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Este tutorial é altamente baseado no tutorial Bluetooth in Slackware HOWTO [1], que está citado nos 
créditos. Bom, na realidade, a intenção era rodar toda uma plataforma de gerenciamento de celular 
no  meu  Linux.  
Infelizmente, até o momento não consegui isto, mas em compensação, a possibilidade de montar o 
sistema  de  arquivos  do  meu  Nokia  6600  foi  sem  dúvida  altamente  interessante.  
Na realidade, não garanto o funcionamento com outros Symbian, mas ao que parece no site do 
desenvolvedor [2], roda em diversos outros aparelhos da Nokia e com Symbian. Assim, o ideal é 
consultar o site e ver se o seu aparelho consta como compatível com esta ferramenta. 
Outro  ponto.  O  meu  Bluetooth  é  um  daqueles  dongle  Bluetooth,  ou  seja,  aqueles  famosos 
chaveirinhos pequeninhos que são vendidos no Mercado Livre. São pequenos adaptadores USB para 
Bluetooth.  
Pelo seu pequeno preço, são vendidos para caramba por aí, e quebram um bruta galhão :-) 
Tendo em mãos o adaptador Bluetooth e um aparelho compatível,  você precisa então,  ter  um 
sistema  operacional  que  suporte  o  Bluetooth.  
O kernel do Linux já suporta a algum tempo esta tecnologia. E, o Slack, como não poderia deixar de 
ser, já, em seu kernel padrão, vem com isto ativado. Mas se você for daqueles nerds, como eu, que 
não aguenta simplesmente acreditar que existe, vá ao seu diretório /usr/src/linux : 

< M > Bluetooth subsystem support
  < M > L2CAP protocol support
  < M > RFCOMM protocol support
   <*> RFCOMM TTY support
  Bluetooth device drivers --->
    < M > HCI USB driver

Se estiver assim, no seu, ótimo. Se não estiver, a coisa fica mais chata. Aí, é procurar um bom 
tutorial de compilação de kernel e correr atrás de compilar o seu bichinho. 

Após isto, você precisa instalar o dbus. No meu caso, eu fiz o pacote do dbus via source, como é 
explicado no tutorial citado no início do texto. Mas, configurando o swaret com os repositórios do 
site Slackwarecurrent.net, você resolve boa parte dos seus problemas. 

Para configurar o seu swaret, coloque as duas linhas abaixo no seu arquivo de configuração : 

ROOT=http://de.slackware-current.net/slackware-current/
REPOS_ROOT=slackware-current%http://de.repos.slackware-current.net/

Após isto, faça os passos de sempre : 

# swaret --update 

E deixe que o mesmo baixe as listagens de pacotes dos repositórios. Logo depois, para instalar o 
dbus, é só fazer o seguinte : 

# swaret --install dbus 

e instalar os pacotes que forem citados. Com isto você tem o protocolo dbus, que fornece uma 
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camada de abstração para mensagens de sistema utilizando aplicações e o hardware. No nosso 
caso,  iremos  utilizar  isto,  por  causa  do  Bluez,  que  é  a  ferramenta  utilizada  para  gerenciar  o 
Bluetooth no Linux. 

Para instalar, tendo o nosso amigo swaret, configurado para o repositório do Slackware-current.net, 
digite no prompt ( como root ) : 

# swaret --install bluez-libs
# swaret --install bluez-utils

...
passkey "< insira aqui sua senha >";
...

Abaixo, as configurações que você vai ter que possuir em /etc/bluetooth/hcid.conf : 

device {
...
 class 0xff0100;
        
 # For some mobile phones you will have to tag your system
 # as a Audio/Handsfree device to be able to use your computer
 # as a Handsfree (only when connecting from the phone)
 # class 0xff0408;

 iscan enable; pscan enable;
 lm accept;
 lp hold,sniff,park;

}

No diretório bluetooth, procure o arquivo rfcomm.conf, onde o device, em vermelho, é o endereço 
bluetooth do seu aparelho celular : 

#
# RFCOMM configuration file.
#

rfcomm0 {
#       # Automatically bind the device at startup
        bind no;
#
#       # Bluetooth address of the device
        device 00:0E:6D:00:E0:00;
#
#       # RFCOMM channel for the connection
        channel 1;
#
#       # Description of the connection
#       comment "Example Bluetooth device";
}

Logo após, tente parear o seu computador com o computador. Se você já tiver pareado o seu celular 



com o computador via Windows ( no Nokia PC SUITE ), é só partir para o abraço. 

Finalizando,  você  deve  colocar  o  p3nfs  rodando.  Um bom jeito  é  baixar  o  pacote  p3nfs-x.x-
1.pkg.tar.gz, e executar os passos seguintes para criar um pacote Slackware bunitão :-)

# mkdir p3nfs 
# mv p3nfs  p3nfs-x.x-1.pkg.tar.gz p3nfs
# tar -xvzf  p3nfs-x.x-1.pkg.tar.gz 
# rm -rf *.gz
# makepkg p3nfs-x.x-x.noarch.tgz

Logo após é só utilizar o installpkg para instalar o pacote. Feito isto, você passa a ter o p3nfs no seu 
sistema.  
Uma coisa que deve ser lembrada, é, que, como para o nfs, você precisa do portmap. Para ter 
certeza que tem o portmap instalado, procure o arquivo r/etc/rc.d/rc.rpc. Caso não tenha, instale o 
portmap, com o swaret, utilizando : 

# swaret –install portmap 

Aí, faça os passos de sempre para tornar o serviço carregável no boot. 

Finalmente, agora, vamos colocar rodando o p3nfs :-) 

Baixe, no site do p3nfs[2], o arquivo do p3nfs para rodar no seu celular. Com ele é que você vai abrir 
a possibilidade de montagem do seu celular via Linux. O arquivo, para os N6600, pelo menos no 
momento em que este tutorial foi criado, é o nfsapp-5.19.series60-v1.sis .

Se você não tem como instalar o arquivo via bluetooth ( Windows ), baixe-o via conexão wap. De 
posse do programa instalado, vamos aos outros pontos necessários. 
 
Um ponto interessante é que primeiro,  para conectar  ao celular,  devemos criar  os devices do 
rfcomm, que não são padrão do sistema, portanto,  não são criados por padrão pelo MAKEDEV. 
Assim, use o comando abaixo, para criar os devices do rfcomm :

# cd /dev && mknod rfcomm0 c 216 0 && mknod rfcomm1 c 216 1

Com isto você criou os devices necessários abrir a conexão com o celular. 

Após isto, tendo certeza de tudo rodando, vamos lá : 

# /etc/rc.d/rc.rpc restart 
# /etc/rc.d/rc.bluetooth restart 

Com isto, você reinicia os serviços do bluetooth e já pode colocar em operação do NFS com o seu 
celular. Com o comando hciconfig, você irá trabalhar com as interfaces bluetooth como se fossem 
placas de rede ( ifconfig ). 

bash-3.1# hciconfig -a 
hci0:   Type: USB
        BD Address: 00:00:00:00:00:00 ACL MTU: 0:0 SCO MTU: 0:0
        DOWN 
        RX bytes:0 acl:0 sco:0 events:0 errors:0
        TX bytes:0 acl:0 sco:0 commands:0 errors:0

De posse do sua interface, é só digitar o comando : 
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# hciconfig hci0 up 

Com o comando hcitool, você procura a interface que está ligada para receber a conexão bluetooth : 

bash-3.1# hcitool scan 
Scanning ...
        00:0E:6D:72:E0:93       Ataliba N6600

De posse do endereço bluetooth, tente pingar o mesmo ( sim, existe o ping bluetooth ) : 

bash-3.1# l2ping  00:0E:6D:72:E0:93 
Ping: 00:0E:6D:72:E0:93 from 11:11:11:11:11:11 (data size 44) ...
0 bytes from 00:0E:6D:72:E0:93 id 0 time 59.91ms
0 bytes from 00:0E:6D:72:E0:93 id 1 time 23.75ms
0 bytes from 00:0E:6D:72:E0:93 id 2 time 23.73ms
0 bytes from 00:0E:6D:72:E0:93 id 3 time 23.78ms
0 bytes from 00:0E:6D:72:E0:93 id 4 time 23.76ms
0 bytes from 00:0E:6D:72:E0:93 id 5 time 23.79ms
6 sent, 6 received, 0% loss

Agora vamos criar a interface rfcomm : 

bash-3.1# rfcomm bind 0 00:0E:6D:72:E0:93 13 
bash-3.1# rfcomm 
rfcomm0: 00:0E:6D:72:E0:93 channel 13 clean 

Onde, no meu caso, eu coloquei o rfcomm trabalhando no canal 13. 

Vá ao seu celular, e coloque o nfsapp rodando. No diretório /mnt, crie o ponto de montagen psion .

# mkdir /mnt/psion

Finalmente, após isto tudo, é só colocar o p3nfsd rodando : 

bash-3.1#  p3nfsd -series60 -dir /mnt/psion  -tty /dev/rfcomm0
p3nfsd: version 5.19, using /dev/rfcomm0 (115200), mounting on /mnt/psion
p3nfsd: to stop the server do "ls /mnt/psion/exit". (pid 3333)

Depois, é só ir ao diretório e dar um ls : 

bash-3.1# ls /mnt/psion/
C:  D:  E:  Z:
bash-3.1# ls /mnt/psion/E\:/
Images  Others  Sounds  System  Videos

E,  copiar  e deletar arquivo diretamente no filesystem do seu celular.  Lembrando, que, como o 
próprio autor do programa diz, não é aconselhável fazer backups com este programa. Na realidade, 
o  problema  é  que  o  p3nfs  não  consegue  ler  alguns  arquivos  no  telefone,  que  são  abertos 
exclusivamente por aplicações ( Calendário/etc ). 
Assim, no caso de um backup você pode perder muita coisa interessante. 

Mesmo assim, o p3nfs é uma opção legal para quem não quer perder tempo em abrir programas 
pesados, simplesmente quando quer mandar um arquivo ou outro para dentro do celular. 

Como sempre, dúvida, sugestões ao tutorial, é só mandar um mail :-)
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