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1.  Introdução
Durante o processo de desenvolvimento de um software junto com o IcBox, podem existir dúvidas quanto ao 
funcionamento da identificação de chamadas pelo IcBox. Este documento visa fornecer ao 
programador/técnico ferramentas para diagnosticar se o problema de identificação está ocorrendo com o 
IcBox ou com o software hospedeiro.

2. Pré-requisitos
-computador/notebook com windows (xp, 7, 8), preferencialmente 32 bits
-IcBox (convencional ou ramal)
-Linha telefônica com serviço de identificação de chamadas habilitado. Se possível realizar um teste utilizando 

um identificador de chamadas convencional para se ter certeza quanto ao funcionamento do serviço.
 -Aplicação hospedeira que irá se comunicar com  o Icbox

3. Diagnóstico por software sniffer serial.

Para este diagnóstico é necessário utilizar um software sniffer da porta serial. Como o icbox é instalado como 
uma porta serial virtual, não é possível utilizar um sniffer serial por hardware. Neste documento utilizaremos o 
programa Free Serial Monitor da HHD Software.  Este programa pode ser obtido gratuitamente em :http://www.serial-
port-monitor.com/Download/free-serial-port-monitor.exe , caso o link não esteja ativo, faça o download em 
http://www.serial-port-monitor.com/ 

3.1 Faça a instalação como usuário administrador.
3.2 Certifique-se de que não haja qualquer aplicação com a porta COM do Icbox aberta.
3.3 Após instalar o Free Serial Monitor, abra o programa e selecione “New Session” na opção de menu “File”.

3.3 No diálogo “New Session” selecione “Serial Port Monitor” e clique em “Avançar”;
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Ilustração 1: Nova sessão

http://www.serial-port-monitor.com/
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3.4  Na lista de opções,  selecione a porta COM onde o IcBox está instalado e clique em “Avançar”. 
◦ Caso não saiba qual é a porta COM do IcBox,  você pode consultar no “Gerenciador de dispositivos” 

do Windows, sob o grupo “Portas COMe LPT”  (Ilustração 4).
◦ Caso receba uma mensagem indicando erro ou que a porta já está aberta, verifique se existe alguma 

outra aplicação conectada ao Icbox. Se o erro persistir, reinicie o computador.

FO013_PDI.R06                                                   Página 2 de 5

Ilustração 4: Gerenciador de Dispositivos

Ilustração 2: Selecione "Serial Port Monitor"

Ilustração 3: Selecione a porta do IcBox
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3.5 Selecione as 3 primeiras opções da lista (Data View, Line view, Request view) e clique em “Avançar” e 

“Concluir”

3.6 Uma janela com 3  divisões será  apresentada.  Verifique se a porta está iniciada (Menu “Tools”, opção 
“Start”  selecionada).  Inicie  a  aplicação  hospedeira  que  irá  se  conectar  ao icbox  e  abra  a  porta 
correspondente ao IcBox. Caso a conexão ocorrer com sucesso, aparecerá “ Port Opened by process 
“xyz.exe”, onde xyz é o nome da sua aplicação. Caso não veja esta mensagem, encerre a sua aplicação,  
o Serial Port Monitor, desconecte e reconecte o IcBox e tente novamente.

◦ Request view: apresenta as requisições e respostas na ordem em que aconteceram. É acompanhado 
de um time stamp com a data e hora, no caso de resposta, também apresenta a diferença do tempo 
entre pergunta e resposta. A primeira coluna mostra os dados em hexadecimal, a segunda coluna 
apresta  a  informação  no  caractere equivalente  em  ASCII.  Para  caracteres  não  imprimíveis,  é 
apresentado um “.”;

◦ Data view: apresenta somente os dados das respostas;
◦ Write view: apresenta somente os dados das requisições;
◦ No exemplo a seguir, pelo Realterm foi enviado um comando “@CV” e a resposta foi ICB0.41
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Ilustração 5: Opções de visualização

Ilustração 6: Serial Port Monitor em execução
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3.7 Exemplo de captura de informações de identificação:
• Neste exemplo, foram capturados os eventos de ligações de entrada identificada, atendida e 

encerrada. 
• Note que não foi enviado qualquer comando ao icbox. No momento da identificação, o icbox gera 

evento e envia para a porta serial.

3.8 Para encerrar Free Serial Monitor, primeiro encerra a aplicação hospedeira (neste exemplo o RealTerm),  
depois selecione no menu “Tools” a opção “STOP” (  ou  o icone STOP ). Depois Feche a aplicação “Free Serial 
Monitor”. Finalizar o Free Serial Monitor antes da aplicação hospedeira ou desconectar o Icbox do computador pode 
ocasionar travamentos no windows.  
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Importante: Utilize o “ Free Serial Monitor” apenas para fins de diagnóstico de 
comunicação, pois como ele intercepta a comunicação serial , um atraso é 
adicionado na comunicação. Não o utilize para tomar tempos na comunicação
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