
PROJECTE FINAL DE CARRERA

Desenvolupament de 
serveis avançats 

Push-to-talk over cellular 
basats en SIP

Arnau Vàzquez Palma

Director: David Viamonte

Ponent: Ana M. Calveras Auge

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de 

Telecomunicació de Barcelona

Universitat Politècnica de Catalunya

Barcelona, novembre 2008





Moltíssimes gràcies als companys de Genaker, 

i especialment al Pascal i al David,

per l’ajuda que m’han proporcionat en tot moment.

   





ÍNDEX

.....................................................................................................................Prefaci 1

....................................................................................................................Introducció 1

.........................................................................................................................Genaker 2

....................................................................................................Motivació i objectius 2

.........................................................................................................................Glossari 3

.....................................Descripció de la tecnologia Push-to-Talk over Cellular 5

....................................................................................Visió general del sistema PoC 5

................................................................................................................Introducció 5

...........................................................................................Estat comercial del PTT 5

.........................................................PTT davant de les tecnologies PMR (TETRA) 6

.........................................................................Estandardització del PoC: OMA 1.0 8

................................................................................Estudi detallat del sistema PoC 11

.........................................................................................Arquitectura del sistema 11

................................................................................................................Protocols 13

.............................................................................IP Multimedia Subsystem (IMS) 22

..........................................................................................Tipus de sessions PoC  23

..........................................................................................Control del floor i TBCP 24

.....................................................................................................Treball realitzat 27

...................................................................................................................Client PoC 27

...............................................................................................Funcionament bàsic 27

...........................................................................................Client PoC de Genaker 27

.......................................................................Network Address Translation (NAT) 28

................................................................................................Integració de STUN 31

..............................................................................................................Servidor PoC 37

.........................................................................................Funcionament i tasques 37

.......................................................................................Servidor PoC de Genaker 37

......................................................................Estat i arquitectura del prototip previ 38



...................................................Característiques del servidor PoC desenvolupat 38

.........................................................................................Millores implementades 39

................................................................................Línies futures i conclusions 49

..........................................Possibles millores del servidor OMA PoC de Genaker 49

.............................................Previsions de futur per al Push-to-Talk over Cellular 49

................................................................................................................Conclusions 50

...........................................................................................................Bibliografia 52

................................................................................................................Annexes 55

Annex 1: Serveis disponibles a TETRA i potencialment implementables a PoC55

Annex 2: Flux de senyalització de trucades PoC adhoc i prearranged sobre 
......................................................................................................................demanda 57

Annex 3: Exemple d’oferta i resposta SDP per a una sessió PoC adhoc one-to-
..............................................................................................................................one. 58

.............................................................Annex 4: Diagrama d’estats del client PoC 59

.........................................................................................Annex 5: Algoritme STUN 60

...........Annex 6: Intercanvi de correus amb el responsable de Stun4j, Émil Ivov 61

......................................................Annex 7: Diagrames d’estats del servidor PoC 62

............................................................................................................Altres annexes 64



1. Prefaci

1.1. Introducció

En el món ràpidament canviant de la telefonia mòbil, tant operadors de xarxa com 

fabricants de terminals s’esforcen per seguir oferint característiques diferenciadores o 

productes de valor afegit per tal de mantenir la fidelitat dels seus clients, atreure’n de 

nous o augmentar els ingressos per ús de la xarxa. En aquest sentit, la recent 

actualització de les xarxes de connexió per permetre el proveïment de la tecnologia 3G 

obre la porta a un món de possibilitats gràcies a l’increment de l’amplada de banda i la 

integració amb Internet. Les companyies del sector mòbil s’han afanyat a desenvolupar 

aplicacions i serveis tant per al client professional com per al públic en general.

En aquest context de diversificació de serveis s’emmarca l’aparició del push-to-

talk, un sistema de comunicació de veu bidireccional (half-duplex) que va tenir un cert 

èxit als Estats Units a finals dels 90 i que operadors de tot el món han anat implementant 

des de principis d’aquest segle (Alemanya, Nova Zelanda, Japó, Mèxic, Suècia i fins i tot 

Espanya).

El push-to-talk o PTT segueix el mateix patró de funcionament que el sistema ràdio 

conegut com a walkie-talkie: per parlar és necessari prémer un botó quan ningú més 

estigui transmetent i la nostra veu arribarà a tots aquells que estiguin en el nostre mateix 

canal o sessió. El PTT està pensat per resoldre les comunicacions de veu instantànies, 

sovint on un usuari es comunica alhora amb múltiples destinataris que estan preparats 

per ser contactats en qualsevol moment. Per aquestes característiques, el PTT és ideal 

per a aquells sectors professionals on es requereix la coordinació d’un grup de 

treballadors, generalment per part d’un cap que pot portar un terminal mòbil o controlar la 

sessió des d’un ordinador central. Per exemple, sectors com el de la construcció, la 

logística o els cossos de seguretat poden estar interessats en un sistema de comunicació 

àgil i flexible com el PTT.

Com ha demostrat l’èxit del PTT als EUA, els usuaris particulars també poden 

trobar el servei d’una gran utilitat, de cara a comunicar-se amb la família o els grups 

d’amics. Tanmateix, per a que el PTT pugui esdevenir un sistema socialment estès, és 

necessari que es garanteixi la interoperabilitat entre diferents terminals i proveïdors de 

telefonia. Aquest és el motiu pel qual l’Open Mobile Alliance va començar el 2003 a 

treballar en l’estàndard Push-to-Talk  over Cellular, que va culminar en una primera 

versió el 2005. Des de llavors, s’observa que els operadors han anat migrant les seves 

infraestructures pre-estàndard al nou sistema, al mateix temps que es presenten els 

primers terminals compatibles.
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Donada la important reactivació del mercat del push-to-talk que suposarà el 

desplegament de l’estàndard, vaig trobar una bona oportunitat el fet de poder 

desenvolupar un producte que servís a Genaker per millorar el seu posicionament en 

aquest sector. La meva tasca principal en aquest projecte ha sigut el desenvolupament 

d’un servidor OMA PoC que sigui capaç de gestionar diversos tipus de sessions entre 

clients compatibles amb l’estàndard, però també he treballat per millorar la llibreria de 

desenvolupament per a clients OMA PoC de Genaker. 

A part del primer capítol introductori, aquesta memòria consta de tres parts. En el 

capítol 2 faig un anàlisi complet del sistema de comunicació PTT, primer des d’una 

perspectiva global i després centrant-me en els detalls més rellevants de l’estàndard 

OMA PoC i dels protocols sobre els quals està dissenyat. En el tercer capítol dedico un 

apartat a cada un dels elements més importants del sistema: el client i el servidor PoC. 

N’explico el rol general i les limitacions concretes de les implementacions de Genaker que 

he corregit amb aquest treball. En aquest tercer capítol explico també el procés que he 

dut a terme per tal de resoldre els requeriments previstos i la solució final implementada. 

Finalment, en el quart capítol presento les conclusions obtingudes del treball realitzat, i 

n’exploro les possibilitats de continuació o ampliació.

1.2. Genaker

L’any 2003, Nokia va decidir concentrar la seva activitat de recerca i 

desenvolupament a les oficines de Finlàndia, tancant així els centres que tenia en 

diversos països. Vuit dels treballadors de la filial situada al Prat de Llobregat van decidir 

invertir 83.000 € de recursos propis per crear Genaker [1]. La nova empresa, inicialment 

sota l’empara del Trampolí Tecnològic de La Salle i actualment amb seu a la Gran Via de 

Barcelona, tenia com a objectiu aprofitar els coneixements dels seus integrants per fer-se 

un lloc en el desenvolupament de productes innovadors per a les comunicacions mòbils. 

Cinc anys després, Genaker ha aconseguit posicionar-se com a líder mundial en el 

desenvolupament de clients PoC per a ordinadors i en aplicacions PoC amb valor afegit, 

amb un pressupost pel 2008 de prop d’1.5 milions d’euros i una plantilla de vint 

treballadors. Els seus productes estan sent utilitzats o provats per més de vint operadors 

arreu del món i té acords de col·laboració estratègica amb els tres principals fabricants de 

xarxes de telecomunicacions mòbils del món.

1.3. Motivació i objectius

En començar aquest projecte, el meu tutor a Genaker i jo vam acordar diversos objectius 

relacionats amb la tecnologia Push-to-talk over Cellular de l'Open Mobile Alliance que 

podien suposar un valor afegit per a l’empresa:
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1. D’una banda, desenvolupar, a partir d'un prototipus ja existent, un servidor push-to-

talk  que fos compatible amb l'estàndard OMA PoC 1.0. Aquest servidor hauria de 

permetre la realització de diversos tipus de sessions de veu i suportar algunes 

característiques addicionals per tal de servir com a entorn de test per al 

desenvolupament de productes comercials. El fet de tenir un servidor estrictament 

compatible amb l’estàndard asseguraria que els clients push-to-talk desenvolupats a 

Genaker poguessin interoperar amb productes de terceres empreses. Aquest treball, a 

més, em permetria obtenir una visió alhora global i detallada de l’estàndard, doncs 

caldria estudiar ben a fons la definició particular de cada funció a implementar.

2. De l’altra, modificar un client PoC existent per permetre'n la utilització en entorns 

on es faci traducció de les adreces de xarxa (NAT). Per exemple, quan el client 

s’executa des de l’interior d’una Intranet corporativa, la seva adreça IP interna no 

coincideix amb l’adreça que veuen el servidor o els altres clients que es puguin trobar 

amb connexió directa a la xarxa. Això impossibilita la comunicació per a protocols 

complexos en què cal conèixer l’adreça real del client, com per exemple els que es fan 

servir en l’estàndard PoC. D’un client de comunicació comercial com els que 

desenvolupa Genaker s’espera que sigui capaç de funcionar fins i tot en aquest tipus 

de situacions desfavorables.

3. Analitzar el rendiment dels canvis  introduïts en el client PoC. Un cop assolit el 

segon objectiu, caldria avaluar-ne les conseqüències. És un fet que el sistema de 

superació de NAT suposa un retard per als serveis en temps real com el PoC, i 

m’agradaria quantificar-lo i veure si suposa un detriment en l’experiència de l’usuari.

1.4. Glossari

3GPP: 3rd Generation Partnership Project. Consorci de grups i empreses del sector de 

les telecomunicacions que treballen conjuntament per possibilitar el desplegament 

internacional d’un sistema de telefonia mòbil de tercera generació. 

AUID: Application Unique ID, identificador de cada una de les funcions que pot realitzar 

un servidor XDM.

IETF: Internet Engineering Task Force, cos d’estandardització de les tecnologies de 

l’àmbit d’Internet.

NAT: Network Address Translation, procés de reutilització d’adreces IP.

OMA: Open Mobile Alliance. Organisme estandarditzador de tecnologies relacionades 

amb les comunicacions mòbils.

PoC: Push-to-talk over cellular. Estàndard redactat per OMA per al push-to-talk amb 
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terminals cel·lulars mòbils.

PTT: Push-to-talk. Sistema de comunicació half-duplex en que per parlar cal prémer un 

polsador.

P2T: Un altre acrònim per a push-to-talk.

RFC: Request For Comments. Document de l’IETF que defineix un estàndard. Estan en 

constant revisió i millora.

RTP: Real-time Transport Protocol, definit a l’RFC 3550 [2].

RTCP: RTP Control Protocol, definit també a l’RFC 3550 i complementari a RTP.

SDP: Session Description Protocol, RFCs 4566 [3] i 3264 [4].

SIP: Session Initiation Protocol, definit a l’RFC 3261 [5].

STUN: Simple Traversal of UDPs through NAT. Mecanisme de superació de NAT [6].

URI: Uniform Resource Identifier.

URL: Uniform Resource Locator.

XCAP: XML Configuration Access Protocol. RFC 4825 [7].

XDM: XML Document Management, sistema de gestió de documents XML per OMA.

XML: Extensible Markup Language. Llenguatge estructurat i extensible que permet 

representar una gran varietat de dades. Definit a [8].

XSD: XML Schema Definition. Defineix les restriccions que ha de complir un cert tipus de 

document XML en termes d’elements i atributs. Permet discernir si un XML donat és vàlid 

per al seu tipus o no.
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2. Descripció de la tecnologia Push-to-Talk over Cellular

2.1. Visió general del sistema PoC

2.1.1. Introducció

Push-to-talk (PTT), literalment “prémer per parlar”, és un sistema de comunicació en 

el que, per enviar un flux de veu, l’emissor ha de demanar permís a la xarxa prement un 

botó. Com que en tot moment només un client pot estar emetent al mateix temps, la xarxa 

pot decidir no donar permís a qui ho ha demanat en funció de si algun altre client ja està 

transmetent o si algú amb més prioritat ha demanat permís per parlar al mateix temps. 

Quan se li ha concedit el permís (el floor, en anglès), l’emissor ha de seguir prement el 

botó fins que vulgui deixar de parlar. Aquest sistema és el que s’utilitza en els terminals 

ràdio coneguts popularment com a walkie-talkie.

PoC significa PTT over Cellular; el mateix sistema de comunicació però utilitzant 

telèfons mòbils com a clients. En concret, aquesta nomenclatura se sol fer servir per a 

sistemes de commutació de paquets basats en els protocols SIP per a la senyalització i 

RTP per a la transmissió de la veu [9]. D’aquesta manera, l’usuari pot alternar les 

trucades telefòniques habituals amb la comunicació de ràfegues, a més de la possibilitat 

de gaudir de les funcions addicionals que un terminal d’aquesta mena sol incloure.

El principal avantatge del PoC respecte de la telefonia tradicional és la facilitat i 

rapidesa d’establiment de trucades, especialment les de grup. Com si es tractés d’un 

client de missatgeria instantània o de veu sobre IP, podem seleccionar els contactes amb 

qui volem comunicar-nos d’una llista on es mostri la seva disponibilitat i convidar-los a 

una sessió conjunta. Aquesta petició, en realitat, no anirà dirigida directament als clients 

finals sinó que serà processada per un servidor, que serà l’encarregat de gestionar la 

sessió i qui convidarà els altres usuaris. Els que responguin de forma afirmativa podran 

comunicar-se simultàniament entre ells prement el botó destinat a tal efecte. Tot el procés 

d’establiment dura entre 0 i 2’5 segons [10]. Quan un client vulgui deixar la sessió, tan 

sols ha d’enviar una petició de desconnexió al servidor, qui la retransmetrà als clients i 

deixarà d’enviar-li el flux de veu i d’informació dels que hi continuïn. Finalment, quan tots 

els participants de la sessió l’hagin abandonada, el servidor la considera acabada i 

n’allibera els recursos associats.

2.1.2. Estat comercial del PTT

El primer operador a introduir comercialment el PTT mòbil va ser Nextel als EUA, 

l’agost del 1993 [9]. A partir de llavors diversos competidors van intentar oferir serveis 

similars, cadascú amb el seu protocol i sobre la seva xarxa. Mentre Nextel feia servir 
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terminals Motorola que eren capaços d’operar dins la seva xarxa iDEN o directament 

entre ells [11], Sprint va intentar-ho amb la tecnologia ReadyLink [12] i terminals Sanyo i 

Samsung. Nextel va comprar la tecnologia QChat desenvolupada per Qualcomm amb 

vistes a proveir un servei millor. A finals del 2004, Sprint i Nextel es van fusionar [13], i la 

nova companyia va decidir mantenir els usuaris iDEN però proveir també un servei QChat 

que fos interoperable amb el primer, un objectiu que ha fet realitat aquest any [14]. Altres 

competidors del mercat americà són Alltel amb el seu Touch2Talk, Verizon Wireless - 

recentment també amb Qchat - i AT&T (prèviament Cingular Wireless). En total, es 

calcula que hi ha uns 64 milions de subscriptors de serveis PTT en tot el país [15].

A la resta del món, nombrosos operadors han anat introduint progressivament el 

servei des de l’any 2000, i a l’estat espanyol tant Telefónica Móviles com Vodafone 

ofereixen un servei d’aquestes característiques, tot i que no l’han promocionat gaire. 

2.1.3. PTT davant de les tecnologies PMR (TETRA)

Hem comentat que el push-to-talk en xarxes cel·lulars té un comportament molt 

similar al de les tradicionals ràdios walkie-talkie; aquests dispositius, que formen part del 

que es coneix com a Private / Professional Mobile Radio (PMR), són àmpliament utilitzats 

en sectors governamentals i equips d’emergència com els cossos de seguretat o les 

ambulàncies. Aquests terminals utilitzen una xarxa pròpia, però connectada amb la xarxa 

pública, de forma que poden gaudir d’una gran fiabilitat i molt baixa probabilitat de 

congestió i al mateix temps ser capaços de comunicar-se amb un terminal fix. Per la 

transcendència de les seves comunicacions, els usuaris d’aquest tipus de servei tenen 

uns requeriments molt concrets i exigents. Com sol ser habitual, hi ha diversos sistemes 

que les satisfan, però l’estàndard més estès en aquest tipus de xarxes és el conegut com 

a Terrestrial Trunked Radio (TETRA), publicat per la ETSI el 1995.

Característiques comunes

Aquestes són algunes de les particularitats que fan del TETRA i el PTT sistemes 

ben diferents de les comunicacions cel·lulars habituals:

• Trucades de  grup: els dos sistemes permeten una gran flexibilitat en la gestió de 

trucades a múltiples usuaris i la capacitat d’entrar i sortir fàcilment d’una sessió en curs.

• Terminal de  despatx (dispatcher): molts sistemes PMR permeten la inclusió d’un 

centre de control i monitoratge del sistema. Tant a TETRA com a PTT és possible.

• Operació descentralitzada:  sovint els usuaris de PMR tenen la necessitat de 

comunicar-se entre ells sense fer servir la xarxa. D’aquesta forma poden abastar zones 
més àmplies que el que cobreix la infraestructura o seguir funcionant en situacions 

d’emergència. Alguns telèfons mòbils PTT ofereixen aquesta possibilitat.
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• Ràpid establiment de trucada: així com una connexió GSM pot trigar diversos segons 

a establir-se, els serveis de ràfegues asseguren un temps al voltant d’un segon o fins i 
tot menys, de forma que l’usuari pràcticament pot parlar just després de prémer el botó. 

PoC requereix que l’establiment duri un màxim de 2’5 segons [10], però a la pràctica els 
operadors busquen temps molt més curts per tal que l’usuari tingui una experiència 

similar al PMR. 

• Serveis avançats: els usuaris de PMR, en fer servir un servei més especialitzat, solen 

demanar serveis addicionals concrets que en el cas més heterogeni de la telefonia 
cel·lular pot no ser viable o no tenir sentit implementar. Per exemple, diferències de 

prioritat en l’ús de la xarxa amb interrupció de comunicacions en curs. Per a una llista 
més completa dels serveis que ofereix TETRA i que estan contemplats o poden ser 

fàcilment implementats en PTT, adreceu-vos a l’annex 1.

• Patrons de tràfic: en els sistemes de ràfegues, les trucades solen ser molt curtes i 

consisteixen en l’intercanvi d’unes poques frases entre els participants. A més, gràcies 
al sistema de control del permís per parlar, la participació de cada usuari sol estar 

limitada a 30 o 60 segons de forma que no es pugui blocar un canal. En els sistemes 
cel·lulars, la duració mitjana d’una trucada és d’uns dos minuts [16]. Una altra diferència 

és la destinació de les trucades: mentre que en els sistemes PMR el 90% de les 
trucades són dins la pròpia xarxa, en els cel·lulars una gran quantitat tenen com a 

origen o destinació la xarxa telefònica convencional o la xarxa mòbil d’un altre operador.

• Tarificació: els usuaris de PMR autoritzats per fer servir una xarxa poden fer-ho a 

voluntat, sense necessitat de pagar per trucada. A PTT el model de negoci que se sol 
fer servir és o bé nombre il·limitat de ràfegues o bé un cert nombre (per exemple, 1000) 

per un preu fix i després un petit cost addicional per cada ràfega extra.

Entre TETRA i PTT, però, també hi ha diferències substancials:

Avantatges de TETRA 

respecte a PTT

Inconvenients de TETRA 

respecte a PTT

TETRA permet comunicar amb tots els 

usuaris d’una certa regió geogràfica al 

mateix temps; en PoC aquesta 

funcionalitat es pot implementar però no 

es troba definida en el propi sistema.

El preu dels terminals és molt superior: 

rondava els 600 € el 2006 [39] per a un 

terminal bàsic. Terminals equiparables en 

prestacions a un telèfon de gamma alta 

pugen a 1600 € aquest mateix any [40].
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Avantatges de TETRA 

respecte a PTT

Inconvenients de TETRA 

respecte a PTT

Un operador TETRA té un nombre limitat 

d’usuaris, fet que vol dir que la capacitat o 

la congestió no solen ser un problema i en 

canvi es busca minimitzar els costos per 

infraestructura. A PoC, en compartir la 

xarxa amb els usuaris cel·lulars, sí que hi 

pot haver un problema.

La necessitat d’una xarxa específica per al 

servei signifiquen una barrera d’entrada 

important per a les empreses proveïdores 

del servei, i el cost repercuteix 

directament en l’usuari.

Especialment concebut per funcionar en 

qualsevol situació: contempla diversos 

mecan ismes per assegurar la 

comunicació quan el sistema estigui 

sobrecarregat, així com diversos tipus de 

trucada d’emergència.

La transmissió de dades mitjançant 

TETRA és eficient i assoleix grans 

distàncies sense repetidors, però en canvi 

és lenta comparada amb una connexió 

3G: 115 kbps [16] davant de diversos 

Mbps  de HSPA [41].

Figura 1: avantatges i inconvenients de TETRA davant PTT

2.1.4. Estandardització del PoC: OMA 1.0

Degut a la disparitat de grups de treball al voltant de les tecnologies de comunicació 

mòbil, el 2002 es va crear una organització que pretenia unificar criteris i evitar duplicació 

d’esforços. Fruit de l’acord de prop de 200 companyies del sector, l’Open Mobile Alliance 

té com a objectiu potenciar el creixement de la indústria de comunicacions mòbils 

mitjançant l’eliminació de barreres d’interoperabilitat entre els productes dels seus socis. 

El fet que les empreses més importants del sector es posin d’acord en la redacció dels 

estàndards que els afecten repercuteix positivament en els seus clients, que poden gaudir 

d’una experiència d’usuari més senzilla i coherent. D’aquesta manera, s’estimula la 

diferenciació de proveïdors de serveis o terminals en base a la innovació i a les activitats 

de valor afegit, enlloc de la possessió de tecnologies propietàries.

Ja hem vist com la introducció del PTT en el mercat va suposar el desplegament de 

diverses tecnologies propietàries incompatibles entre si. Encara avui en dia els clients 

d’un operador als EUA no són capaços de fer una trucada PTT a clients d’un operador 

rival, i és un possible inconvenient per als consumidors potencials que estan pensant 

contractar el servei. Per tant, era només qüestió de temps que l’OMA desenvolupés un 

estàndard obert per al Push-To-Talk: el PoC. La primera versió va aparèixer el març del 

2005, i va ser revisada en dues ocasions: el novembre del 2006 i el setembre del 2007 

[17]. Aquesta darrera revisió, la 1.0.2, és la que té estatus d’Approved Enabler a l’hora 

d’escriure aquestes línies, mentre que la 2.0 es troba encara en discussió però ja s’ha 
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publicat com a Candidate Enabler i s’espera que aviat sigui aprovada com a estàndard. 

Tot i això, hi ha pocs operadors que actualment ofereixin un servei OMA PoC, doncs 

sembla que només els europeus han apostat per aquesta tecnologia i el mercat PTT en el 

nostre continent encara no s’ha enlairat.

Tot i que la darrera versió disponible de l’estàndard PoC és la 1.0.2, a Genaker i en 

concret al llarg de la realització de tot aquest projecte he seguit la 1.0.1, doncs els primers 

clients PoC comercials basats en la nova versió encara trigaran uns mesos en arribar. 

Tanmateix, la majoria de diferències entre aquestes versions es redueixen a correccions 

d’errades en el document anterior i la resta de canvis són menors i no haurien de posar 

en perill la interoperabilitat entre usuaris, sempre i quan s’adhereixin a la mateixa versió 

major (1.0). A partir d’ara, doncs, quan em refereixi a l’estàndard PoC ho faré a la versió 

1.0.1 sempre que no indiqui el contrari, i tenint present que probablement l’afirmació sigui 

vàlida per a altres versions, siguin la 1.0.2 o la 2.0.

Premisses de disseny de l’estàndard OMA PoC

Quan es va començar l’especificació de l’arquitectura de l’estàndard, els membres del 

grup de PoC de l’Open Mobile Alliance es van proposar una sèrie d’objectius que havien 

d’acomplir [18]:

• OMA PoC havia de ser un servei basat en Session Initiation Protocol  (SIP), doncs és 

una de les àrees de més interès i creixement en el món d’Internet i les comunicacions 

mòbils. A més, en ser el primer servei d’aquestes característiques que es desplegaria a 

gran escala, havia de servir de punt d’entrada per altres serveis similars que estan en 

procés de discussió o d’estandardització.

• OMA PoC es basaria en especificacions ja existents de l’Internet Engineering Task 

Force (IETF), per tal de garantir-ne l’alineament amb les tecnologies d’Internet més 

acceptades i aprofitar el treball ja realitzat per altres grups. Aquesta premissa és vàlida 

també per qualsevol altre estàndard de l’OMA.

• OMA PoC seria un estàndard obert. Les especificacions resultants del treball de 

l’organització són accessibles públicament per a la seva revisió i implementació.

• Dos dels objectius més importants del treball de l’OMA són la interoperabilitat i la 

implementabilitat dels seus estàndards. D’aquesta forma terminals de diversos 

proveïdors haurien de poder interaccionar sense problemes. A més, el servei PoC es 

podria complementar fàcilment amb altres serveis OMA com el de presència o XDM.

• OMA PoC hauria de ser un servei escalable i eficient, de forma que pogués ser 

aplicable a entorns comercials amb milions d’usuaris.

• Finalment, OMA PoC s’hauria de poder implementar damunt de les xarxes cel·lulars IP 

presents i futures, sempre i quan suportessin un mínim de funcionalitat com la capacitat 

d’enrutament de missatges SIP. A més, OMA es preocupa especialment de que els seus 

9



estàndards interoperin de forma transparent amb tecnologies IP multimèdia com 

l’anomenat Internet Multimedia Subsystem (IMS), definit pels grups 

d’estandardització 3GPP i 3GPP2 [19].

Estructura de l’estàndard

L’estàndard PoC el conformen diversos documents:

Tipus Documents Utilitat

Definició global
Enabler Release 

Definition

Descripció qualitativa del PoC, llistat dels 

documents de l’estàndard i definició de 

les capacitats obligatòries i opcionals 

d’un servei PoC.

Requeriments PoC Requirements

Defineix els requeriments de disseny 

d’alt nivell que ha de complir tot sistema 

PoC. També proporciona un llistat 

informatiu de casos d’ús en què el PoC 

pot ser útil, definint-ne els actors 

implicats i les passes per completar-los 

amb èxit.

Arquitectura PoC Architecture

Definició dels blocs funcionals que 

participen en un servei PoC, els seus 

rols i les relacions entre ells.

Especificació 

detallada

PoC Control Plane

Tracta els detalls de la implementació i 

control de l’establiment i finalització de 

sessions.

PoC User Plane

Defineix els detalls de la gestió dels 

fluxos d’àudio i TBCP durant la sessió 

PoC.

PoC XDM

Estableix l’estructura dels documents 

XML necessaris per al servei PoC (grups 

de trucada i llistes de contactes).

Figura 2: descripció dels documents de l’estàndard OMA PoC

Així com els esquemes XML (plantilles XSD) dels documents necessaris per al servei.
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2.2. Estudi detallat del sistema PoC

2.2.1. Arquitectura del sistema

Esquema lògic de PoC

En aquest esquema de [20] es mostra la relació entre PoC i altres especificacions 

d’OMA, com són el sistema de gestió de documents XML (XDMS) i el mòdul de 

presència. També s’identifiquen algunes de les tasques més importants que ha de dur a 

terme el servidor per tal d’integrar-se a la xarxa d’un operador.

Figura 3:  Esquema lògic de PoC

El client utilitza l’XDMS per emmagatzemar les llistes de contactes, els documents 

de grups i certes preferències personals, com les llistes d’usuaris bloquejats. Al mateix 

temps, també fa servir el mòdul de presència de la xarxa per mostrar a la resta d’usuaris 

el seu estat en el servei (disponible o no, absent, estat anímic, localització geogràfica...).   

Un altre tipus de preferències, els anomenats PoC Service Settings, s’emmagatzemen 

directament en el servidor PoC i contenen opcions com el bloqueig total de trucades 

entrants. El terme proveïment (provisioning) fa referència a l’accés per part de l’operador 

a certs paràmetres de configuració del servei en el terminal de l’usuari. 

El servidor, lògicament, també ha de tenir accés als documents de l’usuari, per 

exemple per conèixer els integrants d’una sessió de grup preestablert o conèixer la seva 

disponibilitat per re-enviar-li o no una invitació entrant. El fet que el servidor PoC tingui 

accés a aquestes dades vol dir que ha de ser capaç de protegir-les d’usuaris maliciosos. 

Gràcies a la connexió amb el registre d’usuaris i/o una base de dades el servidor també 

ha de poder identificar els usuaris autoritzats i correctament autenticats. Finalment, als 

servidors comercials en funcionament també se’ls demana que puguin mesurar la 

utilització del servei per part d’un usuari, que servirà per calcular-ne el cost associat.
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Esquema de blocs de PoC

Figura 4: Esquema de blocs de PoC

En aquest esquema més detallat de [20] podem veure tots els elements que formen 

part d’un servei PoC i la forma en què interactuen entre ells. Es pot observar que el client 

PoC és una part del que OMA anomena User Equipment (UE), el terminal de l’usuari. 

Altres funcionalitats requerides en el terminal són el client XDM  - que porta la 

comunicació amb l’XDMS -, els mòduls de presència - Watcher, o observador de la 

presència d’altres usuaris, i Presence source o font generadora d’informació de la 

presència pròpia - i el client de gestió de dispositiu (Device Management, DM) que 

s’encarrega del proveïment de la configuració externa.

A través de la xarxa de l’operador, el client accedeix al subsistema IP que serveix 

de capa de control per a tota la comunicació PoC. OMA defineix que aquest hauria de ser 

l’IP Multimedia  Subsystem (IMS), que serà descrit més endavant. En concret, cal que la 

xarxa sigui capaç de gestionar el protocol SIP (Session Initiation Protocol), indispensable 

per a la comunicació entre client i servidor PoC.
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A continuació passo a descriure les relacions més rellevants que podem veure en la 

figura 2 i que tenim explicades també a [20]:

Punt d’interacció Descripció Protocol

POC-1 i POC-2
Senyalització de sessió del client PoC al 

sistema SIP/IP i d’aquest al servidor PoC
SIP

POC-3 i POC-4

Mèdia (en principi àudio) i control del torn de 

paraula, dins d’una mateixa xarxa o amb la d’un 

altre operador

RTP/RTCP

POC-5 i POC-8
Operacions amb documents de l’XDMS per part 

del servidor PoC
XCAP

PRS-i

Operacions associades a l’estàndard OMA 

Presence [42], que permeten publicar la 

presència pròpia i conèixer la dels contactes, 

així com l’estat de les sessions en curs

SIP

Figura 5: Relacions entre els components del servei PoC

2.2.2. Protocols

Com sol ocórrer en tots els estàndards OMA, el servei PoC està definit en base a 

protocols preexistents i àmpliament utilitzats. En concret, aquests són els més importants, 

definits per l’Internet Engineering Task Force (IETF):

Session Initiation Protocol (SIP)

Definit en la Request For Comments (RFC) 3261 [5], SIP és l’estàndard més 

acceptat i amb més projecció de futur per a la senyalització i control de sessions de veu 

sobre IP. En la telefonia per Internet, SIP és el responsable de tot el procés de 

l’establiment de trucada, des del moment en què triem amb quin contacte volem parlar 

fins que rebem la notificació de que la nostra trucada ha estat o no acceptada. Un cop 

establerta la trucada, els extrems ja tenen prou informació per comunicar-se directament 

utilitzant algun protocol d’enviament d’àudio, típicament RTP. La senyalització SIP també 

permet simular serveis disponibles en la telefonia convencional com poden ser el 

desviament de trucades, l’establiment d’un contestador automàtic o la gestió de 

conferències multiusuari. La flexibilitat de SIP permet que pugui ser utilitzat per a l’etapa 

de negociació d’altres serveis, com per exemple videoconferències, o implementar 

serveis complets com en el cas de la missatgeria instantània.

El protocol SIP és similar al conegut HTTP, ja que consisteix en missatges senzills 

de text clar que poden ser peticions (SIP request) o respostes (SIP response) amb un 

codi numèric. Un missatge SIP està format per dues parts: la capçalera i el cos. La 
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capçalera té uns camps obligatoris que varien segons el tipus de missatge, però com a 

mínim han de permetre identificar-ne l’origen, el tipus, el destí, la ruta que ha seguit fins el 

moment i si té alguna relació amb algun missatge anterior (en terminologia SIP, si es 

troba dins d’un diàleg). El cos pot contenir informació addicional sobre la petició o anar 

buit. Se sol fer servir per negociar els ports que es faran servir per transportar l’àudio amb 

el protocol SDP - que explicaré més endavant en aquest mateix apartat - o, en el cas 

particular de PoC, per incloure els destinataris de la trucada en un document XML. Els 

missatges SIP es transporten mitjançant UDP, per defecte, o sobre TCP en cas de 

superar una certa mida (1300 Byte).

Figura 6: capçaleres d’un missatge SIP

Cada element capaç de participar en una comunicació SIP es coneix com a Agent 

d’Usuari  (UA, User Agent). Un Agent d’Usuari que genera una petició SIP s’anomena UA 

Client (UAC), i el punt final de la connexió s’anomena UA Servidor (UAS), que ha 

d’analitzar la petició i generar una resposta adequada. Normalment, qualsevol terminal 

que participi en una sessió SIP farà el paper de UAC i UAS simultàniament, doncs és 

necessari que hi hagi enviament de missatges en els dos sentits per tal que s’estableixi 

una sessió. Hi ha un tercer tipus d’Agent d’Usuari que s’anomena Back-to-Back User 

Agent (B2BUA). El podem visualitzar com una unió d’un Agent d’Usuari Servidor que 

treballa esquena contra esquena amb un Agent d’Usuari Client: la seva funció és rebre 

una petició del client A, generar una resposta per a A, crear una nova petició per a un 

client B i esperar la resposta de B. Tot, seguint una lògica interna que depèn de 

l’aplicació. 

L’enrutament de missatges per la xarxa la duen a terme els proxys SIP, que 

analitzen les capçaleres de cada paquet per tal de decidir el següent punt que l’ha de 
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rebre. Aquest destinatari pot ser un altre proxy SIP, un Agent d’Usuari Servidor si el 

missatge és una petició o un Agent d’Usuari Client si és una resposta. Tot agent d’usuari 

en un domini ha de tenir configurat inicialment - o després d’un procés de descobriment - 

un  servidor proxy per defecte o outbound proxy. Quan l’UA envii un missatge SIP a la 

xarxa, en realitat l’enviarà al proxy per defecte qui s’encarregarà d’enrutar-lo 

adequadament. Finalment, hi ha un altre element indispensable en tota xarxa SIP que 

serveix de complement als proxys: el servidor de registre (registrar). El servidor de 

registre accepta peticions SIP del tipus REGISTER, que són les que vinculen una adreça 

IP a una adreça SIP, i n’emmagatzema la informació en una taula de localització 

d’usuaris. D’aquesta manera, tots els proxys del domini al qual pertany l’usuari poden 

saber a quina adreça IP han d’enrutar els missatges dirigits a ell.

El sistema d’adreçament que utilitza SIP és mitjançant URI (Uniform Resource 

Identifier). Generalment s’utilitza un tipus específic (les ‘sip' URI) definit pel propi 

estàndard, però també es poden fer servir números de telèfon (‘tel’ URI). En el primer cas, 

l’adreça té la forma “sip:IDusuari@domini”, mentre que en el segon cas segueix 

l’estàndard RFC 3966 [21] i la numeració E.164 [22], com per exemple “tel:

+34654321234”. En el cas de les sip URI, l’identificador d’usuari també pot ser un número 

en format telefònic [5].

A la figura 5 de [23] podem observar el flux de senyalització bàsic d’una trucada 

SIP directa entre dos usuaris, en el que s’anomena el trapezoide SIP. 

Figura 7: trapezoide SIP
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Un agent d’usuari A crea una petició SIP INVITE, que s’envia al servidor proxy per 

defecte del seu domini. Aquest genera una resposta provisional 100 Trying indicant-li que 

ha rebut la petició i l’està processant; d’aquesta manera el client deixa de retransmetre 

l’INVITE. Com que el primer proxy detecta que el destinatari final de la petició es troba en 

un domini diferent del seu, obté l’adreça del proxy SIP del segon domini mitjançant una 

consulta DNS. Aquest sí que pot enviar la petició a l’Agent d’Usuari final, perquè té accés 

a les dades del registre de l’usuari B o perquè ell mateix fa les funcions de servidor de 

registre. El terminal receptor generarà una resposta provisional a l’INVITE per indicar que 

s’està alertant de la trucada entrant a l’usuari B. Típicament, l’emissor fa servir aquesta 

resposta provisional per simular el to de trucada, d’aquí que aquesta resposta s’anomeni 

Ringing. En cas que B accepti la invitació, el seu Agent d’Usuari generarà una resposta 

definitiva 200 OK que els proxys propagaran per la xarxa fins a l’emissor. Per acabar 

l’establiment, aquest genera una petició SIP ACK, de forma que tot el procés és el que es 

coneix com a Three-way handshake. A partir d’aquí, els dos extrems ja coneixen els 

ports UDP i els còdecs que faran servir per enviar-se directament els paquets multimèdia 

fins que un dels dos participants decideixi abandonar la sessió enviant un missatge SIP 

BYE.

A l’annex 2 mostro els fluxos de senyalització de trucades PoC adhoc i prearranged. 

El funcionament és el mateix, però en haver-hi el servidor PoC, que actua com a back-to-

back user agent, el resultat és un encadenament de trucades.

A OMA PoC, tot el procés referent a la senyalització SIP per part de client i servidor 

es descriu amb detall al document Control Plane [24].

Real-time Transport Protocol (RTP)

Com hem comentat en l’apartat anterior, un cop s’ha establert la sessió PoC 

mitjançant SIP, el transport dels paquets multimèdia es fa extrem a extrem mitjançant un 

protocol dissenyat específicament per al transport de dades amb característiques de 

temps real: RTP. Definit globalment a l’RFC 3550, RTP proveeix mitjans per identificar el 

contingut d’un flux, conèixer l’ordre de seqüència d’un paquet donat o el temps de creació 

- per ajudar en la descodificació. El protocol en si no garanteix la recepció dins d’un 

marge de temps acceptable ni cap nivell de Qualitat de Servei (QoS), tan sols el fet que 

els paquets rebuts podran ser interpretats en l’ordre correcte i mantenint-ne el 

sincronisme.

El document de l’IETF també defineix un protocol complementari a RTP, anomenat 

RTP Control Protocol  (RTCP), que permet proveir l’emissor d’informació referent a la 

qualitat del flux en recepció: paquets perduts, pèrdues de sincronisme (jitter), bytes 

enviats i variacions en el temps de propagació extrem a extrem. Sense ser un mètode de 

control de congestió, RTCP pot ajudar a l’emissor a adaptar el format dels paquets 

enviats per tal de millorar la qualitat de la transmissió. RTCP permet la seva extensió per 
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tal de dur a terme tasques pròpies d’una aplicació. A OMA PoC, per exemple, els paquets 

RTCP s’utilitzen per implementar el TalkBurst Control  Protocol (TBCP), que permet al 

servidor PoC determinar i informar quin usuari té el permís per parlar en cada moment. 

Aquest protocol està definit en el punt 6.1 del document User Plane [25] i l’explico 

breument en el punt 2.2.5 d’aquest treball.

Típicament, els paquets RTP/RTCP s’envien encapsulats dins del protocol UDP, per 

minimitzar els retards en la transmissió, però no és cap requeriment de l’estàndard i se’n 

podria fer servir algun altre d’equivalent, com DCCP [26] que incorpora mecanismes per 

al control de congestió.

Segons l’RFC on està definit, RTP/RTCP no utilitza cap port en concret sinó que 

s’ha de negociar entre els extrems cas per cas i mitjançant protocols externs a RTP. 

Aquesta variabilitat dificulta l’ús de RTP darrere de tallafocs o elements de traducció 

d’adreces NAT com la majoria de routers; aquest inconvenient, però, es pot superar fent 

servir la tècnica que veurem en el punt 3.1.3.

El contingut dels paquets RTP pot estar en diversos formats; en el cas de PoC, 

3GPP defineix que el còdec d’àudio per defecte és l’Adaptive Multi-Rate (AMR), mentre 

que 3GPP2 recomana EVRC, que és el més estès als EUA. Hi ha documents RFC 

específics per descriure el format que ha de complir el contingut d’un paquet RTP segons 

el còdec. Per exemple, l’RFC 4867 [27] defineix l’encapsulament d’AMR sobre RTP: 

diverses trames de 20 mil·lisegons d’àudio en cada paquet RTP i una secció global amb 

els paràmetres rellevants del còdec. Hi ha dues formes d’encabir aquestes dades dintre 

del cos del paquet RTP: alineant el principi de cada camp o trama amb un nou octet i 

omplint els buits amb zeros (AMR octet-aligned) o bé inserint tots els continguts de 

forma consecutiva per tal de minimitzar la mida del paquet (AMR bandwidth-efficient).

Un altre valor important en l’encapsulament d’àudio en RTP és el ptime, que indica 

quina quantitat de trames de 20 ms conté cada paquet RTP. Així, un ptime de 200 ms 

indica que un extrem envia paquets RTP que contenen 10 trames d’àudio cadascun, i 

generalment desitja rebre els paquets d’altres fonts en aquest format. Pot tenir una certa 

tolerància, expressada amb el valor maxptime, que indica la màxima quantitat 

d’informació que pot gestionar per a cada paquet RTP. Si un extrem envia paquets amb 

ptime superior al maxptime del destinatari, hi hauria d’haver un node intermig que encués 

els missatges entrants i generés un nou fluxe amb un ptime inferior.

El receptor pot conèixer el format del contingut del paquet RTP gràcies a un codi 

numèric inclòs en la capçalera RTP, l’anomenat payload type. L’estàndard, però, no fixa 

aquesta relació sinó que per a cada sessió s’ha de negociar quins formats es volen fer 

servir i amb quin número s’identificarà cadascun. Aquest procés es duu a terme 

mitjançant SDP, que explicaré tot seguit.
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Session Description Protocol (SDP)

És un format per representar els paràmetres de tot tipus de fluxos de sessions 

multimèdia (streaming), com per exemple el còdec, les adreces i ports que es faran servir 

o altres detalls de la transmissió. Està definit en l’RFC 4566 de l’IETF [3]. Com que la 

descripció és completament independent del format, SDP és compatible fins i tot amb 

formats multimèdia que es puguin definir en el futur.

SDP està pensat en principi per a transmissions multicast, aquelles en les que hi ha 

una font que genera un flux de dades que pot ser enviat simultàniament a múltiples 

destinataris. En aquest cas, SDP pot servir al receptor per conèixer el format del flux i 

detalls addicionals de la transmissió com informació de contacte de l’emissor.

En PoC, però, les sessions RTP són unicast: els paquets tenen un únic destinatari. 

Generalment, d’un client a un servidor o viceversa. Això és així perquè el servidor PoC 

manté oberta una sessió RTP amb cada participant de la sessió. Quan un usuari està 

parlant, el servidor envia una còpia dels paquets a cada receptor. 

Figura 8: sessions RTP en una sessió PoC

El problema de SDP és que, per al procés d’establiment de sessions d’aquest tipus, 

hi ha detalls que no estan ben definits. Per això és va crear un RFC específic, el 3264, 

que cobreix aquestes limitacions [4] i explica com s’ha de dur a terme la negociació dels 

paràmetres entre dos extrems que volen iniciar una comunicació, utilitzant SDP. PoC es 

basa en aquest segon estàndard per al procés d’establiment d’una sessió, que de forma 

simplificada és el següent:

1.  L’usuari que inicia la trucada envia un missatge SDP que es considera l’oferta: el 

conjunt de còdecs que vol o pot fer servir i el parell (adreça IP, port) on vol rebre el 

flux.

2. L’usuari convidat examina l’oferta i genera un missatge SDP, la resposta, amb el 

subconjunt dels còdecs que considera acceptables, així com la seva pròpia adreça i 

port de contacte. Si el receptor no pot entendre cap dels formats de l’oferta, la sessió 

no es pot establir.

Com he comentat abans, els missatges SDP se solen enviar dins del cos dels 

missatges SIP; en concret, l’oferta s’envia dins del cos del SIP INVITE i la resposta dins 
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del 200 OK. Si el receptor no considera acceptable l’oferta, però, no cal que envii una 

descripció SDP sinó que enlloc del 200 OK enviarà un altre codi de resposta - un 488 Not 

acceptable here.

Figura 9: negociació de paràmetres multimèdia amb SDP sobre SIP

En realitat, en una sessió PoC, el servidor s’interposa en aquest esquema, ja que 

pot suportar una llista més gran de formats que els clients i, encara que entre ells no en 

tinguin cap en comú, fer la re-codificació en temps real dels fluxos per tal que puguin dur 

a terme una sessió PoC satisfactòriament. Per saber-ne més sobre el tema llegiu l’apartat 

corresponent dins del punt 3.2.5.

A l’annex 3 es pot veure un exemple d’oferta i resposta SDP utilitzats en 

l’establiment d’una sessió PoC adhoc entre dos usuaris.

XML Configuration Access Protocol (XCAP)

XCAP té com a objectiu permetre la creació, lectura i modificació de documents de 

configuració d’aplicacions en format XML, com per exemple llistes de contactes o 

preferències d’usuari, que estiguin emmagatzemats en un servidor XCAP/XDM. El 

protocol especifica unes regles d’adreçament que permeten als clients accedir a 

documents XML complets o a algun subcomponent mitjançant URIs. Totes les operacions 

XCAP estan implementades sobre primitives del protocol HTTP: PUT, GET i  DELETE, 

que normalment se solen fer servir mitjançant connexió segura (HTTPS).

El servidor XCAP manté una estructura lògica de directoris i fitxers, i s’encarrega de 

gestionar els permisos d’accés i modificació segons l’usuari. Cada document ha d’estar 

associat a una sola aplicació, però un sol servidor pot emmagatzemar documents de 

diverses aplicacions. Per a que això sigui possible, cal especificar el format dels 

documents, l’estructura dels directoris i els permisos d’accés, així com un identificador 

únic anomenat Application Unique ID (AUID). Tot servidor XCAP ha de suportar com a 

19



mínim l’aplicació “xcap-caps”, que conté un llistat de totes les aplicacions que pot 

gestionar. Altres exemples d’aplicacions XCAP podrien ser “resource-lists” que engloba 

els documents que són llistat d’URIs i “org.openmobilealliance.poc-groups” que aplica als 

documents de grup del servei OMA PoC.

En general, una adreça XCAP s’obté per la concatenació de fins a quatre elements: 

l’arrel XCAP, el selector de document, el separador de node i el selector de node. Aquests 

dos darrers són opcionals. Per exemple, per apuntar a la llista de contactes, un usuari 

podria construir aquesta URI:

http://xcap.genaker.net/services/resource-lists/users/
sip:usuari@genaker.net/contacts.xml

• L’arrel XCAP: el punt més alt on el servidor XCAP emmagatzema els recursos XML. 
Sol consistir en un domini possiblement seguit del directori /services.

• El selector de document: el recorregut complet per arribar al document complet. En 
concret, està format per l’identificador d’aplicació (/resource-lists), per l’àmbit del 

document (pot ser /users si el document pertany a l’usuari o /global si pertany al 
servidor), per l’identificador d’usuari XCAP o XUI (que sol coincidir amb la SIP URI 

pública de l’usuari) i pel nom del document.

Figura 10: possible estructura lògica d’un servidor XCAP [18]
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En cas que un usuari vulgui accedir a un element concret dintre d’un document, 

haurà d’especificar a l’URI un selector de node, que se situa després de la marca “~~” per 

separar-lo del selector de document. Per exemple, donat el document XML que defineix 

un grup PoC:

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<group xmlns=”urn:oma:xml:poc:list-service”

xmlns:rl=”urn:ietf:params:ml:ns:resource-lists”
xmlns:cr=”urn:ietf:params:ml:ns:common-policy”

xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”>

	
 <list-service uri=”pocgroup@genaker.net”>
	
 	
 <display-name>Grup de prova</display-name>

	
 	
 <list>

	
 	
 	
 <entry uri=”tel:+34654321234” />

	
 	
 	
 <entry uri=”sip:altreusuari@genaker.net” />
	
 	
 </list>

	
 	
 <cr:ruleset>

	
 	
 	
 <cr:rule id=”123”>
	
 	
 	
 	
 <cr:conditions>

	
 	
 	
 	
 	
 <is-list-member />

	
 	
 	
 	
 </cr:conditions>
	
 	
 	
 	
 <cr:actions>

	
 	
 	
 	
 	
 <allow-anonimity>true</allow-anonimity>

	
 	
 	
 	
 </cr:actions>

	
 	
 	
 </cr:rule>
	
 	
 </cr:ruleset>

	
 </list-service>

</group>

Si la URI que apunta al document és:

http://xcap.genaker.net/services/org.openmobilealliance.poc-
groups/users/sip:usuari@genaker.net/grupdoc.xml

i l’usuari vol accedir a l’element <list> del document, que com veiem es troba dins de 

l’element <list-service> que al seu torn forma part de <group>, la URI que el client XCAP 

haurà de construir seria:

http://xcap.genaker.net/services/org.openmobilealliance.poc-
groups/users/sip:usuari@genaker.net/grupdoc.xml~~/group/list-
service/list
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Llavors, una operació XCAP GET sobre la URI indicada retornaria el fragment:

<list>
	
 <entry uri=”tel:+34654321234” />

	
 <entry uri=”sip:altreusuari@genaker.net” />

</list>

XCAP encara pot anar més enllà, cercant elements que continguin un atribut amb un 

valor concret. En el cas explicat anteriorment, l’usuari podria voler saber si el grup inclou 

l’adreça de l’altre usuari. Llavors faria un GET amb l’URI següent:

http://xcap.genaker.net/services/org.openmobilealliance.poc-
groups/users/sip:usuari@genaker.net/grupdoc.xml~~/group/list-
service/list/entry[@uri=”sip:altreusuari@genaker.net”]

i, com que un element així existeix, el servidor retornaria el fragment:

<entry uri=”sip:altreusuari@genaker.net” />

El servidor XCAP ha de garantir que totes les operacions de creació o modificació 

de documents siguin vàlides, és a dir, que el document resultant compleixi l’esquema  

XSD associat a l’aplicació. Quan un recurs ha estat modificat, se li assigna un 

identificador únic anomenat Etag. 

Un servidor XCAP té funcionalitats compartides amb un d’HTTP. Per exemple, els 

clients poden demanar la descàrrega d’un document només si compleix alguna condició 

mitjançant la capçalera If-Match.  Això permet a un client XCAP actualitzar un document 

emmagatzemat localment només si l’Etag del document del servidor és diferent del de la 

còpia local, tal com passa amb les pàgines Web i les versions de la memòria cau del 

navegador.

2.2.3. IP Multimedia Subsystem (IMS)

He explicat que l‘estàndard OMA PoC es basa en el protocol d’establiment de 

sessions SIP. Per a la gestió d’aquests missatges de senyalització, transportats sobre IP, 

cal una infraestructura específica, com els servidors proxy o registres que ja he comentat, 

i que se solen englobar dins del que es coneix com a SIP/IP Core. En la definició de PoC, 

OMA assumeix que aquesta infraestructura és present d’alguna forma a la xarxa, tal i com 

podem veure en el diagrama de l’arquitectura a la figura 2. En concret, però, els 

estàndards d’OMA estan pensats per a la seva integració en el que es coneix com a IP 

Multimedia Subsystem o IMS.
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L’IMS és un sistema complet definit pel grup de treball 3GPP que té com a objectiu 

permetre el proveïment de tot tipus de serveis basats en la tecnologia IP a l’usuari final, 

independentment de la xarxa d’accés que aquest utilitzi. Inicialment va ser concebut com 

un marc que permetria el desplegament de serveis per a terminals mòbils de tercera 

generació (amb connectivitat UMTS), però es va anar ampliant gradualment per incloure 

l’accés des d’altres tipus de xarxes com la telefònica clàssica o les connexions d’Internet 

d’alta velocitat. 

Actualment, malgrat que la seva implementació real es limita a sistemes de proves 

no comercials, la intenció dels diversos organismes d’estandardització del sector (3GPP, 

3GPP2 i OMA, principalment) és que poc a poc els operadors vagin adoptant aquest 

model que facilitaria la creació d’aplicacions i la convergència dels terminals fixos i mòbils 

en una sola xarxa. Això és possible perquè la capa de control és transversal i fa 

independents la capa d’accés de la de serveis, com podem veure a l’esquema següent:

Figura 11: funcions d’IMS [18]

Dintre d’aquest esquema conceptual, el servei OMA PoC estaria proporcionat per 

un servidor d’aplicació (Application Server) que funcionaria sobre el sistema IMS.

2.2.4. Tipus de sessions PoC

Un client PoC pot participar en diversos tipus de sessions, segons la forma en que 

s’ha establert la trucada. Podem classificar-les, d’una banda, utilitzant com a criteri 

l’antelació amb la qual es prepara la trucada. En aquest cas tenim dos tipus de sessions: 

on demand i pre-established. En el primer tipus, la trucada es comença a tramitar en el 

mateix moment en que l’usuari vol que comenci la comunicació: només ha de triar amb 

qui vol parlar i enviar una petició d’establiment de trucada al servidor. Com que tot el 

procés duu un cert temps que voldríem reduir al mínim, també podem utilitzar les 

trucades preestablertes; es tracta de negociar prèviament certs paràmetres de la sessió  - 
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els ports RTP i els formats d’àudio - de forma que el servidor ho tingui tot a punt per a 

que, quan necessitem establir una comunicació, aquesta s’iniciï el més aviat possible.

L’altre criteri de distinció de sessions és la forma en què els usuaris entren a formar 

part de la sessió: si la sessió envia un missatge d’invitació i el client l’ha d’acceptar, 

parlem de sessions dial-out; per contra, si l’usuari ha de conèixer amb anterioritat 

l’adreça de la sessió i enviar una petició per formar-ne part parlem de sessions dial-in. 

Actualment, de sessions dial-in només n’hi ha d’un tipus i es coneixen com a sessions de 

grup xat. El creador de la sessió assigna una adreça i una llista de participants acceptats, 

i des d’aquell moment qualsevol dels participants pot entrar-hi i parlar amb qui hi hagi a 

dins. Una particularitat de les sessions xat és que poden seguir existint encara que no 

tinguin usuaris actius; en canvi, les sessions dial-out s’acaben quan marxa l’últim 

participant. Dintre de les sessions dial-out podem trobar-ne de tres tipus. En primer lloc, 

les one-to-one, que són aquelles on només hi participen dos usuaris i l’adreça de l’usuari 

convidat s’envia en el missatge d’establiment de trucada. Aquestes són el més semblant 

a una trucada telefònica convencional. En segon lloc, les ad-hoc, que són similars però 

amb la particularitat de que hi ha múltiples usuaris convidats. En cas que tots els 

convidats menys un refusin la invitació, la sessió esdevé a la pràctica una one-to-one. 

Finalment, en cas que truquem sovint al mateix grup de persones, tenim l’opció de crear 

una llista en el servidor de forma que quan vulguem iniciar la trucada a totes elles tan sols 

haguem de donar el nom del grup i el servidor farà la resta. És el que es coneix com una 

sessió prearranged. Els beneficis principals d’aquest tipus de sessió són, d’una banda, 

no haver de repetir el procés de selecció de destinataris cada vegada, i de l’altra una 

reducció de l’amplada de banda necessària per iniciar la comunicació (fet que pot 

suposar una disminució del cost del servei).

2.2.5. Control del floor i TBCP

Una de les tasques que justifica l’existència d’un servidor PoC central és la gestió 

de l’usuari que té dret a parlar en cada moment, ja que un algoritme distribuït seria difícil 

d’implementar i possiblement propens a errors. Per a la comunicació entre els clients i el 

servidor respecte a aquest tema, OMA estableix el TalkBurst Control Protocol (TBCP), 

una sèrie de missatges enviats sobre paquets RTCP gràcies a les capacitats d’extensió 

que aquest ofereix. La següent taula descriu els missatges TBCP més importants:

Missatge Sentit Funció

TB_Request client a servidor El client demana el floor.

TB_Granted servidor a client El servidor informa que ha concedit el floor al client.

TD_Deny servidor a client El servidor informa al client que se li ha denegat el 

floor (típicament perquè el té un altre client).
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Missatge Sentit Funció

TB_Release client a servidor El client deixa de parlar, allibera el floor.

TB_Idle servidor a client El servidor informa, periòdicament, que el floor està 

lliure i el client el pot demanar.

TB_Taken servidor a client El servidor informa al client que el floor ha estat 

concedit a un altre client.

TB_Revoke servidor a client El servidor informa al client que se li ha retirat el 

permís per parlar i ha d’enviar un TB_Release.

Figura 12: missatges del protocol TBCP
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3. Treball realitzat

3.1. Client PoC

3.1.1. Funcionament bàsic

El diagrama d’estats d’un client PoC, que es pot consultar en la seva forma 

completa a l’annex 4, es pot reduir a dos estats principals: quan té permís per parlar (el 

servidor li dóna el floor) i quan no en té. En el primer cas, el client es dedica a enviar al 

servidor tots els paquets d’àudio que genera el terminal - normalment capturats per un 

micròfon. En el segon cas hi ha dues possibilitats: que hi hagi un altre usuari transmetent, 

i llavors el client reprodueix el flux d’àudio rebut, o bé que no hi hagi ningú transmetent.

Com hem vist a l’apartat 2.2.5, el client demana el permís per parlar enviant un 

missatge TB_Request, i el servidor pot atorgar-lo amb un Tb_Granted o denegar-lo amb 

un Tb_Deny. Quan l’usuari ha acabat de transmetre el seu missatge, deixa de prémer el 

botó del terminal i això fa que s’envii un missatge Tb_Release que avisa al servidor que el 

floor queda lliure una altra vegada. En cas que un client abusi del dret a parlar, 

transmetent durant més temps del que el servidor permet (típicament 30 o 60 segons per 

ràfaga), el servidor li enviarà un o diversos missatges Tb_Revoke fins que el client deixi 

de transmetre i envii el Tb_Release esperat. Aquesta habilitat de revocació també es pot 

fer servir per permetre que usuaris amb més prioritat interrompin a d’altres - per exemple, 

en situacions d’emergència.

3.1.2. Client PoC de Genaker

Una de les primeres tasques que vaig haver de dur a terme en el meu projecte va 

ser la millora de la llibreria de desenvolupament de clients OMA PoC de Genaker per a 

terminals d’escriptori. Programada en el llenguatge Java, conté totes les classes 

necessàries per crear aplicacions que incloguin funcionalitat PoC completament 

compatible amb un servidor OMA estricte. Es troba en un estat de desenvolupament 

avançat; disposa de diverses versions estables i una branca en millora contínua, sobre la 

qual he afegit els meus canvis. Resumeixo aquí les característiques més importants de la 

llibreria:

• Suport de trucades adhoc, prearranged i xat sobre demanda (no preestablertes).

• Mòdul XDM, per a les operacions XCAP.

• Mòdul de presència, pròpia i dels contactes.

• Suport dels còdecs d’àudio AMR i EVRC.

• Línia de comandes, que permet utilitzar la llibreria directament com a client.
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Figura 13: aspecte d’un client OMA PoC de Genaker 

3.1.3. Network Address Translation (NAT)

Tot i l’estat avançat de la llibreria OMA PoC, hi havia una característica que encara 

no estava disponible: la capacitat de funcionar des d’una xarxa privada on s’utilitzés un 

sistema de traducció d’adreces IP per connectar-se a Internet. Aquest sistema de 

reutilització d’adreces s’anomena NAT i és freqüent trobar-lo en els routers de cases i 

oficines, doncs quan es contracta un servei d’accés a Internet amb un proveïdor aquest 

ens assigna un nombre limitat d’adreces IP públiques, típicament una. 

Quan una màquina de la xarxa local vol comunicar-se amb l’exterior, ho fa passant 

pel router, que aplica un canvi en el camp que indica l’adreça d’origen de tots els paquets 

IP generats per la màquina. Així, des de fora de la xarxa local, tots els paquets provinents 

d’aquesta semblen tenir el mateix origen. Quan un paquet ve de l’exterior, el router ha de 

dur a terme el procés invers: substituir l’adreça IP de destinació per a que tingui el valor 

de la IP privada de la màquina a la qual va dirigit el paquet. Això és possible perquè, 

gràcies als paquets sortints, el router manté una taula que relaciona màquines locals amb 
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remotes segons els ports i adreces. Aquest mecanisme, però, té una limitació evident, 

que de fet és una propietat favorable a la seguretat de la xarxa: la comunicació sempre 

s’ha d’iniciar des de l’extrem local. Un paquet IP que vingui d’una màquina remota 

desconeguda - sense un enllaç actiu iniciat per una màquina local - serà descartat pel 

router.

Figura 14: funcionament de NAT

Aquest mecanisme de traducció d’adreces no suposa cap inconvenient per a tots 

aquells serveis i protocols on l’adreça de la màquina local tan sols serveixi per fer-hi 

arribar els paquets IP: per exemple amb NAT es pot navegar per la Web sense 

problemes. Per a serveis com la Veu sobre IP, i en concret el PoC establert amb SIP/SDP, 

NAT suposa un impediment important: el router canvia les capçaleres dels paquets IP, 

però no el seu contingut. Per tant, un client PoC dintre d’una xarxa local inclourà la seva 

adreça privada en els camps de la descripció SDP i el servidor que la rebi no podrà 

utilitzar-la per enrutar els paquets destinats a aquell client. La comunicació extrem a 

extrem mitjançant RTP esdevé impossible, doncs el client hauria d’haver donat la seva 

adreça IP pública (la del router).

Una complicació afegida és que les implementacions de NAT no són ni de bon tros 

homogènies; cada fabricant té la seva pròpia i entre elles difereixen en punts importants 

de forma que és molt difícil trobar-hi una solució única. De fet, això encara no s’ha 

aconseguit, malgrat  que s’han proposat diverses solucions parcials.
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STUN

La solució més acceptada actualment és Simple Traversal of UDP through NATs 

(STUN). Aquest sistema, definit a la RFC 3489 [6] des del 2003, assegurava poder 

classificar qualsevol NAT en una de quatre categories i permetre la recepció de paquets 

UDP en tres dels casos. En aquesta taula basada en imatges de [43] podem veure 

l’explicació i l’esquema de les quatre categories:

Full cone NAT: un cop associada una 

adreça interna - formada per una IP A1 i 

un port P1 - a una d’externa (A2,P2), 

paquets subsegüents enviats des de 

(A1,P1) seran enviats via (A2,P2), 

independentment del destí. Qualsevol 

màquina externa pot enviar paquets a 

(A1,P1) dirigint-los a (A2,P2).

Address-Restricted cone NAT: com 

l’anterior, però una màquina externa amb 

adreça Ax tan sols pot enviar paquets a 

(A1,P1) si aquest ha enviat un paquet 

prèviament un paquet a (Ax,Pqualsevol).

Port-Restricted cone NAT: com 

l’anterior, però la restricció d’entrada 

inclou també el número de port, és a dir  

per tal d’acceptar un paquet d’(Ax,Px),

(A1,P1) ha d’haver enviat prèviament un 

paquet a (Ax,Px).

Symmetric NAT: l’associació (A1,P1) 

amb l’adreça externa (A2,P2) només és 

valida per a un únic parell de destí 

(Ax,Px). Un nou destí implica la creació 

d’una nova associació. Una màquina 

externa només pot contactar la interna a 

(A1,P1) després de rebre’n un missatge. 

Única tipologia no suportada per STUN.

Figura 15: tipus de NAT segons STUN clàssic
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La detecció del tipus de NAT es fa enviant missatges sonda a un servidor especial 

STUN, que els respon directament des de la seva IP o des d’una altra. Gràcies a les 

respostes que rep el client STUN, i aplicant l’algoritme que adjunto a l’annex 5, aquest pot 

saber en quina de les quatre categories es classifica el seu NAT i quina adreça externa li 

correspon. 

Aquesta associació, però, és temporal, ja que quan el router considera que un 

enllaç està inactiu l’esborra de la taula. Així que, un cop s’ha fet el procés de 

descobriment STUN, i si el NAT no és simètric, s’ha de mantenir activa l’associació 

enviant paquets de prova, típicament a un servidor de l’aplicació (per exemple el proxy 

SIP).

A mesura que s’aplicava en entorns reals, però, s’ha pogut comprovar que els NAT 

no sempre es poden definir tan fàcilment i que sovint l’STUN clàssic és una eina útil però 

no suficient. El gener del 2007 es va aprovar un document de l’IETF [28] que explicava 

els possibles ventalls de comportament real dels NAT i establia uns patrons comuns per 

tal d’unificar criteris en la seva implementació i facilitar la tasca de les aplicacions 

afectades. A partir d’aquí es va posar en marxa una nova versió de la RFC3489, que està 

en fase d’esborrany i que passa a considerar l’antiga com a “STUN clàssic”. En la versió 

actual de l’esborrany [29], el mecanisme ha canviat el nom per Session Traversal 

Utilities for NAT (igualment STUN) al·legant que STUN és un mecanisme auxiliar que 

pot servir per a alguns casos de NAT però que sempre ha d’anar englobat per un 

mecanisme més complet que, addicionalment, ha de vetllar pels forats de seguretat que 

s’han detectat en l’STUN clàssic. Tal protocol podria ser l’Interactive Connectivity 

Establishment (ICE), també en esborrany [30].

3.1.4. Integració de STUN

Mentre el nou STUN i ICE segueixin en fase d’esborrany i no hi hagi 

implementacions reals, els desenvolupadors d’aplicacions no tenen altra alternativa que 

seguir aplicant l’STUN clàssic mitjançant les llibreries disponibles actualment. Per a Java 

n’hi ha dues, jStun [31] i stun4j [32]. Tot i que les dues haurien de ser igualment vàlides, el 

segon projecte està allotjat a dev.java.net i per tant dóna més garanties de suport i 

continuïtat. Per afegir suport STUN a la llibreria OMA PoC de Genaker, doncs, hem triat 

stun4j.

Descobriment STUN

Per a cada usuari que crea un servei PoC amb la llibreria de Genaker, es creen tres 

connexions per als quals cal conèixer l’adreça i ports públics: una per a SIP, una altra per 

a RTP i la tercera per a RTCP. Per tant, sempre que l’usuari hagi activat el suport de 

STUN a l’aplicació, abans de crear aquestes connexions es duran a terme tres 

31



descobriments STUN que retornaran el tipus de NAT i el parell (adreça,port) assignats pel 

router. 

Com he explicat a l’apartat anterior, un descobriment STUN consisteix en 

l’enviament de missatges sonda a un servidor STUN, qui intentarà respondre des de dues 

adreces IP i ports diferents. Les respostes contenen l’adreça IP i port que el servidor 

STUN veu com a origen de les peticions STUN: per tant, l’adreça pública (i el port) que la 

traducció NAT ha aplicat. Aquesta adreça ha de substituir la privada en el contingut i 

capçaleres de tots els missatges SIP i RTP de l’aplicació PoC

Figura 16: peticions i respostes del descobriment STUN

En la captura de pantalla de l’analitzador de paquets veiem les peticions del client 

STUN (10.1.1.42) i les respostes del servidor (192.168.1.4). Els paquets marcats en 

negre són els que no obtenen resposta, i que són retransmesos diverses vegades abans 

de ser descartats i continuar amb l’aplicació de l’algoritme STUN (annex 5). En les 

imatges següents s’observa el contingut d’una petició STUN i el de la resposta associada:

Figura 17: petició STUN per al parell intern (10.1.1.42,5065)
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Figura 18: contingut parcial d’una resposta STUN. El camp Mapped-Address conté el 

parell extern (IP,port) associat al parell de la petició

NAT Keep-Alive

En cas que es detecti una topologia de NAT simètrica o un tallafocs bloquejant - és 

a dir, si no es rep absolutament cap resposta als missatges sonda STUN - l’establiment 

de la connexió SIP falla i es llença una Excepció que fa que no es perdi el temps amb les 

altres. Si hi ha NAT i no té estructura simètrica, el router haurà creat una associació 

temporal entre l’adreça interna que volem utilitzar en el nostre client i l’adreça externa, i 

per definició en els tres tipus de NAT restants aquesta associació sempre és la mateixa 

independentment de la destinació dels paquets sortints. Això sí, aquesta afirmació només 

és vàlida sempre que el router mantingui l’associació en la seva taula de connexions. 

Després d’un cert temps d’inactivitat, el router considerarà que la connexió s’ha acabat i 

l’esborrarà, invalidant el descobriment STUN fet prèviament. 

Per tant, l’únic que hem de fer és seguir enviant paquets UDP - s’anomenen keep-

alive packets - des del port origen que volem utilitzar a un destí qualsevol - per exemple el 

proxy SIP. Aquests paquets no poden ser buits, perquè el router els descartaria per 

invàlids, però en canvi poden tenir qualsevol contingut. Lògicament interessa que siguin 

petits, ja que els hem d’enviar cada pocs segons i no volem sobrecarregar la connexió. 

Una pràctica habitual per a mantenir activa una connexió SIP sol ser l’enviament de 

missatges REGISTER al proxy o registre associat. Per a RTP i RTCP, s’envien missatges 

UDP qualssevol.
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Figura 19: refresc o keep-alive per a la connexió SIP

Després del primer REGISTER necessari - i la publicació de les preferències PoC 

personals amb un PUBLISH - s’envia un REGISTER cada 10 segons al registre SIP per 

evitar que el router, que té un temps d’inactivitat de les associacions NAT de 20 segons, 

esborri la connexió de la seva llista. En la llibreria OMA PoC de Genaker, els temps de 

refresc NAT per a SIP i RTP/RTCP són configurables per l’usuari.

Bloqueig de missatges entrants per NAT

Els keep-alive que es fan a la connexió SIP permeten al client rebre missatges SIP 

del seu outbound proxy associat. És per això que els SIP INVITE que un servidor PoC 

envia al client són acceptats i encaminats sense problemes pel router NAT. En canvi, com 

que l’àudio RTP i els missatges TBCP s’envien directament del servidor al client sense 

passar per cap proxy, el router NAT - en cas de tenir restricció de ports o adreces, com és 

habitual - descartaria els paquets inicials d’una sessió PoC.

La solució a aquest inconvenient és fàcil: tot just es rep una invitació a una sessió 

PoC, se n’extreuen els paràmetres de l’oferta SDP i es comença a fer un nou keep-alive 

contra el servidor PoC en els ports que aquest ha establert per a la sessió RTP/RTCP. 

Com que la màquina local és qui ha començat la connexió, a partir d’aquest moment el 

router sí que deixarà entrar paquets d’àudio i TBCP provinents de la sessió PoC.

Quan la sessió PoC acaba, amb un BYE en un o altre sentit, el client deixa de fer 

aquest segon parell de keep-alives RTP i manté només l’original contra el proxy SIP.

Retards per STUN

El descobriment STUN inicial, que s’ha de dur a terme tres vegades per a cada 

usuari que faci servir la llibreria PoC, suposa un retard important en la inicialització de les 

funcions PoC. L’algoritme STUN dedueix la tipologia de NAT bàsicament per mitjà dels 

paquets sense resposta. Per assegurar que un paquet no ha obtingut resposta cal 

esperar un cert temps, i com que no podem estar segurs si la petició ha arribat 

correctament al seu destí l’hem de retransmetre diverses vegades. Per tant, com més 

restrictiu sigui l’entorn NAT més temps es perdrà en retransmissions i temps d’espera.
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Quan ja vaig tenir la integració de stun4j a la llibreria PoC enllestit, em vaig centrar 

a investigar i reduir el temps de retard introduït per STUN. Canviant els valors del nombre 

de retransmissions i dels temps d’espera vaig observar que la disminució del temps total 

no era proporcional; hi havia alguns temps constants que suposaven bona part del retard. 

Introduint traces en el codi de stun4j vaig veure que els punts on es perdia aquest temps 

eren unes crides a la funció InetSocketAddress.getHostName() que tan sols servia per 

mostrar en els logs el nom de la màquina on hi havia el servidor STUN. El problema era 

que no tenia configurat cap servidor DNS i per tant Java es quedava esperant en aquesta 

funció bloquejant fins passats uns segons. Aquesta situació es repetia fins a tres vegades 

per cada descobriment, acumulant els temps morts fins a valors inacceptables. 

Simplement comentant les línies on es cridava aquesta funció vaig aconseguir una 

reducció del 40% del retard total d’establiment d’un servei PoC amb STUN de la 

llibreria OMA de Genaker, com es pot comprovar a les gràfiques següents:

Figura 20: disminució dels temps de descobriment de stun4j

 A Genaker vam trobar que aquesta millora era prou important com per comentar-la 

al desenvolupador principal de stun4j, n’Émil Ivov. Li vaig enviar un e-mail a l’abril (annex 

6) amb els canvis però en una primera instància no vaig obtenir resposta. Llavors vaig 

enviar un missatge a la llista de desenvolupament de stun4j a dev.java.net [33] preguntant 

per l’estat del projecte i si hi hauria forma d’introduir els nous canvis en el codi. Finalment, 

al maig em va respondre (annex 6) n’Émil agraint-me la col·laboració i assegurant-me que 

els canvis formarien part del codi d’un nou projecte que englobarà stun4j i pretén 

implementar el protocol ICE en Java: ice4j.
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Conclusió i alternatives a STUN

STUN afegeix al voltant d’un minut de retard a l’establiment del servei PoC 

però, un cop iniciat i sempre que es mantinguin els keep-alives apropiats amb un temps 

de refresc inferior al temps d’inactivitat considerat pel router NAT, durant la utilització del 

servei no hi ha cap retard addicional. 

Hi ha altres alternatives per a superar entorns amb NAT. En els casos de topologia 

simètrica, on STUN no és aplicable, hi ha un protocol que s’anomena Traversal Using 

Relays around NAT (TURN) [34] i consisteix en la utilització de servidors intermediaris. 

TURN és una altra de les eines que utilitza ICE, però només com a últim recurs perquè la 

inclusió dels intermediaris causa retards importants.

Un altre mètode completament diferent consisteix en l’establiment de túnels HTTP 

extrem a extrem, però també té l’inconvenient dels retards durant tota la sessió a causa 

de la sobrecàrrega introduïda per l’encapsulament en HTTP. Aquest és el mètode que fan 

servir els clients PoC de Genaker en cas que el descobriment STUN indiqui la presència 

d’un NAT simètric.

Caldrà esperar la futura aprovació de l’esborrany d’ICE i l’aparició de les primeres 

llibreries que l’implementin per tal de garantir la forma més eficaç possible de detecció i 

superació de NAT.
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3.2. Servidor PoC

3.2.1. Funcionament i tasques

Així com el funcionament bàsic del client durant una sessió PoC es pot resumir en 

un sol diagrama d’estats, el del servidor s’especifica en dos: un per a l’estat global de la 

sessió PoC i un altre per a la relació amb cada client (annex 7). A nivell de sessió, pot ser 

que el floor estigui lliure - cap client té dret a transmetre - o que hagi estat concedit a un 

únic client. En el pla servidor-client trobem les combinacions diverses sorgides dels estats 

del client i de la sessió.

A més de gestionar les sessions PoC, el servidor ha de dur a terme altres tasques:

• mantenir les preferències personals publicades per l’usuari relacionades amb el 

bloqueig de trucades entrants i el mode de resposta - manual o automàtic. Aquestes 

preferències s’hauran d’aplicar en el moment d’enviar una invitació PoC a l’usuari.

• donada una invitació entrant, comprovar la seva validesa i distingir de quin tipus 

es tracta per tal de processar-la adequadament. En base al seu origen, decidir si farà 

les funcions de servidor controlador o participant, que explicaré en el punt 3.2.5.

• interaccionar amb l’XDMS per obtenir els documents necessaris en cas de 

trucades prearranged o xat.

3.2.2. Servidor PoC de Genaker

Genaker es dedica a desenvolupar solucions PoC, però la xarxa i el servidor 

normalment els posen els grans operadors. Un cop en servei, doncs, els clients de 

Genaker s’integren a la infraestructura PoC disponible en cada cas. Durant l’etapa de 

desenvolupament, les proves se solen fer també contra un servidor extern, que pot estar 

destinat específicament a tal efecte o no. En qualsevol cas, cal anar amb compte amb l’ús 

que se’n fa perquè una càrrega massa forta pot causar retards i molèsties als altres 

usuaris del servidor, que fins i tot podrien ser clients finals de l’operador.

El fet que els servidors es trobin en una localització externa suposa altres 

limitacions importants. D’una banda la dependència de la connexió a Internet dels dos 

extrems i, de l’altra, no poder accedir als registres i les captures de tràfic del servidor si no 

és previ acord amb el seus responsables.

Per tal de poder garantir la independència de factors externs en el 

desenvolupament dels seus productes, a Genaker li interessava disposar d’un servidor 

OMA PoC propi. A la meva arribada, tan sols es disposava d’un prototip Java en 

desenvolupament que podia suportar trucades adhoc amb diversos destinataris però era 

inestable i problemàtic i per tant no s’utilitzava.
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3.2.3. Estat i arquitectura del prototip previ

Com he comentat, l’única capacitat del prototip era la gestió de trucades adhoc amb 

diversos destinataris. Detalls de la creació de missatges SIP, com el valor de certes 

capçaleres, seguien les guies de l’estàndard OMA PoC, però sovint només hi havia 

comentaris enlloc de codi.

Per tal d’implementar la xarxa SIP, s’havia instal·lat OpenSer, un producte de codi 

lliure àmpliament utilitzat en el món de la veu sobre IP. El servidor SIP feia les funcions de 

proxy, servidor de registre i de presència.

També hi havia un projecte paral·lel que feia les funcions de servidor XDMS; només 

permetia la gestió de documents XML complets, no del seus nodes interns mitjançant 

XCAP. No hi havia connexió entre el servidor PoC i l’XDMS, doncs les trucades adhoc no 

ho requerien. Aquest projecte consistia en un servidor web de codi lliure i una sèrie de 

programes Java anomenats servlets - un per cada AUID - que permeten processar 

peticions HTTP.

La figura 19 mostra l’arquitectura global del sistema del prototip, que en essència 

s’ha mantingut al llarg del desenvolupament, ja que tots els canvis s’han fet al codi dels 

mòduls PoC i XDMS.

Figura 21: topologia del sistema PoC + OpenSer + XDMS

3.2.4. Característiques del servidor PoC desenvolupat

Després d’haver-hi treballat, el servidor OMA PoC de Genaker ha arribat a la versió 

1.2 i ha començat a ser utilitzat satisfactòriament per molts companys. La llista de 

característiques i funcions disponibles és la següent:

• Les funcions implementades segueixen l’estàndard OMA 1.0.1. i se n’ha comprovat la 

validesa amb terminals comercials com els telèfons Sonim XP1 [35] i SonyEricsson P1i 

[36], com queda demostrat a l’annex 8. 

• Característiques disponibles gràcies a OpenSER: presència, proxy, servidor de registre, 

Alertes Instantànies PoC.
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• Sessions PoC sobre demanda: adhoc, prearranged i xat.

• Cancel·lació de l’establiment d’una sessió.

• Respecte de la configuració de servei PoC dels usuaris: resposta automàtica/manual i 

bloqueig de sessions entrants.

• Negociació de formats d’àudio via SDP a l’establiment de la sessió.

• Transcodificació entre còdecs AMR amb alineaments incompatibles.

• Suport de sessions on s’utilitza un sol còdec, per a qualsevol format.

• Temporitzadors configurables per als paràmetres de la sessió PoC.

3.2.5. Millores implementades

Suport de sessions prearranged i xat sobre demanda

Les trucades adhoc són les més bàsiques i s’utilitzen molt, sobretot quan són one-

to-one. Però quan els destinataris són múltiples i habituals, suposa menys treball crear un 

grup prearranged i després trucar al grup. Per tant, tot servidor PoC ha d’estar preparat 

per entendre i processar aquest tipus de sol·licituds, que requereixen una comunicació 

amb l’XDMS. 

Vaig implementar aquesta funcionalitat basant-me en la classe existent que 

representava una sessió PoC adhoc, però adaptant la forma en què es construeix la llista 

de contactes. Enlloc d’obtenir-los des d’un document XML adjunt al SIP INVITE inicial, el 

servidor PoC només coneix l’URI del grup i ha d’obtenir de l’XDMS el document associat 

al grup, amb la llista de contactes i alguns paràmetres addicionals - com per exemple si 

es tracta d’un grup prearranged o de xat. Un cop creada la llista interna de participants, el 

funcionament en el servidor d’una sessió prearranged és molt similar a una adhoc amb 

múltiples destinataris: se’ls envia un SIP INVITE a cada un i si com a mínim dos han 

respost afirmativament s’inicia la sessió PoC pròpiament dita.

Les sessions de xat són un pèl diferents. La forma en que es construeix la llista de 

participants és igual que en les prearranged, però en canvi no se’ls envia una invitació. 

Quan els diversos usuaris van demanant permís per entrar a la sessió amb un SIP 

INVITE, es comprova que estiguin a la llista i se’ls accepta. A partir d’aquest moment ja 

poden participar de forma normal en la conversa, fins que decideixin marxar amb un SIP 

BYE. Aquí hi ha una altra diferència: una trucada adhoc o prearranged es dissol quan 

queden un o cap participants; una de xat, en canvi, segueix activa indefinidament fins i tot 

quan estigui buida i els usuaris es poden reincorporar més tard.

Val a dir que les trucades preestablertes (veure punt 2.2.4) estan definides a 

l’estàndard però com que la llibreria dels clients OMA PoC de Genaker no suporta aquest 

mode no vam trobar necessari incorporar-lo en el servidor. 
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Adaptació del PoC server a la norma OMA PoC 1.0.1

Quan vaig tenir les sessions prearranged funcionant, vaig passar a millorar la forma 

en què ho feien. Seguint les guies de l’OMA PoC Control Plane i User Plane, que 

especifiquen com s’han de comportar exactament tant el client com el servidor PoC, vaig 

reescriure bona part del codi implicat. No va ser una tasca directa, perquè també va 

caldre replantejar-se l’arquitectura del servidor des de la base per incloure funcionalitats 

tan importants com les màquines d’estats i els temporitzadors de sessió.

• Màquines d’estat: tipifiquen el comportament del servidor en base a les entrades i 

sortides (generalment SIP, TBCP i dels temporitzadors). Són les que garanteixen que el 
floor només el pot tenir un usuari.

• Temporitzadors: n’hi ha diversos. Serveixen per a limitar temps d’inactivitat o d’estat, de 
forma que quan salta un temporitzador el servidor canvia a un altre estat i duu a terme 

una sèrie d’accions. Vaig implementar tots els temporitzadors de la funció de control; els 
més importants són el T1 - marca final de ràfega quan fa X segons que no es reben 

paquets RTP-, el T2 - detecta que un client ha parlat més temps del permès - i el T4 - 
allibera una sessió PoC quan no hi ha hagut cap acció en un cert temps.

Gràcies a tots aquests canvis, el funcionament de les sessions PoC era més lògic i 

es van resoldre uns quants errors que tenia el prototip. El temporitzador d’inactivitat 

també garantia que tota sessió acabava sent destruïda, alliberant memòria que 

anteriorment quedava inutilitzada i obligava a reiniciar el servidor periòdicament. El 

mecanisme de control del floor també es va fer més robust, i com a conseqüència directa 

de la màquina d’estats i dels temporitzadors es va afegir la funció de revocació del floor.

A partir d’aquest moment, tan sols va caldre afegir les característiques que ens 

semblaven interessants, sempre seguint l’estàndard.

Cancel·lació de trucades

De vegades un usuari pot enviar una invitació per a una sessió de veu i, 

immediatament, rectificar i decidir que no vol que la petició se segueixi processant. SIP 

proporciona un mecanisme per cancel·lar peticions INVITE, i OMA l’inclou a PoC. Això sí, 

la recepció del SIP CANCEL en el servidor ha de ser anterior a la recepció d’una resposta 

positiva a l’INVITE, perquè en aquell moment la sessió ja es considera iniciada i s’ha 

d’acabar per altres mètodes - generalment amb un SIP BYE.

La implementació d’aquesta funcionalitat en els tres tipus de sessions em va 

permetre extreure codi comú a totes i escriure’l a la superclasse que les engloba.

A la imatge de l’analitzador de paquets es pot veure l’efecte del SIP CANCEL - en 

negre - en l’establiment d’una sessió PoC adhoc; el CANCEL es reenvia al participant que 
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encara no ha respost - arnau2@ptt.intra.genaker.net - i quan aquest respon amb un OK la 

transacció es considera acabada i la sessió es descarta.

Figura 22: cancel·lació de l’establiment d’una sessió PoC adhoc

Separació de les funcions participant i de control

Fins ara he parlat del servidor PoC com l’entitat que controla tots els aspectes d’una 

sessió PoC entre diversos clients. En un entorn OMA PoC real, però, s’estableix una 

separació entre el que s’anomena la funció de control - controlling function - i la 

participant - participating function. En una sessió PoC, només hi pot haver-hi una entitat 

amb funció de control, però en canvi hi haurà tantes entitats participants com usuaris 

involucrats en la sessió. Les dues funcions poden coincidir en una mateixa màquina o fins 

i tot procés. Igualment, una mateixa màquina pot fer les funcions de servidor participant 

per a diversos usuaris d’una mateixa sessió.

La funció de control gestiona els temes més importants de la sessió: el control del 

floor o el llistat d’usuaris que poden participar-hi, entre d’altres. Un servidor controlador 

tindrà tantes sessions SIP establertes en mode B2BUA com usuaris a la sessió, però en 

canvi la comunicació no es durà a terme directament amb els clients PoC sinó que ho 

farà a través del servidor participant associat a cadascun. En el cas de les sessions RTP/

RTCP, es pot establir que el controlador sí es comuniqui directament amb el client. El 

servidor participant, doncs, és l’intermediari del client i actua també com un B2BUA però 

només té dues branques.

Aquesta arquitectura permet que un usuari de l’operador A mantingui una sessió 

amb un altre de l’operador B, i que cada operador pugui tarificar als seus subscriptors 

encara que només hi hagi un servidor central. Els servidors participants, a més, poden 

realitzar la recodificació de l’àudio per al client en cas que aquest no suporti el format 

original del flux. D’aquesta manera s’evita sobrecarregar el controlador amb tasques 

innecessàries.
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Tot i que la separació total de les dues funcions en un servidor intern dedicat a test 

no tindria gaire sentit, sí que vaig voler deixar la porta oberta a futurs desenvolupaments 

en aquest camp. Així, vaig reestructurar la forma en que es processen els SIP INVITE per 

decidir quina funció hauria de dur a terme el servidor, segons les normes establertes pel 

Control Plane. També vaig crear alguns camps i l’esboç de classes que poden servir 

algun dia per a l’afegiment de la funció participant.

Millora del mòdul XDMS

La millora més important en aquest camp va ser l’addició de suport per a peticions 

XCAP a nivell d’element. Amb aquest fi, vaig haver d’endinsar-me a fons en la tecnologia 

XmlBeans d’Apache, que permet recórrer i modificar els nodes d’un document XML i 

executar comandes XPATH similars a les d’una base de dades per obtenir els elements 

que compleixen una condició en alguns dels seus atributs.

També vaig resoldre errors que hi havia en l’actualització de documents globals de 

l’arbre XCAP. Tot plegat permet que el mòdul XDMS tingui prou qualitat com per ser 

utilitzat en l’entorn de test intern per gestionar els documents relacionats amb el servei 

PoC.

Suport de preferències de servei de l’usuari

Els PoC service settings són un conjunt de preferències que tot usuari PoC ha de 

donar a conèixer al servidor que realitza la funció participant, doncs afecten la forma en 

què aquest interacciona amb el client. Ho fa mitjançant un document XML incrustat en un 

SIP PUBLISH. Els camps que inclou són les següents:

• Mode de resposta d’una invitació PoC: “manual” si l’usuari l’ha d’acceptar de forma 

activa o “automàtic” si el terminal accepta la invitació sense intervenció de l’usuari.

• Bloqueig de sessions PoC entrants: “actiu” si l’usuari no desitja que el servidor el 

convidi a cap sessió; “inactiu” altrament.

• Bloqueig d’alertes PoC: “actiu” si l’usuari no desitja rebre els SIP MESSAGE associats 

amb el servei PoC, i que normalment serveixen com a petició educada per a 
l’establiment d’una sessió; “inactiu” altrament.

• Suport de sessions simultànies: “actiu” si l’usuari acceptaria participar simultàniament 
en més d’una sessió PoC alhora;  “inactiu” altrament.

Només vaig implementar les dues primeres. En el cas de les sessions simultànies,  

perquè el servidor no controla el fet que un usuari estigui en més d’una sessió al mateix 

temps - li podria donar el floor dues vegades. En del bloqueig d’alertes PoC, vam 

considerar que no valia la pena perquè per ser un servei que no utilitzaríem representava 

massa feina. El problema era configurar el proxy per aconseguir que qualsevol missatge 
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SIP fos enviat cap al servidor la primera vegada - per controlar si el destinatari desitja 

rebre’l o no - però no les subsegüents.

Negociació de formats d’àudio i transcodificació

Media negotiation suposa la capacitat del servidor d’acordar amb cada participant 

de la sessió una sèrie de formats que les dues parts entenen. En el prototip, en canvi, els 

formats que proposava l’iniciador de la sessió en la descripció SDP que contenia l’INVITE 

eren els que el servidor enviava, al seu torn, als usuaris convidats. 

Com que les classes Java que es feien servir fins llavors no permetien una 

manipulació i comparació senzilla del contingut de les descripcions SDP, vaig crear una 

estructura més adequada a tal efecte. Vaig afegir al fitxer de configuració del servidor una 

secció per a especificar els còdecs i variacions que aquest suporta; actualment, AMR 

octet-aligned, AMR bandwidth-efficient i EVRC. A l’iniciar-se, el servidor llegeix aquesta 

secció i crea el llistat de formats acceptables.

Quan un client PoC envia un INVITE, un dels primers passos consisteix en la 

inspecció del contingut de l’SDP i en l’acceptació o el rebuig de l’oferta. Si hi ha algun 

format en comú amb aquells que el servidor suporta, l’establiment tira endavant. Si el 

servidor no suporta la transcodificació de paquets d’un format a un altre durant la sessió,  

es generen invitacions SIP per als altres usuaris que inclouen només aquests formats 

comuns:

Figura 23: Negociació de formats en

un servidor sense transcodificació

D’altra banda, si el servidor permet la transcodificació, les invitacions contenen una 

llista amb tots els formats que suporta el servidor, minimitzant així les possibilitats que un 

convidat quedi exclòs de la sessió per no suportar els formats d’àudio que s’hi empren 

(figura 22).
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Figura 24: Negociació de formats en 

un servidor amb transcodificació

En la implementació d’aquesta segona millora, vaig tenir en compte que la 

descodificació i posterior codificació dels paquets d’àudio és un procés costós i que cal 

evitar al màxim, especialment en un servei en temps real com PoC. Per això vaig 

dissenyar el següent algoritme que decideix, per a cada paquet d’àudio rebut, si és 

necessària o no la transcodificació:

Per a cada paquet enviat per “E”:
(1) Obtenir el format del paquet entre els formats negociats per 

SDP gràcies al camp payload type.

(2) Si aquest format es troba a la llista de formats acceptats per 
tots els participants, enviar-ho a tots els receptors “Ri”.

(3) Sinó, per a cada receptor “Ri”:

(A) Si ptime(Ri) == ptime(E) o bé maxptime(Ri) > ptime(E):

(I) Si “Ri” suporta aquest còdec, enviar-li el paquet
(II)Sinó:

(i) Comprovar si ja ha estat decodificat. Sinó, 
decodificar i desar-ho.

(ii)Si ja ha estat codificat en algun format 
suportat per l’usuari, enviar el paquet desat. 
Sinó, codificar en el format preferit, desar-
ho i enviar.

(B) Si tenen ptime incompatible:

(I) Afegir el contingut decodificat - obtenir-lo si és 
precís - a la cua d’un thread que durà a terme un 
algoritme similar a (A) però tan sols amb el 
subconjunt de participants que utilitzin un cert 
ptime.

El sistema de transcodificació permet fàcilment l’afegiment de nous formats, però 

actualment està limitat a l’adaptació entre fluxos AMR octet-aligned i AMR bandwidth-

efficient de la mateixa taxa de transferència (bit rate). Tot i que el servidor disposa d’un 

còdec EVRC, calia afegir-hi una petita modificació per a permetre’n l’ús en el sistema de 
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transcodificació; també vam descobrir que el còdec AMR actual tenia la taxa de 

transferència fixada en un fitxer binari C++ que hagués calgut modificar. En tots dos 

casos vam decidir que no era necessari en aquell moment i ho vam deixar per futures 

modificacions. En canvi, si tots els participants utilitzen EVRC la sessió sí és possible.

Proves d’estabilitat i anàlisi del rendiment

Quan el servidor ja tenia implementades les funcions més elementals, vam voler 

observar-ne el comportament al llarg del temps per saber si era estable o tenia fuites de 

memòria que eventualment suposarien el col·lapse de l’aplicació. D’una banda vam 

programar un client PoC per a que iniciés i acabés repetidament una sessió curta i sense 

àudio entre dos usuaris, i de l’altra vam executar el servidor amb uns paràmetres [37] que 

permeten l’accés extern a la Màquina Virtual de Java per a analitzar-ne l’estat i l’ús dels 

recursos del sistema (profiling).

La primera vegada vam obtenir un resultat poc encoratjador, doncs trucada rere 

trucada les instàncies de la sessió quedaven dipositades en memòria i el nombre de fils 

d’execució (threads) vius augmentava sense parar. Després d’estudiar-ho un parell 

d’hores vaig trobar que aquest comportament es devia a que havia oblidat escriure la 

crida a una funció en el procés de tancament de la sessió.

Figura 25: fuita de memòria en el servidor
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Una segona prova va demostrar que l’error s’havia corregit:

Figura 26: anàlisi del servidor amb la fuita reparada

Tres setmanes després vam fer una altra prova, durant prop de 30 minuts i amb el 

client de test modificat per a que simulés l’enviament de veu en els dos sentits a partir 

d’un curt fitxer d’àudio. Els resultats confirmen que el servidor és capaç de gestionar un 

gran nombre de sessions sense pèrdua de memòria:

Figura 27: rendiment del servidor en una prova d’estabilitat

Control continu, web i documentació

Quan la majoria de característiques ja havien estat implementades, vam decidir que 

el projecte estava prou madur i el vam incloure en el sistema de control continu de 

Genaker, una instal·lació del programa Apache Continuum [38]. Aquesta eina serveix 

per a controlar, periòdicament, que el codi d’un projecte que hi ha actualment als 

repositoris és compilable o fins i tot funcional (mitjançant programes de test prèviament 

desenvolupats). És a dir, permet detectar les regressions i conflictes que són habituals en 

els projectes on múltiples col·laboradors treballen junts.
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Continuum, per ser un producte de la Fundació Apache, està molt ben integrat amb 

el sistema de gestió de projectes Apache Maven. Aquesta altra eina permet automatitzar 

un munt de tasques relatives a un projecte de programari, com per exemple la gestió de 

dependències, compilació i test. El servidor PoC desenvolupat en aquest Projecte Final 

de Carrera utilitza Maven per facilitar la compilació del codi i l’obtenció dels paquets 

binaris per al seu desplegament en una màquina. Una altra de les capacitats de Maven 

és la creació d’un lloc web amb tota la informació relativa al projecte, a partir de fitxers 

XML. Un cop el codi era estable i en fase de manteniment, vaig crear la plana web de 

l’annex 9 amb tota la documentació necessària per permetre el manteniment i l’ús del 

projecte per part dels meus companys.
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4. Línies futures i conclusions

4.1. Possibles millores del servidor OMA PoC de Genaker

En aquesta fase de desenvolupament, he afegit al servidor les funcionalitats que 

més interessaven de cara a tenir un entorn de test PoC per als clients de Genaker. 

L’especificació OMA PoC és molt àmplia i inclou uns quants serveis opcionals que 

permeten una experiència comunicativa més rica i versàtil. Com s’ha comentat, també hi 

ha aspectes que no s’han acabat de desenvolupar per un o altre motiu.

De les funcionalitats actuals que es podrien millorar en un futur proper destacarien 

dues: l’adaptació del servidor a la versió 1.0.2 de l’estàndard OMA PoC i els canvis en 

les interfícies d’accés als còdecs EVRC i AMR per permetre la transcodificació d’un a 

altre així com el suport de diverses taxes de bit. Segons el meu parer, cap de les dues 

suposaria una gran càrrega de treball.

En l’apartat de funcionalitats noves que s’hi podrien afegir, la que representaria més 

esforç seria el suport real de la funció participant. Tot i que ja vaig iniciar una 

reestructuració en aquest sentit, la major part encara està per fer. Un dels avantatges que 

tindria aquesta millora és la possibilitat d’implementar correctament el control de 

sessions simultànies en que participa un client. Altres millores, menors però més en 

línia amb els objectius del servidor intern serien la possibilitat de convidar nous 

participants a una sessió adhoc o prearranged en curs, el suport de subscripcions a 

events de sessió - que permet a un client ser notificat quan hi ha canvis en la llista de 

participants o en l’estat de la sessió - o el de sessions PoC preestablertes.

4.2. Previsions de futur per al Push-to-Talk over Cellular

El futur - i l’èxit - del servei PoC passa per dues línies complementàries: d’una 

banda, la integració del sistema amb serveis i productes de valor afegit; de l’altra, la 

implementació de les característiques esbossades en l’estàndard OMA PoC 2.

La combinació del PoC amb productes existents pot donar lloc a noves 

funcionalitats que els usuaris trobin interessants i pot suposar un bon punt d’entrada per a 

la captació de subscriptors PoC. Un exemple seria el que es coneix com a push-to-

experience, és a dir, que en prémer el botó no tan sols es transmetés veu en directe a un 

participant que estigui connectat sinó que es generés algun altre tipus de comunicació. 

En aquesta categoria tenim push-to-mail i push-to-voice per a que la ràfega de veu arribi 

en un correu electrònic o al contestador del receptor, que no té per què ser un subscriptor 

PoC. O bé es poden generar notificacions de trucada via SMS per a usuaris que o bé 

estan desconnectats o no són usuaris PoC, i que poden induir al destinatari a donar-se 

d’alta al servei gràcies a la recomanació d’un contacte. També hi hauria serveis més 

49



avançats com push-to-blog, en el que la ràfega es transformaria en una entrada de veu 

de la bitàcora de l’usuari i push-to-infotainment, que permetria obtenir informació verbal 

dels canals de notícies. En un altre ordre hi hauria els productes que utilitzin la 

combinació de PoC i Presència amb els serveis basats en posicionament (location based 

services o LBS). Per exemple, una aplicació d’escriptori per al control de flotes que mostri 

la posició real dels treballadors i permeti seleccionar tots els que es troben prop d’un punt 

per tal d’iniciar-hi una sessió PoC adhoc.

En un termini més llarg, l’aprovació de la segona versió de l’estàndard OMA PoC i la 

seva progressiva implantació en el mercat obrirà una gran quantitat de possibilitats. 

Descric breument les noves eines que incorpora el PoC 2 i el desplegament de les quals 

suposaria la consolidació del servei:

• Recursos d’intervenció per part  de l’Autoritat: les forces de l’ordre poden tenir 

accés, prèvia ordre judicial, a la llista de participants d’una sessió i a l’àudio emès/rebut 
per un dels seus membres.

• Interconnexió amb altres serveis PTT:  ja siguin sistemes propietaris o basats en 
commutació de circuits. De difícil implementació degut a les grans diferències entre 

sistemes.

• Establiment  de  diversos graus d’usuari: segons la quota de subscripció, cada usuari 

té dret a una certa Quality  of Experience, que en casos de congestió pot suposar la 
priorització d’una categoria d’usuaris en detriment d’altres.

• Nous casos d’ús: entre els que destaquen la creació dinàmica de grups segons una 
condició - per exemple, localització geogràfica o activació d’un sensor - i les votacions 

via PoC.

• Comunicació multimèdia: a més de veu, una sessió PoC pot incloure l’enviament de 

vídeo o imatges; els recursos resultants de la sessió, a més, es poden (tornar a) 
consultar posteriorment gràcies a un sistema d’emmagatzemament en el client - per a 

aquells que hagin participat en la sessió - o en el servidor - per a aquells que se l’hagin 
perduda per algun motiu.

4.3. Conclusions

Considero que he assolit correctament els tres objectius que el meu tutor i jo ens 

vam proposar al principi. D’una banda, he aconseguit fer evolucionar el prototip de 

servidor PoC i el servidor XDMS fins tenir una funcionalitat acceptable com a entorn de 

proves intern; la prova més evident n’és l’ús per part dels companys, fet que permet 

detectar petits problemes i incompatibilitats i millorar tant els clients com el propi servidor. 

De l’altra, he integrat amb èxit la llibreria stun4j en el client PoC de Genaker i he 
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comprovat que realment és efectiu per superar un bon nombre d’entorns de NAT, però no 

tots. Addicionalment, en l’estudi dels retards introduïts per STUN, vaig tenir la sort de 

detectar un petit error en el citat projecte stun4j que suposava un notable increment del 

temps de descobriment i per tant d’inici del servei PoC. Em va omplir de joia que el 

responsable del projecte em contactés i tingués en compte la meva aportació per a una 

propera versió. 

A nivell personal, considero que la realització d’aquest projecte ha estat una 

oportunitat excel·lent per entrar amb bon peu al món laboral, en el si d’una empresa 

puntera en el seu sector i en col·laboració amb professionals del més alt nivell. D’ells he 

obtingut una gran quantitat de coneixements, no tan sols estrictament tècnics, però sí 

indispensables per al treball d’un enginyer: tècniques de treball en grup, de gestió de 

projectes i recursos, de control de qualitat de processos, de recerca i gestió de la 

informació, entre d’altres. Estic satisfet amb els resultats aconseguits i la seva utilitat per 

a Genaker, tot i que com sempre hi ha aspectes que podria haver fet millor.
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6. Annexes

6.1. Annex 1: Serveis disponibles a TETRA i potencialment 

implementables a PoC

Serveis d’identificació de participants

• Identificació de l’originador de la trucada entrant.

• Identificació dels participants de la sessió.

• Restricció de la identificació pròpia per part dels altres (“nombre ocult”).

• Identificació de l’usuari que parla per part dels que escolten.

Serveis de redirecció de trucades

• Redirecció quan s’està ocupat.

• Redirecció quan la nostra adreça no estigui localitzable.

• Redirecció quan el nostre terminal no respongui a les trucades entrants.

• Redirecció incondicional per a totes les trucades entrants.

Serveis d’establiment de trucades

• Possibilitat d’establir un llistat d’adreces alternatives on la xarxa intentarà contactar 
l’usuari quan una trucada entrant falli per qualsevol motiu.

• Autorització de trucada per part d’un terminal de despatx (dispatcher).

• Establiment de dreceres per trucar als nombres freqüents.

• Selecció geogràfica, pels destinataris d’una trucada sortint o com a filtre de trucades 
entrants.

• Prioritat d’accés sobre usuaris normals, en cas que la xarxa estigui congestionada.

• Prioritat de trucada: la xarxa assignarà recursos a un usuari privilegiat per tal que 

sempre pugui iniciar una comunicació, avortant si cal trucades en curs.

• Retenció de trucades: permet a l’usuari protegir la seva trucada davant d’expulsions de 

la xarxa en cas de congestió.
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Serveis de finalització de trucades

• Notificació de trucada entrant, que pot ser acceptada, rebutjada o ignorada.

• Possibilitat de deixar una trucada individual en espera, o multiusuari si se n’és el 
propietari.

• Repetició automàtica de trucada quan el destinatari passa d’ocupat a disponible.

• Transferència del control d’una trucada de la qual se n’és el responsable.

Serveis multiusuari

• Possibilitat de convidar algú a una sessió en curs.

• Assignació dinàmica de grups: creació, modificació i eliminació.

Serveis de restricció de trucades

• Restricció de trucades sortints: per evitar que alguns usuaris puguin iniciar un cert tipus 
de trucades.

• Restricció de trucades entrants: per evitar que alguns usuaris puguin rebre un cert tipus 
de trucades.

Serveis d’intrusió de trucades

• Escolta discreta: permet a un usuari privilegiat escoltar una conversa i identificar-ne els 
participants, sense que aquests en tinguin constància.

• Escolta ambiental: permet a un usuari privilegiat fer una trucada especial a un 
destinatari, que no en rep cap tipus de notificació. En aquest mode, el terminal remot es 

converteix en un micròfon que permet monitorar una situació d’emergència. 

Serveis de facturació

• Possibilitat de conèixer la informació de facturació d’una trucada.
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6.2.  Annex 2: Flux de senyalització de trucades PoC adhoc i 

prearranged sobre demanda

adhoc prearranged

INVITE 1

El camp “To:” és igual a l’adreça 

del servidor PoC, per exemple 

sip:adhoc@d1.com. El cos 

conté una part XML amb les 

adreces dels destinataris i una 

altra amb la descripció SDP. 

El camp “To:” conté el nom del grup 

que es vol convidar, com 

sip:A@d1.com;poc-group=amics. El 

cos només conté la descripció SDP.

PROCESSAT

El servidor extreu els 

participants de l’XML i genera 

un INVITE 2 per a cadascun.

El servidor PoC obté de l’XDMS el 

document amics.xml de l’usuari 

A@d1.com; d’aquí extreu el llistat 

de participants i genera l’INVITE 2 

per a cadascun.

INVITE 2
És independent del tipus de sessió. Conté la descripció SDP del 

servidor, que és diferent de l’original (com a mínim en ports i adreces).
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6.3. Annex 3: Exemple d’oferta i resposta SDP per a una sessió 

PoC adhoc one-to-one.

Oferta SDP

Es poden observar dues línies Media Description, que corresponen als canals 

d’àudio RTP i d’aplicació TBCP. Les línies rtpmap especifiquen quins formats es poden 

utilitzar en cada canal. En l’àudio, per exemple, serveixen per anunciar els possibles 

còdecs que suporta el terminal. Finalment, els paràmetres específics de cada còdec es 

troben en les línies fmtp: per a AMR és important la velocitat de transmissió i l’alineament 

d’octets.

Resposta SDP

Com ja s’ha comentat en el treball, la resposta ha de contenir un subconjunt dels 

formats de l’oferta, o aquesta s’ha de rebutjar. En aquest cas, el còdec EVRC no ha estat 

acceptat pel receptor i per això la resposta SDP no hi fa referència.
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6.4. Annex 4: Diagrama d’estats del client PoC

Els estats venen definits per les el·lipses grogues; els esdeveniments pels quadrats 

blancs. “R:” significa recepció, i “S:” enviament. El primer estat sempre és “Start-stop”. 

També és el darrer, quan es tanca l’aplicació.
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6.5. Annex 5: Algoritme STUN

Crèdit de l’original:
Sommer, Christoph. STUN Algorithm3.svg. (2006, November 4). Wikimedia Commons. Wikimedia 
Foundation, Inc. Retrieved September 2008 from http://en.wikipedia.org/wiki/
Image:STUN_Algorithm3.svg

Per ser un derivat d’una obra amb  llicència Creative Commons CC-BY-SA-2.5, aquesta imatge 
hereda aquesta mateixa llicència.
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6.6. Annex 6: Intercanvi de correus amb el responsable de Stun4j, 

Émil Ivov

Hi Émil,

We are using your Stun4j project and it works great for us. However, we have 

discovered that a significant performance improvement could be made to the discovery 

process. In particular, we've found out that there are many logging calls that use 

"StunAddress.getHostname()" and each of this results in a 4-5 seconds delay if the name 

can't be resolved. This happens even if the logging is turned off. Our workaround has 

been to rewrite those logging calls without the host name resolution. In this way, we cut 

the length of each discovery about 13 seconds.

I hope this fix can be of use to other users of stun4j. I attach the source of the 

affected class.

Kind regards,

Arnau Vàzquez Palma

Hey Arnau,

Sorry I couldn't reply earlier but things were quite crazy around here lately.

I am very glad to know you are using stun4j and that it's working for you. Thanks a 

lot for sending your patch over! You might already know that we (the SIP Communicator 

project) are participating in GSoC and one of the projects that will be part of the program 

is an ICE implementation. One of our GSoC students, Namal, and his mentor, Sebastien, 

(both CCed here) would be working on Stun4J and will be extending it to support ICE.

I have forwarded your patch to them so they'll be adding it to the project one of 

these days.

Cheers

Emil
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6.7. Annex 7: Diagrames d’estats del servidor PoC

Diagrama d’estats global del servidor PoC
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Diagrama d’estats del servidor PoC per a cada client
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6.8. Altres annexes

Disponibles únicament en format digital.

Annex 8: Traces de sessions PoC entre terminals comercials i el client PoC 
de Genaker, utilitzant el servidor PoC desenvolupat en aquest projecte

Annex 9: Pàgina web del projecte

Annex 10: Codi del servidor PoC desenvolupat
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