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RESUMO

A tecnologia HomePNA vem ganhando força ultimamente por possuir baixo cus-

to, fácil instalação e alta confiabilidade. A terceira geração desta tecnologia conse-

gue alcançar uma taxa de transmissão muito elevada, que faz com que diversos dis-

positivos usufruindo deste tipo de tecnologia sejam lançados no mercado. O plugin 

desenvolvido neste projeto visa adicionar gerência de equipamentos da linha HPN 

v3 à um integrador de gerência. Com o integrador de gerência, um administrador de 

rede pode controlar todos os tipos de equipamentos gerenciáveis que sua rede pos-

suir. Este integrador possui uma arquitetura de plugins que facilita a inclusão e re-

moção de equipamentos sem que haja alterações no código fonte do integrador.

Palavras-chave:  HomePNA, HPN, Plugin, Arquitetura de plugins, Integrador de 

gerência.



ABSTRACT

The HomePNA  technology is  becoming more attractive lately,  due to it’s low 

cost, easy installation and because it’s a trustworthy technology. The third generati-

on of this technology can reach a high rate of data transmission, which makes that 

several devices using this kind of technology are released in to the software indus-

try. The plug-in developed in this project attend to added equipment manager to the 

HPVN v3’s line to a manager integrator. The manager integrator, can turn able a 

network manager control all kinds of manageable equipments of his network. This in-

tegrator owns a plug-in architecture that makes easier  the inclusion e remove of 

equipments without any alterations in to the main code of the integrator source.

Key words: HomePNA, HPN, Plugin, plug-in architecture, manager integrator.
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1 INTRODUÇÃO

O serviço de internet para condomínios  consiste no compartilhamento de uma 

linha DSL através de uma rede interna.

O grande problema encontrado pelos provedores de internet para condomínios 

na implantação dos seus serviços é a falta  de estrutura dos prédios para se instalar 

todo o cabeamento necessário para a distribuição da rede. Esse problema se agra-

va ainda mais em prédios antigos, pois suas estruturas de cabeamento são geral-

mente ainda mais precárias. Como alternativa a este problema, surgiu a tecnologia 

HPNA (Home Phoneline Networking Alliance), uma tecnologia que é capaz de criar 

redes de computadores com linhas telefônicas.

Recentemente, tem-se falado muito em HPNA v3, a terceira geração da tecnolo-

gia HPN. Através dela, consegue-se passar dados em uma velocidade de até 320 

mbps. Isso possibilita o uso dessa tecnologia em uma série de aplicações, como ví-

deo-conferências e IPTV. Com o surgimento de uma tecnologia tão atraente, come-

çam a surgir equipamentos de transmissão de dados que utilizam essa tecnologia, e 

conseqüentemente, torna-se necessário a criação de softwares que gerenciem es-

ses equipamentos.

No semestre 2002.1, foi desenvolvido um integrador de gerência para dispositi-

vos SDSL/HPNA por um ex-aluno da UFSC, que era usado para gerência de vários 

equipamentos de rede gerenciáveis. Com o rápido avanço e o surgimento de novas 

tecnologias, a velocidade com que novos equipamentos passaram a ser lançados 

aumentou muito, de tal forma que a adaptação do integrador à novos equipamentos 

tivesse que ser muito acelerada. Como o integrador não foi projetado pensando nis-

so, os projetos de adaptação sofriam constantes atrasos.

Esse integrador foi projetado para funcionar em apenas um sistema operacional, 

mas vários clientes respondiam em pesquisas de satisfação que gostariam de um 

integrador multiplataforma, para usarem em diversos sistemas operacionais.



Pelos motivos citados acima, foi desenvolvido um novo integrador de gerência 

na linguagem JAVA, por ser uma linguagem multiplataforma. Por ser uma linguagem 

orientada a objeto, decidiu-se utilizar uma arquitetura de plugins para facilitar a in-

serção de novos equipamentos. 

Com a arquitetura de plugins os equipamentos podem ser inseridos e removidos 

da aplicação sem, a necessidade de se alterar nenhuma linha de código da aplica-

ção. A arquitetura foi desenvolvida com o objetivo de que o acoplamento entre inte-

grador de gerência e equipamento fosse mínimo. A arquitetura desenvolvida é bem 

simples, de fácil compreensão e foi projetada para poder ser utilizada futuramente 

em qualquer outra aplicação JAVA.

1.1 Objetivos

Segue abaixo o objetivo geral e os objetivos específicos da pesquisa proposta. 

1.1.1 Objetivo Geral

● Desenvolver  um  plugin para  gerência  de  dispositivos  da  linha  hpnv3, 

para isso, é necessário realizar um estudo sobre tal equipamento, sobre o 

gerenciador e sobre arquitetura de plugins, para então darmos início à fase 

de implementação;

● Definir e desenvolver uma arquitetura de plugins que diminua o acopla-

mento entre os equipamentos e o integrador de gerência.

1.1.2 Objetivos Específicos

● Adquirir  conhecimentos  em gerência  de  equipamentos,  principalmente 

em gerência  via SNMP;

● Aprimorar habilidades em programação orientada a objetos e em padrões 

de projeto;



● Fazer com que a arquitetura de plugins à ser desenvolvida possa ser rea-

proveitada para o desenvolvimento de qualquer outra aplicação em que se 

pretenda usar uma arquitetura plugável.  



2 TECNOLOGIA HPNA

A tecnologia HPNA surgiu como uma alternativa para minimizar o custo com ca-

beamento para transmissão de dados, utilizando a linha telefônica para fazer isso. 

Com esta tecnologia, foi possível implantar internet banda larga em condomínios ou 

outras construções antigas, onde a implantação de um novo cabeamento pudesse 

vir a ter um custo quase que inviável.

Neste capítulo se abordará brevemente sobre o funcionamento da HomePNA e 

também a terceira geração desta tecnologia.

2.1 HomePNA

A HomePNA (Home Phoneline Networking Alliance), fundada em 1998, é uma 

associação de indústrias e empresas que visa padronizar o uso do  home networ-

king. Os membros desta aliança desenvolvem padrões tanto para redes sobre linhas 

telefônicas quanto para redes sobre cabos coaxiais,  com o objetivo de lançar  o 

quanto antes soluções que transmitam dados juntamente com áudio ou vídeo em re-

des locais. Esta associação possui mais de 150 empresas e garante QoS (Quality of  

Service) conforme a norma IEEE 1394, permitindo serviços de entretenimento e mul-

timídia, como por exemplo, o uso de IPTV. 

“No HomePNA, voz e dados viajam pelo mesmo cabo sem interferência en-
tre eles. De fato, uma linha telefônica padrão tem bastante espaço para su-
portar voz, um modem DSL de alta velocidade e uma rede de linha telefôni-
ca doméstica.” (Tyson, 2007) .

O HomePNA usa  um método  conhecido  como  multiplexação por  divisão  em 

freqüência (Frequency Division Multiplexing - FDM). Através deste método, os dados 

são colocados numa faixa de freqüência diferente da faixa usada pela aplicação que 

inicialmente utilizava o meio (voz ou vídeo), dividindo o sinal em vários canais onde 

apenas os aparelhos que estejam preparados para reconhecer essa faixa e o pa-

drão utilizado, é que conseguirão entender esse sinal e efetivar a comunicação. 



2.2 HPNA v3

A terceira geração da tecnologia HomePNA permite que fios de telefone ou ca-

bos coaxiais existentes sejam utilizados para se criar uma rede doméstica de alta 

velocidade que possa suprir tanto IPTV, VoIP e dados.

Através  do  HPNA v3,  é  possível  alcançar  taxas  de   transmissão  de  até 

320mbps. Com esta elevada taxa de transmissão, se pode pensar em utilizar a tec-

nologia HPNA v3 para serviços como TV digital, VoIP, internet entre outros.

O HPNA v3 também tem a capacidade de fornecer dados e estatísticas sobre o 

desempenho e a qualidade do serviço:

“HomePNA 3 pode fornecer o desempenho detalhado da rede de dados ao 
fornecedor do serviço. Esta potencialidade permite ao fornecedor não so-
mente monitorar e diagnosticar remotamente problemas na rede, mas tam-
bém cria condições para que o fornecedor do serviço aumente as condi-
ções e dê preferência para determinado cliente” (HomePNA, 2006, tradu-
ção).

Ilustração 1: Serviços possíveis em uma rede HPNA v3



3 INTEGRADOR DE GERÊNCIA

O integrador de gerência será o software para o qual a arquitetura de plugins e 

o plugin proposto nesse trabalho serão desenvolvidos. Neste capítulo, será enfoca-

da sua organização, a funcionalidade de cada um dos seus módulos e a forma de 

comunicação entre os mesmos.

3.1 Por que gerenciar?

Com o aumento do número de equipamentos que proporcionam a interconectivi-

dade entre redes e máquinas, torna-se inviável a configuração local destes equipa-

mentos cada vez que a topologia da rede muda ou um novo dispositivo é inserido. 

Em decorrência disso, surge a necessidade de que estes equipamentos de conecti-

vidade sejam passíveis de gerenciamento remoto para que a atividade de reconfigu-

ração seja centralizada.

O gerenciamento de equipamentos de rede hoje em dia é uma função cada vez 

mais requisitada por empresas que utilizam esses equipamentos.  Essas empresas 

vão desde pequenos provedores de internet para condomínios, até grandes empre-

sas de telefonia e TV à cabo. Através da gerência é possível personalizar o equipa-

mento de acordo com as necessidades de quem o utiliza.

Algumas variáveis comuns entre os equipamentos passíveis de gerência são:

● IP do equipamento;

● Controle de acesso;

● Máscara de sub-rede.

3.2 Composição

O integrador de gerência é subdividido em três módulos. Essa subdivisão foi fei-

ta para dar  maior flexibilidade na gerência, já que cada um dos módulos pode ser 

executado em computadores diferentes. 



Na seqüência deste capítulo, cada módulo será analisado individualmente, e a 

forma de comunicação entre eles.

3.2.1 Servidor

O servidor é uma aplicação que fica entre o cliente e os equipamentos. Esta 

aplicação não possui interface gráfica e pode ser configurada para rodar como um 

serviço do Windows ou como um daemon do Linux, fazendo com que o usuário des-

se computador nem perceba que ela está rodando.

Sua função é organizar os equipamentos e obter suas respectivas informações. 

A organização dos equipamentos se dá através de mapas, que funcionam como se 

fossem diretórios de arquivos, mas que podem conter apenas equipamentos ou ou-

tros mapas.

O servidor possui um banco de dados embutido que registra: 

● todos os equipamentos cadastrados;

● os tipos de equipamentos (cada plugin inserido);

● os valores default de cada tipo de equipamento;

● últimos valores lidos de cada variável de cada equipamento;

● usuários e suas devidas permissões;

● os mapas que foram cadastrados;

● configurações do servidor.

O servidor também funciona como um agente SNMP; portanto, este pode res-

ponder  tanto às requisições feitas pela aplicação cliente,  quanto às solicitações 

SNMP feitas por algum outro mecanismo de rede.

3.2.2 Cliente

O cliente é uma aplicação usada para gerenciar o servidor ou os equipamentos 

via servidor e possui uma interface gráfica amigável e simplificada.



 Os administradores podem alterar as configurações do servidor, gerenciar ma-

pas e usuários. Os usuários comuns podem apenas gerenciar equipamentos dos 

mapas em que possuem permissão de acesso.

Ilustração 2: Protótipo da tela de configuração de usuários



Todas as configurações do servidor podem ser obtidas e alteradas via cliente, 

desde que o usuário seja um administrador.

3.2.3 Gerência individual

A gerência individual é a aplicação de gerência propriamente dita, ou seja, é ela 

quem irá fazer alterações nos equipamentos gerenciados. Pode ser executada via 

aplicação cliente ou de maneira  standalone. Quando executada via cliente, ao se 

fazer uma modificação na variável, esta alteração estará sendo feita na base de da-

dos da aplicação servidora, que se comunicará com o equipamento através de um 

protocolo proprietário. Quando executada no modo standalone, a própria gerência 

Ilustração 3: Protótipo da tela de cadastro de equipamento



individual de cada equipamento se comunicará direto com o equipamento através 

do protocolo de gerência proprietário.

3.3 Comunicação entre módulos

De acordo com as explicações apresentadas anteriormente, o integrador é divi-

dido em cliente, servidor e gerência. Portanto, há dois canais de comunicação que 

precisam ser implementados: a comunicação cliente-servidor e a comunicação ser-

vidor-equipamento.

Como a comunicação cliente-servidor deve permitir  que qualquer computador 

conectado à internet com o cliente instalado possa se conectar ao servidor, se ado-

tará o protocolo TCP na sua implementação.

A comunicação servidor-equipamento, é feita via  UDP, pois os equipamentos 

que serão gerenciados foram desenvolvidos para responderem à este tipo de paco-

te. Devido ao mesmo motivo, a comunicação da gerência sendo executada no modo 

standalone, também é feita via UDP.

Um exemplo de aplicação prática que justifica o uso da arquitetura cliente-servi-

dor, acontece quando temos o servidor rodando na mesma sub-rede que o os equi-

pamentos que serão gerenciados, mas apenas o servidor possuirá um IP válido. As-

sim,  usando apenas  um IP válido,  poderemos gerenciar  todos  os  equipamentos 

através do cliente, mesmo que ele não possa alcançar os equipamentos que se de-

seja gerenciar.

Uma rápida explicação sobre os protocolos de comunicação que serão utiliza-

dos no integrador de gerência será dada na seção a seguir.

3.3.1 TCP

O Transmission Control Protocol (TCP) é um dos principais protocolos nos quais 

a internet se baseia nos dias de hoje. A versatilidade e robustez deste protocolo tor-

nou-o adequado para redes globais, já que ele verifica se os dados são enviados de 

forma correta, na seqüência apropriada e sem erros, pela rede. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_computadores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_computadores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_computadores


O TCP introduz o conceito de porta tipicamente associado a um serviço (cama-

da aplicação)/ligação específica.  Assim, cada um dos intervenientes na conexão 

dispõe de uma porta associada (um valor de 16 bit) que dificilmente será o mesmo 

do interlocutor. Alguns serviços que fazem uso de protocolos específicos são tipica-

mente acessíveis em portas fixas, denominadas “portas bem conhecidas”, que são 

aquelas numeradas entre 1 e 1023. Além destas, existem ainda duas gamas de por-

tas, registradas e privadas ou dinâmicas. 

3.3.2 UDP

O User Datagram Protocol (UDP), é um protocolo mais simples, geralmente utili-

zado para comunicação entre programas que já se conhecem.

Não utiliza confirmação para garantir que o pacote enviado chegue ao seu des-

tino, fazendo com que as mensagens possam ser perdidas ou duplicadas, cabendo 

Ilustração 4: Cabeçalho do protocolo  TCP

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Portas_bem_conhecidas&action=edit
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI


ao programa esta responsabilidade. Outra preocupação que tem que ser tomada é a 

velocidade com  que os equipamentos podem processar os pacotes recebidos.

O cabeçalho UDP é extremamente  simples, contendo apenas os números de 

porta, comprimento da mensagem e o checksum. O cabeçalho dos datagramas UDP 

é colocado logo após o cabeçalho IP. 

O objetivo de usar um protocolo tão simplificado é transmitir dados com o maior 

desempenho possível, eliminando dos pacotes quase tudo que não sejam dados em 

si.  Neste caso, o UDP é a escolha acertada como protocolo da camada de trans-

porte. Aplicações que se encaixam num modelo de pergunta-resposta também são 

fortes candidatas a usar UDP. A resposta pode ser usada como reconhecimento po-

sitivo à pergunta. Se uma resposta não chega num período de tempo estipulado, a 

aplicação envia outra pergunta. Outras aplicações usam as suas técnicas para en-

tregas confiáveis de dados que não necessitam do serviço dos protocolos da cama-

da de transporte. Estes são implementados em processos. 

Ilustração 5: Cabeçalho do protocolo  UDP

http://pt.wikipedia.org/wiki/IP
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4 DISPOSITIVOS À SEREM GERENCIADOS

O Integrador de Gerência visto no capítulo anterior possui uma arquitetura de 

plugins que possibilitará que em cada equipamento novo a ser gerenciado seja cria-

do um plugin que adicione tal produto ao integrador de gerência, sem necessidade 

de que se altere o código fonte da aplicação e sem que o usuário necessite instalar 

novas versões da aplicação. Maiores detalhes sobre a arquitetura de plugins serão 

apresentados no capítulo seis.

Neste capítulo, será dada uma visão geral sobre as funcionalidades e sobre as 

aplicações práticas dos dispositivos que serão gerenciados através do plugins pro-

posto.

4.1 Equipamentos que o plugin gerenciará

Durante o planejamento da arquitetura de  plugins, havia a idéia de que cada 

plugin seria responsável pela gerência de um único equipamento, porém, durante a 

modelagem do plugin do Switch Master HPN v3 (que será descrito posteriormente), 

foi concluído que dois dos equipamentos da linha HPN v3 deveriam ser gerenciados 

pelo mesmo plugin. Tal decisão foi tomada pelos seguintes fatores:

● nas  aplicações  práticas  de  uso  dos  equipamentos,  o  usuário  utilizará 

quase sempre os dois dispositivos que o plugin gerenciará;

● a gerência do Conversor HPN v3 deve ser feita através de um  master 

HPN v3.

Sendo assim, o Switch Master HPN v3 e o Conversor HPN v3 serão gerencia-

dos num único plugin. Cada um desses dispositivos será analisado a seguir indivi-

dualmente. Depois de tal análise, se fará um estudo das aplicações práticas onde 

poderão ser utilizados tais dispositivos.



4.1.1 Switch Master HPN v3

O Switch Master HPN v3 é um dispositivo com a capacidade de converter infor-

mações vindas de uma das suas duas portas ethernet para uma saída hpn (phoneli-

ne ou coaxial, dependendo do modelo do equipamento) ou vice-versa.

A ilustração acima, como pede ser observado, exibe um modelo com saída coa-

xial do equipamento. Existe um outro modelo que possui ao invés da saída coaxial, 

duas saídas phoneline, uma para dados e outra para voz. Também possui duas in-

terfaces ethernet no verso, mas pode possuir uma interface ethernet e outra de fibra 

óptica.

A comunicação com o master HPN v3 é feita via UDP como apontado na seção 

que decreve a comunicação entre os módulos. Na parte de dados do protocolo UDP 

foi  utilizado um protocolo proprietário, chamado de PGC (Protocolo de Gerencia-

mento Cianet). Através desse protocolo, é possível obter inúmeras informações so-

bre este dispositivo, além de alterar algumas variáveis.

As informações que se pode ler do equipamento são as seguintes:

● identificação do equipamento: indica qual é o modelo do equipamento;

● endereço MAC: fornece o endereço MAC do Equipamento;

● estado dos  links:  informa quais  links estão ativos,  ou seja,  quais  leds 

(mostrados na ilustração acima perto da interface coaxial) estão ligados;

Ilustração 6: Switch Master Coax HPN v3



● versão do software: aponta qual a versão do software embarcado do dis-

positivo.  Como pode haver inclusão e ou remoção de variáveis de acordo 

com a versão, o  plugin pode adicionar ou remover variáveis dinamicamente 

após saber qual a versão do equipamento;

● versão do Hardware: apresenta versão do hardware;

● tipo de mídia: identifica se o dispositivo possui duas portas  ethernet ou 

uma porta ethernet e  uma fibra óptica. Também informa se a interface HPN é 

coaxial ou phoneline;

Das informações que se pode tanto ler, quanto alterar do Master HPN v3  desta-

cam-se as seguintes:

● controle  de acesso: define a sub-rede de controle de acesso. Quando 

está ativada, será possível gerenciar o equipamento se este estiver na sub-

rede selecionada;

● reset: comando utilizado para reiniciar o equipamento;

● velocidade de transmissão: limita a velocidade de transmissão da interfa-

ce HPN. Ela pode ser configurada nos dois sentidos: tanto upstream quanto 

downstream. A taxa de transmissão pode variar de 4mbps à 128 mbps e a 

freqüência varia entre 2MHz e 16MHz;

● ip do equipamento: configura o ip do equipamento;

● subnet mask: define a máscara de sub-rede do equipamento;

● sateway default: define o gateway padrão;

● modo de operação: configura o modo de operação das interfaces ether-

net. Pode conter as seguintes opções: Automático, 100 BaseTX Full-Duplex, 

100 BaseTX Half-Duplex, 10 BaseT Full-Duplex, 10 BaseT Half-Duplex;



● vlan:  o  dispositivo  tem a  opção  de  habilitar  ou  desabilitar  uma  vlan. 

Quando habilitada, deve-se definir o Vlan Id e a prioridade;

4.1.2 Conversor HPN v3

O conversor HPN v3 permite com baixo custo e alto desempenho, a criação de 

uma rede de dados aproveitando o cabeamento disponível. Converte os dados vin-

dos da interface HPN para sua interface ethernet, fazendo com que os dados vin-

dos por um cabo coaxial ou por uma linha telefônica possam ser ligados na placa 

de rede convencional do seu computador.

Assim como o master, existem conversores com interfaces coaxial e phoneline.

O conversor HPN não possui um endereço ip lógico e por isso não aceita paco-

tes do tipo UDP. Sua gerência deve ser feita utilizando pacotes da camada dois 

(também conhecida como camada internet), camada um nível mais baixo que a ca-

mada de transporte, que é a camada dos pacotes do tipo UDP, segundo o modelo 

Ilustração 7: Conversor HPN v3

Ilustração 8: Vista frontal do conversor HPN v3



TCP/IP. Sendo assim, a gerência é feita da seguinte forma: criou-se o pacote que 

deveria ser enviado ao conversor, encapsulamos este pacote dentro de um pacote 

UDP e enviamos o pacote UDP para o master HPN v3. O master por sua vez, pega 

o pacote, tira a parte UDP e manda o pacote para o conversor destino. O caminho 

de volta é semelhante: o conversor responde ao master, que por sua vez, coloca o 

pacote recebido dentro de um pacote UDP e envia à gerência.

O conversor possui as seguintes informações gerenciáveis:

● identificação do equipamento: indica qual é o modelo do equipamento;

● endereço MAC: fornece o endereço MAC do Equipamento;

● estado dos links: informa quais links estão ativos, ou seja, quais leds es-

tão ligados;

● versão do software: mostra qual a versão do software embarcado do dis-

positivo.  Como pode haver inclusão e ou remoção de variáveis de acordo 

com a versão, o  plugin pode adicionar ou remover variáveis dinamicamente 

após saber qual a versão do equipamento;

● versão do hardware: apresenta versão do hardware;

● reset: comando utilizado para reiniciar o equipamento;

Ilustração 9: Comunicação com o Conversor HPN



● modo de operação: configura o modo de operação da interface ethernet. 

Pode conter as seguintes opções: Automático, 100 BaseTX Full-Duplex, 100 

BaseTX Half-Duplex, 10 BaseT Full-Duplex, 10 BaseT Half-Duplex;

● vlan:  o  dispositivo  tem a  opção  de  habilitar  ou  desabilitar  uma  vlan. 

Quando habilitada, deve-se definir o Vlan Id e a prioridade;

4.2 Aplicações práticas 

A principal vantagem do uso da tecnologia HPNA é aproveitar a estrutura de ca-

beamento já existente, para passar dados simultaneamente com voz ou e sinal de 

TV. Nesta seção será mostrado um exemplo prático utilizando o cabeamento coaxial 

para transmitir sinal de TV e internet.

Na aplicação que será apresentada, serão adotados outros dispositivos impres-

cindíveies. São eles: repetidor HPN, e diplexer.

Na transmissão de dados HPN, depois de uma certa distância o sinal começa a 

sofrer perda. Para que esta perda não seja sentida, utilizaremos um Repetidor hpn, 

que revigora a força do sinal HPN v3.

Para juntar o sinal HPN e o sinal da TV no mesmo cabo, é preciso um mistura-

dor de sinal. Esta ferramenta se chama  diplexer. A ilustração abaixo demonstra o 

funcionamento do diplexer.

Ilustração 10: Repetidor HPN v3



O diplexer pode ser usado tanto para unir o sinal quanto para separá-lo. Dentro 

da caixa metálica do repetidor HPN, há dois  diplexer: um para separar o sinal HP 

(para que o repetidor atue somente sobre o sinal HPN) e outro para juntar novamen-

te os três sinais. A ilustração 13 mostra detalhes sobre  o repetidor HPN.

A aplicação a seguir, apresenta a utilização do serviço de TV à cabo com inter-

net. Cada vez mais as operadoras de TV à cabo procuram fornecer estes dois servi-

ços, principalmente com a eminência da chegada da TV digital no Brasil.

As empresas prestadoras de serviço de TV à cabo já possuem todo um cabea-

mento distribuído por condomínios e até nas cidades onde prestam seus serviços. 

Com os dispositivos HPN v3 já mostrados, pode-se passar dados e sinal de TV no 

mesmo cabo. Para isso basta um Switch Master HPN v3 e um diplexer para unir o 

sinal de internet ao sinal de TV.

Ilustração 11: Diplexer juntando os dois sinais num único cabo



Ilustração 12: Internet e TV sendo transmitidos num único cabo

Ilustração 13: Diplexer dentro do Repetidor HPN



Com o sinal hpn sendo passado junto com o sinal de TV, o sinal HPN chegará 

obviamente nos mesmos locais em que chega o sinal de TV. Então se terá o sinal 

hpn chegando nas casas dos usuários.  Com um Conversor HPN v3 na casa do 

usuário, este conseguirá conectar seu computador à internet e ainda ter acesso a 

seus canais de TV à cabo. 

Como os conversores são gerenciáveis, o provedor do acesso pode limitar a 

taxa de transmissão do usuário, ou até cortar seu sinal remotamente, em caso, por 

exemplo, de falta de pagamento.

Ilustração 14: Cabo coaxial com TV e internet chegando nas casas

Ilustração 15: Acesso local compartilhado com todo o segmento



5 ARQUITETURA DE PLUGINS

Em uma arquitetura de  plugins,  o  software possui  uma estrutura em que  se 

pode adicionar diversos módulos, para incluir ou alterar funcionalidades, ou ainda 

ampliar funcionalidades existentes. Pode-se ainda manter a funcionalidade, mas al-

terar a forma de sua implementação. 

Uma boa arquitetura de plugins permite que seus módulos possam ser adiciona-

dos e removidos sem que haja nenhum custo de manutenção.

Neste caso, os módulos podem ser chamados de bibliotecas, já que estes nada 

mais serão que bibliotecas JAVA, ou arquivos de extensão .jar.

As principais vantagens de uma arquitetura de plugins são: inclusão de funcio-

nalidades sem mudança na arquitetura do projeto,  fácil  instalação e remoção de 

plugins e desenvolvimento do plugin independente da aplicação. 

Neste capítulo, se abordará primeiramente a arquitetura de plugins do eclipse, 

que é uma referência neste tema. Em seguida, será descrito como a arquitetura de 

plugins será utilizada no integrador de gerência. Para encerrar, serão apresentados 

detalhes de implementação da arquitetura de plugins.

5.1 eclipse

Hoje em dia não há como se falar em arquitetura de plugins e não se lembrar da 

IDE  eclipse. O eclipse é um ambiente de desenvolvimento para a linguagem JAVA, 

e conhecido mundialmente por  diversas características,  como sua arquitetura de 

plugins e seu poderoso editor de texto. eclipse ainda é uma ferramenta gratuita. O 

projeto eclipse foi criado pela empresa IBM, que desenvolveu a primeira versão do 

produto, com gasto calculado em torno de quarenta e um milhões de dólares. Hoje o 

eclipse é a IDE Java mais utilizada no mundo, principalmente por ter se tornado um 

software livre.

O eclipse oferece uma estrutura flexível, além de vir com exemplos de constru-

ção. Isso torna mais fácil a criação, integração e utilização das ferramentas, econo-

mizando tempo e dinheiro.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_programa??o_Java
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_programa??o_Java
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_programa??o_Java
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ambiente_de_Desenvolvimento_Integrado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ambiente_de_Desenvolvimento_Integrado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ambiente_de_Desenvolvimento_Integrado
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBM
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBM
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBM


Para pesquisadores e educadores, o eclipse ainda oferece um valor significati-

vo: uma infra-estrutura para condução de pesquisas e desenvolvimento curricular 

em muitas áreas da engenharia de computação, com relevância particular em lin-

guagem de programação, ferramentas de desenvolvimento e colaboração.

A maioria dos usuários do eclipse são desenvolvedores da linguagem JAVA, 

mas hoje em dia ele possui suporte à diversas outras linguagens de programação, 

como C, C++ e SmallTalk. Cada kit de desenvolvimento de uma determinada lingua-

gem é inserido através de plugins.

5.1.1 Arquitetura de plugins do eclipse.

A arquitetura  de  plugins  do  eclipse  permite  que  qualquer  desenvolvedor  no 

mundo possa adicionar novas funcionalidades a essa poderosa ferramenta.

Para que o eclipse possa realizar alguma atividade que o eclipse SDK não é ca-

paz de realizar, é preciso que um novo plugin seja desenvolvido e esse plugin seja o 

responsável  por realizar essa atividade dentro do eclipse. Inúmeros  plugins para 

eclipse são desenvolvidos e distribuídos pelo mundo. Assim, os desenvolvedores 

que utilizam o eclipse como ferramenta, moldam seu ambiente de desenvolvimento 

de acordo com o trabalho que desenvolvem, escolhendo os  plugins  que melhor 

atendam as suas necessidades.

Na ilustração 16, tem-se representado a arquitetura de  plugins do eclipse em 

camadas. As camadas são: A máquina virtual JAVA (presente em grande parte dos 

desktops  atuais),  a  plataforma eclipse,  o  Java  development  tools(ferramenta  do 

eclipse para desenvolvimento de código em Java), e Plugin Development Enviro-

ment  (plugins do eclipse para desenvolvimento de plugins). Abaixo será explicada 

cada uma das camadas de maneira um pouco mais detalhada.



5.1.1.1 Java VM

A Java Virtual Machine (Máquina Virtual Java) é a plataforma que executa os 

aplicativos Java. É responsável por converter os bytecodes Java em código nativo 

executável. Assim, os programas feitos em Java possuem as propriedades de serem 

multiplataforma, rodando em qualquer sistema operacional, desde que este tenha a 

JVM instalada.

Como o eclipse é feito em Java, precisa da Máquina Virtual Java para poder ser 

executado.

5.1.1.2 Plataforma

A segunda camada, chamada  de plataforma do eclipse, pode ser considerada 

como o coração do eclipse. Nela se encontra o núcleo do eclipse (chamado na ilus-

tração dezessete de plataforma de execução), o  workspace do eclipse, o workben-

ch, o módulo de integração com o ant, o help, team e debug do eclipse. A ilustração 

abaixo mostra os módulos da IDE. Pode-se perceber a existência de uma linha tra-

cejada no meio da figura. O que está acima desta linha se refere à parte de interfa-

ce com o usuário.

Ilustração 16: Representação em camadas do eclipse



O núcleo do eclipse é a arquitetura de plugins propriamente dita.

“A plataforma  runtime  define o ponto de extensão e modelo de  plug-ins,  
descobre dinamicamente plug-ins e mantém informação em um registro da 
plataforma.  Plug-ins  são carregados quando requeridos de acordo com a 
operação do usuário da plataforma”.(PEDROSA,2004)

Na seção 6.1.2, que fala sobre o projeto eclipse, serão enfocados mais alguns 

aspectos sobre esta importante parte do eclipse.

O  Workspace  é o lugar  onde as ferramentas do eclipse agem. Pode conter 

quantos projetos se desejar. Geralmente, utiliza-se um Workspace por usuário, mas 

podem ser criados quantos wokspaces se desejar. O workspace mapeia os projetos 

e os pacotes para diretórios do sistema operacional e as classes para arquivos de 

extensão .java. Essa estrutura pode ser alterada via  workspace ou até mesmo via 

sistema operacional.

Workbench  é  a  parte  responsável  pela  interface  do  eclipse  com o  usuário. 

Como visto na figura anterior, possui duas partes: SWT e Jface que são frameworks 

que ajudam no desenvolvimento de interfaces com o usuário.

O SWT (Standart Widget Toolkit)  é responsável pela interface gráfica do eclip-

se.  Esse componente é famoso por  sua simplicidade,  velocidade e robustez,  se 

comparado com AWT ou  Swing.  O alto desempenho do SWT é obtido ele utiliza 

componentes nativos através do JNI(Java Native Interface), que é uma biblioteca 

Java capaz de utilizar componentes nativos juntamente com a aplicação java.

Ilustração 17: Componentes da IDE eclipse



O Jface é um framework desenvolvido para ser utilizado junto com o SWT, que 

fornece  construções  de  aplicação  de  alto  nível  para  suportar  diálogos,  wizards, 

ações, preferências do usuário e gerência de widgets. 

5.1.1.3 JDT

A Java  Development Tooling (JDT) é a camada que fica acima da plataforma 

eclipse e que fornece todas as ferramentas necessárias para o desenvolvimento do 

código Java. Entre essas ferramentas estão incluídas o compilador Java e o editor 

de texto. O último é considerado pela maioria dos desenvolvedores que utilizam o 

eclipse como o diferencial  do mesmo em relação às outras IDEs. Como exemplo 

deste diferencial podemos citar os recursos de auto-completar, refactoring e forma-

tador de código.

5.1.1.4 PDE

O Plugin Development Enviroment(ambiente de desenvolvimento e plugin) é, se-

gundo PEDROSA, “um conjunto de ferramentas que automatizam a criação, a mani-

pulação, a eliminação de erros, e o desenvolvimento de plugins. O PDE é instalado 

como um conjunto de plugins que são incluídos no SDK” .(2004)

Essa foi uma forma utilizada para facilitar e estimular o desenvolvimento de plu-

gins. Através da própria ajuda do PDE, pode-se aprender facilmente como desenvol-

ver plugins para o eclipse.

5.1.1.5 Plugins do eclipse

O JDT e o PDE na verdade são plugins plugados da plataforma eclipse.



Como pode se ver na figura acima, o eclipse pode receber diversos  plugins, 

para adicionar novas funcionalidades e novos recursos ao ambiente de desenvolvi-

mento do programador. Nota-se também, a existência de dois  plugins já dentro do 

próprio eclipse SDK. Mais tarde poderá ser constatado que até mesmo os compo-

nentes dentro da plataforma eclipse são plugins.

5.1.2 Projeto eclipse

Muitos pensam que o eclipse é apenas um ambiente de desenvolvimento desti-

nado aos programadores. Na verdade o eclipse é muito mais que isso, ele é um sis-

tema independente, aberto, e  de plataforma universal para integração de ferramen-

tas.

A seguir pode ser visualizada figura que vai explicar a arquitetura do eclipse, e 

ajudar o leitor a diferenciar a IDE eclipse do projeto (núcleo) eclipse.

Ilustração 18: Arquitetura de plugins da IDE eclipse



Diante do exposto pode-se depreender que, ao contrário  do que muitos pen-

sam, o eclipse é algo mais amplo e ao mesmo tempo mais simples do que parece. É 

apenas um carregador de plugins, ou uma arquitetura de plugins propriamente dita. 

Todas as outras funcionalidades são adicionadas através de plugins. Até mesmo os 

componentes vistos anteriormente que formam a plataforma eclipse, como o Work-

bench.

Observando então este fato, pode-se pensar em desenvolver diversos tipos de 

aplicação utilizando a arquitetura de plugins que o núcleo do eclipse nos fornece. A 

IBM, empresa fundadora do eclipse, acredita que no futuro o núcleo do eclipse será 

uma plataforma de desenvolvimento quase tão forte quanto Java. Os desenvolvedo-

res passarão a desenvolver para eclipse, ao invés de desenvolverem para J2EE.

Ilustração 19: Separando o núcleo do eclipse de seus plugins



5.2 Arquitetura de plugins no integrador de gerência

Como visto no capítulo anterior, cada equipamento será adicionado ao integra-

dor de gerência através de seu respectivo plugin. Com isso, o custo de manutenção 

do software a cada novo equipamento que se pretenda incluir será mínimo. O custo 

da manutenção específica de software para um determinado equipamento também 

diminui ideravelmente.

No integrador de gerência, cada plugin terá as informações particulares de cada 

equipamento, como os valores das variáveis e das configurações. No Master HPN 

V3, por exemplo, haverá variáveis como endereço ip, o default gateway, versão do 

hardware e versão do software embarcado.

5.2.1 Requisitos da arquitetura de plugins no integrador de gerência

Neste tópico serão apontados os requisitos que o integrador de plugins exige, e 

que deverão ser considerados durante a modelagem e a implementação da arquite-

tura.

5.2.1.1 Requisitos do integrador

O documento de requisitos do integrador de gerência, elaborado durante a eta-

pa de análise do projeto, possui dois requisitos que são relacionados à arquitetura 

de  plugins: “Suporte a Tipos de Equipamentos Próprios” e “Arquitetura Modular e 

Plugável”.

A descrição do primeiro diz o seguinte:

“Deve  suportar  vários  tipos de  equipamentos que  serão  implementados 
através de plugins”.

O requisito citado reafirma o que foi descrito anteriormente. Tem  por objetivo fa-

zer com que os novos equipamentos lançados pela empresa não demorem para ter 

sua gerência no software. O usuário final será beneficiado com o uso de plugins, já 

que, além da gerência ficar pronta mais rapidamente, não precisará baixar e reins-

talar toda a aplicação a cada vez que adquirir  um equipamento novo. Bastará o 

usuário acessar o site, baixar o  plugin  e copiá-lo para a pasta destinada aos  plu-

gins.

O requisito  Arquitetura Modular e Plugável  diz o seguinte:



“O código desenvolvido deverá seguir padrões de projeto e engenharia de 
software que o caracterizem como modular,  facilitando a manutenção e 
compreensão, e plugável para permitir a inserção de suporte a novos pro-
dutos sem alterações no código existente, permitindo uma base comum aos 
outros produtos do projeto. Será baseado em design patterns Java.”.

Um software com organização modular é aquele que um sistema é composto 

por vários subsistemas menores, e assim sucessivamente. O objetivo de utilizar a 

arquitetura modular é que cada classe do sistema representasse um objeto simples 

que fizesse apenas sua tarefa. Assim, o projeto teria diversas classes (módulos) que 

realizassem pequenas ações, ao invés de ter uma grande e complexa classe que 

resolvesse  tudo.  A modularidade  garante  simplicidade  ao  código,  facilitando  o 

aprendizado de possíveis novos desenvolvedores que se juntem à equipe.

A arquitetura plugável também facilita o trabalho do desenvolvedor, já que ele 

precisará seguir apenas a documentação de criação de plugins, sem a necessidade 

de obter conhecimentos aprofundados sobre o código do integrador de gerência.

5.2.1.2 Requisitos do plugin

No documento de requisitos de criação de plugins podem ser destacados os se-

guintes requisitos: “Interface Padrão” e “Reutilizáveis”.

O requisito Interface Padrão diz o seguinte:

“A arquitetura de  plugins  deve fornecer uma interface padrão por onde a 
aplicação onde ele está instalado possa recuperar:

- Tipo de equipamento suportado pelo plugin

- Variáveis suportadas pelo equipamento

- Tipo de cada variável, valor default e faixa de valores válidos

- indicar se a variável é de instância única ou por porta.

- Painéis para exibição na gerência

- Painel frontal

- Painéis adicionais

- Implementação do protocolo de comunicação proprietário sobre o 
protocolo UDP

- Implementação da MIB”.

Tipo de equipamento, variáveis suportadas, tipo de cada variável, implementa-

ção da MIB e os painéis obrigatórios são requisitos que um plugin deve conter. Para 



garantir que o plugin sempre tenha esses requisitos foi adotado um esquema de in-

terfaces obrigatórias que o  plugin  deve implementar. Uma descrição detalhada da 

arquitetura de plugins será feita na seção 6.3.

O outro requisito citado neste tópico, “Reutilizáveis”, diz o seguinte:

“Os plugins devem ser reutilizáveis, podendo um mesmo plugin dar suporte 
a um equipamento para todas as aplicações que seguem a arquitetura (ser-
vidor, cliente e gerência)”.

Os plugins terão que servir simultaneamente para às três aplicações. Terão en-

tão que implementar as interfaces obrigatórias de todas as aplicações. Por exem-

plo, o plugin do HPN V3 terá que implementar a interface relativa à MIB, que a apli-

cação servidora exige, mas ao mesmo tempo também tem que implementar a inter-

face que possui os métodos que retornam os ícones e a interface que manda paco-

tes com o protocolo proprietário via UDP, que respectivamente são interfaces obri-

gatórias do cliente e da gerência.

5.3 Desenvolvimento da arquitetura de plugins

Após analisar os requisitos, o passo seguinte é fazer um estudo sobre como se-

ria  implementada a arquitetura de plugins.

5.3.1 Modelagem

No início da fase de modelagem do projeto, na parte de definição da arquitetura 

de plugins, não se sabia exatamente o conteúdo do plugin. A única certeza era que 

as informações referentes a cada tipo de equipamento iria dentro do plugin. Por não 

e ter a certeza do que exatamente seria preciso se pensou, à princípio, que se teria 

um serviço de plugins, que seria responsável por toda a validação e comunicação 

com o  plugin. Seguindo os padrões da engenharia de software, este serviço seria 

um Singleton, para que o acesso aos elementos do  plugin (através do serviço de 

plugins), fosse mais simples.

Com o passar to tempo, já na etapa de codificação, se percebeu a fragilidade e 

simplicidade do modelo proposto, sendo necessário diversas modificações no mo-

delo para que se tornasse mais robusto e para funcionar nos diversos módulos já 

apresentados do integrador de gerência. Também passou a se pensar em reduzir 



ao máximo o acoplamento entre as aplicações e a parte referente a carregar e vali-

dar plugins, para que essa arquitetura possa ser reaproveitada em projetos futuros.

O que seria um único serviço de plugins, passou a ser uma classe abstrata, que 

conterá apenas o código comum entre os três módulos. Entre este código está a 

parte referente a pegar, filtrar, carregar, validar e armazenar os  plugins. Cada um 

dos módulos passa a conter uma subclasse do serviço de plugins, que contém mé-

todos que extraem as informações vindas do plugin, como por exemplo, um método 

que retorna as telas de configuração de variáveis de um determinado equipamento. 

Esses métodos têm como parâmetro o nome do plugin, assim o serviço sabe para 

qual plugin deve pedir a informação.

Ilustração 20:  Diagrama de classes do modelo de plugins



Uma outra classe abstrata que foi criada é a classe Plugin. Esta classe deve 

possuir métodos com assinatura de abstratos, e a classe que implementa a classe 

Plugin fica dentro de um plugin. Possui também implementação de métodos que são 

comuns entre os plugins.

A Ilustração acima mostra o diagrama de classes da arquitetura de plugins. À 

esquerda, ficam as classes que fazem parte da aplicação e à direita, as que se lo-

calizam dentro do plugin. Para simplificar a figura, será mostrada apenas a parte re-

ferente à gerência individual.

5.3.2 Serviço de plugins

O serviço de  plugins é o serviço responsável por se comunicar com todos os 

plugins que a aplicação venha a possuir,  e apenas ele se comunica diretamente 

com o plugin. Assim, fica mais simples para o desenvolvedor, pois sempre que de-

sejar qualquer coisa que venha  do  plugin, faz uma solicitação ao serviço de plu-

gins, que por sua vez, capta a informação do plugin e  retorna a quem solicitou a in-

formação.

Para que seja compreendido o funcionamento do serviço de plugins, será expli-

cado como carrega os arquivos jar com o uso de Classloaders, como ele identifica 

se o jar encontrado é ou não de fato um plugin, como o serviço verifica se o plugin 

possui todos os requisitos que ele deve ter e finalmente como ocorre a comunica-

ção entre aplicação e o plugin.

5.3.2.1 Carregando plugins com Classloader JAVA.

Classloader  é uma classe da  API JAVA que é responsável por carregar os ar-

quivos bytecodes e ter acesso ao código da classe que se deseja.

“Class Loaders têm a tarefa de verificar a segurança do código sendo exe-
cutado,  promovendo acesso aos certificados de autenticidade de código 
que permitem verificar sua procedência”.(SILVEIRA, 2005)

Os plugins serão arquivos de extensão .jar, ou seja, bibliotecas Java, que conte-

rão classes compiladas e também imagens que a aplicação pedirá para o  plugin.  



Normalmente, quando uma aplicação desenvolvida em Java utiliza outras bibliote-

cas, ela adiciona no seu  Class-Path  o caminho onde se encontra a biblioteca que 

ela deseja utilizar. Com a biblioteca estando no Class-Path da aplicação, o classloa-

der principal da aplicação carregará automaticamente as classes.

No caso dos plugins, o desenvolvedor da aplicação principal não saberá previa-

mente quais bibliotecas (plugins) ele irá carregar. Portanto, ele não pode previamen-

te especificar as bibliotecas que ele utilizará no Class-Path.

Para que os  plugins sejam carregados  em tempo de execução, é preciso criar 

um classloader  para cada  plugin.  Portanto, faz-se necessário realizar três etapas: 

obter a listas dos nomes dos  plugins,  iniciar os classloaders e finalmente carregar 

os arquivos .jar.

Para obter a lista dos nomes dos plugins,  foi utilizado um JarFilter,  que é uma 

classe que implementa a interface Java.io.FileFilter. O JarFilter retorna os arquivos 

do caminho especificado na variável PATH (variável do serviço de plugins que espe-

cifica o diretório onde estarão os plugins que a aplicação deverá carregar) detento-

ras da extensão .jar. Com isso se obterá uma coleção que possui o nome de todos 

os arquivos jar.

Após conseguir uma lista com os nomes dos arquivos Jar que supostamente 

contém os plugins, o próximo passo é inicializar um classloader para cada plugin (ou 

para cada jar). Com o nome de cada jar, cria-se uma URL para cada plugin contendo 

o caminho do jar, seguidos do String “!/”. Esse String serve como indicativo de que o 

caminho  a  partir  desse  símbolo  está  dentro  do  jar.   Por  exemplo,  o  caminho 

“C:\workspace\dist\plugin.jar!/br\ufsc\inf\pluginhpnv3\entity\V3Entity.class”  a  parte 

antes do “!/” indica caminho de arquivos, no caso, do Windows. A parte depois do 

símbolo quer dizer que está dentro do jar, no caso plugin.jar. Com as URLs criadas, 

pode ser criado um Classloader para cada plugin, passando como parâmetro a URL 

com o endereço base dentro do plugin. Assim tem-se os ClassLoaders iniciados. Os 

ClassLoaders serão guardados num Map, possuindo como chave o nome do arqui-

vo jar.

Com os nomes dos arquivos e com os classloaders criados e guardados numa 

estrutura de dados, o próximo passo é carregar o jar. Para entender o funcionamen-

to do procedimento que carrega o plugin, é necessário conhecer alguns detalhes so-



bre validação dos plugins e da estrutura dos mesmos. Por isso, serão vistos deta-

lhes sobre o carregamento de classes de dentro do plugin  posteriormente.

5.3.3 Conteúdo do plugin

Os plugins possuem algumas características que o diferem de um simples arqui-

vo jar. A ilustração abaixo mostra o conteúdo de cada plugin:

A seguir, será tratado cada um dos itens que o plugin deverá conter.

5.3.3.1 Plugin.properties

Arquivos properties são arquivos texto que devem possuir o seguinte formato: a 

cada linha, deve se conter uma String qualquer, seguida do sinal “=”, seguido de ou-

tro String qualquer. Em JAVA, serão empregados arquivos properties como uma es-

trutura de dados. A API do Java possui uma classe que trata os arquivos properties 

como um  Map<String,String>, ou seja, um  Map cuja chave é um  String e o valor 

também é um String. Serão consideradas chaves do Map o String que vêm antes do 

“=” em cada linha e será considerado o valor do Map o String que sucede o sinal. 

Um arquivo de properties também pode conter linhas que são comentários. Estas li-

nhas possuem o caractere “#” no início da linha.

Os properties são utilizados quando se quer persistir informações curtas e sim-

ples.

Ilustração 21:  Conteúdo dos plugins



Como já visto anteriormente, todo o  plugin deve conter um arquivo  plugin.pro-

perties. Tal arquivo deve conter:

● como chave o nome das classes abstratas que devem ser estendidas por 

classes de dentro do plugin, sendo o valor o caminho da classe que implementa 

tal chave. 

● como chave o nome  das interfaces que devem ser implementadas dentro 

do plugin e como valor o caminho da classe que está dentro do plugin e imple-

menta tal interface;

● a chave “path”, que contém o caminho base, ou prefixo, para encontrar to-

das as outras classes de dentro do plugin;

O properties ainda pode conter quaisquer informações que o desenvolvedor de-

sejar colocar à respeito do plugin. No caso do integrador de gerência foram adi-

cionados ainda ao arquivo plugin.properties;

● a chave “resource” contém o pacote onde serão encontrados todos os ar-

quivos (exceto o próprio plugin.properties) que não o código-fonte. Esses arqui-

vos são, neste caso, imagens frontais do equipamento, ícones que representa-

rão o equipamento do plugin na aplicação cliente e manuais do equipamento;

● A chave “versão” contém a versão do plugin.

5.3.3.2 Interfaces obrigatórias e Classes abstratas 

Quando decidiu-se que no integrador de gerência seria usada uma arquitetura 

de plugins, foi decidido que  cada plugin representaria um novo equipamento de de-

vesse ser gerenciado a partir de então. Assim sendo, todos os plugins terão que ter 

algumas classes em comum, como classes que representam a implementação da 

MIB (Management Information Base), ou a classe que representa o tipo do equipa-

mento e que defina cada uma de suas variáveis.

Utilizamos classes abstratas e interfaces na aplicação, com a implementação 

das mesmas dentro do plugin, podendo assim, trabalhar com a instância de um ob-



jeto sem saber a que  plugin o mesmo pertence. Será solicitado para o serviço de 

plugins (a ser analisado posteriormente), que retorne à classe ou a instância de um 

objeto que implemente a interface que se queira, passando como o parâmetro o 

plugin do qual se pretende obter a informação.

O fato de tratar-se de plugins, não interfere na escolha do projetista no caso de 

usar uma interface ou classe abstrata. Os critérios de escolha devem ser os mes-

mos utilizados numa aplicação que não usa arquitetura de plugins.

5.3.3.3 Classe padrão principal

A  classe padrão principal é a classe que fica no plugin que serve como uma in-

terface entre o serviço de plugins e as informações contidas no plugin. Possui a ca-

pacidade de retornar todos os tipos de informação (classes, objetos, imagens, íco-

nes e valores) que  venham a ser requisitadas pelo serviço de  plugins.

5.3.3.4 Resources

Os desenvolvedores JAVA utilizam o termo resource para nomear qualquer tipo 

de arquivo que não seja código-fonte.

“Na linguagem de programação  Java, resource é uma parte de dados que 
podem ser acessados pelo código-fonte de uma aplicação qualquer. [...] os 
resources geralmente encontram-se dentro de arquivos JAR da aplicação.” 
(Campione, 2004, tradução).

Se for considerada a definição de Campione ao extremo, observar-se-á que o 

plugin.properties também é  resource. No entanto, nos  plugins serão considerados 

resources como tudo o que está no endereço dado pela chave “resource” no arqui-

vo  plugin.properties.  Neste  diretório,  encontraremos como exemplo de  resources 

imagens frontais do equipamento a ser gerenciado para a gerencia individual, íco-

nes do equipamento para aplicação cliente, entre outros.

5.3.4 Carregando e validando os plugins

Durante esta revisão sob o desenvolvimento do modelo de plugins, foi analizado 

primeiramente a modelagem, depois foi abordado sobre o serviço de plugins e na 

seção anterior vimos o conteúdo dos plugins. Na seção que se referia ao serviço de 



plugins, foi dito que a parte de carregar classes de dentro do plugin e validação dos 

plugins seria vista posteriormente; isto é, após ter sido discorrido sobre o conteúdo 

do plugin, pois para saber se o plugin é válido, faz-se necessário se certificar de que 

o mesmo possui o conteúdo adequado, o que não é possível fazer sem conhecer 

seu conteúdo.

Considerando as explicações já apresentadas anteriormente, todo plugin deve 

ter o arquivo plugin.properties. A primeira verificação que o serviço de plugins sub-

mete aos plugins é conferir se contém o properties. Se o arquivo jar não possuir o 

properties, não é um plugin, ou está corrupto, o que gera uma mensagem de erro. O 

próximo passo é verificar se o plugin possui implementação das interfaces e classes 

abstratas obrigatórias,  incluindo a classe padrão principal.  O nome e o caminho 

dessas classes encontram-se no arquivo plugin.properties. Sabendo o nome e o ca-

minho, se pode mandar o classloader carregar a classe. Em seguida, foi criada uma 

nova instância de cada classe, através de reflection. Com as instâncias das classes 

de dentro do plugin, há necessidade de certificar-se de que elas realmente são ins-

tâncias das classes que deveriam e que implementam todos os métodos que deveri-

am implementar. Foi empregado o reflection novamente para conferir se a classe de 

dentro do plugin atende a todas essas necessidades.



6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A internet proporciona a cada dia novas utilidades e comodidades para seus 

usuários. Pode-se pagar contas, fazer compras e até alugar filmes e comprar trans-

missões de partidas de futebol sem ter que sair de casa. Os usuários de uma rede, 

por sua vez querem cada vez mais velocidade, segurança, estabilidade e conforto, 

sem se interessarem pelo funcionamento e tecnologias empregadas na rede ou com 

o que ocorre por detrás da rede.

Os objetivos traçados inicialmente no presente trabalho foram atingidos quase 

em sua totalidade e, em certos pontos, até superados. Os problemas que surgiram 

exigiram a busca de soluções que auxiliaram a melhorar a performance do progra-

ma como um todo. À medida que novas idéias iam surgindo, foram incorporadas ao 

projeto.

O único objetivo que não foi totalmente alcançado foi no aspecto de adquirir co-

nhecimento em SNMP. No desenvolvimento do módulo Servidor (descrito em 4.2.1) 

foi implementado um agente SNMP, cuja implementação da MIB vem dos  plugins, 

onde cada plugin registra as variáveis referentes ao tipo de equipamento que o plu-

gin trata. Como foi considerado problema de pouca urgência, somado com sua alta 

complexidade além da necessidade de se aprender uma nova linguagem, ficou deci-

dido que a MIB do plugin proposto nesse trabalho seria implementada posteriormen-

te, para que não houvesse atraso no projeto.

O ritmo do desenvolvimento da arquitetura de plugins superou o cronograma es-

tabelecido no início, favorecendo a fase de testes e depuração, levando a um pro-

duto mais confiável. Já o ritmo do desenvolvimento do plugin proposto teve constan-

tes atrasos, que foram na verdade causados por atrasos na implementação do inte-

grador  de gerência.  Obviamente,  não seria  possível  desenvolver  um  plugin para 

uma aplicação, sem que a mesma não estivesse pronta e funcionando corretamen-

te.

O sistema  está praticamente pronto, faltando apenas alguns testes de robustez 

para ser liberado aos clientes. Quando estiver instalado e em operação junto aos 



clientes, deverão surgir sugestões de melhora para este software, o que propiciará 

a implementação de sistemas ainda melhores. 

6.1 Trabalhos Futuros

Durante o desenvolvimento da arquitetura de plugins, sempre se pensou na sua 

reutilização em projetos futuros. Uma sugestão para trabalho futuro seria utilizar a 

base do código desenvolvido para a utilização de  plugins e criar  uma biblioteca 

Java ou até mesmo um framework para o aperfeiçoamento de aplicações plugáveis.

Na criação de um novo plugin para o integrador de gerência, há necessidade de 

repetir diversos passos, sendo muitas coisas similares e até iguais aos  plugins já 

existentes. Outra sugestão para trabalhos futuros seria elaborar uma forma de auto-

matizar esse processo repetitivo. Talvez um aplicativo em que o desenvolvedor for-

neça os dados (classe padrão principal e interfaces obrigatórias, por exemplo) e a 

aplicação geraria o código-fonte inicial do plugin. Quem sabe essa aplicação pudes-

se ser um próprio plugin do eclipse.
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ANEXOS

ANEXO I: Código-fonte

Arquitetura de Plugins: 

package br.ind.cianet.ciashared.plugin;

import java.io.File;

import java.io.FileFilter;

import java.io.IOException;

import java.io.InputStream;

import java.lang.reflect.Method;

import java.lang.reflect.Modifier;

import java.net.MalformedURLException;

import java.net.URL;

import java.net.URLClassLoader;

import java.util.HashMap;

import java.util.HashSet;

import java.util.Map;

import java.util.Properties;

import java.util.Set;

import org.apache.log4j.Logger;

import br.ind.cianet.ciashared.model.Equipamento;

import br.ind.cianet.ciashared.model.TipoEquipamento;

import br.ind.cianet.ciashared.socket.protocolos.ICampoDados;



public abstract class AbstractPluginService {

protected static final String PATH = "plugins";

protected String BASE;

private static final Logger logger = Logger.getLogger(AbstractPluginService.class);

protected Map<String, Properties> mapProperties; // String = nome do jar

protected Map<String, TipoEquipamento> tipos;

protected Map<String, Plugin> plugins; // String = nome do plugin

protected Map<String, ClassLoader> loaders; // String = nome do jar

File file = new File(PATH);

// private Map<String, IMIB> mibs;

protected AbstractPluginService() {

definirPath();

tipos = new HashMap<String, TipoEquipamento>();

plugins = new HashMap<String, Plugin>();

mapProperties = new HashMap<String, Properties>();

// classpaths = new HashMap<String, URL>();

loaders = new HashMap<String, ClassLoader>();

// mibs = new HashMap<String, IMIB>();

carregarPlugins();



}

private void definirPath() {

BASE = "jar:file:" + file.getAbsolutePath() + "/";

}

private void carregarPlugins() {

try {

carregarJar(obterListaJAR());

} catch (PluginException e) {

e.printStackTrace();

}

}

private void inicializarClassLoaders(Set<String> jarNames) {

try {

for (String key : jarNames) {

URL location = null;

URL[] allLocations = new URL[1];

String URL = BASE + key + "!/"; 

location = new URL(URL);

allLocations[0] = location;

ClassLoader  loader  =  URLClassLoader.newInstance(allLocations, 
ClassLoader.getSystemClassLoader());

loaders.put(key, loader);

}

} catch (MalformedURLException e) {

e.printStackTrace();

}



}

private void carregarJar(Set<String> jarNames) throws PluginException {

try {

inicializarClassLoaders(jarNames);

for (String key : jarNames) {

InputStream inputStream = null;

try {

ClassLoader loader = loaders.get(key);

inputStream  = 
loader.getResourceAsStream("br/ind/cianet/plugin.properties");

Properties properties = new Properties();

properties.load(inputStream);

if (ehValido(properties, key)) {

mapProperties.put(key, properties);

}

} catch (NullPointerException e) {

logger.error("esse jar nao é um plugin: " + key);

}

}

if (faltaPlugins())

throw new PluginException("Está faltando plugins");

} catch (IOException e) {

e.printStackTrace();

}

}



private Set<Method> getMetodosAbstratos(Class clazz) {

Method[] m = clazz.getMethods();

Set<Method> abstracts = new HashSet<Method>();

boolean isInterface = Modifier.isInterface(clazz.getModifiers());

for (Method method : m) {

if (Modifier.isAbstract(method.getModifiers()) || isInterface) {

abstracts.add(method);

}

}

return abstracts;

}

private boolean implementaMetodosAbstratos(Class abstrata, Class plugin) {

Set<Method> abstracts = getMetodosAbstratos(abstrata);

Method[] metodosPlugins = plugin.getMethods();

int ret = 0;

for (Method method : abstracts) {

for (int i = 0; i < metodosPlugins.length; i++) {

if (metodosPlugins[i].getName().equals(method.getName())) {

if 
(metodosPlugins[i].getReturnType().equals(method.getReturnType())) {

if (mesmosParametros(metodosPlugins[i], method)) {

ret++;

}

}

}

}

}



return ret == abstracts.size();

}

public abstract String getChavePropertiesPlugins();

public boolean ehValido(Properties properties, String nomeJar) {

boolean retorno = true;

try {

Class plugin = loaders.get(nomeJar).loadClass(properties.getProperty("path") + "." + 
properties.getProperty(getChavePropertiesPlugins()));

// testando métodos abstratos

Plugin plugin2 = (Plugin) plugin.newInstance();

Class entity = loaders.get(nomeJar).loadClass(properties.getProperty("path") + "." + 
properties.getProperty("entity"));

retorno  =  implementaMetodosAbstratos(Plugin.class,  plugin)  && 
implementaMetodosAbstratos(TipoEquipamento.class, entity);// && implementaMetodosAbstratos(IMIB.class, 
mib);

if (retorno) {

plugins.put(properties.getProperty("nome"), plugin2);

adicionaTipoEquipamento(properties, entity2);

}

} catch (ClassNotFoundException e) {

logger.error("não existe classe implementando interface obrigatoria");

retorno = false;

e.printStackTrace();

} catch (NoClassDefFoundError e) {

logger.error("não existe classe implementando interface obrigatoria");



e.printStackTrace();

retorno = false;

} catch (InstantiationException e) {

retorno = false;

logger.error("não existe classe implementando interface obrigatoria");

e.printStackTrace();

} catch (IllegalAccessException e) {

retorno = false;

e.printStackTrace();

} catch (AbstractMethodError e) {

e.printStackTrace();

logger.error("não existe classe implementando interface obrigatoria");

retorno = false;

} catch (SecurityException e) {

e.printStackTrace();

logger.error("não existe classe implementando interface obrigatoria");

retorno = false;

}

return retorno;

}

public boolean mesmosParametros(Method method1, Method method2) {

boolean retorno = true;

int ret = 0;

if (method1.getParameterTypes().length == method2.getParameterTypes().length) {

for (Class clazz : method1.getParameterTypes()) {

for (Class clas : method2.getParameterTypes()) {

if (clas.equals(clazz)) {

ret++;



}

}

}

if (ret != method2.getParameterTypes().length) {

retorno = false;

}

} else

retorno = false;

return retorno;

}

public Set<String> obterListaJAR() {

file = new File(PATH);

FileFilter fileFilter = new JarFilter();

File[] arquivosDiretorio;

arquivosDiretorio = file.getAbsoluteFile().listFiles(fileFilter);

Set<String> jarNames = new HashSet<String>();

if (arquivosDiretorio != null && arquivosDiretorio.length != 0) {

for (int i = 0; i < arquivosDiretorio.length; i++) {

File arquivo = arquivosDiretorio[i];

jarNames.add(arquivo.getName());

}

} else {

logger.error("nao encontrado arquivos no diretorio");

}



return jarNames;

}

public String nomePlugin2NomeJar(String nomePlugin) {

for (String nomeJar : mapProperties.keySet()) {

if (mapProperties.get(nomeJar).getProperty("nome").equals(nomePlugin)) {

return nomeJar;

}

}

return null;

}

public Set<String> getNomesJARs() {

return mapProperties.keySet();

}

public Set<String> getNomesPlugins() {

Set<String> retorno = new HashSet<String>();

for (String string : plugins.keySet()) {

String aux = "";

aux += string;

retorno.add(aux);

}

return retorno;

}



public Plugin getPlugin(String nomePlugin) {

return plugins.get(nomePlugin);

}

public TipoEquipamento getTipoEquipamento(String nomePlugin) {

return tipos.get(nomePlugin);

}

public void atualizaTipoEquipamento(TipoEquipamento tipoEquipamento){

tipos.put(tipoEquipamento.getNome(), tipoEquipamento);

}

public ClassLoader getClassLoader(String nomeJAR) {

return loaders.get(nomeJAR);

}

public File enviarPlugin(String nomePlugin) {

String nomejar = nomePlugin2NomeJar(nomePlugin);

File file = new File(PATH + nomejar);

return file;

}

public void receberPlugins(File file) {

// TODO

}

protected abstract boolean faltaPlugins();



protected abstract void adicionaTipoEquipamento(Properties properties, TipoEquipamento entity);

public ICampoDados getPacoteScan(String nomePlugin) {

return plugins.get(nomePlugin).getPacoteScan();

}

public String getPathPainelFrontal(Equipamento equipamento) {

return 
plugins.get(equipamento.getTipoEquipamento().getNome()).getPathPainelFrontal(equipamento);

}

} 

package br.ind.cianet.ciashared.plugin;

import org.snmp4j.agent.MOGroup;

public interface IMIB extends MOGroup {

} 

package br.ind.cianet.ciashared.plugin;

import java.util.Set;

import br.ind.cianet.ciashared.model.OpcaoEquipamento;

public interface IPainelCadastro {

public Set<OpcaoEquipamento> getValues();



public void setValues(Set<OpcaoEquipamento> set);

}

package br.ind.cianet.ciashared.plugin;

import java.awt.Image;

import java.util.List;

import java.util.Set;

import javax.swing.JPanel;

import br.ind.cianet.ciashared.model.TipoEquipamento;

import br.ind.cianet.ciashared.socket.protocolos.ICampoDados;

public interface IPluginService {

// public static IPluginService getInstance();

public Set<String> getNomesPlugins();

public TipoEquipamento getTipoEquipamento(String nomePlugin);

public IMIB getMIB(String nomePlugin);

public ClassLoader getClassLoader(String nomePlugin);

public List<JPanel> getPaineis(String nomePlugin);

public Image getPainelFrontal(String nomePlugin);

public Image getIcone(String nomePlugin);



public JPanel getPainelCadastro(String nomePlugin);

public ICampoDados getPacoteScan(String nomePlugin);

}

package br.ind.cianet.ciashared.plugin;

import java.io.File;

import java.io.FileFilter;

public class JarFilter implements FileFilter {

private static final String JAR = "jar";

public String getExtension(File f) {

if (f != null) {

String fileName = f.getName();

int i = fileName.lastIndexOf('.');

if (i > 0 && i < fileName.length() - 1) {

return fileName.substring(i + 1).toLowerCase();

}

}

return null;

}

public boolean accept(File f) {

if (f != null) {

if (f.isDirectory()) {



return false;

}

String extension = getExtension(f);

if (extension != null && extension.equals(JAR)) {

return true;

}

}

return false;

}

}

package br.ind.cianet.ciashared.plugin;

import java.net.DatagramSocket;

import java.util.Collection;

import java.util.HashSet;

import java.util.concurrent.Semaphore;

import br.ind.cianet.ciashared.model.Atributo;

import br.ind.cianet.ciashared.model.Equipamento;

import br.ind.cianet.ciashared.model.TipoEquipamento;

import br.ind.cianet.ciashared.model.TipoVariavel;

import br.ind.cianet.ciashared.socket.pgc.PGCException;

import br.ind.cianet.ciashared.socket.pgc.PGCService;

import br.ind.cianet.ciashared.socket.protocolos.CampoDeDadosUDP;

import br.ind.cianet.ciashared.socket.protocolos.CampoDeDadosUDPComSenha;

import br.ind.cianet.ciashared.socket.protocolos.ComandoDeProtocolo;

import br.ind.cianet.ciashared.socket.protocolos.ICampoDados;



public abstract class Plugin {

public static final String CARREGAR_PERFIL = "CarregarPerfil";

protected ChaveDeProduto chave;

public abstract String getPathPainelFrontal(Equipamento equipamento);

public abstract TipoEquipamento getTipoEquipamento();// entity

public abstract ICampoDados getPacoteScan();

public void enviaPacoteSemResposta(Collection<Atributo> atributos,

int[] ip, short porta, Semaphore semaphore, DatagramSocket socket,

byte[] senha) throws PGCException {

PGCService pgc = new PGCService(socket);

ICampoDados protocolo = new CampoDeDadosUDPComSenha(senha);

ICampoDados recebido = new CampoDeDadosUDPComSenha(senha);

boolean recebeu = false;

Collection<Atributo> novoAtributos = new HashSet<Atributo>(atributos);

for (Atributo atributo : atributos) {

recebeu = protocolo.adicioneComando(new ComandoDeProtocolo(

ComandoDeProtocolo.ESCRITA, atributo.getTipoVariavel()

.getPhy(), atributo.getTipoVariavel().getReg(),

atributo.getValor()));

novoAtributos.remove(atributo);

if (!recebeu) {



pgc.enviarPacoteParaConsulta(protocolo, ip, porta);

enviaPacoteSemResposta(novoAtributos, ip, porta, semaphore,

socket);

}

}

if (protocolo.getPosicao() > 0) {

pgc.enviarPacoteParaConsulta(protocolo, ip, porta);

}

}

public void enviaPacoteSemResposta(Collection<Atributo> atributos,

int[] ip, short porta, Semaphore semaphore, DatagramSocket socket)

throws PGCException {

PGCService pgc = new PGCService(socket);

ICampoDados protocolo = new CampoDeDadosUDP();

ICampoDados recebido = new CampoDeDadosUDP();

boolean recebeu = false;

Collection<Atributo> novoAtributos = new HashSet<Atributo>(atributos);

for (Atributo atributo : atributos) {

recebeu = protocolo.adicioneComando(new ComandoDeProtocolo(

ComandoDeProtocolo.ESCRITA, atributo.getTipoVariavel()

.getPhy(), atributo.getTipoVariavel().getReg(),

atributo.getValor()));

novoAtributos.remove(atributo);

if (!recebeu) {



pgc.enviarPacoteParaConsulta(protocolo, ip, porta);

enviaPacoteSemResposta(novoAtributos, ip, porta, semaphore,

socket);

}

}

if (protocolo.getPosicao() > 0) {

pgc.enviarPacoteParaConsulta(protocolo, ip, porta);

}

}

public void enviaPacoteEscritaSemResposta(Collection<Atributo> atributos,

int[] ip, short porta, Semaphore semaphore, DatagramSocket socket)

throws PGCException {

PGCService pgc = new PGCService(socket);

ICampoDados protocolo = new CampoDeDadosUDP();

ICampoDados recebido = new CampoDeDadosUDP();

boolean recebeu = false;

Collection<Atributo> novoAtributos = new HashSet<Atributo>(atributos);

for (Atributo atributo : atributos) {

recebeu = protocolo.adicioneComando(new ComandoDeProtocolo(

ComandoDeProtocolo.ESCRITA, atributo.getTipoVariavel()

.getPhy(), atributo.getTipoVariavel().getReg(),

atributo.getValor()));

novoAtributos.remove(atributo);



if (!recebeu) {

pgc.enviarPacoteParaConsulta(protocolo, ip, porta);

enviaPacoteEscritaSemResposta(novoAtributos, ip, porta,

semaphore, socket);

}

}

if (protocolo.getPosicao() > 0) {

pgc.enviarPacoteParaConsulta(protocolo, ip, porta);

}

}

public boolean enviaPacoteEscrita(Collection<Atributo> atributos, int[] ip,

short porta, Semaphore semaphore, DatagramSocket socket,

byte[] senha) throws PGCException {

PGCService pgc = new PGCService(socket);

ICampoDados protocolo = new CampoDeDadosUDPComSenha(senha);

ICampoDados recebido = new CampoDeDadosUDPComSenha(senha);

boolean recebeu = false;

Collection<Atributo> novoAtributos = new HashSet<Atributo>(atributos);

for (Atributo atributo : atributos) {

recebeu = protocolo.adicioneComando(new ComandoDeProtocolo(

ComandoDeProtocolo.ESCRITA, atributo.getTipoVariavel()

.getPhy(), atributo.getTipoVariavel().getReg(),

atributo.getValor()));



novoAtributos.remove(atributo);

if (!recebeu) {

recebido = pgc.enviarPacote(protocolo, ip, porta, semaphore);

return enviaPacoteEscrita(novoAtributos, ip, porta, semaphore,

socket);

}

}

if (protocolo.getPosicao() > 0) {

recebido = pgc.enviarPacote(protocolo, ip, porta, semaphore);

}

for (int i = 0; i < recebido.getPosicao(); i++) {

for (Atributo atributo : atributos) {

if (atributo.getTipoVariavel().getPhy() == recebido.getComando(

i).getPhy()

&& atributo.getTipoVariavel().getReg() == recebido

.getComando(i).getReg())

if (!(atributo.getValor() == recebido.getComando(i)

.getDado()))

return false;

}

}



return true;

}

public boolean enviaPacoteEscrita(Collection<Atributo> atributos, int[] ip,

short porta, Semaphore semaphore, DatagramSocket socket)

throws PGCException {

PGCService pgc = new PGCService(socket);

ICampoDados protocolo = new CampoDeDadosUDP();

ICampoDados recebido = new CampoDeDadosUDP();

boolean recebeu = false;

Collection<Atributo> novoAtributos = new HashSet<Atributo>(atributos);

for (Atributo atributo : atributos) {

recebeu = protocolo.adicioneComando(new ComandoDeProtocolo(

ComandoDeProtocolo.ESCRITA, atributo.getTipoVariavel()

.getPhy(), atributo.getTipoVariavel().getReg(),

atributo.getValor()));

novoAtributos.remove(atributo);

if (!recebeu) {

recebido = pgc.enviarPacote(protocolo, ip, porta, semaphore);

return enviaPacoteEscrita(novoAtributos, ip, porta, semaphore,

socket);

}

}



if (protocolo.getPosicao() > 0) {

recebido = pgc.enviarPacote(protocolo, ip, porta, semaphore);

}

for (int i = 0; i < recebido.getPosicao(); i++) {

for (Atributo atributo : atributos) {

if (atributo.getTipoVariavel().getPhy() == recebido.getComando(

i).getPhy()

&& atributo.getTipoVariavel().getReg() == recebido

.getComando(i).getReg())

if (!(atributo.getValor() == recebido.getComando(i)

.getDado()))

return false;

}

}

return true;

}

public Equipamento enviaPacoteAtualização(Equipamento equipamento,

PGCService pgc) throws PGCException {

ICampoDados protocolo = new CampoDeDadosUDP();

ICampoDados recebido = new CampoDeDadosUDP();

boolean recebeu = false;

for (Atributo atributo : equipamento.getAtributos()) {

if (atributo.getTipoVariavel().getTipo() != TipoVariavel.WRITE_ONLY) {



recebeu = protocolo.adicioneComando(new ComandoDeProtocolo(

ComandoDeProtocolo.LEITURA, 
atributo.getTipoVariavel()

.getPhy(), 
atributo.getTipoVariavel().getReg(),

0));

if (!recebeu) {// pacote ja contém 20 comandos, enviar

// protocolo

recebido = pgc.enviarPacote(protocolo, equipamento);

protocolo = new CampoDeDadosUDP();

if (recebido != null) {

pgc.conferirPacoteRecebido(equipamento, recebido);

}

protocolo.adicioneComando(new ComandoDeProtocolo(

ComandoDeProtocolo.LEITURA, atributo

.getTipoVariavel().getPhy(), 
atributo

.getTipoVariavel().getReg(), 0));

}

}

}

if (protocolo.getPosicao() > 0)

recebido = pgc.enviarPacote(protocolo, equipamento);

if (recebido != null) {

pgc.conferirPacoteRecebido(equipamento, recebido);

Atributo confPE = null;

for (Atributo atributo : equipamento.getAtributos()) {

if (atributo.getTipoVariavel().getNome().equals(



"Configuração de PE do Master e dos EndPoints")) {

confPE = atributo;

}

}

}

return equipamento;

}

public Equipamento enviaPacoteAtualização(Equipamento equipamento,

PGCService pgc, byte[] senha) throws PGCException {

ICampoDados protocolo = new CampoDeDadosUDPComSenha(senha);

ICampoDados recebido = new CampoDeDadosUDPComSenha(senha);

boolean recebeu = false;

for (Atributo atributo : equipamento.getAtributos()) {

if (atributo.getTipoVariavel().getTipo() != TipoVariavel.WRITE_ONLY) {

recebeu = protocolo.adicioneComando(new ComandoDeProtocolo(

ComandoDeProtocolo.LEITURA, 
atributo.getTipoVariavel()

.getPhy(), 
atributo.getTipoVariavel().getReg(),

0));

if (!recebeu) {// pacote ja contém 20 comandos, enviar

// protocolo

recebido = pgc.enviarPacote(protocolo, equipamento);

protocolo = new CampoDeDadosUDPComSenha(senha);

if (recebido != null) {

pgc.conferirPacoteRecebido(equipamento, recebido);



}

protocolo.adicioneComando(new ComandoDeProtocolo(

ComandoDeProtocolo.LEITURA, atributo

.getTipoVariavel().getPhy(), 
atributo

.getTipoVariavel().getReg(), 0));

}

}

}

if (protocolo.getPosicao() > 0)

recebido = pgc.enviarPacote(protocolo, equipamento);

if (recebido != null) {

pgc.conferirPacoteRecebido(equipamento, recebido);

}

return equipamento;

}

public ChaveDeProduto getChave() {

return chave;

}

public void setChave(ChaveDeProduto chave) {

this.chave = chave;

}

}

package br.ind.cianet.ciashared.plugin;



import java.util.Stack;

import br.ind.cianet.ciashared.exceptions.IPException;

import br.ind.cianet.ciashared.model.Atributo;

import br.ind.cianet.ciashared.util.Converte;

import br.ind.cianet.ciashared.util.IPUtil;

public class PluginUtil {

public static String atributo2String(Atributo atributo) {

return ((new Short(atributo.getValor()).toString()));

}

public static Short String2Valor(String string)

throws NumberFormatException {

return Short.parseShort(string);

}

public static String mac2String(Atributo a1, Atributo a2, Atributo a3) {

short aux = a1.getValor();

short[] mac = new short[6];

mac[1] = (short) (aux & 255);

mac[0] = (short) ((aux >> 8) & 255);

aux = a2.getValor();

mac[3] = (short) (aux & 255);

mac[2] = (short) ((aux >> 8) & 255);

aux = a3.getValor();

mac[5] = (short) (aux & 255);

mac[4] = (short) ((aux >> 8) & 255);



String retorno = "";

String tmp = Integer.toHexString(Converte.versaoPositivaNumero(mac[0]));

if (tmp.length() < 2) {

tmp = "0" + tmp;

}

retorno += tmp;

tmp = Integer.toHexString(Converte.versaoPositivaNumero(mac[1]));

if (tmp.length() < 2) {

tmp = "0" + tmp;

}

retorno += ":" + tmp;

tmp = Integer.toHexString(Converte.versaoPositivaNumero(mac[2]));

if (tmp.length() < 2) {

tmp = "0" + tmp;

}

retorno += ":" + tmp;

tmp = Integer.toHexString(Converte.versaoPositivaNumero(mac[3]));

if (tmp.length() < 2) {

tmp = "0" + tmp;

}

retorno += ":" + tmp;

tmp = Integer.toHexString(Converte.versaoPositivaNumero(mac[4]));

if (tmp.length() < 2) {

tmp = "0" + tmp;

}

retorno += ":" + tmp;

tmp = Integer.toHexString(Converte.versaoPositivaNumero(mac[5]));



if (tmp.length() < 2) {

tmp = "0" + tmp;

}

retorno += ":" + tmp;

return retorno;

}

public static String ip2String(Atributo high, Atributo low) {

short aux = high.getValor();

short segundo = (short) (aux & 255);

short primeiro = (short) ((aux >> 8) & 255);

aux = low.getValor();

short quarto = (short) (aux & 255);

short terceiro = (short) ((aux >> 8) & 255);

return Converte.versaoPositivaNumero(primeiro) + "."

+ Converte.versaoPositivaNumero(segundo) + "."

+ Converte.versaoPositivaNumero(terceiro) + "."

+ Converte.versaoPositivaNumero(quarto);

}

/**

 * 

 * no topo da pilha fica o valor mais significativo

 * 

 */

public static String atributos2String(Stack<Atributo> atributos) {



long aux = 0;

while (atributos.size() > 0) {

aux = (aux << 16) + (atributos.pop().getValor() & 65535);

}

return (new Long(aux).toString());

}

/**

 * 

 * a pilha retorna o valor mais significativo no topo

 * 

 */

public static Stack<Short> string2shorts(String string, int quant)

throws NumberFormatException {

Stack<Short> retorno = new Stack<Short>();

long aux = Long.parseLong(string);

for (int i = 1; i <= quant; i++) {

retorno.push(new Short((short) (aux & 65535)));

aux = aux >> 16;

}

return retorno;

}

public static short string2IPHigh(String string) throws IPException,



NumberFormatException {

int[] b = IPUtil.string2IP(string);

return new Short((short) ((b[0] << 8) + (b[1] & 255)));

}

public static short string2IPLow(String string) throws IPException,

NumberFormatException {

int[] b = IPUtil.string2IP(string);

return new Short((short) ((b[2] << 8) + (b[3] & 255)));

}

public static String atributo2versao(Atributo versao) {

int c = versao.getValor() & 15;

int b = ((versao.getValor() & 240) >> 4);

int a = ((versao.getValor() & 3840) >> 8);

return a + "." + b + "." + c;

}

}

package br.ind.cianet.ciashared.plugin;

import java.io.EOFException;

import java.io.FileInputStream;

import java.io.IOException;

import java.util.StringTokenizer;



public class StringUtil {

/**

 * Retorna nome do arquivo sem a extensão

 * 

 * @param nomeArquivo

 * @return

 */

public static String nomeArquivo(String nomeArquivo) {

StringTokenizer tokenizer = new StringTokenizer(nomeArquivo, ".");

StringBuffer token = new StringBuffer();

for (int i = 0; i < tokenizer.countTokens(); i++) {

token.append(tokenizer.nextToken());

token.append(".");

}

token.setCharAt(token.length() - 1, ' ');

return token.toString().trim();

}

}

package br.ind.cianet.ciaproxy.plugin;

import java.util.Queue;

import br.ind.cianet.ciashared.model.Equipamento;

import br.ind.cianet.ciashared.model.TipoVariavel;

import br.ind.cianet.ciashared.plugin.IMIB;

import br.ind.cianet.ciashared.plugin.Plugin;

import br.ind.cianet.ciashared.plugin.PluginException;



import br.ind.cianet.ciashared.socket.protocolos.ICampoDados;

public abstract class PluginProxy extends Plugin {

public abstract Queue<TipoVariavel> getVariaveisPooling(int pacote)

throws PluginException;

public abstract IMIB getMIB();

public abstract TipoVariavel variavelTrap();

public abstract short getModeloEquipamento();

public String getNomeJar(String nomeClasse, String nomePlugin) {

String s = "";

String nomeJar = PluginServiceProxy.getInstance().nomePlugin2NomeJar(

nomePlugin);

s = PluginServiceProxy.getInstance().getClassLoader(nomeJar)

.getResource(nomeClasse.replace('.', '/') + ".class")

.toString();

int t = s.indexOf("!");

return s.substring(10, t);

}

public abstract ICampoDados getCampoDadosControleAcesso(short iphigh,

short iplow);



public abstract ICampoDados getCampoDadosAlterarIp(Equipamento equipamento);

}

package br.ind.cianet.ciaproxy.plugin;

import java.util.Collection;

import java.util.HashSet;

import java.util.List;

import java.util.Properties;

import java.util.concurrent.Semaphore;

import javax.persistence.NoResultException;

import org.apache.log4j.Logger;

import br.ind.cianet.ciaproxy.control.MapaControl;

import br.ind.cianet.ciaproxy.control.TipoEquipamentoControl;

import br.ind.cianet.ciashared.model.Alarme;

import br.ind.cianet.ciashared.model.Atributo;

import br.ind.cianet.ciashared.model.Equipamento;

import br.ind.cianet.ciashared.model.TipoEquipamento;

import br.ind.cianet.ciashared.model.TipoEquipamentoGenerico;

import br.ind.cianet.ciashared.plugin.AbstractPluginService;

import br.ind.cianet.ciashared.plugin.IMIB;

import br.ind.cianet.ciashared.plugin.Plugin;

import br.ind.cianet.ciashared.plugin.PluginException;

import br.ind.cianet.ciashared.socket.protocolos.ICampoDados;

public class PluginServiceProxy extends AbstractPluginService {



private static PluginServiceProxy pluginServiceProxy = PluginServiceProxy

.getInstance();

private static final Logger logger = Logger

.getLogger(PluginServiceProxy.class);

public static PluginServiceProxy getInstance() {

if (pluginServiceProxy == null) {

pluginServiceProxy = new PluginServiceProxy();

}

return pluginServiceProxy;

}

@Override

protected void adicionaTipoEquipamento(Properties properties,

TipoEquipamento entity) {

MapaControl control = MapaControl.getInstance();

Semaphore semaphore = control.getSemaphore();

TipoEquipamento tipoEquipamento = null;

try {

semaphore.acquire();

tipoEquipamento = control.buscarTipoEquipamento(properties

.getProperty("nome"));

semaphore.release();

} catch (InterruptedException e) {

e.printStackTrace();

semaphore.release();

} catch (NoResultException e) {



// senao cria o tipoequipamento, associa as variaveis e adiciona em

// tipos

semaphore.release();

tipoEquipamento = new TipoEquipamentoGenerico();

tipoEquipamento.setEnviaTraps(entity.isEnviaTraps());

tipoEquipamento.setNome(entity.getNome());

tipoEquipamento.setTipoVariaveis(entity.getTipoVariaveis());

TipoEquipamentoControl controlEquipamento = new TipoEquipamentoControl();

tipoEquipamento = controlEquipamento

.criarTipoEquipamento(tipoEquipamento);

tipos.put(properties.getProperty("nome"), tipoEquipamento);

} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();

semaphore.release();

}

tipos.put(properties.getProperty("nome"), tipoEquipamento);

}

public short getModeloEquipamento(String nomePlugin) {

return ((PluginProxy) plugins.get(nomePlugin)).getModeloEquipamento();

}

public IMIB getMIB(String nomePlugin) {

return ((PluginProxy) plugins.get(nomePlugin)).getMIB();

}



public Collection<IMIB> getListaMibs() {

Collection<IMIB> mibs = new HashSet<IMIB>();

for (String nomePlugin : plugins.keySet()) {

mibs.add(((PluginProxy) plugins.get(nomePlugin)).getMIB());

}

return mibs;

}

@Override

protected boolean faltaPlugins() {

// TODO verificar se somente este tratamento eh suficiente

MapaControl control = MapaControl.getInstance();

Semaphore semaphore = control.getSemaphore();

List<TipoEquipamento> lista = null;

try {

semaphore.acquire();

lista = control.buscaTipoEquipamento();

semaphore.release();

} catch (InterruptedException e) {

e.printStackTrace();

semaphore.release();

} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();

semaphore.release();

}

try {

for (TipoEquipamento equipamento : lista) {

Plugin p = getPlugin(equipamento.getNome());



if (p == null)

throw new PluginException("Plugin para o equipamento "

+  equipamento.getNome()  +  "  não  foi 
encontrado.");

}

} catch (PluginException e) {

logger.error(e.getMessage());

return true;

}

return false;

}

public Alarme getAlarme(String nome, Atributo atributo) {

// TODO Nao implementado Auto-generated method stub

return null;

}

@Override

public String getChavePropertiesPlugins() {

return "pluginProxy";

}

public ICampoDados getCampoDadosControleAcesso(String nomePlugin,

short iphigh, short iplow) {

return ((PluginProxy) plugins.get(nomePlugin))

.getCampoDadosControleAcesso(iphigh, iplow);

}

public ICampoDados getCampoDadosAlterarIp(Equipamento equipamento) {

return ((PluginProxy) plugins.get(equipamento.getTipoEquipamento()



.getNome())).getCampoDadosAlterarIp(equipamento);

}

}

package br.ind.cianet.ciaclient.plugin;

import java.util.Set;

import javax.swing.ImageIcon;

import javax.swing.JPanel;

import br.ind.cianet.ciashared.model.Equipamento;

import br.ind.cianet.ciashared.model.OpcaoEquipamento;

import br.ind.cianet.ciashared.plugin.Plugin;

import br.ind.cianet.ciashared.plugin.PluginException;

import br.ind.cianet.ciashared.util.maquinaEstados.MaquinaEstadosEquipamento;

public abstract class PluginClient extends Plugin {

public abstract Set<JPanel> getPaineisCadastros(Equipamento equipamento);

public ImageIcon getIcone(int status, boolean nat) {

String path = "";

switch (status) {

case MaquinaEstadosEquipamento.ESTADO_0:

path = getPathIconeCinza(nat);

break;

case MaquinaEstadosEquipamento.ESTADO_1:

path = getPathIconeCinza(nat);



break;

case MaquinaEstadosEquipamento.ESTADO_2:

path = getPathIconeCinza(nat);

break;

case MaquinaEstadosEquipamento.ESTADO_3:

path = getPathIconeAmarelo(nat);

break;

case MaquinaEstadosEquipamento.ESTADO_4:

path = getPathIconeAmarelo(nat);

break;

case MaquinaEstadosEquipamento.ESTADO_5:

path = getPathIconeVermelho(nat);

break;

case MaquinaEstadosEquipamento.ESTADO_6:

path = getPathIconeVerde(nat);

break;

case MaquinaEstadosEquipamento.ESTADO_7:

path = getPathIconeVerde(nat);

break;

case MaquinaEstadosEquipamento.ESTADO_8:

path = getPathIconeVerde(nat);

break;

case MaquinaEstadosEquipamento.ESTADO_9:

path = getPathIconeAmarelo(nat);

break;

case MaquinaEstadosEquipamento.ESTADO_10:

path = getPathIconeAmarelo(nat);

break;

case MaquinaEstadosEquipamento.ESTADO_11:



path = getPathIconeVermelho(nat);

break;

case MaquinaEstadosEquipamento.ESTADO_12:

path = getPathIconeRosa(nat);

break;

case MaquinaEstadosEquipamento.ESTADO_13:

path = getPathIconeRosa(nat);

break;

case MaquinaEstadosEquipamento.ESTADO_14:

path = getPathIconeRosa(nat);

break;

case MaquinaEstadosEquipamento.ESTADO_15:

path = getPathIconeAmarelo(nat);

break;

case MaquinaEstadosEquipamento.ESTADO_16:

path = getPathIconeAmarelo(nat);

break;

case MaquinaEstadosEquipamento.ESTADO_17:

path = getPathIconeVermelho(nat);

break;

}

return new ImageIcon(PluginServiceClient.getInstance().getClassLoader(

PluginServiceClient.getInstance().nomePlugin2NomeJar(

getTipoEquipamento().getNome())).getResource(path));

}

public abstract String getPathIconeVerde(boolean nat);

public abstract String getPathIconeVermelho(boolean nat);



public abstract String getPathIconeRosa(boolean nat);

public abstract String getPathIconeCinza(boolean nat);

public abstract String getPathIconeAmarelo(boolean nat);

public abstract Set<OpcaoEquipamento> getValues(JPanel painel);

public abstract JPanel getValuesClient(Equipamento equipamento, JPanel panel);

public String getNomeJar(String nomeClasse, String nomePlugin) {

String s = "";

String nomeJar = PluginServiceClient.getInstance().nomePlugin2NomeJar(

nomePlugin);

s = PluginServiceClient.getInstance().getClassLoader(nomeJar)

.getResource(nomeClasse.replace('.', '/') + ".class")

.toString();

int t = s.indexOf("!");

return s.substring(10, t);

}

public abstract void tratarOpcoes(Equipamento equipamento)

throws PluginException;

}

package br.ind.cianet.ciaclient.plugin;



import java.util.HashSet;

import java.util.Properties;

import java.util.Set;

import javax.swing.ImageIcon;

import javax.swing.JPanel;

import br.ind.cianet.ciaclient.control.DelegateException;

import br.ind.cianet.ciaclient.control.PluginDelegate;

import br.ind.cianet.ciashared.model.Equipamento;

import br.ind.cianet.ciashared.model.OpcaoEquipamento;

import br.ind.cianet.ciashared.model.TipoEquipamento;

import br.ind.cianet.ciashared.plugin.AbstractPluginService;

import br.ind.cianet.ciashared.plugin.Plugin;

import br.ind.cianet.ciashared.plugin.PluginException;

public class PluginServiceClient extends AbstractPluginService {

// protected Map<String, PluginClient> plugins;

private static PluginServiceClient pluginServiceClient = PluginServiceClient

.getInstance();

protected PluginDelegate delegate;

public PluginServiceClient() {

super();

// super.plugins = new HashMap<String, PluginClient>();

delegate = new PluginDelegate();



}

public static PluginServiceClient getInstance() {

if (pluginServiceClient == null) {

pluginServiceClient = new PluginServiceClient();

}

return pluginServiceClient;

}

public Set<String> getNomesJARs() {

return mapProperties.keySet();

}

public Plugin getPlugin(String NomePlugin) {

return plugins.get(NomePlugin);

}

public ClassLoader getClassLoader(String nomeJAR) {

return loaders.get(nomeJAR);

}

public ImageIcon getIcone(String nomePlugin, int status, boolean NAT) {

return ((PluginClient) plugins.get(nomePlugin)).getIcone(status, NAT);

}

public Set<JPanel> getPaineisCadastros(String nomePlugin,

Equipamento equipamento) {

return ((PluginClient) plugins.get(nomePlugin))

.getPaineisCadastros(equipamento);



}

@Override

protected void adicionaTipoEquipamento(Properties properties,

TipoEquipamento entity) {

try {

if (delegate == null) {

delegate = new PluginDelegate();

}

TipoEquipamento generico = delegate

.getTipoEquipamentoGenerico(properties.getProperty("nome"));

tipos.put(properties.getProperty("nome"), generico);

} catch (DelegateException e) {

e.printStackTrace();

}

}

@Override

protected boolean faltaPlugins() {

// TODO Auto-generated method stub

// mandar comando remoto pedindo lista de plugins do proxy se os plugins

// recebidos sao os mesmos

boolean retorno = false;

int cont = 0;

try {

Set<String> pluginsServidor = delegate.buscarListaPlugins();

if (pluginsServidor.size() == getNomesPlugins().size()) {

for (String nomePluginServidor : pluginsServidor) {



for (String nomePluginLocal : getNomesPlugins()) {

if (nomePluginLocal.equals(nomePluginServidor)) {

cont++;

}

}

}

if (cont != pluginsServidor.size()) {

retorno = true;

}

} else

retorno = true;

} catch (DelegateException e) {

retorno = true;

e.printStackTrace();

}

return retorno;

}

public Set<OpcaoEquipamento> getValoresTela(Set<JPanel> paineis,

String nomePlugin) {

Set<OpcaoEquipamento> opcoesEquipamentos = new HashSet<OpcaoEquipamento>();

Plugin plugin = plugins.get(nomePlugin);

for (JPanel panel : paineis) {

opcoesEquipamentos.addAll(((PluginClient) plugin).getValues(panel));



}

return opcoesEquipamentos;

}

public Set<JPanel> getValuesClient(Equipamento equipamento,

Set<JPanel> paineis) {

Set<JPanel> collection = new HashSet<JPanel>();

for (JPanel panel : paineis) {

collection.add(((PluginClient) plugins.get(equipamento

.getTipoEquipamento().getNome())).getValuesClient(

equipamento, panel));

}

return collection;

}

@Override

public String getChavePropertiesPlugins() {

return "pluginClient";

}

public void tratarOpcoes(Equipamento equipamento) throws PluginException {

((PluginClient) plugins.get(equipamento.getTipoEquipamento().getNome()))

.tratarOpcoes(equipamento);

}

}

package br.ind.cianet.ciaview.plugin;



import java.net.URISyntaxException;

import java.util.Collection;

import java.util.Set;

import br.ind.cianet.ciashared.exceptions.IPException;

import br.ind.cianet.ciashared.model.Atributo;

import br.ind.cianet.ciashared.model.Equipamento;

import br.ind.cianet.ciashared.plugin.Plugin;

import br.ind.cianet.ciashared.plugin.PluginException;

import br.ind.cianet.ciashared.socket.protocolos.ICampoDados;

import br.ind.cianet.ciaview.control.ICiaViewControl;

public abstract class PluginView extends Plugin {

public abstract void setValuesView(Equipamento equipamento,

boolean equipamentoRespondendo, ICiaViewControl control)

throws PluginException;

public abstract Collection<PainelPlugin> getPaineisView(

ICiaViewControl control);

public abstract Set<Atributo> getValuesView(boolean SalvarPerfil)

throws NumberFormatException, IPException, PluginException;

public abstract String getPathIconeView();

public abstract Collection<Atributo> getAlterados(Set<Atributo> atributos)

throws NumberFormatException, IPException, PluginException;

public abstract int[] getIpEquipamento() throws IPException;



public abstract void aplicar() throws InterruptedException;

public abstract String getPathManual() throws URISyntaxException;

public abstract boolean alterouIp(Collection<Atributo> atributos);

public abstract ICampoDados getPacoteVersaoModelo();

public abstract boolean usaSenha(short valor);

public abstract ICampoDados getPacoteChave();

public abstract Equipamento getModificacoesVersao(short versao,

Equipamento equipamento);

public abstract byte[] getPacoteAlterarSenha(byte[] senhaAtual,

char[] senhaNova);

public abstract ICampoDados getPacotescreverColdStart(

byte[] senhaCriptografada);

public abstract void atualizar();

}

package br.ind.cianet.ciaview.plugin;

import java.net.URISyntaxException;

import java.util.Collection;



import java.util.Properties;

import java.util.Set;

import javax.swing.JOptionPane;

import br.ind.cianet.ciashared.exceptions.IPException;

import br.ind.cianet.ciashared.model.Atributo;

import br.ind.cianet.ciashared.model.Equipamento;

import br.ind.cianet.ciashared.model.TipoEquipamento;

import br.ind.cianet.ciashared.plugin.AbstractPluginService;

import br.ind.cianet.ciashared.plugin.PluginException;

import br.ind.cianet.ciashared.socket.protocolos.ICampoDados;

import br.ind.cianet.ciaview.control.ICiaViewControl;

public class PluginServiceView extends AbstractPluginService {

private static PluginServiceView pluginServiceView = PluginServiceView

.getInstance();

public static PluginServiceView getInstance() {

if (pluginServiceView == null) {

pluginServiceView = new PluginServiceView();

}

return pluginServiceView;

}

@Override

protected void adicionaTipoEquipamento(Properties properties,

TipoEquipamento entity) {



tipos.put(properties.getProperty("nome"), entity);

}

@Override

protected boolean faltaPlugins() {

return false;

}

// public List<VariavelTela> getVariaveisTela(Equipamento equipamento) {

// return

// plugins.get(equipamento.getTipoEquipamento().getNome()).getVariaveisTela(equipamento);

// }

//

// public Set<Atributo> getAtributos(String nomePlugin, List<VariavelTela>

// variaveis) throws NumberFormatException, IPException{

// return plugins.get(nomePlugin).getAtributos(variaveis);

// }

public Collection<PainelPlugin> getPaineis(String nomePlugin,

ICiaViewControl control) {

return ((PluginView) plugins.get(nomePlugin)).getPaineisView(control);

}

public void setValuesView(Equipamento equipamento,

boolean equipamentoRespondendo, ICiaViewControl control)

throws PluginException {

((PluginView) plugins.get(equipamento.getTipoEquipamento().getNome()))

.setValuesView(equipamento, equipamentoRespondendo, control);

}



public Set<Atributo> getValuesView(String nomePlugin, boolean salvarPerfil)

throws NumberFormatException, IPException, PluginException {

return ((PluginView) plugins.get(nomePlugin))

.getValuesView(salvarPerfil);

}

public String getPathIconeView(String nomePlugin) {

return ((PluginView) plugins.get(nomePlugin)).getPathIconeView();

}

@Override

public String getChavePropertiesPlugins() {

// TODO Auto-generated method stub

return "pluginView";

}

public Collection<Atributo> getAlterados(String nomePlugin,

Set<Atributo> atributos) throws NumberFormatException, IPException,

PluginException {

return ((PluginView) plugins.get(nomePlugin)).getAlterados(atributos);

}

public int[] getIpEquipamento(String nomePlugin) throws IPException {

return ((PluginView) plugins.get(nomePlugin)).getIpEquipamento();

}



public void aplicar(String nomePlugin) throws InterruptedException {

((PluginView) plugins.get(nomePlugin)).aplicar();

}

/**

 * Retorna uma String com o endereço do manual dentro do JAR.

 * 

 * @param NomePlugin

 *            Nome do plugin que se deseja abrir o manual

 * @return Endereço do manual dentro do JAR.

 * @throws URISyntaxException

 */

public String getPathManual(String nomePlugin) throws URISyntaxException {

return ((PluginView) plugins.get(nomePlugin)).getPathManual();

}

public boolean AlterouIP(Collection<Atributo> atributos, String nomePlugin) {

return ((PluginView) plugins.get(nomePlugin)).alterouIp(atributos);

}

/**

 * Retorna um pacote para a solicitação da Versão e do Modelo do

 * equipamento.

 * 

 * @param nomePlugin

 * @return Comandos para obter a Versão e o Modelo de um equipamento.



 */

public ICampoDados getPacoteVersaoModelo(String nomePlugin) {

return ((PluginView) plugins.get(nomePlugin)).getPacoteVersaoModelo();

}

public boolean usaSenha(String nomePlugin, short valor) {

return ((PluginView) plugins.get(nomePlugin)).usaSenha(valor);

}

public ICampoDados getPacoteChave(String nomePlugin) {

return ((PluginView) plugins.get(nomePlugin)).getPacoteChave();

}

public Equipamento getModificacoesVersao(String nomePlugin, short versao,

Equipamento equipamento) {

return ((PluginView) plugins.get(nomePlugin)).getModificacoesVersao(

versao, equipamento);

}

public ICampoDados getPacoteEscreverColdStart(String nomePlugin,

byte[] senhaCritografada) {

return ((PluginView) plugins.get(nomePlugin))

.getPacotescreverColdStart(senhaCritografada);

}

public byte[] getPacoteAlterarSenha(String nomePlugin, byte[] senhaAtual,

char[] senhaNova) {

return ((PluginView) plugins.get(nomePlugin)).getPacoteAlterarSenha(

senhaAtual, senhaNova);



}

public void atualizar(String nomePlugin) {

((PluginView) plugins.get(nomePlugin)).atualizar();

}

}

package br.ind.cianet.ciaview.plugin;

import javax.swing.JPanel;

public class PainelPlugin {

private JPanel panel;

private String titulo;

public PainelPlugin() {

}

public PainelPlugin(JPanel painel, String nome) {

panel = painel;

titulo = nome;

}



public JPanel getPanel() {

return panel;

}

public void setPanel(JPanel panel) {

this.panel = panel;

}

public String getTitulo() {

return titulo;

}

public void setTitulo(String titulo) {

this.titulo = titulo;

}

}

package br.ind.cianet.ciaview.plugin;

public class VariavelTela {

private String NomeVariavel;

private String Valor;

private int numeroVariaveis;

public int getNumeroVariaveis() {

return numeroVariaveis;



}

public void setNumeroVariaveis(int numeroVariaveis) {

this.numeroVariaveis = numeroVariaveis;

}

public VariavelTela() {

}

public String getNomeVariavel() {

return NomeVariavel;

}

public void setNomeVariavel(String nomeVariavel) {

NomeVariavel = nomeVariavel;

}

public String getValor() {

return Valor;

}

public void setValor(String valor) {

Valor = valor;

}

} 



Plugin HPN v3: 

 

 package br.ind.cianet.hpnv3;

import java.util.HashSet;

import java.util.Queue;

import java.util.Set;

import java.util.concurrent.ConcurrentLinkedQueue;

import br.ind.cianet.ciashared.model.TipoEquipamento;

import br.ind.cianet.ciashared.model.TipoVariavel;

public class V3Entity extends TipoEquipamento {

private static final long serialVersionUID = 1838979747889530788L;

Queue<TipoVariavel> fila1;

Queue<TipoVariavel> fila2;

public static final short MODELO_EQUIPAMENTO = 0x3508;

public static final String NOME = "HpnV3";

/**

 * "Identificacao do Equipamento"

 */

public static final String ID_EQ = "Identificacao do Equipamento";



/**

 * "Pacotes Destinados ao CopperGate"

 */

public static final String COPPERGATE = "Pacotes Destinados ao CopperGate";

/**

 * "Endereco MAC do CG3011-1"

 */

public static final String MAC1 = "Endereco MAC do CG3011-1";

/**

 * "Endereco MAC do CG3011-2"

 */

public static final String MAC2 = "Endereco MAC do CG3011-2";

/**

 * "Endereco MAC do CG3011-3"

 */

public static final String MAC3 = "Endereco MAC do CG3011-3";

/**

 * "Rate Limit (Mais Significativo)"

 */

public static final String RATE_LIMIT1 = "Rate Limit 1";

/**

 * "Rate Limit (Menos Significativo)"

 */

public static final String RATE_LIMIT2 = "Rate Limit 2";



/**

 * "Habilitar Controle de Acesso"

 */

public static final String HAB_CONTROLE_ACESSO = "Habilitar Controle de Acesso";

/**

 * "Controle de Acesso1"

 */

public static final String CONTROLE_ACESSO1 = "Controle de Acesso1";

/**

 * "Controle de Acesso2"

 */

public static final String CONTROLE_ACESSO2 = "Controle de Acesso2";

/**

 * "Estado dos Links e Reset do CTS3508"

 */

public static final String ESTADO_LINK = "Estado dos Links e Reset do HpnV3";

/**

 * "Coldstart"

 */

public static final String COLD_START = "Coldstart";

/**

 * "versao do software"

 */



public static final String VERSAO_SW = "versao do software";

/**

 * "Versão do firmware do CG"

 */

public static final String MODO_OP_ETH = "modo de operação das portas Ethernet1";

/**

 * "versao do hardware"

 */

public static final String VERSAO_HW = "versao do hardware";

/**

 * "Configurações Operacionais do CTS3508"

 */

public static final String CONF_OPERAC = "Configurações Operacionais do HpnV3";

/**

 * "Configuração de PE do Master e dos EndPoints"

 */

public static final String CONF_PE = "Configuração de PE do Master e dos EndPoints";

/**

 * "ip1"

 */

public static final String IP1 = "ip1";

/**

 * "ip2"



 */

public static final String IP2 = "ip2";

/**

 * "Mascara de rede1"

 */

public static final String MASCARA1 = "Mascara de rede1";

/**

 * "Mascara de rede2"

 */

public static final String MASCARA2 = "Mascara de rede2";

/**

 * "VLAN ID da gerencia"

 */

public static final String VLAN_ID = "VLAN ID da gerencia";

/**

 * "gateway defaul 1"

 */

public static final String GATEWAY1 = "gateway defaul 1";

/**

 * "gateway defaul 2"

 */

public static final String GATEWAY2 = "gateway defaul 2";

public V3Entity() {



super.setEnviaTraps(false);

super.setNome(NOME);

Set<TipoVariavel> tipoVariaveis = new HashSet<TipoVariavel>();

TipoVariavel variavel;

fila1 = new ConcurrentLinkedQueue<TipoVariavel>();

fila2 = new ConcurrentLinkedQueue<TipoVariavel>();

variavel = new TipoVariavel();

variavel.setNome(ID_EQ);

variavel.setTipo(TipoVariavel.READ_ONLY);

variavel.setReg(0x00);

variavel.setPhy(0x0E);

variavel.setPacoteParaConsulta(1);

fila1.add(variavel);

tipoVariaveis.add(variavel);

variavel = new TipoVariavel();

variavel.setNome(COPPERGATE);

variavel.setTipo(TipoVariavel.READ_WRITE);

variavel.setReg(0x01);

variavel.setPhy(0x0E);

variavel.setPacoteParaConsulta(1);

fila1.add(variavel);

tipoVariaveis.add(variavel);

variavel = new TipoVariavel();

variavel.setNome(MAC1);

variavel.setTipo(TipoVariavel.READ_ONLY);



variavel.setReg(0x02);

variavel.setPhy(0x0E);

variavel.setPacoteParaConsulta(1);

fila1.add(variavel);

tipoVariaveis.add(variavel);

variavel = new TipoVariavel();

variavel.setNome(MAC2);

variavel.setTipo(TipoVariavel.READ_ONLY);

variavel.setReg(0x03);

variavel.setPhy(0x0E);

variavel.setPacoteParaConsulta(1);

fila1.add(variavel);

tipoVariaveis.add(variavel);

variavel = new TipoVariavel();

variavel.setNome(MAC3);

variavel.setTipo(TipoVariavel.READ_ONLY);

variavel.setReg(0x04);

variavel.setPhy(0x0E);

variavel.setPacoteParaConsulta(1);

fila1.add(variavel);

tipoVariaveis.add(variavel);

variavel = new TipoVariavel();

variavel.setNome(RATE_LIMIT1);

variavel.setTipo(TipoVariavel.READ_WRITE);

variavel.setReg(0x05);

variavel.setPhy(0x0E);



variavel.setPacoteParaConsulta(1);

fila1.add(variavel);

tipoVariaveis.add(variavel);

variavel = new TipoVariavel();

variavel.setNome(RATE_LIMIT2);

variavel.setTipo(TipoVariavel.READ_WRITE);

variavel.setReg(0x06);

variavel.setPhy(0x0E);

variavel.setPacoteParaConsulta(1);

fila1.add(variavel);

tipoVariaveis.add(variavel);

variavel = new TipoVariavel();

variavel.setNome(CONTROLE_ACESSO1);

variavel.setTipo(TipoVariavel.READ_WRITE);

variavel.setReg(0x07);

variavel.setPhy(0x0E);

variavel.setPacoteParaConsulta(1);

fila1.add(variavel);

tipoVariaveis.add(variavel);

variavel = new TipoVariavel();

variavel.setNome(CONTROLE_ACESSO2);

variavel.setTipo(TipoVariavel.READ_WRITE);

variavel.setReg(0x08);

variavel.setPhy(0x0E);

variavel.setPacoteParaConsulta(1);

fila1.add(variavel);



tipoVariaveis.add(variavel);

variavel = new TipoVariavel();

variavel.setNome(ESTADO_LINK);

variavel.setTipo(TipoVariavel.READ_WRITE);

variavel.setReg(0x00);

variavel.setPhy(0x10);

variavel.setPacoteParaConsulta(2);

fila2.add(variavel);

tipoVariaveis.add(variavel);

variavel = new TipoVariavel();

variavel.setNome(COLD_START);

variavel.setTipo(TipoVariavel.READ_WRITE);

variavel.setReg(0x01);

variavel.setPhy(0x10);

variavel.setPacoteParaConsulta(2);

fila2.add(variavel);

tipoVariaveis.add(variavel);

variavel = new TipoVariavel();

variavel.setNome(VERSAO_SW);

variavel.setTipo(TipoVariavel.READ_ONLY);

variavel.setReg(0x02);

variavel.setPhy(0x10);

variavel.setPacoteParaConsulta(2);

fila2.add(variavel);

tipoVariaveis.add(variavel);



variavel = new TipoVariavel();

variavel.setNome(VERSAO_HW);

variavel.setTipo(TipoVariavel.READ_ONLY);

variavel.setReg(0x03);

variavel.setPhy(0x10);

variavel.setPacoteParaConsulta(2);

fila2.add(variavel);

tipoVariaveis.add(variavel);

variavel = new TipoVariavel();

variavel.setNome(MODO_OP_ETH);

variavel.setTipo(TipoVariavel.READ_WRITE);

variavel.setReg(0x04);

variavel.setPhy(0x10);

variavel.setPacoteParaConsulta(2);

fila2.add(variavel);

tipoVariaveis.add(variavel);

variavel = new TipoVariavel();

variavel.setNome(CONF_OPERAC);

variavel.setTipo(TipoVariavel.READ_WRITE);

variavel.setReg(0x05);

variavel.setPhy(0x10);

variavel.setPacoteParaConsulta(2);

fila2.add(variavel);

tipoVariaveis.add(variavel);

variavel = new TipoVariavel();

variavel.setNome(CONF_PE);



variavel.setTipo(TipoVariavel.READ_WRITE);

variavel.setReg(0x06);

variavel.setPhy(0x10);

variavel.setPacoteParaConsulta(2);

fila2.add(variavel);

tipoVariaveis.add(variavel);

variavel = new TipoVariavel();

variavel.setNome(IP1);

variavel.setTipo(TipoVariavel.READ_WRITE);

variavel.setReg(0x07);

variavel.setPhy(0x10);

variavel.setPacoteParaConsulta(2);

fila2.add(variavel);

tipoVariaveis.add(variavel);

variavel = new TipoVariavel();

variavel.setNome(IP2);

variavel.setTipo(TipoVariavel.READ_WRITE);

variavel.setReg(0x08);

variavel.setPhy(0x10);

variavel.setPacoteParaConsulta(2);

fila2.add(variavel);

tipoVariaveis.add(variavel);

variavel = new TipoVariavel();

variavel.setNome(MASCARA1);

variavel.setTipo(TipoVariavel.READ_WRITE);

variavel.setReg(0x09);



variavel.setPhy(0x10);

variavel.setPacoteParaConsulta(2);

fila2.add(variavel);

tipoVariaveis.add(variavel);

variavel = new TipoVariavel();

variavel.setNome(MASCARA2);

variavel.setTipo(TipoVariavel.READ_WRITE);

variavel.setReg(0x0A);

variavel.setPhy(0x10);

variavel.setPacoteParaConsulta(2);

fila2.add(variavel);

tipoVariaveis.add(variavel);

variavel = new TipoVariavel();

variavel.setNome(VLAN_ID);

variavel.setTipo(TipoVariavel.READ_WRITE);

variavel.setReg(0x0C);

variavel.setPhy(0x10);

variavel.setPacoteParaConsulta(2);

fila2.add(variavel);

tipoVariaveis.add(variavel);

variavel = new TipoVariavel();

variavel.setNome(GATEWAY1);

variavel.setTipo(TipoVariavel.READ_WRITE);

variavel.setReg(0x0D);

variavel.setPhy(0x10);

variavel.setPacoteParaConsulta(2);



fila2.add(variavel);

tipoVariaveis.add(variavel);

variavel = new TipoVariavel();

variavel.setNome(GATEWAY2);

variavel.setTipo(TipoVariavel.READ_WRITE);

variavel.setReg(0x0E);

variavel.setPhy(0x10);

variavel.setPacoteParaConsulta(2);

fila2.add(variavel);

tipoVariaveis.add(variavel);

super.setTipoVariaveis(tipoVariaveis);

}

public Queue<TipoVariavel> getFila1() {

return fila1;

}

public void setFila1(Queue<TipoVariavel> fila1) {

this.fila1 = fila1;

}

public Queue<TipoVariavel> getFila2() {

return fila2;

}

public void setFila2(Queue<TipoVariavel> fila2) {

this.fila2 = fila2;



}

@Override

public int hashCode() {

final int PRIME = 31;

int result = super.hashCode();

result = PRIME * result + ((fila1 == null) ? 0 : fila1.hashCode());

result = PRIME * result + ((fila2 == null) ? 0 : fila2.hashCode());

return result;

}

@Override

public boolean equals(Object obj) {

if (this == obj)

return true;

if (!super.equals(obj))

return false;

if (getClass() != obj.getClass())

return false;

final V3Entity other = (V3Entity) obj;

if (fila1 == null) {

if (other.fila1 != null)

return false;

} else if (!fila1.equals(other.fila1))

return false;

if (fila2 == null) {

if (other.fila2 != null)

return false;

} else if (!fila2.equals(other.fila2))



return false;

return true;

}

@Override

public short getModelo() {

return MODELO_EQUIPAMENTO;

}

}

package br.ind.cianet.hpnv3;

import java.util.Queue;

import br.ind.cianet.ciaproxy.plugin.PluginProxy;

import br.ind.cianet.ciashared.exceptions.IPException;

import br.ind.cianet.ciashared.model.Atributo;

import br.ind.cianet.ciashared.model.Equipamento;

import br.ind.cianet.ciashared.model.TipoEquipamento;

import br.ind.cianet.ciashared.model.TipoVariavel;

import br.ind.cianet.ciashared.plugin.IMIB;

import br.ind.cianet.ciashared.plugin.PluginException;

import br.ind.cianet.ciashared.socket.protocolos.CampoDeDadosUDP;

import br.ind.cianet.ciashared.socket.protocolos.ComandoDeProtocolo;

import br.ind.cianet.ciashared.socket.protocolos.ICampoDados;

import br.ind.cianet.ciashared.util.IPUtil;

import br.ind.cianet.hpnv3.resource.PluginResource;

public class V3PluginProxy extends PluginProxy {



private IMIB mib;

private Queue<TipoVariavel> fila1Pooling;

private Queue<TipoVariavel> fila2Pooling;

private V3Entity entity;

public V3PluginProxy() {

entity = new V3Entity();

mib = new V3MIB();

fila1Pooling = ((V3Entity) getTipoEquipamento()).getFila1();

fila2Pooling = ((V3Entity) getTipoEquipamento()).getFila2();

}

public void setFila1Pooling(Queue<TipoVariavel> fila1) {

this.fila1Pooling = fila1;

}

public Queue<TipoVariavel> getFila1Pooling(){

return fila1Pooling;

}

public void setFila2Pooling(Queue<TipoVariavel> fila2){

this.fila2Pooling = fila2;

}

public Queue<TipoVariavel> getFila2Pooling() {



return fila2Pooling;

}

public IMIB getMIB() {

return mib;

}

public Queue<TipoVariavel> getVariaveisPooling(int pacote) throws PluginException {

if (pacote == 1)

return entity.getFila1();

else if (pacote == 2)

return entity.getFila2();

else

throw new PluginException("Valor de pacote inválido");

}

public ICampoDados getPacoteScan() {

ICampoDados protocolo = new CampoDeDadosUDP();

protocolo.adicioneComando(new  ComandoDeProtocolo(ComandoDeProtocolo.LEITURA, 
0x0e, 0x00, 0));

protocolo.adicioneComando(new  ComandoDeProtocolo(ComandoDeProtocolo.LEITURA, 
0x10, 0x07, 0));

protocolo.adicioneComando(new  ComandoDeProtocolo(ComandoDeProtocolo.LEITURA, 
0x10, 0x08, 0));

return protocolo;

}

public String getPathPainelFrontal(Equipamento equipamento) {

String retorno = "";



for (Atributo atributo : equipamento.getAtributos()) {

if (atributo.getTipoVariavel().getNome().equals(V3Entity.ESTADO_LINK)) {

int valor = atributo.getValor();

switch (valor) {

// Eth1 - Eth2 - HPN (0=Down 1=Up)

case 0: // 0-0-0

retorno  =  PluginResource.PLUGIN_RESOURCE_PATH  + 
"/frente/down.png";

break;

case 1: // 1-0-0

retorno  =  PluginResource.PLUGIN_RESOURCE_PATH  + 
"/frente/1up.png";

break;

case 2: // 0-1-0

retorno  =  PluginResource.PLUGIN_RESOURCE_PATH  + 
"/frente/2up.png";

break;

case 3: // 0-0-1

retorno  =  PluginResource.PLUGIN_RESOURCE_PATH  + 
"/frente/12up.png";

break;

case 4: // 1-1-0

retorno  =  PluginResource.PLUGIN_RESOURCE_PATH  + 
"/frente/12up.png";

break;

case 5: // 0-1-1

retorno  =  PluginResource.PLUGIN_RESOURCE_PATH  + 
"/frente/12up.png";

break;

case 6: // 1-0-1

retorno  =  PluginResource.PLUGIN_RESOURCE_PATH  + 
"/frente/12up.png";



break;

case 7: // 1-1-1

retorno  =  PluginResource.PLUGIN_RESOURCE_PATH  + 
"/frente/12up.png";

break;

}

}

}

return retorno;

}

public TipoEquipamento getTipoEquipamento() {

return entity;

}

public TipoVariavel variavelTrap() {

// TODO Auto-generated method stub

return null;

}

@Override

public ICampoDados getCampoDadosControleAcesso(short iphigh, short iplow) {

ICampoDados protocolo = new CampoDeDadosUDP();

protocolo.adicioneComando(new  ComandoDeProtocolo(ComandoDeProtocolo.ESCRITA, 
0x10, 0x09, iphigh));

protocolo.adicioneComando(new  ComandoDeProtocolo(ComandoDeProtocolo.ESCRITA, 
0x10, 0x0a, iplow));



return protocolo;

}

@Override

public short getModeloEquipamento() {

return V3Entity.MODELO_EQUIPAMENTO;

}

@Override

public ICampoDados getCampoDadosAlterarIp(Equipamento equipamento) {

ICampoDados protocolo = new CampoDeDadosUDP();

try {

short iplow = IPUtil.string2IPLow(equipamento.getIp());

short iphigh = IPUtil.string2IPHigh(equipamento.getIp());

protocolo.adicioneComando(new 
ComandoDeProtocolo(ComandoDeProtocolo.ESCRITA, 0x10, 0x07, iphigh));

protocolo.adicioneComando(new 
ComandoDeProtocolo(ComandoDeProtocolo.ESCRITA, 0x10, 0x08, iplow));

} catch (NumberFormatException e) {

// TODO Auto-generated catch block

e.printStackTrace();

} catch (IPException e) {

// TODO Auto-generated catch block

e.printStackTrace();

}

return protocolo;

}

}



package br.ind.cianet.hpnv3;

import java.util.HashSet;

import java.util.LinkedList;

import java.util.List;

import java.util.Set;

import javax.swing.JPanel;

import br.ind.cianet.ciaclient.control.DelegateException;

import br.ind.cianet.ciaclient.control.MapaDelegate;

import br.ind.cianet.ciaclient.plugin.PluginClient;

import br.ind.cianet.ciashared.exceptions.IPException;

import br.ind.cianet.ciashared.model.Atributo;

import br.ind.cianet.ciashared.model.Equipamento;

import br.ind.cianet.ciashared.model.OpcaoEquipamento;

import br.ind.cianet.ciashared.model.TipoEquipamento;

import br.ind.cianet.ciashared.plugin.PluginException;

import br.ind.cianet.ciashared.plugin.PluginUtil;

import br.ind.cianet.ciashared.socket.protocolos.CampoDeDadosUDP;

import br.ind.cianet.ciashared.socket.protocolos.ComandoDeProtocolo;

import br.ind.cianet.ciashared.socket.protocolos.ICampoDados;

import br.ind.cianet.hpnv3.gui.PainelCadastro;

import br.ind.cianet.hpnv3.resource.PluginResource;

public class V3PluginClient extends PluginClient {

private MapaDelegate delegate = new MapaDelegate();



@Override

public Set<OpcaoEquipamento> getValues(JPanel painel) {

PainelCadastro painelCadastro = (PainelCadastro) painel;

return painelCadastro.getValues();

}

@Override

public JPanel getValuesClient(Equipamento equipamento, JPanel panel) {

PainelCadastro painelCadastro = (PainelCadastro) panel;

painelCadastro.setValues(equipamento.getOpcoes());

return painelCadastro;

}

@Override

public ICampoDados getPacoteScan() {

ICampoDados protocolo = new CampoDeDadosUDP();

protocolo.adicioneComando(new  ComandoDeProtocolo(ComandoDeProtocolo.LEITURA, 
0x0e, 0x00, 0));

protocolo.adicioneComando(new  ComandoDeProtocolo(ComandoDeProtocolo.LEITURA, 
0x10, 0x07, 0));

protocolo.adicioneComando(new  ComandoDeProtocolo(ComandoDeProtocolo.LEITURA, 
0x10, 0x08, 0));

return protocolo;

}

@Override

public String getPathPainelFrontal(Equipamento equipamento) {

String retorno = "";

for (Atributo atributo : equipamento.getAtributos()) {



if (atributo.getTipoVariavel().getNome().equals(V3Entity.ESTADO_LINK)) {

int valor = atributo.getValor();

switch (valor) {

case 1: // Links Eth1=0 Eth2=0 HPNA=0

retorno  =  PluginResource.PLUGIN_RESOURCE_PATH  + 
"/frente/LedsHPN_v3_0.0.0.png";

break;

case 2: // Links Eth1=0 Eth2=0 HPNA=1

retorno  =  PluginResource.PLUGIN_RESOURCE_PATH  + 
"/frente/LedsHPN_v3_0.0.1.png";

break;

case 3: // Links Eth1=0 Eth2=1 HPNA=0

retorno  =  PluginResource.PLUGIN_RESOURCE_PATH  + 
"/frente/LedsHPN_v3_0.1.0.png";

break;

case 4: // Links Eth1=0 Eth2=1 HPNA=1

retorno  =  PluginResource.PLUGIN_RESOURCE_PATH  + 
"/frente/LedsHPN_v3_0.1.1.png";

break;

case 5: // Links Eth1=1 Eth2=0 HPNA=0

retorno  =  PluginResource.PLUGIN_RESOURCE_PATH  + 
"/frente/LedsHPN_v3_1.0.0.png";

break;

case 6: // Links Eth1=1 Eth2=0 HPNA=1

retorno  =  PluginResource.PLUGIN_RESOURCE_PATH  + 
"/frente/LedsHPN_v3_1.0.1.png";

break;

case 7: // Links Eth1=1 Eth2=1 HPNA=0

retorno  =  PluginResource.PLUGIN_RESOURCE_PATH  + 
"/frente/LedsHPN_v3_1.1.0.png";

break;

case 8: // Links Eth1=1 Eth2=1 HPNA=1



retorno  =  PluginResource.PLUGIN_RESOURCE_PATH  + 
"/frente/LedsHPN_v3_1.1.1.png";

break;

}

}

}

return retorno;

}

@Override

public TipoEquipamento getTipoEquipamento() {

V3Plugin v3Plugin = new V3Plugin();

return v3Plugin.getTipoEquipamento();

}

@Override

public Set<JPanel> getPaineisCadastros(Equipamento equipamento) {

Set<JPanel> paineisCadastros = new HashSet<JPanel>();

paineisCadastros.add(new PainelCadastro());

return paineisCadastros;

}

@Override

public String getPathIconeAmarelo(boolean nat) {

if (nat)

return PluginResource.PLUGIN_RESOURCE_PATH + "/AmareloNat_v3.png";

else



return PluginResource.PLUGIN_RESOURCE_PATH + "/Amarelo_v3.png";

}

@Override

public String getPathIconeCinza(boolean nat) {

if (nat)

return PluginResource.PLUGIN_RESOURCE_PATH + "/CinzaNat_v3.png";

else

return PluginResource.PLUGIN_RESOURCE_PATH + "/Cinza_v3.png";

}

@Override

public String getPathIconeRosa(boolean nat) {

if (nat)

return PluginResource.PLUGIN_RESOURCE_PATH + "/RosaNat_v3.png";

else

return PluginResource.PLUGIN_RESOURCE_PATH + "/Rosa_v3.png";

}

@Override

public String getPathIconeVerde(boolean nat) {

if (nat)

return PluginResource.PLUGIN_RESOURCE_PATH + "/VerdeNat_v3.png";

else

return PluginResource.PLUGIN_RESOURCE_PATH + "/Verde_v3.png";

}

@Override

public String getPathIconeVermelho(boolean nat) {



if (nat)

return PluginResource.PLUGIN_RESOURCE_PATH + "/VermelhoNat_v3.png";

else

return PluginResource.PLUGIN_RESOURCE_PATH + "/Vermelho_v3.png";

}

@Override

public void tratarOpcoes(Equipamento equipamento) throws PluginException {

for (OpcaoEquipamento opcao : equipamento.getOpcoes()) {

if (opcao.getNome().equals(PainelCadastro.CONTROLE_ACESSO)) {

tratarControleAcesso(equipamento, opcao);

} else if (opcao.getNome().equals(PainelCadastro.TRAPLINK)) {

tratarTrapLink(equipamento, opcao);

}

}

}

private  void  tratarControleAcesso(Equipamento  equipamento,  OpcaoEquipamento  opcao)  throws 
PluginException {

try {

short high = PluginUtil.string2IPHigh(opcao.getValorString());

short low = PluginUtil.string2IPLow(opcao.getValorString());

low &= (Byte.MAX_VALUE << 8);

boolean mudou = false;

Atributo ca1 = null;

Atributo ca2 = null;

for (Atributo atributo : equipamento.getAtributos()) {

if (atributo.equals(V3Entity.CONTROLE_ACESSO1)) {



ca1 = atributo;

if (atributo.getValor() == high) {

mudou = true;

}

} else if (!atributo.equals(V3Entity.CONTROLE_ACESSO2)) {

ca2 = atributo;

if (atributo.getValor() == low) {

mudou = true;

}

}

}

if(mudou){

List<Atributo> atributos = new LinkedList<Atributo>();

atributos.add(ca1);

atributos.add(ca2);

delegate.alterarAtributos(equipamento.getTipoEquipamento().getNome(), 
atributos, equipamento.getIp(), equipamento.getPorta(), equipamento.getSemaphore());

}

} catch (NumberFormatException e) {

throw new PluginException("Controle de acesso inválido");

} catch (IPException e) {

throw new PluginException(e.getMessage());

} catch (DelegateException e) {

e.printStackTrace();

throw new PluginException(e.getMessage());

}

}

private void tratarTrapLink(Equipamento equipamento, OpcaoEquipamento opcao) {



}

}

package br.ind.cianet.hpnv3;

import java.io.File;

import java.io.FileInputStream;

import java.io.IOException;

import java.net.URISyntaxException;

import java.util.Collection;

import java.util.HashSet;

import java.util.LinkedList;

import java.util.List;

import java.util.Properties;

import java.util.Queue;

import java.util.Set;

import java.util.concurrent.ConcurrentLinkedQueue;

import br.ind.cianet.ciashared.exceptions.IPException;

import br.ind.cianet.ciashared.model.Atributo;

import br.ind.cianet.ciashared.model.Equipamento;

import br.ind.cianet.ciashared.model.TipoEquipamento;

import br.ind.cianet.ciashared.plugin.EquipamentoNaoCompativelException;

import br.ind.cianet.ciashared.plugin.PluginException;

import br.ind.cianet.ciashared.socket.pgc.PGCException;

import br.ind.cianet.ciashared.socket.protocolos.CampoDeDadosUDP;

import br.ind.cianet.ciashared.socket.protocolos.ComandoDeProtocolo;

import br.ind.cianet.ciashared.socket.protocolos.ICampoDados;

import br.ind.cianet.ciashared.util.IPUtil;



import br.ind.cianet.ciaview.control.ICiaViewControl;

import br.ind.cianet.ciaview.plugin.PainelPlugin;

import br.ind.cianet.ciaview.plugin.PluginView;

import br.ind.cianet.hpnv3.gui.abas.EndPoints;

import br.ind.cianet.hpnv3.gui.abas.Estatisticas;

import br.ind.cianet.hpnv3.gui.abas.Ethernet;

import br.ind.cianet.hpnv3.gui.abas.Geral;

import br.ind.cianet.hpnv3.gui.abas.HPNA;

import br.ind.cianet.hpnv3.jpcap.JPcap;

import br.ind.cianet.hpnv3.jpcap.JPcapUtil;

import br.ind.cianet.hpnv3.resource.PluginResource;

public class V3PluginView extends PluginView {

private Geral geral;

private EndPoints endPoints;

private Estatisticas estatisticas;

private Ethernet ethernet;

private HPNA hpna;

@Override

public boolean alterouIp(Collection<Atributo> atributos) {

for (Atributo atributo : atributos) {

if (atributo.getTipoVariavel().getNome().equals(V3Entity.IP1)

|| atributo.getTipoVariavel().getNome()



.equals(V3Entity.IP2)) {

return true;

}

}

return false;

}

@Override

public void aplicar() throws InterruptedException {

// Resetando resetando = new Resetando(null, "Atualizando variáveis",

// 1000);

// resetando.setVisible(true);

// resetando.execute();

}

@Override

public Collection<Atributo> getAlterados(Set<Atributo> atributos)

throws NumberFormatException, IPException, PluginException {

Queue<Atributo> alterados = new ConcurrentLinkedQueue<Atributo>();

Atributo controle_acesso1 = null;

Atributo controle_acesso2 = null;

Atributo gateway1 = null;

Atributo gateway2 = null;

Atributo ip1 = null;

Atributo ip2 = null;

Atributo mac1 = null;

Atributo mac2 = null;

Atributo mac3 = null;

Atributo mascara1 = null;



Atributo mascara2 = null;

Atributo rate_limit1 = null;

Atributo rate_limit2 = null;

Set<Atributo> values = getValuesView(false);

for (Atributo atributo : values) {

if (atributo.getTipoVariavel().getNome().equals(

V3Entity.CONTROLE_ACESSO1)) {

controle_acesso1 = atributo;

} else if (atributo.getTipoVariavel().getNome().equals(

V3Entity.CONTROLE_ACESSO2)) {

controle_acesso2 = atributo;

} else if (atributo.getTipoVariavel().getNome().equals(

V3Entity.GATEWAY1)) {

gateway1 = atributo;

} else if (atributo.getTipoVariavel().getNome().equals(

V3Entity.GATEWAY2)) {

gateway2 = atributo;

} else if (atributo.getTipoVariavel().getNome()

.equals(V3Entity.IP1)) {

ip1 = atributo;

} else if (atributo.getTipoVariavel().getNome()

.equals(V3Entity.IP2)) {

ip2 = atributo;

} else if (atributo.getTipoVariavel().getNome().equals(

V3Entity.MAC1)) {

mac1 = atributo;

} else if (atributo.getTipoVariavel().getNome().equals(



V3Entity.MAC2)) {

mac2 = atributo;

} else if (atributo.getTipoVariavel().getNome().equals(

V3Entity.MAC3)) {

mac3 = atributo;

} else if (atributo.getTipoVariavel().getNome().equals(

V3Entity.MASCARA1)) {

mascara1 = atributo;

} else if (atributo.getTipoVariavel().getNome().equals(

V3Entity.MASCARA2)) {

mascara2 = atributo;

} else if (atributo.getTipoVariavel().getNome().equals(

V3Entity.RATE_LIMIT1)) {

rate_limit1 = atributo;

} else if (atributo.getTipoVariavel().getNome().equals(

V3Entity.RATE_LIMIT2)) {

rate_limit2 = atributo;

}

}

for (Atributo atributo : atributos) {

for (Atributo att : values) {

if (att.getTipoVariavel().getNome().equals(

V3Entity.CONTROLE_ACESSO1)) {

if (att.getValor() != atributo.getValor()

&& 
(att.getTipoVariavel().getNome().equals(atributo

.getTipoVariavel().getNome()))) 
{

if (!alterados.contains(att)) {



alterados.add(att);

alterados.add(controle_acesso2);

}

}

} else if (att.getTipoVariavel().getNome().equals(

V3Entity.CONTROLE_ACESSO2)) {

if (att.getValor() != atributo.getValor()

&& 
(att.getTipoVariavel().getNome().equals(atributo

.getTipoVariavel().getNome()))) 
{

if (!alterados.contains(att)) {

alterados.add(controle_acesso1);

alterados.add(att);

}

}

} else if (att.getTipoVariavel().getNome().equals(

V3Entity.GATEWAY1)) {

if (att.getValor() != atributo.getValor()

&& 
(att.getTipoVariavel().getNome().equals(atributo

.getTipoVariavel().getNome()))) 
{

if (!alterados.contains(att)) {

alterados.add(att);

alterados.add(gateway2);

}

}

} else if (att.getTipoVariavel().getNome().equals(

V3Entity.GATEWAY2)) {



if (att.getValor() != atributo.getValor()

&& 
(att.getTipoVariavel().getNome().equals(atributo

.getTipoVariavel().getNome()))) 
{

if (!alterados.contains(att)) {

alterados.add(gateway1);

alterados.add(att);

}

}

} else if (att.getTipoVariavel().getNome().equals(V3Entity.IP1)) {

if (att.getValor() != atributo.getValor()

&& 
(att.getTipoVariavel().getNome().equals(atributo

.getTipoVariavel().getNome()))) 
{

if (!alterados.contains(att)) {

alterados.add(att);

alterados.add(ip2);

}

}

} else if (att.getTipoVariavel().getNome().equals(V3Entity.IP2)) {

if (att.getValor() != atributo.getValor()

&& 
(att.getTipoVariavel().getNome().equals(atributo

.getTipoVariavel().getNome()))) 
{

if (!alterados.contains(att)) {

alterados.add(ip1);

alterados.add(att);

}



}

} else if (att.getTipoVariavel().getNome()

.equals(V3Entity.MAC1)) {

if (att.getValor() != atributo.getValor()

&& 
(att.getTipoVariavel().getNome().equals(atributo

.getTipoVariavel().getNome()))) 
{

if (!alterados.contains(att)) {

alterados.add(att);

alterados.add(mac2);

alterados.add(mac3);

}

}

} else if (att.getTipoVariavel().getNome()

.equals(V3Entity.MAC2)) {

if (att.getValor() != atributo.getValor()

&& 
(att.getTipoVariavel().getNome().equals(atributo

.getTipoVariavel().getNome()))) 
{

if (!alterados.contains(att)) {

alterados.add(mac1);

alterados.add(att);

alterados.add(mac3);

}

}

} else if (att.getTipoVariavel().getNome()

.equals(V3Entity.MAC3)) {

if (att.getValor() != atributo.getValor()



&& 
(att.getTipoVariavel().getNome().equals(atributo

.getTipoVariavel().getNome()))) 
{

if (!alterados.contains(att)) {

alterados.add(mac1);

alterados.add(mac2);

alterados.add(att);

}

}

} else if (att.getTipoVariavel().getNome().equals(

V3Entity.MASCARA1)) {

if (att.getValor() != atributo.getValor()

&& 
(att.getTipoVariavel().getNome().equals(atributo

.getTipoVariavel().getNome()))) 
{

if (!alterados.contains(att)) {

alterados.add(att);

alterados.add(mascara2);

}

}

} else if (att.getTipoVariavel().getNome().equals(

V3Entity.MASCARA2)) {

if (att.getValor() != atributo.getValor()

&& 
(att.getTipoVariavel().getNome().equals(atributo

.getTipoVariavel().getNome()))) 
{

if (!alterados.contains(att)) {

alterados.add(mascara1);



alterados.add(att);

}

}

} else if (att.getTipoVariavel().getNome().equals(

V3Entity.RATE_LIMIT1)) {

if (att.getValor() != atributo.getValor()

&& 
(att.getTipoVariavel().getNome().equals(atributo

.getTipoVariavel().getNome()))) 
{

if (!alterados.contains(att)) {

alterados.add(att);

alterados.add(rate_limit2);

}

}

} else if (att.getTipoVariavel().getNome().equals(

V3Entity.RATE_LIMIT2)) {

if (att.getValor() != atributo.getValor()

&& 
(att.getTipoVariavel().getNome().equals(atributo

.getTipoVariavel().getNome()))) 
{

if (!alterados.contains(att)) {

alterados.add(rate_limit1);

alterados.add(att);

}

}

} else if (att.getValor() != atributo.getValor()

&& (att.getTipoVariavel().getNome().equals(atributo

.getTipoVariavel().getNome()))) {

alterados.add(att);



}

}

}

return alterados;

}

@Override

public int[] getIpEquipamento() throws IPException {

return IPUtil.string2IP(ethernet.getIpEquip());

}

private static JPcap jpcap;

Properties properties = new Properties();

@Override

public Collection<PainelPlugin> getPaineisView(ICiaViewControl control) {

if (jpcap == null) {

JPcapUtil.setIpMaster(IPUtil.ip2String(control.getEquipamento()

.getIp()));

jpcap = JPcap.getInstance(control);

}

synchronized (jpcap) {

try {

if (!jpcap.isIniciado())



jpcap.wait();

} catch (InterruptedException e) {

e.printStackTrace();

}

}

System.out.println("saiu espera");

try {

File file = new File("v3.properties");

FileInputStream fis = new FileInputStream(file);

properties.load(fis);

fis.close();

} catch (IOException e) {

System.out.println("Properties nao encontrado");

}

List<PainelPlugin> paineis = new LinkedList<PainelPlugin>();

geral = new Geral(control);

PainelPlugin p1 = new PainelPlugin(geral, "Geral");

paineis.add(p1);

endPoints = new EndPoints(control, properties);

p1 = new PainelPlugin(endPoints, "EndPoints");

paineis.add(p1);

ethernet = new Ethernet(control);

p1 = new PainelPlugin(ethernet, "Ethernet");

paineis.add(p1);

hpna = new HPNA(control);

p1 = new PainelPlugin(hpna, "Rede HPN");

paineis.add(p1);



control.inicializeTelaView(paineis);

return paineis;

}

@Override

public String getPathIconeView() {

return PluginResource.PLUGIN_RESOURCE_PATH + "/hpnv3.png";

}

@Override

public String getPathManual() throws URISyntaxException {

return PluginResource.PLUGIN_PATH_MANUAL;

}

@Override

public Set<Atributo> getValuesView(boolean salvarPerfil)

throws NumberFormatException, IPException, PluginException {

Set<Atributo> retorno = new HashSet<Atributo>();

retorno.addAll(ethernet.getValues());

retorno.addAll(geral.getValues());

retorno.addAll(hpna.getValues());

return retorno;

}

int cont = 0;



@Override

public void setValuesView(Equipamento equipamento,

boolean equipamentoRespondendo, ICiaViewControl control)

throws PluginException {

// System.out.println("SETT VALUES");

if (equipamentoRespondendo) {

cont++;

for (Atributo atributo : equipamento.getAtributos()) {

if (atributo.getTipoVariavel().getNome().equals(

V3Entity.MODELO_EQUIPAMENTO)) {

if (atributo.getValor() != 0x3508) {

throw new EquipamentoNaoCompativelException(

"O  equipamento  que  está  sendo 
gerenciado não é um V3");

}

} else if (atributo.getTipoVariavel().getNome().equals(

V3Entity.COLD_START)) {

if (atributo.getValor() != 0x2020) {

atributo.setValor((short) 0x2020);

Set<Atributo> set = new HashSet<Atributo>();

set.add(atributo);

try {

control.alterarAtributos(set);

} catch (PGCException e) {

e.printStackTrace();

}

if (!(cont <= 1)) {



throw  new  PluginException("Equipamento 
resetou");

}

}

}

}

}

geral.setValues(equipamento);

endPoints.setValues(equipamento);

ethernet.setValues(equipamento);

hpna.setValues(equipamento);

}

@Override

public ICampoDados getPacoteScan() {

ICampoDados protocolo = new CampoDeDadosUDP();

protocolo.adicioneComando(new ComandoDeProtocolo(

ComandoDeProtocolo.LEITURA, 0x0e, 0x00, 0));

protocolo.adicioneComando(new ComandoDeProtocolo(

ComandoDeProtocolo.LEITURA, 0x10, 0x07, 0));

protocolo.adicioneComando(new ComandoDeProtocolo(

ComandoDeProtocolo.LEITURA, 0x10, 0x08, 0));

protocolo.adicioneComando(new ComandoDeProtocolo(

ComandoDeProtocolo.ESCRITA, 0x10, 0x01, 0x2020));

return protocolo;

}



@Override

public String getPathPainelFrontal(Equipamento equipamento) {

String retorno = "";

for (Atributo atributo : equipamento.getAtributos()) {

if (atributo.getTipoVariavel().getNome().equals(

V3Entity.ESTADO_LINK)) {

int valor = atributo.getValor();

switch (valor) {

case 0: // Links Eth1=0 Eth2=0 HPNA=0

retorno = PluginResource.PLUGIN_RESOURCE_PATH

+ "/frente/LedsHPN_v3_000.png";

break;

case 1: // Links Eth1=0 Eth2=0 HPNA=1

retorno = PluginResource.PLUGIN_RESOURCE_PATH

+ "/frente/LedsHPN_v3_100.png";

break;

case 2: // Links Eth1=0 Eth2=1 HPNA=0

retorno = PluginResource.PLUGIN_RESOURCE_PATH

+ "/frente/LedsHPN_v3_010.png";

break;

case 3: // Links Eth1=0 Eth2=1 HPNA=1

retorno = PluginResource.PLUGIN_RESOURCE_PATH

+ "/frente/LedsHPN_v3_110.png";

break;

case 4: // Links Eth1=1 Eth2=0 HPNA=0

retorno = PluginResource.PLUGIN_RESOURCE_PATH

+ "/frente/LedsHPN_v3_001.png";

break;

case 5: // Links Eth1=1 Eth2=0 HPNA=1



retorno = PluginResource.PLUGIN_RESOURCE_PATH

+ "/frente/LedsHPN_v3_101.png";

break;

case 6: // Links Eth1=1 Eth2=1 HPNA=0

retorno = PluginResource.PLUGIN_RESOURCE_PATH

+ "/frente/LedsHPN_v3_011.png";

break;

case 7: // Links Eth1=1 Eth2=1 HPNA=1

retorno = PluginResource.PLUGIN_RESOURCE_PATH

+ "/frente/LedsHPN_v3_111.png";

break;

}

}

}

return retorno;

}

@Override

public TipoEquipamento getTipoEquipamento() {

V3Plugin v3Plugin = new V3Plugin();

return v3Plugin.getTipoEquipamento();

}

@Override

public ICampoDados getPacoteChave() {

return null;

}

@Override



public ICampoDados getPacoteVersaoModelo() {

CampoDeDadosUDP dadosUDP = new CampoDeDadosUDP();

dadosUDP.adicioneComando(new ComandoDeProtocolo(

ComandoDeProtocolo.LEITURA, 0x10, 0x02, 0));

dadosUDP.adicioneComando(new ComandoDeProtocolo(

ComandoDeProtocolo.LEITURA, 0x0e, 0x00, 0));

return dadosUDP;

}

@Override

public boolean usaSenha(short valor) {

return false;

}

@Override

public Equipamento getModificacoesVersao(short versao,

Equipamento equipamento) {

// TODO Auto-generated method stub

return null;

}

@Override

public byte[] getPacoteAlterarSenha(byte[] senhaAtual, char[] senhaNova) {

// TODO Auto-generated method stub

return null;

}

@Override

public ICampoDados getPacotescreverColdStart(byte[] senhaCriptografada) {



// TODO Auto-generated method stub

return null;

}

@Override

public void atualizar() {

// TODO Auto-generated method stub

}

}

package br.ind.cianet.hpnv3;

import br.ind.cianet.ciashared.model.Equipamento;

import br.ind.cianet.ciashared.model.TipoEquipamento;

import br.ind.cianet.ciashared.plugin.Plugin;

import br.ind.cianet.ciashared.socket.protocolos.ICampoDados;

public class V3Plugin extends Plugin {

V3Entity entity;

public V3Plugin() {

entity = new V3Entity();

}

public ICampoDados getPacoteScan() {

// TODO Auto-generated method stub

return null;



}

public String getPathPainelFrontal(Equipamento equipamento) {

// TODO Auto-generated method stub

return null;

}

public TipoEquipamento getTipoEquipamento() {

return entity;

}

}

package br.ind.cianet.hpnv3;

import org.snmp4j.agent.DuplicateRegistrationException;

import org.snmp4j.agent.MOServer;

import org.snmp4j.smi.OctetString;

import br.ind.cianet.ciashared.plugin.IMIB;

public class V3MIB implements IMIB {

public void registerMOs(MOServer arg0, OctetString arg1) throws DuplicateRegistrationException {

}

public void unregisterMOs(MOServer arg0, OctetString arg1) {

}



}

package br.ind.cianet.hpnv3;

import br.ind.cianet.ciashared.plugin.PluginException;

public class V3Exception extends PluginException {

/**

 * 

 */

private static final long serialVersionUID = 1L;

public V3Exception(String string) {

super(string);

}

}        
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Abstract. The HomePNA  technology is becoming more attractive lately, due to it’s 

low cost,  easy  installation  and  because  it’s a  trustworthy  technology.  The  third  

generation of  this technology can reach a high rate of  data transmission, which  

makes  that  several  devices  using  this  kind  of  technology are released  in  to  the  

software industry. The plug-in developed in this project attend to added equipment  

manager to the HPVN v3’s line to a manager integrator. The manager integrator, 

can turn able a network manager control all kinds of manageable equipments of his  

network. This integrator owns a plug-in architecture that makes easier the inclusion  

e remove of equipments without any alterations in to the main code of the integrator 

source.

Resumo. A tecnologia HomePNA vem ganhando força ultimamente por possuir bai-

xo custo, fácil instalação e alta confiabilidade. A terceira geração desta tecnologia  

consegue alcançar uma taxa de transmissão muito elevada, que faz com que diver-

sos dispositivos usufruindo deste tipo de tecnologia sejam lançados no mercado. O 

plugin desenvolvido neste projeto visa adicionar gerência de equipamentos da linha  

HPN v3 à um integrador de gerência. Com o integrador de gerência, um adminis-

trador de rede pode controlar todos os tipos de equipamentos gerenciáveis que sua  

rede possuir. Este integrador possui uma arquitetura de plugins que facilita a inclu-
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são e remoção de equipamentos sem que haja alterações no código fonte do inte-

grador.

1. Introdução

O serviço de internet para condomínios consiste no compartilhamento de uma linha DSL atra-

vés de uma rede interna.

O grande problema encontrado pelos provedores de internet para condomínios na im-

plantação dos seus serviços é a falta  de estrutura dos prédios para se instalar todo o cabea-

mento necessário para a distribuição da rede. Esse problema se agrava ainda mais em prédios 

antigos, pois suas estruturas de cabeamento são geralmente ainda mais precárias. Como alter-

nativa a este problema, surgiu a tecnologia HPNA (Home Phoneline Networking Alliance), 

uma tecnologia que é capaz de criar redes de computadores com linhas telefônicas.

Recentemente,  tem-se falado muito em HPNA v3, a terceira geração da tecnologia 

HPN. Através dela, consegue-se passar dados em uma velocidade de até 320 mbps. Isso possi-

bilita o uso dessa tecnologia em uma série de aplicações, como vídeo-conferências e IPTV. 

Com o surgimento de uma tecnologia tão atraente, começam a surgir equipamentos de trans-

missão de dados que utilizam essa tecnologia, e conseqüentemente, torna-se necessário a cria-

ção de softwares que gerenciem esses equipamentos.

No  semestre  2002.1,  foi desenvolvido  um integrador  de  gerência para  dispositivos 

SDSL/HPNA por um ex-aluno da UFSC, que era usado para gerência de vários equipamentos 

de rede gerenciáveis. Com o rápido avanço e o surgimento de novas tecnologias, a velocidade 

com que novos equipamentos passaram a ser lançados aumentou muito, de tal forma que a 

adaptação do integrador à novos equipamentos tivesse que ser muito acelerada. Como o inte-

grador não foi projetado pensando nisso, os projetos de adaptação sofriam constantes atrasos.

Esse integrador foi projetado para funcionar em apenas um sistema operacional, mas 

vários clientes respondiam em pesquisas de satisfação que gostariam de um integrador multi-

plataforma, para usarem em diversos sistemas operacionais.

Pelos motivos citados acima, foi desenvolvido um novo integrador de gerência na lin-

guagem JAVA, por ser uma linguagem multiplataforma. Por ser uma linguagem orientada a ob-

jeto, decidiu-se utilizar uma arquitetura de plugins para facilitar a inserção de novos equipa-

mentos. 



Com a arquitetura de plugins os equipamentos podem ser inseridos e removidos da 

aplicação sem, a necessidade de se alterar nenhuma linha de código da aplicação. A arquitetura 

foi desenvolvida com o objetivo de que o acoplamento entre integrador de gerência e equipa-

mento fosse mínimo. A arquitetura desenvolvida é bem simples, de fácil compreensão e foi pro-

jetada para poder ser utilizada futuramente em qualquer outra aplicação JAVA.

2. HomePNA

A HomePNA (Home Phoneline Networking Alliance), fundada em 1998, é uma associação de 

indústrias e empresas que visa padronizar o uso do home networking. Os membros desta alian-

ça desenvolvem padrões tanto para redes sobre linhas telefônicas quanto para redes sobre ca-

bos coaxiais, com o objetivo de lançar o quanto antes soluções que transmitam dados junta-

mente com áudio ou vídeo em redes locais. Esta associação possui mais de 150 empresas e ga-

rante QoS (Quality of Service) conforme a norma IEEE 1394, permitindo serviços de entrete-

nimento e multimídia, como por exemplo, o uso de IPTV.

O HomePNA usa um método conhecido como multiplexação por divisão em freqüência 

(Frequency Division Multiplexing -  FDM).  Através deste  método,  os  dados são colocados 

numa faixa de freqüência diferente da faixa usada pela aplicação que inicialmente utilizava o 

meio (voz ou vídeo), dividindo o sinal em vários canais onde apenas os aparelhos que estejam 

preparados para reconhecer essa faixa e o padrão utilizado, é que conseguirão entender esse si-

nal e efetivar a comunicação.

A terceira geração da tecnologia HomePNA permite que fios de telefone ou cabos coa-

xiais existentes sejam utilizados para se criar uma rede doméstica de alta velocidade que possa 

suprir tanto IPTV, VoIP e dados.

Através do HPNA v3, é possível alcançar taxas de transmissão de até 320mbps. Com 

esta elevada taxa de transmissão, se pode pensar em utilizar a tecnologia HPNA v3 para servi-

ços como TV digital, VoIP, internet entre outros.

3. Integrador de Gerência

O integrador de gerência será o software para o qual a arquitetura de plugins e o plugin pro-

posto nesse trabalho serão desenvolvidos. Torna-se cada vez mais importante gerenciar equi-

pamentos remotamente, pois com o aumento do número de equipamentos que proporcionam a 

interconectividade entre redes e máquinas, torna-se inviável a configuração local destes equi-



pamentos cada vez que a topologia da rede muda ou um novo dispositivo é inserido. Em de-

corrência disso, surge a necessidade de que estes equipamentos de conectividade sejam passí-

veis de gerenciamento remoto para que a atividade de reconfiguração seja centralizada.

O gerenciamento de equipamentos de rede hoje em dia é uma função cada vez mais re-

quisitada por empresas que utilizam esses equipamentos.  Essas empresas vão desde pequenos 

provedores de internet  para condomínios,  até grandes empresas de telefonia e TV à cabo. 

Através da gerência é possível personalizar o equipamento de acordo com as necessidades de 

quem o utiliza.

3.1. Composição

O integrador de gerência é subdividido em três módulos. Essa subdivisão foi feita para dar 

maior flexibilidade na gerência, já que cada um dos módulos pode ser executado em computa-

dores diferentes. Esses três módulos são: Servidor, Cliente e Gerência Individual.

O servidor é uma aplicação que fica entre o cliente e os equipamentos. Esta aplicação 

não possui interface gráfica e pode ser configurada para rodar como um serviço do Windows 

ou como um daemon do Linux, fazendo com que o usuário desse computador nem perceba 

que ela está rodando. Sua função é organizar os equipamentos e obter suas respectivas infor-

mações. A organização dos equipamentos se dá através de mapas, que funcionam como se fos-

sem diretórios de arquivos, mas que podem conter apenas equipamentos ou outros mapas. O 

Servidor possui uma base de dados que armazena os equipamentos cadastrados com seus res-

pectivos últimos valores lidos.

O cliente é uma aplicação usada para gerenciar o servidor ou os equipamentos via ser-

vidor e possui uma interface gráfica amigável e simplificada. Os administradores podem alterar 

as configurações do servidor, gerenciar mapas e usuários. Os usuários comuns podem apenas 

gerenciar equipamentos dos mapas em que possuem permissão de acesso. Todas as configura-

ções do servidor podem ser obtidas e alteradas via cliente, desde que o usuário seja um admi-

nistrador.

A gerência individual é a aplicação de gerência propriamente dita, ou seja, é ela quem 

irá fazer alterações nos equipamentos gerenciados. Pode ser executada via aplicação cliente ou 

de maneira standalone. Quando executada via cliente, ao se fazer uma modificação na variável, 

esta alteração estará sendo feita na base de dados da aplicação servidora, que se comunicará 

com o equipamento através de um protocolo proprietário. Quando executada no modo standa-



lone, a própria gerência individual de cada equipamento se comunicará direto com o equipa-

mento através do protocolo de gerência proprietário.

4. Dispositivos à Serem Gerenciados

O Integrador de Gerência visto no capítulo anterior possui uma arquitetura de plugins que pos-

sibilitará que em cada equipamento novo a ser gerenciado seja criado um plugin que adicione 

tal produto ao integrador de gerência, sem necessidade de que se altere o código fonte da apli-

cação e sem que o usuário necessite instalar novas versões da aplicação. Agora veremos os dis-

positivos que serão gerenciados pela aplicação.

Durante o planejamento da arquitetura de plugins, havia a idéia de que cada plugin se-

ria responsável pela gerência de um único equipamento, porém, durante a modelagem do plu-

gin do Switch Master HPN v3, foi concluído que dois dos equipamentos da linha HPN v3 de-

veriam ser gerenciados pelo mesmo plugin.  

4.1. Switch Master HPN v3

O Switch Master HPN v3 é um dispositivo com a capacidade de converter informações vindas 

de uma das suas duas portas ethernet para uma saída hpn (phoneline ou coaxial, dependendo 

do modelo do equipamento) ou vice-versa.

A comunicação com o master HPN v3 é feita via UDP como apontado na seção que 

decreve a comunicação entre os módulos. Na parte de dados do protocolo UDP foi utilizado 

um protocolo proprietário, chamado de PGC (Protocolo de Gerenciamento Cianet). Através 

desse protocolo, é possível obter inúmeras informações sobre este dispositivo, além de alterar 

algumas variáveis.

4.2. Conversor HPN v3

O conversor HPN v3 permite com baixo custo e alto desempenho, a criação de uma rede de 

dados aproveitando o cabeamento disponível. Converte os dados vindos da interface HPN para 

sua interface ethernet, fazendo com que os dados vindos por um cabo coaxial ou por uma linha 

telefônica possam ser ligados na placa de rede convencional do seu computador.

O conversor HPN não possui um endereço ip lógico e por isso não aceita pacotes do 

tipo UDP. Sua gerência deve ser feita utilizando pacotes da camada dois (também conhecida 

como camada internet), camada um nível mais baixo que a camada de transporte, que é a ca-



mada dos pacotes do tipo UDP, segundo o modelo TCP/IP. Sendo assim, a gerência é feita da 

seguinte forma: criou-se o pacote que deveria ser enviado ao conversor, encapsulamos este pa-

cote dentro de um pacote UDP e enviamos o pacote UDP para o master HPN v3. O master 

por sua vez, pega o pacote, tira a parte UDP e manda o pacote para o conversor destino. O 

caminho de volta é semelhante: o conversor responde ao master, que por sua vez, coloca o pa-

cote recebido dentro de um pacote UDP e envia à gerência.

5. Arquitetura de Plugins

Em uma arquitetura de plugins, o software possui uma estrutura em que  se pode adicionar di-

versos módulos, para incluir ou alterar funcionalidades, ou ainda ampliar funcionalidades exis-

tentes. Pode-se ainda manter a funcionalidade, mas alterar a forma de sua implementação. 

Uma boa arquitetura de plugins permite que seus módulos possam ser adicionados e 

removidos sem que haja nenhum custo de manutenção. Neste caso, os módulos podem ser 

chamados de bibliotecas, já que estes nada mais serão que bibliotecas JAVA, ou arquivos de 

extensão .jar.

As principais vantagens de uma arquitetura de plugins são: inclusão de funcionalidades 

sem mudança na arquitetura do projeto, fácil instalação e remoção de plugins e desenvolvi-

mento do plugin independente da aplicação. 

Cada equipamento será adicionado ao integrador de gerência através de seu respectivo 

plugin. Com isso, o custo de manutenção do software a cada novo equipamento que se preten-

da incluir será mínimo. O custo da manutenção específica de software para um determinado 

equipamento também diminui ideravelmente.

No integrador de gerência, cada plugin terá as informações particulares de cada equi-

pamento, como os valores das variáveis e das configurações. No Master HPN V3, por exem-

plo, haverá variáveis como endereço ip, o default gateway, versão do hardware e versão do 

software embarcado.

6. Considerações Finais

A internet proporciona a cada dia novas utilidades e comodidades para seus usuários. Pode-se 

pagar contas, fazer compras e até alugar filmes e comprar transmissões de partidas de futebol 

sem ter que sair de casa. Os usuários de uma rede, por sua vez querem cada vez mais velocida-



de, segurança, estabilidade e conforto, sem se interessarem pelo funcionamento e tecnologias 

empregadas na rede ou com o que ocorre por detrás da rede.

Os objetivos traçados inicialmente no presente trabalho foram atingidos quase em sua totalida-

de e, em certos pontos, até superados. Os problemas que surgiram exigiram a busca de solu-

ções que auxiliaram a melhorar a performance do progra-ma como um todo. À medida que no-

vas idéias iam surgindo, foram incorporadas ao projeto.

O único objetivo que não foi totalmente alcançado foi no aspecto de adquirir conhecimento em 

SNMP. No desenvolvimento do módulo Servidor (descrito em 4.2.1) foi implementado um 

agente SNMP, cuja implementação da MIB vem dos plugins, onde cada plugin registra as va-

riáveis referentes ao tipo de equipamento que o plugin trata. Como foi considerado problema 

de pouca urgência, somado com sua alta complexidade além da necessidade de se aprender 

uma nova linguagem, ficou decidido que a MIB do plugin proposto nesse trabalho seria imple-

mentada posteriormente, para que não houvesse atraso no projeto.

O ritmo do desenvolvimento da arquitetura de plugins superou o cronograma estabelecido no 

início, favorecendo a fase de testes e depuração, levando a um produto mais confiável. Já o rit-

mo do desenvolvimento do plugin proposto teve constantes atrasos, que foram na verdade 

causados por atrasos na implementação do integrador de gerência. Obviamente, não seria pos-

sível desenvolver um plugin para uma aplicação, sem que a mesma não estivesse pronta e fun-

cionando corretamente.

O sistema está praticamente pronto, faltando apenas alguns testes de robustez para ser liberado 

aos clientes. Quando estiver instalado e em operação junto aos clientes, deverão surgir suges-

tões de melhora para este software, o que propiciará a implementação de sistemas ainda me-

lhores.
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