (considerando os protocolo acima 

do PPP). 

 
No último passo do capítulo (seção 3.4), é relatada uma parte importantíssima para a 

realização da troca de informações entre o Palm e a estação. Nesta seção fala-se sobre o 

BlueZ , que é parte do Linux desde a versão kernel 2.4.6 e torna possível a conexão de 

dispositivos Bluetooth externos a uma estação dotada de algum dispositivo também 

Bluetooth. No caso do projeto, um Dongle USB da 3Com foi usado na estação. 

Há duas subseções, a introdução (3.4.1) e a Instalação (3.4.2). Infelizmente, a 

documentação disponível atualmente para BlueZ ainda é muito limitada e desatualizada. 

Nesta subseção 3.4.2, tenta-se juntar as informações obtidas através de páginas da Internet, da 

própria experiência da implementação, e do suporte recebido pelo grupo de e-mail do projeto 
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BlueZ. O resultado é um guia de procedimento (how-to) detalhado, específico para os 

equipamentos e versões de software do projeto. 

 

 

3.2 – Ferramentas para programação em PalmOS 
 

3.2.1 – PRC-Tools, PilRC, Pose e PalmOS SDK 
 

Existem diferentes ferramentas para programação em Palm [2]. Pode-se programar 

nas plataformas tradicionais Windows, Linux e Mac OS, sendo que os usuários Windows e 

Unix têm acesso a ferramentas gratuitas (PRC-Tools). 

Este projeto foi desenvolvido em Linux, pois este é um sistema operacional de 

distribuição gratuita e código aberto, o que facilita a implementação e configuração de vários 

elementos essenciais. Os próximos parágrafos descrevem somente as ferramentas utilizadas 

neste ambiente.  

Quando um dos primeiros computadores portáteis com sistema PalmOS foi lançado, 

só existia o ambiente de desenvolvimento CodeWarrior para Mac OS. Com o tempo, os 

desenvolvedores iniciais dos compiladores Palm criaram um outro ambiente baseado no GCC 

(Gnu C Compiler). A coleção de ferramentas dessa época foi posta junta e formou o que é 

oficialmente conhecido como PRC-Tool.  

O ambiente de desenvolvimento PRC-Tools é gratuito e o mais usado pelos 

programadores da linguagem C. O ambiente compõe-se de: 

• GCC – Compila código C/C++ para CPU Motorola 68K. 

• Build-PRC – Cria um arquivo ‘.prc’ a partir do código e dos recursos 

• GDB – Um detector de erros (debugger) no nível do código 

• PilRC – Compilador de recursos, que transforma arquivos de texto de extensão 

‘.rcp’ em recursos gráficos para o Palm. 

 

O PRC-Tools é suportado sobre as plataformas Unix/Linux e Windows (através de 

um ambiente CygWin sobre Win32) . O código fonte é criado utilizando qualquer editor e 

então compilado com a ferramenta de linha de comando GCC. Os arquivos de recursos são 

geralmente criados através do PilRC.  
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O ambiente de desenvolvimento desse projeto compõe-se desses três items: PRC-

Tools, Pose e PamOS SDK. Existem também ambientes de desenvolvimento integrados 

(IDEs - Integrated Development Environment) particulares, disponíveis para compra, como o 

Falch (http://falch.net). 

Para a instalação do PRC-Tool sobre a plataforma Linux, pode-se usar o pacote prc-

tool-2.2-1.i386.rpm ou construir o binário diretamente a partir do código fonte prc-tools-

2.2.tar.gz (onde deve-se primeiro extrair os arquivos, e depois executar os comandos 

‘#./configure’ seguido de ‘#make install no console). Ambos os arquivos podem ser 

encontrados na página http://prc-tools.sourceforge.net/. 

O PilRC é o aplicativo que utiliza um arquivo script de recursos para gerar um ou 

mais arquivos binários que produzem a interface gráfica (também com suporte a cores)  

necessária para o desenvolvimento de programas executáveis ‘.prc’ em PalmOS.  

Essa ferramenta vem em um pacote separado, chamado pilrc_src.tgz. Ele pode ser 

baixado de http://www.ardiri.com/palm/download.php?file=pilrc_src.tgz. A versão atual é a 

2.9.  

Para a instalação do PilRC deve-se primeiro extrair o pacote e mudar a finalização dos 

códigos para estilo Unix, pois a ferramenta foi feita para DOS. Pode-se fazer isso através de 

um patch, disponibilizado na mesma página que contém o código fonte.  

Após essa alteração, pode-se construir e tornar o programa executável (através dos 

comandos ‘#./configure’ e ‘make pilrc’ no console).  

 

Existem também diversas ferramentas oferecidas pela Palm Inc. que auxiliam na 

construção dos aplicativos. As disponíveis atualmente são: 

• ROMs – Imagens dos vários dispositivos que podem ser carregadas através do 

POSE 

• POSE – O emulador de dispositivo PalmOS que é executado na estação. Por 

poder carregar diferentes imagens ROM, é capaz de simular várias versões PalmOS. 

• PalmOS SDK – Contém arquivos header e bibliotecas, mas não contém as 

ferramentas de compilação. 

 

POSE emula o hardware de diversos dispositivos PalmOS, como o Palm IIIx, m500, 

Handspring Visor, Prism, HandEra330, dentre outros, criando PDAs ‘virtuais’ (figura 18). 

http://falch.net/
http://prc-tools.sourceforge.net/
http://www.ardiri.com/palm/download.php?file=pilrc_src.tgz
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Os dispositivos emulados são carregados com as ROMs, para que seja possível testar 

o aplicativo em diferentes dispositivos, línguas, e com ROMs habilitadas para detecção de 

erro. 

O software POSE foi baseado no software ‘Copilot’, e o código fonte ainda está 

disponível. O emulador não inclui as imagens ROM. É como se fosse um computador sem o 

sistema operacional. Logo, a imagem ROM deve ser compatível (tipo de processador e cores 

da tela) com o dispositivo simulado. Quando uma ROM é escolhida, também há a opção de 

escolher entre a data das versões do Sistema Operacional. 

 

Figura 18 – Exemplo de tela do PalmOS Emulator (POSE) 

 

As imagens ROM dos dispositivos Palm são obtidas através da página 

http://www.palm.com, e requerem registro e um contrato assinado por parte do usuário. 

As imagens para dispositivos Handspring (http://www.handspring.com) são obtidas 

através de registro e contrato assinado e enviado via fax. 

Para obter a imagem diretamente do PDA, é necessário instalar um aplicativo de 

transferência de ROM no dispositivo. Este aplicativo vem com a distribuição do POSE. Isso é 

feito através dos programas convencionais de HotSync que troca automaticamente as 

informações de sincronização. 

Para fazer com que o emulador aparente um dispositivo real, é necessário o uso de 

uma ‘pele’ (skin) apropriada. O uso dessa funcionalidade não implica na emulação do 

hardware do dispositivo. 

Existem dois tipos de ROM, com e sem detecção de erros (debug ou non-debug). As 

ROMs transferidas diretamente do dispositivo real são do tipo non-debug, e funcionam 

tentando interferir o mínimo possível no aplicativo do usuário. As ROMs com detectores de 

erros servem para o desenvolvimento de software confiável. 

http://www.palm.com/
http://www.handspring.com/


 51

Infelizmente, o POSE suporta apenas alguns tipos de comunicação, como cabo serial 

e TCP/IP, mas não suporta infra-vermelho (IrDA), USB ou Bluetooth. Por esse fato, não foi 

possível usar a detecção de erro oferecida nessa ferramenta. 

 

Os aplicativos PalmOS são geralmente escritos na linguagem de programação C, e 

usam muitos arquivos headers e bibliotecas específicas. O PalmOS SDK é o conjunto desses 

arquivos necessários para a compilação e construção dos aplicativos. Logo, o kit de 

desenvolvimento de software contém todas as interfaces de programação de aplicativos (APIs 

– Application Programming Interfaces) que descrevem o método específico para fazer 

solicitações ao sistema operacional ou a outros aplicativos. 

Pode-se obter o arquivo sdk4.0.tar.gz na página da Palm. Após extrair seu conteúdo, 

fica disponível um arquivo do tipo ‘.rpm’ que pode ser instalado diretamente. 

A convenção é que o aplicativo desenvolvido com um SDK mais recente sempre 

deverá funcionar em sistemas operacionais mais antigos, portanto, em geral, deve-se usar a 

distribuição mais recente do Kit. 

 

3.2.2 – Comunicação IP (NetLib) 
 

3.2.2.1 – Introdução 
 

A partir do PalmOS 2.0, o sistema operacional contém uma biblioteca de rede 

chamada NetLib que provê serviços como TCP/IP para aplicativos [3]. Com esta biblioteca, 

um aplicativo no Palm pode conectar-se a qualquer outra máquina da rede usando o padrão 

de comunicação de protocolos IP. A interface de programação de aplicativos (API) para esta 

biblioteca é uma interface tipo socket modelada similarmente à interface Berkeley Sockets. 

A interface de programação Berkeley Sockets define um mecanismo de comunicação 

baseado em sockets. A informação é enviada para um socket em uma máquina e é lida em um 

outro socket numa segunda máquina. Um exemplo de uma interface socket orientada à 

conexão é o TCP. Já o UDP representa uma interface socket não orientada à conexão. Neste 

caso, os datagramas podem ser enviados sem nenhum estabelecimento de conexão inicial. 

A partir do PalmOS 3.2, uma outra biblioteca chamada InternetLibrary provê 

interfaces de programação para protocolos de nível mais alto como http e https. Essa 

biblioteca foi construída sobre a NetLib para acesso básico à rede. Neste projeto, somente a 

NetLib foi utilizada. 
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A NetLib consiste de duas partes:  

• A interface NetLib – Um conjunto de rotinas que os aplicativos chamam 

diretamente.  Essas rotinas são executadas como subrotinas da tarefa do aplicativo que as 

chamou. Elas não são associadas ao aplicativo, mas são chamadas através do mecanismo de 

chamada de bibliotecas do sistema operacional. Com exceção das funções open, close e set 

up da NetLib, o código escrito para Berkley Sockets pode ser mapeado diretamente para a 

biblioteca NetLib. Logo, com apenas algumas modificações, pode-se compilar o código em 

ambas as interfaces. 

• Pilha de protocolos – A pilha de protocolos é executada como uma tarefa 

(separada no sistema operacional) que processa os pacotes recebidos dos drivers de rede do 

dispositivo. A interface NetLib se comunica com essa pilha através de uma fila mailbox do 

sistema operacional. Ela envia as solicitações dos aplicativos para essa fila e bloqueia o uso 

até que a pilha de protocolos processe as solicitações.  

  

 O fato de a pilha de protocolos ser executada como uma tarefa separada traz pelo 

menos duas grandes vantagens: 

• O sistema operacional pode processar pacotes vindos da pilha mesmo se o 

aplicativo estiver ocupado. 

• A pilha de protocolos pode continuar a processar solicitações de outros 

aplicativos mesmo se o aplicativo estiver bloqueado esperando um pacote da rede. 

 

 Uma ou mais interfaces de rede são executadas dentro da pilha de protocolos. A 

interface de rede geralmente é especificada pelo usuário no painel de preferências (Prefs) no 

dispositivo. Em circunstâncias incomuns, interfaces podem ser ‘ligadas’ e ‘desligadas’ em 

tempo real. 

 O carregamento da biblioteca NetLib é opcional e algumas vezes os dispositivos mais 

antigos não possuem essa biblioteca devido a restrições quanto à memória. Quando a NetLib 

está presente e sendo executada, ela consome em média 32KB de RAM. Não é recomendado 

executar a NetLib em plataformas com menos de 128KB de RAM. 

  
3.2.2.2 – Interface de Programação do Aplicativo (API) 
 

O arquivo header <unix/sys_socket.h> contém diversas macros que mapeiam as 

chamadas Berkley sockets diretamente para chamadas NetLib [6].  
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A NetLib aceita três parâmetros adicionais aos parâmetros esperados da interface 

Berkley Sockets. Essa é a maior diferença entre as interfaces. Os parâmetros são: 

• Um número de referência – Todas as chamadas à biblioteca no PalmOS devem 

usar como primeiro parâmetro um número inteiro de referência. 

• Um limite de tempo (Timeout) – Em sistemas de consumo como os PalmOS, 

limites de tempo infinitos não funcionariam bem pois o usuário não consegue parar um 

processo que tenha travado. O limite de tempo como parâmetro permite ao aplicativo se 

recuperar de conexões perdidas. O tempo padrão é de dois segundos, o que pode não ser 

adequado dependendo da qualidade da conexão. 

• Um ponteiro de erro de código (Error-code pointer) – A interface Berkley 

retorna erro na variável global errno. A biblioteca NetLib não usa variáveis globais. Desta 

forma, os erros são retornados na variável especificada como um parâmetro da chamada 

NetLib. 

Por exemplo, considere a chamada ‘socket’ da interface Berkley declarada como: 
Int16 socket(Int16 domain, Int16 type,Int16 protocol) 

 

O equivalente para a chamada NetLib é o NetLibSocketOpen: 
NetSocketRef NetLibSocketOpen(UInt16 libRefnum, NetSocketAddrEnum domain, 

NetSocketTypeEnum type, Int16 protocol,Int32 timeout, Err* errP) 

 

Usa-se a seguinte chamada para obter o número de referência: 
Err = SysLibFind (Net.Lib”, &libRefNum); 

Segue uma lista das chamadas mais importantes: 

• Err NetLibOpen (UInt16 libRefNum, Uint16 *netIFErrsP)  libRefNum é o número 

obtido com o SysLibFind. NetIFErrsP é o primeiro erro contado quando acionando as interfaces 

de rede. 

• Err NetLibClose (UInt16 libRefNum, Uint16 immediate)  Se o valor immediate for 

verdadeiro, a biblioteca fechará imediatamente. Se for falso, ela fechará somente após um 

contador temporal.  Em geral passa-se o valor false, para que o usuário possa mudar de 

aplicativo se terminar a conexão. 

• NetSocketRef NetLibSocketOpen (UInt16 libRefNum, NetSocketAddrEnum domain, 

NetSocketTypeEnum type, Int16 protocol,Int32 timeout, Err* errP)  Cria um socket. O domínio 

geralmente será o netSocketAddrINET. O tipo geralmente será NetSocketTypeStream para 
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conexão TCP e NetSocketTypeDatagram para conexão UDP. A rotina retornará um erro se o 

timeout exceder. Qualquer erro é passado para o ponteiro errP. 

• Int16 NetLibSocketClose (UInt16 libRefnum, NetSocketRef socket, Int32 timeout, Err 

*errP)  Essa chamada fecha o devido socket. 

• Int16 NetLibSocketConnect (UInt16 libRefnum, NetSocketRef socket, 

NetSocketAddrType *sockAddrP,Int16 addrLen, Int32 timeout, Err *errP)  Essa chamada realiza a 

conexão no endereço sockAddrP de tamanho addrLen. 

• Int16 NetLibReceive (UInt16 libRefNum, NetSocketRef socket, void *bufP, UInt16 

bufLen, UInt16 flags, void *fromAddrP, UInt16 *fromLenP,Int32 timeout, Err *errP)  Recebe no 

máximo bufLen octetos de um socket em um único buffer bufP. A função retorna o número de 

octetos lido. Caso o esse número seja zero, o socket foi fechado no parceiro remoto. Caso 

seja menos um, um erro ocorreu. 

• Int16 NetLibSend (UInt16 libRefNum, NetSocketRef socket, void *bufP, UInt16 

bufLen,UInt16 flags, void *toAddrP, UInt16 toLen,Int32 timeout, Err *errP)  Envia a informação 

apontada por bufP ao socket declarado.  O toAddrP e o toLen especificam o endereço destino 

no caso de conexão UDP. A função retorna o número de octetos enviados. Funciona da 

mesma forma que o NetLibReceive se o número retornado for zero ou menos um.  
 

3.2.3 – Memória e Banco de Dados 
 

Devido suas restrições de memória e para fazer a sincronização com a estação de 

forma mais eficiente, o sistema de arquivos (File System) não é tradicional [5]. A informação 

é alocada em blocos chamados ‘registros’ (records), que são agrupados em banco de dados. 

Um banco de dados é análogo a um arquivo. A diferença é que a informação é ‘quebrada’ em 

vários registros ao invés de ser armazenada em um único bloco. A arquitetura da memória é 

de 32 bits. O sistema usa endereços de 32 bits, e os tipos básicos das variáveis são de 6, 16 ou 

32 bits. 

Por ter endereço de 32 bits, é possível ter 4GB para armazenar informação sem mudar 

o modelo de execução. Por enquanto, somente uma pequena parte desta potencialidade é 

usada. 

Todos os dispositivos Palm têm dois tipos de memória: ROM (Read-Only Memory) e 

RAM (Random-Access Memory).  
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A memória ROM possui o sistema operacional, os aplicativos e os banco de dados 

que vem com o sistema. Na maioria dos dispositivos (exceto no Handspring Visor e no Palm 

m100), essa memória é do tipo Flash RAM. Por esse motivo, pode-se atualizar o sistema 

operacional através de software ou incluir banco de dados e aplicativos.  

A memória RAM é usada para dois propósitos: para alocação dinâmica, e para 

armazenamento permanente. Na alocação dinâmica, a memória é utilizada similarmente à 

RAM em sistemas operacionais tradicionais, sendo usada pelo sistema quando um aplicativo 

estiver sendo executado. No armazenamento permanente, a memória é usada como o Hard 

Disk de uma estação. Ali ficam guardados também os dados da agenda, novos aplicativos, e 

outras informações. Essa memória não é apagada quando o botão ‘reset’ é acionado. 

Diferente dos sistemas operacionais tradicionais, as informações do armazenamento 

permanente não são transferidas para a área de alocação dinâmica quando o aplicativo é 

iniciado, ao invés disso, a memória é diretamente acessada na própria região de 

armazenamento. Isso torna os dispositivos mais rápidos. 

Certamente um sistema de proteção à escrita acidental nos blocos foi desenvolvido. 

Logo, mesmo com a memória permanente podendo ser acessada diretamente sem a RAM, ela 

é protegida de escrita. Somente através do sistema é possível a escrita, e isto inclui 

verificação de que somente no bloco da aplicação em questão pode ser modificado. 

Os blocos da memória podem ser transferíveis (relocatable) ou intransferíveis 

(nonrelocatable). O gerenciador de memória pode, portanto, re-alocar as memórias 

transferíveis.  

Já que não há memória virtual, e a quantidade de memória é restrita, é importante 

tentar evitar fragmentação. Quando se aloca um bloco transferível, o gerenciador de memória 

pode mover esse bloco como lhe convém para liberar mais memória de forma continuamente.   

Existem situações, porém, onde não é conveniente a mudança de endereço de uma 

certa informação. Para isso, o aplicativo deve travar (lock) o bloco. Essa ação impede o 

gerenciador de memórias de mover o bloco travado. A figura 19 mostra um exemplo de 

realocação de memória. 
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Figura 19 – Exemplo de realocação de memória 

 

Toda área da memória dinâmica RAM é usada para implementar um único heap (um 

tipo de pilha, mas com inclusão e remoção de certa forma desordenada) que provê alocação 

dinâmica para informações como variáveis globais, alocações dinâmicas do sistema (TCP/IP, 

IrDA e etc.), pilhas de aplicativos, alocação temporária e dinâmica de aplicativos. A 

quantidade disponível dessa memória varia de acordo com a versão do sistema operacional 

usado, a quantidade física de memória RAM e quais os aplicativos pré-instalados (como a 

NetLib que implementa TCP/IP). 

As informações permanentes como as informações PIM são guardadas nessas pilhas 

de armazenamento (storage heaps). 

Atualmente, a implementação do PalmOS determina que o bloco de memória seja de 

até no máximo um pouco menos que 64KB. Cada bloco reside numa pilha e as pilhas podem 

ser ROM (onde os blocos não podem ser movidos) ou RAM (que pode ter blocos móveis e 

blocos fixos). 

O gerenciador de memória PalmOS aloca informação na pilha dinâmica. O 

gerenciador de dados PalmOS aloca memória em uma ou mais pilhas de armazenamento. 

Cada bloco da memória usado no armazenamento permanente é um registro no banco 

de dados implementado pelo gerenciador de dados PalmOS. Os registros de um determinado 

banco de dados podem ser intercalados com os dados de outro banco de dados. O gerenciador 
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de dados pode fazer chamadas do gerenciador de memória para alocar, remover e mudar o 

tamanho de registros. 
 

Usando a interface de programação do gerenciador de memória  Para alocar uma 

memória dinâmica, usa-se a chamada MemHandleNew passando como parâmetro o tamanho do 

bloco necessário. Antes de poder ler ou escrever neste bloco, deve-se chamar MemHandleLock 

para travar o uso e para pegar um ponteiro para o bloco. Cada vez que o uso da memória é 

travado, um contador é incrementado. Pode-se travar um bloco em até no máximo 14 vezes. 

Na décima quinta vez, um erro é retornado. 

A função MemHandleLock decrementa o contador de travas. Quando o contador é 

reduzido ao valor zero, o bloco está liberado para ser removido pelo gerenciador. 

Quando um aplicativo aloca memória na pilha dinâmica, o gerenciador de memória 

usa uma identificação (ID) para associar o bloco ao aplicativo. O sistema então mais tarde 

distinguirá blocos na alocação dinâmica atual através de um bit especial que estará ‘ligado’ 

na identificação proprietária da informação. Quando o aplicativo é encerrado, todos os blocos 

que possuem esse bit ‘ligado’ são liberados automaticamente. 

Se o sistema precisa alocar um bloco que não foi liberado quando o aplicativo se 

encerrou, ele pode mudar o ID proprietário do bloco para zero usando as chamadas 

MemHandleSetOwner ou MemPtrSetOwner, funções que geralmente não são usadas em 

aplicativos, somente em ocasiões especiais. Por exemplo, se o aplicativo atual quiser passar 

um bloco com parâmetros (através do comando SysUIAppSwitch) para um novo aplicativo que 

será lançado, o ID proprietário do bloco deve ser alterado. 

Para determinar o tamanho do bloco dinâmico, passa-se o handle para a chamada 

MemHandleSize. Para mudar o tamanho, usa-se MemHandleResize. Pode-se aumentar o 

tamanho do bloco travado se tiver memória livre automaticamente seguida do bloco. Caso o 

bloco não esteja travado, o gerenciador de memória move o bloco para uma outra área da 

pilha para aumentar o tamanho.  

Deve-se usar as rotinas MemMove e MemSet para mover a memória de lugar e para 

fixar um determinado valor, respectivamente. Quando não mais há necessidade do bloco, faz-

se a chamada MemHandleFree, que o libera mesmo se estiver travado. As chamadas iniciadas 

com MemPtr lidam com blocos travados da memória dinâmica. Para alocar blocos da 

memória permanente, usa-se MemPtrNew, passando o tamanho desejado do bloco. Essa 

chamada retorna um ponteiro para o bloco, que pode ser usado diretamente para leitura ou 

escrita. Não se podem alocar blocos de tamanho zero. 
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Usando a interface de programação do gerenciador de dados e de recursos  O 

gerenciador de dados não suporta as características comuns dos bancos de dados de estações, 

como campos, indexação, etc. Na verdade, o banco de dados PalmOS é somente um conjunto 

de blocos de dados.  

A organização é dividida em dois componentes: banco de dados e registros. O banco 

de dados é relacionado a uma coleção de registros, e cada registro pertence a um único banco 

de dados.  Existem dois tipos de bancos de dados: Banco de Dados de Registros (‘.pdb’), que 

são geralmente usados pra armazenamento de dados e são sincronizáveis; e Banco de Dados 

de Recursos (‘.prc’), que são aplicativos e bibliotecas partilhadas, e geralmente não mudam 

de valor durante a execução. 

Os bancos de dados de registro possuem um cabeçalho com: 

• ‘name’, contendo o nome do banco de dados 

• ‘attributes’, contendo indicativos (flags) 

• ‘version’, contendo a versão específica 

• ‘modificationNumber’, que é incrementado cada vez que um registro é 

removido, adicionado ou modificado, para que os aplicativos possam saber rapidamente se 

um banco de dados compartilhado foi modificado 

• ‘appInfoID’, campo opcional para armazenar informação específica de um 

aplicativo, por exemplo, pode ser usada para guardar preferências de display de um banco de 

dados em particular 

• ‘sortInfoID’, outro campo opcional que pode ser usado para guardar a 

identificação local de uma tabela, por exemplo 

• ‘type’ e ‘creator’, cada campo com 4 octetos para determinação do tipo de 

banco de dados e seu criador. Os aplicativos usam esses campos para determinar se é um 

banco de dados de registro ou recursos, associando o banco de dados de registro à aplicação 

apropriada. 

• ‘numRecords’, número de entradas que o cabeçalho do próprio banco de dados 

contém.  

Esses bancos também mantêm informações sobre cada registro possuído (figura 20): 

• Localização do registro na memória, de 4 octetos 

• Identificação única (em um determinado banco de dados), de 3 octetos 

• Atributos de 1 octeto 
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Figura 20 – Informações sobre os registros armazenadas no banco de dados PDB 

 

Quando um usuário remove um registro do banco de dado, o bit delete é ligado, mas a 

entrada no cabeçalho do banco de dados permanece até a próxima sincronização.O bit dirty é 

ligado toda vez que um registro é atualizado. O bit busy funciona para indicar se o aplicativo 

tem o registro travado para leitura ou escrita, e finalmente o bit secret serve para pedir uma 

senha do usuário toda vez que a informação tiver que ser disponibilizada. O atributo categoria 

é usado para disponibilizar o dado em categorias definidas pelo usuário como “residencial” 

ou “comercial”.  

O uso do gerenciador de dados é parecido com o uso tradicional de arquivos, exceto o 

fato que os dados são quebrados em vários blocos. Para criação ou remoção de um banco de 

dados, chama-se respectivamente as funções DmCreateDatabase e DmDeleteDatabase. 

Para abrir um banco de dados para leitura ou escrita, deve-se primeiro pegar a 

identificação do banco, que está no cabeçalho. Usa-se a função DmFindDatabase com o nome 

do banco de dados como parâmetro para se obter este ID. Alternativamente, pode-se obter 

todas as identificações de cada banco de dados em uma memória chamando DmGetDatabase. 

Após obter o ID do banco de dados desejado, pode-se abrir este banco com acesso ou 

somente de leitura, ou de leitura e escrita. A função DmOpenDatabase abre o banco de dados 

especificado e retorna uma referência para ume estrutura de acesso. A função tem como 

parâmetros o número do cartão que o banco está localizado, o ID e o modo de acesso, como 

DmModeReadWrite e mDmModeReadOnly. 

As funções DmDatabaseInfo, DmSetDatabaseInfo, e DmDatabaseSize retornam 

informações como nome, tamanho, dia de criação e de última modificação, atributos, tipo e 

criador. Para associar um número de versão ao aplicativo, usa-se a função DmSetDatabaseInfo, 

Localização do registro
na memória Identificação única

Atributos
4 octetos 3 octetos 1 octeto 

 secret
busy
dirty
delete

Categoria
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que atribui zero caso a versão não seja explicitada. E a função DmDatabaseInfo deve ser 

chamada toda vez que o aplicativo iniciar para checar a versão do banco. 

Para ver ou atualizar o banco, chama-se DmGetRecord (trava o registro e retorna um 

handle), DmReleaseRecord (apaga o bit busy, atualiza o número de modificação no cabeçalho 

e marca dirty se o parâmetro é verdadeiro) e DmQueryRecord (serve somente para leitura, 

sendo mais rápida que a função anterior, e não necessita a chamada de DmReleaseRecord). 

Para modificar o tamanho de um registro, chama-se DmResizeRecord, que retorna o 

mesmo ou um outro handle para o registro (caso haja realocação de memória). 

 Para adicionar um novo registro no banco de dados, usa-se DmNewRecord. 

Existem três maneiras de remover um registro: 

• DmRemoveRecord, que remove a entrada do registro no banco de dados e libera 

o registro 

• DmDeleteRecord, que libera o registro, mas, ao invés de remover a entrada do 

registro no banco de dados, liga o bit delete nos atributos do registro 

• DmArchiveRecord, não libera o registro, mas simplesmente liga o bit delete 
 

Tanto o DmDeleteRecord quanto o DmArchiveRecord são úteis para sincronização entre 

o computador portátil e a estação. Em aplicativos que não usam sincronização, deve-se usar 

DmRemoveRecord para apagar os registros. 

Para obter ou alterar informações sobre os registros de um banco de dados, usa-se 

DmRecordInfo e DmSetRecordInfo. E para mover registros de um índice para outro ou de um 

banco de dados para outro, são utilizados as funções DmMoveRecord, DmAttachRecord e 

DmDetachRecord. 

Os bancos de dados aceitam nomes de até 31 caracteres válidos ASCII. Os programas 

de sincronização para backup guardam os nomes case-insensitive, isto é, não distinguem letra 

maiúscula de minúscula. Nomes que dependam desta distinção devem ser evitados. 

Por convenção, extensões de arquivos não são utilizadas no PDA. Ao invés disso, os 

tipos de banco de dados são usados para identificá-los. Quando os bancos são transferidos 

para a estação, automaticamente as extensões ‘.pdb’ ou ‘.prc’ são atribuídos, porém, essas 

extensões são removidas quando re-transferidas novamente para o PDA. 

Quando todos os registros de um banco de dados são do mesmo tipo e formato, a 

performance é melhorada, pois se evita overhead no processamento. 
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3.2.4 – Alertas Customizados para detecção de Erros (Debugging) 

 
Quando se escreve um aplicativo, é extremamente útil para detecção de erros saber o 

atual valor das variáveis do programa. Pelo fato de ser extremamente simples a customização 

dos alarmes, assim como a passagem de até três parâmetros para substituição, esta foi a 

ferramenta escolhida para debugging do projeto [5]. 

Através de uma identificação (ID) de um recurso que define um alerta, o gerenciador 

de alertas cria e mostra na tela uma caixa de diálogo com o modelo. Quando o usuário clica 

em um dos botões, o gerenciador finaliza a caixa de diálogo e retorna o item do botão que o 

usuário clicou. Existem quatro tipos de alerta: 

• Confirmação (Question) 

• Aviso (Warning) 

• Informativo (Notification) 

• Erro 

A determinação do tipo de alerta define que ícone será usado na caixa de diálogo e 

qual o som. O arquivo de recursos do alerta possui informações quanto ao tamanho e posição 

da caixa, o tipo de alerta, o título, a mensagem mostrada, e o texto de um ou mais botões. 

A chamada para esses alertas é a função FrmAlert. 

Para os alertas customizados, que mostram parâmetros na tela, a chamada é 

FrmCustomAlert. Deve-se especificar no arquivo de recursos, o marcador de lugar para o texto 

que será substituído com  ^1,^2 e ^3. A primeira frase substitui a ocorrência de ^1, a segunda 

frase a de ^2, e a terceira, ^3.  

Quando chamando um alarme customizado, pode-se passar NULL como próximo 

ponteiro somente se não houver um marcador de lugar no arquivo de recursos do alarme. 

Caso haja o marcador, passa-se a string “ “, com um espaço em branco entre as aspas. 

Por exemplo, se a mensagem do alerta no arquivo recursos é “My Message ^1 (^2)”, 

deve-se chamar o alerta com FrmCustomAlert(MyAlert, “abc”, “ ”, NULL), e não FrmCustomAlert 

(MyAlert, “abc”, NULL, NULL). 

As três interfaces de programação de aplicativo para alertas são, portanto: 

• UInt16 FrmAlert (UInt16 alertId)  Cria uma caixa de diálogo a partir do arquivo 

de recursos e a mostra na tela até que o usuário clique em um botão. O parâmetro necessário 

é o alertId ID, que contém a identificação do alerta no arquivo de recursos. A função retorna o 
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item escolhido pelo usuário (o primeiro botão tem valor zero). Um botão default é simulado 

caso o usuário mude de aplicativo durante a caixa de diálogo. 

• UInt16 FrmCustomAlert (UInt16 alertId, const Char *s1,const Char *s2,const Char 

*s3)  Funciona como o FrmAlert, mas possui os parâmetros extras s1,s2 e s3.  

• UInt16 FrmCustomResponseAlert (UInt16 alertId, const Char *s1,const Char 

*s2,const Char *s3, Char *entryStringBuf,Int16 entryStringBufLength, FormCheckResponseFuncPtr 

callback)  Funciona como a função FrmCustomAlert, mas possui na caixa de diálogo um 

campo de texto. Os parâmetros extras são a frase que o usuário entra durante a caixa de 

diálogo, o tamanho máximo para essa frase, e uma função de callback que processa a frase 

(que pode ter o valor NULL). A função de callback faz detecção de erro na frase e o diálogo 

só é encerrado quando esta retorna true. 

 

 

3.3 – Ambiente de teste de comunicação (USB) 

 
O projeto foi inicialmente testado utilizando a comunicação USB (Universal Serial 

Bus), ao invés de Bluetooth. Esta é uma ótima forma de testar aplicativos, pois é possível a 

simulação de uma linha serial sobre a comunicação USB, e, portanto, através da utilização do 

protocolo PPP, pode-se iniciar uma comunicação tipo IP.  

A maioria dos dispositivos PalmOS vem com um suporte (cradle) para intercâmbio de 

informação com a estação através do botão HotSync.  

O Software que faz a comunicação entre a estação e o Palm é o pilot-link, que possui 

a maioria dos programas na forma conduits (programas que transferem dados da estação para 

o Palm, ou vice-versa). Cada vez que se usa esse tipo de programa, é necessário pressionar o 

botão Hotsync do cradle. Isso inicializa a comunicação do lado do dispositivo. Esse botão 

sempre deve ser acionado quando a comunicação é necessária. 

O pilot-link vem como um pacote opcional na maioria das distribuições do sistema 

operacional Linux. O Núcleo do Linux utilizado na estação do projeto é o 2.4.18-2cl da 

distribuição brasileira Conectiva 8.0. O pilot-link incluído nessa distribuição é o de versão 

0.9.5-4cl. Infelizmente essa versão não inclui suporte ao USB. 

A partir da versão 0.10.99, os dispositivos USB são totalmente suportados. Porém, 

algumas configurações são necessárias para o funcionamento.   
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A estação deve suportar o subsistema USB (USB Subsystem). Dependendo da 

configuração, pode ser necessário a recompilação do núcleo (kernel) do seu Linux, ou a 

inserção dos módulos necessários. No caso do projeto, não foi preciso. De qualquer forma, a 

sessão 3.4.2 desta monografia trata da recompilação de módulos do núcleo. 

Usar núcleos do Linux mais antigos que o 2.4.18 não é recomendado e pode não 

funcionar com os dispositivos PalmOS mais recentes que utilizam USB. 

Caso o sistema já possua um teclado ou um mouse USB, a distribuição Linux 

logicamente já suporta USB. Caso contrário, pode-se tentar carregar o controlador USB que o 

sistema suporta, que será o usb-ohci, usb-uhci ou usb (dependendo da placa mãe). Para 

carregar qualquer um dos módulos, o seguinte comando é necessário: 

 modprobe nome_do_módulo  

 

Não há problema em tentar carregar um módulo que o sistema não suporta. 

Através do comando ‘lsmod’, pode-se verificar se o módulo foi adicionado.  

Após o controlador estar funcionando, o suporte à simulação serial pode ser 

adicionado, através do comando: 

 modprobe usbserial  

 

E então será preciso carregar o driver visor. O nome ainda é ‘visor’ pois 

anteriormente somente os PDAs Handspring Visor possuíam USB. Vários outros fabricantes 

agora possuem USB, inclusive o Palm, porém o nome continuou o mesmo. 

 modprobe visor 

 

Através do comando ‘lsmod’, algo semelhante à mensagem abaixo deve aparecer: 
  Module        Size  Used by    Tainted: PF  

  visor                   9036   0   (unused) 

  usbserial              19904   0   [visor] 

  usb-ohci               18080   0   (unused) 

  usb-uhci               23012   0   (unused) 

 

Uma boa dica é abrir uma nova sessão no console com o arquivo de registro (log) do 

sistema: 

 less /var/log/messages 
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E pressionar simultaneamente as teclas ‘shift’ e ‘F’ para que sejam mostrados os 

novos registros cada vez que ocorre algo no sistema. 

As mensagens referentes ao carregamento do módulo, explicitadas nesse arquivo de 

registros, devem ser mais ou menos assim: 
Feb 18 23:14:07 ane kernel: usb.c: registered new driver serial 

Feb 18 23:14:07 ane kernel: usbserial.c: USB Serial support registered for Generic 

Feb 18 23:14:07 ane kernel: usbserial.c: USB Serial Driver core v1.5 

Feb 18 23:16:42 ane kernel: usbserial.c: USB Serial support registered for Handspring Visor / Palm 4.0 / Clié 4.x 

Feb 18 23:16:42 ane kernel: usbserial.c: USB Serial support registered for Sony Clié 3.5 

Feb 18 23:16:42 ane kernel: visor.c: USB HandSpring Visor, Palm m50x, Sony Clié driver v2.0 

  

O próximo passo é verificar se o dispositivo USB foi criado e registrado no diretório 

/dev. Para a maioria dos equipamentos Palm e Sony, somente é necessário o dispositivo 

/dev/ttyUSB1. 

 mknod /dev/ttyUSB1 c 188 1 

 

O usuário deve ter permissão de acesso de leitura e escrita. 

Por conveniência, deve-se criar um nome alternativo para o dispositivo que o 

dispositivo PalmOS será conectado.  

 Ln /dev/ttyUSB1 /dev/pilot 

 

Pode-se testar se o programa pilot-link está funcionando através do comando pilot-

xfer, que instala binários no PDA: 

 pilot-xfer /dev/pilot -i program.prc  

 

Uma vez que o USB esteja funcionando, o próximo passo para poder testar o software 

é estabelecer uma conexão PPP sobre a comunicação operante. 

A maioria dos dispositivos PalmOS suportam conexão IP. E, através da comunicação 

PPP, é possível ter acesso à Internet, telnet, checar e-mails, conectar-se com um gerente 

SNMP, dentre outros.   

Algumas considerações devem ser feitas quanto à configuração da máquina. No lado 

do dispositivo, é necessária uma simples configuração de conexão PPP, que usa a pilha de 

protocolos TCP do Palm (NetLib). 

Para a configuração do núcleo do Linux, é preciso verificar se os módulos necessários 

estão compilados e podem ser carregados.  
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Os módulos compilados, sob o título ‘suporte a dispositivos de rede’ (Network Device 

Suport), devem ser: 

• Suporte PPP (PPP support) 

• Suporte PPP a múltiplos enlaces (PPP multilink support) – Experimental 

• Filtragem PPP (PPP filtering) 

• Suporte PPP p/ portas seriais assíncronas (PPP support for async serial ports). 

• Suporte PPP p/ portas tty síncronas (PPP support for sync tty ports) 

• Descompressão PPP (PPP deflate compression) 

• Compressão PPP BSD-Compress (PPP BSD-Compress compression) 

O uso de módulos geralmente otimiza os sistemas operacionais Linux, pois eles 

podem ser carregados ou descarregados para liberação de recursos sem a necessidade de 

reinicialização da máquina.  

Uma vez que os suportes mencionados acima foram escolhidos como módulos, deve-

se verificar se todas as definições necessárias constam no arquivo de configuração 

/etc/modules.conf: 
alias ppp0 off 

alias char-major-108    ppp_generic 

alias /dev/ppp          ppp_generic 

alias tty-ldisc-3       ppp_async   

alias tty-ldisc-14      ppp_synctty 

alias ppp0              ppp_generic 

alias ppp-compress-21   bsd_comp    

alias ppp-compress-24   ppp_deflate 

alias ppp-compress-26   ppp_deflate 

O comando pppd, com as devidas opções, inicia a parte da estação na conexão PPP. 

Uma vez que esse comando tenha sido chamado, é possível a verificação dos módulos 

carregados através do ‘lsmod’, que devem conter os módulos ppp_async, ppp_generic e slhc.  

Para configuração das opções do comando pppd, pode-se consultar o manual (através 

do comando ‘man pppd’). O script do projeto é o seguinte: 
#!/bin/bash 

/usr/sbin/pppd /dev/pilot 115200 $1:192.168.0.200 asyncmap 0 local nodetach lock silent passive lcp-max-

configure 30 ipcp-max-configure 30 ms-dns $1 

 

Então, a estação estará esperando por uma conexão. No Palm, basta clicar em ‘Prefs’ 

e então ‘Connection’ e definir um novo serviço. No projeto, o nome da nova conexão é 
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‘Direct Serial’. A opção é conectar com o PC, via Cradle/Cable, com a velocidade de 115200 

bps, e com controle de fluxo automático.  

Então, clicando em ‘Network’, foi criado o novo serviço ‘ProcessAdmin’ para testes, 

utilizando conexão ‘Direct Serial’. Em ‘details’, as opções foram de tipo de conexão ‘PPP’, 

tempo limite ‘Never’, e para perguntar automaticamente o DNS e o endereço IP. Ao sair da 

configuração, fica disponível o botão ‘Connect’, que quando acionado, passa pelo estado 

‘Signing on’, e finalmente ao estado ‘Estabilished’. 

A partir desse último estado, de conexão estabelecida, todas as trocas de informações 

tornam-se possível, e a comunicação entre o ProcessAdmin e o ProcessAgent está 

configurada para testes. 

 

 

3.4 – Comunicação via BlueZ 
 

3.4.1 – Introdução 
 

Como podemos constatar na pilha de protocolos Bluetooth da figura 1, todas as 

camadas acima da HCI (Host Controller Interface) são implementadas via software. BlueZ é 

a pilha de protocolos Bluetooth oficial do Linux. É um projeto de código aberto (Open 

Source), distribuído sob a licença GNU General Public License (GPL). GNU é um acrônimo 

da frase ‘GNU is Not Unix’, que foi um projeto lançado em 1984 para desenvolver um 

sistema operacional gratuito baseado em Unix.  

O BlueZ é parte oficial do núcleo do Linux desde a versão 2.4.6., e torna possível o 

uso, e portanto a conexão, de dispositivos Bluetooth [8]. Assim, pode-se conectar sem fio 

duas estações de computadores, ou usar o telefone habilitado Bluetooth como o modem para 

ligar para o provedor de serviços da Internet, e etc. 

Para instalar o BlueZ, é necessário possuir o núcleo do Linux 2.4.4 ou mais atual. 

Para testar o software, pode-se usar qualquer equipamento de hardware suportado ou emular 

o hardware através do pacote BlueZ-HCIEmu. 

O Hardware suportado pelo BlueZ abrange uma série de dispositivos (Cartões 

PCMCIA, Flash e Secure Digital, adaptadores USB e serial, e etc) de fabricantes como a 

Nokia, Sony, IBM, Toshiba, Compaq, 3Com, HP, Philips, Siemens, dentre outros. A lista 

completa de hardware suportados pode ser obtida em http://bluez.sf.net. 

http://bluez.sf.net/


 67

Atualmente, o BlueZ consiste em:  

• BlueZ Core (dispositivo HCI e gerente de conexão) 

• Drivers HCI USB, UART (Serial), PCMCIA e VHCI (HCI Virtual) 

• L2CAP (Protocolo confiável de datagramas) 

• RFCOMM (Protocolo confiável orientado à conexão, Emulação Serial) 

• BNEP (Emulação Ethernet) 

• SCO (Voz) 

• Utilitários de Configuração e testes 

Provavelmente, em um futuro não muito distante, a maioria das conexões será feita 

via BNEP (ainda em fase de implementação). No nosso projeto usamos IP sobre PPP.  

O Linux provê a interface padrão Berkeley Socket para todas as camadas do Bluetooth 

e o RFCOMM provê interface do tipo TTY (Teletype). 

Diversos dispositivos podem ser simultaneamente conectados à máquina Linux, e 

todas as camadas Bluetooth suportam múltiplas conexões. 

A pilha de protocolos suporta: 

• Perfil de Acesso Genérico (K1: GAP – Generic Access Profile) 

• Perfil de Descobrimento de Serviço (K2: SDP–Service Discovery Protocol) 

• Perfil de Porta Serial (K5: Serial Port) 

• Perfil de Acesso Discado (K8: DUN – Dial-up Networking Profile) 

• Perfil de Acesso LAN (K9: Local Area Network) 

• Perfil Genérico de Intercâmbio de Objetos (K10: Generic Object Exchange 

Profile) 

• Perfil de Transferência de Arquivos (K11: File Transfer Profile) 

• Perfil Object Push (K12 Object Push Profile) 

• Perfil de Acesso PAN (Personal Area Network) 

 

O Perfil PAN, não consta na especificação oficial versão 1.1 feita pelo Bluetooth 

Special Interest Group (SIG), em que a sessão 2.2.8 desta monografia se baseou. Este é um 

perfil especificado separadamente e em evolução. 

O BlueZ tem um pacote núcleo chamado bluez-kernel que lida com o HCI, e os 

protocolos L2CAP e LMP/LC. Um problema é que a versão atual (2.3) é muito melhor que as 

versões incluídas em vários núcleos, logo, em várias situações o usuário deve recompilar o 

núcleo sem a opção do BlueZ, e depois instalar o pacotes e carregar os módulos necessários 
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para o seu funcionamento. A instalação também provê scripts para configurar os dispositivos 

(/dev) necessários para o funcionamento do sistema. 

Além deste pacote, é necessário o pacote de bibliotecas (bluez-libs) e o de utilitários 

(bluez-utils). Os utilitários, por exemplo, servem para fazer um dispositivo HCIx ficar em 

estado funcional (‘device up’), para associar dispositivos a portas seriais, para controle de 

funcionamento e etc. 

Separadamente, temos o pacote PAN (bluez-pan), que inclui o perfil de Acesso LAN 

sobre PPP (implementado através da ferramenta DUND, que foi criada para o perfil de 

Acesso Discado, PAN e BNEP). 

Como este pacote ainda é experimental, muito provavelmente no futuro, a 

configuração do sistema e dos perfis será feita de forma diferente. 

Também temos separadamente o pacote SDP (blue-sdp), que serve para o perfil de 

descobrimento de serviço, para procurar e divulgar estes serviços. 

A ferramenta rfcommd é a implementação do protocolo RFCOMM. Ela foi 

substituída pelo módulo RFCOMM do kernel e não deve ser mais utilizada. 

 

3.4.2 - Instalação 
 

Infelizmente a documentação disponível na presente data para BlueZ ainda é muito 

limitada e desatualizada.  

O objetivo dessa sessão é mostrar os passos tomados para instalação do Bluez, 

especificadamente para a configuração usada no projeto. 

Como já mencionado anteriormente, o núcleo utilizado foi o 2.4.18-2cl. O hardware 

utilizado foi um dongle 3com USB e um Palm m500 com um cartão SD (Secure Digital) da 

fabricante Toshiba. Os modelos são mostrados na figura 21. 
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Figura 21 – Equipamento utilizado no projeto 

 

O objetivo desta parte do projeto é fazer da estação com o dongle 3Com USB um 

ponto de acesso e conectar o Palm através do protocolo PPP para a realização de conexões do 

tipo TCP/IP ou UDP/IP. 

Como a versão do núcleo do Linux da estação é a 2.4.18-2cl, não foi utilizado o 

suporte Bluetooth incluído, por ser desatualizado. 

Para atualizar o pacote blue-kernel, foi necessário recompilar o núcleo sem a opção de 

suporte Bluetooth. 

Para maiores informações sobre recompilação do núcleo, consulte o arquivo 

README do diretório /usr/src/linux-2.4.18/ (diretório fonte do núcleo), ou as várias receitas 

(HOW-TOs) disponíveis na Internet (um bom exemplo é http://howto.gnu-designs.com/kernel-

HOWTO). Para a compilação de módulos consulte README.modules no mesmo diretório. 

Como a estação possui uma versão recém instalada e nenhuma informação que não 

pudesse ser readquirida, não foi necessária a criação de uma nova versão ao recompilar. Após 

instalação do pacote com o código fonte do núcleo, os comandos necessários foram: 

[root@ane /root]# cd /usr/src/linux-2.4.18/ 

[root@ane linux-2.4.18]# make mrproper 

 [root@ane linux-2.4.18]# make menuconfig 

 

A partir deste último comando, surge uma interface gráfica. Então, o ‘suporte ao 

subsistema Bluetooth’ (Bluetooth subsystem support) sob o título ‘suporte ao Bluetooth’ 

(Bluetooth support) deve ser desabilitado. Também foi desabilitado o módulo experimental 

http://howto.gnu-designs.com/kernel-HOWTO
http://howto.gnu-designs.com/kernel-HOWTO
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de suporte ao Bluetooth USB (USB Bluetooth support) sob o título ‘suporte USB’ (USB 

support). 

Após essas modificações, pode-se continuar com: 

[root@ane linux-2.4.18]# make dep 

[root@ane linux-2.4.18]# make bzImage 

[root@ane linux-2.4.18]# make modules 

 [root@ane linux-2.4.18]# make modules_install 

 

Uma vez que todos esses comandos foram executados, a nova imagem do núcleo do 

Linux estará em /usr/src/linux/arch/i386/boot, o próximo passo é ir até esse diretório, copiar a 

nova imagem para /boot, e finalizar o mapeamento necessário: 

[root@ane linux-2.4.18]# cd /usr/src/linux/arch/i386/boot 

[root@ane boot]# cp bzImage /boot/vmlinuz-2.2.14-2cl 

[root@ane boot]# cd /usr/src/linux 

[root@ane linux]# cp System.map /boot/System.map-2.2.14-2cl 

[root@ane linux]# cd /boot 

[root@ane boot]# ln -sf System.map-2.2.14-user1 System.map 

 [root@ane boot]# ln -sf vmlinuz-2.2.14-user1 vmlinuz 

 

O computador foi reiniciado para carregar o novo núcleo. A partir deste ponto, a 

estação não mais suportava BlueZ, e portanto estava apta a instalar todos os novos pacotes 

necessários. 

 Pode-se adquirir os pacotes gratuitamente na página do BlueZ (bluez.sf.net), nesta 

página também se encontra uma árvore CVS (Control Version System) atualizada. Os pacotes 

usados no projeto foram: 
bluez-kernel-2.3.tar.gz 

bluez-libs-2.3.tar.gz 

bluez-utils-2.2.tar.gz 

bluez-sdp-1.0.tar.gz 

bluez-hcidump-1.5.tar.gz 

bluez-pan-1.1pre4.tar.gz 

 

Para cada um dos pacotes acima, exceto para o bluez-pan-1.1pre4, que será usado a 

seguir, os seguintes comandos devem ser executados (substitua abc pelo pacote da vez): 

[root@ane bluez]# tar vxfz bluez-abc.tar.gz 

[root@ane bluez]# cd bluez-abc 
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[root@ane bluez]# ./configure 

 [root@ane bluez]# make install 

 

É importante que o pacote bluez-kernel seja o primeiro a ser instalado, seguido do 

bluez-libs e do bluez-utils. A ordem de instalação dos outros pacotes não importa. 

Uma boa dica é abrir uma nova sessão no console com o arquivo log do sistema 

constantemente atualizado. Esse procedimento foi demonstrado na sessão 3.3. 

Passaremos agora para os próximos comandos. 

Com os arquivos baixados na presente data, não foi possível executar o comando 

./create_dev dentro do diretório bluez-kernel-2.3, como especificado no arquivo README 

deste pacote. A solução para este problema foi criar um script: 

 

 [root@ane bluez-kernel-2.3]# kedit create_dev 

   (foi usado o kedit, um programa do KDE, mas pode ser usado qualquer editor). 

 

E então, o script deve ser um arquivo com a seguinte fonte: 
____________________________________ 

mknod /dev/vhci c 10 250 

chmod 664 /dev/vhci 

 

C=0; 

while [ $C -lt 256 ]; do 

if [ ! -c /dev/rfcomm$C ]; then 

mknod -m 666 /dev/rfcomm$C c 216 $C 

fi 

C=`expr $C + 1` 

done 

____________________________________ 

 

Uma vez que este arquivo exista, mude as suas propriedades de acesso, e execute a 

criação do dispositivo: 

[root@ane bluez-kernel-2.3]# chmod 777 create_dev 

 [root@ane bluez-kernel-2.3]# ./create_dev 

 

Verifique o console com as mensagens para ver se tudo funcionou. 



 72

Uma vez que as mensagens não apresentem nenhum erro, podemos passar para a 

instalação do pacote blue-pan, para a configuração do PPP e do ponto de acesso. Para isso, é 

necessária a modificação de um arquivo chamado ‘dun.c’ antes da compilação. Adquira o 

arquivo bluez-pan-1.1pre4.tar.gz na página e proceda da seguinte forma: 

[root@ane bluez]# tar vxfz bluez-pan-1.1pre4.tar.gz 

[root@ane bluez]# cd bluez-pan-1.1pre4 

[root@ane bluez-pan-1.1pre4]# cd dund/ 

 [root@ane dund]# kedit dun.c 

 

A modificação necessária será feita na linha 215: mude #if 1 para #if 0. Então, 

proceda normalmente: 

[root@ane bluez-pan-1.1pre4]# ./configure 

[root@ane bluez-pan-1.1pre4]# make install 

 

Essa mudança fará com que, na hora da execução, o daemon dund procure um arquivo 

chamado dun no diretório /etc/PPP/peers/. Deve-se criar esse arquivo com a seguinte fonte: 
___________________________ 

/dev/ttyUB0 

debug 

57600 

noipdefault 

proxyarp 

192.168.0.100:192.168.0.200 

ms-dns 192.168.0.100 

ktune 

____________________________ 

 

Neste caso, 192.168.0.100 é o endereço IP da minha máquina e 192.168.0.200 é o IP 

que foi associado ao Palm.  

É necessário que se criem os apelidos (alias) no arquivo de módulos do sistema 

(/etc/modules.conf). Adicione as seguintes linhas: 
 

# bluetooth 

alias net-pf-31 bluez 

alias bt-proto-0 l2cap 

alias bt-proto-2 sco 

alias bt-proto-3 rfcomm 



 73

 

Então faça com que os módulos sejam carregados automaticamente: 

[root@ane bluez]# depmod -a 

 

Caso necessário, carregue manualmente os seguintes módulos (o módulo ‘usb’ 

geralmente é carregado ao iniciar o sistema operacional): 

[root@ane bluez]# modprobe usb        [root@ane 

bluez]# modprobe hci_usb 

As novas mensagens no seu arquivo de log devem ser aproximadamente essas: 
Feb 18 23:14:07 ane kernel: BlueZ Core ver 2.2 Copyright (C) 2000,2001 Qualcomm Inc 

Feb 18 23:14:07 ane kernel: Written 2000,2001 by Maxim Krasnyansky <maxk@qualcomm.com> 

Feb 18 23:14:07 ane kernel: BlueZ HCI USB driver 2.1 Copyright (C) 2000,2001 Qualcomm Inc 

Feb 18 23:14:07 ane kernel: Written 2000,2001 by Maxim Krasnyansky <maxk@qualcomm.com> 

Feb 18 23:14:07 ane kernel: usb.c: registered new driver hci_usb 

 

Confira também os resultados digitando ‘lsmod’. Os módulos hci_usb e bluez devem 

estar carregados e o módulo usbcore deve estar sendo usado pelo hci_usb. 

O dongle 3Com USB será o ponto de acesso do projeto, logo sua classe deve estar 

definida como tal. Confira o arquivo /etc/bluetooth/hcid.conf e mude o que for preciso: 

__________________________________________ 

# HCId options 

 

options { 

 # Automaticaly initialize new devices 

 autoinit yes; 

 # Security Manager mode 

 security auto; 

 # PIN helper 

 pin_helper /bin/bluepin; 

} 

 

# Default settings for HCI devices 

device { 

 #   %h - host name 

 name "Ponto de Acesso (%h)"; 

# Local device class 

 class 0x020300; 

 # Default packet type 

 pkt_type DH1,DH3,DH5,DM1,DM3,DM5,HV1; 
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 # Inquiry and Page scan 

 iscan enable; pscan enable; 

 # Default link mode 

 lm accept,master; 

 # Default link policy 

 lp hold,sniff,park; 

} 

__________________________________________ 

 

Para finalizar, inicie os seguintes daemons com as seguintes opções: 

[root@ane bluez]# hcid 

[root@ane bluez]# sdpd 

[root@ane bluez]# dund -s -C 1 -D –p 

 

As mensagens no log quando hcid é iniciado devem ser parecidas com: 
Feb 18 23:20:56 ane hcid[1165]: HCI daemon ver 2.2 started 

Feb 18 23:20:57 ane hcid[1165]: HCI dev 0 up 

Feb 18 23:20:57 ane hcid[1165]: Starting security manager 0 

 

As mensagens referentes ao sdpd: 
Feb 18 23:26:50 ane sdpd[1188]: SDPd ver 1.0rc3 started 

 

E as referentes ao dund: 
Feb 18 23:27:36 ane dund[1198]: DUN daemon ver 1.1pre4 

Feb 18 23:27:51 ane dund[1199]: New connection from 00:07:E0:00:07:F9 

Feb 18 23:27:51 ane kernel: CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California 

Feb 18 23:27:51 ane kernel: PPP generic driver version 2.4.1 

Feb 18 23:27:51 ane PPPd[1200]: PPPd 2.4.1 started by root, uid 0 

Feb 18 23:27:52 ane PPPd[1200]: Using interface PPP0 

Feb 18 23:27:52 ane PPPd[1200]: Connect: PPP0 <--> /dev/ttyUB0 

Feb 18 23:27:52 ane PPPd[1200]: Received bad configure-ack:  02 06 00 00 00 00 07 02 08 02 

Feb 18 23:27:56 ane kernel: PPP BSD Compression module registered 

Feb 18 23:27:56 ane kernel: PPP Deflate Compression module registered 

Feb 18 23:27:56 ane PPPd[1200]: Received bad configure-nak/rej:  00 c8 81 06 c0 a8 

Feb 18 23:27:59 ane PPPd[1200]: found interface eth0 for proxy arp 

Feb 18 23:27:59 ane PPPd[1200]: local  IP address 192.168.0.100 

Feb 18 23:27:59 ane PPPd[1200]: remote IP address 192.168.0.200 

 

Caso a estação esteja configurada com esses parâmetros, após a execução daemons, o 

ponto de acesso já deve estar operando e emitindo os seus serviços disponíveis através do 

SDP, e o dund deve estar esperando para efetuar a conexão PPP. 
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O teste foi feito através do Palm, que já possui as bibliotecas do Bluetooth instalada via 

cradle utilizando o CD do fabricante Toshiba, sobre o sistema operacional Windows.  

No menu ‘Prefs’ do Palm, sob o título Bluetooth, podem-se adicionar dispositivos 

confiáveis (trusted devices). No arquivo hcid.conf a opção ‘security auto’ está configurada. 

Por causa disso, o Palm pedirá um código de acesso (PIN), que é o mesmo código 

especificado no arquivo /etc/bluetooth/pin.  

Após ter adicionado a estação como dispositivo confiável conforme mencionado no 

parágrafo anterior, pode-se configurar a conexão Bluetooth. Para isso, deve-se clicar no 

botão , e então no programa Bluetooth, com ícone . 

A seguinte tela (figura 22) deve aparecer: 

  

Figura 22 – Tela para configuração do Bluetooth no Palm 

 

Selecione o botão LAN. A configuração inicia um processo de quatro etapas. Na 

segunda etapa, o Palm deve ‘achar’ o serviço da estação sob o nome ‘Ponto de Acesso 

(nome_do_seu_computador)’. No final das operações, uma mensagem de sucesso aparece e aí 

todos os programas referentes ao gerenciamento de rede e de processos tornam-se utilizáveis. 
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Capítulo 4 – Ferramenta desenvolvida 
 

 

O sistema final chama-se PocketManager, e satisfaz os objetivos idealizados no início 

do projeto para o gerenciamento de redes e processos via Bluetooth. Para viabilizar o 

funcionamento, foi criado o software NetAdmin que interage com o agente SNMP. 

Esse capítulo descreve o sistema criado, decompondo-o em módulos para uma 

melhor didática. Além disso, são descritos o desenvolvimento da Interface Gráfica e suas 

características de uso. 

A implementação foi baseada em todos os conceitos descritos nos capítulos 

anteriores.  O resultado é uma concepção de gerenciamento robusta, simples e ubíqua. 

 

 

4.1 – Introdução 
 

O Sistema foi decomposto em dois módulos, para que o desenvolvimento se tornasse 

mais estruturado. 

A seção 4.2 explica o escopo, as principais funções, as características de desempenho 

e as restrições técnicas do projeto. 

A seção 4.3 descreve a decomposição dos módulos e os relacionamentos de 

dependência entre esses. 

No computador portátil deve ser instalado o software desenvolvido NetAdmin, que 

também possui as bibliotecas de auxilio nSNMP e nlib. Considera-se esse o primeiro módulo, 

que é detalhado na subseção 4.3.1. 

Esta subseção compreende ainda: 

• 4.3.1.1 – Visão geral, que é um reforço necessário para o entendimento das 

relações entre o programa principal e as bibliotecas (criadas e do sistema); 

• 4.3.1.2 – NetAdmin, que é o código principal orientado a eventos. 

• 4.3.1.3 – nSNMP, que é a biblioteca com as rotinas necessárias para enviar 

pedidos Get-Request e Get-Next-Request, para receber  resposta e, finalmente, para 

interpretar os alarmes. 
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• 4.3.1.4 – nlib (Sockets), que traduz o conceito de programação de rede, 

simplificando a forma de chamada à biblioteca do sistema NetLibrary. 

 

O segundo módulo do PocketManager é o agente SNMP (subseção 4.3.2). Este 

módulo foi utilizado, e não desenvolvido, no projeto. Seu uso é largamente difundido por 

administradores de diversos tipos de rede. Essa subseção descreve brevemente o produto e 

sua instalação. 

 

Por último, a seção 4.4 descreve como foram criadas as interfaces gráficas e o 

funcionamento das mesmas. O Funcionamento é simples e praticamente auto-explicativo. A 

criação de interfaces gráficas no sistema PalmOS é bem peculiar e interessante. 

A seção começa com uma subseção de Introdução (subseção 4.4.1), que relembra 

quais foram as ferramentas utilizadas para compilação dos recursos, indica qual o local de 

armazenamento desses recursos no sistema, e relata os passos para a implementação gráfica. 

A subseção 4.4.2 trata diretamente desses recursos, explicando quais são os arquivos 

componentes, o funcionamento de coordenadas, o tratamento de formulários, o 

funcionamento das barras de rolamento (scrollbars) e a composição gráfica dos alarmes 

customizados. 

Por último, a subseção 4.4.3 fala sobre as funcionalidades, isto é, os tipos de evento e 

as interfaces de programação de aplicativo (API) do sistema usados no projeto. 

 

 

4.2 – O sistema 
 

O escopo do NetAdmin abrange o gerenciamento de determinados elementos pré-

definidos, o recebimento de alarmes e a listagem dos processos de uma estação remota via 

Bluetooth. O usuário pode alterar a configuração do software diretamente no seu computador 

portátil e assim indicar o endereço de uma nova estação a ser gerenciada. 

As principais funcionalidades são a configuração das características da estação 

gerenciada, o recebimento de pedidos pré-configurados SNMP, o sistema de alarme (traps) 

em background que pode ser acessado a qualquer momento durante o uso do software, e 
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finalmente uma lista com todos os processos atuais que a estação executa, inclusive os 

próprios processos iniciados para a comunicação sem fio e para o agente SNMP. 

O desempenho do software depende do hardware de comunicação, da memória e 

sistema operacional do computador portátil, das características de configuração da estação 

gerenciada e da familiarização do usuário com o sistema NetAdmin. 

O projeto tem como restrições técnicas o acesso Bluetooth constante à estação 

gerenciada durante o uso do sistema e a configuração correta do agente SNMP nesta estação. 

 

 

4.3 – Decomposição em Módulos 
 

 

Para facilitar a descrição da implementação do sistema, será utilizado o método de 

abordagem através da decomposição em módulos. 

 

A visão geral é ilustrada na figura 23: 

 

Figura 23 – Visão Geral do Funcionamento do Sistema 

 

O Computador portátil baseado em PalmOS possui o software NetAdmin e o conjunto 

de bibliotecas que o assistem. Cada código possui rotinas que realizam os diversos processos 

de pedidos, recebimento de respostas e alarmes. Esse módulo será detalhado na 

DESCRIÇÃO DO MÓDULO 1 (seção 4.3.1). 

Agente SNMP 
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Get - Request
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O segundo módulo do PocketManager é o agente SNMP. Este módulo já é 

largamente testado e utilizado pelos administradores de diversos tipos de rede. Vários 

softwares no mercado são capazes de implementar o agente. No caso de projeto, o agente 

escolhido foi desenvolvido através do projeto de código aberto net-snmp (http://net-

snmp.sf.net). Este projeto foi originalmente baseado em pesquisas das Universidades de 

Carnegie Mellon e California at Davis, por isso o antigo nome ucd-snmp [10]. Atualmente 

conta com vários colaboradores que desenvolvem novas funcionalidades e encontram falhas, 

sendo constantemente atualizado. Este módulo será detalhado na DESCRIÇÃO DO 

MÓDULO 2 (seção 4.3.2). 

O módulo NetAdmin interage com o módulo Agente SNMP através de sockets UDP, 

sendo configurados geralmente (o sistema permite a alteração), nas portas 161 para Get-

Request, Get-Next-Request e Get-Response e na porta 162 para recebimento de traps.  

 

4.3.1 – Descrição do módulo 1 

 
4.3.1.1 – Visão Geral 
 

Define-se como módulo 1 o conjunto do software NetAdmin mais as bibliotecas e 

utilitários necessários para o seu funcionamento. As dependências internas desse módulo são 

ilustradas na figura 24: 

 

 

http://net-snmp.sf.net/
http://net-snmp.sf.net/
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Figura 24 – NetAdmin e suas dependências 

 

O NetAdmin é um código orientado a eventos que será descrito com maiores detalhes 

na seção 4.3.1.2. Basicamente, existe em todo programa para Palm uma função principal 

chamada PilotMain. Essa função organiza o fluxo das outras funções, que são chamadas 

através de tratadores (Handlers). 

Este programa principal usa o utilitário ndebug para controle de erros e o nscroll para 

o possível uso de barra de rolamentos na interface gráfica. Além deles, duas bibliotecas foram 

criadas para auxiliar o programa principal: a nsnmp e a nlib. A Net Library faz parte do 

sistema operacional e foi descrita na seção 3.2.2. 

 

A biblioteca nsnmp possui as rotinas necessárias para: enviar os pedidos Get-Request 

e Get-Next-Request (através da função NSnmpSendRequest); receber a resposta (através da 

função NSnmpReceiveResponse) e interpretar os alarmes (através da  NSnmpReceiveTrap). 

Além disso, algumas funções extras foram feitas para entendimento dos dados recebidos, 

como, por exemplo, a NSnmpReadLength, NSnmpReadInt32, NSnmpReadUInt32, 

NSnmpReadString e a NSnmpReadObjectId. A implementação do protocolo SNMP através 

dessas funções será detalhada na seção 4.3.1.3. 

 

A biblioteca nlib organiza a forma de chamada à biblioteca do sistema Net Library. 

As principais funções são a NLibInit, NLibOpen, NLibConnect, NLibBind,  NLibSend, NLibReceive, 

ndebug 

Net Library 

nsnmp 

nlib 

Net Admin 

nscroll 
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NLibDisconnect e NLibClose. Um pouco mais sobre essas funções e o conceito de sockets será 

discutido na seção 4.3.1.4 

 

O utilitário ndebug é um código simples que visa implementar o conceito de alertas 

customizados (seção 3.2.4). A grande importância desse utilitário é o fato que se podem usar 

suas funcionalidades sem que se saiba a quantidade exata de parâmetros de entrada. Desta 

forma, os alertas customizados são chamados através da mesma forma genérica em diferentes 

situações. 

 

O utilitário nscroll para barras de rolamento é necessário, pois quando se cria o 

componente gráfico da barra, ele não está associado aos outros componentes da interface. 

Isso quer dizer que podemos mover a barra de rolamento, mas o efeito esperado de 

movimento da tela para cima e para baixo não funciona. 

  O funcionamento acontece da seguinte maneira: O componente gráfico recebe um 

número, e também um limite máximo e um limite mínimo. Quando o usuário move a barra, 

esse número é mudado dentro dos limites. Então, com a ajuda do utilitário nscroll, todos os 

outros componentes gráficos respondem a essa mudança dando o o efeito de rolamento na 

interface. 

O tamanho da barra varia de acordo com o recebimento de dados do agente. Por 

exemplo, se o NetAdmin recebeu um alarme (trap), a tela específica para esse recebimento 

aumenta o número máximo da barra de rolamento para que seja possível ver todos os alarmes 

recebidos até o momento e mais esse novo alarme. 

A posição varia de acordo com o toque do usuário no painel do computador portátil 

ou através dos botões de atalho, que possuem uma função especial para o tratamento do 

acionamento via hardware. 

 

 

4.3.1.2 – NetAdmin 
 

Uma aplicação PalmOS é sempre orientada à eventos. Os eventos ocorrem, e o 

aplicativo deve responder a eles. Alguns eventos são tratados pelos aplicativos, outros pelo 

sistema. Quando um aplicativo é iniciado, ele entra num loop que fica esperando um evento 

após o outro, e então os gerencia individualmente. O loop continua até que o usuário inicie 

um outro aplicativo, o que produz o término do anterior. 
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Um diagrama de fluxo de Eventos do NetAdmin é apresentado na figura 25 a seguir: 

EvtGetEvent, TIMER

Há um evento?Continua loop até que
haja um evento

SysHandleEvent

É uma função do
Sistema?Processa o evento

Si
m

Não

Sim

MenuHandleEvent
N

ão

O evento é um menu?

N
ão

SimTrata a interface menu, e
continua

AppHandleEvent

É uma função frmLoadEvent,
TimerHandler ou MenuHandler?

Sim
Carrega os recursos, fixa o

EventHandler para uma das 3
opções (no caso de

frmLoadEvent, escolhe uma de
suas 4 opções de Handler). N

ão

FrmDispatchEvent

 

Figura 25 – Diagrama de Fluxo de Eventos do NetAdmin 

 

O programa principal PilotMain primeiramente inicia a biblioteca de comunicação 

NetLibrary através da função NLibInit da biblioteca implementada no nlib. O próximo passo é 

desenhar a forma gráfica especificada no formulário de configuração do NetAdmin, o 

CfgForm (visto a seguir). Após essa operação, o diagrama ilustrado acima é iniciado. 



 83

O primeiro evento EvtGetEvent é o que recebe os eventos, e os envia para um dos 

quatro possíveis handlers de eventos: o SysHandleEvent, MenuHandleEvent, AppHandleEvent e 

FrmDispatchEvent.  

Se um dos handlers retorna verdadeiro (sim), isso significa que ele tratou o evento e 

não são processados os handlers seguintes, voltando para o início, onde o EvtGetEvent fixará 

o próximo evento da fila. O loop continua até que o evento appStopEvent é chamado, isto é, 

que outro programa seja executado. 

O gerenciador de eventos EvtGetEvent deve simplesmente fixar o próximo evento da 

fila. Também se pode especificar um segundo parâmetro de valor de timeout (que é utilizado 

no NetAdmin). EvtGetEvent retorna quando um evento ocorreu, ou quando um valor de 

timeout foi expirado (e neste caso fixa o evento como sendo NilEvent, explicado a seguir). De 

fato, pode-se considerar qualquer aplicativo em PalmOS como um gerenciador de eventos. 

SysHandleEvent provê funcionalidades comuns a todos os aplicativos do Palm. Por 

exemplo, ele trata dos eventos iniciados pelos botões de hardware específicos do aparelho. 

Quando isso acontece, ele envia um appStopEvent para informar a aplicação que ela deve ser 

finalizada. SysHandleEvent também trata de entradas do usuário através do software Graffiti, 

como, por exemplo, o atalho Find. 

MenuHandleEvent acontece quando o usuário clica na opção de menu dos botões 

permanentes do aparelho, no título de um formulário ou em qualquer outro lugar da tela 

enquanto o menu estiver aberto (a função fecha o menu quando o usuário clicar fora dele). 

AppHandleEvent é responsável por carregar os formulários e fixar o apropriado event 

handler ao formulário atual. O código desse evento é implementado pelo programador, 

através da rotina Boolean AppHandleEvent(EventType * event).  

 

No caso do NetAdmin, o AppHandleEvent pode chamar três Handlers diferentes, 

dependendo do evento fixado. A figura 26 traz o detalhamento do fluxo a partir do 
AppHandleEvent. 
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AppHandleEvent

NilE
vent

TimerHandler

FrmLoadEvent

CfgHandler

MenuEvent

MenuHandler

ReqHandler

TrapHandler

CfgForm

ReqForm

TrapForm

ProcHandler

ProcForm

 

Figura 26 – Detalhamento do Fluxo do Evento AppHandleEvent 

 

Caso o EvtGetEvent tenha o timeout  expirado, NilEvent torna-se verdadeiro e o 

Handler chamado é o TimerHandler. 

Esse Handler é responsável pelo recebimento dos alarmes (traps) e carregamento dos 

campos gráficos com a informação desejada. Pode-se receber os 7 tipos genéricos de alarme: 

• coldStart (type 0) – enviado quando o agente SNMP é iniciado.  

• warmStart (type 1) – enviado quando o agente SNMP é reiniciado.  

• linkDown (type 2) – enviado quando o agente SNMP percebe uma falha em 

um de seus enlaces de comunicação.  

• linkUp (type 3) – enviado quando o agente SNMP verifica que um de seus 

enlaces de comunicação foi iniciado.  

• authenticationFailure (type 4) –  enviado quando o agente SNMP recebe uma 

comunidade incorreta ou inválida. 

• egpNeighborLoss (type 5) – não mais suportado, pois interage com parceiros 

External Gateway Protocol (EGP), que não existem mais no mercado. 

• enterpriseSpecific (type 6) – designado para alarmes específicos, que são 

criados de acordo com as necessidades de gerenciamento do usuário do sistema. 

O segundo Handler possível do AppHandleEvent é o FrmLoadEvent, que é um pedido 

para carregamento de um determinado formulário. No caso do projeto, esses formulários 

podem ser o CfgForm, ReqForm, TrapForm e ProcForm. Eles serão detalhados na seção 4.4, que 

trata da descrição das interfaces. 
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Quando um Handler de formulário (Form Handler) é chamado, pode-se ocorrer 

vários eventos internos, como, por exemplo, o evento FrmOpenEvent, que desenha o 

formulário e atualiza a barra de rolamento. 

A figura 27 ilustra os possíveis eventos gerados e os seus resultados a partir dos 

FormHandlers: 

  

Atualiza o tamanho da scrollbar
quando o número de linhas muda

Atualiza a tela quando os botões
scroll de hardwares são tocados

FormHandlers
(CfgHandler, ReqHandler, TrapHandler e ProcHandler)

FrmOpen

FrmClose

CtlSelect

fldChangedEvent

sclRepeatEvent

keyDownEvent

Desenha o formulário,
atualiza a scrollbar

Armazena o valor atual dos
campos  nas variáveis globais

Componente gráfico foi
tocado, e.g. um botão

Atualiza a tela quando a
scrollbar muda

 

Figura 27 – Casos possíveis em FormHandlers 

 

Para lidar com o menu da interface gráfica, utiliza-se o último Handler do 

AppHandleEvent, o MenuEvent. As duas rotinas responsáveis pelo tratamento do menu são: 

• MenuHandleEvent 

• MenuHandler 

 MenuHandleEvent faz parte do sistema operacional, e o MenuHandler foi implementado 

para o projeto com o intuito de permitir ao usuário a escolha entre as quatros opções: 

Configuration, SNMP Request, SNMP Trap e Process List. 

O último evento do loop da figura 25, FrmDispatchEvent, provê indiretamente o 

tratamento específico de um formulário. Essa rotina chama FrmHandleEvent, que fornece 

funcionalidades básicas ao formulário, como a mudança de cor de um botão quando ele é 

acionado e etc. 

 

4.3.1.3 – nSNMP 
 

Quando a opção ReqForm se torna verdadeira, o programa entra no ReqHandler, que 

vai executar uma rotina retornando valores de variáveis SNMP pré-escolhidas.  



Também no TrapForm e no ProcForm, são necessárias funções específicas que 

‘conversem’ com os agentes SNMP da estação.  

Para essa finalidade, foi criada a biblioteca nSNMP, que facilita o envio de pedidos e 

o recebimento de respostas e alarmes. 

A seguir, será demonstrada como foi a implementação do pedido Get-Request ou Get-

Next-Request [1]. 

 

A codificação ASN.1 usa campos de tamanhos variáveis para representar seus itens. 

Geralmente, cada campo começa com um cabeçalho que especifica o tipo de variável e o seu 

tamanho em octetos. 

O tamanho em octetos pode ser especificado diretamente desde que o bit mais 

significativo do octeto não esteja ligado, isto é, que o seu valor seja zero. Por exemplo, no 

conjunto de três octetos que especificam a versão do SNMP (vide figura 28), o primeiro 

mostra qual o tipo a seguir, o segundo indica o tamanho e o terceiro contém a informação.  

Caso haja a possibilidade da informação ser muito longa, e o tamanho não consiga ser 

especificado em um octeto, deve-se preencher o campo Tamanho com o bit mais 

significativo ligado (valor um) e marcar quantos octetos a seguir estarão definindo o tamanho 

real da informação. Por exemplo, os primeiros quatro campos da mensagem SNMP 

implementada, que definem a seqüência do pacote, tem no campo Tipo o tipo de variável 

seqüência, e depois no campo Tamanho o valor em hexadecimal 82 (em binário 10000010). 

Neste caso, o bit 7 (mais significativo) está ligado, então o bit 1 carrega a informação que os 

próximos dois octetos informarão o tamanho. 

A implementação do protocolo SNMP está feita na biblioteca nsnmp. A função Int32 

NsnmpSendRequest (NetSocketRef ref, char * community, UInt8 command, char * objid) 
mencionada acima é ilustrada a seguir para maior esclarecimento. 
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Figura 28 – Forma codificada em h

 

Essa função serve tanto para

Next-Request, sendo o tipo de Reques

A função Get-Next-Request

processos no NetAdmin.  Neste c

processo. Então o programa entra 

próximo get-next-request tiver um pr

 

 

No caso do recebimento da r

através da utilização da função Err N

UInt16 type, char * objid, void * value). E

A implementação do protoc

pedido, sendo mais simplificada. Du

recebimento, que podem cancelar a o

 
Tamanho 

82 

Tipo: 
Seqüência 

30 

 
1º octeto 

do 
Tamanh

Tipo
Seqüên

30

 
2º octeto 

do 
Tamanh

 
Tamanho 

00 

Tipo: 
Null 

05 

 
Object ID 

Seqüência de Variable Bindings S

Object  ID e valor da variável 

 
Inteiro

02 

 
1º octeto 

 do 
Tamanho 

 
1º octeto 

do 
Tamanho 

 
Tamanho 

82 

 
Tipo 
PDU 

Seqüência da PDU 
Request 
87

exadecimal das mensag

 mensagens do tipo G

t especificado no par

 funciona, por exe

aso, manda-se o id

num loop que só es

efixo diferente daque

esposta do agente, os

snmpReceiveRespons

sta função foi criada 

olo de resposta é p

rante toda a rotina, 

peração.  

 
Tamanho

82 

: 
cia

 

 
1º octeto 

do 
Tamanho

 
2º o

Tam

eqüência da primeira Variable Bin

 
Request 

 ID 
Tipo: 

Inteiro

02 

 
Tamanho

02
Error 
ens Get-Request/Get-Nex

et-Request, quanto à

âmetro de entrada com

mplo, para obtenção

entificador (objectid)

tará completo quand

le da lista dos process

 pacotes Get-Respon

e (NetSocketRef ref, U

para a leitura da respo

arecida com a impl

há várias verificaçõe

Tipo: 
Obj ID 

06 

 
Tamanho 

82 

cteto 
do 
anho

 

ding Tipo e taman

Error 
Status 

00 

 
Tamanho

02

Tipo: 
Inteiro 

02 
Error 
 

t-Request 

 do tipo Get-

mand. 

 da lista de 

 do primeiro 

o o valor do 

os. 

se são obtidos 

Int16 requestid, 

sta. 

ementação do 

s de erros de 

 
2º octeto 

do 
Tamanho

1º octeto 
do 

Tamanho

ho do Object  ID

Error 
Index

00 

 
Tamanho

02



 88

A grande diferença entre os pacotes Get-Request e Get-Response é que no último 

conjunto ‘Object ID e valor da variável’ da figura 28, o Tipo obtido é passado no parâmetro da 

função UInt16 NsnmpReadString (UInt8 * packet, char * value, UInt16 length), que é chamada pelo 

programa principal já com um tipo esperado. Também se deve notar que geralmente o valor 

da variável é diferente de NULL. 

O pacote do trap compõe-se na seguinte ordem dos conjuntos de octetos que 

especificam: 

• A seqüência total 

• A versão SNMP 

• A comunidade do sistema 

• A seqüência da PDU 

• A identificação da Enterprise 

• O endereço do agente 

• O número genérico do trap 

• O número específico do trap, caso o número genérico seja 6 

• TimeStamp, que indica o horário que o alarme foi gerado 

 

 

4.3.1.4 – nlib (Sockets) 
 

Para se entender programação de rede (Network Programming), o conceito de 

descritores de arquivos deve estar presente. Sockets são esses descritores de arquivos 

utilizados para que diferentes programas troquem informações. O comando NetLibSocketOpen 

para o palmOS, (muito parecido com o socket() de um sistema como, por exemplo, o Linux) é 

uma rotina do sistema que retorna um descritor de arquivo. A partir daí é possível a 

comunicação através desse descritor usando os comandos especializados NetLibSend() e 

NetLibReceive(). 

O tipo de socket utilizado neste projeto é o “Datagram Socket”, isto é, sockets não 

orientados à conexão, que cabem ao protocolo UDP (User Datagram Protocol). 

A biblioteca nlib.c, associada à biblioteca do sistema Net Library, possui as principais 

funções para o funcionamento correto da comunicação via sockets entre o NetAdmin e o 

agente SNMP. 

O fluxo de comandos é ilustrado na figura 29 abaixo: 
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Figura 29 – Fluxo de uso dos comandos da nlib.c 

 
A biblioteca nlib simplifica as chamadas à biblioteca do sistema NetLibrary. Ela foi 

usada tanto pela outra API de apoio nSNMP, quanto pelo próprio NetAdmin. 

Na figura 30 pode-se observar quais são as funções usadas nas partes do sistema 

PocketManager: 

Inicia a NetLibrary, obtendo sua versão e o número de 
referência, 
necessário para outras funções.

NLibInit 

NLibOpen 

NLibConnect

NLibBind 

NLibSend 

NLibReceive 

NLibDisconnect 

NLibClose 

Carrega a biblioteca para uso do programa.  
Um verificador certifica-se se já está aberta ou não. 

Converte o endereço IP, cria e inicializa a estrutura do socket. 
(A conexão não ocorre efetivamente devido ao protocolo ser 

Usa a função NetLibSend para enviar dados através do  
descritor de arquivos

Usa a função NetLibReceive para enviar dados através do  
descritor de arquivos

Primeiro ‘desliga’ o socket e depois o fecha. 
(A desconexão não ocorre efetivamente pois o protocolo é 

Descarrega a biblioteca NetLibrary. O mesmo verificador  de  
NlibOpen é usado para indicar que esta não está carregada.

Associa o endereço de resposta ao socket. Essa informação é  
Necessária para o SNMPd saber para onde enviar a resposta.
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Figura 30 – Divisão de uso da biblioteca nlib pelo NetAdmin e nSNMP 

As funções NLibOpen, NLibBind, NLibConnect, NLibSend, NlibReceive e NLibDisconnect 

são funções semelhantes às funções tradicionais de programação para rede. Mais sobre esse 

assunto (sockets) será mencionado a seguir. 

A NlibInit e NlibClose são funções necessárias para a inicialização e finalização da 

NetLibrary. A NlibInit checa se a NetLibrary está instalada, a acha na memória do Palm e 

adquire sua versão da NetLibrary. A NLibClose libera o espaço ocupado na memória.  

A função NLibHandleEvent é chamada no caso do Palm desligar. Quando isso acontece, 

é necessário que a NetLib seja reiniciada, pois a conexão é perdida. No caso, essa função 

checa se o evento Power Off ocorreu e caso positivo, fecha a NetLib (NLibClose). 

 A função NLibSelectRead verifica se houve alguma entrada no socket de referência. No 

caso dessa função indicar uma nova entrada, o NetAdmin executa o nSnmpReceiveTrap, que 

recebe o alerta (trap) enviado da estação. 

 

4.3.2 – Descrição do módulo 2 

 

NetAdmin 

•Err NLibInit(); 

•Err NLibClose(); 

•Err NLibOpen(); 

•Boolean NLibHandleEvent(EventType * event); 

•NetSocketRef NLibConnect(char * address, UInt16 port, NetSocketTypeEnum 
socketType); 

•Err NLibBind(NetSocketRef ref, UInt16 port); 

•Err NLibSelectRead(NetSocketRef ref); 

•Err NLibDisconnect(NetSocketRef ref); 

nSNMP 
•Err NLibSend(NetSocketRef ref, UInt8 * data, UInt16 length); 

 

•Err NLibReceive(NetSocketRef ref, UInt8 * data, UInt16 * length); 

Funções da nLib
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Existem vários agentes snmp (snmp daemons) disponíveis no mercado. O usado no 

projeto foi o do net-snmp, o ‘ex’ ucd-snmp. Pode-se baixá-lo gratuitamente do site 

http://sourceforge.net/projects/net-snmp/.  

Após essa etapa, é necessário descompactar o arquivo. É recomendável que a 

documentação que vem com o pacote seja lida. A documentação é abrangente, o que torna a 

instalação fácil, principalmente se comparada à instalação do BlueZ. 

Após a instalação, o comando snmpconf pode ser usado para construção do arquivo 

snmpd.conf. 

[root@ane net-snmp-5.0.7]# snmpconf 

 

Algumas informações peculiares sobre a configuração são: 

• A versão escolhida para o projeto foi a SNMPv1, por ter o uso mais difundido. 

Assim, o PocketManager poderá se conectar a um número maior de estações. 

• O nome da comunidade é ‘minerva’, um tributo à faculdade UFRJ. 

• As informações de configuração do sistema (System Information Setup) foram 

o e-mail da autora, e a cidade onde o projeto foi desenvolvido (Rio de Janeiro). 

• O receptor de alarmes (traps) teve os seguintes parâmetros configurados: 
A host name that should receive the trap: 192.168.0.200 

The community to be used in the trap sent [optional]: minerva 

The port number the trap should be sent to [optional]: 162 

 

Após o preenchimento dessas informações, o arquivo snmpd.conf foi criado. Esse 

arquivo deve ser movido para /usr/local/share/snmp/, caso se queira ser utilizado por todos os 

usuários da estação. Caso seja somente para uso pessoal, deve-se copiar para /root/.snmp.  

O daemon será então iniciado chamando snmpd -a –d, no arquivo de script ‘palm’ (em 

anexo). Pode-se testar o snmpd com: 

[root@ane net-snmp-5.0.7]# snmpwalk localhost minerva. 

 

 

4.4 – Descrição das Interfaces Gráficas 
 

http://sourceforge.net/projects/net-snmp/
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4.4.1 – Introdução 

 
Um formulário sem componentes gráficos seria apenas uma tela em branco no 

computador portátil. Para tornar um formulário útil, é preciso adicionar componentes e 

associar funcionalidades a eles. Essa seção destina-se a exclarecer o uso de recursos gráficos 

e suas devidas conexões à interface de programação do aplicativo (API) [7]. 

Os recursos são guardados no banco de dados de recursos. Na estação, esse banco de 

dados recebe a extensão ‘.prc’. O sistema operacional PalmOS usa os recursos diretamente da 

pilha de armazenamento (storage heap) através do gerenciador de recursos. 

Para o projeto, foi utilizado o construtor de recursos PilRC, que é funciona em 

conjunto com o PRC-Tools. Essa ferramenta recebe descrições em texto dos recursos e as 

compila para formato binário. O primeiro passo da implementação gráfica foi a criação 

individual de todos os formulários compostos de diversos componentes. Depois, as 

funcionalidades foram inclusas através de APIs no programa principal. 

 

4.4.2 – Recursos 

 
As constantes foram definidas no arquivo tipo header netadminres.h. O arquivo 

principal é o netadmin.rcp. Também existe para a interface gráfica um arquivo bitmap chamado 

netadmin.pbitm  que desenha o ícone do programa no sistema de arquivos do dispositivo. Tanto 

o arquivo header quanto o bitmap devem ser incluídos no arquivo principal. 

O arquivo começa com a definição numérica da identificação do formulário, no caso 

do projeto, a definição recebe o nome de CfgForm e é definida com o valor 1100 no arquivo 

header.  

Quatro coordenadas são usadas para definir a posição de um formulário: uma 

coordenada em relação à esquerda, outra em relação ao topo, e finalmente a largura e a altura. 

Por exemplo, no caso do formulário, que toma a tela inteira, as coordenadas devem ser (0 0 

160 160). 

Coordenadas podem ser expressas em números, expressões ou em uma palavra chave, 

que facilita a posição dos componentes. Um exemplo de palavra chave é CENTER, que 

centraliza automaticamente, ou PREVBOTTOM, que usa a coordenada do componente anterior 

em relação à base da tela.  
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Após dar uma identificação ao formulário aberto, geralmente o intitulamos com um 

nome conveniente. Os títulos dados aos 4 formulários foram: 

• CfgForm  “Configuration” 

• ReqForm  “SNMP Request” 

• TrapForm  “SNMP Trap” 

• ProcForm  “Process List” 

Para tornar o menu acessível a partir de todos os formulários, dentro do código de 

cada um deles deve-se adicionar uma linha com a identificação desse menu. No final do 

código, o menu é descrito informando que se a opção tal foi escolhida, deve-se traçar o 

formulário associado. 

Cada um dos quatro formulários em questão possui componentes gráficos distintos. É 

necessário especificar esses componentes e as suas características. Tanto o SNMP Request, 

quanto o SNMP Trap e o Process List, possuem campos (fileds) não-editáveis com barra de 

rolamento (scrollbar). Somente o SNMP Request e o Process List possuem botões de 

atualização (refresh). O formulário Configuration possui campos editáveis para que o usuário 

entre com o endereço da estação a ser gerenciada, o nome da comunidade a ser usado, e as 

portas de acesso. A figura 31 visa oferecer ao leitor uma visualização dos comentários acima: 
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Figura 31 – Interface gráfica do PocketManager 

O sistema possui apenas dois arquivos de recursos gráficos, o netadmin.rcp mencionado 

anteriormente e o ndebug.rcp. 

O ndebug.rcp é um arquivo pequeno que define graficamente como os 3 tipos de 

alertas para controle de erros usados no sistema devem ser. 

O primeiro alarme não possui parâmetros de entrada, sendo somente uma mensagem 

padrão (default message). O segundo possui um parâmetro variável e o terceiro, dois. 

O uso de alertas tornou o sistema mais explicativo em caso de erro, e esse fator foi 

definitivo para o desenvolvimento de um sistema mais confiável. 

 

4.4.3 – Funcionalidades 

 
Os tipos de evento no nível de formulário usados no projeto foram: 
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•FrrmLoadEvent - especifica que um formulário precisa ser carregado. Quando o 

formulário é carregado, o handler de eventos inicializa o formulário, o faz ativo e fixa um 

hadler  de evento para ele. 

• FrmOpenEvent - especifica que um formulário está sendo aberto. O formulário 

especifico do programa deve executar o desenho através da API FrmDrawForm. 

•FrmCloseEvent - esse evento eh enviado quando um formulário é fechado. Deve 

constar quando FrmOpenEvent está presente 

•FrmUpdateEvent - enviado quando o formulário precisa ser redesenhado, como no 

caso da barra de rolamento que cresce automaticamente de tamanho. 
 

 As interfaces de programação de aplicativo (APIs) do sistema utilizados no 

netadmin foram: 

•FrmInitForm, que lê os recursos do formulário e cria uma representação na memória. 

A rotina é chamada no AppHandleEvent em resposta ao FrmLoadEvent. 

•FrmSetActiveForm, que faz do formulário em questão o único formulário ativo. A 

rotina também é chamada em resposta ao FrmLoadEvent. 

•FrmDrawForm, que desenha o formulário em questão.Responde a rotina 

FrmOpenEvent. 

•FrmGetActiveForm, que retorna qual o formulário que está ativo 

•FrmGotoForm, que envia um FrmCloseEvent para o formulário ativo  e um 

FrmLoadEvent e FrmOpenEvent ao formulário especificado como parâmetro. Um exemplo de 

rotina que usa essa API é o menu presente em todos os formulários. 

FrmGetObjectPtr e FrmGetObjectIndex, usados para guardar os valores dos campos dos 

formulários, para que quando o usuário troque de formulário e depois retorne ao antigo, esses 

valores ainda possam ser mostrados na tela. 
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Capítulo 5 – Conclusão e trabalhos futuros 
 

 

 

Ao analisar o desenvolvimento do sistema PocketManager, pode-se dizer que as 

ferramentas utilizadas foram adequadas ao objetivos do projeto. A comunidade Linux é ideal 

para trabalhos onde se necessita liberdade de criação, transparência de processos, apoio de 

outros participantes da comunidade tecnológica e gratuidade.  

Foi muito proveitoso adquirir conhecimentos desse sistema e aprender a usar parte de 

suas flexibilidades para conseguir o desejado, como, por exemplo, fazer da estação um ponto 

de acesso Bluetooth. Esta tarefa atualmente ainda não é possível de ser feita no sistema 

operacional Windows. 

As ferramentas específicas para o desenvolvimento de software para PalmOS também 

estão relativamente avançadas, mostrando que é possível fazer sistemas inovadores. Com 

certeza, várias oportunidades e novas idéias podem surgir a partir do domínio desse 

conhecimento. 

O método de criação do sistema não precisou ser detalhadamente planejado, visto que 

o NetAdmin tem um propósito simples e codificação não muito extensa. Foi válida a 

simulação da comunicação USB, pois os binários puderam ser testados diretamente no 

dispositivo móvel antes mesmo de ter a configuração da rede Bluetooth disponível. Isso 

adiantou a realização do projeto, pois as duas coisas puderam caminhar paralelamente. 

Sobre o produto gerado, pode-se dizer que a interface gráfica é amigável, com uso 

intuitivo. O objetivo de mostrar que é possível gerenciar redes e processos na palma de sua 

mão e num ambiente sem fio foi alcançado.  

Como sugestão para trabalho futuros, pode-se mencionar a generalização de variáveis 

a serem pesquisadas na MIB. No sistema PocketManager as variáveis pesquisadas são 

previamente definidas, limitando a capacidade de gerência. O ideal seria possuir um campo 

no NetAdmin onde a variável desejada fosse descrita e adquirida a partir do agente da 

estação. 

Foi escolhida a versão SNMPv1 por questões de compatibilidade, pois essa ainda é 

muito utilizada no mercado. Atualmente, o PocketManager pede/recebe uma variável por vez. 
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No futuro, pode-se trabalhar com versões superiores do SNMP. Dessa forma, várias 

informações poderão ser coletadas ao mesmo tempo, com a função GetBulkRequest.  

Em relação às aplicações, o sistema pode ser direcionado para as mais diversas áreas. 

Um exemplo interessante seria o uso do sistema em indústrias. As grandes indústrias 

brasileiras já possuem computadores (PCs) industriais incorporados às máquinas de usinagem 

ou às máquinas de medições. Desta forma, é possível realizar o armazenamento de dados e 

comunicação com uma rede gerencial. Aproveitando este projeto, poderiam ser instalados 

pontos de transmissão sem fio nesses PCs, além dos agentes SNMP, que atualizariam as 

informações do computador portátil do chefe de produção, enquanto esse andaria livremente 

pela linha de produção supervisionando o funcionamento das máquinas. Esse é um dos vários 

exemplos onde o projeto poderia ser adaptado. Seus conceitos são versáteis e podem motivar 

vários novos projetos. 

Como resultado, o PocketManager trouxe um rico aprendizado em termos de novas 

tecnologias, e um produto final que atende os objetivos iniciais do projeto. 
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