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RESUMO 

 

Esse trabalho de conclusão de curso apresenta uma alternativa de acionamento de 
portão eletrônico através de um aplicativo Java, sistema que foi desenvolvido com 
fins acadêmicos. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma aplicação 
utilizando o conceito de portões eletrônicos, possibilitando realizar o acionamento do 
mesmo através de um aparelho celular. A utilização da plataforma Java, da 
tecnologia J2ME foram os componentes necessários para a implementação deste 
sistema. O sistema foi desenvolvido utilizando a ferramenta NetBeans, com o 
módulo NetBeans ME na implementação da aplicação J2ME.  

 

Palavras chave: J2ME, Portão Eletrônico, CLP, Celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

❆!✁✂✄❆☎✂ 

 

 

❚✆✝✞ conclusion of course work presents an alternative gate drive electronics through aJava 
application, a system that was developed with academic purposes. This paperpresents 
the development of an application using the concept of electronic gates, allowing for the 
firing of the even through a mobile device. The use of Java, J2MEtechnology components 
were required to implement this system. The system was developed using 
the tool NetBeans, NetBeans module ME with the implementation of the J2ME application.
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❖✒ ✑✗☛✔●✏✒ ✏✬✏✔☛❍✓✟✛✗✒ ✒✡☛✠✟☛☞✙ ✑☞☛☞ ✣✗☛✓ecer comodidade, e praticidade as 

nossas vidas, fazendo com que cada vez mais sejamos dependentes da tecnologia 

e da acomodação de substituir o trabalho braçal por apenas um toque em um botão 

fazendo com que a tecnologia faça força em nosso lugar. É ótimo não precisarmos 

sair do carro naquele dia chuvoso para abrir o portão, já que temos um ou mais 

controles que fazem isso por nós. 

A escolha do tema se deu ao fato de haver grande aceitação pelo serviço de 

portões deste tipo. Os avanços da comunicação nos últimos anos possibilitaram o 

surgimento de várias tecnologias que, desde então, procuram atender a real 

necessidade de seus usuários com a melhor qualidade possível. Cada vez mais, é 

necessário segurança de seu patrimônio, para isso existem várias técnicas de 

segurança, uma delas e muito utilizadas nos últimos anos é o portão eletrônico que 

pode ser aberto com um controle remoto a partir de uma determinada distância.  

O presente trabalho tem por objetivo sugerir uma alternativa de comodidade 

para o usuário de portão eletrônico de forma que minimize parte da incomodação 

que se têm com controles e propor compactação do controle remoto tradicional. A 

partir da observação foi percebida a deficiência de tal tecnologia no segmento 

eletrônico. Nesse sentido, foi realizado um estudo para que se pudesse ser 

desenvolvido este trabalho a um aplicativo de celular para diminuir a quantidade de 

itens carregados ao sair de casa 

O Trabalho está composto por capítulos, distribuídos da seguinte forma. 

No segundo capítulo foram feito as apresentações necessárias para que se 

tenha conhecimento dos equipamentos que estamos aplicando a tecnologia. Sendo 

elas: CLP, CELULAR e PORTÃO ELETRÔNICO  

No terceiro capítulo são apresentadas as tecnologias utilizadas para a 

implementação do aplicativo, bem como o J2ME (versão Java pra dispositivos 

móveis) NetBeans (ferramenta de programação J2ME) e Use-Case. 



■ 

 

 

No quarto e último capítulo será apresentado o aplicativo.
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▲  HARDWARES UTILIZADOS 

Em meio a tantas opções de tecnologias existentes no mercado nos dias 

atuais, é imprescindível utilizar-se de pesquisas metodológicas para a escolha do 

hardware mais adequado para o desenvolvimento da sugestão proposta no presente 

trabalho.  

Neste capítulo serão apresentados os dispositivos utilizados para o 

desenvolvimento da referida pesquisa. Os hardwares averiguados serão estes.  CLP 

(✛✗✓✔☛✗✬☞✢✗☛ ✬❝✠✟✛✗ ✑☛✗✠☛☞✙✚▼✏✬), portão eletrônico e seus modelos, telefonia celular 

e suas gerações. 

 

2.1 CLP (CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL) 

❖ ✦✗✓✔☛✗✬☞✢✗☛ ✧❝✠✟✛✗ ★☛✗✠☛☞✙✚▼✏✬◆ ✗✡ ✒✟✙✑✬✏✒✙✏✓✔✏ ★✧✦ :Programmable 

Logic Controller), pode ser definido como um dispositivo de estado sólido - um 

Computador Industrial, capaz de armazenar instruções para implementação de 

funções de controle (seqüência lógica, temporização e contagem, por exemplo), 

além de realizar operações lógicas e aritméticas, manipulação de dados e 

comunicação em rede, sendo utilizado no controle de Sistemas autornatizados. 

As principais características desejadas nos novos equipamentos de estado 

sólido, com a flexibilidade dos computadores, eram: 

� preço competitivo com os sistemas a relés; 

� dispositivos de entrada e de saída facilmente substituíveis; 

� funcionamento em ambiente industrial (vibração, calor, poeira, ruídos); 

� facilidade de programação e manutenção por técnicos e engenheiros; 

� repetibilidade de operação e uso. 

Inicialmente, os PLCs eram chamados PCs - Programmable Controllers, mas 

com o advento dos Computadores Pessoais (PCs - Personal Computers), 
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✛✗✓▼✏✓✛✟✗✓✗✡-se PLCs para evitar conflitos de nomenclatura. Originalmente os 

PLCs foram usados em aplicações de controle discreto (on/off - liga/desliga), como 

os sistemas a relés, porém eram facilmente instalados, economizando espaço e 

energia, além de possuírem indicadores de diagnósticos que facilitavam a 

manutenção. 

Uma eventual necessidade de alteração na lógica de controle da máquina era 

realizada em pouco tempo, apenas com mudanças no programa, sem necessidade 

de alteração nas ligações elétricas.  

A década de 70 marca uma fase de grande aprimoramento dos PLCs. Com 

as inovações tecnológicas dos microprocessadores, maior flexibilidade e um grau 

também maior de inteligência. 

 

Saber [1997] afirma que  

�O Controlador Lógico Programável (C.L.P) nasceu praticamente 
dentro da indústria automobilística americana, especificamente na Hydronic 
Division da General Motors , em 1968, devido a grande dificuldade de 
mudar a lógica de controla de painéis de comando a cada mudança na linha 
de montagem. Tais mudanças implicavam em altos gastos de tempo e 
dinheiro.  

Sob a liderança do engenheiro Richard Morley, foi preparada uma 
especificação que refletia as necessidades de muitos usuários de circuitos à 
reles, não só da indústria automobilística, como de toda a indústria 
manufatureira.� 

 

✥ ❋✟✠✡☛☞ ✌ mostra a representação esquemática e o princípio de 

funcionamento de um CLP, onde cada elemento é descrito a seguir: 
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Figura 1 - Representação esquemática e o princípio de funcionamento de um CLP 

Fonte: (SOUSA, 2002) 

 

Verifica-se que na figura acima, as informações detalhadas de cada função. 

· CPU (Unidade Central de Processamento): É o elemento responsável 

pela execução do programa lido nas memórias.  

· Memória de sistema: Como a CPU é um elemento híbrido. Por exemplo, o 

mesmo componente pode ser encontrado dentro de uma calculadora ou de 

um vídeo cassete. Portanto, o que faz a CPU agir como um CLP é o 

programa encontrado na memória de sistema. 

· Memória de usuário: É a memória que armazena o programa de usuário, 

ou seja, o programa que irá controlar o processo.  

· Entradas e saídas: É o meio de ligação física entre o CLP e o processo, 

onde: 

· Entradas: O CLP recebe todos os sinais provenientes de botões, 

sensores, chaves, entre outros, para conhecimento do estado do processo. 

· Saídas: Conectam-se todos os elementos passivos do processo, como por 

exemplo: Motores, lâmpadas, eletro-válvulas, sirenes, entre outros. 

· Uma vez conectadas às entradas e saídas, utiliza-se um microcomputador 

para programar o funcionamento desejado de um processo. 

O aspecto físico de um CLP é mostrado na Figura 2 
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Figura 2 - O aspecto físico de um CLP 

Fonte: (SOUSA, 2002) 

 

 

2.2 PORTÃO ELETRÔNICO 

 

Atualmente no mercado temos três tipos de portões automáticos; deslizante, 

pivotante e basculante. 

 

2.2.1 Deslizante 

 

O modelo simples usa apenas uma folha e um motor, já o modelo duplo usa 

duas folhas e dois motores, para um funcionamento perfeito deste equipamento, é 

imprescindível que o profissional, tanto o de serralheria quanto o de parte técnica, 

trabalhem em uma sincronia perfeita.  O portão automático deslizante tem dois 

rolamentos inferiores e dois guias superiores o sistema deslizante e o mais 

econômico que existe em matéria de portões automáticos, e quando bem instalado 

sua manutenção é zero. 
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2.2.2 Pivolante 

 

Modelo Pivotante é indicado para portões de estabelecimentos 

comerciais, prédios e condomínios que têm dimensões e peso 

medianos e alto ciclo de uso, podendo chegar a mais de 100 ciclo/hora.  

Sistema anti-esmagamento: reduz a força do portão caso algo ou 

alguém se prenda em seu percurso.  

Dispensa cadeado para o travamento do portão.  

Acionamento Manual; maior facilidade em caso de queda de energia; Mecanismo fim 

de curso, sem danos para o automatizador. 

 

2.2.3 Basculante 

 

Quanto ao modelo basculante, você tem que decidir se o seu portão vai 

trabalhar no sentido  vertical ou na horizontal, uma opinião técnica pode te ajudar a 

adequar o seu espaço  ao equipamento correto. 

O portão automático basculante levanta sua folha por meio de guia lateral e 

contrapeso. Funciona com cabo de aço e polia, que dá estabilidade ao portão, que 

fica um pouco para dentro e um pouco para fora da garagem, não tomando espaço 

do veículo lá dentro, pois ela avança por cima do carro e não por baixo. Sendo bem 

feito e balanceado, o portão automático basculante é um dispositivo muito resistente, 

pois ele é erguido por dois contrapesos, um de cada lado do portão. 

 

2.3 TELEFONIA CELULAR 

 

A telefonia celular foi projetada para proporcionar serviços de comunicação 

entre unidades móveis, chamadas Estações Móveis (MS), ou entre uma unidade 

móvel e uma unidade fixa, denominada freqüentemente de Estação Rádio-Base 

(ERB ou BS). Um provedor de serviços deve ser capaz de localizar e rastrear uma 



❏❯ 

 

 

chamada, alocar canais às estações móveis e comutar canais entre ERBs quando 

uma ou mais estações móveis em conversação estiverem movendo-se para fora da 

célula que mantém a chamada. 

A idéia de se comunicar através de sistemas sem fio já é muito antiga, vem 

desde 1947, quando alguns engenheiros resolveram criar um sistema de 

comunicação entre telefones sem fio, porém a tecnologia não ajudava muito na 

época, então as idéias não passaram muito além da teoria e de pouca prática. 

Mas no ano de 1973 é que foi realizada a primeira chamada de um celular 

para um telefone fixo, o que provou que as teorias de 1947 estavam corretas, este 

não foi um momento muito conhecido, mas com certeza um, que mudou a história 

do mundo. 

 

2.3.1 Conceito Célula 

 

O conceito celular foi uma grande descoberta na solução do problema de 

congestionamento espectral1 e limitação de capacidade de usuários que havia em 

sistemas de comunicações móveis até então. Esse conceito permite oferecer grande 

capacidade com limitações de espectro alocado, sem grandes mudanças 

tecnológicas.  

Monitoramento inicial depois de ligado - Quando um usuário liga o 

celular, a célula começa a monitorar canais de controle dedicado, para obter 

sinal de informação forte para vários canais e especificamente para um canal 

onde ele encontra força suficiente no nível do sinal. Depois disso ele fica num 

estado ocioso, enquanto escuta a informação de controle do canal. Se o sinal 

baixar para certo nível, o telefone irá voltar para o modo de escaneamento para 

procurar um canal mais forte. 

 

                                                           
1
 Espectral na linguagem de telefonia é uma técnica de modulação em que a largura de 

banda usada para transmissão é muito maior que a banda mínima necessária para transmitir a 
informação.  
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Mandando e Recebendo chamadas - Para fazer uma chamada, o 

usuário entra com o número do telefone e pressiona o botão �send�. O telefone 

celular escanea e seleciona um canal, depois transmite uma requisição call -set-

up. Uma vez que ele recebeu um reply do sistema celular indicando que canal 

ele deve usar o telefone �se liga� nesta nova freqüência e faz a ligação. 

Quando o sistema celular recebe uma nova chamada ele localiza o 

receptor dentro dos controles de canais, mandando uma página para todas as 

células da área. Quando o telefone recebe a página, ele acorda do estado 

ocioso. O sistema então instrui o telefone para ligar a um determinado canal 

específico para receber a chamada. Um microprocessador transmite ao telefone 

móvel uma freqüência ágil que o habilita a ligar a qualquer freqüência dentro de 

uma extensa área de operação. 

 

O processo Hand-off - Durante a conversação, um usuário pode bem se 

mover de uma área de cobertura de uma célula para outra. Quando isso 

acontece um processo chamado de hand-off é iniciado. Assim que a força do 

sinal diminui ate certo nível, a ERB envia uma chamada de aviso ao MTSO ou 

CCC, indicando que o sinal está enfraquecendo o MSTO então envia um 

chamado para outra célula com sinal mais forte 

 

2.3.2 Evolução Celular 

 

Os telefones móveis baseados em rádio foram utilizados para comunicação 

marítima e militar durante as primeiras décadas do século XX. Funcionava da 

seguinte forma: Havia um grande transmissor único no topo de um edifício alto e 

possuía um único canal para transmissão e recepção, ou seja, você habilitava o 

transmissor e desabilitava o receptor para conseguir fazer a ligação e vice versa. 

Esses sistemas ficaram conhecidos por push-to-talk, foram instalados em várias 

cidades no final da década de 50.  
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Então surgiu o conceito de célula, (figura 3) onde foi possível mudar essa 

situação, substituindo o transmissor único de alta potência por vários transmissores 

de baixa potência, cada um cobrindo uma pequena região (célula) da área total. 

Surgiu então a chamada primeira geração de sistemas móveis. 

 

Figura 3 - Conceito de célula 

Fonte: (GONÇALVES, 2005) 

 

2.3.3 Os Primeiros Modelos 

 

Várias fabricantes fizeram testes entre o ano de 1947 e 1973, porém a 

primeira empresa que obteve êxito foi a Motorola. E dez anos depois é que o 

Motorola DynaTAC 8000x foi liberado comercialmente. 

Os primeiros celulares pesavam em média 1Kg e cerca de 30 cm de altura, 

um exagero se comparado com os celulares de hoje em dia, que desempenham 

muito mais tarefas do que esse citado a cima, claro que era apenas o início de uma 

nova era , utilizavam-se de tecnologia analógica. 

A segunda geração logo chegaria ao início da década de 90, as fabricantes 

estavam aptas a lançar um modelo de menor tamanho e de peso aceitável, além de 

aderir a novos padrões de comunicação como a TDMA, CDMA e GSM. A segunda 

geração durou até a virada do milênio e trouxe várias novidades, como o sms por 

exemplo. 
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2.3.4 Segunda Geração 

 

O mundo já começa a viver a transcrição da segunda para a terceira geração 

no ano de 2001 onde os celulares oferecem acesso móvel à internet a 3,6 megabits 

por segundo (mbps). A terceira geração continua evoluindo cada vez mais  

Conforme Nokia (2005, apud SEDREZ, 2005, p. 23), hoje em dia os mais 

conhecidos e utilizados dispositivos são os celulares, que evoluíram tanto que não 

podem mais ser considerados como simples telefones.  

Segundo Teixeira (2005, p. 1), o celular é a tecnologia que mais rapidamente 

cresce na história da humanidade. Pode-se destacar o número de dois bilhões de 

celulares como um número fabuloso, sendo talvez difícil de compreender. A 

população mundial, por exemplo, é de 6.469.622.414 pessoas, segundo U.S. 

Census Bureal (2005, apud Teixeira 2005). Este número pode ser comparado com 

outras estatísticas tecnológicas, onde dois bilhões é cerca do dobro do número de 

usuários da Internet; dois bilhões é o triplo do número de computadores pessoais 

funcionando no mundo. Existem mais celulares do que televisão, mais celulares do 

que cartão de crédito, mais celulares do que automóveis e muito mais celulares do 

que aparelhos de telefonia fixa.  

Conforme Teixeira (2005, p. 1), o celular é o único aparelho digital portado por 

quase qualquer pessoa economicamente viável no planeta Terra. 

Os diversos serviços que a terceira geração tornou disponível não resultaram 

apenas numa revolução corporativa, mas também numa revolução para os 

consumidores. Eles exigirão, cada vez mais, serviços e aplicações personalizados, 

buscando tornar suas vidas mais fáceis e melhorarem o meio como conduzem os 

seus negócios. Java ME aparece como sendo a melhor solução disponível 

atualmente para vencer este desafio. 

Teixeira (2005, p. 1) Sobre os locais de uso efetivo de celulares, poderíamos 

pensar que são aparelhos utilizados quando se está do lado de fora, ao ar livre por 

exemplo, caminhando na rua ou dirigindo, muito embora esta última modalidade seja 
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contra a lei em grande parte do mundo. Mas engana-se quem pensa que estes são 

os usos preponderantes. Na verdade, cerca de 70% das ligações feitas a partir de 

celular são realizadas em ambientes fechados, dentro de prédios, instalações 

militares ou civis, residências, etc. No caso de acesso de dados via celular, este 

percentual cai para 60%, no que tange ao uso em espaços fechados ou cobertos.  

A terceira geração chegaria no ano de 2002 com os celulares oferecendo 

acesso a internet a 3.6 mega bits por segundo 

 

2.3.5 Terceira Geração 

 

A terceira geração de celulares começou por volta do ano de 2002  

oferecendo muitos recursos avançados para um celular, executando por exemplo, 

aplicativos em java 

Forouzan (2004, p.369) afirma que o conceito da tecnologia de terceira 

geração, surgiu em 1992, quando a ITU (União Internacional de Telecomunicações) 

publicou uma proposta de projeto denominada internet Mobile Communication for 

yer 2000 (IMT-2000). O documento define alguns critérios para tecnologia 3G: 

· Qualidade de voz comparável ao existente nos serviços de telefonia fixa. 

· Taxa de transmissão de dados de 144 Kbps (Kilo bits por segundo) para 

acesso a partir de veículo móvel (carros).384 Kbps para acesso partindo de 

usuário em movimento (pedestres) e 2 Mbps para usuários fixos (casa ou 

escritório). 

· Suportar serviços de comutação de pacotes e comutação de circuitos 

· Banda total de 2 Ghz (Giga Hertz) 

· Interface com internet. 

Além do mais, os celulares da terceira geração estão muito além desse projeto 

proposto em 1992 
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3 TECNOLOGIAS UTILIZADAS PARA DESENVOLVIMENTO  

 

Neste capítulo, serão abordadas as tecnologias utilizadas para o 

desenvolvimento da sugestão proposta pela aplicação.  

O capítulo será apresentado da seguinte forma. A tecnologia CLP, Java e 

suas aplicações e Use-Case. 

 

3.1 TECNOLOGIA CLP 

 

PLC, do inglês Programmable Logic Controller, ou CLP, Controlador Lógico 

Programável, é um equipamento definido pela ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas) como "Equipamento eletrônico digital com hardware e software 

compatíveis com aplicações industriais." [Santos, 2010]2 

Já de acordo com a NEMA (National Electrical Manufactures Association), 

apud wikpedia, é definido como 

"Aparelho eletrônico digital que utiliza uma memória programável 

para armazenar internamente instruções e para implementar funções 

específicas, tais como lógica, sequenciamento, temporização, contagem e 

aritmética, controlando, por meio de módulos de entradas e saídas, vários 

tipos de máquinas ou processos." 

 

De uma forma mais exemplificada, Antonelli (2003, pag. 4,) diz que 

�O C.L.P. é um sistema microprocessado  ou seja, constituí - se de 

um microprocessador (ou microcontrolador), um Programa Monitor , uma 

Memória de Programa, uma Memória de Dados, uma ou mais Interfaces de 

entrada, uma ou mais Interfaces de Saída e Circuitos Auxiliares.� 

Assim, um CLP pode ser entendido como um equipamento constituído 

por Hardware e Software especificamente projetados para aplicações de controle de 

variáveis através de módulos de entradas e saídas digitais e analógicas. 
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Um CLP também é um computador composto por partes similares às de um 

PC comum. Entretanto, diferentemente de um PC, possui um sistema operacional 

específico e dedicado a operações críticas. É, portanto, um computador 

desenvolvido para um propósito específico, no caso, o controle de variáveis 

industriais. 

A estrutura simplificada em blocos de um CLP é mostrada na Figura abaixo 

 

Figura 4 - Estrutura em blocos simplificada de um CLP 

Fonte: (SANTOS, 2010) 

 

Apresenta-se então, a estrutura de um CLP dividida em três partes: entrada, 

processamento e saída. Como mostrado na figura 5 
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Figura 5 - Estrutura básica de um CLP 

Fonte: (HEUSE, 2004) 

 

3.2 MODELOS DE CLP 

Existem vários CLP´s de modelos e empresas diferentes atando no mercado 

atualmente, os modelos mais conhecidos dessa tecnologia no mercado brasileiro 

são as empresas  Siemens e Omnron, que serão apresentados. 

Será analisado o modelo SIMATIC 200, da empresa Siemens e o modelo 

CP1H da Omron. 

 

3.2.1 SOBRE A EMPRESA SIEMENS 

 

A Siemens está no instalada no Brasil desde 1905, com sede em Monique na 

Alemanha. A empresa possui três áreas de negócios principais: Indústria, Energia e 

Medicina. De acordo com o seu site, no Brasil, o grupo Siemens conta hoje com 

9.030 colaboradores, seis centros de pesquisa, desenvolvimento e engenharia, doze 

unidades fabris e doze escritórios regionais de vendas e service. 

Por mais de 50 anos, a Siemens tem avançado de maneira sistemática no 

progresso tecnológico com relação aos sistemas de automação, conquistando 

respeito e crédito de seus clientes, motivo pelo qual está sendo analisada neste 

projeto.  
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3.2.2 SOBRE A EMPRESA OMRON 

 

 Presente no país desde 1979. O atendimento ao mercado é realizado por 

uma estrutura de vendas formada por escritórios regionais e uma ampla rede de 

distribuidores autorizados. 

Com sede mundial em Kyoto, Japão, a Omron Corporation é líder global em 

soluções em automação. Estabelecida em 1933, A Omron conta com mais de 

33,500 funcionários ao redor do mundo, presente em 34 países através de 161 

unidades. 

 

3.2.3 MODELO SIMATIC 200 

 

 O SIMATIC-200 é pequeno e compacto, ideal para as aplicações onde o 

espaço disponível é crítico. Ele também é rápido, oferecendo um bom 

comportamento em tempo real, garantindo maior qualidade, eficiência e 

confiabilidade ao processo. O aspecto físico do SIMATIC 200 é demonstrado na 

figura 6. 

 

 

Figura 6 - CLP SIMATIC 200  

Fonte: (BRETTHAUER, 2009) 
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Segundo o site da Siemens, o SIMATIC-200 suporta taxas de até 187,5 Kbps. 

Possui CPU�s que estão aptas a aplicações simples até a aplicação de grande 

desempenho. Com o módulo de comunicação via modem, é possível comunicar com 

o SIMATIC-200 em quase todos os locais do mundo, através da rede fixa ou móvel. 

 

 

3.2.4 MODELO CP1H  

 

O CP1H é desenvolvido para máquinas compactas, combina a compactação 

de um micro-PLC e a potência de um PLC modular. Fazem parte deste modelo 

quatro contadores de alta velocidade e quatro saídas de pulsos incorporados. É 

ideal para o controle do posicionamento de múltiplos eixos. O CP1H inclui quatro 

entradas analógicas e 2 saídas analógicas incorporadas. Este modelo pode ser 

expandido com várias E/S de CPM1 e suporta até 2 unidades de E/S especiais da 

CJ1. Isto significa que está aberta aos buses de campo populares e suporta todas as 

unidades de comunicação da série CJ1.  

Na figura 7 é apresentado o modelo físico do CP1H. 

 

 

Figura 7 - CLP CP1H 

Fonte: (CAPELLI, 2008) 

O CH1H mostra-se ser um modelo compacto e eficiente, porém não contém 

comunicação remota. 
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3.3 TECNOLOGIA JAVA 

 

3.3.1 O que é Java 

 

Java é uma tecnologia de programação. Basicamente constitui-se de uma 

linguagem de programação e um programa para execução chamado de máquina 

virtual ou virtual machine. Quando programa-se em Java usa-se a linguagem de 

programação e um ambiente de desenvolvimento para gerar um software que será 

executado em um ambiente de distribuição.  

 

3.3.2 Como Java surgiu 

 

 A tecnologia Java, começou a ser criada em 1991 com o nome de Green 

Project. No projeto, trabalhavam James Grosling, Mike Sheridan e Patrik Naughton. 

Em 1992 surge a linguagem Oak a primeira máquina virtual implementada. 

 Em 23 de maio de 1995 a linguagem Java é oficialmente lançada na 

SunWorld Expo 95 com a versão JDK 1.0 alpha 

De 1998 até hoje a tecnologia evoluiu muito, possuindo um dos maiores 

repositórios de projetos livres do mundo, o java.net. Em 1999 surgiu a plataforma 

para desenvolvimento e distribuição corporativa, batizado de Java 2 Enterprise 

Edition (J2EE) e a plataforma Java 2 Mobile Edition (J2ME) para dispositivos móveis, 

celulares, PDAs e outros aparelhos limitados. 

Atualmente Java é uma das linguagens mais utilizadas e serve para qualquer 

tipo de aplicação, entre elas; web, desktop, servidores, mainframes, jogos, 

aplicações móveis, chips de identificação, entre outros. 
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3.3.3 Onde o Java pode ser Aplicado 

 

Java é uma linguagem que não se prende a nenhuma arquitetura e a 

nenhuma empresa, é rápida e estável. Pode construir sistemas críticos, sistemas 

que precisam de velocidade e até sistemas que vão para fora do planeta, como a 

sonda Spirit enviada pela Nasa para Marte.  

Java tem o apoio, a participação e o patrocínio das maiores organizações e 

empresas de tecnologia do Mundo: Oracle, Sun Microsystems, IBM, Nokia 

Corporation, Hewlett-Packard, Borland Software Corporation, Apache Software 

Foundation, SAP AG, SavaJe Tenologies, Apple Computer Inc, Cisco Systems, 

Fujitsu Limited, Macromedia Inc, Rational Software, Unisys, America Online, Hitachi 

LTDA, Mitsubishi Eletric Corp, NEC, Sony Internacional, Sharp, Ericsson Inc, 

Matsushita Eletric, Motorola, Samsung Eletronics, Siemens AG, Symbian, Novell, 

PalmSource Inc, BEA Systems, Object People. 

 

3.3.4 Principais Características da Linguagem Java 

 

A linguagem Java foi projetada tendo em vista os seguintes objetivos: 

· Orientação a objeto � Baseado no modelo de Smalltalk e Simula67; 

· Portabilidade � Independência de plataforma; 

· Recursos de Rede � Possui extensa biblioteca de rotinas que facilitam a 

cooperação com protocolos TCP/IP, como HTTP e FTP; 

· Segurança � Pode executar programas via rede com restrições de 

execução; 

Davis (1997, p. 20) diz que, além disso, podem-se destacar outras vantagens 

apresentadas pela linguagem como por exemplo. 

· Sintaxe similar a Linguagem C/C++ e principalmente, a C#. 

· Facilidades de Internacionalização � Suporta nativamente caracteres 

Unicode; 
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· Simplicidade na especificação, tanto da linguagem como do �ambiente� de 

execução (JVM); 

· É distribuída com um vasto conjunto de bibliotecas (ou APIs); 

· Possui facilidades para criação de programas distribuídos e multitarefa 

(múltiplas linhas de execução num mesmo programa); 

· Desalocação de memória automática por processo de coletor de lixo; 

Todas essas vantagens deixam o Java em uma posição tecnicamente superior á 

outras ferramentas de programação. 

 

3.3.5 A Máquina Virtual 

 

Java é multiplataforma. Quando um programa Java é compilado, um código 

intermediário é gerado, chamado de bytecode. Este bytecode é interpretado pelas 

máquinas virtuais Java (JVMs) para a maioria dos sistemas operacionais. A máquina 

virtual é a responsável por criar um ambiente multiplataforma, ou seja, se alguém 

construir um sistema operacional novo, basta criar uma máquina virtual Java que 

traduza os bytecodes para código nativo e pronto. Todas as aplicações Java estarão 

rodando sem problemas. 

Entre outras funções, a máquina virtual Java, também é responsável por 

carregar de forma segura todas as classes do programa, verificar se os bytecodes 

aderem à especificação JVM e se eles não violam a integridade e a segurança do 

sistema. 

A figura 8 mostra como acontece a compilação e a execução de um programa 

Java. De um código Java, que está em um arquivo .java, o compilador Java gera o 

bytecode. Um arquivo .class, após isso, uma máquina virtual Java executa o 

bytecode e roda o programa. 
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Figura 8 - Compilador e Interpretador Java 

Fonte: (NEVES, 2009) 

 

Como existe um programa traduzindo um código a cada execução do 

sistema, poderia-se dizer que Java sempre será mais lenta que as linguagens que 

geram código nativo do sistema operacional como Delphi, VB ou C + +. Isso era fato 

até 1996 quando a Sun criou o compilador Just-in-time (JIT) que analisa e retira 

códigos desnecessários aumentando consideravelmente a velocidade da execução. 

Hoje o Java é mais rápido que o próprio C em muitos aspectos. 

 

3.3.6 As Três Grandes Edições 

 

Java se divide em três grandes edições; Java 2 Standard Edition (J2SE): é a 

tecnologia Java para computadores pessoais, notebooks e arquiteturas com poder 

de processamento e memória consideráveis. É com elas que a maioria das 

aplicações são construídas e executadas. O J2SE possui duas divisões: 
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Java Development Kit (JDK) ou Standard Development Kit (SDK): um 

conjunto para desenvolvimento em Java e deveria ser instalado apenas pelos 

desenvolvedores por possuir ferramentas para tal tarefa. 

Java Runtime Edition JRE: uma versão mais leve da JDK pois é preparada 

para o ambiente de execução, ou seja, é esta versão que executará os sistemas 

construídos com a SDK. 

Java 2 Mobile Edition (J2ME): É a tecnologia Java para dispositivos móveis 

com limitações de memória ou processamento. Possui APIs bem simples e leves 

para economizar espaço, memória e processamento. São utilizadas para sistemas 

em celulares, palm tops, pocket pcs, smartphones, javacards e demais dispositivos. 

O J2ME se divide em dois grupos de bibliotecas.  

Connected Limited Device Configuration (CLDC): Para celulares e 

smartphones, que são mais limitados 

Connected Device Configuration (CDC): Para Palmtops e Pocket pcs e alguns 

dispositívos mais poderosos. 

Java 2 Enterprise Edition (J2EE): É a tecnologia Java para aplicações 

corporativas que podem estar na internet ou não. Possui um grande número de APIs 

onde a segurança é a principal preocupação. É ideal para a construção de 

servidores de aplicação, integração de sistemas ou distribuição de serviços para 

terceiros. 

 

3.3.7 Exemplos de Plataforma Java 2 Standart Edition 

 

Nesta imagem, pode ser analisada toda a complexidade da arquitetura J2SE. 

A figura 9 mostra todos os recursos que estão disponíveis, incluindo a separação 

entre JRE e JDK. 
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Figura � 9 Plataforma J2SE 

Fonte: (NEVES, 2009) 

 

Uma das maiores e, talvez, mais usadas APIs da J2SE é a Swing. Swing é 

uma biblioteca de classes para a construção de interfaces gráficas em ambiente 

desktop. Entre as classes existentes estão: Telas, botões, diálogos, mensagens, 

editores, entre outros. 

 

3.3.8 Ambientes de Desenvolvimento 

 

É possível desenvolver aplicações em Java através de vários ambientes de 

desenvolvimento integrado (IDE�s). De acordo com Davis (1997, p. 195) dentre as 

opções mais utilizadas pode-se destacar. 

· Eclipse � um projeto aberto iniciado pela IBM; 

· NetBeans � um ambiente criado pela empresa Sun Microsystems; 

· JBuilder � um ambiente desenvolvido pela empresa Borland; 

· JDeveloper � uma IDE desenvolvida pela empresa Oracle; 

· JCreator � um ambiente desenvolvido pela Xinox; 
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· BlueJ � um ambiente desenvolvido por uma faculdade australiana 

(considerado muito bom para iniciantes); 

· Greenfoot � bem parecido com o BlueJ; 

· JGRASP � bom para intermediários, feito pela equipe do Projeto GRASP; 

· IntelliJ IDEA � uma IDE desenvolvida pela JetBrains (considerada por 

muitos a melhor IDE do mercado). 

 

 

3.3.9 Java 2 Mobile Edition (J2ME) 

 

O Java 2 Mobile Edition (J2ME) que é o foco do desenvolvimento, onde o 

J2ME é a plataforma Java para dispositivos de consumo e integrados, como 

telefones celulares, PDAs, sintonizadores de TV e uma ampla gama de outros 

dispositivos móveis e sem fio. J2ME: é semelhante ao Java Runtime Environment, 

Standard Edition (JRE) pelo fato de ter sido criado seguindo um conjunto padrão de 

diretrizes da plataforma Java, e por ter sido desenvolvido com a ajuda dos principais 

fabricantes de telefones celulares e provedores de serviços sem fio. O J2ME é um 

tipo de plataforma que oferece novos benefícios de potência de aplicativo e de 

conexão sem fio de última geração para seu telefone celular ou PDA, quando você 

precisar. Atualmente o J2ME está presente em milhões de dispositivos e é a 

plataforma preferida para desenvolvimento de ferramentas e recursos de consumo 

encontrados em telefones celulares e PDAs no mundo todo. 

Atualmente é a tecnologia que alcança o maior número de micro dispositivos 

disponíveis no mundo, independência de arquitetura, é gratuita para download e 

para uso comercial, o que minimiza os custos de desenvolvimento e aumenta a 

comunidade de usuários e tem um banco de informações muito variado. 
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3.3.10 NetBeans 

 

A proposta é usar o NetBeens 6.9 como ferramenta de desenvolvimento Java 

J2ME para o êxito do projeto.  

O NetBeans foi iniciado em 1996 por dois estudantes tchecos na 

Universidade de Charles, em Praga, quando a linguagem de programação Java 

ainda não era tão popular como atualmente. Primeiramente o nome do projeto era 

Xelfi, em alusão ao Delphi, pois, a pretensão deste projeto era ter funcionalidades 

semelhantes aos IDE´s (ambiente de desenvolvimento integrado) então populares 

do Delphi que eram mais atrativas por serem ferramentas visuais e mais fáceis de 

usar, porém com o intuito de ser totalmente desenvolvido em Java. 

Em 1999 o projeto já havia evoluído para uma IDE proprietário, com o nome 

de NetBeans DeveloperX2 nome este que veio da idéia de reutilização de 

componentes que era a base do Java. Nessa época a empresa Sun 

Microsystems havia desistido de sua IDE Java Workshop e procurando por novas 

iniciativas adquiriu o projeto NetBeans DeveloperX2 incorporando-o a sua linha de 

softwares. 

Por alguns meses a Sun mudou o nome do projeto para Forte for Java e o 

manteve por um bom tempo como software proprietário, porém, em junho de 2000 a 

Sun disponibilizou o código fonte do IDE NetBeans tornando-o uma plataforma 

OpenSource. Desde então a comunidade de desenvolvedores que utilizam e 

contribuem com o projeto não parou de crescer, tornando-se uma das IDE´s mais 

populares atualmente. 

O NetBeans IDE é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) gratuito 

e de código aberto para desenvolvedores de software na linguagem Java, C/C++, 

PHP, Groovy, Ruby e muito mais. O IDE é executado em muitas plataformas, como 

Windows, Linux, Solaris e MacOS. 

Como o NetBeans é escrito em Java, é independente de plataforma, funciona em 

qualquer sistema operacional que suporte a máquina virtual Java (JVM). 

Alguns dos seus principais recursos são: 
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· Editor de código fonte integrado, rico em recursos para aplicações Web 

(Servlets e JSP, JSTL, EJBs) e aplicações visuais com Swing que é uma 

API (Interface de Programação de Aplicativos) Java para interfaces 

gráficas. A API Swing procura desenhar por contra própria todos os 

componentes, ao invés de delegar essa tarefa ao sistema operacional, 

como a maioria das outras APIs de interface gráfica trabalham; visualizador 

de classes integrado ao de interfaces, que gera automaticamente o código 

dos componentes de forma bem organizada, facilitando assim o 

entendimento de programadores iniciantes; 

· Suporte ao Java Enterprise Edition, plataforma de programação de 

computadores que faz parte da plataforma Java voltada para aplicações 

multicamadas, baseadas em componentes que são executados em um 

servidor de aplicações; 

· Plugins para UML, Unified Modeling Language, linguagem de modelagem 

não proprietária de terceira geração, e desenvolvimento remoto em 

equipes; interface amigável com CVS ou Concurrent Version System 

(Sistema de Versões Concorrentes) é um sistema de controle de versão 

que permite que se trabalhe com diversas versões de arquivos organizados 

em um diretório e localizados local ou remotamente, mantendo-se suas 

versões antigas e os logs de quem e quando manipulou os arquivos; 

· CSS, algumas funcionalidades para editar folhas de estilos como 

destaques, recursos de auto-completar, análise de código; 

· help local e on-line; debug apurado de aplicações e componentes; 

· auto-completar avançado; total suporte ao ANT, ferramenta de 

automatização da construção de programas e TOMCAT, servidor de 

aplicações Java para web; 

· Integração de módulos; 

· Suporte a Database (banco de dados), Data view e Connection wizard que 

são os módulos embutidos na IDE; geração de Javadoc: a ferramente 

permite a geração automática de arquivos javadoc em HTML a partir dos 

comentários inseridos no código, além de recursos que facilitam a inclusão 

de comentários no código. 

·  
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3.4 USE - CASE 

 

Segundo Jacobson, podemos dizer que um caso de uso é  um "documento 

narrativo que descreve a seqüência de eventos de um ator que usa um sistema para 

completar um processo". (2000, pag.12) 

O Diagrama de Use Case tem o objetivo de auxiliar a comunicação entre os 

analistas e o cliente. 

Um diagrama de Use Case descreve um cenário que mostra as 

funcionalidades do sistema do ponto de vista do usuário.  

O cliente deve ver no diagrama de Use Cases as principais funcionalidades 

de seu sistema. 

Notação 

O diagrama de Use Case é representado por: 

· Atores; 

· Use cases; 

· Relacionamentos entre estes elementos. 

Estes relacionamentos podem ser: 

· Associações entre atores e use cases; 

· Generalizações entre os atores; 

· Generalizações, extends e includes entre os use cases. 

Estes use cases podem opcionalmente estar envolvidos por um retângulo que 

representa os limites do sistema. 

Podemos dizer que os componentes de um modelo de casos de uso são: 

· Ator  é um papel que tipicamente estimula/solicita ações/eventos do 

sistema e recebe reações. Cada ator pode participar de vários casos de 

uso 
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· Casos de uso - documento narrativo que descreve a seqüência de 

eventos feitos por um ator no uso do sistema. 

· Sistema - O sistema a ser modelado 

 

3.5 MYSQL 

 

O MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD), que 

utiliza a linguagem SQL (Linguagem de Consulta Estruturada, do inglês Structured 

Query Language) como interface. É atualmente um dos bancos de dados mais 

populares, com mais de 10 milhões de instalações pelo mundo 
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4 DESENVOLVIMENTO ACIONAMENTO PORTAO ELETRONICO VIA 

CELULAR 

     

Muitas pessoas aderiram ao portão eletrônico em suas residências, trabalhos 

e condomínios como meio de segurança e comodidade. E além de carregar celular, 

chave de casa, chave do carro e da empresa ainda é necessário carregar o controle 

remoto do portão, fazendo com que tenhamos que estar sempre com um 

aglomerado de chaves e controles á mão. Tendo isso em vista propõe-se que um 

software para celular que faça comunicação com um CLP para o acionamento do 

portão eletrônico sem a necessidade da utilização do controle remoto. 

Esse capítulo está divido em Descrição Textual, Descrição de Use-Case, 

Diagrama de Classes, Modelo lógico de dados e interfaces do aplicativo. 

 

 

4.1 DESCRIÇÃO TEXTUAL 

 

 

O referido software tem por objetivo acionar o portão eletrônico, seja ele 

deslizante, pivotante ou basculante, tanto residencial, quanto comercial  

O software fará ligação com o CLP para que o portão seja acionado, será 

solicitada uma senha quando o software for requisitado, para ser executado no 

celular, para que, assim, o usuário não corra risco de qualquer pessoa abrir seu 

portão em caso de extravio ou furto do mesmo. 

Após a verificação da senha, será aberta uma tela de acionamento do portão, 

de forma simples e intuitiva. 
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4.2 DIAGRAMA DE USE-CASE 

 

 
Figura 10: Diagrama de Use Case 

Fonte: (BELO, 2010) 
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  4.3 DESCRICÃO USE-CASE 

❳❨❩❬❭❪❫❴❭❵❬ ❛❴ ❜❬❞❵❡❬ ❢❣❴❵❞❤❭❩❨❬ ✐❩❪ ❥❴❣❦❣❪❞ 

❧♠♥-♦♣♠♥: 

;<=<✉✈✇<✇ ✉①②③< 

 

④⑤⑥⑦⑧: 
Guilherme Fagundes Belo 

⑨♥♠⑩⑧❶❷❸⑦: 
Este use-case tem por objetivo efetuar o cadastro do usuário 

④⑥⑦⑧♥♠
Envolvidos: 

❹✉❺❻✇❼❽ 

❾⑧❿-♦⑦➀➁❶❷➂♥♠: 
➃①✇ <➄①✉✉❽ <❽ <➅➆❼➄<✈❼➇❽ 

 

➈➉⑤➊⑦ ➋➌♠❶⑩⑦: ➍➎➏➐➑➒➓ ➔➒➎→➣↔↕ 

➙➛ O usuário cadastra a senha 

no primeiro contato com o 

software 

➜➛ O sistema apresenta uma tela de 

senha e confirmação de senha

➝➛ O usuário preenche o dado 

solicitado e cadastra.  

➞➛ ➟ sistema armazena na base dados  

➠➛ O usuário pode utilizar o 

software. 

➡➛ O sistema possibilita o uso do 

software 

➈➉⑤➊⑦♠
Alternativos e Exceções: 

➙➛  A qualquer momento o usuário pode fechar o aplicativo e o use-case é 

encerrado.

❾➢♠-Condições: ➤ ✉①②③< ①✉✈❻ ➄<=<✉✈✇<=<➛ 

➥♥➦⑧♣♠ ➁♥
Negócio: 

➧

N01:  

➧

N02:  

➨

.. 
➥♥➩⑤❶♠❶⑥⑦♠ ➁♥

Interface: 
➧

I01: 

➟ celular deve suportar aplicativos JAVA 

 

➧

I02:  

➨

.. 
➫➭➯➲➳➵ 11: Descrição de Use-Case � Usuário faz cadastro de senha  
Fonte: (BELO, 2010) 
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❳❨❩❬❭❪❫❴❭❵❬ ❛❴ ❜❬❞❵❡❬ ❢❣❴❵❞❤❭❩❨❬ ✐❩❪ ❥❴❣❦❣❪❞ 

❧♠♥-♦♣♠♥: 

➤➄❼❽②@ ➸❽✇✈➺❽ 

 

④⑤⑥⑦⑧: 
Guilherme Fagundes Belo 

⑨♥♠⑩⑧❶❷❸⑦: 
Este use-case tem por objetivo acionar o portão solicitado 

④⑥⑦⑧♥♠
Envolvidos: 

❹✉❺❻✇❼❽ 

❾⑧❿-♦⑦➀➁❶❷➂♥♠: 
➃①✇ @➄①✉✉❽ @❽ Z➻➸  

 

➈➉⑤➊⑦ ➋➌♠❶⑩⑦: ➍➎➏➐➑➒➓ ➔➒➎→➣↔↕ 

➙➛ O usuário escolhe a opção 

de acionamento 

➜➛ ➟ sistema solicita abertura ao clp 

 ➞. O sistema manda uma mensagem na 

tela confirmando o acionamento  

➈➉⑤➊⑦♠
Alternativos e Exceções: 

➙➛  A qualquer momento o usuário pode fechar o aplicativo e o use-case é 

encerrado.

❾➢♠-Condições: 

➥♥➦⑧♣♠ ➁♥
Negócio: 

➧
N01:  

➧

N02:  

➨
.. 

➥♥➩⑤❶♠❶⑥⑦♠ ➁♥
Interface: 

➧

I01: 

➧

I02:  

➨

.. 
➫➭➯➲➳➵ 12: Descrição de Use-Case � Usuário faz acionar portão 
Fonte: (BELO, 2010) 
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4.4 MODELO LÓGICO DE DADOS 

 

 

Figura 13 - Modelo lógico de dados 

Fonte: (BELO, 2010) 
 

 

4.5 INTERFACES DO APLICATIVO 

 

Nesta parte do trabalho serão apresentadas as interfaces do aplicativo 

desenvolvido. 

A figura 14 representa a parte inicial do aplicativo. O usuário pode acionar o 

portão (caso esteja devidamente cadastrado), ou cadastrar-se. 

 

 



❙❏ 

 

 

 

Figura 14 � Tela inicial do acionamento do portão. 

Fonte: (BELO, 2010) 

 

 

Na figura 15 o usuário pode cadastrar-se para começar a utilizar o aplicativo. 

 

Figura 15 - Interface de cadastro do usuário. 

Fonte: (BELO, 2010) 
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A figura 16 emite um aviso ao usuário de que seu cadastro foi efetuado com 

sucesso. 

 

Figura 16 - Cadastro do usuário realizado 

Fonte: (BELO, 2010 

 

Depois de realizado o cadastro, o usuário é redirecionado para a página 

inicial, onde então, poderá ser solicitado a acionar o portão eletrônico. Por 

segurança, pede-se que o usuário confirme o seu ID e senha. Como mostrado na 

figura 17. 
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Figura 17 - Solicitação de acionamento do portão eletrônico 

Fonte: (BELO, 2010) 

 

 

O usuário deve ser validado, conforme mostra a figura 18. 

 

 

 

Figura 18 - Confirmar ID 

Fonte: (BELO, 2010) 
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Se a identificação estiver correta, então o portão será acionado, como ilustra 

a figura 19. 

 

Figura 19 - Usuário identificado e liberado para acionar o portão 

Fonte: (Belo, 2010) 

 

A figura 19 demonstra como o software foi organizado segundo a ferramenta 

Netbeans 6.9 
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Figura 20 � Organização das segundo Netbeans 6.9 

Fonte: (Belo, 2010) 
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4.6 CÓDIGO DESENVOLVIDO NO NETBEANS 

 

/* 

 * To change this template, choose Tools | Templates 

 * and open the template in the editor. 

 */ 

 

package hello; 

 

import javax.microedition.midlet.*; 

import javax.microedition.lcdui.*; 

 

/** 

 * @author Guilherme 

 */ 

public class HelloMIDlet extends MIDlet implements CommandListener { 

 

    private boolean midletPaused = false; 

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Fields "> 

    private java.util.Hashtable __previousDisplayables = new 

java.util.Hashtable(); 

    private Command Sair; 

    private Command Acionar; 
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    private Command Cadastrar; 

    private Command OK; 

    private Command cancelCommand; 

    private Command okCommand; 

    private Command cancelCommand1; 

    private Form Inicial; 

    private ChoiceGroup choiceGroup; 

    private ChoiceGroup choiceGroup1; 

    private Form Cadastro; 

    private TextField textField; 

    private Spacer spacer; 

    private TextField textField1; 

    private Alert cadastrado; 

    private Form Acionando; 

    private TextField textField2; 

    private TextField textField3; 

    private Alert Permitido; 

    private Alert NãoPermitido; 

    private Ticker ticker; 

    //</editor-fold> 

 

    /** 

     * The HelloMIDlet constructor. 
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     */ 

    public HelloMIDlet() { 

    } 

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Methods "> 

    /** 

     * Switches a display to previous displayable of the current displayable. 

     * The <code>display</code> instance is obtain from the 

<code>getDisplay</code> method. 

     */ 

    private void switchToPreviousDisplayable() { 

        Displayable __currentDisplayable = getDisplay().getCurrent(); 

        if (__currentDisplayable != null) { 

            Displayable __nextDisplayable = (Displayable) 

__previousDisplayables.get(__currentDisplayable); 

            if (__nextDisplayable != null) { 

                switchDisplayable(null, __nextDisplayable); 

            } 

        } 

    } 

    //</editor-fold> 

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Method: initialize 

"> 
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    /** 

     * Initilizes the application. 

     * It is called only once when the MIDlet is started. The method is called 

before the <code>startMIDlet</code> method. 

     */ 

    private void initialize() { 

        // write pre-initialize user code here 

  

        // write post-initialize user code here 

    } 

    //</editor-fold> 

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Method: 

startMIDlet "> 

    /** 

     * Performs an action assigned to the Mobile Device - MIDlet Started point. 

     */ 

    public void startMIDlet() { 

        // write pre-action user code here 

        switchDisplayable(null, getInicial()); 

        // write post-action user code here 

    } 

    //</editor-fold> 
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    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Method: 

resumeMIDlet "> 

    /** 

     * Performs an action assigned to the Mobile Device - MIDlet Resumed 

point. 

     */ 

    public void resumeMIDlet() { 

        // write pre-action user code here 

  

        // write post-action user code here 

    } 

    //</editor-fold> 

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Method: 

switchDisplayable "> 

    /** 

     * Switches a current displayable in a display. The <code>display</code> 

instance is taken from <code>getDisplay</code> method. This method is used by all 

actions in the design for switching displayable. 

     * @param alert the Alert which is temporarily set to the display; if 

<code>null</code>, then <code>nextDisplayable</code> is set immediately 

     * @param nextDisplayable the Displayable to be set 

     */ 

    public void switchDisplayable(Alert alert, Displayable nextDisplayable) { 

        // write pre-switch user code here 
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        Display display = getDisplay(); 

        Displayable __currentDisplayable = display.getCurrent(); 

        if (__currentDisplayable != null  &&  nextDisplayable != null) { 

            __previousDisplayables.put(nextDisplayable, __currentDisplayable); 

        } 

        if (alert == null) { 

            display.setCurrent(nextDisplayable); 

        } else { 

            display.setCurrent(alert, nextDisplayable); 

        } 

        // write post-switch user code here 

    } 

    //</editor-fold> 

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Method: 

commandAction for Displayables "> 

    /** 

     * Called by a system to indicated that a command has been invoked on a 

particular displayable. 

     * @param command the Command that was invoked 

     * @param displayable the Displayable where the command was invoked 

     */ 

    public void commandAction(Command command, Displayable displayable) 

{ 
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        // write pre-action user code here 

        if (displayable == Acionando) { 

            if (command == cancelCommand1) { 

                // write pre-action user code here 

                switchToPreviousDisplayable(); 

                // write post-action user code here 

            } else if (command == okCommand) { 

                // write pre-action user code here 

                switchDisplayable(null, getPermitido()); 

                // write post-action user code here 

            } 

        } else if (displayable == Cadastro) { 

            if (command == OK) { 

                // write pre-action user code here 

                switchDisplayable(getCadastrado(), getInicial()); 

                // write post-action user code here 

            } else if (command == cancelCommand) { 

                // write pre-action user code here 

                switchToPreviousDisplayable(); 

                // write post-action user code here 

            } 

        } else if (displayable == Inicial) { 

            if (command == Acionar) { 
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                // write pre-action user code here 

                switchDisplayable(null, getAcionando()); 

                // write post-action user code here 

            } else if (command == Cadastrar) { 

                // write pre-action user code here 

                switchDisplayable(null, getCadastro()); 

                // write post-action user code here 

            } 

        } 

        // write post-action user code here 

    } 

    //</editor-fold> 

 

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: Sair "> 

    /** 

     * Returns an initiliazed instance of Sair component. 

     * @return the initialized component instance 

     */ 

    public Command getSair() { 

        if (Sair == null) { 

            // write pre-init user code here 

            Sair = new Command("Exit", Command.EXIT, 0); 
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            // write post-init user code here 

        } 

        return Sair; 

    } 

    //</editor-fold> 

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: Inicial "> 

    /** 

     * Returns an initiliazed instance of Inicial component. 

     * @return the initialized component instance 

     */ 

    public Form getInicial() { 

        if (Inicial == null) { 

            // write pre-init user code here 

            Inicial = new Form("O que voc\u00EA gostaria de fazer?", new Item[] { 

getChoiceGroup(), getChoiceGroup1() }); 

            Inicial.setTicker(getTicker()); 

            Inicial.addCommand(getAcionar()); 

            Inicial.addCommand(getCadastrar()); 

            Inicial.setCommandListener(this); 

            // write post-init user code here 

        } 

        return Inicial; 



❯❯ 

 

 

    } 

    //</editor-fold> 

 

 

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: Acionar "> 

    /** 

     * Returns an initiliazed instance of Acionar component. 

     * @return the initialized component instance 

     */ 

    public Command getAcionar() { 

        if (Acionar == null) { 

            // write pre-init user code here 

            Acionar = new Command("Acionar", Command.OK, 0); 

            // write post-init user code here 

        } 

        return Acionar; 

    } 

    //</editor-fold> 

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: Cadastrar 

"> 

    /** 
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     * Returns an initiliazed instance of Cadastrar component. 

     * @return the initialized component instance 

     */ 

    public Command getCadastrar() { 

        if (Cadastrar == null) { 

            // write pre-init user code here 

            Cadastrar = new Command("Cadastrar", "<nulo>", Command.OK, 0); 

            // write post-init user code here 

        } 

        return Cadastrar; 

    } 

    //</editor-fold> 

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: 

choiceGroup "> 

    /** 

     * Returns an initiliazed instance of choiceGroup component. 

     * @return the initialized component instance 

     */ 

    public ChoiceGroup getChoiceGroup() { 

        if (choiceGroup == null) { 

            // write pre-init user code here 

            choiceGroup = new ChoiceGroup("Acionar o Port\u00E3o?", 

Choice.MULTIPLE); 
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            // write post-init user code here 

        } 

        return choiceGroup; 

    } 

    //</editor-fold> 

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: 

choiceGroup1 "> 

    /** 

     * Returns an initiliazed instance of choiceGroup1 component. 

     * @return the initialized component instance 

     */ 

    public ChoiceGroup getChoiceGroup1() { 

        if (choiceGroup1 == null) { 

            // write pre-init user code here 

            choiceGroup1 = new ChoiceGroup("Cadastrar Novo Usu\u00E1rio?", 

Choice.MULTIPLE); 

            // write post-init user code here 

        } 

        return choiceGroup1; 

    } 

    //</editor-fold> 
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    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: Cadastro 

"> 

    /** 

     * Returns an initiliazed instance of Cadastro component. 

     * @return the initialized component instance 

     */ 

    public Form getCadastro() { 

        if (Cadastro == null) { 

            // write pre-init user code here 

            Cadastro = new Form("Cadastrar", new Item[] { getTextField(), 

getSpacer(), getTextField1() }); 

            Cadastro.addCommand(getOK()); 

            Cadastro.addCommand(getCancelCommand()); 

            Cadastro.setCommandListener(this); 

            // write post-init user code here 

        } 

        return Cadastro; 

    } 

    //</editor-fold> 

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: textField "> 

    /** 

     * Returns an initiliazed instance of textField component. 

     * @return the initialized component instance 
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     */ 

    public TextField getTextField() { 

        if (textField == null) { 

            // write pre-init user code here 

            textField = new TextField("Cadastrar ID:", "", 32, TextField.ANY); 

            // write post-init user code here 

        } 

        return textField; 

    } 

    //</editor-fold> 

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: spacer "> 

    /** 

     * Returns an initiliazed instance of spacer component. 

     * @return the initialized component instance 

     */ 

    public Spacer getSpacer() { 

        if (spacer == null) { 

            // write pre-init user code here 

            spacer = new Spacer(16, 1); 

            // write post-init user code here 

        } 

        return spacer; 
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    } 

    //</editor-fold> 

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: textField1 

"> 

    /** 

     * Returns an initiliazed instance of textField1 component. 

     * @return the initialized component instance 

     */ 

    public TextField getTextField1() { 

        if (textField1 == null) { 

            // write pre-init user code here 

            textField1 = new TextField("Senha", "", 32, TextField.NUMERIC | 

TextField.PASSWORD); 

            // write post-init user code here 

        } 

        return textField1; 

    } 

    //</editor-fold> 

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: ticker "> 

    /** 

     * Returns an initiliazed instance of ticker component. 

     * @return the initialized component instance 
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     */ 

    public Ticker getTicker() { 

        if (ticker == null) { 

            // write pre-init user code here 

            ticker = new Ticker("Acionamento do Port\u00E3o Eletronico"); 

            // write post-init user code here 

        } 

        return ticker; 

    } 

    //</editor-fold> 

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: OK "> 

    /** 

     * Returns an initiliazed instance of OK component. 

     * @return the initialized component instance 

     */ 

    public Command getOK() { 

        if (OK == null) { 

            // write pre-init user code here 

            OK = new Command("Ok", Command.OK, 0); 

            // write post-init user code here 

        } 

        return OK; 
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    } 

    //</editor-fold> 

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: 

cancelCommand "> 

    /** 

     * Returns an initiliazed instance of cancelCommand component. 

     * @return the initialized component instance 

     */ 

    public Command getCancelCommand() { 

        if (cancelCommand == null) { 

            // write pre-init user code here 

            cancelCommand = new Command("Cancelar", Command.CANCEL, 

0); 

            // write post-init user code here 

        } 

        return cancelCommand; 

    } 

    //</editor-fold> 

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: cadastrado 

"> 

    /** 

     * Returns an initiliazed instance of cadastrado component. 
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     * @return the initialized component instance 

     */ 

    public Alert getCadastrado() { 

        if (cadastrado == null) { 

            // write pre-init user code here 

            cadastrado = new Alert("alert", "Cadastrado com Sucesso!", null, null); 

            cadastrado.setTimeout(Alert.FOREVER); 

            // write post-init user code here 

        } 

        return cadastrado; 

    } 

    //</editor-fold> 

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: 

okCommand "> 

    /** 

     * Returns an initiliazed instance of okCommand component. 

     * @return the initialized component instance 

     */ 

    public Command getOkCommand() { 

        if (okCommand == null) { 

            // write pre-init user code here 

            okCommand = new Command("Ok", Command.OK, 0); 
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            // write post-init user code here 

        } 

        return okCommand; 

    } 

    //</editor-fold> 

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: 

cancelCommand1 "> 

    /** 

     * Returns an initiliazed instance of cancelCommand1 component. 

     * @return the initialized component instance 

     */ 

    public Command getCancelCommand1() { 

        if (cancelCommand1 == null) { 

            // write pre-init user code here 

            cancelCommand1 = new Command("Cancelar", Command.CANCEL, 

0); 

            // write post-init user code here 

        } 

        return cancelCommand1; 

    } 

    //</editor-fold> 
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    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: Acionando 

"> 

    /** 

     * Returns an initiliazed instance of Acionando component. 

     * @return the initialized component instance 

     */ 

    public Form getAcionando() { 

        if (Acionando == null) { 

            // write pre-init user code here 

            Acionando = new Form("Acionando Port\u00E3o", new Item[] { 

getTextField2(), getTextField3() }); 

            Acionando.addCommand(getOkCommand()); 

            Acionando.addCommand(getCancelCommand1()); 

            Acionando.setCommandListener(this); 

            // write post-init user code here 

        } 

        return Acionando; 

    } 

    //</editor-fold> 

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: textField2 

"> 

    /** 

     * Returns an initiliazed instance of textField2 component. 
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     * @return the initialized component instance 

     */ 

    public TextField getTextField2() { 

        if (textField2 == null) { 

            // write pre-init user code here 

            textField2 = new TextField("Confirme seu ID:", "", 32, TextField.ANY); 

            // write post-init user code here 

        } 

        return textField2; 

    } 

    //</editor-fold> 

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: textField3 

"> 

    /** 

     * Returns an initiliazed instance of textField3 component. 

     * @return the initialized component instance 

     */ 

    public TextField getTextField3() { 

        if (textField3 == null) { 

            // write pre-init user code here 

            textField3 = new TextField("Senha", "", 32, TextField.NUMERIC | 

TextField.PASSWORD); 

            // write post-init user code here 
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        } 

        return textField3; 

    } 

    //</editor-fold> 

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: Permitido 

"> 

    /** 

     * Returns an initiliazed instance of Permitido component. 

     * @return the initialized component instance 

     */ 

    public Alert getPermitido() { 

        if (Permitido == null) { 

            // write pre-init user code here 

            Permitido = new Alert("Pertimido", "Acionando port\u00E3o", null, null); 

            Permitido.setTimeout(Alert.FOREVER); 

            // write post-init user code here 

        } 

        return Permitido; 

    } 

    //</editor-fold> 

 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: 

NãoPermitido "> 
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    /** 

     * Returns an initiliazed instance of NãoPermitido component. 

     * @return the initialized component instance 

     */ 

    public Alert getNãoPermitido() { 

        if (NãoPermitido == null) { 

            // write pre-init user code here 

            NãoPermitido = new Alert("Incorreto", "Senha e/ou ID incorreto", null, 

null); 

             

        } 

        return NãoPermitido; 

    } 

    //</editor-fold> 

 

    /** 

     * Returns a display instance. 

     * @return the display instance. 

     */ 

    public Display getDisplay () { 

        return Display.getDisplay(this); 

    } 
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    /** 

     * Exits MIDlet. 

     */ 

    public void exitMIDlet() { 

        switchDisplayable (null, null); 

        destroyApp(true); 

        notifyDestroyed(); 

    } 

 

    /** 

     * Called when MIDlet is started. 

     * Checks whether the MIDlet have been already started and initialize/starts 

or resumes the MIDlet. 

     */ 

    public void startApp() { 

        if (midletPaused) { 

            resumeMIDlet (); 

        } else { 

            initialize (); 

            startMIDlet (); 

        } 

        midletPaused = false; 

    } 
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    /** 

     * Called when MIDlet is paused. 

     */ 

    public void pauseApp() { 

        midletPaused = true; 

    } 

 

    /** 

     * Called to signal the MIDlet to terminate. 

     * @param unconditional if true, then the MIDlet has to be unconditionally 

terminated and all resources has to be released. 

     */ 

    public void destroyApp(boolean unconditional) { 

    } 

 

} 
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4.7 LIGAÇÃO COM O BANCO DE DADOS MYSQL 

 

➼➽ package wlss.jdbcTutorial;  
➾➽ 
➚➽ import java.sql.*;  

➪➽ 
➶➽ class Exemplo1  

➹➽ {  

➘➽ 
➴➽ public static void main(String args[])  

➷➽ {  

➼➬➽ 
➼➼➽ 
➼➾➽ 
➼➚➽ Connection con = null➮         
➼➪➽ 
➼➶➽ try

➼➹➽ {  
➼➘➽ 
➼➴➽ Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver"➱➽✃❐❒❮❰4❒5❰6❐7➱➮  
➼➷➽ 
➾➬➽ 
➾➼➽ con = DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:meusCdsDb"8"conta"8"senha"➱➮ 

➾➾➽ 
➾➚➽ 
➾➪➽ Statement stm = con.createStatement();    

➾➶➽ 
➾➹➽            
➾➘➽ String SQL = "Select nome, senha,  from usuariosCadast9➮  

➾➴➽ 
➾➷➽ ResultSet rs = stm.executeQuery(SQL);  

➚➬➽ 
➚➼➽ 
➚➾➽ while7:4➽❰❐;❒7➱➱  
➚➚➽ {  

➚➪➽ 
➚➶➽ String nome = rs.getString("nome"➱➮  
➚➹➽ int senha = rs.getInt("senha"➱➮  
➚➘➽ 
➚➴➽ 
➚➷➽ 
➪➬➽ }  

➪➼➽ 
➪➾➽ }  

➪➚➽ catch7<=>?;6❐@❒AB❰ e)  
➪➪➽ {  

➪➶➽ 
➪➹➽ e.printStackTrace(); 

➪➘➽ }  

➪➴➽ finally

➪➷➽ {  

➶➬➽ try

➶➼➽ {  

➶➾➽ con.close();  

➶➚➽ }  

➶➪➽ catch7<=>?;6❐@❒AB❰ onConClose)  
➶➶➽ {  

➶➹➽ System.out.println("Houve erro no fechamento da conexão"➱➮  
➶➘➽ onConClose.printStackTrace();  

➶➴➽ }  

➶➷➽       }  
➹➬➽ } 
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➹➼➽ 
➹➾➽ } 
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5 CONCLUSÃO 

 

A informatização e modernização de tudo que ainda é manual de certa forma, 

sempre atraem atenção das pessoas, principalmente se é inovadora e portátil, tendo 

em vista a modernização, conforto e maior segurança, trabalhamos para que o 

acionamento do portão, não seja apenas um modo de acionar o portão eletrônico, 

mas sim mais uma forma de segurança, para que ninguém, além do morador, 

consiga abri-lo, já que a senha é solicitada quando o aplicativo é solicitado. 

As pessoas procuram segurança na tecnologia. Neste sentido focamos a 

atenção para segurança, de nada adianta ser eficaz se não for eficiente 

Primeiramente as ferramentas e os equipamentos foram estudados para 

melhor compreensão de seus funcionamentos, após o estudo, foi elaborada uma 

solução de aplicativo em formato JAVA J2ME para dispositivos móveis que suportem 

aplicação JAVA. 

Finalmente, pode-se dizer que o desenvolvimento de um aplicativo que auxilie 

nos processos acionamento de portão eletrônico, irá solucionar muitos dos 

problemas existentes pelo fato de ainda ser feito de forma �analógica�. Através dos 

cadastros e inclusão no CLP, se torna mais prático e eficaz, além de acabar com o 

transtorno dos controles.  
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