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Resumo 

 Este trabalho tem por objetivo apresentar, em conjunto com Brighenti, G. L. [1], uma proposta 

de sistema de segurança para veículos automotivos, na qual se utiliza o celular como hardware e a 

implementação da aquisição e transferência de dados é feita através do sistema operacional Symbian, 

específico para celulares. Visando um mecanismo através do qual seja possível adquirir informações 

sobre localização, velocidade, circunstâncias de um acidente e até mesmo denúncias de 

comportamentos alheios arriscados no trânsito, pode-se fazer uma analogia com as caixas-pretas dos 

aviões, que contêm informações sobre o vôo. Nesta linha, é necessário, primeiramente, um estudo do 

sistema sobre o qual o desenvolvimento será efetuado, bem como configuração do computador em que 

o trabalho será feito para compilação da estrutura de arquivos deste. Também um estudo sobre o 

protocolo de transferência de arquivos a ser utilizado, sendo identificado como mais adequado o 

modelo FTP (Protocolo para Transferência de Arquivos, em inglês File Transfer Protocol), que 

especifica a troca de mensagens entre cliente e servidor para transferência de arquivos entre eles, e 

então iniciar o desenvolvimento do sistema. A esta apresentação cabe o módulo para transmissão de 

arquivos através de uma conexão de dados, ao desenvolvimento parceiro, descrito em Brighenti, G. L. 

[1], cabe a aquisição dos dados através da câmera. Ao final, cada módulo independente foi obtido de 

acordo com as necessidades iniciais identificadas, possibilitando medidas do comportamento da 

aplicação quanto ao uso do processador, da rede e da memória. A integração das partes através de uma 

interface com o usuário foi efetuada, possibilitando verificação do conjunto concebido inicialmente. 

Palavras-chave: segurança, celular, sistema operacional, Symbian, comunicação, FTP 
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Abstract 

This work intends to show with Brighenti, G. L. [1], the purpose of a vehicle security system in which 

the cell phone is used as hardware and the implementation of the data acquirement and transferring are 

done through the Symbian operational system. The target is a mechanism through which should be 

possible to acquire information about position, velocity, circumstances of an accident and even prove 

denounces of risking behavior of people in traffic, it could be compared to an airplane black box, that 

contains information about the flight. In order to achieve the purposes, firstly a study was done about 

the system above which the development will be done as well as the configuration of the computer in 

which the work will take place such as the compiling file structure, besides an study about the file 

transfer protocol to be used, FTP (File Transfer Protocol) being identified as the most suitable and 

then initiate the system development, this work being responsible for the file transfer module through 

a data connection, and the partner development, described in Brighenti, G. L. [1], responsible for the 

data acquirement using the camera. At the end, both of independent modules were build according to 

the initial requirements and integrated through an user interface making it possible to see the whole 

application working as it was thought in the beginning. 

Key words: security, cell phone, operational system, Symbian, communication, FTP 
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CAPÍTULO1: INTRODUÇÃO 

 

 O trabalho desenvolvido em conjunto com Brighenti, G. L. [1] tem por objetivo produzir um 

software embarcado para aparelhos celulares, em que é adicionada uma funcionalidade utilizando os 

recursos de hardware providos pelos modelos atuais. A aplicação em si trata-se de uma câmera de 

segurança para veículos automotivos, mas a proposta pode ser estendida para qualquer situação em 

que se deseje realizar uma gravação de determinadas cenas.  

 O dispositivo escolhido para o desenvolvimento traz a vantagem de reunir uma série de 

componentes que agregam valor ao produto final e dispensa os custos de preparação do hardware 

específico para a funcionalidade aqui almejada, e ainda adiciona aplicação a um tipo de aparelho que 

atinge cerca de 90% da população do país, segundo a Anatel [2] (Agência Nacional de 

Telecomunicações), órgão regulamentador do ramo no Brasil. 

 Além disso, o celular é conhecido pela maioria de seus usuários por suas funcionalidades 

básicas, como telefonia, mensagens de texto, agenda, etc. Neste trabalho, é possível verificar que este 

aparelho constitui uma plataforma de desenvolvimento que agrega mobilidade e diversas 

funcionalidades de hardware que podem ser integradas de acordo com a necessidade da aplicação. 

Neste âmbito, o trabalho foi desenvolvido em plataforma Symbian [3], por ser um sistema 

operacional de grande abrangência em dispositivos móveis atualmente. Trata-se de um sistema 

operacional composto de conceitos conhecidos de controle dos recursos físicos e fornecimento de uma 

base sobre a qual programas aplicativos podem ser escritos [4]. 

 A linguagem de programação utilizada pelo sistema é baseada em C++, no entanto com 

algumas diferenças que a aproximam do desenvolvimento para sistemas embarcados, como adição de 

cuidados ao gerenciamento de memória e tipos de variáveis que evitam a alocação de mais espaço que 

o necessário, denominada Symbian C++.  

O trabalho foi dividido em duas partes, uma para aquisição das imagens de segurança, descrita 

em Brighenti, G. L. [1], e esta para transmissão das imagens adquiridas através de uma conexão de 

dados. 

 A transmissão de arquivos é feita através do protocolo FTP implementado no celular como 

cliente em comunicação com um servidor localizado em um computador pessoal no qual foi utilizado 

o software de código aberto, denominado FileZilla [5]. 
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 A implementação faz uso de sockets para comunicação via rede e manipulação de arquivos 

para enviá-los ao servidor, sendo que estes conceitos foram revistos com foco na estrutura da 

linguagem específica do sistema operacional utilizado.  

 

1.1  Contextualização e Motivação 

Segurança é um assunto de preocupação crescente nos tempos atuais, passou dos limites da 

violação de residência e se consolida também no trânsito, os cidadãos estão sujeitos à imprudência e 

violência dos demais condutores. Há situações em que a padronização de julgamento pode favorecer a 

parte culpada na ocorrência, como exemplo pode-se citar uma colisão traseira durante o anoitecer em 

que o veículo da frente não tinha as luzes sinalizadoras acesas; colisão por imprudência de terceiros 

como cruzar semáforo vermelho, ou um acidente envolvendo motociclista trafegando em alta 

velocidade no meio dos carros e a aglomeração de outros ameaçando o motorista do veículo de maior 

porte. 

Situações como as citadas são cada vez mais freqüentes nas grandes cidades e as provas de 

como ocorreram são escassas, dessa forma, o que se propõe é a implantação de um sistema de 

segurança no próprio veículo que grave imagens do trânsito e registre os acidentes, de forma a 

constituir uma prova inquestionável dos fatos e tornar o processo mais justo. 

Outro bem de consumo de grande abrangência atualmente é o aparelho celular, que segundo a 

Anatel fechou o mês de outubro de 2009 com a densidade de 86,67 celulares/100 habitantes no Brasil 

[2]. Apresenta cada vez mais utilidades e dispositivos agrupados, indo muito além da comunicação por 

voz, estes objetos oferecem câmeras cada vez melhores, conexão de dados via rede 3G (Ver 
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APÊNDICE A – REDES DE TELEFONIA CELULAR) da própria operadora e wi-fi, além de localização por 

GPS (Sistema de Posicionamento Global, em inglês Global Positioning System) e um sistema 

operacional que em muitos deles permite instalação de aplicativos, entre outros itens que os 

aproximam de computadores. 

Além de características cada vez mais abrangentes, os recursos de memória e capacidade de 

processamento são crescentes, atualmente os aparelhos disponibilizam opções que chegam à utilização 

de computadores em seu estado por volta do ano 2000, como exemplo pode-se citar o aparelho 

utilizado para desenvolvimento da aplicação proposta, apresenta 8GB de memória, extensível para 

16GB e processador ARM 11 que trabalha a 369MHz [6]. 

Para o desenvolvimento deste trabalho buscou-se unir a necessidade de segurança automotiva 

com o celular de forma que não seja necessária a aquisição de um novo dispositivo, apenas a 

instalação do aplicativo. Portanto, o desenvolvimento se deu voltado para o sistema operacional 

Symbian de aparelhos móveis, por ser a plataforma de maior abrangência no mercado. Com relação ao 

desenvolvimento do sistema operacional, pode-se dizer que encontrou mais que um nicho, e sim um 

mercado global e tem liderado este desde o início. Entre meados de 2005 e final de 2006 o número de 

telefones contendo o sistema dobrou de 50 milhões para 100 milhões [3]. Na comparação entre o 

primeiro trimestre de 2007 e de 2008 o mercado de smartphones, liderado pelo Symbian, cresceu 16%, 

atualmente metade dos smartphones do mundo contém o sistema operacional [7].  

 Dessa forma, a escolha da plataforma de desenvolvimento traz a vantagem de um sistema 

presente na vida da grande maioria das pessoas atualmente, além da fatia de mercado dominada, sendo 

que os conhecimentos adquiridos com esta implementação serão, com alta probabilidade, utilizados 

futuramente para finalidades profissionais de desenvolvimento dos envolvidos. 

 

1.2  Objetivo do trabalho 

Este trabalho visa propor e implementar uma aplicação de segurança em telefones celulares que 

utilizam o sistema operacional Symbian. Por meio dos diversos recursos de hardware oferecidos pelos 

modelos atuais o que se propõe é a gravação de um vídeo de qualidade razoável para aquisição de 

quaisquer dados necessários para comprovar violações à segurança. Bem como de forma a gerar um 

arquivo de tamanho compatível com a memória do telefone, além de implementar comunicação via 

internet para transferência dos dados quando a conexão estiver disponível. 
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1.3  Organização do Trabalho 

Este trabalho tem como objetivo apresentar a proposta e o desenvolvimento de uma aplicação 

para aparelhos celulares de forma a utilizar os conhecimentos adquiridos durante a graduação e 

adicionar alguns novos visando à finalização de um projeto completo e uma estrutura possibilitando 

desenvolvimentos futuros e resultando, atualmente, em uma aplicação bem consolidada e de utilidade 

para a vida atual. Para cumprir tal objetivo, o capítulo 2 descreve os conceitos utilizados como base 

para o desenvolvimento, tais como a plataforma utilizada, práticas de programação e linguagem.  

O capítulo 3 apresenta os passos tomados durante o desenvolvimento, para que o objetivo seja 

atingido, a estrutura do projeto e a comunicação entre os componentes, tanto inter módulos quanto 

intra módulo, além dos softwares auxiliares utilizados para componentes fora do escopo da 

implementação e fundamentação do desenvolvimento seguida dos resultados obtidos ao final do 

trabalho e uma discussão sobre estes. 

O capítulo 4 contém uma conclusão sobre o desenvolvimento, discute as contribuições deste 

trabalho e suas influências para o desenvolvedor em etapa de conclusão de graduação. 
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CAPÍTULO 2: BASE DE CONHECIMENTO  

 

 Este capítulo descreve os recursos utilizados para a implementação do trabalho, isto é, os 

conceitos apresentados nesta seção são fundamentais para a compreensão do trabalho apresentado nas 

seções seguintes. 

 Para que o objetivo do trabalho fosse alcançado, alguns conhecimentos se fizeram necessários 

antes do início do desenvolvimento, tais como a estrutura do sistema operacional utilizado como 

plataforma, Symbian, e suas características particulares por ser focado para smartphones. Dentre suas 

particularidades, pode-se citar a programação, que utiliza um padrão similar ao C++, com algumas 

diferenças que devem ser conhecidas para bons resultados em código. 

 Foi feito um estudo do protocolo de transferência de arquivos a ser utilizado, de modo a 

possibilitar comunicação do aparelho que contém os dados com um servidor remoto através de 

qualquer conexão de dados, não apenas uma conexão de internet sem fio, mas também, e este é o 

principal foco, devido à mobilidade, via rede 3G da operadora de telefonia celular. 

 Os princípios de programação para sistemas embarcados, conhecidos da graduação são 

revistos neste capítulo de forma a enfatizar as especificidades deste tipo de sistema e os cuidados 

extras a serem tomados. Dentre estes conceitos, os que envolvem telefones celulares e suas 

particularidades puderam ser consolidados durante o período de estágio nesta área, na empresa LG 

Electronics de São Paulo [8]. 

 

2.1  Transmissão de dados 

 A transmissão dos dados para um servidor remoto se constitui uma parte importante no 

contexto da aplicação uma vez que, por se tratar de segurança, deve-se considerar a possibilidade de 

que o dispositivo seja roubado ou sofra danos durante um acidente, neste caso os arquivos são salvos 

remotamente possibilitando futuras consultas. 

 Para implementação desta funcionalidade foi escolhido o protocolo FTP por sua adequação à 

transferência de arquivos no modelo cliente-servidor através da internet. Este protocolo, especificado 

pela IETF (Internet Engineering Task Force) [9], comunidade que visa padronização nas 

comunicações via internet, na norma RFC959 (Request for Commit) [10] descreve a troca de 

mensagens para o estabelecimento de conexões e a efetiva transferência de arquivos entre clientes e 

servidor. 
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 Desde a primeira proposta de transferência de arquivos, implementada no MIT (Instituto de 

Tecnologia de Massachusets, em inglês Massachusets Institute of Technology), em 1971, o método 

tem evoluído ao longo dos anos. Mais tarde foi definido como um protocolo para comunicação entre 

hosts na ARPANET (Rede da Agência de Projetos Avançados de Pesquisa, em inglês Advanced 

Research Projects Agency Network), primeira rede operacional de computadores a utilizar comutação 

por pacotes. Sua função era transferir arquivos de forma eficiente e confiável entre hosts que podem 

operar com diferentes sistemas e estruturas de arquivos, além de permitir o uso conveniente da 

capacidade de armazenamento remoto de arquivos [10], principal causa da utilização deste método no 

trabalho apresentado.  

 Visto que se encontra fora do escopo deste trabalho, para o servidor utilizou-se o software 

open source FileZilla Server [5], para o qual os dados adquiridos são enviados. Trata-se de um serviço 

concebido para promover facilidade de uso com suporte a tantas funcionalidades quanto possível, sem 

deixar de ser rápido e confiável [12]. 

 Para implementação do cliente, são necessárias duas conexões com o servidor, uma para 

tráfego de informações de controle, que permanece ativa durante toda a comunicação, e outra para a 

transmissão dos dados. Na primeira, o servidor abre passivamente a porta responsável pelo FTP, de 

número 21, e espera por uma conexão do cliente. Este abre ativamente uma conexão TCP na porta 21 

para estabelecer a conexão de controle, através da qual são transmitidas as informações do cliente para 

o servidor, como o início da comunicação, os comandos de autenticação e modos de transferência de 

informação, bem como a resposta do servidor para cada mensagem recebida.  

 Uma conexão de dados é criada sempre que ocorre uma transferência entre cliente e servidor, 

isto é, pode ser criada e destruída de acordo com a demanda, há três possíveis usos:  

1. Transferência de arquivos do cliente para o servidor 

2. Transferência de arquivos do servidor para o cliente 

3. Transferência de lista de arquivos ou diretórios do servidor para cliente. 

A criação da conexão de dados é de responsabilidade do cliente, pois este é o elemento que 

inicia os comandos que a requerem, como requisitar um arquivo do servidor, enviar um arquivo ou 

exibir o conteúdo de um diretório. Há dois modos possíveis para estabelecimento desta conexão a 

saber: ativo e passivo, do ponto de vista do servidor. 

No modo ativo, o cliente escolhe um número de porta, a qual abre passivamente e envia a 

informação para o servidor através do comando PORT na conexão de controle. Este abre ativamente 

uma conexão direcionada para o número de porta especificado no cliente, sendo que no servidor a 

porta para esta comunicação é sempre a de número 20. 
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A Figura 1 exibe o envio do comando PORT através da conexão de controle, os comandos e 

sua estrutura serão discutidos a seguir. Como resultado do envio do primeiro comando, o servidor 

inicia ativamente a conexão de dados para a porta informada pelo cliente, como se observa na Figura 

2. 

 

Figura 1 - Comando PORT sendo transmitido pela conexão de controle. 

 

 

Figura 2 - Servidor FTP abrindo ativamente a conexão de dados. 

 No modo passivo, o cliente envia o comando PASV para o servidor, informando que deseja 

abrir uma conexão de dados para o protocolo FTP e aguarda que este responda com o endereço IP e 

número de porta no qual o cliente deve enviar a solicitação de estabelecimento de comunicação. A 

troca de mensagens para este tipo de abertura na conexão de dados, cliente ativo e servidor passivo, é 

ilustrada na Figura 3, Figura 4 e Figura 5. 

 A resposta do servidor ao comando PASV informa o endereço IP deste, seguido do número de 

porta na qual o cliente deve se conectar, na forma: (n1,n2,n3,n4,n5,n6) em que n1,n2,n3 e n4 são os 

componentes IP e n5 e n6 indicam o número de porta no formato hexadecimal. O número decimal da 

porta, que será utilizado para efetivação da conexão é obtido da seguinte maneira: n5*256+n6, assim 

como na estrutura do comando PORT. 
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Figura 3 - Envio do comando para estabelecimento de conexão de dados com servidor passivo. 

 

Figura 4 - Resposta do servidor ao comando PASV enviado pelo cliente. 

 

Figura 5 - Estabelecimento da conexão de dados com servidor passivo. 

Os comandos do protocolo FTP são de 3 ou 4 bytes de caracteres maiúsculos ASCII com 

argumentos opcionais. Há mais de 30 comandos que podem ser enviados do cliente para o servidor, a 

Tabela 1 mostra os mais comuns, sendo que a maioria deles foi utilizada nesse trabalho. 
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Tabela 1 - Comandos FTP mais comuns. 

Comando Descrição 

ABOR Cancela o comando anterior e qualquer transferência de dados. 

LIST lista_de_arquivos Exibe lista de arquivos ou diretórios existentes. 

PASS password Senha do usuário no servidor. 

PORT n1,n2,n3,n4,n5,n6 Endereço IP do cliente (n1,n2,n3,n4) e porta em hexadecimal (n5 x 

256 + n6). 

PASV Início de conexão de dados com servidor passivo e cliente ativo. 

QUIT Desconecta do servidor. 

RETR nome_do_arquivo Requisita o arquivo nome_do_arquivo do servidor. 

STOR nome_do_arquivo Envia o arquivo nome_do_arquivo para o servidor. 

SYST Servidor retorna seu tipo de sistema operacional. 

USER nome_de_usuário Nome do usuário cadastrado no servidor. 

 

 As respostas FTP contêm três números em ASCII (Padrão Americano de Códigos para Troca 

de Informações, em inglês American Standard Code for Information Interchange) [11] seguidos de 

uma mensagem opcional. A idéia é que o programa deve olhar apenas para o número para determinar 

como deve reagir, a cadeia de caracteres opcional é para o caso em que a comunicação ocorre 

diretamente com humanos [13]. Os códigos para identificação encontram-se especificados na Tabela 

2.  
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Tabela 2 - Respostas FTP 

Código da resposta Descrição 

1yz Resposta preliminar positiva. O comando está sendo processado 

mas necessita o cliente deve esperar outra resposta antes de enviar 

um novo. 

2yz Resposta positiva de conclusão. Um novo comando pode ser 

enviado. 

3yz Resposta positiva intermediária. O comando foi aceito, mas um 

novo comando complementar deve ser enviado. 

4yz Resposta transiente negativa de conclusão.  O comando enviado 

não pôde ser processado, mas a condição de erro é temporária, 

então pode ser enviado novamente mais tarde. 

5yz Resposta permanente de não-conclusão. O comando enviado não 

foi aceito e não deve ser enviado novamente. 

x0z Erro de sintaxe 

x1z Informação 

x2z Conexões. Respostas referentes a conexões de controle ou dados. 

x3z Resposta para o comando de login. 

x4z Não especificado. 

x5z Estado do sistema de arquivos. 

 

 Seguindo as especificações do protocolo, o cliente FTP foi desenvolvido em linguagem 

própria do sistema operacional Symbian para celulares, descrita na próxima seção. 

 

2.2  Symbian 

 Symbian [3] é um sistema operacional cujo alvo é o mercado de smartphones. Para isso, 

contém um grande número de recursos entre os quais se podem citar gerenciamento de memória e 

execução multitarefa, que permitem uma operação segura e eficiente dos recursos limitados que 

caracterizam os dispositivos móveis. 

 Buscando atingir ainda mais parcelas do mercado, a Nokia comprou a parte dos demais 

componentes da associação que originou o sistema em 2008 e planeja tornar seu código 

completamente aberto em dois anos a partir de 2009, eliminando quaisquer direitos autorais que 

possam incidir sobre os desenvolvedores [14]. 
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A arquitetura utilizada é microkernel que limita a responsabilidade do núcleo do sistema 

operacional a um pequeno conjunto de funções, e monta as funções de alto nível do sistema 

operacional sobre o pequeno conjunto de primitivas do kernel. O objetivo é manter o núcleo do 

sistema pequeno e rápido, além de simples, visto que as tarefas mais complexas de nível elevado, 

como gráficos, comunicação, tanto rede como telefonia, são mantidas fora do núcleo, no espaço do 

usuário [3].  

 Sobre a plataforma do sistema operacional, a interface com o usuário utilizada é a S60 [15], 

que suporta telas com vasta quantidade de cores e provê o uso intuitivo. A maioria dos dispositivos 

S60 contém: tela colorida de alta resolução, gerenciador de informações pessoais (como contatos e 

agenda), recursos avançados em telefonia, mensagens, navegador web, câmera digital, tocador de 

música, galeria de fotos, gravador de vídeo e som, rádio FM, entre outros. 

 A plataforma S60 garante ao desenvolvedor que elementos específicos serão apresentados em 

todos os dispositivos baseados em determinada versão. Isso acontece devido à arquitetura exibida na 

Figura 6 em que o estilo de interface com o usuário, as aplicações e os serviços oferecidos pelo S60 

ficam localizados acima do sistema operacional Symbian. 

 

Figura 6 - Arquitetura da plataforma S60 [15] 

  As extensões do Symbian são um conjunto de capacidades que permitem que a plataforma S60 

interaja com funções de hardware do dispositivo como alerta vibratório, luzes e nível de bateria. 
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 O Open C é um subconjunto de bibliotecas derivado da interface de sistema operacional 

portátil, POSIX (Portable Operating System Interface). Permite que os desenvolvedores transfiram 

middleware e aplicações de um computador para a plataforma S60. 

 Os serviços da plataforma S60 incluem framework para aplicações, framework para interface 

com o usuário, gráficos, localização, web, multimídia e comunicação.  O framework para aplicações 

provê os recursos básicos para a execução de aplicações e componentes da interface com o usuário. O 

framework para interface com o usuário fornece as características visuais para componentes e controla 

os eventos relacionados ao usuário. 

 Os serviços gráficos fornecem recursos para a criação de desenhos na tela, os relacionados a 

localização permitem que a plataforma S60 tenha conhecimento da localização do dispositivo, por 

meio do hardware de GPS por exemplo. O item Web permite o estabelecimento de conexões e interage 

com funcionalidades relacionadas, incluindo navegação, download de arquivos e mensagens. Os 

serviços multimídia fornecem recursos para tocar áudio e vídeo, assim como suporte para streaming e 

reconhecimento de voz. O item comunicação trata das tecnologias de rede, abrangendo desde 

Bluetooth até chamadas de voz. 

 Os serviços para aplicações S60 são um conjunto de recursos que provê funcionalidades 

básicas para aplicações desenvolvidas sobre a plataforma. São usados pelas aplicações nativas do S60 

e também disponíveis para desenvolvedores externos, incluindo: gerenciamento de agenda, contatos e 

tarefas e funções associadas como bloco de notas e relógio, além de suporte a vários tipos de 

mensagens como mensagens de texto – SMS (Short Message Service), mensagens multimídia – MMS 

(Multimedia Messaging Service) e e-mail. Também conta com serviços para navegadores como 

visualização de conteúdo on-line, suporte para Flash e processamento de vídeo e áudio. 

 Web Run-Time é um ambiente que permite que os dispositivos executem aplicativos da web. 

As aplicações S60 são nativas da plataforma e estão disponíveis para o usuário final como mensagens 

e aplicações de áudio e vídeo [15]. 

 Para o desenvolvimento deste trabalho, com relação à transferência de arquivos, foram 

utilizados os recursos fornecidos pelo serviço da plataforma S60, principalmente a comunicação 

externa de dados. 

 O sistema operacional Symbian foi desenvolvido na linguagem C++, e esta permite o acesso 

completo para a plataforma S60. Todas as versões suportam desenvolvimento em C++, sendo que 

Symbian C++ é o recomendado, uma linguagem baseada na primeira, mas otimizada para dispositivos 

móveis com recursos limitados. 
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 2.2.1 Gravação de arquivos e proteção de áreas de memória 

Além de considerar as limitações dos recursos, a programação para o sistema operacional 

envolve proteção a recursos do aparelho, de forma que é necessária uma chave de assinatura dos 

aplicativos para utilização de certas propriedades deste. 

As permissões para programação com acesso a determinados dispositivos são divididas e 

inseridas no projeto como capacidades (capabilities), cada uma correspondente a uma classe de 

recursos. 

Este tipo de autorização aplicado à programação se enquadra melhor no modelo de telefones 

celulares, uma vez que, ao contrário de um sistema de autenticação em que é necessário um login e 

senha e, uma vez autenticado o usuário pode fazer qualquer coisa dentro do seu poder de autoridade. 

Diferentemente, os aparelhos de telefonia móvel é um ambiente de usuário único, logo, autenticações 

baseadas neste ator não seriam efetivas, daí a adaptação ao modelo de capacidades atribuídas a 

processos, sendo que cada um tem acesso aos recursos de acordo com o nível de sua autorização. 

Neste âmbito, as autorizações são de utilidade tanto para proteção do sistema, informações do 

fabricante e o próprio telefone, como de dados do usuário, mantendo sua privacidade sobre os 

aplicativos que executam no aparelho. 

Vale ressaltar que não existem capacidades melhores que outras, elas apenas tratam de acesso 

a dispositivos diferentes. 

Além das capacidades, pode-se citar um outro princípio de segurança que envolve proteção de 

leitura e escrita em arquivos, protegendo a integridade dos dados e de roubo das informações. 

Para obter um determinado conjunto de capacidades, é necessário assinar o aplicativo 

desenvolvido e estas serão concedidas de acordo com o nível de liberdade atribuído à classe da 

assinatura, que indica a confiabilidade da aplicação [3]. 

Para acesso a recursos básicos do sistema, é possível utilizar uma auto-assinatura (self sign), 

esta permite acesso a recursos que interferem nas informações do usuário, como: [16] 

1. NetworkServices: habilidade de fazer ligações, mandar emails, etc. 

2. LocalServices: Habilidade para usar redes de curto alcance como Bluetooth 

3. ReadUserData: Habilidade de ler dados privados do usuário 

4. WriteUserData: : Habilidade de modificar ou criar dados do usuário 

5. Location: Acesso ao modulo de localização (GPS) 

6. UserEnvironment: Acesso a informação do ambiente do usuário, incluindo habilidade 

de gravar sons e acessar a câmera 
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Para acessos de baixo nível e informações mais específicas é necessário uma chave de 

desenvolvimento que permita a habilitação de capacidades de acesso maior ao sistema. Estas chaves 

são controladas e devem ser compradas. 

Os acessos mais restritos envolvem gerenciamento de energia, multimídia, controle de rede, 

leitura e escrita de informações de dispositivo e de usuário, entre outros. Maiores informações sobre as 

capacidades do sistema e seu acesso podem ser encontradas em Brighenti, G. L. [1]. 

 

2.2.2 Symbian C++ 

  A linguagem de programação Symbian C++ é baseada em C++, mas com otimizações 

para dispositivos móveis com recursos limitados, entre as quais pode-se citar o controle do tempo de 

vida de um objeto através de uma pilha chamada cleanup stack, tratamento de exceção mais eficiente 

usando trap/leave no lugar de try/catch, tratamento de cadeias de caracteres utilizando descritores 

entre outros. 

   Além destas características mais marcantes da linguagem, também define seus tipos básicos 

como descritos na Tabela 3. 

Tabela 3 - Tipos básicos de Symbian C++ [17] 

Tipo em 

Symbian C++ 

Tipo mapeado em C++ Uso 

TInt int Operações aritméticas 

TUint unsigned int Contadores e flags, para manipulações de bit e 

comparações de igualdade, não aritméticas. 

TBool bool Pode assumir os valores ETrue (=1) e 

EFalse(=0) 

TReal float Por problemas de velocidade em dispositivos 

com recursos limitados, uso de ponto-flutuante 

deve ser evitado, por que nem sempre dispõe 

de uma unidade de ponto-flutuante (FPU). 

TAny void Usado somente como ponteiro, usar void em 

outros casos. Exemplo:  

            TAny* Funcao(); 

            Void OutraFuncao(); 
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 O gerenciamento de memória é uma característica fundamental para o sistema operacional 

executado em dispositivos com recursos limitados. Erros em tempo de execução podem ocorrer em 

qualquer aplicação por falta de recursos. Para tornar mais eficiente e adaptar esta tarefa ao ambiente de 

um sistema embarcado, foi criada a estrutura leave e trap, visto que testes com ponteiro nulo 

aumentam o código, dificultam a legibilidade e podem causar problemas. Na situação em que um 

construtor falha ao alocar recursos, não há código de retorno visto que construtores não retornam 

valor, assim, o que se teria é um objeto incompleto. 

 O tratamento de exceções em Symbian utiliza a cláusula leave, quando há uma falha na 

alocação de recursos, o código retorna um leave que se propaga na pilha de execução até que seja 

tratado. Conceitualmente, é equivalente ao lançamento de uma exceção. O operador new foi 

sobrecarregado de modo a aceitar um parâmetro ELeave, quando chamado com este parâmetro o 

método irá gerar um código de exceção caso falhe ao alocar memória. 

 Funções que podem gerar exceções, no código de leave, devem ser executadas sob a cláusula 

trap, similar ao mecanismo catch no ANSI C++. O Sistema operacional irá controlar os leaves 

automaticamente no nível mais alto, no entanto se uma exceção acontecer durante a inicialização de 

uma aplicação, esta será fechada, caso ocorra após o início, uma mensagem de erro é exibida. 

 Desenvolvedores podem definir as próprias rotinas de trap por meio das macros TRAP e 

TRAPD, cuja estrutura é a seguinte: 

 TRAP(_r, _s) 

 TRAPD(_r, _s) 

 

 A diferença entre as macros é que no caso de TRAP é necessária a declaração do inteiro que 

receberá o código de retorno, bem-sucedido ou não, da execução da função ou bloco especificado em 

_s, em TRAPD a declaração não deve ser feita. 

 Outro item importante para o gerenciamento de memória é a cleanup stack, que utiliza a 

estrutura de dados pilha para guardar referências para objetos durante a sua criação, de modo a evitar 

que estes se percam e tornem a memória inacessível. Dessa forma, o sistema operacional irá limpar 

todos os recursos associados com as variáveis nesta pilha quando ocorrer um leave não tratado. 

 Um objeto deve ser inserido na pilha, método Push, se o objeto é referenciado somente por um 

ponteiro local e se a função que pode gerar um leave é chamada durante o tempo de vida deste objeto. 

Não se deve inserir variáveis de membros de uma classe. Caso itens não sejam removidos da pilha 

após seu fechamento ou remoção, um erro grave irá ocorrer eventualmente mais tarde, pois o sistema 

Em que: 

_r: inteiro de 32 bits que contém o código de leave (KErrNone se 

não ocorreu exceção) 

_s: função ou bloco a ser executado que pode gerar um leave. 
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tentará remover da pilha um item que não existe mais. Para evitar situações como esta, os itens devem 

ser removidos, métodos Pop ou PopAndDestroy assim que a ocorrência de leave não for mais 

possível. 

 Outro conceito importante para o sistema operacional é o construtor em duas fases cuja 

necessidade vem da escassez de recursos e do caso em que alocá-los pode gerar problemas. Por 

exemplo, considere o seguinte trecho de código: 

CMinhaAplicacao::CMinhaAplicacao() 

{ 

... 

 appContainer = new (Eleave) CMinhaAplicacao; 

 ... 

} 

  

Se a memória para o objeto de CMinhaAplicacao foi alocada com sucesso e o construtor tem 

problemas, gera um leave, para alocar o objeto appContainer, o ponteiro para a memória que foi 

alocada para CMinhaAplicacao será perdido, causando um memory leak. A solução para este 

problema é um outro construtor, conhecido como o construtor de segunda fase, que pode gerar um 

leave [17]: 

void CMinhaAplicacao::ConstructL() 

{ 

 ... 

 appContainer = new (ELeave) CMinhaAplicacao; 

 ... 

} 

  

 Dessa forma, o construtor em duas fases consiste de dois métodos, newL() que cuida da 

criação do objeto, mas antes chama newLC(), que insere a referência para o objeto em criação na 

cleanup stack, evitando a existência de memória não referenciada. 

 

2.2.2.1 Sockets 

   Para implementação deste trabalho, utilizou-se implementação de sockets na 

comunicação com o servidor FTP. 
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 Sockets são utilizados para implementação de conexões fim a fim, são compostos de três 

identificadores: tipo de protocolo, endereço IP e porta para estabelecimento da conexão. Para que dois 

dispositivos se comuniquem utilizando este mecanismo é necessário que utilizem o mesmo tipo de 

socket, TCP ou UDP. 

 A API de sockets é o centro da capacidade de conexão com rede do Symbian. É fornecida pelo 

servidor de sockets (ESOCK) e é baseado no framework cliente/servidor. Os clientes usam as classes 

R, que envia requisições para o servidor. Este, em retorno, passa as requisições para o módulo plug-in 

apropriado que trata o protocolo de comunicação em uso. Esses módulos plug-in, conhecidos como 

módulos PRT ou módulos de protocolo são carregados pelo servidor de socket e não são diretamente 

acessados por aplicações cliente. Implementações de módulo de protocolo geralmente efetuam 

chamada a interface do driver do dispositivo para acessar o hardware de comunicação adequado. Um 

telefone contendo Symbian OS deve ao menos incluir módulos PRT para tratar os protocolos TCP/IP 

(TCPIP.PRT), Infrared (IRDA.PRT), Bluetooth (BT.PRT) [18]. 

 Para a implementação da comunicação via FTP deste trabalho, utilizou-se a classe RSocket, 

localizada no cliente, para comunicação com o servidor, tanto na conexão de controle quanto de dados. 

   

2.2.2.2 Manipulação de arquivos 

   A manipulação de arquivos no escopo deste trabalho, trata do envio para o 

servidor dos vídeos adquiridos em outro módulo, produzido por Brighenti, G. L. [1]. É necessário 

enviar as partes do arquivo através do socket que caracteriza a conexão. 

 Para lidar com arquivos em Symbian é necessário criar uma sessão de arquivo através da 

classe RFs (file session), que deve ser passada por parâmetro para o método de abertura do arquivo, 

sendo que este é atribuído à uma variável da classe RFile. 

 A abertura do arquivo é feita através da classe RFile e, além da seção de arquivos previamente 

criada, recebe por parâmetro o modo em que a operação deve ser executada, isto é, leitura 

(EFileRead), escrita (EFileWrite), entre outros. 

 

2.3  On device debug 

A utilidade da execução do código passo a passo no dispositivo alvo da compilação é uma 

ferramenta poderosa para verificação do comportamento da aplicação. Neste âmbito, o SDK (Pacote 

para Desenvolvimento de Software, em inglês Software Development Kit) do Symbian [19] oferece 

um tipo de compilação exclusiva para este tipo de teste dentro da própria IDE (Ambiente de 
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Desenvolvimento Integrado, em inglês Integrated Development Environment). Sendo que são 

necessárias algumas configurações prévias, tanto na máquina em que o desenvolvimento é feito quanto 

no dispositivo que recebe a aplicação.  

Inicialmente, deve-se instalar o aplicativo TRK (Kernel Localizado no Aparelho, em inglês 

Target Resident Kernel) no celular, esse acompanha o SDK do sistema na forma de um arquivo 

compilado e com assinatura válida, sisx, localizado no diretório com.nokia.carbide.trk.support em 

plugins da IDE Carbide.c++, uma vez instalado, ficará no caminho padrão para aplicativos do telefone. 

Então, sempre que um debug for necessário, esta aplicação deve ser iniciada, pois efetua a 

comunicação USB com a IDE durante a execução do programa. 

Uma vez feita a configuração do aparelho, deve-se configurar a IDE para o modo de debug no 

dispositivo, para isto deve-se compilar o código para a opção device debug e então configurar as 

opções deste modo nas propriedades do projeto, ao editar a conexão com o dispositivo esta deve ser 

como descrito na Figura 7. 

 

Figura 7 - Configurações da IDE para debug no dispositivo. 

Após a finalização da configuração, basta posicionar os breakpoints no código e iniciar a 

execução em modo debug, a ferramenta se responsabiliza por enviar o arquivo compilado para o 

celular e acompanhar sua execução. 

Esta ferramenta foi muito útil para o desenvolvimento do trabalho, visto que o código 

elaborado para o simulador nem sempre funciona corretamente no aparelho, devido a algumas 

diferenças estruturais. 
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2.4 Programação em sistemas embarcados e gerenciamento de memória 

Um sistema embarcado é um sistema de computador dedicado e são diferenciados dos outros 

tipos de sistemas de computadores, como os computadores pessoais ou supercomputadores. Contudo, 

a definição de sistemas embarcados é confusa e de difícil especificação, pois está em constante 

evolução em tecnologia e diminuição dos custos de implementação para componentes de hardware e 

software. As principais características dos sistemas embarcados são descritas a seguir: 

 Sistemas embarcados são mais limitados em funcionalidades de hardware e/ou software que 

um computador pessoal. Em termos de limitações de hardware, significa limitações em 

capacidade de processamento, consumo de energia, memória, entre outros. Em software essas 

limitações referem-se à comparação com o PC, menos aplicações, sistema operacional 

limitado ou inexistente, codificação em menor nível de abstração.  

 Um sistema embarcado é projetado para executar uma função específica. A maioria dos 

sistemas embarcados é desenvolvida em primeira instância para uma função específica. No 

entanto, atualmente, pode-se ver dispositivos como PDAs (Assistente de Dados Pessoais, em 

inglês Personal Data Assistant) e celulares, que são exemplos de sistemas embarcados 

projetados para executar uma série de funções. Além disso, as televisões digitais incluem 

aplicações interativas que executam uma grande variedade de funções gerais não relacionadas 

à funcionalidade padrão de televisão, mas tão importante quanto, tais como e-mail, navegação 

na internet e jogos. 

 Um sistema embarcado é um sistema de computador com maiores requisitos de qualidade e 

confiabilidade que outros tipos de sistema. Alguns conjuntos de dispositivos embarcados 

possuem requisitos muito altos de qualidade e confiabilidade. Por exemplo, se o controlador 

do motor de um carro pára durante o tráfego em uma rodovia ou um dispositivo médico falha 

durante uma cirurgia, problemas muito sérios podem ocorrer. No entanto há dispositivos, 

como televisores, jogos e celulares nos quais a falha é inconveniente, mas geralmente não gera 

risco de vida. 

Alguns sistemas dividem opiniões com relação à característica de embarcado ou não, nesta 

categoria classifica-se o sistema utilizado no desenvolvimento deste trabalho, que apresenta um 

sistema operacional executando por trás e os limites de memória não são tão restritos quanto a 

programação em microcontroladores [20]. 

Mesmo apresentando um sistema operacional, o dispositivo móvel utilizado como plataforma 

de desenvolvimento será tratado como um sistema embarcado uma vez que exige cuidadosa 

manipulação de memória de modo a evitar inconsistências. Esse é um dos motivos da criação da nova 

linguagem Symbian C++ com base na linguagem C++, de modo a permitir maior controle da memória 
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através da cleanup stack, e definir novos tipos de acordo com a necessidade da operação, eliminando a 

necessidade de uso de tipos que ocupam mais espaço na memória enquanto um menor seria suficiente. 
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CAPÍTULO 3: DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

 

 Este capítulo descreve os passos tomados na direção do objetivo inicial de implementar uma 

aplicação para transferência de arquivos a partir de um celular com uma conexão de dados qualquer 

disponível. E, a partir desta aplicação, desenvolver uma interface amigável com o usuário para junção 

com o módulo desenvolvido por Brighenti, G. L. [1]. 

  

3.1 Considerações Iniciais 

Para implementação da transferência de arquivos através do protocolo FTP no sistema 

operacional Symbian, primeiro foi necessário um estudo da estrutura do sistema visto que se trata de 

um novo campo a ser desvendado no nível de plataforma de desenvolvimento. Muito tempo deste 

trabalho foi dedicado ao estudo da estrutura e particularidades deste sistema operacional, bem como de 

sua linguagem particular baseada em C++ com adaptações para o universo de dispositivos móveis. Os 

tópicos estudados e o que foi extraído deles encontram-se no CAPÍTULO 2: BASE DE 

CONHECIMENTO  

Após adquirir maior domínio sobre o sistema, iniciou-se o processo de instalação das 

ferramentas e configuração do ambiente para início do desenvolvimento. O celular utilizado como 

plataforma de hardware é o modelo 5800 da Nokia, Figura 8. A versão da plataforma S60 que suporta 

tela touchscreen, como a do dispositivo, é a 5
a
 edição, utilizada durante todo o desenvolvimento. 

 

Figura 8 – Celular modelo 5800 da Nokia utilizado para desenvolvimento da aplicação. 

 O pacote para desenvolvedores pode ser baixado a partir do site da Nokia [19], contém um 

instalador prático e objetivo, em poucos passos é possível instalar o ambiente no computador de 

trabalho. A IDE deve ser instalada separadamente, a partir do site para desenvolvedores [21].  
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 O SDK contém um simulador do dispositivo para o qual a versão da plataforma é indicada, 

facilitando o desenvolvimento e teste do software em desenvolvimento sem necessidade de gravação 

no aparelho. Durante o desenvolvimento, foi possível efetuar muitos testes utilizando o simulador, 

visto que este utiliza a conexão com a internet do sistema operacional do computador para se 

comunicar com a internet e realizar as tarefas necessárias on-line. Além da facilidade para debug 

oferecida por este modo, sendo que possibilita execução linha a linha, com breakpoints, facilitando a 

visualização e acompanhamento da execução do código. 

 Com maior domínio sobre o sistema operacional e as ferramentas de programação, iniciou-se 

o desenvolvimento do projeto, com estudo das classes e do protocolo a ser utilizado para a 

transferência de arquivos do celular para um servidor de armazenamento. 

 

3.2 Projeto 

Este trabalho visa desenvolver um aplicativo de segurança para celulares de modo que possa 

ser usado a qualquer momento pelo usuário. A concepção do projeto como um todo, construído em 

conjunto com Brighenti, G. L.[1], foi motivada pela crescente evolução dos aparelhos de telefonia 

móvel, sendo que estes deixaram de atuar apenas como meios de comunicação por voz e atualmente 

concentram cada vez mais recursos e funcionalidades. 

O aparelho utilizado para desenvolvimento deste trabalho, Figura 8, contém uma série de 

recursos que vão além das funções de telefone, entre eles merecem destaque os utilizados pelo projeto 

apresentado: duas câmeras digitais, sendo a principal com resolução de 3,2 megapixels para 

fotografias e até 640x480 30 fps em modo vídeo, além de dispositivo de localização por GPS e rede 

wireless. 

Uma vez concluído o trabalho de embasamento teórico e conhecimento da tecnologia 

abordada, tanto no quesito sistema operacional quanto protocolo a ser implementado para alcance do 

objetivo, iniciou-se o desenvolvimento e estudo das classes a serem utilizadas e softwares para 

trabalho conjunto. Neste caso, o cliente de protocolo FTP foi implementado no celular, enquanto no 

servidor utilizou-se FileZilla Server [5] pois a programação para computadores de mesa desviaria o 

foco do trabalho com sistemas embarcados adotado como tema. 

FileZilla Server é um software open source que é iniciado como serviço do Windows, permite 

que grupos de usuários sejam criados de forma que cada um tenha acesso a determinados níveis de 

escrita e leitura nos diretórios, limitação de banda para os usuários de forma a evitar sobrecarga na 

rede, além de uma interface amigável e intuitiva [5]. 
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3.3 Implementação 

A estrutura do sistema como um todo é descrita na Figura 9, em que é possível verificar a 

comunicação entre cada um dos módulos desenvolvidos, sendo um responsável pela aquisição dos 

dados, através da câmera, e outro, apresentado neste documento, responsável pela transmissão de 

arquivos para um servidor FTP pré-determinado. 

 

Figura 9 - Estrutura do sistema completo 

Para a implementação efetiva do sistema de transferência de arquivos foram utilizados sockets 

para comunicação ponto-a-ponto entre cliente e servidor, descritores para manipulação das mensagens, 

tanto composição para envio como análise da recepção. 

Ao iniciar o aplicativo, uma conexão deve ser escolhida, caso exista, para a transferência dos 

arquivos. Então todas as transações envolvendo dados são efetuadas através da opção escolhida. Caso 

a conexão deixe de existir durante a execução do programa, os arquivos não transmitidos permanecem 

gravados no próprio aparelho, até que seja possível alguma comunicação de dados com a rede, então 

são enviados ao servidor iniciando pelo mais recente, considerado mais importante no contexto da 

aplicação. 

 A Figura 10 apresenta a estrutura de comunicação simplificada do projeto apresentado 

desconsiderando possíveis mensagens de erro e falhas, em complemento, a Figura 11 apresenta a 

estrutura de cada mensagem, detalhando os parâmetros contidos em cada uma. 
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Figura 10 - Estrutura de comunicação simplificada para o protocolo FTP 

 

Figura 11 - Estrutura detalhada das mensagens utilizadas para implementação do protocolo FTP 

  A arquitetura final do sistema para efetuar a comunicação com o servidor no protocolo 

estipulado é descrita na Figura 12. 
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Figura 12 - Troca de mensagens entre as classes implementadas e com o servidor para sucesso da transferência de 
arquivos. 

Os métodos descritos na Figura 12 foram implementados de acordo com a especificação 

abaixo para tornar mais visível a concretização do protocolo e a troca de mensagens entre os 

elementos, sendo cada um responsável pelo envio de mensagens específicas, sendo que a recepção é 

tratada de acordo com a Tabela 2. 

void CFtpHandler::readServerResponse(RSocket sock, TRequestStatus *status) : responsável pela 

recepção de mensagens do servidor. De acordo com a especificação da Tabela 2, considerando apenas 

o primeiro caractere da mensagem é possível determinar a ação necessária; este método redireciona a 

execução para o tratamento de cada mensagem de acordo com sua interpretação (Ver Tabela 4). 
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Tabela 4 - Métodos para tratamento das mensagens recebidas do servidor. 

Três primeiros 

caracteres da 

mensagem 

Método para 

redirecionamento 

Funcionamento 

1xx cmdWaitForAnswer Espera por mais uma resposta do servidor. 

Retorna ETrue em caso de sucesso, EFalse 

caso contrário. 

2xx 

3xx 

cmdSuccessful Apenas retorna ETrue indicando sucesso da 

operação. 

4xx cmdTempFail Indica falha temporária do comando, deve 

enviá-lo novamente. 

5xx cmdFail Indica falha permamente do comando, retorna 

EFalse e insere o comando na lista de 

comandos proibidos para que não seja enviado 

novamente. 

 

Os parâmetros passados para este método consistem do socket que caracteriza a conexão para 

a qual o comando foi enviado, e do qual deve ser lida a resposta, e do status da requisição, que indica 

quando a resposta está pronta para ser lida na variável atribuída. 

void CFtpHandler::sendConnect(RSocket *sock, TRequestStatus *status, TUint8 *cleanupCount): 

envia a solicitação de conexão para o servidor, através de um endereço especificado. Os parâmetros 

recebidos são o socket no qual a conexão deve ser aberta, o status da requisição para verificação da 

completude da operação e um contador de objetos inseridos na cleanup stack, utilizado ao final da 

execução do programa para retirada da quantidade correta de objetos da pilha, eliminando a 

possibilidade de erros de acesso à memória. 

void CFtpHandler::sendUser(RSocket *sock, TRequestStatus *status): envia comando informando o 

usuário para efetuar login no servidor. Seus parâmetros são o socket que contém a conexão na qual 

deve ser enviada a mensagem, e o status para indicar a finalização do envio. 

void CFtpHandler::sendPass(RSocket *sock, TRequestStatus *status): envia a senha correspondente 

para o usuário previamente enviado, para conclusão do login no servidor. Novamente, os parâmetros 

são o socket e o status, assim como no comando anterior. 
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void CFtpHandler::sendPasv(RSocket *sock, TRequestStatus *status): envia o comando PASV para o 

servidor, preparando a abertura posterior de uma conexão de dados. Recebe como parâmetros o socket 

e status já discutidos. 

TInt CFtpHandler::getServerPort(RSocket *sock, TRequestStatus *status): lê e processa a resposta do 

servidor ao comando PASV para identificar a porta na qual a conexão de dados deve ser aberta. 

Recebe como parâmetros o socket em que a resposta deve ser lida e o status que indica a finalização 

da recepção da leitura. 

void CFtpHandler::openDataConn(RSocket *sockRcv, TRequestStatus *status): abre a conexão de 

dados para envio ou recepção de arquivos do servidor. Recebe como parâmetros um socket diferente 

daquele em que foi estabelecida a conexão de controle e status com a mesma função de indicar a 

finalização da abertura da conexão ponto-a-ponto. 

void CFtpHandler::sendToServer(RSocket *sock, TRequestStatus *status, TBuf8<50> file): envia 

arquivos para o servidor através da conexão de dados previamente aberta, cujo socket é passado como 

primeiro parâmetro, o status com função de indicar a conclusão do envio de cada parte do arquivo, e o 

nome do arquivo a ser enviado. 

void CFtpHandler::sendFtpQuit(RSocket *sock, TRequestStatus *status): envia o comando QUIT para 

o servidor, informando a finalização da conexão. Neste caso o conjunto de parâmetros contém o socket 

responsável pela conexão de dados e o status para indicar a finalização do envio do comando. 

 Os métodos que enviam comandos para o servidor através da conexão de controle são também 

responsáveis pela chamada à readServerResponse e conseqüente tratamento da resposta. 

 Note que, sempre que possível, os parâmetros são passados por referência, evitando que se 

crie uma cópia da variável na memória durante a chamada do método, o que acontece quando se 

utiliza valor, poupando a utilização do recurso. No entanto, é necessário cuidado com a escrita do 

código de modo a não modificar de forma inconsistente a variável, visto que a modificação é acessível 

fora da função que a executa. 

Uma vez implementada a comunicação com o servidor e a transferência de arquivos com 

sucesso, iniciou-se um estudo sobre como efetuar o acesso ao servidor fora da rede local, visto que 

esta situação ainda não havia sido reproduzida para teste. 

 O método adotado para possibilitar um acesso ao servidor para IPs fora da rede local, é 

cadastrar o endereço atribuído pelo provedor de serviço em um site que efetue redirecionamento 

dinâmico, desta forma, não será necessário alterar o endereço acessado pelo programa a cada mudança 
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na rede do servidor, este serviço atribui um nome mnemônico sobre o IP, facilitando o acesso. O 

fornecedor deste tipo de serviço utilizado para o desenvolvimento deste trabalho foi No-IP [22]. 

 O provedor do serviço ainda fornece um software, No-IP DUC [22], que atualiza 

automaticamente o IP do computador do servidor na central que relaciona este endereço com o nome 

atribuído à máquina, de forma que, em serviços de internet com IP dinâmico, o link não seja perdido 

com a renovação do endereço. 

 Com esta mudança, o IP do servidor deixou de ser informação importante e tomou lugar o link 

jumartinelli.myftp.biz. Além da ativação e configuração deste serviço é necessário configurar o 

roteador ao qual o servidor está ligado, para efetuar encaminhamento dos pacotes FTP recebidos para 

o elemento de rede correto, utilizando a opção de port forwarding do equipamento. O roteador 

utilizado durante o desenvolvimento deste trabalho é do fabricante Linksys e o resultado da 

configuração necessária para encaminhamento dos pacotes FTP para o nó de rede correto é exibido na 

Figura 13.  

  

Figura 13 - Configuração do roteador para encaminhar os pacotes FTP recebidos para o servidor dentro da rede local. 

  Um problema encontrado nesta parte foi o bloqueio de portas por parte do fornecedor de 

serviços de internet, impossibilitando a comunicação da rede externa com a porta 21 (padrão FTP) do 

roteador local. Para resolver este problema, a configuração efetuada no roteador recebe conexões em 

uma porta diferente da convencional, no caso foi especificada a porta 45458, e encaminha a 

informação para o computador no qual o servidor está instalado. 

Durante a etapa final do desenvolvimento o software gerado foi gravado no celular, deixando 

de ser testado no simulador fornecido pelo SDK, o arquivo gerado na compilação que deve ser 

enviado para o aparelho, tem extensão sis e seu nome deve ser especificado de acordo com o tipo de 

compilação desejada: phone debug ou phone release, sendo que a primeira permite debug do código a 
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partir do telefone como descrito na seção 2.3, facilitando a localização de problemas no dispositivo, já 

a segunda opção é para o software final que deve ser executado no aparelho.  

 

3.4 Fundamentação do desenvolvimento  

O desenvolvimento da aplicação proposta inicialmente se deu bem dividido em duas partes, 

sendo cada uma responsável por um módulo, a saber: um módulo de gravação de vídeos e exibição da 

câmera e outro para conexão com a rede e transmissão de arquivos gravados. 

A definição explícita de cada módulo do desenvolvimento traz como benefício a 

independência da codificação e elimina a necessidade de que ambas as partes conheçam todas as 

funcionalidades do software em desenvolvimento, permitindo que cada um se foque no conhecimento 

específico do módulo que implementa. 

O conceito que melhor define a estrutura do desenvolvimento é um dos mais antigos da 

Engenharia de Software, modularização, que define tarefas específicas e independentes para cada parte 

da aplicação, que são reunidas ao final para atender aos requisitos iniciais. 

De acordo com Myers [23], “modularidade é o único atributo de um software que permite que 

este seja gerenciável”. Um programa monolítico, composto por um único módulo, é de difícil 

entendimento por uma pessoa de fora, visto que apresenta muitas variáveis, fluxos de controle e alta 

complexidade, dificultando a resolução de problemas. A separação das tarefas em módulos 

independentes que se integram para um propósito maior se baseia no princípio de “dividir para 

conquistar”, ou seja, a partir de um problema complexo, dividi-lo em problemas menores requer 

menor esforço de resolução. 

No entanto, deve-se tomar cuidado com a divisão demasiada das atividades, seguindo a lógica 

de redução de esforço para conclusão da tarefa, muitas divisões levariam a um esforço próximo de 

zero para a conclusão de cada uma das subpartes, o que não é verdade. A existência de muitas divisões 

para uma mesma finalidade reduz o esforço na codificação individual, mas aumenta o custo da 

integração entre elas, como se pode observar na Figura 14 é necessário encontrar um ponto de 

equilíbrio para redução máxima dos custos envolvidos. [24] 
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Figura 14 - Modularização e custo do software [24] 

A definição dos módulos neste trabalho, em conjunto com Brighenti, G. L. [1], se deu com 

base na área de conhecimento necessária para implementação de cada um. Dessa forma, a divisão feita 

é bem clara e cada uma das partes é independente a menos por uma interface que as integra de modo a 

atender os objetivos traçados inicialmente. 

 

3.5  Resultados e Discussões 

A partir da aplicação desenvolvida para transmissão de dados e sua execução é possível 

verificar que consome muito pouco de memória do aparelho. Observando a Figura 15 é possível 

verificar que o uso deste recurso varia muito pouco durante a execução da aplicação, e mesmo antes de 

sua abertura e após sua finalização, as variações são muito pequenas, dentro de uma escala de MBytes, 

como resultado dos cuidados aplicados durante o desenvolvimento com o gerenciamento de memória. 
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Figura 15 - Consumo de memória durante a execução da aplicação. 

Com a execução da aplicação correspondente ao módulo de transferência de arquivos foi 

possível coletar medidas que refletem o estado do aparelho durante cada passo da implementação. 

Dessa forma, fica claro observar na Figura 16 o momento do envio de um arquivo para o servidor 

FTP. 

 

Figura 16 - Envio de informações para a rede para transmissão de um arquivo ao servidor. 
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Na Figura 16 é notável o momento em que o arquivo é transmitido para o servidor devido à 

elevação da taxa de uso da rede, antes do envio, a rede estava em uso para comunicação de controle, o 

que resultou na média de 0.3kB/s, pelo envio apenas de cadeias simples e curtas de caracteres, não 

ultrapassam os cem caracteres, enquanto o arquivo consiste em vários pedaços de 512 bytes, exigindo 

maior uso da rede. 

A Figura 17 mostra a utilização de processamento durante a execução do módulo de 

transferência de arquivos. Os números indicam, em sua borda esquerda, início de uma nova ação 

durante o processo. 

 

Figura 17 - Processamento utilizado durante a execução da aplicação. 

Na Figura 17 observa-se que a ação gerada em 1 é a abertura da aplicação. Nota-se alguns 

picos de processamento para criação e exibição da tela, além da iluminação desta. Logo em seguida, a 

ação disparada em 2 é a ação de selecionar o botão de opções, o que exige criação de nova tela, no 
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entanto esta é menor que a anterior, não ocupa todo o display do celular e fica em foco, reduzindo a 

luminosidade de grande área da tela, fora do seu escopo, daí a redução do nível de processamento. Em 

3, a opção para conectar é selecionada, exigindo maior processamento para identificação e exibição 

das conexões disponíveis para seleção do usuário, este teste foi realizado selecionando a  conexão com 

rede sem fio. Em 4, a seleção da opção WLAN (Rede Local Sem Fio, em inglês Wireless Local Area 

Network) é feita e uma nova tela exibindo as redes ao alcance do aparelho é exibida, nesta etapa nota-

se pico de processamento para detecção e exibição das redes disponíveis, sendo que se estabiliza após 

a criação da tela. Em 5 ocorre a seleção da rede para conexão e a autenticação na mesma. 

Imediatamente após a conexão bem sucedida com a rede, em 6 inicia-se a comunicação com o 

servidor FTP e a transferência do arquivo etapa em que nota-se maior densidade de processamento, 

devido à necessidade de manipulação de arquivos e comunicação pela rede. 

É possível observar picos de processamento durante o tratamento de um evento, no entanto a 

média de utilização fica em 30%, pois após os picos, a carga estabiliza a um valor mais baixo. 

A Figura 18 mostra o fluxo das ações relacionadas com os eventos de processamento citados 

acima. 

 

Figura 18 - Fluxo de ações relacionadas aos eventos de execução da aplicação 
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Os testes iniciais foram executados em ambiente controlado e não em movimento, no entanto 

o uso da rede 3G garante, desde que haja cobertura disponível, a permanência da conexão de dados até 

o limite de velocidade de 120 km/h [25]. 

As limitações encontradas para esta implementação são a disponibilidade da rede, seja 3G ou 

wi-fi, o servidor deve estar online e preparado para responder às chamadas dos clientes. Além disso, 

caso o usuário não possua um plano de dados para o telefone em comunicação com a rede, não é 

possível acessá-la, indicando que a transmissão só poderá ser feita quando houver conexão wi-fi 

disponível, ou via GPRS da rede GSM, no caso deste último a transmissão é muito lenta comparada 

com as outras tecnologias [25]. Uma comparação entre as redes de telefonia celular pode ser 

encontrada no Apêndice A – Redes de Telefonia Celular. 

Ao final deste trabalho obteve-se um sistema de segurança contendo dois módulos, 

desenvolvidos separadamente, integrados a uma interface com o usuário que permite ativar cada 

funcionalidade separadamente como visualizar imagem da câmera, iniciar gravação de vídeo, enviar 

arquivos para o servidor, e automatizar a gravação e envio dos dados. 

A aplicação utilizada para colher as medidas é fornecida pela Nokia, chamada Energy Profiler 

[26], que permite exame do consumo de energia, uso de CPU entre outras informações de relevância 

para o desenvolvimento em sistemas nos quais os recursos devem ser utilizados com o maior cuidado 

possível devido à sua escassez. Maiores informações sobre a ferramenta e seu uso são fornecidas no 

Apêndice A de Brighenti, G. L. [1].  

Os objetivos traçados inicialmente foram atingidos com a deficiência da aquisição das 

informações do GPS, sendo que esta adição fica como proposta para trabalhos futuros com base no 

sistema já desenvolvido.  

Grande parte do tempo previsto para o desenvolvimento foi dedicada ao estudo do sistema 

operacional e de sua estrutura, visto que utiliza uma linguagem específica, como descrito em seções 

anteriores. 

De uma forma geral, enxerga-se o projeto como um desenvolvimento contemporâneo e de 

aquisição de conhecimento reutilizável para futuras implementações. Além de mostrar o celular como 

uma plataforma para aplicações úteis na vida diária e que dependam da mobilidade como característica 

principal, podendo atingir um público grande através do dispositivo presente no bolso da maioria das 

pessoas atualmente. 
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3.6 Considerações Finais 

 Este trabalho buscou utilizar os recursos oferecidos pelos celulares atuais de forma conjunta, 

apresentando este como uma plataforma de desenvolvimento possuída pela maioria das pessoas hoje 

em dia, que concentra dispositivos provedores de diversas funcionalidades que vão muito além da 

comunicação por voz, aproximando-os dos computadores. 

Dessa forma, o desenvolvimento reúne a aquisição de dados através da câmera com a 

transmissão via comunicação wi-fi e a possibilidade de integração com o sistema de GPS para 

localização das informações gravadas pela câmera. 

O conhecimento obtido com o estudo do sistema operacional voltado para sistemas 

embarcados da classe de celulares possibilitou contato com um novo padrão de programação. Esses 

dois conceitos foram aprendidos durante a graduação, no entanto a junção destes e a criação de uma 

linguagem adaptada para a premissa de recursos escassos foi um assunto novo aprendido com o 

desenvolvimento deste trabalho. 

Com o conhecimento adquirido sobre a linguagem Symbian C++ e suas peculiaridades foi 

possível implementar com sucesso um cliente FTP que transfere arquivos para um servidor de modo a 

salvar as informações em caso de danificação do aparelho, além de poupar memória deste ao transferir 

o armazenamento para um local em que este recurso é abundante. 

A integração dos módulos através de uma interface com o usuário possibilitou contato com o 

desenvolvimento gráfico do sistema, criação de uma forma amigável de comunicação com o usuário 

para utilização completa e funcional da aplicação. 

Ao final, acredita-se que, além do crescimento proporcionado ao desenvolvedor tanto no 

âmbito do sistema operacional quanto a programação para sistemas embarcados e suas características 

específicas, o trabalho apresentado traz contribuições para futuras aplicações a utilizarem cada vez 

mais as funcionalidades do aparelho, que se constitui uma plataforma promissora. 



40 
 



41 
 

CAPÍTULO 4: CONCLUSÃO 

 

Este trabalho buscou reunir os conceitos aprendidos durante a graduação e conhecimentos 

adquiridos fora da instituição, seja em período de estágio, ou qualquer atividade não prevista na grade 

horária. 

Dessa forma, aborda os conceitos de sistemas embarcados, ênfase para o curso de Engenharia 

de Computação, voltados para telefones celulares, área em que o estágio foi desenvolvido, utilizando o 

sistema operacional Symbian, escolhido por sua abrangência no mercado de smartphones e sua 

utilidade para atividades futuras, sendo que permite desenvolver aplicações de interesse do usuário 

para aparelhos comuns na vida cotidiana. 

Buscando suprir uma necessidade da vida em centros urbanos, é proposta uma implementação 

de forma que seu uso e acesso sejam fáceis, daí o desenvolvimento em plataforma celular devido à sua 

disseminação no mercado. A integração desta concepção com os conhecimentos adquiridos em 

situações diversas resultou em um trabalho que, além de chegar ao seu final atendendo ao objetivo 

inicial, também adicionou aprofundamento nas áreas que abrange aos desenvolvedores. 

Ao final do desenvolvimento foi possível observar que a idéia inicial de aplicação automotiva 

tornou-se de utilidade mais ampla devido à mobilidade da implementação, podendo ser utilizada em 

qualquer contexto em que se faça necessário um registro dos fatos. 

 

4.1 Aspectos Gerais 

 O desenvolvimento do trabalho proporcionou o conhecimento de um novo sistema 

operacional, plataforma e linguagem, em que se deve ter muito mais cuidado com as operações e 

métodos utilizados que em desenvolvimento para computadores pessoais, devido às características de 

memória e processamento limitados. 

 A integração de conhecimentos adquiridos em diferentes fontes como a graduação, o estágio e 

os meios de informação de tecnologia se concretizou uma experiência diferente e realizadora, de forma 

que a aplicação desenvolvida realmente poderá ser utilizada no dia-a-dia das pessoas e tem uma 

função importante a desempenhar. 

 Ao longo deste período de trabalho foi possível identificar as dificuldades de programação 

para o sistema operacional Symbian, por sua diferença de paradigma. Aprender o básico da 
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programação e estar apto para iniciar o próprio desenvolvimento neste ambiente foi o que tomou a 

maior parte de tempo do projeto. 

 A construção do servidor FTP, mesmo que em software pronto, exigiu atenção especial quanto 

à configuração de portas e possibilidade de conexão entre o cliente e servidor, sendo que este 

encontra-se conectado à internet através de um roteador e um provedor de serviços, os testes do 

projeto foram executados utilizando o NET Virtua que bloqueia as portas padrão para este serviço. O 

que demandou cuidado e busca por uma solução alternativa, modificar o servidor para não utilizar a 

porta padrão. 

 Além destes pontos, pode-se citar crescimento na área profissional, uma vez que o trabalho 

envolve a área de estágio do desenvolvedor, programação para telefones celulares. Dessa forma, foi 

possível adquirir conhecimentos com muita probabilidade de uso e desenvolvimento após a conclusão 

da graduação. 

 

4.2 Contribuições 

O trabalho realizado apresenta o conceito de telefone celular como um dispositivo móvel que 

concentra uma série de componentes de hardware integrados, possibilitando desenvolvimento de 

aplicações que envolvam mobilidade e diversas tarefas. 

Neste âmbito, a aplicação desenvolvida abre opções para futuros desenvolvimentos, pois se 

utiliza de algumas funcionalidades oferecidas pelo aparelho, sugere adição de algumas novas e fica 

aberta a novas idéias de aprimoramento, além de oferecer os conceitos necessários para 

implementação de novas aplicações na plataforma. 

Vê-se que uma importância para este trabalho é revelar o celular como uma plataforma de 

desenvolvimento passível de receber aplicações de utilidade na vida cotidiana, além da apresentação 

dos conceitos envolvidos para início da programação no sistema operacional adotado. 

A aplicação proposta trata de uma necessidade verificada nos centros urbanos, a segurança no 

trânsito. O trabalho apresentado resulta em uma implementação bem sucedida para sanar esta lacuna, 

exibindo um software de utilidade geral e passível de utilização. Dessa forma, pode-se fornecer aos 

cidadãos uma nova funcionalidade útil à sua rotina, sem que seja necessária a aquisição de um 

aparelho exclusivo, visto que utiliza o celular. 
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4.3 Trabalhos Futuros 

Com os conceitos aqui apresentados como resultado do tempo dedicado ao estudo do sistema 

operacional é possível continuar o desenvolvimento do sistema proposto, acrescentando novos 

elementos e tecnologias para aperfeiçoá-lo no cumprimento da função para a qual foi concebido, 

segurança. Neste âmbito vale ressaltar o uso do GPS para registro da localização onde as imagens 

foram capturadas, além de melhorias de implementação como uso de active objects, as threads do 

Symbian, no lugar das implementações assíncronas de wait for request utilizadas atualmente. 

Além disso, melhorias podem ser feitas em outros aspectos como obter o endereço do servidor 

dinamicamente de entrada do usuário, assim como o nome de login e senha. Estas informações 

atualmente encontram-se fixas no código. 

Além do contexto desta aplicação, o aprendizado de um novo sistema e a exibição do celular 

como um aparelho poderoso que concentra mobilidade, capacidade de processamento razoável e 

diferentes dispositivos que vão além da comunicação por voz podem abrir as portas para outras 

aplicações convenientes para o estilo de vida da sociedade atual. 
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APÊNDICE A – REDES DE TELEFONIA CELULAR 

 

A Figura 20 apresenta a evolução das redes de telefonia móvel desde o primeiro modelo 

digital implementado, chamado de segunda geração, sendo que a primeira, o AMPS é analógico. Até o 

modelo em vigência mais atual, de terceira geração. 

 

Figura 20 - Evolução das redes de telefonia móvel [27] 

 A rede de primeira geração, analógica, apresentou foco na transmissão de voz através de 

conexão sem fio, introduzindo a característica de mobilidade aos dispositivos de comunicação, com 

aparelhos de tamanho e consumo de bateria elevados. A segunda geração de redes avançou com o uso 

de tecnologia digital, permitindo celulares menores e maior duração da bateria, além disso iniciou o 

uso de serviços extras além da voz, como mensagens de texto e conexões de dados. 

No entanto, a segunda geração de celulares apresentava foco na comunicação por voz e, acima 

de tudo, em padronização da tecnologia de forma que o mesmo aparelho pudesse ser utilizado em 

diferentes redes ao redor do mundo, GSM é a sigla para Sistema Global para Comunicações Móveis 

(Global System for Mobile Communications). 

Com o mercado crescente de usuários buscando conexões de dados no celular, foram 

adicionadas funcionalidades à rede no sentido de acomodar este mercado, tanto em número de 

usuários como em velocidade de conexão. Vale ressaltar a diferença entre conexões de dados e voz, na 

primeira a conexão é comutada por pacotes, isto é, só é estabelecida quando há alguma informação a 

ser enviada e logo desconectada. A conexão de voz é comutada por circuito, isto é, uma vez 

estabelecida, permanece ativa até o final da chamada. 

A criação do padrão GPRS (General Packet Radio Switch – Serviço de Rádio Geral para 

Pacotes) adiciona a propriedade de comutação por pacotes à rede GSM. Este padrão evoluiu para o 
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EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution – Melhoria na Taxa de Dados para a Evolução da 

Rede GSM). 

Dessa forma, os padrões para transferência de dados das redes de segunda geração atingem 

500kbps em uma largura de banda de 200kHz, enquanto os serviços de terceira geração chegam a 

2Mbps. 

Com a evolução da rede GSM, a tecnologia subseqüente apresentou progressos em atender os 

requisitos do mercado, seu foco é a comunicação de dados e multimídia. Dessa forma, suporta serviços 

com diferentes requisitos de qualidade em uma mesma conexão, taxas de download e upload 

assimétricas, como navegação na internet, que causa mais tráfego de download para carregar a página 

que de upload. [25] 

É possível notar que os serviços 3G, mais atuais, oferecem maior taxa de tráfego de dados que 

os serviços antigos, no entanto, pode ser que estes, de segunda geração, embora mais lentos ofereçam 

cobertura maior, sendo a única opção em determinadas regiões. 


