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"...when two opposite points of view are expressed with 

equal intensity, the truth does not necessarily lie exactly 

halfway between them. It is possible for one side to be 

simply wrong.” 
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Resumo 

 O objetivo desse trabalho é desenvolver um programa para plataforma de celular Symbian, 

que sirva como um sistema de segurança para carros. Faz uso da câmera embarcada no dispositivo 

para capturar imagens e salva-as em um formato de vídeo padronizado, para que seja possível 

reproduzi-lo em qualquer computador, ou até no próprio aparelho, e também possibilita o 

compartilhamento desse vídeo, enviando-o para um servidor na internet, com o objetivo de mantê-los 

em um lugar sempre seguro. Este trabalho foi feito em conjunto com Martinelli, J. [1] e foi divido em 

dois módulos, sendo um de captura e processamento do vídeo (foco deste trabalho), e outro de 

comunicação com a rede. Inicialmente foi feito um estudo sobre a arquitetura Symbian, que é diferente 

dos sistemas operacionais convencionais por ser embarcado e, portanto, deve-se conhecer bem a 

plataforma antes de começar o desenvolvimento. Após esse estudo inicial foram feitos alguns testes 

com programas simples para fixar o conhecimento e também mais estudos relacionados a classes 

específicas de acesso a câmera. Ao término desses, foi iniciado o desenvolvimento do projeto, sendo 

possível acessar a câmera e as APIs para codificação do vídeo em formatos padrões. Foram 

enfrentados alguns problemas como, por exemplo, no momento de visualização das imagens da 

câmera devido a um problema de permissão. Ao final, foi possível desenvolver um sistema que 

captura as imagens e as processa para um formato compacto, fazendo também otimizações para maior 

duração de bateria. Utilizando um software de monitoramento de corrente na bateria e tensão foi 

possível estudar quais as melhores condições que o software deveria estar para obter o melhor 

desempenho. No final também foi possível integrar o módulo de captura e codificação de vídeos, com 

o módulo de conexão de Martinelli, J. [1], em uma interface amigável para o usuário. 

 

Palavras-chave: sistema operacional, sistema embarcado, celular, câmera, vídeo, segurança, Symbian 
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Abstract 

The objective of this project is to develop a program compatible with Symbian OS platform 

that is a security system module for automobilistic use. It uses a mobile phone`s embedded camera to 

captures images and save them in a well known standardized video format, so it can be reproducible 

either on the cell phone, or in a desktop PC, and it’s also possible a online sharing of the recorded 

video, by sending the file trough FTP to a server on the web. The idea is to have a backup of all the 

recorded videos outside the device, for security issues. This project was developed in group with 

Martinelli, J. [1], and it was divided in two modules, being the first one responsible for capturing and 

processing videos, and the other one was a network connection module. First was done a study about 

the Symbian OS and its architecture , which is very different then other usual operating systems, 

because it’s for embedded devices. After this initial study, some tests with simple programs were 

made, to fix the newly learned knowledge, and to learn specific classes that evolves the camera use. 

By the and of this phase, the development started, being possible to access the camera with its APIs,  

and encode a simple video in a standard format. Some problems occurred during this development for 

example by the time the images are showed in the devices’ screen. By the end it was possible to build 

a video capture system based on Symbian OS, and also make battery consumption optimizations, by 

using a software that monitories the battery current, voltage, and many other data, and studying the 

best condition to run the program. It was also possible to integrate with the connection module [1], in a 

same user friendly interface. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

 O trabalho desenvolvido tem por objetivo produzir um sistema de segurança baseado em 

câmeras e aproveitar plataformas de celulares para evitar a dificuldade que seria fazer o mesmo 

projeto desde a montagem do hardware. Visto que celulares hoje em dia podem ser encontrados em 

muitos lugares, e tem o potencial de se comportar como um computador pessoal em certas 

circunstâncias, podendo mandar emails, redigir textos, e lidar com vários aplicativos ao mesmo tempo. 

Este tipo de aparelho atinge cerca de 90% da população do país, segundo a Anatel [2]. 

 Pensando nisso, foi desenvolvido um software que utiliza o hardware do celular que contém 

câmera e acesso a rede, e provê um sistema que lê as informações na câmera e envia para um servidor 

na internet.  

O sistema foi dividido em dois módulos, sendo um deles o acesso a câmera e a captura de 

imagens, bem como sua codificação para um formato de vídeo conhecido, e o outro, desenvolvido por 

Martinelli, J. [1], trata da parte de conexão para que o vídeo gravado possa ser armazenado em um 

servidor remoto, visto que celulares hoje em dia tem a capacidade de conectar-se à internet o tempo 

todo via redes 3G (APÊNDICE A – REDES DE TELEFONIA CELULAR, Martinelli, J. [1]), é 

possível sempre ter um backup atualizado no servidor. Esses dois módulos são interconectados através 

de uma interface com o usuário.  

A plataforma de celular escolhida é o Sistema Operacional Symbian, pois hoje é a mais 

popular entre smartphones [3]. Para o desenvolvimento do projeto foi necessário um celular 

compatível com o sistema operacional. Apesar de ser disponibilizado gratuitamente um simulador do 

sistema, em que é possível criar projetos e testá-los no computador antes de enviar para o celular, 

ajuda em muitas tarefas de aprendizado, porém para alguns testes mais avançados, pode não suportar a 

operação. No caso deste projeto, a parte de câmera não pôde ser testada no simulador, pois a 

simulação não provê uma câmera virtual, e assim qualquer tentativa de acesso à câmera retorna erro. O 

módulo de conexão Martinelli, J. [1] utilizou o simulador como principal método de teste, visto que é 

possível utilizar a placa de rede do computador de desenvolvimento, como se fosse o celular 

conectado a uma rede qualquer. Eventualmente, com o sistema estável no simulador, foi testada a 

compatibilidade com o aparelho, sendo encontrados alguns erros, porém apenas alguns ajustes foram 

necessários para deixar o sistema completamente funcional. 

O desenvolvimento envolveu uma nova base de conhecimento, tanto do sistema operacional 

em si, como nas linguagens de programação disponíveis para o desenvolvimento. Esse conhecimento 

se mostrou crucial durante o desenvolvimento do projeto, confirmando os muitos avisos que estão na 
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documentação, sobre não começar a desenvolver antes de ter um conhecimento mínimo das 

características do Symbian, e como ele se comporta em diversas situações. 

Existem muitas opções de linguagem de programação aceitas, e a escolhida foi Symbian C++ 

[4], que tem modificações do C++, por se adaptar melhor a sistemas embarcados, como melhor 

gerenciamento de memória e acesso a recursos de hardware, no entanto, foi necessário um estudo 

inicial para se adaptar a nova linguagem antes do início do desenvolvimento. 

 

1.1  Contextualização e Motivação 

Com o expressivo aumento do número de carros nas ruas, acidentes têm ficado cada vez mais 

freqüentes, assim como a violência urbana. Este novo cenário está motivando cada vez mais a 

necessidade de segurança. Neste contexto é difícil encontrar alguém que não tenha seguro para seu 

carro, pois a probabilidade de acontecer algum acidente hoje em dia é razoavelmente alta. Segundo a 

Confederação Nacional dos Transportes (CNT), as rodovias federais registraram no ano de 2008, 138 

mil ocorrências de trânsito, com 239 mil veículos envolvidos. Muitos acidentes causam grandes 

problemas, pois não é possível provar quem estava errado e, deste ponto de vista, um sistema de 

monitoramento embarcado no veiculo seria de grande utilidade.  

É comum acidentes de trânsito em que as pessoas não querem assumir o erro, e não existem 

provas do acontecimento. Se o carro possuísse uma câmera filmando permanentemente, seria possível 

usar o vídeo como prova, e assim mostrar o que realmente aconteceu, de forma que os verdadeiros 

culpados sejam punidos. 

Ao gravar dados como imagens, sons, localização do veículo e velocidade é possível, na maioria 

dos casos, provar o que realmente aconteceu. Porém um sistema com câmera pode ser muito caro, e 

difícil de instalar de maneira adequada, além disso, seria necessária uma integração da câmera de 

vídeo com microfone, e um receptor de GPS para que o sistema ficasse completo. 

Pensando na popularidade e poder dos novos celulares, o sistema proposto envolve o uso de 

recursos avançados de celulares modernos para poder monitorar o carro, tirando proveito de todas as 

características que um sistema de monitoramento fixo oferece, porém com dois diferencias: 

mobilidade e conectividade a internet. 

A idéia é desenvolver um software compatível com uma plataforma popular de celulares, de forma 

que acesse a câmera, grave vídeos, bem como a posição geográfica na qual este foi gravado, e passível 

de compartilhar esse vídeo na internet. Em caso de furto do carro, e conseqüentemente do 

equipamento e das provas, uma funcionalidade que usa a conectividade da rede 3G para transferir o 
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vídeo para um servidor da internet seria ideal para manter as imagens seguras. Neste caso, seria 

possível reaver o vídeo e tentar identificar quem roubou o carro ou então a localização onde o carro foi 

levado.  

Como o celular permite vários tipos de codecs [5] para gravação de vídeo, bem como tamanho da 

imagem e quantidade de quadros por segundo, é possível configurar de modo que o vídeo fique com 

uma qualidade aceitável, e não muito grande, pois vídeos de segurança não necessitam de uma alta 

qualidade, apenas o suficiente para identificar o acontecido. 

Os celulares deixaram de ser simplesmente aparelhos de comunicação e entraram na era da 

computação móvel. Antes pesados, grandes, caros, limitados e com pouco tempo de bateria o celular 

se desenvolveu muito, fazendo até uma mudança de paradigma, pois hoje ele não é apenas um 

aparelho de comunicação de voz, e sim um aparelho com integração de vários tipos de comunicação 

(voz e dados) e mídias. “Sistema operacional” era um termo utilizado somente para computadores de 

mesa, e hoje, esses estão muito presentes na vida de muitos. 

Hoje, celulares mais avançados chegam ter até 256MB de RAM, uma quantidade de memória 

suficiente para rodar sistemas operacionais de computadores pessoais. Isso mostra o quanto a evolução 

do hardware tomou a indústria de aparelhos móveis. Não só o hardware evoluiu muito, mas os 

sistemas operacionais desses dispositivos sempre foram desenvolvidos para otimizar o funcionamento 

de sistemas embarcados, com muitas limitações. As combinações desses dois fatores fazem com que 

os celulares tenham características parecidas com os de computadores moveis, visto que hoje é 

possível acessar internet com a mesma qualidade que em um computador pessoal,assim como editar 

textos e planilhas, entre outros. 

Em 1998, algumas grandes empresas se juntaram com o propósito de desenvolver um sistema que 

unificasse o mundo do celular, assim como o Windows fez com o PC. Não só isso, mas também 

explorar a convergência entre celulares e computadores. Assim foi fundada a Symbian Ltd , e com 

parceria com a empresa Psion, foi iniciado o desenvolvimento do sistema operacional Symbian, 

baseado no EPOC32. A primeira versão foi lançada somente no ano 2000 e marcava uma nova era no 

mundo da telefonia celular. Hoje o Symbian é o sistema operacional mais popular entre os 

smartphones (celulares com capacidade de processamento computacional mais avançado). [3] 

Os fatores que tornaram esse sistema tão popular foi seu pioneirismo, grande incentivo de 

empresas renomadas na área, como Nokia, LG, Samsung, Sony-Ericson, entre outros, e plataforma 

aberta para desenvolvedores. Os principais concorrentes são a Microsoft com o Windows Mobile, que 

é um sistema ultrapassado, que tem perdido um grande mercado por não se atualizar às últimas 

tendências e ter baixa performance, iPhoneOS da Apple que apesar de ser muito bom e notável, 

funciona em apenas celulares da Apple (no momento três gerações de iPhones), e é aberto para 
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desenvolvimento, porém tem arquitetura fechada, enquanto o Symbian está em processo de virar Open 

Source [6], e o Android da Google. Esses dois últimos concorrentes do Symbian só entraram no 

mercado nos últimos anos, perdendo muito mercado. 

 

1.2  Objetivos do trabalho 

O objetivo deste trabalho é construir um software para plataforma Symbian, que possa usar a 

câmera de um aparelho qualquer que contenha esse sistema, para gravar vídeos com o propósito de 

segurança embarcada em um carro. 

 

1.3  Organização do Trabalho 

O capítulo dois descreve a base de conhecimento necessária para entender as características 

básicas do sistema, para que seja possível localizar onde esse projeto se aplica, bem como as 

tecnologias encontradas e detalhes da linguagem de programação utilizada. Nesse capítulo também é 

mostrada a importância que celulares tomaram em nossas vidas, e que a tendência é que tome cada vez 

mais uma posição de destaque. O consenso geral é tratar o celular como um aparelho estrito a 

comunicação por voz, porém isso oculta muitas características importantes presentes em muitos 

aparelhos hoje em dia, pois hoje celulares estão caminhando para substituírem computadores, 

dependendo do uso, visto que é possível fazer edição de textos, tabelas de Excel, apresentações, 

conexão com a internet via browser suportando as mesmas características de um usado em plataforma 

de desktop. 

O capítulo três mostra o objetivo do projeto, e as atividades que foram feitas para que este 

fosse alcançado, mostrando alguns detalhes de implementação, e como eles interagem com o Symbian 

para poder acessar os serviços do sistema, como o módulo de codecs [5]. São mostradas as 

ferramentas e tecnologias utilizadas no desenvolvimento. Também são apresentados os resultados e 

uma discussão desses. 

O capítulo quatro contém uma conclusão sobre o projeto, bem como as contribuições e 

influências deste. 
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CAPÍTULO 2: BASE DE CONHECIMENTO 

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

arquitetura do sistema, bem como a linguagem de programação adequada para este, e como acessar 

recursos como câmera e partes do sistema que são responsáveis pela codificação dos vídeos. 

2.1 Symbian 

2.1.1 Estado da arte 

O Sistema operacional Symbian é o mais popular no mundo atual, entre os smartphones. Teve 

suas origens no Epoc32, sistema da empresa Psion que desenvolveu muitas plataformas portáteis com 

capacidade de computação nos anos 90. Symbian foi criado a partir de um consórcio entre empresas 

do mundo das telecomunicações, visando criar um sistema que pudesse transformar os celulares (que 

até então faziam apenas ligações) em algo cada vez mais próximo de um computador. Hoje, com a 

evolução dos celulares é possível ver como a criação de um sistema operacional era de extrema 

necessidade, baseando no fato que celulares hoje são quase indistinguíveis de notebooks. Atualmente é 

necessário que um celular seja multitarefa, tenha um sistema de arquivos estável e um gerenciamento 

de memória muito bom, características que não existiam antigamente, e hoje sistemas operacionais 

embarcados provêem. 

O primeiro celular com esse sistema foi o Ericsson R380 no ano 2000, logo seguido no Nokia 

9210 Communicator, dois celulares bem diferentes na época, e que chamaram muita atenção pela sua 

unicidade. Em 2006 foi lançado o centésimo modelo com Symbian, totalizando mais de 100 milhões 

de aparelhos vendidos, e assim motivando novas versões do sistema, para acompanhar as novas 

tecnologias. Câmera, wi-fi e conexão 3g são requisitos básicos para um smartphone hoje, então esses 

são exemplos de mudanças que o sistema teve que sofrer durante esses anos todos, já que essas 

características são suportadas nativamente pelo sistema agora. 

 

 

Figura 1 Ericsson R380 
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Figura 2 Nokia 9210 

 

A Figura 3 mostra um exemplo de aparelho que era fabricado pela Psion e é possível ver pelas 

suas características porque o Epoc32 foi escolhido para ser base do sistema operacional dos celulares 

do futuro. [7] 

 

Figura 3 Portátil com sistema operacional Epoc32 
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O Symbian hoje é inteiramente de propriedade da Nokia, mas não significa que apenas 

celulares dessa empresa se baseam nesse sistema operacional, visto que hoje ele está em processo de 

se transformar em Open Source, que então vai passar a se chamar Symbian^2 (está previsto 

lançamento para final de 2009 [6]).  

Essa primeira versão Open Source vai ser acompanhada de mais outras 2 versões previstas até 

2011, que vão conter as últimas tendências em interface com usuário, e novas tecnologias como 

suporte para HDMI, novos modelos de conexão e migração para tornar QT [8] a plataforma padrão. 

Assim qualquer fabricante que deseje usar o Symbian OS basta fazer uma parceria com a Symbian 

Foundation [9]. 

 O Symbian OS utiliza arquitetura de microkernel, em que apenas funcionalidades 

fundamentais são implementadas e só podem ser executadas em um modo privilegiado. Todo o resto 

das funcionalidades do sistema operacional são providas através de serviços do kernel. A idéia de usar 

essa arquitetura é ter um sistema mais robusto, visto que os serviços são independentes, assim caso um 

falhe não compromete o sistema todo.  

Vale ressaltar que em uma plataforma embarcada um kernel monolítico tem muito mais 

implicações do que estabilidade, o tamanho e desempenho necessários para execução tornam essa 

arquitetura inapropriada. A Figura 4 mostra como um kernel monolítico oferece os recursos, é possível 

ver que, caso haja uma falha no gerenciamento de memória, todo sistema sofrerá um efeito colateral, 

já que todos módulos estão juntos, e quando um falha, o sistema todo é afetado [7]. 
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Figura 4 Kernel monolítico 

Na Figura 5 é possível ver as diferenças para o microkernel. Veja que os serviços são 

independentes e protegidos uns dos outros. Caso um serviço precise se comunicar com outro, é 

necessário passar pelo kernel que por ser pequeno, cuida apenas de tarefas vitais. 

 

Figura 5 Microkernel 

É importante diferenciar S60 de Symbian, é comum a confusão de S60 com o sistema 

operacional, sendo que na verdade é uma camada que está em cima do Symbian, responsável pela 
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interface com o usuário. Provê ao desenvolvedor APIs (Application Programming Interface) gráficas 

para desenvolvimento rápido e interface amigável ao usuário. 

 

Figura 6 Arquitetura S60 [1] 

  Como é possível ver na Figura 6, o S60 é uma camada que funciona em cima do 

Symbian, e a partir dessa camada é possível acessar diversas partes do sistema [10]. 

 

2.1.2 Symbian c++ 

Os projetos em Symbian poder ser escritos em várias linguagens de programação, como Java, 

C++, Open C, QT. A linguagem escolhida foi C++, dado sua popularidade e logo, grande base de 

conhecimento na área de programação para smartphones. Na verdade, para essa situação a linguagem 

é Symbian C++, uma versão modificada para atender melhor os requisitos de um sistema móvel. 

 A diferença básica entre C++ e Symbian C++ é que esta é desenvolvida para otimizar alguns 

conceitos como levar em consideração que os recursos são escassos e o processamento, limitado. 

Um dos conceitos mais usados durante toda a programação é CleanupStack, que tem o papel 

de guardar os ponteiros para recursos alocados. Quando acontece algum problema, a CleanupStack é 

responsável por desalocar os recursos problemáticos, e que não serão executados mais. O exemplo 

mostra um uso comum: 

 

void SafeLeavingFunctionL()  

{  
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CMyClass* p = new(ELeave) CMyClass();  

CleanupStack::PushL(p);  

p->MethodThatMightLeaveL();  

CleanupStack::PopAndDestroy(p).  

} 

Como o método MethodThatMightLeaveL pode gerar uma exceção, e assim a referencia para o  

objeto p pode ser perdida. Com o uso da CleanupStack, a referência fica sempre segura. 

Outro conceito muito importante é o construtor em duas fases (two-phase construction), que 

tem por objetivo construir objetos de classes C++, porém de uma maneira mais segura.  

Usando o método de construção padrão do C++, caso aconteça algum problema durante a 

criação do objeto, não será possível recuperar a memória através da cleanupstack, então a construção é 

dividida em duas partes. 

Considere o seguinte código, referente ao método padrão de instanciar um objeto em C++: 

CMyClass* p = new(ELeave) CMyClass(); 

Quando o operador new é chamado, um espaço é alocado na heap , para que seja alocado o 

objeto p. Se não houver espaço suficiente, o construtor não é chamado. 

Mas se o construtor da classe CMyClass alocar objeto para outra classe e faltar memória, 

ocorrerá uma falha, o objeto p não será construído corretamente e continuará na memória ocupando 

espaço. O construtor em duas fases consegue evitar esse problema. Veja o código exemplo abaixo. 

CMyClass* CMyClass::NewLC()  

{  

CMyClass* self = new(ELeave) CMyClass();  

CleanupStack::PushL(self);  

self->ConstructL();  

return self;  

}  

CMyClass* CMyClass::NewL()  

{  

CMyClass* self = NewLC();  

CleanupStack::Pop(self);  

return self;  

} 

A primeira fase é igual ao C++ usando o operador new. A diferença é que 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. 
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Sempre que ocorre um problema, dizemos que ocorreu um Leave, pois o modelo do Symbian 

C++ não usa a construção Try/Catch, e sim o Trap/Leave, equivalente para exceções. Assim, sempre 

que uma função usa um recurso, e pode acontecer um leave, ela deve ser chamada pela macro TRAP. 

Assim, se algum erro ocorrer é possível tratá-lo. 

Como já mencionado o Symbian é baseado no modelo cliente servidor (chamadas assíncronas 

e active objects), assim quando for requisitado algum recurso do sistema, no caso desse projeto acesso 

a câmera, ou a codec s[5], será enviada uma mensagem para o kernel, e ele vai responder 

assincronamente se foi possível atender. É muito importante saber como funciona, pois a maioria das 

requisições é feita dessa maneira. 

Os tipos de variáveis também foram levemente alterados com relação ao C++, como 

mostrados na tabela 1. 

 

Tabela 1 Tipos Symbian C++ 

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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2.2 Acesso a câmera 

2.3.1 Conceito de vídeos 

Vídeo é uma seqüência de imagens, mostradas em ordem, sincronizada com um áudio. Como 

tirar uma grande seqüência de fotos e depois mostrá-las é uma tarefa que requer muita memória são 

utilizados algoritmos de compressão. O trabalho de codificação e decodificação é feito pelo codec. 

Essas tarefas requerem muito processamento, então é comum o uso de um processador separado 

(DSP) para o codec. 

Existem inúmeros algoritmos de codificação das imagens do vídeo, como MPEG2, H.263[11], 

MPEG4 e H.264. Cada um desses define um jeito de transformar a imagem original em uma seqüência 

de bytes menor, que depois pode ser recuperada com nenhuma ou pouca perda de informação. Para a 

codificação do áudio a idéia é a mesma, sendo os formatos conhecidos MP3, AAC e AMR. 

O resultado final é um vídeo que estará armazenado em um container, que serve para 

combinar o áudio e vídeo codificados. Exemplo desses são os formatos MP4 [12], 3GP, e AVI. 

 

2.3.2 Vídeos em Symbian 

Os dados de imagem e som são descritos utilizando um código de 4 caracteres conhecido 

como FourCC code. Por exemplo, um vídeo no formato XVID utiliza o código FourCC “XVID”. 

Outro método de descrever é através de tipos MIME. Um exemplo seria um container AVI é descrito 

como video/msvideo e um MPEG4 [12] é descrito como video/mp4v-es.[13] 

Essas codificações que tornam o vídeo um formato muito mais adequado do que uma 

seqüência de imagens, pois essas fazem com que o tamanho do vídeo seja reduzido drasticamente, e 

mantendo a qualidade. 

A arquitetura para acessar a API de vídeo no Symbian é descrita na Figura 7 [14]: 
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Figura 7 API de vídeo S60 [14] 

O Symbian OS oferece uma interface de multimídia para que todos seus serviços possam ser 

acessados por programadores de aplicações terceiras. O foco desse trabalho foi o acesso à câmera 

embutida no celular, bem como poder realizar operações com ela. Para isso o Symbian oferece 

algumas APIs, descritas a seguir. 

Camera API (CCamera): Essa API permite que aplicações utilizem a câmera internamente no 

programa e realizem operações de visualizar a câmera (view finder mode), capturar imagens, gravar 

vídeos, bem como utilizem efeitos no momento operações, como imagens em preto e branco, ou 

envelhecidas. É possível configurar alguns parâmetros, tais como tamanho da imagem capturada, 

numero de frames por segundo, codec do filme a ser gravado, etc. 

3GP API: essa é uma API interna, que não está disponível para desenvolvedores, porém faz 

parte do processo de gravação de um vídeo, quando utilizado esse formato, para poder gravar em mp4 

ou 3gp [15]. 
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MDF DevVideoRecord API (CMMFDevVideoRecord): Essa API é usada para acessar os 

codecs[5] de gravação de vídeo, seja por hardware ou software. Assim ela consegue ter um stream  de 

vídeo na entrada, e devolve-lo comprimido em um formato padrão, sendo esses H.263[11] e MPEG-4 

[12], e está disponível apenas para desenvolvedores filiados a Nokia[15].  

MMF (Multimedia Framework) Client API (CVideoRecorderUtility): Essa API é usada para 

fazer aquisição e reprodução de dados de multimídia. Inclui funções para gravar vídeos, codificação de 

áudio e vídeo, e sincronização destes, através tanto do codec 3GP quanto MP4. Com essa API uma 

gravação de vídeo que requer complexos algoritmos de codificação e sincronização fica disponível 

através de alguns comandos [16]. A Figura 8 mostra a arquitetura geral da API MMF Controller. 

 

 

Figura 8 Arquitetura MMF Controller [14] 
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CAPÍTULO 3: DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

 

3.1  Considerações Iniciais 

 Para iniciar desenvolvimento em Symbian, foi altamente recomendado por profissionais da 

área um estudo inicial para familiarização com as características do sistema operacional, que tem 

muitas peculiaridades. Então foi utilizado como principal fonte de informações o site 

HTTP://forum.nokia.com que contém inúmeros artigos no padrão wiki, vídeo aulas no formato e-

learning¸ desde nível iniciante até avançado, bem como fórum de discussão entre os usuários, para 

tirar dúvidas e propor novas soluções. Também foram utilizados alguns livros de referência como [13] 

[16] [7] [4] [17]. 

É importante salientar esse passo de estudo, pois sem ele haveria dificuldade para entender 

problemas que surgiram durante o desenvolvimento, bem como conceitos de programação 

diferenciados, como citado na seção 2.1.2. 

Outro passo necessário foi ter um celular que utiliza Symbian. Mesmo que o SDK (Software 

Development Kit) contenha um simulador do sistema em que é possível compilar programas, e testar, 

não tem todas as funcionalidades oferecidas pelo aparelho. Por exemplo, é possível simular conexões, 

menus, threads, entre outros, mas não é possível o uso de câmera ou algo que seja dependente da 

MMF framework [14], pois essa não está implementada no simulador. As figuras 9, 10 e 11 mostram a 

aparência do simulador. Nota-se que é fiel a um celular, mesmo a navegação dos menus e 

funcionalidades básicas. 
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Figura 11 Menu do simulador Symbian OS 

 

Figura 10 Simulador Symbian OS touch screen 

 

 

Figura 9 Simulador Symbian OS com teclado 
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Como um aparelho com Symbian era necessário, foi escolhido o Nokia 5800 XpressMusic, este 

vem como inovação por ser a versão mais nova do S60, sendo a primeira a suportar tela sensível a 

toque. 

 

 

Figura 12 Nokia 5800 XpressMusic 

Após esse preparo, foi instalado o SDK [18] que pode ser encontrado gratuitamente em 

HTTP://forum.nokia.com. Ele contém todos os arquivos necessários para desenvolver em Symbian, 

bem como ferramentas, IDE [19] (Integrated Development Environment), emulador, códigos exemplo, 

documentação e compiladores. 

A IDE fornecida é o Carbide C++ 2.0, baseado no Eclipse, que é um ferramenta de 

desenvolvimento de código fonte Open Source, então é possível que cada empresa modifique-o para 

suas necessidades e redistribua-o. A maior vantagem de utilizar o Carbide C++, é que ele foi 

desenvolvido para ser uma ferramenta nativa no desenvolvimento em Symbian, sendo que na 

instalação do SDK pouco precisa ser feito até que o ambiente esteja pronto para utilização, integra 

plug-ins para desenvolver telas gráficas para S60 com muito mais agilidade. 

Após configurar o ambiente de desenvolvimento, foram estudados alguns exemplos da 

documentação, envolvendo desde programas básicos como “Hello World”, e alguns de acesso ao 

MMF framework, então foi iniciado o desenvolvimento do projeto. 

É importante ressaltar nesse ponto que para todo programa desenvolvido para Symbian é 

necessário que ele seja assinado digitalmente antes de ser instalado no celular. Caso o aplicativo não 

esteja assinado o sistema não permitirá sua instalação. Essa assinatura tem o objetivo de informar para 

o usuário o que esse programa pode possivelmente fazer com seu celular. Por exemplo, caso o usuário 
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queira instalar apenas um jogo, e no momento da instalação o Symbian avisa que trata-se de um 

programa que é capaz de fazer ligações e enviar mensagens, o usuário pode suspeitar que seja um 

vírus, ou que o programa não faz o que promete, e pode cancelar se desejar. O desenvolvedor precisa 

então informar o compilador do que seu programa é capaz de fazer, e isso no Symbian se chama 

capability (“capacidade”) [21]. 

Existe um total de 17 capacidades disponíveis para desenvolvedores no Symbian, são 

divididas em [22]: 

 Capacidades de usuário: 

Projetadas para serem interessantes para o usuário final. São definidas como atividades que 

podem gastar dinheiro (tais como ligação ou conexão com a rede), ou violar sua privacidade (acessar a 

agenda). São elas: 

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 módulo de localização (GPS). 

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

de gravar sons e acessar a câmera. 

 

 Capacidades de sistema 

São capacidades com acesso maior ao sistema, podendo assim acessar API de baixo nível 

7. PowerMgmt – Garante o direito de finalizar qualquer processo do sistema, ou desligar 

o telefone. 

8. ProtServ - Concede o direito a um serviço para registrar com um nome protegido. 

Denominações protegidas começam com um ponto de exclamação. O kernel impede 

que servidores sem essa capacidade usem este nome. 

9. ReadDeviceData – Permite leitura de informações sobre a rede atual (como a 

identificação do celular) e configurações do dispositivo (aplicativos instalados). 

10. SurroundingsDD - Concede acesso a drivers de dispositivo lógico que fornecem 

informações sobre as conexões de entrada do telefone. 

11. SwEvent – Permite ler teclas apertadas, enviar mensagem para outro aplicativos, etc. 

12. TrustedUI -  Permite criar uma interface segura com o usuário.  
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13. WriteDeviceData – Garante acesso a configurações avançadas do sistema, a qual dita 

seu funcionamento interno. 

 

 Capacidades restritas  

14. CommDD - Acesso direto a todas as comunicações drivers de dispositivo de 

equipamento. 

15. DiskAdmin – Acesso ao sistema de arquivos com privilégio de administrador. 

16. MultimediaDD - Acesso às funções críticas de multimídia, como o acesso direto aos 

drivers de dispositivo e acesso prioritário às APIs multimídia. Isso inclui som, câmera, 

vídeo, etc. 

17. NetworkControl - Habilidade de modificar ou controlar o acesso ao protocolo de rede. 

 

 Capacidade fabricante  

18. AllFiles – Permite ver todos arquivos do sistema. 

19. DRM – Permissão para alterar arquivos com DRM (Digital Rights Management). 

20. TCB – Permissão para acessar e executar arquivos compartilhados e de leitura apenas. 

Assim, cada programa tem que ser previamente assinado, sendo que essa assinatura envolve 

informação de quais capacidades são necessárias para esse programa. Para capacidades de usuário 

pode ser feita a auto-assinatura (self-sign), porém qualquer necessidade das outras capacidades é 

necessário comprar uma chave de desenvolvedor (U$200) [9]. 

 

3.2  Fundamentação do desenvolvimento 

Para poder organizar o desenvolvimento foi necessário ter como base alguns fundamentos de 

engenharia de software. Visto que o desenvolvimento do projeto é feito por mais de uma pessoa, sendo 

cada uma responsável por um módulo independente, a necessidade de gerenciamento se torna 

essencial para o sucesso do projeto final. Desde o início do projeto as tarefas foram bem divididas, 

para que não houvesse retrabalho, ou incompatibilidades quando esses módulos fossem unidos no 

futuro. Assim, um módulo é responsável pela captura e processamento do vídeo e o outro, 

desenvolvido por Martinelli, J. [1] é responsável por transferir os arquivos de vídeo gravados na 

memória do telefone, para um servidor remoto, através de conexões disponíveis no aparelho, como wi-

fi ou pela rede 3G. 

O conceito que melhor se adequou é um dos mais antigos da Engenharia de Software [20], 

modularização, que define tarefas específicas e independentes para cada parte da aplicação, que são 

reunidas ao final para atender aos requisitos iniciais. 
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De acordo com Myers [23], “modularidade é o único atributo de um software que permite que 

este seja gerenciável”. Um programa composto por um módulo é de difícil entendimento por alguém 

que não o acompanhou desde o início do desenvolvimento, visto que apresenta muitas variáveis, 

fluxos de controle e alta complexidade, dificultando a resolução de problemas. A idéia de separar em 

módulos independentes que se integram para um propósito maior é a de partir de um problema 

complexo, dividí-lo em problemas menores que requerem menor esforço de resolução. 

Porém a divisão exagerada atrapalha, pois o gerenciamento dessas unidades, pode ficar 

complexo quando se tem muitos módulos e cada um desenvolve uma tarefa muito simples, causando 

assim uma alta dependência entre eles gerando alto custo de integração, como se pode observar na 

Figura 13, que relaciona o custo do software com o nível de modularização. 

 

Figura 13  Modularização e custo do software [20] 

Por isso foi importante definir quais a tarefas que seriam realizadas por cada parte desse 

projeto antes de seu início, a fim de evitar uma integração complexa, e também poder aproveitar o 

tempo de trabalho de cada um ao máximo. Mais informações sobre esse assunto podem ser 

encontradas em Martinelli, J. [1] 

 

3.3  Projeto 

 O projeto consiste em um sistema de segurança para carros, filmando as imagens vistas na 

parte frontal do carro, documentando a localização que o vídeo foi gravado através do receptor GPS 

embutido, para que em casos de acidentes possa ser provada a possível inocência com provas visuais. 

 A idéia é aproveitar a abundância de aparelhos celulares para que o cliente final não precise 

adquirir um hardware novo dedicado somente para essa funcionalidade, o que iria aumentar o custo, e 

diminuir a popularidade do sistema. 
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 Bastando ter um celular com Symbian e um apoio para o aparelho, em que é possível deixá-lo 

suspenso no para brisa,  instalar o programa de monitoramento desenvolvido, o motorista tem garantia 

de que todas as imagens, vistas no mesmo ângulo que o dele, serão gravadas na memória do telefone 

e, se houver conexão disponível, na internet. 

A primeira atividade na fase do desenvolvimento foi acessar a câmera do aparelho. Para poder 

usar a API da câmera, é preciso seguir alguns passos, para que o sistema tenha tempo de verificar a 

disponibilidade do dispositivo, e também fazer com que os drivers na camada mais baixa estejam em 

pleno funcionamento. A Figura 14 ilustra o processo. 

 

 

Figura 14 Acesso a câmera 

 
 

O primeiro passo é criar um objeto da classe CCamera, que tem métodos que trocam 

informações com os drivers da câmera. Essa classe é o mais baixo nível que um desenvolvedor 

terceiro pode chegar, pois permite executar comandos que ligam e desligam a câmera e realizam 

praticamente todas as suas funções. 

Todos os passos são feitos de modo assíncrono, ou seja, cada parte é executada, e o sistema 

realiza as operações e informa o programador quando essa operação já foi realizada e se foi com 

sucesso ou não. Assim, só se parte para próximo passo, quando o último foi executado com sucesso. 

Qualquer falha nessa ordem é retornada uma exceção, e o programa deve tentar refazer todo o 

processo do começo. 

Depois de terminada a fase de acessar a câmera, foi feito o processo de gravação do vídeo, que 

necessita da utilização da classe CVideoRecorderUtility, que faz parte do MMF framework. 
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 O viewfinder pode ser desligado durante a gravação do vídeo, visto que esse funciona com 

funções de callback da classe MCameraObserver e a gravação é feita pela classe 

CVideoRecorderUtility. O processo de utilização pode ser visto na Figura 15. 

 
 

 

Figura 15 Gravação de um vídeo 

 
Para que essa classe funcione é necessário que todos os passos de reservar e ligar a câmera, 

descritos acima sejam feitos previamente com sucesso. Todos os passos são feitos de maneira 

assíncrona, como já citado no processo anterior de acesso a câmera. 

Inicialmente é indicado o nome do arquivo o qual vai ser gravado o vídeo final, resultado de 

processamento de codecs[5] e sincronização de áudio. Depois disso é executado um comando Prepare 

que utiliza os dados informados no passo anterior e prepara para a gravação.  Algumas configurações 

são necessárias, especificando o codec, tamanho máximo do vídeo, quantidade de frames e aspectos 

gerais da qualidade da imagem. Após esses passos a classe está pronta para receber o comando de 

gravação. 
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3.4   Implementação  

A estrutura básica do sistema é descrita pela Figura 16. 

 

Figura 16 Estrutura básica do sistema 

A aquisição de dados a partir da câmera é feita de maneira assíncrona como já citado, e o 

diagrama de seqüência na Figura 16 demonstra as mensagens necessárias para que seja feito com 

sucesso o acesso à câmera utilizando a classe CCamera.  

Depois de criado o objeto da classe CCamera, é necessário reservar a câmera (método 

Reserve() ) e nesse ponto, se for bem sucedido, é possível enviar o comando para ligar a câmera. Aqui, 

algumas configurações podem ser necessárias caso seja usada a função de tirar foto. 

Nesse ponto é que se usa uma função da câmera muito importante no escopo desse projeto, 

denominada Viewfinder. Esse nome é dado para o stream de imagem enviado para um controlador que 

detém o foco da tela, ou seja, mostra para o usuário a imagem que está sendo enxergada pela lente da 

câmera e, conseqüentemente, será gravada. O viewfinder não retorna todos os dados para métodos da 

classe CCamera, e sim para MCameraObserver, a qual deve ser herdada pela tela principal do 

programa para ter acesso às funções de callback onde os dados do stream são retornados 

assincronamente, e assim podem ser exibidos para o usurário. 

Para o viewfinder é utilizado a função StartDirectViewFinderL, pois essa tem acesso direto a 

câmera, ao contrario da função StartViewFinderBitmapL , que depende de geração de bitmaps 

seqüenciais, sendo assim exige muito processamento. Conseguir utilizar a função 

StartDirectViewFinderL  foi um grande desafio, pois para funcionar no S60 quinta edição, é 

necessário uma modificação da função que desenha a tela Draw, e só foi possível encontrar essa 

informação em discussão em fóruns, visto que a documentação oficial nada falava desse problema. 



28 

 

Posteriormente, para comprovar a superioridade da função foi feito uma analise de consumo de 

corrente e CPU, entre os dois métodos. 

 

 

 

Figura 17 Uso da classe CCamera 

 

Como é possível ver na Figura 17, a função Reserve() faz a inicialização necessária e reserva a 

câmera para uso exclusivo do programa. Quando essa função for executada com sucesso, o sistema 

chama a função ReserveComplete() da classe  MCameraObserver, esta serve de callback para todas as 

respostas da câmera.  

Com a câmera reservada com sucesso, é enviado o comando PowerOn(), que faz com que a 

câmera seja energizada. Um ponto importante aqui é que se o método PowerOff() não for chamado 

nunca, a câmera vai ficar ligada, consumindo muita bateria. O sistema chama PowerOnComplete(), e 

assim é possível verificar se a câmera foi energizada. Ao tentar enviar PowerOn() antes do Reserve(), 

o sistema retorna um erro. Após esses passos o sistema está pronto para exibir o viewfinder  ou gravar 

vídeos.  

Após acessar a câmera, o sistema pode ou não utilizar o viewfinder e essa opção, de observar a 

imagem enxergada pela câmera, fica disponível para o usuário, bem como a opção de começar gravar 

o vídeo. O diagrama de seqüência da Figura 18 mostra como esse processo de gravação acontece, 

utilizando a classe CVideoRecorderUtility 
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Figura 18 Uso da classe CVideoRecordUtility 

Para gravação do vídeo, antes que se use a classe CVideoRecorderUtility é necessário 

configurar alguns parâmetros, que servirão de base para a classe poder acessar os codecs[5] corretos 

no momento da gravação. Assim são utilizadas as classes CMMFControllerPluginSelectionParameters 

e CMMFFormatSelectionParameters. 

Após selecionado o codec, é usado o método OpenFileL(), no qual será armazenado o arquivo. 

Nele são indicados os parâmetros que foram achados usando as funções anteriores, para saber 

exatamente o código do codec a ser utilizado, (MIME type e TFourCC) . Quando essa função termina 

de executar ela chama MvruoOpenComplete. Após esse passo é possível fazer mais alguns ajustes ao 

vídeo, como quantidade de frames por segundo, quantidade de bits para cada frame, tamanho máximo 

do arquivo, etc. 

Quando todas as configurações já estiverem programadas é chamado o método Prepare(), que 

funciona de maneira equivalente a CCamera. Ao final, se nenhum erro ocorrer, é possível requisitar a 

gravação do vídeo. Quando essa gravação for parada, o arquivo será gerado, no local indicado na 

função OpenFileL(). 

No caso desse sistema, o arquivo está sendo gravado automaticamente a cada 5 minutos caso 

exista conexão, e 10 minutos caso a conexão esteja indisponível. No caso de falta de memória, os 

vídeos mais antigos são apagados, para gravação dos novos. 
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3.5  Resultados e discussões 

Foi possível desenvolver uma aplicação compatível com o sistema operacional Symbian que 

funciona como uma central de segurança para carros, filmando imagens e guardando-as em um 

servidor remoto. O sistema é composto por dois módulos, sendo um de captação de imagens e 

gravação de vídeos, e outro de conexão, este desenvolvido em conjunto com Martinelli, J. [1], além de 

uma interface com o usuário, desenvolvida em conjunto para integrar os módulos. 

Os objetivos traçados inicialmente foram atingidos, com exceção da aquisição do GPS e a 

visualização deficiente do viewfinder, esta que só acontece na quinta edição do S60 visto a mudança 

no sistema gráfico. Muito tempo foi gasto para arrumar esse problema, no entanto não afeta a 

integridade e o objetivo principal do sistema, visto que visualizar a câmera é uma funcionalidade 

secundária, pois na maior parte do tempo o sistema está monitorando sem o usuário perceber. O GPS 

chegou a ser estudado, porém por falta de tempo não foi adicionado ao sistema, ficando como sugestão 

para trabalhos futuros. 

A idéia geral deste projeto é demonstrar que os celulares atuais têm muito mais a oferecer do 

que o que realmente é usado pela maioria dos consumidores. O propósito dos fabricantes é que o 

dispositivo atue cada vez mais como um computador de bolso, sendo que a abrangência de suas 

funções sobre as atividades diárias dos usuários é crescente, desde ligação de voz até acesso a e-mails 

e pesquisas na internet, localização por GPS e, como visto neste projeto, desenvolvimento e 

compartilhamento de aplicações 

Esse futuro não está tão longe, com a popularidade cada vez maior das redes 3G, 

disponibilizando banda larga a um preço acessível, lentamente esta ocorrendo uma migração da 

internet de sua casa, para usar internet móvel. A quantidade de memória e processamento hoje já 

permite aplicativos avançados como edição de textos, acesso à internet através de browser com 

suporte completo a HTML, Javascript, e flash, redes sociais, inclusive programas de compressão de 

formatos zip e rar. O aparelho utilizado como base de desenvolvimento tem 8GB de memória flash, 

expansível ate 16GB, 128 MB de RAM, e um processador ARM11 369MHZ, números que são 

comparáveis a computadores pessoais do ano 2000. 

O preço dos aparelhos torna esse futuro cada vez mais próximo. Atualmente, um modelo 

simples com essas características pode ser encontrado, por volta de U$200, um valor aceitável, 

comparando que cinco anos atrás um aparelho que tinha somente câmera e tela colorida custava em 

torno de dois mil reais, hoje um valor compatível com os celulares mais caros da plataforma Symbian. 

O início do trabalho demorou visto a quantidade de estudo necessária para conhecimentos 

básicos do sistema operacional, bem como a linguagem de programação adequada para esse. 
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Problemas como a permissão para a função StartDirectViewFinder, foram outro gargalo de tempo, 

pois muito esforço foi feito para resolvê-lo, e também pouca informação foi encontrada sobre porque 

era possível utilizá-la em outros modelos de celulares, mas somente no Nokia 5800 o problema 

acontecia. Quando testado em um Nokia N95 o programa funcionou sem problemas, e assim foi 

identificado que o problema era na versão do sistema utilizada pelo Nokia 5800. Posteriormente foi 

sugerido por um usuário do fórum.nokia.com uma modificação na função Draw, que desenha a tela, 

colocando ela em modo transparente, e fazendo com que funcionasse o viewfinder por esse método. 

Foi encontrado um código que simplificava o acesso a câmera, chamado câmera wrapper 

distribuído pela própria Nokia, que ajudava tanto na inicialização como no uso da câmera para tirar 

foto e alterar características da imagem, porém não ficou claro como utilizar esse pacote para gravar 

vídeo, logo foi descartado o uso. 

Outra alternativa foi utilizar um serviço disponível no sistema, para a câmera, porém este 

apenas abria o programa existente de câmera e isso fugia do escopo do projeto por não dar liberdade 

suficiente para modificar as imagens na qualidade de vídeo de segurança, bem como outras 

características do sistema, logo foi descartado também. 

O método mais adequado para essa aplicação foi o citado na seção 3.2, o qual o acesso é feito 

através da classe CCamera e a gravação do vídeo é feito pela classe CVideoRecorderUtility, que 

permite uma grande liberdade para o programador, porém é mais difícil de se utilizar, pelo nível de 

detalhamento em cada passo. 

Um ponto importante de ressaltar é o consumo de energia e memória da aplicação, dado que 

esse é um sistema embarcado, onde memória é limitada e duração da bateria é crucial. Se não forem 

tomados os devidos cuidados, a falta de memória pode tornar o sistema instável, e o consumo 

excessivo pode abaixar a autonomia do sistema, limitando sua utilidade. 

Com esse intuito, a Nokia desenvolveu um programa, o Energy Profiler[24], que consegue 

acessar os diversos sensores internos do aparelho, como nível de tensão, corrente, e dados da rede. 

Esse programa pode ser encontrado gratuitamente na loja de aplicativos http://store.ovi.com. Ele 

funciona em background medindo os diversos sensores, enquanto a aplicação em teste é executada, e 

ao final é possível ter um gráfico desses dados, bem como uma planilha em formato Excel. O 

APÊNDICE A – Energy Profiler contém mais informações sobre a ferramenta. 

O teste foi feito com todos os programas fechados, e nenhum tipo de conexão (wi-fi ou 3G) 

ativa, visto que estas aumentam o consumo, invalidando o teste. O processo de teste, Figura 19, foi 

repetido duas vezes, para comparar as funções StartDirectViewFinderL e StartBitmapViewFinderL. 
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Figura 19 Processo de teste 

 

 

Figura 20  Consumo de corrente usando direct 
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Figura 21  Consumo de corrente usando bitmap 

A Figura 20 mostra a corrente elétrica consumida com a função direta, a Figura 21 trata do 

método de bitmap. É possível concluir que a função direta é mais eficiente visto que em torno dos 15 

segundos, momento em que o viewfinder está ligado, o consumo de corrente é razoavelmente menor.                  

A Figura 22 exibe o uso de CPU para o mesmo teste, utilizando o acesso direto, uma 

comparação com a Figura 22 permite verificar o quão custoso este último método é para o sistema, 

confirmando a melhoria da utilização do primeiro. 
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Figura 22 Uso CPU na função direta 

 

Figura 23 Uso CPU na função bitmap 

Aos 15 segundos, a carga de CPU na função de bitmap fica em torno 100%, enquanto na 

direta não ultrapassa os 15%. Assim, foi possível concluir que esta só deve ser usada caso o método 

mais adequado não esteja disponível na Câmera API do modelo. 



35 

 

A área do gráfico com o fundo mais claro representa o momento em que a tela foi desligada, 

assim como o viewfinder. Nota-se que o fato de desligar o LCD, abaixa substancialmente o consumo 

de energia e carga de CPU. Como o sistema é projetado para funcionar em um carro, a idéia é que o 

motorista não fique prestando atenção no viewfinder, o uso normal do sistema seria com a tela 

desligada, assim o consumo de energia é aceitável para o tipo de aplicação. 

A grande diferença entre a carga da CPU mostra a importância da ferramenta Energy Profiler e 

de sua utilização no início do projeto (ou no início da adição de novas funcionalidades), pois modificar 

a arquitetura do sistema depois de pronto é muito difícil e trabalhoso. Assim, essa ferramenta é de uso 

essencial para o desenvolvimento de qualquer projeto que utilize como base o Symbian. 

 

3.6  Considerações Finais 

 O foco desse projeto é solucionar um problema de segurança que muitos enfrentam hoje em 

dia, e ao mesmo tempo torná-lo acessível à maioria. Por isso foi considerado construir um sistema 

dedicado a aparelhos de celular, que hoje são muito populares, de preço acessível a muitos, evitando 

que o usuário tenha necessidade de adquirir outro aparelho, e implicando um custo adicional 

desnecessário. Levando em consideração a popularidade do sistema operacional, foi escolhido o mais 

popular da atualidade entre celulares, o Symbian OS. 

Dessa forma o trabalho reúne dois módulos, um de aquisição e processamento de imagens 

com outro de transferência de arquivos Martinelli, J. [1], combinados na mesma interface, de modo 

que esses ficam transparentes para o usuário final. 

Foi possível também demonstrar que a plataforma móvel é subaproveitada, visto que muitas 

aplicações podem facilitar a vida de todos, e um grande percentual [2] têm celulares compatíveis com 

essas características, porém utilizam da mesma maneira que se utilizava celulares no ano 2000, apenas 

para fazer ligações e mandar mensagens. A capacidade do celular usado nesse projeto é um 

processador ARM11 com 369MHZ, 8GB de armazenamento e 128 MB de RAM, numero que são 

impressionantes para um dispositivo móvel, e que depende sempre de bateria, e estão e aproximando 

cada vez mais da capacidade de um computador pessoal 

Alem destes pontos, foi possível perceber um crescimento pessoal como um desenvolvedor e 

crescimento profissional visto que o trabalho de estágio também se foca no desenvolvimento de 

celulares, validando assim o conhecimento da graduação, para utilizá-lo após a conclusão. 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSÃO 

 A idéia desse trabalho foi reunir os conhecimentos adquiridos na universidade, e poder aplicá-

los em um projeto que pudesse influenciar a vida das pessoas de modo positivo, e ao mesmo tempo 

reforçasse o trabalho feito fora da universidade.  

Esse trabalho envolve essencialmente desenvolvimento de software para celular que é um 

clássico exemplo de sistema embarcado, um dos tópicos mais abordados durante a graduação, sendo 

assim possível aplicar todos os conceitos aprendidos durante as aulas teóricas e práticas. 

Foi proposto um software para celulares, visto que essa é a área de trabalho atual, na empresa 

LG Electronics, e também tem grande popularidade hoje, sendo assim possível de atingir muitos sem 

obrigá-los a adquirir novos aparelhos para poder usufruir dos benefícios que esse projeto propõe. 

 

4.1 Aspectos Gerais 

O projeto proporcionou a oportunidade de estudar um sistema operacional novo, com 

paradigmas diferentes, bem como uma nova linguagem de programação. Esses que foram um conjunto 

de desafios que tomaram boa parte do tempo de projeto, porém se mostraram essenciais conforme o 

desenvolvimento atingiu um estágio avançado. 

Conhecimentos do sistema foram essenciais para a resolução de problemas na implementação, 

e até para influenciar diretivas do projeto como um todo, pois esse conhecimento agregava as 

limitações do sistema operacional e condições de melhor performance ditadas por guias de 

implementação eficiente, para aproveitar o melhor da plataforma. 

A existência de uma comunidade online (forum.nokia.com) com grande base de conhecimento 

ajudou em alguns pontos do desenvolvimento, em que problemas nas ferramentas de desenvolvimento 

não estavam documentados, como por exemplo o problema enfrentado na visualização problemática 

do viewfinder, só foi possível descobrir sua causa através de um artigo colocado na seção wiki do 

fórum. Após verificar em outro celular que o problema não acontecia, foi confirmada a veracidade dos 

dados obtidos no site. 

Foi possível desenvolver um projeto que envolve a integração de mídias, que é uma 

característica essencial na visão dos fabricantes de celulares. Hoje a tendência é usar cada vez mais o 

conceito de estar sempre conectado e localizado geograficamente, e é essa experiência para o usuário 

que este projeto proporciona uma aplicação que envolve a parte de conexão Martinelli, J. [1] com o 

restante do sistema.  
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A idéia no início era poder também relacionar a localização geográfica através do GPS 

integrado internamente no aparelho, porém esse não pôde ser feito por problemas enfrentados durante 

o desenvolvimento da parte essencial do programa, o módulo que acessava o GPS e relacionava o 

arquivo gravado com sua latitude e longitude não pôde ser desenvolvido, devido a falta de tempo. 

A oportunidade de dividir o trabalho com Martinelli, J. [1] foi positiva para os dois que 

puderam se ajudar nos conceitos básicos, usufruindo das vantagens do trabalho em grupo, mas 

também podendo devolver seus respectivos trabalhos de maneira independente, visto que apesar de ser 

o mesmo sistema operacional os módulos são completamente diferentes, e exploram conceitos e partes 

distintos do Symbian.  

A modularização possibilitou a integração sem problemas no final do projeto, compondo 

assim um sistema robusto de segurança, que pode ser distribuído para qualquer aparelho no mundo 

que use o sistema operacional Symbian com interface S60 terceira ou quinta edição. 

A experiência de programar em Symbian foi única desde o início, visto que a organização do 

programa é totalmente diferente daquelas vistas durante a graduação, seja para sistemas operacionais 

convencionais, ou sistemas embarcados que não utilizam este nível de organização.  

 

4.2 Contribuições 

 As contribuições foram a apresentação de um novo paradigma de sistema operacional, bem 

como uma nova visão para dispositivos móveis, agora não sendo meros aparelhos de comunicação de 

voz, e sim aparelhos com capacidade para resolver problemas do dia-a-dia, mostrando-se possíveis 

substitutos para os computadores em um futuro próximo. 

Foi possível explorar as características mais avançadas dos celulares modernos, e mostrar 

como essas podem facilitar a vida de usuários, sem a necessidade da aquisição de novos produtos, 

visto que estes aparelhos que concentram diversas funcionalidades estão disponíveis no mercado. 

Existem opções para desenvolvedores no mundo todo poderem mostrar seu trabalho e 

colaborar com a comunidade que usa e desenvolve para o celular, sem custo algum, porém com 

algumas limitações. Caso for optado por criar uma empresa desenvolver profissionalmente é 

necessário se filiar a Symbian Foundation [9], que centraliza todo esse processo, para ter acesso a mais 

funcionalidades do sistema. Ressaltando que o acesso mesmo sem filiação é grande, visto que foi 

possível construir um sistema de segurança com captação de imagens e sons e utilização de conexão 

do celular, sem nenhuma licença, apenas com capacidades a nível de usuário. 



39 

 

Caso fossem utilizadas funções mais específicas do sistema, ou de baixo nível, seria 

necessário adquirir uma chave de desenvolvedor, que no momento do desenvolvimento desse projeto 

custa U$200 e somente empresas podem comprar. É importante lembrar que a Symbian Foundation 

está reformulando esse processo todo, visto que o Symbian está previsto para ser licenciado como 

Open Source (EPL) a partir de 2010, e assim possíveis mudanças nesse conceito virão nos próximos 

anos [9]. 

 

4.3 Trabalhos Futuros 

 Visto que o Symbian permite uma grande liberdade de acesso ao sistema, aplicações são 

ilimitadas, e considerando a integração de serviços necessária hoje em dia, torna a plataforma móvel 

um grande potencial para futuros trabalhos. 

Na continuação desse projeto seria interessante a integração do GPS, cada vez mais presente 

em celulares, e também de fácil acesso no Symbian. Esse GPS geraria um arquivo texto com 

informações a cada segundo relacionando o arquivo de vídeo que ele está se referindo, o tempo atual, 

e a posição que foi gravado o vídeo. 
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APÊNDICE A – Energy Profiler 

O Energy Profiler [24] é um programa distribuído gratuitamente, e ter por objetivo auxiliar os 

desenvolvedores a medir o consumo das aplicações, e assim fazer possíveis ajustes para aperfeiçoar 

aplicação. Ela é acionada e fica em background coletando dados, enquanto a aplicação que esta sendo 

inspecionada é executada. Existe a opção de tirar fotos da tela automaticamente, para no momento da 

análise seja possível ver qual parte do programa estava sendo executada, para poder comparar com os 

dados providos. 

 Essa aplicação tem a capacidade de medir os seguintes dados: 

 Potência 

Essa visão mostra a potência consumida em watts por milissegundos. A barra horizontal 

apresenta o valor médio da potência média para a região de medição ativa que é delimitado pelos 

marcadores verticais cinzentas. Existe um modo de seleção que permite examinar uma seção do 

gráfico.  

O indicador no canto mostra do tempo de bateria ou energia total consumida na região. Tempo 

de bateria é o tempo estimado que decorrerá antes que a bateria é totalmente descarregada. Esta 

estimativa é baseada no consumo médio medido ao longo de toda a região do gráfico. 

 Note que os indicadores normais referir-se a toda a região ativa. Com o tempo o modo de 

seleção, os indicadores de mudança de acordo com a área pintada 

 

 

Figura 25 Visão de potência 
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 Corrente 

Essa visão mostra a corrente consumida diretamente da bateria.  É possível selecionar o 

menu ferramentas> Normalizar, função que recalcula as medições de corrente para uma tensão 

de referência padrão 3.7V. Os indicadores no canto são os mesmo que na visão de potência. 

 

Figura 26 Visão de corrente 

 Carga CPU 

Essa visão mostra a carga da CPU durante um período de medição como uma percentagem do 

total da CPU disponíveis capacidade de processamento. Os valores estão entre 0 por cento e 100 por 

cento, onde 0 por cento não é de transformação e 100 por cento é máxima de processamento. Note-se 

que diferentes dispositivos móveis têm CPUs diferentes, tais como ARM9 e ARM11. Tamanhos de 

cache, largura de banda e latência de memória e desempenho do chipset também variam. Para obter 

detalhes, consulte as especificações do dispositivo Nokia (http://www.forum.nokia.com/devices) . 

 

Figura 27 Visão de uso de CPU 
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 Quantidade de RAM 

Essa visão mostra o uso de memória RAM durante o período. A unidade é megabytes. 

A linha que esta em baixo representa a memória alocada, e a de cima é o total de RAM 

disponível para o software S60.  

A memória RAM disponível para o software é diferente do valor total da DRAM em 

um dispositivo físico, porque a memória pode ser reservada para uso exclusivo. O símbolo 

delta indica a diferença entre o uso de memória máxima e mínima sobre a região. Essa 

diferença na quantidade de memória utilizada é o uso do sistema operacional global, não 

apenas o de sua aplicação. O valor para o delta ilustra a dinâmica de memória do aplicativo 

durante a medição. 

 A memória pode ter sido atribuída não somente por sua aplicação, mas também pelos 

componentes do sistema operacional que depende. Por esta razão, uma diferença de memória 

inicial e final de valores de uso, não significa necessariamente uma fuga de memória. É 

aconselhável verificar as aplicações em execução em segundo plano. Se o consumo de 

memória subir lentamente ao longo de dias, eventualmente causa um erro de memória cheia. 

 

Figura 28 Visão de quantidade de RAM 

 Velocidade da rede 

A visão de velocidade de rede apresenta o downlink (download) e o uplink (upload) 

velocidades através do IP. A unidade é kilobytes por segundo. Velocidades de downlink e uplink são 

mostradas simultaneamente na tela em verde e laranja, respectivamente. Note que você pode combinar 

essa visão com outros pontos de vista, através do recurso de exibição dupla, segurando a tecla [0].  

As barras de média e instantânea são tanto para downlink ou uplink de dados, dependendo da 

entrada selecionada. Você pode alternar a entrada de dados com o a tecla [4]. A mesma tecla também 
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alterna o indicador de canto que tem a quantidade total de dados transferidos para o downlink (seta 

para baixo) ou uplink (seta para cima). 

 

Figura 29 Uso da rede 

 Wireless LAN 

Aqui é informmado a força do sinal recebido, quando o dispositivo é conectado a uma estação 

base WLAN. Na tela inicial, o ícone WLAN é visível no canto superior direito. A intensidade do sinal 

recebido, é medida em decibéis previsto para 1 milliwatt (dBm), e os valores são tipicamente na faixa 

de -40 a -90 dBm. Valores próximos de -40 indicam as condições de sinal muito bom. 

 

Figura 30 Força sinal WLAN 

 

 Nível de sinais 

Essa visao mostra os níveis de sinal da rede de celular como os níveis de RX e TX. O nível de 

RX corresponde à potência do sinal recebido celular. O nível TX refere-se à potência de transmissão 

do rádio celular. Ambas as medidas estão em dBm. 
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 Níveis TX aparecem somente durante períodos de ativos de transmissão (de voz ou de dados). 

RX níveis estão disponíveis sempre que o dispositivo está conectado a uma rede celular. Isto significa 

que não há nível RX telefone no perfil Offline.  

No canto é mostrado uma  barra de valor instantâneo ou  médio. Os valores são para o sinal 

selecionado no indicador de canto. Você pode alternar o sinal escolhido com a tecla [4]. Ao contrário 

de todos os outros pontos de vista, o zero do eixo y está na parte inferior da tela. Níveis de RX são 

tipicamente entre -30 e -120 dBm (um valor mais baixo significa um sinal mais fraco), enquanto que 

os níveis TX dBm são positivos (um valor mais alto significa mais potencia). 

 

 

Figura 31 Nível de sinais 

 Energia gasta 

 Mostra a energia acumulada consumida durante o período de medição. A unidade utilizada é 

mili-Ampere-hora (mAh). Embora esta não seja a unidade de energia, é comumente utilizado para 

avaliar a capacidade das pilhas recarregáveis. Visão de energia não está disponível durante a gravação 

porque ela é calculada em tempo real.. 

 

Figura 32 Energia gasta acumulada 
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 Tensão na bateria 

Mostra os níveis de tensão na bateria. Conforme bateria descarrega, a tensão diminui o nível 

de cerca de 4,2 V para 3V até o telefone desligue. Na verdade o aparelho desliga antes que a bateria 

está totalmente esgotada e, portanto, a estimativa de tempo de bateria e tempo de funcionamento 

verdade são ligeiramente diferentes.  

 

Figura 33 Nível de tensão na bateria 

 Temporizadores da rede 3G 

Mostra os temporizadores da rede 3G temporizadores de inatividade de dados, também 

conhecido como T1 e T2. Possível estados da rede 3G são DCH, FACH, PCH_URA / PCH_CELL, 

IDLE, e  Out-of-Zone. Estes são simplesmente mapeados para inteiros 8, 4, 3, 1 e 0, respectivamente. 

Transições entre estes estados são ditados pela operadorora.  

A visão é um pouco experimental e geralmente requer o uso avançado (modo de visualização 

dupla), juntamente com uma visão de rede ou exibição potencia. A luz de fundo deve ser mantida 

ligada durante os ensaios para impedir que o dispositivo móvel entrar em sleep. Temporizadores 

podem estar no intervalo de 2 até 120. 

 

Figura 34 Temporizadores 3G 
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É importante ter algumas considerações antes de ler o gráfico gerado. A tabela mostra os 

possíveis estados que o aparelho pode estar durante uma medição de performance. 

Tabela 2 Diferentes estados possíveis do aparelho 

Nome do estado Ativo Dimmed Standby Desligado 

Interface Normal Normal Parcial Desligado 

Luz do LCD Ligado Desligado Desligado Desligado 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esses estados são importantes para levar em consideração a área do gráfico que estão com 

fundo escuro ou claro, como o exemplo da Figura 35. No caso do fundo ser mais escuro, a tela estava 

ligada, e no caso de ser fundo claro a tela estava desligada. 

 

Figura 35 Exemplo medição com tela ligada e desligada 

É possível medir em três diferentes tempos de amostragem: 0.25 segundos,1 segundo, 5 

segundos. Os tempos de um ou cinco segundos são mais precisos quando usado em standby. 

 Se somente a visão de potencia estiver sendo usada isso vai aumentar o consumo em torno de 

0.1 a 0.3 mA no modo de cinco segundos. É interessante ressaltar que o Energy Profiler tem um erro e 
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para uma potencia de 0.05W a medição real é de 0.07W. Para melhorar os resultados também não 

deve ser feito os testes com o carregador ligado. 


