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Resumo 
 

A recente evolução das tecnologias de comunicação e informação têm contribuído para a 

revolução do acesso a informação, alterando a forma como as pessoas pesquisam, 

descrevem e obtêm a informação. A computação ubíqua é um novo paradigma em que, os 

dispositivos com capacidade de comunicação e processamento estão ligados ao 

quotidiano das sociedades, capazes de se adaptarem aos ambientes que rodeiam o 

utilizador sem a percepção do uso dos mesmos. O uso destas tecnologias no processo 

educativo, tem levado ao nascimento de novas formas de educação, que possibilitam o 

acesso ao conhecimento através da interacção de quem aprende com os seus recursos e o 

ambiente em redor, por meio de aplicações que relacionam os dados relativos aos alunos 

com as informações sobre a sua localização física. 

Este trabalho descreve a elaboração de uma aplicação context-aware para e-learning, que 

possa funcionar em qualquer dispositivo, independente do seu sistema operativo, de modo 

a permitir que o professor através de um computador, gerir algumas actividades educativas 

básicas como a exibição de slides com funções de desenho, transferência de conteúdos e 

elaboração de questionários. A aplicação permite também ao aluno receber os conteúdos 

enviados pelo professor e responder aos questionários da aula através do seu telemóvel de 

uma forma rápida, eficiente e sem qualquer custo de comunicação. 

Este sistema e-learning foi desenvolvido com recurso a tecnologia Java, o que garante o 

seu funcionamento em qualquer plataforma, em qualquer sistema operativo desde que 

possua a máquina virtual Java instalada. A transferência de dados entre os dispositivos do 

aluno e do professor é suportada pela tecnologia, o Bluetooth usando o protocolo OBEX. 

Esta tecnologia é isenta de quaisquer tipos de licenças, adoptada ao nível mundial. 
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Abstract 
 

The recent developments in information and communication technologies have 

contributed to the revolution of information access, changing how people search, 

describe and obtain information. Ubiquitous computing is a new paradigm in which the 

devices hable of processing and communicating are liked to the every day life of  th 

society, able to adapt to environments that surround the user without the perception of 

their use. The use of these technologies in education has led to the birth of new forms of 

education, which enables access to knowledge through the interaction of the learner 

with the resources and surround environment, through applications the relate data of 

students with information about their physical location. 

This document describes the development of a context-aware application for e-learning, 

which can run on any electronic device, regardless of its operation system, to allow the 

teacher to manage some basic educational activities through a computer, such as slide-

show with drawing functions, content downloading and compiling questionnaires. The 

application allows the student to receive the content send to the teacher and respond to 

the class questionnaires via mobile phone quickly, efficient and without any 

communications cost. 

This e-learning system was developed using Java technology, which guarantees its 

operation in any platform, on any operation system that has provided the Java Virtual 

Machine installed. The data transfer between the student’s device and teacher’s device is 

made, using the OBEX protocol. This technology is free from any types of licenses, 

adopted worldwide. 
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1.Introdução 
 

Nos últimos 25 anos, têm-se registado uma crescente evolução das tecnologias de 

comunicação e informação. Nos anos 80 foi introduzido o computador pessoal, que 

trouxe a computação para o lar, bem como a sua introdução no ensino e noutros sectores 

de actividades. Na década de 90 surge a Word Wide Web, que revolucionou o acesso à 

informação, alterando a forma como as pessoas pesquisam, descobrem e acedem à 

informação. O uso deste tipo de tecnologias na educação, permite a introdução de novos 

métodos de aprendizagem e de novos dispositivos electrónicos. A inclusão das TIC no 

ensino desenvolveu um novo conceito de educação denominado por educação à 

distância ou e-learning  [44]. 

Com o avanço da electrónica emergiram novas tecnologias móveis, que causaram um 

enorme impacto na vida quotidiana das pessoas. Através do uso de dispositivos 

electrónicos que recorrendo a redes de comunicação sem fios tais como o GSM, o Wi-fi e 

o Bluetooth, vieram permitir o acesso à computação e aos recursos Web, em qualquer 

lugar a qualquer altura.  

A nível de software estes dispositivos possibilitam a integração de ferramentas que só 

estavam presentes nos computadores convencionais como ler MP3, PDF, bem como a 

possibilidade de ser possível a instalação e a execução de aplicações escritas em 

linguagem de alto nível como é o caso da Linguagem Java [19]. Em termos de hardware 

possuem registos impressionantes no que diz respeito a capacidade de processamento e 

memória. 

Devido à sua simplicidade, funcionalidade, portabilidade e facilidade de utilização, estes 

dispositivos móveis assumiram uma enorme popularidade, estando inseridos na estrutura 

das nossas vidas. 

 Associando as potencialidades da computação móvel à educação à distância surge uma 

nova forma de ensino com recurso as novas tecnologias moveis, o m-learning. Este 

recente conceito de aprendizagem usa os dispositivos móveis tais como o telemóvel, o 

PDA, o smartphone e as redes de comunicação sem fios para aumentar a experiência de 

aprendizagem [44]. A combinação destas tecnologias permite motivar e envolver quem 

queira aprender em qualquer local a qualquer momento. Com m-learning nasce a 
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possibilidade de acesso ao conhecimento por via de aplicações que permitem a interacção 

de quem aprende com os seus recursos e o seu ambiente em redor através da percepção 

da sua mobilidade e do seu contexto. Estas aplicações que utilizam a informação do 

contexto do aluno são denominadas aplicações context-aware. No apoio à educação, as 

aplicações context-aware permitem relacionar dados relativos aos alunos, tais como as 

suas opções e objectivos, com informações implícitas decorrentes a sua localização física. 

 

Portanto pretende-se com o desenvolvimento deste projecto, criar um sistema e-learning 

que assenta numa aplicação context-aware, baseada na proximidade entre aluno e 

professor normalmente. No ambiente da sala de aula, o professor ministra a aula com 

recurso a uma apresentação de transparências recorrendo a software instalado no seu 

computador ou através de quadros interactivos. Quando o professor deseja fornecer esse 

material para os alunos durante a aula, é necessário disponibilizar esses conteúdos num 

portal só depois via Web, os alunos podem descarregar esses elementos.  

Com a aplicação desenvolvida neste trabalho, pretende-se que o professor no seu 

computador, possa fazer a presentação de slides da aula, fazer anotações nos slides, criar 

questionários e notas da aula. O aluno através do seu telemóvel pode aceder aos 

conteúdos disponibilizados pelo professor, bem como responder as questões que são 

colocadas pelo professor durante aula de uma forma rápida e eficiente. 

 

1.1 Objectivos 

 

Este trabalho tem como objectivo principal, a elaboração de uma aplicação context-aware 

para e-learning sem custos de comunicação e que possa funcionar em qualquer 

dispositivo, independente do seu sistema operativo, de modo a permitir que o professor 

possa gerir algumas actividades básicas tais como: Exibição de slides da aula; Fornecer 

conteúdos da disciplina (slides, questões, notas de aula);  
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Elaborar questionários de resposta curta e escolha múltipla. Por outro lado, pretende-se 

que o aluno usar as seguintes funções na sala de aula: Aceder conteúdos da disciplina 

(questionários, notas de aula); Responder aos questionários.  

Para responder aos objectivos propostos, a aplicação têm de ser independente da 

plataforma. A tecnologia Java é uma referência, sendo suportada pela a maioria dos 

dispositivos móveis, por estes motivos. Para efectuar o estabelecimento da comunicação 

professor e aluno pretende-se testar duas tecnologias: o Bluetooth e os Web Services. 

 

1.2 Motivação 
 

Com o desenvolvimento desta aplicação pretende-se potenciar a utilização das 

tecnologias de comunicação móveis nas práticas educativas, tendo como finalidade a 

motivação dos alunos para a aprendizagem dos conteúdos, aproveitando não só as 

vantagens que essas tecnologias mas também o facto de estarem presentes na sua vida 

quotidiana. Pretende-se assim criar um ambiente interactivo na sala de aula entre alunos e 

professor através da utilização de dispositivos electrónicos (computador e telemóvel) e de 

redes de comunicação sem fio (Bluetooth), de forma que sem a necessidade de contacto 

físico, o aluno possa adquirir os materiais didácticos fornecidos pelo professor e possa 

aceder a partir do seu telemóvel a esses mesmos conteúdos em qualquer lugar em 

qualquer momento, bem como submeter se avaliação.  

 

1.3 Organização da Dissertação 

Esta dissertação é composta por 7 capítulos sendo o primeiro a introdução que descreve o 

contexto do desenvolvimento deste trabalho. 

 No segundo é feito o enquadramento com o tema da dissertação apresentada, 

nomeadamente são apresentados os conceitos e-learning, m.learing e context-awaew.   
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No terceiro capítulo é explicado a tecnologia da tecnologia Bluetooth explicando todos os 

seus aspectos do funcionamento desta tecnologia aprofundando um dos protocolos da sua 

arquitectura o OBEX (Object Exchange Protocol). 

 No quatro capitulo é apresentada a tecnologia Web-Services, nomeadamente a  sua 

arquitectura, bem como os protocolos que estão por trás do seu funcionamento.  

No quinto capítulo é apresentada a tecnologia Java no seu geral e em particular da versão 

JME bem como os aspectos relacionados com o suporte Bluetooth para Java. 

No sexto capítulo é apresentado toda a implementação do trabalho que se pretende 

desenvolver. Inicialmente é feita uma definição geral do trabalho que é proposto, 

seguidamente é feita a descrição do funcionamento do sistema e-learning.  

O sétimo capítulo é dedicado, aos testes e resultados obtidos e às conclusões deste 

trabalho relativamente o objectivo inicialmente traçado para este trabalho e perspectiva-

se as possibilidades de evolução futura do trabalho 
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2.Computação móvel, ubíqua e a sua aplicação no 

ensino  

Este capítulo propõe-se abordar as tecnologias de computação móvel e a sua 

aplicabilidade na aprendizagem. São apresentados os conceitos de computação ubíqua, 

e-learning, m-learning e um conjunto de casos de m-learning. 

 2.1 Computação ubíqua 

A computação ubíqua definida por Mark Weiser propõe a existência de uma nova 

ideologia, onde a computação esta presente em todo lugar e em qualquer momento. 

Segundo Weiser [61]: ”As tecnologias mais brilhantes são aquelas que desaparecem. 

Elas misturam-se com as estruturas presentes no nosso dia-a-dia até que não se 

possa perceber a sua presença”, isto significa que os dispositivos estão ligados ao 

nosso quotidiano de um forma transparente.  

A computação ubíqua é referenciada como equivalente à computação pervasiva, 

combinando elementos desta com a Computação móvel. Ao mesmo tempo que temos o 

facto da computação pervasiva ser invisível ao utilizador, temos o acesso a dispositivos 

móveis, capazes de ser adaptarem aos ambientes que rodeiam o utilizador [14]. 

Uma das principais áreas de pesquisa dentro da computação ubíqua é a computação 

sensível ao contexto (context-aware). A computação context-aware, consiste na 

capacidade dos dispositivos computacionais poderem tanto perceber, como reagir as 

informações de contexto para facilitar as actividades humanas, significa que os 

sistemas computacionais são capazes de recolher um conjunto de características de 

uma determinada situação ou ambiente e adaptar-se de acordo com essas informações 

[9].  

2.2 e-learning 

 

O ensino tradicional tal como o conhecemos, é feito de uma forma presencial na sala 

de aula onde o professor apresenta o material de aprendizagem a um grupo de alunos. 

Este processo de aprendizagem depende da interacção e da participação. Obviamente 
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que tem muitas vantagens como o contacto directo e a obtenção imediata de feedback 

entre os intervenientes. Contudo o método tradicional de ensino tem algumas 

desvantagens como por exemplo, se o aluno não se encontra presente ou se não tem 

aptidões para alguma da matéria [21]. 

O forte desenvolvimento tecnológico que se verifica actualmente permitiu um grande 

desenvolvimento dos processos de comunicação e de transmissão de informação. O 

acesso à Internet e dos serviços WWW, veio facilitar o acesso à informação à 

sociedade em geral, independentemente do momento temporal e do espaço físico. O 

rápido crescimento destas tecnologias tornou possíveis novos métodos de ensino que 

preenchem algumas lacunas do ensino tradicional. 

O e-learning é definido como uma nova experiência de aprendizagem através do uso 

das novas tecnologias de comunicação e informação. Este é baseado no uso do 

computador ou de outro dispositivo electrónico (por exemplo um telemóvel) e das 

tecnologias de rede, de forma a promover a formação materiais didácticos e de 

aprendizagem [48] [25].  

 

2.3 Principais funcionalidades do e-learning 

 

O e-learning permite auxiliar a aprendizagem tradicional através de serviços 

complementares tais como entrega on-line de materiais de aprendizagem, suporte para 

trabalho colaborativo, comunidades virtuais, etc. Estas funcionalidades podem ser 

agrupadas em quatro categorias [58] [59]: 

� Acesso a recursos: Os recursos podem ser divididos em três grupos: objectos 

de suporte, metadados de suporte a aprendizagem, testes e questões. Os 

objectos de suporte são todo tipo de material em formato digital, hiperligações 

para outros recursos disponíveis noutros locais ou elementos dinâmicos como 

por exemplo simuladores. Os metadados funcionam como repositórios de 

informação estruturada que tem como função ajudar a catalogar e facilitar a 

pesquisa e reutilização de recursos. Finalmente os testes e questões, consiste 
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na criação de um conjunto de questões e respostas para serem usadas em testes 

formais automáticos para avaliação. 

 

� Serviços específicos de e-learning: Destes serviços, destacam-se os serviços 

de gestão de conteúdos, gestão de conhecimento, avaliação, ferramentas de 

apoio a aprendizes e instrutores na gestão dos seus recursos. 

� Serviços comuns: são serviços que se destinam ao suporte aos vários tipos de 

utilizadores das universidades e integração com os seus sistemas de 

informação, tendo por base os perfis dos utilizadores. Neste tipo de serviços, 

também se incluem as ferramentas colaborativas: as síncronas como por 

exemplo os chats, sistemas de videoconferência, aplicações partilhadas, 

sistemas de VOIP, etc; ou assíncronas como os fóruns, FAQS, e-mail, blogs, 

entre outros. 

� Apresentação: Os conteúdos de qualquer sistema e-learning devem estar 

acessíveis desde um ponto comum, como por exemplo um portal, usando um 

simples browser, mas também podem ser usadas outro tipo de aplicações.  

Perante esta vasta disponibilidade de serviços e novos métodos de aprendizagem, 

fornecidos pelo e-learning, atendendo às tecnologias de comunicação e informação 

envolvidas, coloca-se o desafio de disponibilizar estes conteúdos para sistemas móveis.  

 

2.4 M-learning 

Novos modelos educacionais estão a desenvolver-se, na tentativa de auxiliar as teorias 

tradicionais de ensino e aprendizagem que se tornam ineficientes na construção do 

conhecimento. Aliado a isso a crescente necessidade da mobilidade das pessoas, 

informação, fisicamente e geograficamente distante, além de troca de espaços formais 

de educação, possibilitam a criação do conceito de aprendizagem com mobilidade ou 

m-learning [37] [54]. O m-learning introduz novas formas de aprendizagem através 

utilização de dispositivos móveis com comunicações sem fios, de forma transparente 

e com elevado grau de mobilidade [37] [44]. Desta forma é possível aprender em 

qualquer lugar em qualquer momento ou seja, as tecnologias móveis sem fios 
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disponibilizam ao utilizador o acesso rápido a uma grande e diversificada quantidade 

de informação, facilitando a comunicação e interacção entre as pessoas que estão 

geograficamente e temporariamente distantes. 

O m-learning é um caso particular de e-learning que permite um forte suporte para 

uma aprendizagem eficaz graças a computação móvel, independentemente da 

localização, tempo, espaço [48]. 

2.5 Alguns projectos em E-learning 
 

2.5.1 Cooties 

O Cooties é um jogo de simulação e colaborativo no qual num ambiente de sala de 

aula, os alunos examinam a evolução de doenças. Nesta aplicação cada aluno 

selecciona uma personagem no seu dispositivo móvel como mostra a Figura 1. O 

docente determina os níveis de imunidade de cada personagem, a que é infectada e 

inicia a infecção. Os alunos podem transferir informação através de infravermelhos, 

podendo desta forma transmitir a infecção. Após a personagem manifestar o vírus, o 

aluno deve reunir-se com a restante turma afim de analisar a evolução e transmissão da 

doença entre as personagens do jogo. 

 

 

Figura 1 Ecrã de definição da personagem do aluno [48 

2.5.2 Quizionarium 

O quizionarium é um jogo que surge na forma de um quizz como mostra a Figura 2, ou 

seja um jogo com perguntas com respostas de escolha múltipla. Este jogo é dirigido 
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para o mercado cultural e educação. O quizionarium pode ser jogado num telemóvel 

através de uma interface desenvolvida em Flash Lite, ou a partir da Internet bastando 

aceder a página do jogo [17].  

Para jogar o quizionarium, o jogador necessita de se registar na página da Internet onde 

recebe o seu login de acesso e a respectiva palavra passe bem como informações acerca 

do funcionamento do jogo. Para iniciar o jogo o jogador efectua o login, em seguida 

serão apresentadas várias opções onde poderá escolher o ciclo, o ano lectivo, as 

disciplinas de um ano lectivo e o domínio dentro de uma determinada disciplina. O 

jogo é iniciado quando o jogador escolhe um tema dos doze possíveis de uma 

determinada disciplina. Neste momento será apresentada uma pergunta com quatro 

respostas das quais somente uma se encontra correcta. Se o jogador acertar a pergunta, 

volta a jogar escolhendo outro tema, caso contrario perderá uma vida das três com que 

iniciou o jogo. O jogador começa o jogo no nível 1, para passar de nível o jogador terá 

que responder correctamente a nove questões, ou em alternativa, terá que responder a 

uma questão surpresa que tem um tema desconhecido e é mais difícil, caso o jogador 

acerte esta questão passará automaticamente para o nível seguinte aumentando a sua 

pontuação, se falhar perderá uma vida e a sua pontuação será reduzida para metade 

[17] 

 

Figura 2 Menu principal do jogo e exemplo de uma pergunta [17] 
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2.6 Context-Aware E-learning 

Como já foi referido, um sistema context-aware é capaz de analisar o ambiente de 

computação e reagir de acordo com as mudanças nesse ambiente, cada modificação 

pode exigir o início de uma série de medidas a serem tomadas no ambiente, para 

manter sua funcionalidade plena, uma vez que o mesmo precisa se adaptar as 

necessidades do utilizador [8]. 

Um sistema e-learning baseado na computação sensível ao contexto considera vários 

parâmetros que contribuem para os contextos do aluno. Usando esses parâmetros de 

contexto, o sistema dará informações personalizadas ao utilizador [15]*. A comunidade 

da computação ubíqua define contexto como “Contexto é qualquer informação que 

pode ser usada para caracterizar um entidade. Uma entidade é uma pessoa, um lugar 

ou um objecto que é considerado relevante para a interacção entre o utilizador e a 

aplicação, incluindo o utilizador e a aplicação.” 

Numa aplicação educacional sensível ao contexto os elementos do contexto (localização 

do aluno, dispositivos, actividades, recursos, etc.), devem ser considerados como 

integrantes do processo educativo, auxiliando o aluno na sua própria aprendizagem e na 

percepção dos elementos que se encontram a sua volta [18].  

No apoio à educação, a consciência de contexto permite relacionar informações 

explícitas ao aluno tais como as suas preferências e objectivos como informações 

implícitas decorrentes a sua localização física. Desta forma a aplicação context-aware 

indica para o aluno de maneira pró activa um determinado evento ou um recurso do seu 

interesse disponível no contexto que envolve o aluno [4]. Possibilita a interacção do 

aluno com os recursos e com o ambiente em redor de uma forma contínua através da 

percepção da sua mobilidade e contexto. Os sistemas educacionais sensíveis ao 

contexto podem melhorar a interactividade nos diversos contextos em que se move. 

Significa isto, que a aplicação percebe o aluno tanto no virtual como no real (contexto), 

sendo possível relacionar os conhecimentos com a realidade criando os seus próprios 

caminhos de aprendizagem em interacção com o meio. 
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Existem muitos trabalhos feitos em sistemas sensíveis ao contexto e-learning e em 

cada um deles determinado subconjunto de parâmetros é considerado para o contexto. 

Em seguida vai ser dada uma visão geral dos parâmetros de contexto dos diferentes 

sistemas sensíveis ao contexto [15]: 

� Perfil pessoal do aluno: O perfil pessoal do aluno contém informações pessoais 

sobre o aluno tais como o nome, número do aluno, data de nascimento, 

conhecimentos do aluno, etc. 

� Nível de especialização do aluno: Nível de conhecimento do aluno que serve para 

indicar se o aluno é um iniciante ou se é perito numa determinada matéria. 

� Estilo de aprendizagem: Corresponde aos meios de comunicação utilizados pelo 

aluno para aprender a matéria. Esses meios podem ser áudio, vídeo, texto, 

animação, etc. 

� Preferências do aluno: A maioria dos sistemas sensíveis ao contexto concentra 

neste parâmetro. Consiste nas preferências de estilos de aprendizagem. 

� Intenção do aluno: Significa a intenção do aluno em utilizar uma determinada 

aplicação e-Learning. O aluno pode usar os conteúdos e-Learning para fins de 

investigação, aprender um determinado conceito, etc. 

� Situação do aluno: Defina a situação em que se encontra o aluno ou seja o que o 

aluno esta a fazer em determinado momento e qual a sua localização física. 

� Qualidade do serviço de aprendizagem (QoLS): Contém os requisitos funcionais e 

não funcionais de qualidade. Os requisitos funcionais são a largura de banda da 

rede e tempo de resposta. Os requisitos não funcionais são a eficácia, a segurança e 

o custo. 

� Rede: A rede pode ser por cabo ou ser um tipo de rede sem fios. 

� Dispositivo: O dispositivo utilizado pelo aluno pode ser um telemóvel, um 

computador portátil, um computador de secretária, um PDA, etc. 

 

Para uma melhor captura do contexto do aluno, os parâmetros de contexto acima 

descritos usados pelos sistemas sensíveis de contexto, são organizados em três sub-

contextos : 
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� Contexto Pessoal: Corresponde a informação sobre os dados pessoais do aluno, tipo 

de personalidade, e nível e conhecimento do aluno. 

� Contexto de Abstracção: Contém as informações sobre a abordagem da 

aprendizagem ou preferências, intenção do aluno e estilo de aprendizagem. 

� Contexto de Situação: O contexto de situação descreve a situação, da rede e do 

dispositivo usado pelo aluno 

2.7 Vantagens do e-learning 
 

 O e-learning é um dos modelos de formação com maior potencial de crescimento, sendo, 

provavelmente o que apresenta maiores vantagens para o utilizador. Iremos então referir 

cada um dos pontos fortes do e-learning. Das vantagens do e-learning aqui apresentadas 

alguns são de teor prático, outras de teor empresarial e ainda relacionadas directamente 

com a informação. Assim temos [9]: 

� Facilidade de acesso: O e-learning permite a aprendizagem em qualquer lugar e em 

qualquer altura. Por ser baseado na Internet, o e-learning permite que o formando 

possa aceder aos conteúdos do curso em sua casa, no escritório, num quarto de hotel, 

em viagem ou em qualquer lugar remoto do planeta.  

� Simplicidade de utilização: Para entrar no mundo do e-learning é necessário possuir 

alguns conhecimentos em informática (saber usar um computador) e de Internet 

(saber navegar).  

� Desfragmentação de conteúdos: No e-learning, os conteúdos dos cursos está dividido 

em unidades pequenas que podemos designar por módulos. Tornando o processo de 

aprendizagem adequado às exigências profissionais dos nossos dias ou seja formação 

mais completa e em menos tempo.  

� Eficácia: O e-learning possibilita uma formação personalizada, ou seja são os alunos 

que determinam o seu ritmo de aprendizagem e frequentar os cursos de acordo com as 

suas opções e interesses 

� Economia: A introdução do e-learning nas empresas veio substituir o formador pela 

distribuição de conteúdos electrónicos. Com o e-learning os trabalhadores podem 

aceder aos conteúdos dos cursos nos seus locais de trabalho, permitindo assim uma 

diminuição das horas em que eles se afastam do seu local de trabalho, interrompendo 

as suas funções, e com os custos que isso implica para a sua produção [46].  
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� Reforço da cultura empresarial: O e-learning permite que as empresas e organizações 

instruam os seus colaboradores, clientes ou parceiros com informação e processos 

permanente actualizados.  

� Rapidez: As empresas sabem que a sua sobrevivência num mercado cada vez mais 

competitivo depende da rapidez de adaptação à mudança. Graças ao e-learning a 

empresa poderá mais rapidamente distribuir informação, quer seja sobre um novo 

produto, um novo serviço ou uma nova orientação estratégica, tornando assim a 

empresa mais forte quer ao nível da competitividade, quer ao nível da produtividade.  

� Actualização de conteúdos: O e-learning possui sistemas de gestão que permitem a 

actualização da informação em qualquer momento de uma forma rápida e simples. 

Esses sistemas são denominados de LMS (Learning Management Systems) e são 

responsáveis por corrigir falhas ou erros, inserir novos elementos ou inserir novos 

módulos durante qualquer momento do processo de formação. 

� Uniformidade: Com o e-learning a distribuição do material de aprendizagem é feita 

de forma uniforme por todos os utilizados, reduzindo assim as hipóteses de 

interpretações erradas. Outra garantia da uniformidade do e-learning passa pelo 

estabelecimento de regras para o desenvolvimento de conteúdos de formação, ou seja 

um conjunto de normas que explicam como devem ser desenvolvidos os conteúdos. 

� Interacção e interactividade: As plataformas e-learning usadas incluem ferramentas 

que possibilitam um ambiente interactivo entre os formadores e os formandos.  

� Espírito de comunidade: A interacção entre os alunos contribui para um espírito de 

comunidade que distingue o e-learning dos outros modelos de formação. Ao longo da 

aprendizagem criam laços entre eles que resultam do intercâmbio de experiencias e 

trocas de conhecimentos. 

 

2.8 Desvantagens do e-learning 
 

Apesar do e-learning possuir inúmeras vantagens, também possui muitas limitações em 

determinados aspectos [9] [38]. 

2.8.1 Aspectos Técnicos  
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� Dificuldades técnicas relativamente à Internet, nomeadamente na velocidade de 

transmissão de imagens e vídeos. 

� A questão da segurança nas ligações, também um factor a ter em conta, dado o receio 

por parte dos utilizadores, de que terceiros possam aceder remotamente ao seu 

dispositivo. 

� Incompatibilidade das ferramentas e-learning com os dispositivos electrónicos. 

� Componentes tecnológicos em rápida desactualização. 

 

2.8.2 Aspectos Pedagógicos  
 

� Necessidade de maior esforço para a motivação dos alunos 

� Limitações em alcançar objectivos na área afectiva e atitude, devido ao 

empobrecimento de troca de experiencias entre professor e aluno. 

� Limitação no desenvolvimento de socialização do aluno 

� Exigência de maior disciplina e auto-organização por parte do aluno. 

� Aumento da eficiência do controlo do processo de avaliação, de forma a garantir que 

as questões para a avaliação são realizadas somente pelo aluno e não por outra 

pessoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 3. Tecnologias de Comunicação  

 

3.1 Bluetooth 
 

O Bluetooth é uma tecnologia sem fios desenvolvida em 1994, pela Eriksson, para 

possibilitar a comunicação a curta distância de voz e dados entre dispositivos electrónicos 

. Trata-se de uma tecnologia que utiliza o ar como meio físico de propagação, utilizando 

as ondas rádio, para a recepção e transmissão de informação. O Bluetooth é um padrão de 

comunicação público isento de quaisquer tipos de licenças. Relativamente a segurança, o 

Bluetooth apresenta um sistema de frequência de sinal que permite uma ligação segura e 

robusta mesmo em ambientes que possam estar sujeitos a efeitos de elevado ruído e 

grande interferência . 

A escolha do nome desta tecnologia é uma homenagem a um rei viking do século X de 

seu nome King Harald Blatand, em inglês Harald Bluetooth, este rei foi responsável pela 

unificação dos reinos da Dinamarca e Noruega, tal como é objectivo desta tecnologia, ou 

seja representar a união das industrias da computação, telefónicas entre outras. 

 

3.1.1 História do Bluetooth 

 

Em 1994 a empresa Ericksson Mobile Communication interessada em conectar 

telemóveis com outros dispositivos sem a necessidade de cabos, iniciou um estudo em 

Lumb na Suécia sobre o possível desenvolvimento de uma tecnologia que pudesse 

efectuar a comunicação sem fios entre dispositivos móveis e acessórios e que fosse barata 

e com baixo consumo de energia. Assim este estudo resultou num sistema de rádio de 

curto alcance chamado MCLink, com a evolução deste projecto a Ericksson apercebeu-se 

que o MCLink poderia ter sucesso já que se tratava de uma implementação fácil e barata. 

No início de 1997 este projecto começou a despertar a interesse de outras empresas de 

dispositivos electrónicos. Sendo assim em Fevereiro de 1998 foi criado o SIG (Special 
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Intereted Group) formado pelas empresas Ericksson, IBM, Intel e Nokia, colocando em 

colaboração, assim empresas referentes às áreas da telefonia móvel, computadores e 

processadores, com o objectivo de garantir o uso e a interoperabilidade da tecnologia nos 

diversos dispositivos electrónicos. A partir deste momento o Bluetooth começou a ser 

uma realidade no mundo das Telecomunicações, muito também pelas suas 

características.[60]. 

 

3.1.2 Especificações da Tecnologia 

 

O Bluetooth é uma tecnologia sem fios robusta, de baixo consumo de energia e custo, 

com objectivo de interconectar diferentes dispositivos. Como se trata de uma tecnologia 

aberta a todo mundo, usa sinais de radiofrequência, nomeadamente a banda de rádio 

frequência que opera na faixa ISM (Industrial, Scientific, Medical) centrada na 

frequência de rádio aberta de 2,45GHz, logo não requer quaisquer licenças. [45]. 

A comunicação entre dispositivos dá-se através de uma técnica denominada FH-CDMA 

(Frequency Hopping – Code Division Multiple Acess) através da qual a frequência é 

dividida em vários canais. O dispositivo que estabelece conexão ou seja o transmissor 

envia um sinal sobre uma série de frequências de rádio através de uma técnica designada 

por espalhamento espectral (Spread Spectrum) e em seguida as frequências da 

transmissão “saltam” de canal em canal a uma taxa de 1600 saltos/s. Esta técnica de salto 

de frequência tem o nome de Frequency Hopping. Estes procedimentos vão permitir que 

só uma pequena parte da banda seja ocupada, o que torna a faixa ISM inume à maioria 

das interferências, finalmente receptor ao sintonizar essas frequência em sincronismo 

com o transmissor capta o sinal [45]. 

O Bluetooth divide a banda passante em 79 portadoras espaçadas de 1MHz, isto significa 

que existem 79 frequências nas quais um dispositivo pode transmitir informação. Esta 

sequência particular de frequências é estabelecida pelo transmissor que é também 

designado por dispositivo mestre, responsável pelo controlo do canal de transmissão. Os 

outros dispositivos que participam na conexão são denominados de escravos e devem 

estar sincronizados com o mestre. A técnica de Frequency Hopping, dada a sua elevada 
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taxa de variação das frequências, consegue ter uma óptima resistência às interferências. 

Na Figura 3 pode-se observar os vários dispositivos ocupando diferentes frequências ao 

longo do tempo de forma a minimizar potenciais interferências. 

 

Figura 3 Frequency Hopping 

A tecnologia Bluetooth para poder ser usada pelos mais variados dispositivos encontra-se 

dividida em três distintas classes tendo em conta o alcance máximo do Bluetooth [60]: 

� Classe 1: Para equipamentos com potência máxima de 100mW e um alcance de 

aproximadamente até 100 metros. 

� Classe 2: Para equipamentos com potência máxima de 2,5mW e um alcance de até 10 

metros. 

� Classe 3: Para equipamentos com potência máxima de 1mW e um alcance de até 1 

metro. 

3.1.3 Datagrama Bluetooth 

A informação que é trocada entre dois dispositivos Bluetooth ocorre mediante a 

utilização de um conjunto de slots que formam um pacote de dados como mostra Figura 4  

[53].  
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Figura 4 Formato do pacote Bluetooth 

O pacote Bluetooth da figura 2 é constituído por três partes fundamentais [53]:  

� Código de Acesso (Acess Code): É a primeira parte do pacote, indica a identificação 

do dispositivo endereçado, permite o sincronismo das unidades que constituem a 

piconet e a compensação da componente DC. Tal como mostra a Figura 5, o Código 

de Acesso é dividido em três campos, o preâmbulo responsável pela compensação 

DC, o campo de sincronismo formado pelo código LAP (Lower Address Part) e no 

final o campo de trailer formado por uma sequencia binária que melhora ainda mais a 

compensação DC. 

 

Figura 5 Formato do Acess Code[53] 

� Cabeçalho (Header): O cabeçalho do pacote Bluetooth da Figura 6 é formado por 6 

campos: 

 

Figura 6 Formato do Header [53] 

o AM-ADDR: Endereço de 3bits para cada unidade slave activo na piconet. 

o TYPE: Tipo de pacote. Existem 16 tipos de pacotes cuja interpretação do seu 

significado depende do tipo de comunicação (SCO ou ACL). 
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o FLOW: Responsável pelo o controlo do fluxo de pacotes ACL. O valor 0 indica que a 

transmissão deve ser interrompida e o valor 1 indica que a transmissão pode 

continuar. 

o ARQN: Indica se um pacote foi enviado ou não com êxito. O valor 1 indica que não 

houve falhas na transmissão e então é enviado um ACK, caso valor seja 0 significa 

que houve falha sendo enviado um NAK. 

o SEQN: Determina a ordem de um pacote de informação com CRC (Cyclic 

Redundancy Check), para que o receptor possa identificar retransmissões de pacote 

devido a perda de um ACK. 

o HEC: Tem como função verificar se existem erros no cabeçalho. 

� Informação (Payload): A última parte do pacote Bluetooth contém a mensagem a 

transmitir que pode ser dados, voz ou ambas. É a parte que realiza a verificação dos 

erros da transmissão. O campo de payload é dividido em três partes: Cabeçalho, o 

Corpo da Mensagem e ainda um campo constituído por código CRC para a 

verificação de erros de transmissão. 

3.1.4 Topologias de Rede Bluetooth 

Como referido anteriormente dois ou mais dispositivos podem comunicar usando 

conexões Bluetooth. Nesta tecnologia, o dispositivo que iniciou a conexão têm o papel de 

mestre, tendo como funções o controlo da transmissão de dados e o sincronismo dos 

dispositivos, enquanto que os outros dispositivos se tornam escravos, que se organizam 

de forma a formar uma rede Bluetooth denominada piconet [60]. Cada piconet pode 

possuir até 8 dispositivos (um mestre e 7 escravos). Todos os dispositivos estão 

sincronizados ao clock e ao salto da frequência de transmissão do dispositivo mestre. Os 

escravos não podem comunicar direc tamente entre eles, é preciso que toda a 

comunicação passepelo mestre. Para que os escravos possam transmitir dados, é 

necessário que o mestre atribua um tempo (slot) de transmissão a esses dispositivos. Cada 

piconet tem um único mestre, visto que o canal físico que caracteriza a piconet é definido 

pelo clock e pelo endereço do dispositivo mestre, logo é impossível um dispositivo 

mestre ter essa função em duas ou mais piconets [39]. Na Figura 7, podemos observar um 

exemplo de uma piconet, com um elemento mestre e quatro elementos escravo. 
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. 

 

Figura 7 Exemplo de uma piconet 

       

Quando ocorre a sobreposição de duas ou mais piconets no espaço e no tempo, cria-se 

uma rede scatternet. Graças a esta topologia os dispositivos podem estabelecer múltiplas 

conexões, isso significa que um dispositivo escravo numa piconet pode ser mestre noutra. 

Um dispositivo escravo também pode pertencer a múltiplas piconets estabelecendo 

conexões com diferentes dispositivos mestres [39] como mostra a Figura 8. 

 

Figura 8 Exemplo de uma Scatternet 
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3.1.5 Pilha Protocolos do Bluetooth 
 

 
 

Figura 9 Pilha protocolos do Bluetooth 

 

Com o objectivo de permitir que dispositivos de diferentes fabricantes possam 

interconectar-se de uma forma compatível e transparente, é necessário não só uma 

implementação física de um sistema de rádio mas também uma complexa pilha de 

protocolos implementada em software que permita a localização, conexão e troca de 

informação entre dispositivos.  

A pilha protocolos do Bluetooth da Figura 9 é constituída pelas seguintes camadas [28] 

[29]: 

Radio: É a camada responsável pela descrição das características físicas que o transmissor e 

o receptor devem possuir, tais como o esquema da modulação, alcance da transmissão, 

tolerância à frequência e grau de sensibilidade [40].  

BaseBand: Responsável pelo estabelecimento de conexões dentro de uma piconet, pela 

formatação dos dados de transmissão recebidos e enviados para a camada rádio e pela 

sincronização da comunicação [40]. 
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Link Manager: É a camada responsável pela configuração e gestão das conexões 

estabelecidas na camada Baseband. Utiliza o protocolo LMP (Link Manager Protocol), que 

gere as propriedades do meio de transmissão. Também efectua controlo do tamanho dos 

pacotes na transmissão e das chaves de encriptação para a autenticação . 

HCI (Host Controller Interface): É a camada que permite estabelecer a ligação entre as 

camadas superiores da pilha com as camadas inferiores, isto significa que actua como uma 

interface padrão de acesso as camadas BaseBand e Link Manager por parte das camadas 

superiores da pilha de protocolos . 

Logical Link Control and Adaptation Protocol (L2CAP): Fornece serviços de dados 

orientados a ligação e orientados aos pacotes dos protocolos das camadas superiores. É 

também a camada responsável pela multiplexação entre os diferentes protocolos das camadas 

superiores e também pela segmentação e assemblagem dos pacotes de dados recebidos pelas 

camadas acima e esperado num determinado formato pelas camadas abaixo [40]. 

Service Discovery Protocol (SDP): É a camada que dispõe de meios para que aplicações do 

tipo cliente possam efectuar a procura sobre serviços disponibilizados por aplicações do tipo 

servidor, tais como informação dos dispositivos e as características dos serviços oferecidos. 

RFCOMM (Rádio Frequency Communication): O protocolo RFCOMM efectua a emulação 

dos circuitos da porta RS-232 (porta série), deste modo permite suportar diferentes tipos de 

aplicações que usam a porta serial. O RFCOMM suporta até 60 conexões simultâneas entre 

dois dispositivos e utiliza o protocolo L2CAP para se conectar às camadas inferiores da pilha 

de protocolos [40]. 

OBEX (Object Exchange Protocol): É um protocolo de comunicação usado na transferência 

de objectos simples entre dispositivos Bluetooth. O OBEX teve origem nas comunicações 

sem fios utilizando infravermelhos, sendo adoptado pela Bluetooth SIG devido às camadas 

inferiores do protocolo IrOBEX (Infrared OBEX) serem similares às da pilha de protocolos 

Bluetooth [40]. 

3.1.6 Perfis Bluetooth 

Um perfil Bluetooth é uma especificação que define um conjunto de requisitos, que um 

dispositivo Bluetooth deve possuir para poder suportar uma determinada aplicação. Isto 
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significa que um perfil possui um conjunto de protocolos e instruções específicas, para 

que o fabricante de um determinado produto possa implementar a tecnologia Bluetooth 

para um determinado modelo de uso.  

Todas as aplicações desenvolvidas, para um determinado perfil funcionam em qualquer 

dispositivo, desde que este tenha esse perfil instalado. Dois dispositivos Bluetooth 

conseguem trabalhar em conjunto numa determinada tarefa se ambos implementarem o 

mesmo perfil . A Bluetooth SIG definiu e adoptou os  perfis Bluetooth apresentados: 

� Generic Acess Profiel (GAP) 

É a base da hierarquia de perfis. Responsável por definir o estabelecimento de uma 

conexão entre os dispositivos. 

� Service Discovery Application Profile (SDAP) 

Permite que uma aplicação possa pesquisar Serviços Bluetooth que se encontram 

disponíveis num dispositivo ao qual ela se conecta. 

� Human Interface Profile (HIP) 

Perfil que inclui os protocolos, procedimentos e características usadas nas interfaces 

de utilizador. 

� Dial-up Networking Profile (DUN) 

Apresenta um padrão de acesso a internet e outros serviços dial-up sobre Bluetooth. 

� HeaderSet Profile (HSP) 

Descreve a forma como um simples auricular pode comunicar com telemóvel ou 

outro dispositivo Bluetooth. 

� Hard Copy Cable Replacement Profile (HRCP) 

Permite uma conexão Bluetooth entre um determinado dispositivo e uma impressora 

em alternativa a conexão por cabo. 



 25 

� Generic Object Exchange Profile (GEOP) 

Baseado no protocolo OBEX, este perfil utiliza se para transferir objectos entre 

dispositivos Bluetooth 

� Object Push Profile (OPP) 

Perfil que estabelece os procedimentos de exploração de pastas e ficheiros do 

servidor através  de um dispositivo cliente. 

� File Transfer Profile (FTP) 

Responsável por criar os procedimentos que permitam o acesso ao sistema de 

ficheiros de outro dispositivo. 

� Syncronization Profile (SYNC) 

Juntamente com o GOEP é usado para realizar a gestão da troca de dados de 

informações pessoais entre dispositivos. 

 

2.1.7 Segurança do Bluetooth 

A questão relativa à segurança nas redes sem fios foi sempre algo extremamente 

importante para quem desenvolve aplicações usado este tipo de tecnologia sem fios.  

Muitos dos dados que são transmitidos entre os dispositivos são privados, especiais, 

individuais a cada pessoa, sendo necessário garantir que esses dados se mantém íntegros 

sem sofrer quaisquer intercepção. 

A tecnologia Bluetooth é um sistema de comunicações sem fios que usa radiofrequência 

na banda aberta dos 2,4GHz ISM, logo os dispositivos Bluetooth podem ser facilmente 

detectados por qualquer pessoa num determinado raio.  

Sendo assim alguém mal intencionado, pode aceder a serviços encontrados num 

dispositivo alvo ou usar técnicas de intrusão para roubo de informação.  
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Entretanto a especificação Bluetooth desde o início da criação desta, tecnologia têm a 

questão da segurança em mente pelo que definiu três modos de acesso para o acesso 

Bluetooth entre dois dispositivos. 

Estes modos de segurança, que fazem parte do perfil GAP são obrigatórios as suas 

implementações em dispositivos Bluetooth certificados. Cabe ao fabricante do 

dispositivo a eleição do modo de segurança que será suportado quando implementar o 

perfil GAP. Em dispositivos com elevado poder de processamento, o fabricante dá a 

hipótese de ser o utilizador a escolher o modo de segurança para se adequar a 

determinadas situações[29] . 

Os modos de segurança definidos pelo perfil GAP são os seguintes : 

� 1.Sem Segurança: Neste modo os dispositivos não utilizam qualquer 

procedimento de segurança na conexão e o suporte a autenticação é opcional. 

Não é um modo muito comum usado quando os dispositivos não tenham 

aplicações críticas.  

� 2.Segurança ao nível do serviço: Trata-se de procedimentos de segurança no que 

diz respeito aos serviços oferecidos pelos dispositivos. Este modo de segurança é 

accionado pelas camadas superiores da pilha de protocolos significa que quem 

desenvolve o serviço pode seleccionar para qual serviço será necessário o 

mecanismo de segurança. 

� 3.Segurança ao nível da conexão: Estes procedimentos de segurança são 

iniciados durante a configuração da conexão, isto significa se algum dos 

procedimentos falhar a conexão também falhará. O modo 3 é iniciado pelas 

camadas inferiores da pilha de protocolos. É muito utilizado em dispositivos 

com configurações já pré-estabelecidas que não podem ser alteradas. Este modo 

de segurança não pode ser alterado por quem desenvolve os dispositivos.    

 

3.1.7.1 Autenticação 

A autenticação é um procedimento de segurança que envolve provar a identidade de um 

elemento da piconet a outro. Para dois dispositivos Bluetooth se autentiquem, é 
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necessário partilharem a mesma chave de autenticação. O processo de criação de uma 

chave de autenticação tem o nome de emparelhamento e consiste em três fases, 

inicialmente é gerada uma chave de inicialização que é baseada na introdução de um 

numero aleatório designado por PIN pelo utilizador, essa chave trocada em segredo 

pelos dispositivos para que através de encriptação de dados se gere a chave de 

autenticação, que é resultado da combinação de números aleatórios com o endereço dos 

dois dispositivos Bluetooth. Após a finalização do processo de emparelhamento, os 

dispositivos podem guardar essa chave de autenticação e assim evitar-se nova geração 

de uma chave de inicialização, deste modo os dispositivos podem-se ligar 

automaticamente. 

2.1.7.2 Autorização 

É o processo que permite ou nega o acesso de um dispositivo Bluetooth remoto a um 

determinado serviço que queira aceder. Para que um dispositivo Bluetooth possa ser 

autorizado, é preciso que primeiro esteja autenticado. A permissão que é atribuída a um 

determinado dispositivo poder ser temporária ou permanente, isto significa que após o 

emparelhamento com outro dispositivo é possível ter acesso ao serviço até que alguém 

bloqueie esse acesso ou então ter apenas permissão para um dado momento, como por 

exemplo para a troca de uma imagem ou de um outro dado. 

2.1.7.3 Encriptação 

Trata-se de um procedimento através do qual é feita a codificação dos conteúdos e gerada 

uma chave de encriptação adequadas a descodificar essa informação. A encriptação é um 

processo opcional, que pode ser usado pela conexão Bluetooth depois dos dois 

dispositivos se autenticarem. Antes do início do processo de encriptação é necessário que 

os dispositivos decidam qual será o modo e o tamanho da chave de encriptação. Existem 

três modos de encriptação: 

  

� Sem Encriptação: Modo usado quando um dos dois dispositivos Bluetooth não 

suporta o procedimento de encriptação. 

� Encriptação de pacotes ponto-a-ponto e pacotes Broadcast: Modo utilizado quando 

dois dispositivos Bluetooth estão conectados em rede. É também usado quando se 
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pretende a difusão de informação para vários dispositivos receptores em simultâneo 

(Broadcast). 

� Encriptação de pacotes ponto-a-ponto: Usado quando apenas dois dispositivos 

Bluetooth estão ligados em rede.   

A encriptação funciona do seguinte modo numa piconet. Após a escolha do modo de 

encriptação é necessário proceder à escolha do tamanho da chave de encriptação para 

isso, o dispositivo mestre sugere o tamanho máximo da chave que ele suporta e o 

dispositivo escravo decide ou não aceitar esse tamanho, se ele aceitar o processo de 

encriptação pode ser iniciado, caso contrário o dispositivo mestre pode sugerir uma chave 

menor até que ambos os dispositivos concordem com um tamanho ou então é encerrada a 

conexão.    

3.2 OBEX  

A IrDA (Infrared Data Association) associação de fabricantes que desenvolveu o padrão 

de comunicação via infravermelho, definiu um protocolo de transporte para efectuar a 

troca de objectos binários entre dispositivos com poucos recursos em termos de 

processamento e memória Esse protocolo foi designado por IrOBEX (Infrared Object 

Exchabge Protocol), sendo uma alternativa ao protocolo HTTP (HyperText Transfer 

Protocol) para estes dispositivos, limitados em recursos de hardware. 

O protocolo IrOBEX foi um protocolo originalmente concebido para usar como 

transporte o infravermelho, mas como se trata de um protocolo de transporte neutro, pode 

trabalhar sobre qualquer outra camada de outro protocolo. Com o aparecimento da 

tecnologia Bluetooth, os transmissores infravermelhos que equipavam PDAs, PCs, 

impressoras entre outros dispositivos deram lugar aos transmissores Bluetooth. O 

protocolo IrOBEX aumentou a sua popularidade, quando a Bluetooth SIG licenciou o 

protocolo da IrDA. A partir dai quando o protocolo passou a ser usado na tecnologia 

Bluetooth, o Ir desapareceu e o protocolo resumiu-se a sigla OBEX (Object Exchange 

Protocol). A Bluetooth SIG definiu o OBEX como um dos protocolos da pilha de 

protocolos Bluetooth e funciona sobre o protocolo de transporte RFCOMM. A Bluetooth 

SIG definiu também o perfil GOEP (Generic Object Exchange Profile) para definir o 

funcionamento do protocolo OBEX num ambiente Bluetooth e através disso servir de 

base para a criação de novos perfis para a troca de dados entre dispositivos Bluetooth. 
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3.2.1 Definição Protocolo OBEX 

O protocolo OBEX é um protocolo de comunicação que permite a troca de objectos 

binários entre dispositivos [31]. Foi desenvolvido pela IrDA para comunicações 

infravermelho mais tarde a Bluetooth SIG adoptou o OBEX para a camada de 

protocolos Bluetooth assim passou a ser usado nas conexões desta tecnologia.  

Como já foi referido anteriormente tem um funcionamento semelhante ao do protocolo 

HTTP, fornece ao cliente um transporte seguro para se conectar a um servidor e assim 

permitindo lhe a requisição e fornecimento de objectos. Mas no entanto é diferente do 

protocolo HTTP emaspectos como: 

� Pilha de protocolos: OBEX está implementado na pilha de dispositivos IrDA e na 

pilha BaseBand/ACL/L2CAP/RFCOMM em dispositivos Bluetooth enquanto que o 

HTTP funciona sobre o TCP/IP. 

� Forma como os dados são trocados: O OBEX comunica a sua informação com 

recurso a tripletes binários chamados headers, o que permite um melhor 

processamento por parte de dispositivos com poucos recursos ao nível de memória de 

processador. O protocolo HTTP usa texto. 

� Forma como é realizada a conexão: o protocolo HTTP é um protocolo stateless 

significa que encerra a conexão entre cliente e servidor após cada pedido ou resposta, 

enquanto que no OBEX numa única conexão é possível realizar várias operações, 

além disso este protocolo permite que uma operação que seja encerrada possa ser 

retomada com todos os dados intactos.  

O OBEX pode ser usado em diversas aplicações em dispositivos tais como os PDAs na 

troca de cartões de visita. Também permite a sincronização de dispositivos MIDP 

(Mobile Information Device Profile) como os telemóveis, com um computador de 

secretária e com outros dispositivos tais como as impressoras sendo possível comunicar 

para enviar um e-mail ou um calendário para posteriormente ser impresso.  

A seguir serão apresentados outros aspectos que aprofundam a especificação OBEX que 

ajudaram a perceber como funciona uma sessão OBEX. 
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3.2.2 Descrição do Protocolo  

Toda a sessão OBEX começa com um cliente a iniciar uma operação com um pedido ao 

servidor e espera que este lhe envie uma resposta.  

3.2.2.1 Formato de um Pedido OBEX 

Um pedido OBEX, Figura 10, é formado por um ou mais pacotes consoante a operação a 

realizar. Os pacotes pedidos são constituídos três elementos: o opcode, o tamanho do 

pedido, dados do pedido e cabeçalhos sendo este último elemento opcional no pacote. É 

no opcode de cada pacote do pedido, que vem referenciada a operação a realizar, o bit 

mais significativo deste elemento é chamado de Final bit e serve para indicar o último 

pacote do pedido OBEX [36].  

F
igura 10 Formato do pedido OBEX. 

 

3.2.2.2 Formato da Resposta OBEX 

As respostas OBEX , Figura 11, consistem em um ou mais pacotes, um por cada pacote 

do pedido na operação. A resposta é constituída também por três elementos: código da 

resposta, tamanho da resposta e os dados e cabeçalhos da resposta, sendo este último é 

opcional. O bit mais significativo do código da resposta é designado de final bit tal como 

o opcode do pacote do pedido, só que neste caso serve para dizer ao cliente que volta a 

enviar um determinado pacote OBEX [36]. 

Figura 11 Formato da resposta OBEX 
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3.2.2.3 Operações OBEX 

O OBEX é constituído por seis operações básicas: 

CONNECT  

É com esta operação que se dá inicio à sessão OBEX. O cliente envia um pedido ao 

servidor com um pacote igual ao da Figura 12, para se conectar a ele e o servidor envia 

lhe uma resposta Figura13 se aceita ou não. O pacote pedido CONNECT  da Figura 11 é 

formado pelos seguintes elementos: 

� Opcode: Trata do código que identifica a operação OBEX que se vai realizar no 

caso do pacote de resposta identifica o tipo de resposta que é enviada ao cliente. 

� Tamanho do pacote: Indica o tamanho do pacote CONNECT. 

� OBEX version: Indica a versão do protocolo OBEX  

� Flags: Correspondem a um conjunto de bits postos a 1 ou a 0. A cada flag pode 

estar associada uma característica  

� Tamanho Máximo do pacote: Indica o tamanho máximo que o pacote pode ter 

para ser recebido pelo dispositivo. 

� Cabeçalhos: No pacote podem ser acrescentados cabeçalhos OBEX. 

 Figura 12 Formato do pedido CONNECT 

Figura 13 Formato da resposta CONNECT 

DISCONNECT 

Esta operação serve para terminar a sessão OBEX. O pacote do pedido Figura 14 é 

formado por o opcode que sinaliza a operação, o tamanho do pacote e por cabeçalhos 

que possam ser enviados. Já o pacote da resposta possui um opcode que representa o 
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código da resposta, se for 0xA0 a resposta é “Sucess”, se for 0xD3 a resposta será 

“Service Unavailable”, também é possível acrescentar cabeçalhos a resposta na Figura 

15 [36]. 

    
Figura 14 Formato do pedido DISCONNECT 

 
                       

 
Figura 15 Formato da resposta DISCONNECT 

 

SETPATH 

A operação SETPATH Serve para definir o directório actual da informação no lado do 

servidor. Permite estruturar e criar directórios do lado que recebe a informação de forma 

a ser organizada [36]. Nas Figuras 16 e 17 são apresentados os pacotes de pedido e 

resposta desta operação. 

 

Figura 16 Formato do pedido SETPATH 
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Figura 17 Formato da resposta SETPATH 
 

PUT 

Operação que serve para enviar um objecto do cliente para o servidor. O pedido PUT  da 

Figura 18, consiste no envio de mais do que um pacote ao servidor, visto que a 

informação enviada é dividida em parcelas e cada parcela é enviada num pedido. São 

também enviados normalmente os cabeçalhos NAME e LENGTH, para o envio de 

ficheiros e outros objectos também podem ser colocados os cabeçalhos DATE e TYPE. 

Na resposta, Figura 19, são enviados pacotes com o opcode 0x90 para continuar o envio 

de mais pacotes e com opcode 0xA0 quando toda a informação foi enviada com sucesso 

[36]. 

 

Figura 18 Formato do pedido PUT 

Figura 19 Formato da resposta PUT  

 

GET 

 Esta operação permite ao cliente receber objectos do servidor. Tal como ocorre na 

operação PUT, a informação que é pedida pelo cliente pode ser enviada em vários 

pacotes. Por isso o opcode do pacote do pedido GET possui o final bit que identifica o 

último pacote que têm cabeçalhos que descrevem o objecto que foi requisitado. O 

servidor responde com um só pacote que tem o opcode 0xA0 (“Sucess”), se o objecto a 

enviar for pequeno, caso a resposta implique o envio de múltiplos pacotes cada um é 
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enviado com o opcode de resposta 0x90 (“Continue”) excepto o ultimo pacote enviado 

quem tem o código de resposta 0xA0 [36].     

ABORT 

Operação que é usada quando o cliente decide terminar uma operação multi-pacote tal 

como um PUT ou um GET. Tanto o pedido como a resposta ABORT das Figuras 20 e 21, 

são feitas num só pacote. Uma operação ABORT pode conter cabeçalhos para informação 

adicional, nomeadamente a razão da realização desta operação. 

 

Figura 20 Formato do pedido ABORT 

 

Figura 21 Formato da resposta ABORT 

 

3.2.2.4 OBEX Headers 

 

Os objectos que são representados no OBEX através de um modelo que trata não só da 

estrutura do objecto como também da informação que ele possui.  

Isso é possível porque todas as partes do objecto são organizadas numa sequência de 

cabeçalhos (headers). Um cabeçalho, é definido como uma entidade que descreve um 

determinado aspecto do objecto tal como nome, tamanho, texto descritivo ou o próprio 
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corpo do objecto. Os cabeçalhos têm a seguinte forma geral: <HI, header ID> <HV, 

header value>. O HI serve para identificar o que o cabeçalho contém e como se encontra 

formatado, enquanto que o HV consiste num conjunto de um ou mais bytes no formato e 

sentido especificado pelo HI. Todos os cabeçalhos são de uso opcional. O programador 

dependendo do tipo de dispositivo e do tipo de transferência, pode usar todos, alguns ou 

nenhum dos cabeçalhos presentes na especificação OBEX [31]. A tabela abaixo descreve 

cada um dos cabeçalhos que a especificação OBEX define: 

� COUNT 

Indica o número de objectos envolvidos numa determinada operação 

� NAME 

String de texto que descreve o nome do objecto. Muito útil quando se trata de 

operações como a transferência de ficheiros. 

� TYPE 

Serve para descrever o tipo de objecto ou seja se é texto, se é um objecto binário ou 

se é um Vcard. 

� LENGTH 

Permite saber o tamanho total do objecto em questão. Permite que o receptor do 

objecto termine transferências que necessitem de muito espaço e também torna mais 

fáceis os relatórios de progresso da transferência. 

� TIME 

Sequencia de bits que informa acerca da data/hora da ultima modificação do objecto 

segundo o formato ISO8601. 

� DESCRIPTION 

É uma string de texto que fornece uma descrição adicional do objecto. 

� TARGET 
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Sequencia de bits que identifica o alvo da operação. É comum a sua utilização num 

pedido CONNECT, quando se pretende iniciar uma conexão dirigida a um 

determinado servidor. 

� HTTP 

Sequencia de bits que específica um cabeçalho HTTP. Serve para incluir 

característica avançadas definida no protocolo HTTP. 

� BODY 

Define o conteúdo do objecto ou seja a informação que possui. Essa informação pode 

ser enviada num ou mais cabeçalhos BODY. 

� END OF BODY 

Serve para especificar a última parte do objecto. Significa o fim do objecto. 

� CONNECTION-ID 

Sequência de bytes que informa destinatário do pedido da conexão OBEX a que 

pertence. Este cabeçalho sempre que utilizado deve ser primeiro no pedido. 

� APPLICATION PARAMETERS 

Usado por aplicações e protocolos abaixo da camada OBEX para transmitir 

informações adicionais num pedido ou numa resposta. 

� AUTHENTICATE CHALLANGE 

É usado por ambos clientes e servidores para iniciar autenticação de um dispositivo 

remoto. 

� AUTHENTICATE RESPONSE 

É usado por clientes e servidores para responder a um pedido de autenticação. 

� OBJECT CLASS 
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Usado para fazer referência a classe do objecto e suas propriedades. 

� USER DEFINED 

Cabeçalhos criados pelos utilizadores, que permitem uma completa flexibilidade para 

o programador que cria a aplicação. 

� WHO 

Sequência de bytes usada para que cada aplicação cliente/servidor se possam 

identificar uma a outra. Usado na resposta CONNECT para indicar o UUID do 

serviço que conexão. 

3.2.3 Estabelecimento de uma Sessão OBEX 

A sessão OBEX tem início com o cliente a efectuar um pedido CONNECT . Se o cliente 

achar necessário pode incluir cabeçalhos para enviar ao servidor. Quando o pedido 

chega ao servidor, este processa os cabeçalhos e decide se aceita ou rejeita o pedido para 

conectar.  

Se o servidor aceitar o pedido responde com um response code OK, SUCESS, caso 

contrário o servidor responde com um HTTP response que especifica porque é que não 

aceitou o pedido OBEX [31*]. A Figura 22 exibe uma operação CONNECT 

 

Figura 22 Operação CONNECT 

Após a conexão estar estabelecida, o cliente pode mudar a sua localização no servidor. 

Através de uma operação SETPATH Figura 23, o cliente envia um pedido incluindo o 

cabeçalho NAME onde esta especificada a localização para onde o cliente quer mudar. O 

servidor ao receber este pedido pode também autorizar ou não a mudança de localização 

do cliente.  

           CONNECT 

        OK, SUCESS 

       Cliente   Servidor 
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Figura 23 Operação SETPATH 

 

Como foi referido anteriormente, durante a mesma sessão OBEX é possível efectuar 

várias operações e o cliente pode efectuar os pedidos que quiser ao servidor. Por 

exemplo, se o cliente desejar enviar um ficheiro ao servidor inicia um pedido PUT.  

Caso o ficheiro seja grande, pode ser dividido e enviado em mais do que um pedido PUT. 

O primeiro pedido PUT inclui os cabeçalhos NAME que especifica o nome do ficheiro e 

BODY que contém a primeira parte do ficheiro. O servidor quando recebe o pedido, 

guarda a primeira parte do ficheiro e responde com um CONTINUE.  

O cliente recebe a resposta CONTINUE e envia a próxima parte do ficheiro e o servidor 

irá responder da mesma maneira até que seja enviada a última parte do ficheiro neste caso 

o cliente envia um pedido PUT que inclui o cabeçalho END OF BODY, que indica ao 

servidor que se trata do fim do ficheiro.  

Após o servidor receber a notificação por parte do cliente que não há mais dados para 

enviar, responde com um response code OK, SUCESS. 

O cliente ao receber esta resposta sabe que o servidor recebeu com sucesso o ficheiro 

[31]. A Figura 24 mostra todo o procedimento de uma operação PUT. 

       SETPATH (NAME) 

        NOT FOUND 

    Cliente Servidor 
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Figura 24 Operação PUT 
 

Quando o cliente não precisar de realizar mais nenhuma operação, pode terminar a 

sessão OBEX através de um pedido DISCONNECT que não possui quaisquer 

cabeçalhos, mas é de salientar que a especificação OBEX não proíbe a inclusão de 

cabeçalhos no pacote do pedido DISCONNECT.  

                                                                           

 

 

 

 
Figura 25 Operação DISCONNECT 

 

Quando o servidor recebe o pedido, liberta todos os recursos que foram alocados 

durante a sessão e envia ao cliente um OK, SUCESS. Quando o cliente recebe a resposta 

a sessão OBEX termina. A Figura 25 mostra um exemplo de uma operação 

DISCONNECT. 

       PUT (NAME, BODY) 

        CONTINUE  

    Cliente Servidor 

          PUT (BODY) 

        CONTINUE 

PUT (END OF BODY) 

         OK, SUCESS 

       DISCONNECT 

        OK, SUCESS 

    Cliente Servidor 
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É de notar que, após terminar a sessão OBEX a conexão da camada de transporte entre os 

dois dispositivos pode não ter sido fechada. O protocolo de transporte utilizado tem de 

ser desconectado, como e quando é que essa operação é feita não se encontra definido na 

especificação OBEX. 

3.2.4 As capacidades da Java API OBEX 
 

A API (Application Programming Interface) OBEX é uma interface que define um 

conjunto de padrões de programação que permite a construção de aplicações que 

envolvem o protocolo OBEX. Permite aos programadores um controlo sobre qualquer 

tipo de pedido e resposta que ocorra durante a sessão OBEX, escondendo os detalhes do 

protocolo.  

A API OBEX é responsável por tratar de toda a transacção dos cabeçalhos e da sua 

correspondente representação. Para os pedidos GET e PUT a API OBEX converte os 

dados BODY em diferentes pacotes, isto permite que uma aplicação necessita só de enviar 

os dados, que a implementação da API OBEX trata da execução da conversão da 

informação.  

A API OBEX definiu dentro da JABWT (Java APIs for Bluetooth Technology) uma API 

opcional que permite que a API OBEX possa ser implementada em dispositivos que 

suportam as API Bluetooth.  

.Em Java, API do cliente OBEX da Figura26, é projectada a partir da combinação da 

interface javax.microedition.io.Content-connection da interface 

javax.microedition.io.Datagram-Connection do GCF (Generic Connection Framework). 

 As operações GET, PUT e CREATE-EMPTY usam a interface javax.obex.Operation que 

estende a interface Content-Connection. 

 As operações CONNECT, SETPATH, PUT-DELETE e DISCONNECT trabalham com a 

interface Datagram-Connetion. Para o cliente enviar uma mensagem usa a interface 

Datagram-Connection, para cria um objecto java.microedition.io.Datagram que vai servir 

de argumento para o método send() desta interface. 
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 Da mesma forma para enviar cabeçalhos OBEX um objecto javax.obex.HeaderSet é 

passado como argumento dos métodos connect(), setPath(), delete() e 

disconnect() da interface javax.obex.ClientSession [31].  

 

Figura 26 API OBEX do cliente em Java 

 

Para o servidor OBEX, a API OBEX da Figura 27, combina os conceitos da interface 

javax.microedition.io.StreamConnectionNotifier com a Java servlet API. Após a criação 

do objecto através da chamada do método Connector.open(), o método 

acceptAndOpen() é chamado com o objecto javax.obex.ServerResquestHandler. 

 A classe ServerRequestHandler é responsável por definir os métodos para cada tipo de 

pedido, que o servidor pode receber, estamos a falar nos métodos 

onConnect(),onDisconnect(),onGet(),onPUT(),onDelete() e onSetPath(). 

Só devem ser implementados os métodos referentes aos pedidos que o servidor quer 

responder. 

 
OBEX 

API do 
cliente 

 
Java.microedtion.io 

DatagramConnection 

 
Java.microedtion.io 
ContentConnection 
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Figura 27  API OBEX  do Servidor em Java 

A API OBEX também possui um mecanismo para a autenticação OBEX. A autenticação 

OBEX funciona através de um esquema de desafio e resposta usando dois cabeçalhos 

OBEX. O cabeçalho AUTHENTICATION-CHALLENGE é enviado quando a aplicação 

que corre num determinado dispositivo, quer autenticar uma aplicação que está alojada 

noutro dispositivo. Quando a aplicação receber um cabeçalho AUTHENTICATION-

CHALLENGE combina a palavra-chave partilhada com o desafio de 16 bytes recebidos 

no cabeçalho através algoritmo Message Digest (MD5). O resultado deste algoritmo é 

um valor que é retornado em resposta através do cabeçalho AUTHENTICATION-

RESPONSE. Quando aplicação que efectua o desafio recebe o cabeçalho 

AUTHENTICATION-RESPONSE combina o desafio de 16 bytes enviado no cabeçalho 

AUTHETICATION-CHALLENGE original com a palavra-chave partilhada eaplica o 

algoritmo MD5 [31].  

O resultado é comparado com o valor que foi recebido no cabeçalho 

AUTHENTICATION-RESPONSE. Se os dois valores forem iguais, o outro dispositivo 

fica automaticamente autenticado. A autenticação OBEX tem objectivos diferentes da 

autenticação Bluetooth. Enquanto que a autenticação Bluetooth autentica dois 

dispositivos um perante o outro, a autenticação OBEX autentica dois utilizadores.  

 
OBEX 
API do 

Servidor 

 
Java.microedtion.io 

StreamConnectionNotifier 

 
Java.servlet.http 

HTTPServlet 
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A autenticação Bluetooth é da responsabilidade da pilha de protocolos Bluetooth e da 

camada de rádio, já a autenticação OBEX é toda tratada na camada de aplicação. Ambas 

as autenticações podem ser usadas ao mesmo tempo. A API OBEX usa uma API 

semelhante a usada para a autenticação de aplicações que usem a versão JSE (Java 

Standart Edition) para a autenticação OBEX. Esta API usa a interface 

javax.obex,Autheticatior no processo de autenticação. Quando cabeçalho 

AUTHETICATION-CHALLENGE é recebido o método 

onAuthenticationChallenge() é chamado e retorna o objecto 

javax.obex.PasswordAuthentication com o par nome e palavra-chave que vai ser usado 

na criação do cabeçalho AUTHENTICATION-RESPONSE. Quando este cabeçalho for 

recebido, o método onAuthenticationResponse() é chamado e retorna a palavra-

chave partilhada [32]. 

3.2.5 Programação da API OBEX 

A API OBEX possui três interfaces que estendem a interface 

javax.microedition.io.Connection. São elas a javax.obex.ClientSession que é retornada 

pelo método Connector.open(), quando a string da conexão é fornecida, a 

javax.obex.SessionNotifier que é retornada  também pelo método Connector.open() 

para as conexões do servidor, finalmente a interface javax.obex.Operation que é usada 

para processar pedidos GET e PUT. Além destas três, a API define também a 

javax.obex.Autheticator e a java.obex.HeaderSet. A primeira é implementada por 

aplicações quem queiram tratar de processos de autenticação OBEX. A segunda trata do 

encapsulamento do conjunto de cabeçalhos OBEX. Existem certos cabeçalhos que não 

são definidos dentro da interface HeaderSet, estamos a falar dos cabeçalhos BODY, 

END OF BODY, CONNECTION_ID, AUTHENTICATION-CHALLENGE e 

AUTHENTICATION-RESPONSE. A API introduz três classes utilizadas na sessão 

OBEX. A interface javax.obex.PasswordAuthentication guarda os nomes dos 

utilizadores e as palavras-chave. A javax.obex.ResponseCodes que define todos os 

códigos de resposta válidos que o servidor pode enviar ao cliente. Finalmente os 

servidores estendem a classe javax.obex.ServerRequestHandler que define os métodos 

chamados quando o servidor receber diferentes tipos de pedidos OBEX. 

Após esta descrição das principais interfaces que a API OBEX define, vamos descrever 

como é que elas são usadas para que um cliente possa enviar um pedido ao servidor e da 
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mesma maneira o servidor possa receber esse pedido. Também vamos ver a aplicação 

destas interfaces na autenticação OBEX [31]. A Figura 28 mostra as interfaces da API 

OBEX. 

 

 

Figura 28 GCF com a API OBEX. 

 

3.2.5.1 Estabelecer uma Conexão 

 

Para que o cliente e o servidor OBEX possam usar a API é necessário fornecerem ao 

método Connector.open() a string da conexão {.scheme}:[{target}][{params}]. Esta 

string é um bocado diferente da definida no perfil MIDP e MIDP 2.0, visto que o OBEX 

pode ser usado por diferentes tipos de transporte, a string da conexão precisa de 

especificar o protocolo de transporte além da especificação OBEX. Excepto o OBEX a 

funcionar sobre o protocolo RFCOMM  em que a string da conexão definida pela API 

OBEX é: {transport}obex://{target}{params}. 

ClientSession 

Connection 

SessionNotifier 

HttpConnection 

StreamConnection DatagramConnection 

ContentConnection 

StreamConnectionNotifier 

Operation 
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Se o protocolo de transporte usado na conexão OBEX for o TCP/IP (Transmission 

Control Protocol/Internet Protocol), o {scheme} é tcpobex. Quando é aberta a conexão 

tcpobex ao servidor, o {target} é o endereço IP e o número da porta do servidor.  

Quando a conexão fica aberta o {target} passa a ser apenas o número da porta do 

servidor. No caso do TCP/IP não estão definidos quaisquer {params} tanto para o cliente 

como para o servidor. 

Se o protocolo de transporte usado for o RFCOMM esta string não se adequa, isto deve-

se ao facto de o perfil GOEP ser uma realização do OBEX na especificação Bluetooth 

pois o {scheme} para a o OBEX sobre o RFCOMM é o btgoep e o {target}é o endereço 

Bluetooth e o número de canal RFCOMM usado para estabelecer a conexão do cliente. 

Para a conexão do servidor o {target} é o UUID do serviço. Todos os {params} válidos 

para o RFCOMM são também válidos para o OBEX sobre o RFCOMM. 

Após o método Connector.open() ser chamado com a string da conexão, o obejcto 

ClientSession é devolvido. A conexão de transporte é estabelecida pela chamada do 

método Connector.open(), mas a conexão da camada OBEX ainda não foi 

estabelecida. Para estabelecer a conexão da camada OBEX o método 

ClientSession.connect() tem que ser chamado. Antes da conexão da camada de 

transporte ser fechada, o método ClientSession.disconnect() têm que ser 

chamado para terminar a conexão OBEX.  

No que diz respeito ao lado do servidor, para aceitar pedidos dos clientes é preciso 

chamar o método acceptAndOpen(), que usa o objecto SessionNofitier retornado pelo 

método Connector.open(). Este método usa o argumento ServerRequestHandler e o 

argumento opcional Authenticator. 

3.2.5.2 Manipular os Cabeçalhos OBEX 

 

As aplicações cliente e servidor OBEX comunicam toda a sua informação com recurso a 

cabeçalhos. Através da JABWT, os cabeçalhos OBEX podem ser escritos e lidos via 

diferentes métodos baseados nesses mesmos cabeçalhos. Os cabeçalhos BODY, END 

OF BODY, CONNECTION_ID, AUTHENTICATION-CHALLENGE e 
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AUTHENTICATION-RESPONSE têm específicos métodos de implementação. Todos os 

outros cabeçalhos podem ser acedidos através da interface HeaderSet. 

Os clientes OBEX usam o método createHeaderSet()  definido na interface 

ClientSession. No lado do servidor os objectos HeaderSet são passados quando 

substituem um método onXXX() na classe ServerRequestHandler. 

Uma vez que o objecto HeaderSet é criado ou recebido é muito fácil aceder a diferentes 

cabeçalhos OBEX. Para colocar um cabeçalho num objecto chama-se o método 

setHeader() com o identificador do cabeçalho e o seu valor. Por exemplo o cabeçalho 

COUNT deve ser definido no objecto java.Lang.Long e o cabeçalho NAME pelo objecto 

java.Lang.String. Se o método setHeader() for chamado com um tipo diferente uma 

excepção IlegalArgumentException é lançada. 

Da mesma maneira para receber um cabeçalho usa-se o método getHeader() com o 

identificador do cabeçalho recebido. Este método retorna um objecto de acordo com o 

cabeçalho recebido. 

A interface HeaderSet também fornece o método getHeaderList(), que retorna um 

vector de inteiros que representa os identificadores dos cabeçalhos que estão definidos 

dentro do objecto HeaderSet. Este método nunca retorna null, significa se não existem 

cabeçalhos disponíveis via método getHeader(), ele vai retornar um vector vazio. 

Como já vimos existem um grupo de cinco cabeçalhos OBEX que é tratado de maneira 

diferente. Os cabeçalhos BODY e END OF BODY são manipulados através de streams de 

entrada e saída através de um objecto Operation.  

Já os cabeçalhos AUTHENTICATION-CHALLENGE e AUTHENTCATION-RESPONSE 

são acedidos através da interface Authenticator. Finalmente o cabeçalho CONNECTION-

ID pode ser recebido e definido através dos métodos getConnectionID() e 

setConnectionID() [31].   
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3.2.5.3 Enviar um pedido ao Servidor 

 

Após o estabelecimento da conexão da camada de transporte através da chamada do 

método Connector.open(), o cliente inicia um pedido CONNECT ao servidor, para 

que se possa estabelecer uma conexão ao nível da camada OBEX. O pedido CONNECT é 

enviado através do método connect(). Dentro deste pedido, o cliente pode incluir 

cabeçalhos OBEX que são passados ao método connect(). Este método, também 

retorna o objecto HeaderSet que permite que o cliente receba os cabeçalhos enviados 

pelo servidor, bem como os response codes. Para aceder aos response codes enviados 

pelo servidor, o cliente chama o método getResponseCode().  

O servidor quando aceitar estabelecer uma conexão OBEX com o cliente, responde com 

o response code OBEX_HTTP_OK, podendo também enviar cabeçalhos na resposta. 

Caso o servidor rejeite a conectar-se ao cliente, responde com a descrição do cabeçalho 

de modo que se possa encontrar qual a razão que motivou a falha na conexão. 

Os métodos delete() e disconnect() que permitem enviar os respectivos pedidos 

DELETE e DISCONNECT funcionam da mesma forma que o método connect(). Já o 

método setPath() trabalha de uma forma diferente.  

No pedido SETPATH, o cabeçalho NAME é usado para especificar qual o directório para 

qual vai ser mudado o cliente no servidor é passado no argumento HeaderSet.  

O método setPath() toma dois argumentos do tipo booleano. O primeiro argumento é 

colocado TRUE se o servidor deve ir para um directório antes de passar para o directório 

especificado pelo NAME. O segundo argumento criado é colocado TRUE, se o directório 

deve ser criado quando ele não existe e deve ser colocado FALSE ao ocorrer um erro 

quando o cliente tenta mudar-se para um directório que não existe. 

 

Vamos agora falar nos pedidos GET e PUT que funcionam de uma forma diferente dos 

outros pedidos OBEX. Para haver passagem de dados entre o cliente e servidor são 

usados os métodos put() e get(), que retornam um objecto Operation.  
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Para que o servidor possa receber, os dados abre-se um InputStream ou DataInputStream 

através dos métodos openInputStrean() ou openDataInputStream(). O cliente 

para enviar dados ao servidor usa os métodos openOutpurStream() ou 

openDataOutputStream(), que retornam os objectos OutputStream e 

DataOutputStream respectivamente. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 Fases do pedido PUT 

Para pedidos PUT, Figura 29, ao fechar o OutputStream ou o DataOutputStream faz com 

que se termine um pedido da operação. 

 Ao chamar o método getResponseCode() também faz com que o OutputStream seja 

fechado assim termina com o pedido PUT iniciando uma resposta.  

Isso verifica-se quando é chamado o método read() no InputStream, antes de fechar o 

OutputStream ou antes da chamada do método getResponseCode(), fazendo com que 

aplicação pare devido ao facto dos dados não se encontrarem disponíveis antes da 

resposta da operação. 
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Figura 30 Fases do pedido GET 

  

Significa que a resposta só começa quando o OuputStream é fechado ou o método 

getResponseCode() é chamado[31].Relativamente a operação GET, Figura 30, esta 

situação é um bocado diferente da operação PUT. Ao chamar os métodos 

openInputStream() ou openDataInputStream() faz com que o pedido termine. 

Se o método getResponseCode(), for chamado durante a operação o InputStream é 

fechado e nenhuma informação a seguir pode ser lida. Isto significa que não se deve 

chamar este método, antes de toda a informação enviada pelo servidor seja lida. O cliente 

pode terminar um pedido GET ou PUT durante a operação através da chamada do 

método abort(), que faz com que seja enviado um pedido ABORT ao servidor e avisa-o 

que o pedido não deve ser processado. Este método fecha automaticamente os objectos 
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OutputStream e InputStream. Caso a operação já tenha sido terminada é lançada uma 

IOException. 

3.2.5.4 Receber um pedido do Servidor OBEX 
 

Os servidores OBEX estendem a classe ServerRequestHandler que só precisa de possuir 

os métodos referentes ao tipo de pedido que quer processar. Isto significa por exemplo se 

o servidor quer processar os pedidos CONNECT, SETPATH e PUT só precisa de ter os 

métodos onConnect(), onSetPath() e onPut(), se o cliente fizer um DELETE ou 

um GET, o servidor responde com um OBEX_HTTP_NOT_ IMPLEMETED, quer dizer 

que o servidor não possuir nenhum método implementado que trate destes pedidos. 

Vamos agora descrever cada um dos métodos relativos aos principais pedidos OBEX. 

Começamos pelos os métodos onConnect(), onDisconnect() e onDelete() 

referentes aos pedidos CONNECT, DISCONNECT e DELETE. Estes métodos possuem 

dois argumentos. O primeiro mostra os cabeçalhos enviados pelo cliente e o segundo o 

objecto HeaderSet , serve para definir os cabeçalhos na resposta. Os métodos 

onConnect() e onDisconnec() retornam um response code enviado na resposta que 

esta especificada na classe ResponseCode. O método onDisconnect() não retorna 

nada, porque um pedido DISCONNECT deve envia ao cliente uma resposta 

OBEX_HTTP_OK. 

O método onSetPath() também funciona da mesma maneira que os três acima 

mencionados mas com uma excepção. 

 Como parte do pedido SETPATH o cliente tem que especificar a criação do directório, 

através do cabeçalho NAME, este método usa dois argumentos do tipo booleano para 

passar estes valores do pedido efectuado pelo cliente para o servidor. 

Finalmente vamos falar dos métodos onGet() e onPut(), que trabalham de uma 

forma diferente dos outros métodos que respondem aos pedidos OBEX. Têm apenas um 

argumento o objecto Operation. Este objecto permite aceder ao cabeçalho BODY 

através do OutputStream e do InputStream. Ao contrario do que ocorre no lado do 

cliente nos métodos get() e put(), o objecto Operation recebido no servidor através 

dos métodos onGet() e onPut(), não apresenta quaisquer tipo de regra especial no 



 51 

que diz respeito a ordem das operações, isto significa que um objecto Operation que 

seja recebido como argumento num método onGet(), tanto pode ser lido primeiro a 

partir do InputStream como escrito pelo OutputStream não interessa a ordem. Caso o 

cliente envie um pedido ABORT ao servidor para terminar a operação, todos os métodos 

são fechados após a chamada dos métodos getResponseCode() e abort() no 

servidor. Além do cabeçalho BODY, as operações GET e PUT podem usar cabeçalhos 

especiais que podem ser recebidos no servidor graças a chamada do método 

getReceivedHeaders(). Como as operações GET e PUT podem enviar múltiplos 

pedidos e respostas numa única operação, o mesmo cabeçalho também pode ser enviado 

múltiplas vezes. O getReceivedHeaders() retorna os últimos cabeçalhos  recebidos 

durante a operação[31]* . Se o servidor necessitar de enviar cabeçalhos ao cliente pode 

utilizar SereverRequestHandler.createHeaderSet(). Após a criação do objecto 

HeaderSet, todos os cabeçalhos que vão ser enviados tem de ser definidos pelo servidor 

e posteriormente serão enviados quando este objecto for passado ao método 

sendHeaders(). 

 

3.2.5.5 Implementar a Autenticação OBEX 

 

O processo de autenticação OBEX, funciona através de um mecanismo de desafio e 

resposta. Para autenticar o outro extremo da conexão OBEX, um cabeçalho 

AUTHENTICATION_CHALLENGE é enviado para desafiar aplicação a autenticar-se. Da 

mesma forma a aplicação desafiada para responder ao pedido de autenticação OBEX, terá 

que enviar um cabeçalho AUTHENTICATION_RESPONSE.O mecanismo de 

autenticação pode é executado normalmente durante um pedido CONNECT, mas pode ser 

efectuado durante qualquer fase da sessão OBEX. Antes da autenticação ser iniciada um 

objecto Authenticator deve ser criado e definido através da chamada do método 

setAuthenticator() ou pelo método SessionNotifier.acceptAndOpen(). 

Caso nenhum objecto Authenticator não se encontre especificado do cliente ou no 

servidor, qualquer pedido ou resposta de autenticação OBEX certamente irá falhar. 

Se pretendermos enviar um cabeçalho AUTHENTICATION_CHALLENGE é chamado o 

método createAuthehticationChallenge(), onde é usado o objecto HeaderSet. 
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Este método permita a que desenvolve a aplicação, especificar o nome de utilizador e a 

palavra-chave incluídos nos parâmetros, bem como para especificar o tempo que demora 

o nome de utilizador a ser pedido e o tempo de acesso que vai ser garantido se 

autenticação se concretizar.  

Para responder a um desafio de autenticação, o servidor deve especificar o objecto 

Authenticator na chamada do método acceptAndOpen(). 

 Quando servidor recebe no pedido CONNECT, o cabeçalho AUTHENTICATION_ 

CHALLENGE, é chamado o método onAuthenticationChallenge(), que é escrito 

como parte da interface Authenticator e deve retornar o nome de utilizador e a palavra-

chave através do objecto PasswordAuthentication. Após a chamada deste método, é 

invocado o método onConnect(), que permite ao servidor incluir cabeçalhos na 

resposta ou rejeição da conexão. A seguir o servidor responde ao cliente no cabeçalho 

AUTHENTICATION_RESPONSE, no lado do cliente é invocado o método 

onAutheticatonResponse(), que vai permitir ao cliente passar palavra-chave 

correcta a implementação da API OBEX, que válida essa palavra-chave.  

Se a palavra-chave for validada, o método connect() retorna um objecto HeaderSet do 

servidor. Caso o método onAuthenticationResponse() retornar null , significa que 

autenticação falhou devido a ter retornado null ou ao facto de a palavra-chave fornecida 

estar errada. Então neste caso quando é chamado o método connect(), no cliente será 

lançada uma IOException que especifica que a autenticação falhou. 

No caso do servidor querer autenticar o cliente, o processo é o mesmo acima mencionado 

mas com duas excepções. Primeiro qualquer método do tipo onXXX() tal como 

onGet() ou onPut(), devem incluir o cabeçalho AUTHENTICATION_CHALLENGE 

através da chamada do método createAutheticationChallenge() que retorna o 

response code OBEX_HTTP_UNAUTORIZED. Em segundo lugar a implementação da 

API OBEX chama o método onAuthenticationFailure() da classe 

ServerRequestHandler em vez de lançar uma IOException, tal como executa o cliente se 

a autenticação falhar.    
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4. Web Services 

 

Por volta dos anos 90 a Internet começou a populariza-se graças ao facto das tecnologias 

existentes permitiam conectar a um determinado site e descarregar o conteúdo do mesmo. 

O HTML (Hyper Text Markup Language), era a linguagem que era usada para a 

apresentação dessa informação presente na Web [12]. Com os avanços tecnológicos da 

Internet e evolução das redes de computadores, apareceu o conceito de aplicações 

distribuídas na Web, que inicialmente consistia na comunicação entre cliente e um 

servidor, as aplicações eram processadas no servidor e eram inicializadas por um cliente 

que estava interligado em rede..  

Com o aparecimento das linguagens de programação orientadas a objectos surgem novos 

middlewares de modo a permitir que as aplicações possam ser escritas 

independentemente do hardware e do sistema operativo, para que o mesmo código de 

aplicação possa ser processado em diferentes equipamentos receptores. Exemplos desses 

middlewares são o CORBA (Common Object Request Broker Architecture), RMI 

(Remote Method Invocation) e DCOM (Distributed Component Object Model) onde o 

processamento das aplicações passou a ser distribuído em vários servidores. Devido a sua 

difícil implementação, estes middlewares tiveram pouca aceitação entre os fornecedores 

de software .  

Com a evolução da Internet e dos protocolos de comunicação, nasceu uma nova 

tecnologia os Web Services que tem como principal vantagem em relação as tecnologias 

CORBA, RMI e DCOM, a sua elevada interoperabilidade devido adesão a protocolos e 
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padrões amplamente fundidos na Web, como é o caso do SOAP, HTTP e XML que 

permitiram melhorar a comunicação entre aplicações que residem em múltiplas 

plataformas, utilizando diferentes modelos de objectos e baseadas em linguagens 

diferentes.  

São compostos por linguagens e protocolos abertos e amplamente adoptados pelo 

mercado. Utiliza o protocolo HTTP para o transporte de dados através de chamadas 

SOAP, pode utilizar a porta 80, para comunicação que é permitida pelas firewalls. As 

mensagens SOAP são formatadas no formato XML. 

4.1 Definição de Web Service 

Um Web Service pode ser descrito como uma aplicação que possui um conjunto de 

funcionalidades, que podem ser acedidas pela rede através da troca de mensagens escritas 

no formato XML (eXtensible Markup Language) [49]. Tanto a disponibilidade das 

funcionalidades do serviço, como a sua descrição (formato da mensagem, protocolos de 

transporte, localização do serviço) são descritas neste formato padrão, que torna a 

comunicação entre as aplicações independente da linguagem de programação em que 

foram implementadas. No que toca ao processo de comunicação, a tecnologia Web 

Service usa o protocolo SOAP (Simple Object Acess Protocol) que é responsável por 

efectuar a troca de mensagens XML entre aplicações e Web Services [6]. Trata de 

efectuar as chamadas de pedido e resposta entre cliente e servidor e realiza o processo de 

serialização das mensagens XML, posteriormente estas são enviadas a rede, utilizando o 

protocolo de transporte HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).   O protocolo SOAP 

através da linguagem XML e do protocolo de transporte HTTP permitem uma 

comunicação entre aplicações padronizada, que garante a independência da plataforma de 

hardware ou software onde foi implementada, bem como a linguagem de programação, 

sendo esta considerada como a principal característica e vantagem da tecnologia Web 

Services, que permitiu grande aceitação no mercado dos fornecedores de software. 

 

4.2 Arquitectura 

A arquitectura básica de um Web Service apresentada na Figura 31, define uma 

interacção entre três entidades: Service Provider, Service Registry e Service Requester. A 
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comunicação entre estas entidades, envolve o desenrolar das operações de publicação, 

pesquisa e ligação [7] [51]. 

 

Figura 31 Arquitectura Web Services 

 

Vejamos agora em detalhe a função de cada uma das entidades presentes na arquitectura 

de um Web Service [49]: 

 

� Service Provider: Entidade é responsável por descrever todos os detalhes do Web 

Service necessários para que seja possível a interacção entre serviços, para que 

possa posteriormente disponibilizar o serviço na Web, para que alguém que 

solicite o serviço possa utiliza-lo; 

� Service Registry: Entidade que contém a descrição dos serviços que foram 

publicados pelo Service Provider, para que os consumidores de serviços possam 

efectuar a pesquisa dos mesmos; 

� Service Requester: Entidade que procura consumir um determinado Web Service. 

Através de uma pesquisa sobre os seus detalhes sobre o Service Registry e de 
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seguida efectuar uma ligação ao Service Provider, para invocar a implementação 

do Web Service;  

 As operações fundamentais para a utilização dos Web Services são cada uma delas 

padronizadas, de modo que o serviço possa ser consumido por qualquer aplicação 

independentemente do tipo de linguagem de programação que foi escrita e a plataforma 

onde é executada. 

As três operações fundamentais são [49]: 

� Publicação: Consiste na disponibilização de informações sobre os Web Services tais 

como formato dos dados, protocolos de comunicação e localização do serviço, 

utilizando a linguagem padrão denominada WSDL (Web Service Description 

Language) que utiliza o formato XML. 

� Pesquisa: Trata-se da operação que aplicação que consome o Web Service efectua, de 

forma a obter a sua descrição através da consulta da entidade Service Registry  

� Ligação: Através desta operação a aplicação que consome o Web Service invoca a 

interacção com o Web Service, servindo se dos detalhes da ligação que obteve na 

descrição do Web Service. Utiliza o protocolo de comunicação escrito em XML, o 

SOAP usado para a troca de mensagens entre as aplicações. 

4.3 Pilha de protocolos da Arquitectura Web Service 

A pilha de protocolos da arquitectura é constituída por quatro camadas que representam 

as operações envolvidas na arquitectura Web Service bem como os protocolos que usam. 

As camadas superiores são constituídas com base  nas funcionalidades transmitidas pelas 

camadas mais baixas.  

Vejamos então a caracterização de cada um dos principais níveis da pilha de protocolos 

da arquitectura Web Service da Figura 32, da base para o topo temos então : 

� Camada de rede (Network): é a camada responsável por colocar os Web Services 

disponíveis na rede através do protocolo HTTP. Ele é o principal protocolo na 

camada de rede utilizado na implementação de Web Services, mas no entanto existem 

outros protocolos de transporte que também podem ser usados tais como o SMTP 

(Simple Mail Transfer Protocol) e o FTP (File Transfer Protocol). No caso da 
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implementação de Web Services em redes locais e de serviços confiáveis de troca de 

mensagens, pode usa-se o protocolo IBM MQSeries 

 

Figura 32 Pilha protocolos Web Services 

� Mensagens XML: Esta camada define o formato das mensagens XML que são 

utilizadas na comunicação entre aplicações. O protocolo padrão usado neste nível é o 

SOAP que tem como função efectuar as chamadas RPC (Remote Response Call) e o 

encapsulamento das mensagens que são trocadas.  

� Descrição dos Serviços (Service Description): Camada que fornece mecanismos para 

que a entidade Service Provider, possa fazer a descrição das funcionalidades que os 

Web Services apresentam. A descrição de todos estes detalhes é feita num documento 

escrito na linguagem WSDL. Cada ficheiro WSDL contém todos os métodos 

presentes no serviço, bem como os parâmetros de entrada e saída, o protocolo de 

transporte utilizado e o URL da máquina onde o Web Service se encontra. 

� Publicação/ Pesquisa do Serviço: Na camada de publicação o Service Provider 

publica as informações disponíveis sobre os Web Services numa base de registos, que 

esta disponível publicamente para os consumidores de serviços. Nesta camada é 

utilizado o protocolo UDDI (Universal Description, Discovery and Integration), 

responsável por implementar a base de registos UDDI que contém as informações 

sobre os Web Services no formato XML comum. Na camada de pesquisa de serviços 

antes de integrar o serviço, a aplicação que consome serviços procura ter acesso a 

descrição numa base de registos partilhada pelos vários consumidores. Através do 
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protocolo UDDI que implementa a base de registos ser baseado em padrões abertos e 

ubíquos, faz com que qualquer tipo de cliente possa aceder a base independentemente 

da sua capacidade de hardware e software. 

4.4 Principais Tecnologias usadas em Web Services 
 

4.4.1 SOAP (Simple Object Access Protocol 

O SOAP é um protocolo usado para a troca de mensagens contendo documentos no 

formato XML entre aplicações implementadas nas diversas linguagens de programação. 

Projectado para a invocação de aplicações remotas, através da execução de RPC num 

ambiente independente da plataforma e da linguagem de programação [55]. Além de ser 

responsável pelo encapsulamento das mensagens de dados e também responsável pela 

codificação dos dados [32]. O transporte dessas mensagens para a rede é da 

responsabilidade de protocolos tais como SMTP, HTTP, FTP. 

Este protocolo trata-se de um padrão aceite usado nos Web Services, que garante a 

interoperabilidade e a intercomunicação entre diferentes sistemas graças ao facto de 

utilizar o formato XML e o mecanismo de transporte na rede o protocolo HTTP.  A 

Figura 33 exibe as mensagens SOAP trocadas. 

 

Figura 33 Estrutura de uma mensagem SOAP 
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4.4.1.1Estrutura da mensagem SOAP 

Como foi referido anteriormente o SOAP é um protocolo que tem como objectivo a 

descrever e efectuar a troca de mensagens XML entre sistemas heterogéneos. Essas 

mensagens de dados possuem uma determinada estrutura tipicamente composta pelos 

seguintes elementos  [3]*: 

 

Figura 34 Mensagem SOAP 
 

� Envelope: É o elemento fundamental e a raiz da mensagem, todas devem conte-lo. 

É quem identifica que se trata de uma mensagem SOAP. Também é responsável 

por definir o conteúdo da mensagem. 

� Cabeçalho: É um elemento opcional na estrutura da mensagem SOAP. Possui 

um atributo designado actor, que faz a identificação do intermediário que 

processa o bloco do cabeçalho. Pode ter outro atributo denominado por 

mustUnterstand, que pode alternar entre dois estados true ou false, no caso do 

estado ser true faz com que o receptor da mensagem processe o seu cabeçalho 

com sucesso, caso contrário a mensagem é ignorada [3]. 
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� Corpo: Trata-se de outro elemento obrigatório na mensagem, e contém o 

chamado payload ou seja a informação da mensagem escrita no formato XML. 

O corpo ainda pode ter um elemento adicional designado por Fault, que serve 

para carregar mensagens de status e de erros ocorridos no envio das mensagens. 

Este elemento adicional aparece somente nas mensagens de resposta ao servidor. 

4.4.2 XML (eXtensible Markup Language) 

A linguagem XML trata-se do padrão desenvolvido pelo consórcio internacional W3C 

(World Wide Web Consortium), para definir a troca de diversos tipos de dados na 

Internet, com o objectivo de facilitar a troca entre sistemas principalmente os que 

utilizam a Internet. É uma linguagem que representa os dados de uma forma estruturada, 

delimitada por TAGS que descreve os objectos, atributos, métodos e parâmetros de 

forma que essa informação seja facilmente interpretada pelas aplicações. 

O documento XML é um ficheiro de texto como o da Figura 35, com dados representados 

do formato padrão no qual está codificada toda a informação[5].É formado por três 

elementos base que definem o conteúdo da informação que fica delimitada pelas tags e 

ainda por outros dois elementos essenciais que são a estrutura do documento definida por 

esquemas e ainda a apresentação do documento efectuada por folhas de estilo, o que 

permite assim que o mesmo dado possa ser representado de diversas formas. 

O formato padrão XML é então utilizado em diversas soluções, sendo uma dessas 

soluções, os Web Services que utilizam o XML como base para o envio e recepção de 

dados. 

 

 

 

 

 
                        

Figura 35 Estrutura de um documento XML 

<email>  
 
<de> Departamento de Engenharias UTAD </de> 
<para> Aluno alXXXXX </para> 
<assunto> reunião mestrado EEC </assunto> 
<mensagem> Favor de comparecerem no edifício 
Engenharias 2 para a reunião no dia 25 de 

Outubro de 2010 </mensagem> 
 
</email>    
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3.4.3 WSDL (Web Service Description Language) 

O WSDL é um documento no formato XML que fornece a descrição dos Web Services. 

Cada documento WSDL descreve o que cada serviço faz e forma de os invocar. 

 Esta linguagem, permite que aplicação que consome o serviço só tenha acesso aos 

detalhes necessários para interagir com o serviço, tais como formato da mensagem, 

protocolos de transporte, localização do serviço etc. 

 A parte responsável pela execução do pedido do serviço é escondida da aplicação 

cliente do serviço, o que permite este serviço seja usado independentemente da 

plataforma de hardware ou software em que esta implementado [13]. 

 

Figura 36 Estrutura de um documento WSDL 

A estrutura de um documento WSDL apresentado na Figura 36 e 37 é formada pelos 

seguintes elementos: 
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Figura 37 Exemplo de um documento WSDL 
 
 

� Tipo de porta (portType): define um conjunto de operações1 suportadas pelo 

serviço e que possuem uma relação entre si. Cada operação é representada pelos 

elementos operation que possui dois atributos, um atributo name e outro opcional 

que especifica a ordem dos parâmetros usados nas operações existentes nos Web 

Services.  

 

                                                
1 É o conjunto de uma mensagem de saída (pedido) e uma mensagem de entrada (resposta). 
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� Mensagem (Message): elemento que faz a descrição das mensagens que são 

trocadas entre a aplicação que consome o serviço e o próprio serviço. Cada 

mensagem que é trocada apresenta dois tipos de atributos, o nome da mensagem 

e o tipo de dados que a mensagem contém. 

� Tipo (Type): Este elemento contém o tipo de dados que são trocados nas 

mensagens entre aplicação cliente e serviço. 

� Ligação (Binding): Especifica o tipo de porta e dos pormenores a cerca da 

ligação. Define o protocolo de transporte que vai ser usado para enviar os dados 

pela rede, ligando-o aos elementos mensagem, portType e Type. 

� Porta (Port): é um local de destino da rede para onde é enviada a mensagem que 

solicita o serviço. 

� Serviço (Service): conjunto de ports que são disponibilizados. 

 

4.4.4 UDDI (Universal Description, Discovery and Integration 

É um protocolo projectado pelo consórcio OASIS (Organization for the Advancement of 

Structured Information Standards), para registar, publicar e descobrir Web Services 

[18]. Esta especificação padrão permite que após o desenvolvimento de um Web Service 

este seja publicado numa base de registos universal UDDI, estruturada por repositórios 

onde são guardadas tanto as informações acerca do serviço, como também sobre as 

empresas fornecedoras desses serviços.  

A partir deste momento as aplicações que consomem os serviços podem consultar a base 

de registos UDDI com o objectivo de obter um serviço e recebe o documento WDSL do 

serviço solicitado, de modo a elaborar uma mensagem para a utilização desse Web 

Service. Por sua vez é transportada ao fornecedor do serviço. 

A pesquisa de serviços na base de registos pode ser complexa, visto que a procura pela 

informação acerca dos fornecedores dos serviços pode não assim tão simples como 

parece. Por isso esta especificação usa um formato XML comum para descrever a 

informação dos serviços, e dos seus fornecedores e divide a informação que esta presente 

na base de registos UDDI em três componentes [2]: 
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� Paginas Brancas: Contém informação acerca dos fornecedores dos serviços tais como 

nome, endereço, contactos e outros identificadores. 

� Paginas Amarelas: Contém informação categorizada sobre a entidade do fornecedor, 

pais de origem, etc. 

� Paginas Verdes: Contém informações técnicas sobre os Web Services, com recurso a 

esta informação o programador cria a aplicação que recorre ao serviço em questão. 

 

A especificação UDDI usa um esquema no formato XML para a descrever os serviços e 

os seus provedores, como também para a descrição da API que define um protocolo para 

o registo e para a descoberta dos serviços. 

O esquema XML que representa os dados num documento UDDI na Figura 38 é 

constituído por quatro tipos de dados [2]: 

 

� businessEntity: Diz respeito a toda a informação das entidades que publicam 

informações relativas a uma família de serviços. 

� businessService: Contém as informações que descrevem um serviço em particular. 

� bindingTemplate: Possui informações que descrevem como deve ser efectuado o 

acesso a um determinado serviço. Permite saber quais os pontos de acesso do serviço 

invocado através do URL. 

� tModels: Apresenta as regras que descrevem os aspectos técnicos de um serviço 

nomeadamente os protocolos de rede e  regras de sequência.  
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Figura 38 Estrutura de um documento UDDI 

O outro tipo de esquema XML tem o nome de Publisher Assertion. Este esquema possui 

todas as informações ao relacionamento entre entidades provedoras de serviços.  

O Publisher Assertion representa os dados das requisições e chamadas definidas na 

UDDI, que são utilizadas na descoberta e na publicação de serviços nas bases de registos 

UDDI.Para haver relacionamento entre dois provedores de serviços ambos têm que 

concordar com o relacionamento. Este esquema é formado por três tipos de elementos 

descritos na Tabela 1 abaixo. 

 

Tabela 1 Elementos Publisher Assertion 
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5. Tecnologia Java  

 

5.1História do Java 

O desenvolvimento da linguagem de programação Java tem início nos anos 90 séc.XX, 

numa equipa de engenheiros de software da Sun Microsystems denominada equipa 

Green formada por Patrick Naughton, pelo programador Jim Gosling e pelo engenheiro 

Mike Sheridan. O Java tinha como objectivo a convergência entre computadores e a 

electrónica de consumo, ou seja permitir que dispositivos simples fossem capazes de 

controlar uma variedade de electrodomésticos de uso quotidiano e até mesmo melhorar 

o seu desempenho através de uma interface .  

De forma a implementar uma demonstração funcional desta ideia, a Green Team 

trabalhou durante 18 meses na criação de uma máquina capaz se controlar diversos 

dispositivos e aplicações ao mesmo tempo que James Gosling, criou em 1991 a 

linguagem OAK (“Carvalho”, árvore que ele podia observar da janela do seu gabinete). 

No verão de 1992 é lançado o *7 (Star Seven), um controlo remoto com uma interface 

gráfica touch-screen, que não possuía teclado, nem botões e apenas um pequeno ecrã. 

Para activar *7 bastava tocar no ecrã com o dedo e aparecia a imagem de uma casa e um 

guia para a visita o famoso “Duke”. Para controlar a casa e o Duke era somente 

necessário mover o dedo sobre o ecrã até a divisão pretendida, por exemplo na sala de 

estar aparecia um ícone que representava a televisão sendo possível abrir uma lista de 

filmes, seleccionar um e move-lo para o vídeo programando-o para gravar o filme 

escolhido.  

De forma a encontrar um mercado para o *7, em Setembro de 1992 a Sun transformou 

equipa Green numa verdadeira empresa intitulada FistPerson, Inc., construindo uma 

demonstração chamada MovieWood, a ideia era o controlo sobre a televisão e o vídeo 

de modo que o telespectador pudesse interagir com a programação, mas infelizmente o 

negocio com as empresas de TV cabo não teve resultados pois tratava se de uma ideia 

visionaria para a época muito longe de ser entendida e comprada, sendo este projecto 

um fracasso a companhia foi dissolvida em 1994.  
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Com o surgir da Internet, Gosling adaptou o OAK para esta grande rede interactiva, o 

tipo de rede que a equipa do *7 estava a tentar vender às empresas de TV por cabo, então 

em 1995 é lançada uma nova versão do OAK chamada Java (Just Another Vague 

Acronym) incorporada no browser Navigator da Netscape que suportava applets Java. 

 

5.2 Fundamentos da tecnologia Java 

O Java não é somente uma linguagem de programação . A tecnologia Java é formada por 

um conjunto de elementos que envolvem, além da sintaxe da linguagem de programação, 

os formatos de arquivos (.java e .class), um conjunto de APIs (classes, componentes, 

frameworks), e uma Máquina Virtual Java (JVM). Cada um desses elementos do  Java 

será detalhado a seguir [30]*. 

 

5.2.1 A Linguagem de Programação  

O Java é uma linguagem de programação de alto nível orientada a objectos bastante 

prática e funcional e que se distingue pelas seguintes características [57]: 

� Simples: O Java é uma linguagem simples que não necessita de uma prática excessiva 

de programação, os conceitos desta linguagem são facilmente aprendidos e as suas 

ferramentas são intuitivas e tornam o trabalho do programador mais fácil. 

� Orientada a Objectos: O Java usa o conceito de objecto para facilitar e organizar o 

processo de programação. O código passa a ser encapsulado e reutilizável, o que 

permite abstrair o programador das funções mais complexas ou utilize objectos mais 

desenvolvidos. 

� Arquitectura Neutra: Esta linguagem foi desenvolvida para que pudesse trabalhar em 

diversas arquitecturas distintas e heterogéneas. Para isso o código Java é compilado 

para uma arquitectura intermédia chamada byte code que tem como função o 

transporte do código java entre diferentes plataformas de hardware e software. 
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� Portabilidade: A linguagem Java é bastante portável e compatível. Cada plataforma é 

totalmente responsável pela interpretação dos byte code através da Máquina Virtual 

Java instalada nessa máquina, significa que assim o código pode correr em qualquer 

plataforma desde que tenha uma JVM (Java Virtual Machine) instalada. 

� Distribuída: Graças a sua portabilidade, a linguagem java permite que múltiplas 

plataformas distintas possam comunicar entre si o que é ideal para o conceito de 

programação distribuída. 

� Interpretada: As aplicações em Java uma vez compiladas no formato byte code, 

podem ser executadas em qualquer sistema através de um interpretador Java. Com 

isto o código pode ser escrito e compilado apenas uma vez, visto que os bytes codes 

gerados são executados da mesma maneira em qualquer plataforma de hardware e 

software. 

� Robusta: Durante as etapas de desenvolvimento, compilação e execução são 

efectuados vários procedimentos, que permitem encontrar possíveis problemas e 

eliminar certas situações que possam originar erros. Isto permite que o programador 

possa desenvolver as suas aplicações com confiança de que quaisquer erros que 

ocorram serão diagnosticados e posteriormente resolvidos. 

� Segurança: Pelo facto de o Java trabalhar em ambientes distribuído é necessário ter 

uma especial atenção relativamente a questão da segurança. Por isso o Java possui um 

conjunto de mecanismos que permitem proteger as aplicações Java de ataques vindos 

do exterior. 

� Alta Performance: No ambiente Java o interpretador corre e converte os bytecodes em 

código Java sem fazer quaisquer verificações ao sistema operativo da máquina. 

� Multi-processo: Suporta programação multi-processo. Significa que num único 

programa podem estar múltiplos processos independentes em código distinto. 

� Dinâmica: A fase da linkagem é dinâmica. Ou seja as classes são desenvolvidas só 

são linkadas, quando necessário o que permite que a qualquer momento classes 

externas e internas, possam ser também linkadas com o programa em 

desenvolvimento. Desta a forma as aplicações estão sempre em constante 

actualização. 
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� Garbage Collector: A memória no Java é alocada quando necessário, quando 

deixa de ser útil é recolhida pela entidade Garbage Collector. Isto significa que 

não é necessário fazer  qualquer alocação de memoria  explicita no Java. 

 

5.2.2 A Plataforma Java 

Uma plataforma pode ser definida como um ambiente que combina componentes de 

hardware e software, onde pode ser executado uma determinada aplicação. Ao contrário 

da maior parte das plataformas resultam na combinação de hardware e software 

específico, plataforma Java apresentada na Figura 39 é baseada em componentes de 

software que trabalha sobre hardware de outras plataformas[30]. 

 

Figura 39 Plataforma Java 

 

A plataforma Java é constituída por duas componentes: 

�  Java Virtual Machine (JVM). 

� Java Aplicattion Programming Interface (API). 
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Em seguida será analisada detalhadamente cada uma destas componentes  

5.2.2.1 Java Virtual Machine – JVM 

Em linguagens de programação tradicionais tais como o caso do C/C++ ou Pascal, o 

código fonte é convertido para um conjunto de instruções da máquina da plataforma 

onde teve origem. Significa isto, que o programa é executado directamente pelo 

processador da máquina e está ligado à plataforma que o compilou, ou seja só pode ser 

executado por processadores que possuam o mesmo conjunto de instruções. Existe 

portanto uma limitação relativamente a um determinado hardware ou família de 

produtos.  

No Java isso não acontece, pois é possível criar aplicações e executá-las em qualquer 

plataforma independente do tipo de hardware ou sistema operativo, tudo graças à JVM 

(Java Virtual Machine), um mecanismo que permite a execução de código Java em 

qualquer máquina através da interpretação e execução de instruções vindas de um byte-

code [55]. 

A JVM têm o seguinte funcionamento esquematizado na Figura 40, quando se constrói 

um programa em Java e se ordena para compilar, o compilador gera um byte-code deste 

programa que se resume a uma codificação, que traduz tudo que foi escrito para o 

formato que a JVM entenda e seja capaz de executar transformando essa codificação em 

instruções máquina [55]. Deste modo se um programa for feito em Linux ele também 

corre em Windows ou em qualquer outro sistema operativo desde que tenha a JVM 

instalada. Isto deve-se ao facto de não existirem byte-codes diferentes gerados qualquer 

que seja a plataforma, onde foram gerados ou seja o byte-code é independente da 

plataforma onde foi gerado. 

A JVM também é responsável por assegurar todos os aspectos relacionados com a 

segurança. Significa isto, que em Java é praticamente impossível criar programas para 

fins maliciosos, quando um programa em Java é executado o seu byte-code. Este precisa 

de passar por determinados requisitos de segurança impostos pela JVM, que impede a 

execução do código em caso de irregularidade, se o programa tiver instruções para acesso 

restrito a memória ou que acedam a recursos de hardware, a JVM não aprova o código. A 
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máquina virtual da Java é ainda responsável pela gestão da memória mais concretamente 

nas operações de alocar e libertar memória e administrar linhas de execução.  

 

 

          Figura 40 Funcionamento da JVM 

 

5.2.2.2 Java Aplicattion Programming Interface API  

O Java API é um conjunto de bibliotecas que permitem disponibilizar muitas 

funcionalidades aos programadores. Essas bibliotecas são constituídas por um conjunto 

de classes, que se encontram agrupadas em pacotes (packages) como os da Figura 41 . 

Cada package possui classes com funcionalidades úteis em ramos específicos da 

programação Java.  

Os programadores podem livremente aceder a quaisquer packages disponibilizados pela 

Java API, de modo a facilitar o desenvolvimento de aplicações sobre esta plataforma. 

 

Figura 41  Lista dos pacotes da liguagem Java 
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Os pacotes de uso mais comum nas aplicações básicas são [55]: 

Java.applet 

Disponibiliza todas as classes necessárias ao desenvolvimento de applets. Contém todos 

os métodos que permitem que uma aplicação possa funcionar dentro de um Web 

browser dentro de uma única classe Applet dentro do pacote. 

Java.awt 

Contém as classes relacionadas com a interface gráfica nomeadamente menus, botões, 

caixas de texto, etc. Ainda possui classes que tratam do processamento de imagens e que 

são utilizadas no tratamento de eventos criados pela interface gráfica. 

Java.io 

Classes usadas para a entrada e saída de dados de diversas formas. 

Java.lang 

Conjunto de classes que dão suporte ao modelo computacional da linguagem, 

fundamentais para o funcionamento de qualquer aplicação. 

Java.net 

Contém as classes que permitem estabelecer conexões de rede. Possui métodos 

específicos para a rede Internet, usando referências a URLs e conexões usando o  

protocolo TCP/IP. 

Java.util 

Apresenta diversas classes que servem de suporte ao programador, tais como estruturas 

de dados básicas, referencia a data do sistema, gerador de números aleatórios. 
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5.2.3 Edições do Java 

 

Desde do seu aparecimento a tecnologia Java sofreu várias alterações, de forma a 

responder as necessidades dos diferentes tipos de utilizadores e programadores. Para 

oferecer um conjunto de várias soluções para o desenvolvimento de aplicações para ser 

usado em diferentes ambientes dividiu a plataforma Java em três versões bem 

diferenciadas são elas: o JSE, o JEE e o JME [52]. De forma a permitir o 

desenvolvimento de aplicações Java para uma variedade de plataformas desde os 

dispositivos móveis até aos computadores de grande porte como as mainframes. 

Passo agora a caracterizar cada uma das três versões da plataforma Java: 

JSE (Java Standard Edition) 

É a versão principal do Java e a mais utilizada, desenhada para funcionar em 

computadores de secretária e servidores. É também a base das outras duas versões JEE e 

JME, ambas possuem os mesmos componentes que a versão JSE mais os seus 

componentes específicos. Contém os componentes (Containers): Applet Contain e 

Application Client, o primeiro permite correr aplicações assentes em Applet de Java 

presentes num servidor remoto, que são transferidas para o computador pessoal e correm 

sempre do lado do cliente, o segundo componente serve para correr aplicações cuja sua 

execução é realizada na totalidade do lado do cliente sendo denominadas de Java Apps e 

são invocadas localmente no computador onde se encontram instaladas. 

Por ser a versão mais abrangente do Java, o JSE é também a mais indicada para a 

aprendizagem da linguagem Java. 

JEE (Java Enterprise Edition) 

Esta versão do Java é direccionada para as redes, Internet, intranet. Destina-se à 

construção de aplicações assentes em servidores de aplicações, suporta Servlets, JSP 

(Java Server Pages) e XML e possui um conjunto de bibliotecas para acessos a 

servidores, sistemas de e-mail e bases de dados. 
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Estruturalmente esta versão para além de ter como base a versão JSE apresenta dois 

componentes específicos da sua arquitectura são eles Web Contain útil para correr 

aplicações desenvolvidas para o ambiente Web e EJB Contain que suporta componentes 

de sessão e de aceso à base de dados, cada um destes Containers está colocado num 

servidor aplicacional. 

O JEE é uma plataforma que foi desenvolvida, para suportar uma grande quantidade de 

utilizadores em simultâneo. 

JME (Java Micro Edition)  

Para que os pequenos dispositivos móveis, tais como os PDAs, telemóveis, que 

apresentam limitações ao nível de memória, ecrã e velocidade de processamento, 

pudessem também correr as aplicações Java, surgiu a necessidade da criação de uma nova 

versão da plataforma Java. Assim nasceu o JME, uma versão Java que contém 

configurações e bibliotecas, trabalhadas especialmente para usar em dispositivos móveis. 

Com o surgir desta versão o programador facilmente lida com as limitações de hardware 

destes dispositivos, pois o JME possui uma configuração CLDC (Connected Limited 

Device Configuration) que se destina a dispositivos com recursos de hardware limitados, 

que incorpora uma máquina virtual e um conjunto básico de bibliotecas, que permitem o 

funcionamento de aplicações Java nos dispositivos com tais características. 

Seguidamente esta versão será abordada com mais pormenor, focando todas as suas 

características e aspectos importantes, pois a aplicação do aluno foi desenvolvida para 

esta versão da plataforma Java . 

5.3 Java Micro Edition (JME) 

Na actualidade existem computadores com bastante capacidade de memória, 

processamento, interface com os utilizadores, entre outros aspectos consideráveis 

importantes pelos utilizadores. Os pequenos dispositivos móveis tais como o telemóvel e 

o PDA, não apresentam essas características pois apresentam limitações na capacidade de 

processamento e alguns têm uma interface muito limitada com o utilizador entre outras 

limitações. Deste modo programas utilizados nos computadores comuns nunca poderiam 

funcionar nestes pequenos dispositivos, devido ao facto de as funções e estrutura dessas 

aplicações precisarem de ser mais flexíveis devido ao tipo de hardware destes 



 76 

dispositivos. Assim em 1999 a SunMicrosystems criou a edição micro do Java o JME 

(Java Micro Edition), uma versão reduzida e orientada especialmente para dispositivos 

com recursos de hardware limitados [20]. Com o nascimento desta versão do Java, os 

dispositivos móveis deixam de ter um conteúdo estático, pois graças ao JME e das suas 

funcionalidades multi-plataforma presentes no Java é possível o desenvolvimento de 

aplicações bastante fortes para essas plataformas móveis. 

Para um melhor esclarecimento acerca desta versão do Java e forma como ela abrange 

uma larga gama de dispositivos móveis, em seguida será analisada em pormenor a 

arquitectura JME, nomeadamente os conceitos de Configuração e Perfis bem como outras 

características de relevo dentro da extensão JME. 

5.3.1 Arquitectura JME 

Tendo em conta a diferença de tamanho e funcionalidades nos dispositivos móveis, foram 

estabelecidos conceitos essenciais e de grande importância na versão JME. Para facilitar 

o seu entendimento, o JME foi dividido em quatro camadas como mostra a Figura 42: 

Sistema Operativo, Maquina Virtual, Configuração e Perfis , este conjunto de camada 

constitui a arquitectura do JME [48]. Cada uma das camadas da arquitectura, constitui os 

elementos de construção de execução JAVA. Em seguida será definida em pormenor 

cada uma destas camadas, dando especial atenção às que constituem a arquitectura MIDP 

ou seja a dos telemóveis. 

 

Figura 42 Arquitectura JME 
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5.3.2 Configuração 

 

A configuração é uma especificação que define o ambiente do software, ou seja todas as 

características suportadas tanto pela linguagem de programação Java, como também sua 

pela máquina virtual e bibliotecas de classes e APIs, as quais determinado fabricante 

pode disponibilizar em todos os dispositivos de uma determinada categoria de 

dispositivos móveis. Cada configuração possui uma JVM específica e um conjunto de 

classes Java, visto que os dispositivos em questão não apresentam grande capacidade de 

processamento, logo é impossível o JME suportar todos os recursos que a JVM da versão 

JSE possui. Os fabricantes de dispositivos móveis, não são obrigados a utilizar a máquina 

virtual da Sun, pois eles podem criar as suas próprias máquinas virtuais ou utilizarem de 

terceiros, desde que essas máquinas virtuais possuam os requisitos mínimos das 

especificações da Oracle.  

 

 

Figura 43 Configurações do JME 

Existem duas configurações possíveis na versão JME como se pode ver na Figura 43 

[57]: 
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CLDC (Connected Limited Device Configuration) 

É a base da constituição dos perfis destinados a pequenos dispositivos móveis tais como 

os PDAs de baixa capacidade e os telemóveis. Apresenta um conjunto mínimo de 

packages e classes e uma JVM com funcionalidades reduzidas, tendo em conta as 

limitações impostas por estes dispositivos [53]. 

A configuração CLDC destina-se a dispositivos com as seguintes características a nível 

de hardware [57][55]: 

 - 160 a 512 Kb de memória disponível para a plataforma Java; 

 - Processador de 16bits ou 32 bits; 

 - Baixo consumo de energia (fonte de alimentação: bateria); 

 - Ligação à rede intermitente e sem fios com largura de banda limitada; 

CDC (Connected Device Configuration) 

É a configuração que se destina aos dispositivos móveis com capacidades superiores aos 

abrangidos pela configuração CLDC, mas que se encontram abaixo dos computadores 

pessoais [56]. Esta configuração baseia-se na especificação JSE v1.3, com o acrescento 

de um conjunto de bibliotecas específicas incluídas no pacote javax.microedition.io, 

destinadas ao suporte de comunicações baseadas em datagramas e HTTP. 

A configuração CDC engloba todos os dispositivos móveis com as seguintes 

características : 

 

 - Processador com 32 bits (requisito mínimo); 

 - Memória RAM de 2MB (requisito mínimo); 

 - 512 Kb de memória disponível para correr aplicações Java; 

 - Largura de Banda alta; 
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5.3.3 Máquinas Virtuais do JME 

Tal como foi dito anteriormente, certos dispositivos móveis possuem limitações em 

termos de processamento e memória como é o casos dos telemóveis, o que torna 

impossível a implementação de todas as funcionalidades, instruções em byte-code e 

optimização de software suportadas pela máquina virtual da JSE. Por isso as máquinas 

virtuais do JME, são definidas consoante o que se pretenda programar ou seja a máquina 

virtual irá ser adequada a um tipo concreto de configuração [51]. 

A Sun Microsystems fornece as seguintes máquinas virtuais especificadas para cada uma 

das configurações: 

KVM (Kilobyte Virtual Machine)  

É a primeira máquina virtual criada para a configuração CDCL, é a menor maquina 

virtual Java criada. Possui as características essenciais da linguagem e destina-se a 

funcionar em dispositivos muito limitados em memória com apenas alguns kilobytes dai 

o nome desta máquina virtual. Devido à falta de memória destes dispositivos e a 

necessidade de implementação de novas classes nos perfis, a Sun criou uma técnica 

denominada “ROMizing”, que permite guardar num chip colocado no dispositivo as 

classes das bibliotecas mais usadas, de modo a evitar que a KVM tenha que as processar 

novamente e assim poupa-se tempo e recursos do sistema.  

CVM (Compact Virtual Machine) 

É a máquina virtual utilizada na configuração CDC . Trata-se de uma máquina virtual que 

apresenta a maioria das funcionalidades da máquina virtual da versão JSE, excepto 

alguns aspectos incluídos nas entregas mais recentes. É orientada a dispositivos 

electrónicos que tenham como requisitos mínimos, processadores com de 32 bits de 

memória e com uma memória RAM de 2Mb . 

5.3.4 Perfis JME 

É a camada da arquitectura JME mais visível pelos utilizadores e programadores das 

aplicações, que fornece um ambiente de execução para uma determinada categoria de 
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dispositivos [40]. Os perfis, Figura 44, são implementados para uma configuração, em 

particular consoante o dispositivos para qual será utilizado. 

 

Figura 44 Perfis do JME 

 

 As aplicações criadas para um determinado perfil, podem ser executadas em quaisquer 

dispositivo desde que suportem aquele perfil. Existem vários perfis e cada dispositivo 

pode suportar mais do que um desses perfis. 

 

5.3.5 Tipos de Perfis  

� MIDP (Mobile Information Device Profile) 

É o perfil que permite adicionar componentes de rede, interface de utilizador e 

armazenamento à configuração CDCL. Destina-se a dispositivos com recursos gráficos e 

de armazenamento limitado, como é o caso dos telemóveis [10]. Disponibiliza uma 
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interface de utilizador relativamente simples e um conjunto de funções básicas de rede 

baseadas no protocolo HTTP, destinadas à plataforma JME [56]. 

� PDAP (PDA Profile) 

Trata-se de um perfil semelhante ao MIDP, destinado aos dispositivos tipo PDA com 

melhores ecrãs e mais memória do que os telemóveis possuem.  

� Foudation Profile 

É um perfil que esta sempre presente nas configurações CDC e pode ser usado conjunto 

com outros perfis. Destina-se essencialmente a dispositivos que possuam interfaces 

gráficas fracas e limitadas. 

� Personal Basis e Personal Profile 

O Personal Basis Profile destina-se a dispositivos com um interface de utilizador menos 

sofisticada visto que este perfil só permite uma janela activa de cada vez. Já o Personal 

Profile é usado em plataformas que suportam interfaces de utilizador mais complexas. 

Ambos trabalham com o Fondation Profile acrescentando-lhe funcionalidades básicas de 

interface de utilizador. 

 

� RMI Profile 

Perfil que permite acrescentar as bibliotecas de invocação remota de métodos da 

plataforma JSE ao Foudation Profile. 

� Game Profile 

Disponibiliza ao utilizador uma plataforma para o desenvolvimento de jogos em 

dispositivos que utilizem a configuração CDC. 
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5.3.6 O modelo MIDP  

A configuração CLDC é usada como suporte do Java em dispositivos que possuem 

poucos recursos de hardware, nomeadamente no processamento e na memória e não 

suportam a JVM utilizada na versão standard do Java J2SE.  

Entretanto as API disponibilizadas por esta configuração, não permitem quaisquer 

funcionalidades de interface de utilizador, armazenamento ou de rede. 

 Esta configuração foi criada somente para servir de base e em cima da qual, se 

encontram um conjunto de perfis que possam integrar essas funcionalidades em falta, 

tendo em conta a classe do dispositivo em questão. 

 

 

Figura 45 Estrutura do modelo MIDP 
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Para que um programador possa desenvolver as suas aplicações Java para este tipo de 

dispositivos limitados em hardware, a especificação do Java disponibiliza o perfil MIDP 

(Mobile Information Device Profile), que em conjunto com a configuração CLDC 

fornece as API para serem utilizadas pelos programadores para o desenvolvimento de 

aplicações que funcionam em dispositivos móveis [10].  

O software que implementa o perfil MIDP corre sobre a máquina virtual desenvolvida 

especialmente para este tipo de dispositivos, a KVM, que é fornecida pela configuração 

CLDC.  

Na arquitectura MIDP como mostra a Figura 45, encontram-se também as classes OEM, 

que são fornecidas pelo fabricante do dispositivo. Estas classes disponibilizam um 

conjunto de serviços tais como suporte de rede, interface de utilizador e armazenamento 

persistente. 

5.3.6.1 Requisitos de Hardware do perfil MIDP  

 

� Memória: O perfil MIDP necessita no mínimo de 128 KB para o armazenamento da 

sua implementação, mais memoria do que é requisitado pela configuração CLDC. 

Alem disso, são usados 32 KB de memória para o heap do Java. Para o 

armazenamento persistente o MIDP, precisa do mínimo de 8 KB de memória para 

que as MIDlets possam ser guardadas, mesmo que o dispositivo seja desligado, o que 

não garante que os dados permaneçam no caso da mudança de bateria [63]. 

� Display: Como os dispositivos que usam o MIDP apresentam ecrãs muito pequenos, 

esta especificação requer um ecrã que tenha no mínimo 96 pixels de largura e 54 

pixels de altura. O ecrã pode suportar no mínimo duas cores e no máximo 65.356 

cores. 

� Dispositivos de Entrada: No caso do PDA, o MIDP pode suportar diversos tipos e 

dispositivos de entrada, relativamente aos telemóveis o input mínimo suportado pelo 

MIDP, permite que o utilizador possa escrever números de 1 a 9, utilizar setas e um 

botão de selecção. 
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� Rede: O MIDP suporta uma conexão a rede intermitente e com largura de banda 

limitada. 

 

5.3.6.2 Requisitos de Software do perfil MIDP  

 

Para que possam ser usadas as funcionalidades do perfil MIDP, é necessário que os 

fabricantes desenvolvam código, de forma a combinar os aspectos do perfil MIDP com o 

hardware e software do sistema operativo do dispositivo [22]. Então para que possa ser 

realizada a implementação do perfil MIDP, será necessário que o software base do 

sistema operativo possua as seguintes características [22]: 

 

� O sistema operativo deve possuir um ambiente protegido de execução onde possa 

trabalhar a máquina virtual do Java. 

� Necessidade de uma forma de acesso a rede. O fabricante deve disponibilizar um 

meio de acesso a rede através do HTTP 1.1. 

� Deve permitir a capacidade de escrita, através do mapeamento das teclas do teclado 

de forma a ter a mesma resposta em plataformas de hardware diferente. 

� Deve possibilitar o acesso ao ecrã. O perfil permite que as MIDlets interpretem o ecrã 

como uma matriz de pixels, sendo possível a atribuição de uma cor a cada um desde 

que suportada pelo dispositivo. 

� O sistema operativo deve possuir um mecanismo de armazenamento persistente, para 

que os dados não se percam ao desligar o dispositivo. 

 

5.3.6.3 API do MIDP 

O perfil MIDP destaca das API fornecidas dois conjuntos de packages, que dizem 

respeito aos packages que são herdados da configuração CLDC, que serve de base a 

todos os perfis usados e aos pacotes específicos do perfil MIDP, que vêm acrescentar 

novas funcionalidades as já fornecidas pela configuração.  
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São eles: 

� Javax.microedition.lcdui 

Contém um conjunto de classes usadas para a implementação de interfaces entre o 

utilizador e as aplicações MIDlet. Estas classes permitem interfaces de alto e baixo nível. 

A API de baixo alto fornece um conjunto de funcionalidades para a criarmos com pouco 

esforço MIDlets, que contêm interfaces com o utilizador que funcionam em grande parte 

dos dispositivos. Já a API de baixo nível permite nos com maior esforço de programação, 

criar uma interface de utilizador com acesso ao ecrã ao nível do pixel. 

� Java.microedition.rms 

O perfil MIDP fornece o mecanismo RMS (Record Management System) que tem como 

função permitir que as aplicações MIDlet possam armazenar e recuperar dados de uma 

forma persistente. A API RMS, contém um conjunto de classe que criam uma base de 

dados de armazenamento persistente no dispositivo, esta base é limitada em memória 

devido as limitações de memória do dispositivo. Dentro destas classes encontra se a 

classe RecordStores, que permite guardar um conjunto de registos que permanecem após 

múltiplas chamadas da aplicação [47].  

� Java.microedition.midlet 

Este pacote define as MIDlets e a comunicação entre estas aplicações e o ambiente no 

qual a aplicação esta a ser executada. Este pacote integra a classe MIDlet que realiza o 

ciclo de vida da aplicação e contém métodos que permitem extrair informação a partir 

das propriedades que estão disponíveis no ficheiro jad. 

5.3.6.4 MIDlet  

Uma MIDlet consiste numa aplicação Java que se destina a funcionar em dispositivos 

que possuam uma implementação do perfil MIDP e a configuração CLDC [47]. Cada 

aplicação deste tipo é formada pelo menos por uma classe Java que estende a classe 

MIDlet do perfil MIDP. A classe MIDlet contém um conjunto de métodos que definem 

o comportamento da MIDlet e que são de obrigatória implementação. Estas aplicações 

correm no ambiente de execução da KVM que se responsabiliza pelo controlo do ciclo 
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de vida da aplicação, através da invocação de determinado método quando a MIDlet 

assume um certo estado de funcionamento. 

Um conjunto de MIDlets que se encontram relacionadas e incluídas na mesma package 

formam uma MIDlet suite. Quando instaladas no dispositivo onde vão ser executadas 

comportam se como uma única aplicação e só podem ser apagadas em conjunto. As 

MIDlets que constituem uma suite partilham os mesmos recursos, ou seja em ambiente 

de execução utilizam a mesma máquina virtual, partilhando os dados entre elas e ao nível 

do armazenamento persistente cada MIDlet, pode consultar os seus dados persistentes, 

bem como os dados persistentes de outras MIDlets da mesma suite. No entanto não é 

permitido a consulta de dados persistentes de outras suites, devido a motivos de conflito 

entre aplicações e de forma a promover a segurança dos dados das MIDlets. 

 5.3.6.5 AMS (Application Management Software) 

Tal como já foi anteriormente referido a máquina virtual que serve de ambiente para a 

execução das aplicações MIDP, para além de realizar funções como dirigir os aspectos 

relacionados com a segurança e gestão da memória, nomeadamente operações de 

alocação de memória e administração de linhas de execução [47].  

No entanto, existe uma camada de software que é responsável por comandar o ciclo de 

vida da MIDlet que é implementada. Esta camada de software chama-se AMS 

(Application Management Software) e esta instalada no próprio dispositivo, onde corre a 

MIDlet. É responsável por pela gestão de todo o ciclo de vida da MIDlet bem como a 

sua instalação, actualizações e gestão de varias versões. O ASM é uma camada de baixo 

nível que interage com o sistema operativo do dispositivo. Esta camada tipicamente é 

escrita na linguagem C, mas também pode ser escrita em Java. Cabe ao fabricante do 

dispositivo, o fornecimento da ASM visto que é ele que possui o conhecimento do 

sistema operativo, com qual esta camada vai interagir.    

5.3.6.6 Ciclo de Vida de uma MIDlet  

 

O ciclo de vida de uma aplicação MIDlet como mostra a Figura 46, consiste num modelo 

de transição de estados segundo a especificação MIDP [27]. Cada estado define um 

comportamento da MIDlet, existindo três estados possíveis: activo, parado e destruído. A 
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aplicação transita de um estado para o outro através chamada de três métodos descritos na 

Tabela 3, que a MIDlet deve implementar são eles: startApp(), pauseApp() e 

destroyApp().   

 

Figura 46 Ciclo de vida de uma MIDlet 

A camada de gestão da aplicação ASM é responsável pela alteração dos estados da 

MIDlet, através das chamadas dos métodos anteriormente referidos. 

Este ciclo começa quando o ASM carrega a MIDlet ficando inicialmente no estado 

parado, neste momento decorre a inicialização das suas classes e instâncias. Para executar 

a MIDlet, a camada ASM faz a MIDlet transitar do estado parado para o estado activo e 

chama o método startApp().  A MIDlet pode ser parada a qualquer momento, através 

da chamada do método pauseApp (). Se for necessário retomar a actividade da MIDlet 

é chamado novamente o método startApp().  

Finalmente quando se pretende terminar a aplicação ASM chama o método 

destroyApp() e a MIDlet entra no estado destruído. Quando este método é chamado, 

todos os recursos alocados durante a execução da aplicação são agora libertados. 

Durante o ciclo de vida da MIDlet, quando se transita de um estado para o outro, é 

lançada a excepção MIDletStateChangeException [47]. 

Somente dois métodos dentro da classe MIDlet podem lançar esta excepção, o 

startApp() e o método destroyApp(); O método startApp() quando por motivos 
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de erro é impedido de ser chamado, é lançada a excepção MIDletStateChangeException e 

a aplicação é colocada no estado parado, para mais tarde quando o erro tiver sido 

eliminado a aplicação recomeçar.  

No caso do método destroyApp(), este pode chamar esta excepção, quando em certas 

circunstâncias em que o utilizador pede para sair da MIDlet e o gestor ASM tente 

terminar de imediato a MIDlet, mas certas tarefas ainda estão a decorrer e não 

aconselhável fechar a aplicação. Então em vez do argumento “unconditional ” do método 

destroyApp() ter o valor true, isto ocorre quando a aplicação termina normalmente, 

tem o valor false. Neste caso a MIDlet pode continuar lançando a excepção 

MIDletStateChangeException.  

 

5.4 Java e Bluetooth 

Já foram anteriormente descritos alguns detalhes e as utilizações das tecnologias 

Bluetooth e Java, neste momento para que os objectivos deste projecto sejam alcançados 

é necessário saber como estas tecnologias se relacionam. 

Como foi descrito anteriormente a tecnologia Java apresenta várias aplicações auxiliadas 

pela plataforma Java e por um conjunto de API e pacotes opcionais. A comunicação 

Bluetooth entre dispositivos electrónicos, é uma possível uma aplicação escrita na 

linguagem Java. Foi a pensar nesta possibilidade que a JCP discutiu e padronizou a 

integração da tecnologia Bluetooth na plataforma Java, com a criação da JSR-82. 

 

5.4.1 A JSR-82 

Esta JSR é responsável pela padronização da utilização da tecnologia Bluetooth nas 

plataformas Java. Isto significa que têm como objectivo definir classes e métodos Java 

padronizados para a interacção entre o software e o programador e a pilha de protocolos 

Bluetooth que está presente na plataforma em questão [26]. No seu grupo de criação 

estavam presentes 18 empresas e 3 participantes individuais. Dentro das empresas 

presentes destacam-se a IBM, a Sony Ericksson e Symbian. Esta JSR é responsável pela 

criação da API para o Bluetooth [24]*. Além da API, esta JSR possui também um pacote 
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opcional para a plataforma J2ME baseados na configuração CLDC. A API criada pela 

JSR-82 esta fortemente ligada a um subconjunto da plataforma J2ME, conhecida como 

GCF. O GCF é uma API que fornece suporte a um grande número tipos de conexões 

como é o caso da conexão OBEX. Foi originalmente desenvolvida para a plataforma 

J2ME, visto que os pacotes utilizados na J2SE para realizar as suas funcionalidades eram 

muito grandes para o ambiente limitado onde a plataforma KVM é executada [42]. 

Posteriormente este pacote foi também criado para a plataforma J2SE.  

O GCF por ser um pacote opcional, nem todos os ambientes Java podem utilizar a 

tecnologia Bluetooth. O uso do Bluetooth através da tecnologia Java está restritas aquelas 

plataformas que possuem a implementação da JSR-82 adequada a pilha protocolos do 

Bluetooth. A implementação da JSR-82 nos dispositivos móveis que executam a 

plataforma J2ME é da responsabilidade do fabricante do dispositivo. 

 

5.4.2 Principais funcionalidades fornecidas pela API Java para o 
Bluetooth: 
 

� Descobrir dispositivos 

A aplicação pode obter a lista de dispositivos encontrados usando o método 

startInquiry() ou retriveDevices(). O método startInquiry(), necessita 

que a aplicação especifique um listener, este listener é notificado quando um novo 

dispositivo é encontrado. Se a aplicação não necessitar de esperar que a iniriquy comece 

a API fornece um método chamado retriveDevices() que retorna a lista de 

dispositivos que já foram encontrados via inquiry ou os dispositivos que são classificados 

de pré conhecidos [23]. 

� Descobrir serviços 

Permite a aplicação descobrir os serviços disponibilizados pelo servidor. A classe 

DiscoveryAgent fornece os métodos para a procura de serviços num dispositivo servidor 

Bluetooth e para inicializar as transacções da procura de dispositivos e serviços [34]. 
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Para descobrir os serviços disponíveis num dispositivo servidor o cliente, terá que 

recuperar um objecto que encapsule a funcionalidade SDAP, este objecto é do tipo 

DiscoveryAgent. 

� Registo de serviços 

Esta funcionalidade é da responsabilidade da aplicação servidora Bluetooth. O processo 

de criação de um registo por parte da aplicação consiste na realização das seguintes 

etapas. Primeiro criar um ServiceRecord que descreva o serviço oferecido, em seguida 

adicionar o Service Record a SDDB do servidor para alertar os potenciais clientes deste 

serviço. Posteriormente é necessário que o ServiceRecord na SDDB do servidor se as 

características do serviço sofrerem alterações. Finalmente quando o serviço não se 

encontra disponível, deve ser eliminado ou desabilitado da SDDB do servidor. 

� Comunicação 

Para usar um serviço num dispositivo remoto Bluetooth, o dispositivo local deve 

comunicar usando o mesmo protocolo que o dispositivo remoto. As APIs fornecidas 

permitem a conexão aos serviços que tenham o RFCOMN, o L2CAP ou o OBEX como 

protocolos de alto nível. A JSR-82 fornece então a API para o SPP que fornece uma 

interface de alto nível para muitos serviços que usam o protocolo RFCOMN, a API para 

o protocolo L2CAP que suporta dois tipos de conexões, orientada a conexão 

(bidireccional) e não orientada a ligação (unidireccional). Finalmente a API para o 

protocolo OBEX, esta API é um pacote especial que pode ser usado com as outras API 

Bluetooth ou de forma independente, devido ao facto de o protocolo OBEX poder ser 

usado por diferentes meios de transmissão [34]. 

5.4.3 Implementação da API 

A implementação da JSR-82 consiste na criação de um conjunto de classes que 

disponibilizam as funcionalidades acima referidas que estão descritas na especificação da 

API Java para o Bluetooth para uma determinada plataforma computacional, permitindo 

assim a utilização das facilidades oferecidas pela tecnologia Bluetooth através da 

linguagem Java. 
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Como já foi descrito, o trabalho que se propõem realizar consiste num aplicação dividida 

em duas partes: cliente e servidor. A aplicação cliente será executado sobre a plataforma 

J2ME e o servidor será executado pela plataforma J2SE. Visto que a JSR-82 é um pacote 

opcional, torna-se necessário a escolha de uma implementação de terceiros desta JSR 

para a utilização da sua API em ambas as plataformas. 

Para a aplicação em questão pretende-se uma implementação da JSR-82 que preencha os 

seguintes requisitos: 

� Ser gratuita, visto que a aplicação não tem quaisquer fins lucrativos, gastos adicionais 

com a licença sobre a implementação inviabiliza a execução do projecto. 

� Ser multi-plataforma. A aplicação possa ser suportada em diferentes ambientes 

computacionais. 

� Ser bem documentada.  

� Suportar os pacotes java.bluetooth e java.obex. 

 

A implementação escolhida que melhor se enquadra nas condições propostas para a 

realização deste trabalho é a Bluecove, por ser uma biblioteca gratuita com 

implementação de ambos os pacotes da API Java para o Bluetooth e suportar o maior 

número de sistemas operativos. É este o conjunto de características que agrega maior 

portabilidade a aplicação desenvolvida permitindo que possa ser executada num grande 

número de ambientes computacionais. 

A implementação escolhida é também a que suporta maior número de pilhas de 

protocolos Bluetooth, o que torna a aplicação desenvolvida compatível com um grande 

número de dispositivos Bluetooth. 

 

5.4.4 Bluecove 

A Bluecove é a implementação da JSR-82 de código fonte aberto, mantida sob a licença 

da GPL, através do grupo BlueCove.org. Qualquer pessoa interessada pode juntar-se ao 

grupo e dar o seu contributo para a evolução desta biblioteca [42]. 
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As principais características da Bluecove são: 

� Perfis Bluetooth suportados: SDAP, SPP, L2CAP e OBEX. 

� Sistemas operativos suportados: Mac OS, Windows e Linux.  

� Pilha de protocolos Bluetooth suportadas: Widcomm, BlueSoleil e Microsoft para 

ambiente Windows. Bluetooth software 1.5 para Mac OS e Bluez para Linux. 

� Preço: Gratuita, esta implementação é gratuita e rica em documentação com diversos 

exemplos de como utilizá-la no seu site oficial. A Bluecove disponibiliza também um 

simulador para a execução de testes de aplicações Bluetooth em ambientes onde esta 

tecnologia de comunicação não se encontra presente. 
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6. Concepção e Implementação 

  

6.1 Proposta de Projecto 

 

Neste trabalho é proposta uma aplicação e-learning, que tenha a percepção da mobilidade 

e do contexto do utilizador e que possa usar essa informação para facilitar o processo de 

aprendizagem de determinados conceitos leccionados. 

 Optou-se por desenvolver uma aplicação para funcionar essencialmente, em dispositivos 

móveis tais como os computadores portáteis e os telemóveis, pois estes dispositivos 

apresentam um elevado grau de mobilidade e baixo consumo de energia, permitem o 

acesso a diferentes tipos de redes sem fio e têm um elevado grau de penetração  no 

publico alvo deste trabalho. 

Esta aplicação não apresenta custos monetários para o utilizador relativos ao acesso a 

rede, visto que utiliza a tecnologia sem fio padronizada o Bluetooth. O Bluetooth 

caracteriza-se por ser uma tecnologia segura, de baixo custo e baixo consumo de energia 

para os dispositivos que a suportam. Ao contrário da outra tecnologia sem fios estudada 

nesta dissertação, os Web services, que poderá envolver custos, já que para consumir 

estes serviços é necessário um acesso à Internet, logo o utilizador tem que suportar o 

custo desse acesso no seu dispositivo. O outro aspecto reside no facto de que a 

implementação de aplicações  clientes usando Web services é complexa e os ficheiros 

XML que são trocados são grandes, o que provoca uma sobrecarga para o tratamento 

desta informação, logo afecta o desempenho desta tecnologia face à tecnologia Bluetooth 

que é bastante rápida e eficiente 

 Foi utilizada na implementação deste sistema e-learning a tecnologia Java, pois o Java é 

uma tecnologia independente da plataforma onde é executada, o que a torna bastante 

viável para a transferência de dados entre dispositivos, além do facto de ser uma 

tecnologia segura, significa isto que nenhum programa Java terá a capacidade de violar a 

segurança da máquina onde se encontra instalada. 
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Depois de apresentadas as tecnologias utilizadas na concepção de deste sistema e-

learning, iremos fazer uma introdução as suas funcionalidades. 

 Este sistema é constituído por duas aplicações Java uma na plataforma J2SE que destina 

a funcionar no computador do professor e outra na plataforma J2ME que funciona no 

telemóvel do aluno. 

 A aplicação Java J2SE apresenta uma interface gráfica que permite realizar as seguintes 

funcionalidades:  

� Exibição de slides e outro tipo de ficheiros de imagem, com a possibilidade de 

aplicação de funções de desenho sobre esses conteúdos; 

�  Transferência de quaisquer conteúdo do computador do professor para o 

telemóvel do aluno através da tecnologia Bluetooth mais concretamente por 

intermédio do estabelecimento de uma conexão OBEX entre os dispositivos;  

� Elaboração de dois tipos de questionários: resposta curta e escolha múltipla, sendo 

possível o envio da questão e da resposta através do pedido desse material por 

parte da aplicação do aluno.  

A aplicação Java J2ME presente no telemóvel do aluno, apresenta as seguintes 

funcionalidades: 

� Pedir o conteúdo disponibilizado pelo professor nomeadamente questões, notas 

da aula, etc., através da utilização da tecnologia Bluetooth com as operações de 

transferência de objectos, disponibilizadas pelo protocolo OBEX; 

� Permitir ao aluno o acesso à avaliação, através da tecnologia Bluetooth, o aluno 

pode escrever e enviar as suas respostas aos questionários para o computador do 

professor, mais uma vez por intermédio das operações OBEX. 

Em seguida, será apresentada em detalhe cada uma destas funcionalidades bem como foi 

feita a sua implementação das aplicações Java do sistema e-learning. 
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6.2 Aplicação Java J2SE 

 

Esta aplicação destina-se a ser instalada no computador portátil do professor. Para que 

possa ser executada, o computador tem que suportar as tecnologias Java e Bluetooth, 

nomeadamente através da JVM e de um módulo Bluetooth em JSR-82. Esta aplicação 

quando é executada, apresenta uma interface gráfica, Figura 47, que permite ao professor 

a selecção de quatro botões de comando: “Iniciar aula”,”OBEX”,”Questionário” e “Sair”. 

Os três primeiros botões permitem o acesso a cada uma das funcionalidades desta 

aplicação, o último botão permite ao professor sair da aplicação. Vamos em seguida 

descrever cada uma das funcionalidades desta aplicação, que podem ser seleccionadas a 

partir da interface gráfica. 

 

Figura 47 Interface gráfica principal e-learningUTAD 

5.2.1 Iniciar Aula 

Quando o professor clica no botão “Iniciar aula” na interface gráfica principal, é 

apresentada outra interface que possibilita ao professor a selecção de vários ficheiros de 

imagem para serem exibidos nesta interface. 

 Posteriormente é possível controlar a sua exibição através de dois botões de comando, 

que permitem a visualização da imagem seguinte ou anterior da que está a ser exibida.  
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Na imagem que está a ser exibida, é possível  aplicar algumas funções de desenho tais 

como: desenho de rectângulos, linhas, círculos, desenho tipo caneta, mudar de cor e 

apagar o desenho, como mostra a Figura 48. 

 

Figura 48 Interface gráfica Iniciar Aula 

6.2.2 Transferência Bluetooth 

Quando o professor selecciona o botão “OBEX”na interface principal da figura, é 

executada outra interface gráfica apresentada na figura, que permite o envio de ficheiros 

ao dispositivo móvel do aluno. Esta interface gráfica possui um botão, que permite 

iniciar um conjunto de procedimentos que vão permitir a transferência da informação 

via Bluetooth como mostra na Figura 49.  

 

Figura 49 Interface gráfica Transferência Bluetooth 
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Quando é seleccionado o botão “Iniciar Transferência”, é exibido no ecrã do 

computador um painel como mostra a Figura 50, que permite ao professor seleccionar o 

ficheiro que vai enviar através da selecção do botão “Seleccionar ficheiro”.  

 

Figura 50 Interface gráfica Seleccionar ficheiro 

No painel da Figura 51 esta implementada a pesquisa de dispositivos, exibe no ecrã o 

friendly name e o endereço Bluetooth de cada dispositivo encontrado.  

Figura 51 Interface gráfica Pesquisa Bluetooth 
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Este procedimento é iniciado quando o professor selecciona o botão “Pesquisa BT”, 

iniciando processo de inquiry. Quando a aplicação envia um pedido de inquiry, os 

dispositivos Bluetooth que se encontram na área, vão responder ao seu pedido 

dependendo do seu modo de visibilidade. Estes dispositivos vão responder com o seu 

endereço Bluetooth e com a sua classe de dispositivo. A inquiry implementada nesta 

aplicação, vai só procurar os dispositivos Bluetooth que se encontram registados no 

dispositivo local do professor, a este tipo de inqury dá-se o nome de limited inqury.  Na 

Figura 52 é apresentada, o painel que permite a selecção do dispositivo  Bluetooth que o 

professor se quer ligar.  

 

 
Figura 52 Interface gráfica Selecciona dispositivo 

 

No painel seguinte, Figura 53, é realizada a pesquisa de serviços, mais concretamente 

por serviços OBEX, no dispositivo anteriormente encontrado.  

 Ao contrário da pesquisa de dispositivos, esta envolve apenas dois dispositivos neste 

caso o computador do professor e o telemóvel do aluno.  

Nesta fase, a aplicação tem como objectivo encontrar o registo do serviço (Service 

Record), ou seja a representação do serviço que se pretende aceder. Estes registos 

apresentam múltiplos atributos que contém informações, a cerca dos serviços que se 

encontram disponíveis na base de dados de registos de serviços SDDB.  
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Figura 53 Interface gráfica Pesquisa OBEX 

Após a aplicação, encontrar o registo que representa o serviço, tenta conectar-se a esse 

serviço. No painel seguinte, o professor ao seleccionar o botão “Enviar, vai permitir que 

aplicação possa estabelecer uma ligação OBEX com o dispositivo do aluno.  

 

Figura 54 Interface gráfica Envio de ficheiro 
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Para isso é necessário que a aplicação conheça o URL do serviço, que contém o registo 

do serviço. É aplicação que funciona no telemóvel do aluno, que decide aceitar ou não o 

estabelecimento da sessão OBEX.  

Quando os dispositivos estiverem ligados um ao outro, a aplicação do computador do 

professor, executa a operação OBEX PUT e o ficheiro seleccionado anteriormente é 

enviado para o telemóvel do aluno como mostra a Figura 54. 

6.2.3 Questionário 

Na interface gráfica principal, quando o professor selecciona o botão “Questionário”, é 

aberta uma nova interface Figura 55, que implementa outra funcionalidade deste 

sistema. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 55 Interface gráfica Questionário 

No painel principal ao seleccionar botão “Iniciar Questionário”, é exibido o painel da 

Figura 56, que permite ao professor a escolha do tipo de questões que pretende realizar. 

São apresentados dois tipos de questões, a questão de escolha múltipla e a questão de 

resposta curta.  
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Figura 56 Interface gráfica Selecciona questão 

Caso o professor, seleccione o tipo de questão de resposta curta, a aplicação exibe o 

painel apresentado na Figura 57 que apresenta uma área de texto onde o professor vai 

escrever a questão. 

Neste painel também são apresentados três botões: 

� O botão “Guardar questão”, ao ser seleccionado, vai permitir guardar a questão 

num ficheiro de texto.  

� O botão “Guardar resposta”, ao ser seleccionado guarda a resposta da questão 

também num ficheiro de texto. 

� O botão “Servidor”, tem de ser seleccionado pelo professor, para que a aplicação 

disponibilize o seu serviço de envio da informação pretendida pelo aluno. É a 

aplicação que serve o serviço decide aceitar ou não a ligação. Quando ambos os 

dispositivos estiverem ligados, o ficheiro de texto pode ser pedido através da 

operação OBEX GET. 
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Figura 57 Interface gráfica Questão de resposta curta 

Se o professor optar por efectuar uma questão de escolha múltipla, é lhe exibido um 

painel da Figura 58, com uma área de texto onde o professor pode escrever a questão e 

três campos de texto onde o professor pode escrever as várias respostas alternativas.  

 

 
Figura 58 Interface gráfica Questão de escolha múltipla 
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 Tal como acontece no painel que implementa o questionário de resposta curta, apresenta 

três botões: 

� O botão “Guardar questão”, que quando seleccionado, guarda a questão no 

ficheiro de texto,  

� O botão ”Guardar resposta”, que quando seleccionado, guarda a resposta no 

ficheiro de texto. 

� O botão “Servidor”, que quando seleccionado permite iniciar o processo de 

estabelecimento da sessão OBEX com a aplicação do telemóvel de modo a 

possibilitar o aluno a requisitar estes ficheiros de texto. 

6.3 Aplicação Java J2ME  

A aplicação Java J2ME consiste numa aplicação escrita para a plataforma J2ME e 

destina-se a funcionar no dispositivo móvel do aluno.  

Para que esta aplicação seja executada, é necessário que o telemóvel suporte a 

tecnologia Java, ou seja que possua instalada uma Máquina Virtual Java que implemente 

a configuração CLDC e o perfil MIDP e que tenha suporte Bluetooth em JSR-82. 

Quando a aplicação é executada, é exibido no display do telemóvel o formulário da 

Figura 59, que possui um menu onde o aluno, pode seleccionar através dos comandos 

“Downloads” e “Questionário” as funcionalidades desta aplicação. 

 
 

 
Figura 59 Formulário principal e-learningUTAD 
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  6.3.1 Downloads 

Esta funcionalidade permite ao aluno, pediras notas da aula de uma determinada unidade 

curricular à aplicação que se encontra no computador do professor. Quando o aluno 

selecciona o botão “Downloads ”, é exibido no display do telemóvel um novo 

formulário que possui o botão “Requisitar notas”. Ao premir o botão é estabelecida uma 

conexão com a aplicação que serva esta informação e é feita o pedido com recurso a 

operação OBEX GET. 

6.3.2 Questionário  

Esta funcionalidade permite ao aluno pedir os dois tipos de questões, que o professor 

pode disponibilizar a partir do seu computador e responder a essas perguntas através do 

estabelecimento de uma sessão OBEX entre os dois dispositivos.  

Esta funcionalidade está disponível, a partir do momento que o aluno prime o botão 

“Questionário”, então a aplicação exibe no display do telemóvel o formulário 

“Questionário”, com um menu com três comandos “Conectar servidor”, “Enviar 

Resposta ” e “Pedir questão”, como mostra a Figura 60. 

 

Figura 60 Formulário questionário da aula e comandos 
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O aluno para pedir o questionário e enviar a resposta, tem que premir o botão “Conectar 

Servidor” para que a aplicação possa ligar-se ao computador do professor. Então ao 

seleccionar o botão “Conectar servidor”, é exibido o formulário “Conexão ao PC do 

docente”. Como mostra a Figura 61. 

 

Figura 61 Formulário Conexão ao PC do docente 

Neste formulário vai ser possível que a aplicação iniciar os procedimentos de pesquisa 

de dispositivos e serviços Bluetooth e possível ligação ao computador do professor. 

Quando é seleccionado o botão “Pesquisa BT ” neste formulário, é iniciada a pesquisa 

de dispositivos Bluetooth na área, que posteriormente são armazenados num vector e 

exibidos numa lista.  

 

Figura 62 Lista de dispositivos Bluetooth 
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Esta lista da Figura 62, é exibida no display do telemóvel, para que o aluno escolha o 

dispositivo desejado.  

No seguimento é iniciada a pesquisa de serviços no dispositivo seleccionado como 

mostra a Figura 63, quando a aplicação encontra o registo do serviço (Service Record) 

pretendido, executa o pedido de conexão à aplicação que disponibiliza o serviço e liga-

se.  

 

Figura 63 Pesquisa de serviços e ligação ao PC 

A partir do momento que ligação entre os dois dispositivos se encontra estabelecida, é 

possível efectuar as operações OBEX que permitem o pedido das questões e o envio das 

respostas à aplicação que funciona no computador do professor como mostra a 

Figura64. 

 

Figura 64 Caixa de texto para escrever resposta 
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6.4 Implementação do sistema e-learning 

Neste ponto será feita a descrição da implementação das funcionalidades deste sistema 

e-learning acima mencionadas. Serão abordadas as ferramentas e tecnologias usadas, 

bem como todos os procedimentos e metodologias utilizadas na implementação das 

aplicações para as plataformas J2SE e J2ME deste sistema. Este ponto será divido em 

duas partes, cada uma correspondente a descrição do desenvolvimento das aplicações, 

nomeadamente o seu ambiente de desenvolvimento e as metodologias de programação 

usadas na sua implementação.  

5.4.1 Desenvolvimento da aplicação Java J2SE 

Esta aplicação foi desenvolvida na linguagem Java, usando como ferramenta de 

desenvolvimento o software NetBeans IDE 6.8. Trata-se de uma ferramenta gratuita que 

pode ser obtida no seu site oficial.  

Esta ferramenta permite a construção de aplicações em diversas linguagens de 

programação, incluindo a linguagem Java utilizada no desenvolvimento desta aplicação. 

É uma ferramenta prática, que permite ao programador uma fácil utilização das funções 

utilizadas no desenvolvimento de interfaces gráficas.  

Como já foi referido esta aplicação foi implementada na linguagem Java, utilizando os 

pacotes da Java API para a plataforma J2SE:java.util, javax.awt e java.io; para a 

construção da interface gráfica da aplicação e para efectuar entrada e saída de dados. 

Como esta aplicação faz uso da tecnologia Java para a transferência de dados, para 

permitir a utilização da pilha de protocolos Bluetooth em Java, foi necessário recorrer a 

um conjunto de pacotes adicionais que constituem a JSR-82. 

Para efectuar essa implementação da tecnologia Bluetooth nesta aplicação, usou-se um 

conjunto de bibliotecas gratuito e suportado pela maioria dos sistemas operativos, o 

Bluecove, que permite implementar a JSR-82.   

A implementação desta aplicação para a plataforma J2SE, consiste na elaboração das 

seguintes interfaces gráficas: 
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6.4.1.1 Interface gráfica e-learning 

Esta interface corresponde ao menu principal da aplicação J2SE, que se destina a 

funcionar no computador portátil do professor. Esta interface é constituída pela janela 

implementada através da extensão da classe JFrame na classe principal elearningUTAD. 

A esta janela é possível adicionar outras áreas, onde são organizados outros 

componentes como botões e áreas de texto. Estas áreas são chamadas de painel. 

 O painel MainPanel é constituído pelo componente JLabel, usado para exibir o logótipo 

da UTAD. Além da label, o MainPanel é constituído por quatro botões de comando, que 

representam o acesso às outras interfaces da aplicação.  

O outro aspecto é a forma como os componentes são organizados nas áreas e nas janelas 

que formam a interface ou seja o Layout. O pacote java.swing possui um conjunto de 

classes que gerem o Layout das janelas, simplificando o desenho das interfaces. Tanto 

na frame como nos painéis criados, utilizou-se o gestor BorderLayout. Este gestor 

funciona da seguinte maneira, divide área da janela em cinco regiões: NORTH, 

SOUTH, EST, WEST e CENTER.  

 

6.4.1.2 Interface gráfica Aula e-learning  

Esta interface cuja a sua implementação esta esquematizada na Figura 65, é exibida no 

computador do professor, ao seleccionar o botão de comando “Iniciar Aula”, na 

interface gráfica principal e-learning UTAD. Têm como função, permitir ao professor 

exibir e controlar a exibição de ficheiros de imagem no ambiente de sala de aula, 

podendo aplicar funções de desenho a essas imagens. Esta interface é formada por uma 

janela frame que incorpora três painéis, organizados na janela segundo o gestor de 

layout, BorderLayout.. 

O painel panelButtons1, contém os botões de comando que permitem a realização das 

funções de desenho da aplicação. O painel imagePanel, que permite a exibição dos 

ficheiros de imagem e o panelButtons, que contém os botões de comando que permitem 

seleccionar os ficheiros que se pretende exibir na interface e os botões que servem para 

controlar a exibição das imagens. 
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Quando o professor deseja exibir um conjunto de ficheiros de imagem, selecciona o 

botão “Seleccionar Ficheiro”, para seleccionar os ficheiros pretendidos, para isso foi 

criado um objecto do tipo Filechooser, os ficheiros que são seleccionados através da 

chamada do método getSelectecFiles(). 

O método setImages() permite que as imagens sejam adicionadas ao painel 

imagePanel. A imagem é desenhada no painel através da chamada do método 

drawImage(), dentro do objecto Graphics.  

Durante a exibição das imagens, o professor pode utilizar as formas de desenho para 

assinalar algum aspecto importante na aplicação. As funções de desenho presentes são: 

“Caneta”, “Linha”, Rectângulo”, ” Oval”,“Cor” e “Apagar”. Estas funções são criadas 

atraves dos métodos lineOp(), rectOp(), ovalOp(), penOp() e 

eraseOp().Cada um método que emula um determinado tipo de gráfico e que o desenha 

o gráfico a partir das coordenadas de origem do rato movendo o rato ate a um novo par de 

coordenadas quando é o botão do rato deixa de ser pressionado. Para desenhar no painel 

cada uma destas formas de desenho é necessário chamar a partir do objecto Graphis o 

método correspondente a forma que se pretende desenhar. Para alterar a cor de cada uma 

destas formas de desenho anteriormente descritas, o professor basta seleccionar o botão 

“Cor”, que abre a palete de cores através do objecto JColorChooser . 

  

Figura 65 Esquema da implementação da interface Iniciar aula 
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6.4.1.3 Interface gráfica Transferência Bluetooth 

 

Esta interface é lançada quando o professor selecciona o botão “OBEX ” e têm como 

função permitir ao professor, enviar um determinado ficheiro via Bluetooth. 

Esta interface gráfica é formada por um painel, que contém uma label, que exibe o título 

da funcionalidade “Transferência Bluetooth”. Nesse painel é adicionado o botão de 

comando, que permite dar início ao processo de transferência de ficheiro do computador 

do professor para o telemóvel do aluno. O gestor de layout neste painel é o 

GridBagLayout, este tipo de gestor divide o painel em linhas e colunas, cada 

componente possui um obejcto GridBagConstraint, que é responsável pelo 

posicionamento e dimensionamento dos componentes. 

Quando o professor selecciona o botão “Iniciar Transferência”, é apresentado o painel   

JPanel, uma label que exibe o titulo da funcionalidade da classe, e painel panelButtons, 

contém os botões de comando “Seleccionar ficheiro” e “Seguinte”. O professor ao clicar 

no botão “Seleccionar ficheiro”, é executado um componente JFileChooser, para que  o 

professor seleccione qualquer tipo de ficheiro, que possui no seu computador.  

O botão “Seguinte”, ao ser seleccionado exibe painel PesquisaDPanel que contém o 

panelButtons, que exibe no centro do painel PesquisaDPanel o título da funcionalidade e 

o  painel panelButtons1, utiliza o gestor GridBagLayout para posicionar os dois botões 

de comando “Pesquisa BT ” e “Seguinte”.  

O professor ao seleccionar o botão “Pesquisa BT” no painel PesquisaDPanel, dá início 

ao processo de pesquisa de dispositivos, através da chamada da classe PesquisaBT. 

 É através do objecto DiscoverAgent que a pesquisa é iniciado quando é chamado 

método startInquiry(). Ao iniciar este processo são automaticamente chamados os 

métodos inquiryCompleted(), que serve para informar a aplicação  do estado da  

pesquisa e deviceDiscovered() é responsável por adicionar os dispositivos ao 

vector de dispositivos, sempre que é encontrado um novo dispositivo. Os dispositivos 

encontrados são exibidos na interface, numa área de texto com a informação do friendly 
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name e do seu endereço Bluetooth. Na Figura 66 seguinte encontram-se ilustradas as 

fases e os métodos intervenientes na pesquisa de dispositivos Bluetooth. 

 

Figura 66 Esquema da implementação da pesquisa de dispositivos 

 

Quando a inquiry termina, o botão “Seguinte ” fica activo, permitindo ao professor 

clicar nele para evoluir para nova fase do processo de transferência de dados.  

Após a pesquisa por dispositivos terminar, os dispositivos são colocados numa lista de 

itens, que permite ao professor fazer uma única selecção, o componente que implementa 

esta lista é chamado JComboBox e permite ao professor, a selecção do dispositivo para 

onde deseja enviar o ficheiro seleccionado 

No OBEXPanel, quando professor selecciona o botão de comando “PesquisaOBEX”, 

chama o método principal da classe que implementa a interface para a procura de 

serviços OBEX no dispositivo. É então iniciado o processo de pesquisa de serviços no 

telemóvel do aluno. Para localizar o registo do serviço, é necessário que a aplicação 

conheça alguma informação sobre os serviços pretendidos, essa informação é dada 

através do identificador UUID e dos atributos do serviço. Essa informação é usada como 

parâmetros de entrada do método searchService().  Este método é responsável por 

iniciar a pesquisa de serviços no dispositivo. Após os serviços terem sido encontrados é 

chamado o método servicesDiscovered(), neste método é processado cada registo 
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encontrado. A aplicação é notificada relativamente ao estado da pesquisa de serviços, 

através da chamada do método serviceSearchCompleted(), que informa se a 

pesquisa foi concluída ou então por motivos de erro foi terminada. Os resultados da 

pesquisa são exibidos na interface. A Figura  67 seguinte mostra todas as etapas deste 

processo, incluindo os métodos que nele participam. 

 

Figura 67 Esquema da implementação da pesquisa de serviços 

 Finalmente após este processo, a aplicação evolui para a interface gráfica que 

representa a parte final deste processo, que é o estabelecimento da conexão OBEX com 

o telemóvel para efectuar o envio dos dados. Esta fase é apresentada ao utilizador 

através do painel TransFPanel. 

 O professor para iniciar o processo de comunicação com o dispositivo seleccionado, 

quando clica no botão “Enviar”. Para estabelecer a conexão OBEX, é necessário 

estabelecer primeiro a conexão da camada de transporte, ao chamar o método 

Conector.open(). Para estabelecer a ligação OBEX é chamado o método 

connect(), a partir do objecto ClientSession. A partir do momento em que o 

dispositivo de destino aceita a ligação OBEX, o telemóvel do aluno e o computador do 

professor ficam ligados e podem partilhar informação. O envio de dados ao dispositivo é 
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feito através da chamada do método put(). Este método permite enviar os dados e 

informação adicional acerca dos dados, essa informação  pode ser adicionada através 

dos cabeçalhos OBEX. Relativamente a este ficheiro foram adicionados os objectos que 

permitem saber o nome, o tipo e o tamanho do objecto. Para usar os cabeçalhos OBEX é 

necessário criar um objecto HeaderSet. Depois da criação dos cabeçalhos, é a vez de 

efectuar o envio dos dados, abrindo o OutputStrean através da chamada do método 

openOutputStream() e  os dados são escritos no objecto OutputStream como mostra 

a Figura 68 através da chamada do método write(), quando o envio é concluído, a 

operação PUT e o Outputstream são fechados através do método close() e a sessão 

OBEX é terminada através da chamada do método disconnect().  

 

Figura 68 Processo de uma operação PUT 

Após o envio o professor recebe na interface a informação do ficheiro que foi enviado, 

nomeadamente o seu nome e o seu tamanho exibido num área de texto. O professor para 

sair da aplicação deve seleccionar o botão “Sair”.  

6.4.1.4 Interface Questionário 

A interface gráfica questionário esquematizada na Figura 69, é executada quando o 

utilizador na interface gráfica proncipal da aplicação J2SE clica no botão 

"Questionário".Esta interface permite ao utilizador a elaboração de questões e envio das 

mesmas para o dispositivo do aluno. Esta interface tal como as outras tem como base 

uma janela do tipo Jframe que contém os painéis Panel e MainPanel.  

O MainPanel contém uma Jlabel que exibe o título “Questões E-learning” exibido no 

centro deste painel segundo o objecto Borderlayout. O Panel contém dois painéis 

PanelButtons e o Jpanel2.  
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O panelButtons exibe na sua área o botão "Iniciar questionário" e Panel 2 é adicionado 

uma label que exibe uma imagem. 

Quando o utilizador clica no botão "Iniciar questionário", o Panel2 é removido e 

adicionado novo painel o PaneSelectQuest, que permite ao utilizador escolher o tipo de 

questão que pretende elaborar.  

Caso o utilizador seleccione a opção "Resposta Curta", o conteúdo do Panel2 é 

removido e é adicionado o painel RespostaCurtaPanel. O conteúdo deste painel permite 

ao professor escrever a questão e a resposta numa área de texto, guardar a questão e a 

resposta em ficheiros diferentes e disponibilizar esse conteúdo para a aplicação J2ME. 

 

Figura 69 Esquema da implementação da interface Questionário 

 

Para guardar a questão, o professor tem que clicar no botão "Guardar Questão" que 

provoca a invocação do método writeFile_aluno(), este método é responsável por 

adicionar a string do texto ao ficheiro Teste_Aluno.txt. 

Se o utilizador clicar no botão "Guardar Resposta", guarda a resposta a questão no 

ficheiro Teste_Professor.txt o procedimento é exactamente o mesmo.  
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Caso o professor deseje elaborar uma questão de escolha múltipla, os conteúdos do 

Panel2 são novamente removidos e é adicionado o painel MQuestPanel. O MQuestPanel 

contém o painel onde são adicionados os RadioButtons, que permitem seleccionar uma 

das opções de resposta, os campos de texto onde são escritas as possíveis respostas a 

questão e os botões de comando "Salvar questão" e "Salvar resposta".  

O utilizador guardar as questões clica no botão "Guardar questão" chamando método 

WirteFile_aluno() e clica no botão  "Guardar resposta" para guardar as respostas é 

chamado o método WriteFile_prof().  

 

Existe outro botão de comando que é comum aos dois painéis que exibem as questões 

que ainda não foram referidas. Esse botão de comando é o "Servidor" e quando clicado 

pelo utilizador permite disponibilizar o ficheiro onde a questão foi guardada. Nesta fase a 

aplicação comporta se como um servidor OBEX, que coloca o serviço disponível a 

aplicação que o consome numa base de dados SDDB e espera ser conectado por essa 

mesma aplicação. Neste processo o primeiro passo consiste em colocar o serviço 

oferecido visível, para isso é necessário definir a URL do serviço, usada como argumento 

no método open(), a partir deste momento começa a escutar o pedido da aplicação que 

consome este serviço. O pedido para se ligar por parte da aplicação J2ME é feito através 

da chamada do metodo acceptAndOpen(). Após ambos os dispositivos ligados, para 

enviar os dados solicitados pela aplicação J2ME é chamado o método onGet().  

6.4.2 Desenvolvimento da aplicação J2ME 

A aplicação J2ME esquematizada na Figura 70, foi desenvolvida na linguagem Java tal 

como a aplicação J2SE utilizando a ferramenta de desenvolvimento o NetBeans IDE 6.8, 

em conjunto com outra ferramenta, o Java Wireless Tolkit 2.5.2 para a configuração 

CDLC, que permite fazer a emulação das aplicações desenvolvidas para a plataforma 

J2ME. Para a utilização da pilha de protocolos Bluetooth também se utilizou o conjunto 

de bibliotecas Bluecove que fornece a implementação gratuita da API Java para 

Bluetooth. 

Trata-se da aplicação que funciona no dispositivo móvel do aluno que suporta a 

tecnologia sem fios Bluetooth e possua instalada uma Máquina Virtual Java da 



 117 

plataforma J2ME. A interface gráfica desta aplicação foi feita com as classes importadas 

que compõem o pacote javax.microedition.lcdui., possibilitando a implementação gráfica 

existente no perfil MIDP.  

Quando o aluno executa aplicação, o aspecto visual que é exibido no display do 

dispositivo móvel é implementado através das classes de Form. 

No Form principal da aplicação é apresentada uma imagem do logótipo da UTAD, a 

classe ImageItem permitiu guardar imagem num objecto IMAGE através da chamada do 

método createImage(). Para além do logótipo da UTAD.  

O formulário principal possui dois comandos "questionário" e "downloads" que permitem 

evoluir para outros formulários da aplicação.Quando o utilizador selecciona o comando 

"questionário" ocorre um evento no objecto display permitindo exibir outro formulário, 

sempre que um determinado botão é premido pelo utilizador o método 

commandAction(), é chamado e trata dos eventos que vão resultar da interacção do 

utilizador. O formulário Questionário é constituído pelos seguintes comandos "Conectar 

Servidor","Enviar Resposta" e Pedir questão". 

Se o aluno seleccionar o comando "Conectar servidor", é exibido o formulário Conectar 

ao PC, no display. É neste formulário que vão ser efectuados os procedimentos de 

pesquisa de dispositivos e serviços Bluetooth e possível estabelecimento de uma sessão 

OBEX com a aplicação J2SE do computador do professor.  

O formulário tem um comando "Pesquisa BT" que vai iniciar o processo de pesquisa de 

dispositivos Bluetooth na área, em seguida esses dispositivos serão exibidos num objecto 

do tipo List que permite ao utilizador seleccionar o dispositivo onde vai pesquisar o 

serviço desejado e ligar-se a ele. Quando esta aplicação estiver ligada à aplicação J2SE é 

possível efectuar as operações de GET e PUT para envio e pedido de dados. 

Quando o aluno prime o botão "pedir resposta" é chamado o método get().Quando o 

aluno prime o botão "Enviar Resposta" é executado o método put(), que implementa a 

operação OBEX PUT.  
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Figura 70 Esquema da implementação da aplicação e-learning J2ME 

6.5 Desenvolvimento do cliente Web-Services 

 Para testar esta tecnologia foi desenvolvido uma aplicação cliente em Java Micro para 

aceder a um Web-Service. Esta aplicação para alem as ferramentas acima mencionadas 

necessita de duas bibliotecas importantes para podermos implementar Web-Services em 

dispositivos móveis que integram a configuração CDLC. Estas bibliotecas são o 

KSOAP2 e o KXML [43]. 

 A sua necessidade deve-se ao facto de este tipo comunicação usar os protocolos XML e 

SOAP e em JME não existem classes que implementem estes protocolos logo é preciso 

que essas bibliotecas sejam integradas no projecto.  

 

A aplicação cliente em si é um simples MIDlet que faz a chamada de um método que 

permite o aceder ao serviço. Esse método vai ser chamado no método obrigatório do ciclo 

de vida de uma Midlet o startApp(). O método testWebService() permite criar o 

acesso do cliente ao serviço que pretende consumir. Este método efectua a chamada 

através da criação do objecto SoapObject , a este objecto são adicionados os parâmetros 

do serviço.  O passo seguinte consiste em fazer o encapsulamento da mensagem que 
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contem o pedido, isto foi implementado através do objecto SoapSerializationEnvelope. 

Em seguida foi criado o objecto HttpTransport que possui o método call() que através 

do qual é transportado o pedido via protocolo HTTP. A resposta ao pedido do cliente é 

dada pelo método getResponse() que retorna um o objecto Object. Esta resposta é 

guardada num String Buffer. Posteriormente o resultado do serviço é mostrado ao 

utilizador atraves de uma TextBox. 

 

 
Figura 71 Implementação Java do cliente J2ME Web-Sevices 

 

6.6 Desenvolvimento de um Web-Service na plataforma J2SE 

 O Web-Service construído na linguagem Java SE tem como objectivo o teste desta 

tecnologia, foi escolhida uma aplicação muito simples, a soma de dois números inteiros 

retornando o resultado desta operação. A aplicação consiste numa classe CalculatorWS 

que possui um método chamado add(), que recebe como argumentos os valores 

inteiros e retorna como resultado a soma destes valores. Posteriormente o serviço tde ser 

disponibilizado para que qualquer cliente possa ter acesso a ele. Para isso foi utilizado o 

servidor Glassfish v3 que ao ser iniciado efectua a publicação do serviço.  
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7. Testes, Resultados e Conclusões 
 

7.1 Teste 1 – Comunicação BT cliente JME/servidor JSE 

Esta implementação foi desenvolvida para testa a comunicação cliente /servidor via 

Bluetooth usando a sessão OBEX. O cliente e o servidor foi implementado na linguagem 

Java usando os pacotes da API OBEX e da API JSR-82. O cliente é uma aplicação que 

deve funcionar num dispositivo móvel, neste teste foi usado um telemóvel da marca LG 

modelo Spice que suporta Bluetooth nomeadamente o perfil MIDP e a configuração 

CDLC. O Servidor é uma aplicação Java na versão SE foi instalada num computador 

portátil. 

O funcionamento da aplicação cliente instalada no telemóvel tem início com a pesquisa 

de dispositivos Bluetooth como mostra a Figura 72 de modo a encontrar o dispositivo 

onde esta o servidor. Assim ao abrir aplicação inicia-se a procura premindo o botão que 

implementa o comando Dispositivos. 

 

 

Figura 72 Inicio da aplicação cliente 

Após premir o botão a aplicação começa a procura por dispositivos Bluetooth e guarda 

os num vector de dispositivos como se pode ver na Figura 73, posteriormente os 

dispositivos são exibidos no ecrã do telemóvel no form principal 
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Figura 73 Dispositivos Bluetooth encontrados 

Depois de apresentada a lista dos dispositivos Bluetooth encontrados o utilizador deve 

seleccionar o dispositivo onde o servidor está instalado neste caso, servidor estava 

instalado no computador portátil que tem o friendly name ACER-PC.  

                 

Figura 74 Início da procura de serviços e lista de serviços encontrados 

Quando seleccionamos este dispositivo é iniciada a pesquisa dos serviços Bluetooth, 

Figura 74, encontrados neste dispositivo em particular do URL do serviço. As 

mensagens que aparecem na figura são apenas para debug e serão retiradas na versão de 

produção.  
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Quando o serviço é encontrado a aplicação tenta conectar-se a esse serviço que é 

oferecido pelo servidor como se pode ver na Figura 75.  

Se o servidor aceitar a conexão o utilizador recebe uma mensagem no ecrã do telemóvel 

a dizer que a conexão foi estabelecida com sucesso. A aplicação termina a procura de 

serviços Bluetooth. 

 

Figura 75 Estabelecimento da conexão OBEX 

A partir deste momento o cliente OBEX está ligado ao servidor OBEX e pode transferir 

informação ao servidor através da operação Put. Esta operação permite ao cliente 

enviarmensagens ao servidor a partir de uma TextBox . 

 

O cliente recebe no ecrã a informação que a mensagem foi enviada como esta 

apresentado na Figura 76. 
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 Figura 76 Inicio da procura de serviços e lista de serviços encontrados 

 

A aplicação servidor que esta instalada no PC vai disponibilizar o serviço pretendido 

pelo cliente e esperar pelos pedidos de conexão por parte do cliente como mostra o 

debug na Figura 77.. 

 

       Figura 77 Servidor a funcionar a espera de pedidos OBEX 

O cliente ao estar conectada ao servidor pode enviar as mensagens que necessitar enviar, 

elas serão recebidas no servidor. No teste efectuado é enviada a mensagem: Olá. O 
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utilizador ao premir o botão Send a mensagem é enviada e posteriormente recebida no 

servidor como mostra a Figura 78. 

 

Figura 78 Recepção de mensagens no servidor 

 

7.2 Teste 2 – Comunicação BT cliente JSE/servidor JME 

No segundo teste efectuado para estabelecer a comunicação entre um cliente e um 

servidor OBEX.  

Neste caso a aplicação cliente foi implementada em Java na versão JSE e encontra-se 

instalada num computador portátil enquanto que o servidor é uma MIDlet que esta 

instalada num telemóvel LG Spice. 

 O principio é idêntico, o cliente no computador inicia procura por dispositivos 

Bluetooth para encontrar o dispositivo onde esta instalado o servidor, quando o encontra 

pesquisa os serviços que este oferece e liga se ao serviço pretendido.  

Ao estabelecer a conexão OBEX com o servidor usa os métodos que implementa as 

operações OBEX para enviar informação ao servidor. A Figura 79 apresenta o debug do 

processo de pesquisa de dispositivos e serviços.  
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Figura 79  Cliente OBEX J2SE 

 

A aplicação servidor instalada no telemóvel quando se inicia disponibiliza o serviço 

pretendido pelo cliente para que este possa aceder ao seu endereço de forma a poder 

aceder a esse serviço oferecido.  

Posteriormente o servidor fica a espera dos pedidos OBEX efectuados pelo cliente para 

se conectar a esse serviço que pretende consumir. A aplicação servidor tem início ao 

premir o botão Start. 
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Figura 80 Servidor OBEX J2ME a espera de pedidos Connect. 

Após o estabelecimento da ligação entre o cliente e o servidor OBEX , o cliente pode 

enviar pedidos ao servidor que funciona no telemóvel da Figura 81 . Neste teste o 

cliente efectua um Pedido Put para enviar uma mensagem de texto ao servidor instalado 

no telemóvel LG.  

 

 

 

 
Figura 81 Servidor OBEX J2ME à espera do pedido CONNECT 

 

7.3 Teste 3 – Comunicação WS cliente JME/servidor JSE 
 

Esta implementação foi desenvolvida para testar a comunicação entre um dispositivo 

móvel que pretende aceder um serviço via Web-Services. O serviço é criado na 
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linguagem Java versão SE e consiste na realização da operação de adição de dois 

números inteiros e retorna o resultado da soma visível na Figura 83.  

Foi usado o servidor Glassfish v3 para poder executar este serviço. Para aceder ao Web-

Service da Figura 82, via browser utilizou-se o url http://localhost: 

25642/CalculatorApp/CalculatorWSService. O utilizador só tem que introduzir os 

parâmetros de entrada e executar a operação.  

 

Figura 82 Execução de um Web-Service 

 

 

Para ser possível aceder a este Web-Service a partir de um dispositivo móvel, foi 

utilizado o ambiente de emulação de aplicações para dispositivos móveis Java Wireless 

Tolkit 2.5.2 para a configuração CDLC como mostra a Figura 84. Para a criação desta 

aplicação foram também usadas as bibliotecas de acesso gratuito KSOAP2 e KXML 

pois estes dispositivos limitados em recursos de hardware não possuem classes Java 

para a implementação dos protocolos usados pelos Web-Services nomeadamente o 
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protocolo SOAP e o protocolo XML. Esta aplicação foi testada para o perfil MIDP 2.0 e 

para a configuração CDLC 1.1 

 

 

Figura 83 Cliente que acede ao Web-Service 

                        

7.4 Conclusões do trabalho efectuado 

 

O objectivo principal deste trabalho consistiu no desenvolvimento de um sistema e-

learning que permite a realização de um conjunto de determinadas actividades básicas 

para possibilitar a aprendizagem de conceitos em diversas unidades curriculares 

introduzidos em ambiente sala de aula de modo a auxiliar a aprendizagem tradicional 

através deste conjunto de funcionalidades. As grandes vantagens deste sistema é ser 

isento de quaisquer custos de comunicação e poder funcionar em qualquer plataforma e 

em qualquer sistema operativo e permitir a aprendizagem de conteúdos educativos desde 

qu esteja perto do computador do professor. 

Para o desenvolvimento deste projecto foi utilizada a tecnologia Java nas plataforma 

J2ME e J2SE, a aplicação que funciona no computador do formador encontra se na 

Plataforma J2SE e a aplicação que funciona no telemóvel do aluno foi desenvolvida na 
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plataforma J2ME. A tecnologia Java é uma tecnologia que é independente de plataforma 

em que esta a funcionar, significa que estas aplicações desenvolvidas neste projecto estão 

habilitadas a funcionar em qualquer sistema operativo e em qualquer máquina desde que 

tenham uma máquina virtual Java instalada. 

Em conjunto com a tecnologia Java foi utilizada outra tecnologia o Bluetooth. Esta 

tecnologia permite a comunicação sem fios entre dispositivos, é considerado um padrão 

nas redes sem fios e amplamente adoptada por grande parte dos mercados mundiais alem 

de ser uma tecnologia aberta ou seja sem qualquer custo para que a usa. Durante a 

realização deste projecto foi estudada a possibilidadede utilizar outra tecnologia de 

comunicação os Web Services. Mas após alguns decidiu-se optar pelo Bluetooth visto 

que o acesso a Web Services tem que ser feito via Internet o que poderá implicar custos 

na ligação, para além que as aplicações que consomem os Web Services são difíceis de 

implementar e a transferência de dados é mais lenta em relação ao Bluetooth visto que os 

ficheiros XML são bastante grandes. 

Para poder implementar a tecnologia Bluetooth, nomeadamente a pilha de protocolos 

Bluetooth em ambiente Java foi utilizada um conjunto de bibliotecas gratuitas o Bluecove 

que permite implementar a API java para Bluetooth a JSR-82. O protocolo Bluetooth 

usado para a transferência de objectos entre os dispositivos, o OBEX. 

Com os testes e resultados obtidos durante o período de realização desta dissertação, 

pode-se considerar que o principal objectivo foi atingido, ou seja uma aplicação funcional 

que pudesse em momentos da aula de uma determinada unidade curricular para realizar 

algumas actividades básicas (exibição de esquemas, resolução de questões, etc.) no 

âmbito da aprendizagem de determinados conceitos leccionados. Tanto a aplicação para a 

plataforma J2SE como a para plataforma J2ME cumprem todas as suas funcionalidades 

implementadas principalmente o êxito da conexão OBEX via Bluetooth que é a principal 

valia desta aplicação que foi desenvolvida para com objectivo de apresentar como uma 

solução com mobilidade, eficiência e rapidez de transferência de dados entre dispositivos 

electrónicos. 
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7.5 Perspectivas de trabalho futuras 

Em termos de perspectiva de evolução futura deste trabalho pretende-se a elaboração das 

seguintes propostas: 

- Melhorar a implementação das funções de desenho da aplicação que funciona na 

plataforma J2SE que se destina a funcionar no computador portátil do professor, além de 

introdução de novas formas geométricas de desenho recorrendo a objectos Graphics2D.  

- Implementar processo de autenticação OBEX, tanto na aplicação para plataforma J2SE, 

como para a aplicação para a plataforma J2ME. 

 - Implementar uma funcionalidade tipo Quizz na aplicação para a plataforma J2ME, em 

que o aluno acedia com o seu a uma serie de questões de escolha múltipla, 

disponibilizadas numa base de dados, permitindo também que o professor pudesse 

acrescentar novas questões a essa mesma base de dados. 

- Permitir ao aluno que tenha acesso a outras funcionalidades a partir da sua aplicação, 

tais como controlo de faltas e acesso aos resultados de avaliação, requisitando essas 

informação a aplicação que funciona no computador do professor. 

- Implementação da comunicação usando a tecnologia Web Services, em conjunto com a 

tecnologia Bluetooth podia exponencialmente aumentar o número de utilizadores e o raio 

de operação da aplicação nomeadamente a expansão para fora das salas de aula. 

- Melhorar a interface gráfica da aplicação de modo a tornar a aplicação mais atractiva e 

mais simples de ser usada tanto para os alunos como para os professores. 

- Desenvolver um mecanismo de segurança eficaz de modo a não permitir a ligação de 

dispositivos intrusos na rede. 
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