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1 MOTIVACIÓ I OBJECTIUS DEL PROJECTE

1.1 INTRODUCCIÓ

Com el títol del projecte indica, l'objectiu d'aquest projecte és el desenvolupament 

d'una aplicació en l'entorn android que ens permeti transmetre en temps real les imatges i 

àudio  captades per la càmera i el micròfon del terminal telefònic a través d'una xarxa Wi-

Fi.  En aquest apartat  intentarem explicar la motivació que m'ha portat a desenvolupar 

aquest  projecte,   per  què  s'ha  escollit  l'entorn  de  programació  android,  per  què  s'ha 

escollit el desenvolupament concret d'una càmera en temps real i fixar els objectius del  

projecte.

Escollir  un projecte final de carrera és força complicat.   Al  llarg dels estudis es 

tracten temes molts diversos del món de les telecomunicació, i en aquesta darrera part 

hem de concretar davant de l'ample ventall de possibilitats que tenim. En el meu cas fou  

relativament senzill, gran part de la meva vida professional ha tingut molt a veure amb el  

desenvolupament  d'aplicacions  i  la  programació.  Així  doncs,  el  repte  fou  trobar  una 

aplicació a desenvolupar que inclogués altres conceptes no informàtics vistos al llarg dels 

estudis. En el cas que ens ocupa , i després d'analitzar diverses opcions, es va decidir 

una  aplicació  que  treballava  amb  RTP,  AMR  i  H.264,  protocols  relacionats  amb  la 

codificació d'àudio i vídeo i la transmissió de imatges en temps real. Un cop decidit el 

marc del projecte, passem a veure el perquè de l'entorn de desenvolupament escollit  i de 

l'aplicació escollida, i finalment, els objectius del projecte.

1.2 L'ENTORN ANDROID

El mercat  de  desenvolupament  d'aplicacions  per  a  mòbil  està  en  expansió.  El 

software desenvolupat específicament per a terminals mòbils porta al mercat al voltant de 

deu  anys,  i  abans  que  sorgís  el  terme  de  “app  store”(tenda  d'aplicacions),  aquestes 

aplicacions es solien distribuir a través de portals gestionat per les operadores de mòbils.  

Aquests  portals  tenien  un  èxit  relatiu  ,  ja  que  no  atreien  prou  ni  a  usuaris  ni  a  
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desenvolupadors.  La AppStore d'Apple ,  una tenda on line centralitzada i  orientada al  

dispositiu  d'Apple  va  ser  el  que  va  impulsar  el  mercat  d'aplicacions per  a  dispositius 

mòbils. L'èxit va ser immediat i en la primera setmana de funcionament, la AppStore va 

aconseguir 10 milions de descàrregues.  Al 2010,  van haver-hi aproximadament 10 bilions 

de descàrregues fetes per a dispositiu mòbils.  Es preveu que al 2015 el 70% del parc de 

dispositius  mòbils  seran  els  anomenats  smartphones   i  que  el  número  total  de 

descàrregues arribarà al 100 bilions. 

Taula 1.2.1 – Bilions de descàrregues per a dispositius mòbils 2009-2015 
                      ( Font www.berginsight.com)

    

Android Inc.  Fou comprada per  Google Inc al  Juliol  del  2005.  Al  novembre del 

2007 , amb l'establiment del Open Handset Alliance (OHA) , Google va anunciar la seva 

incursió al món dels telèfons mòbils, no com a fabricant de terminals sinó com a venedor  

de  sistema  operatiu,  oferint  la  plataforma  Android.  Google  volia  que  Android  fos  un 

sistema obert i gratuït, per tal que qualsevol que volgués utilitzar android pogués fer-ho 

descarregant-se  el  codi.  A  més,  volia  que  els  venedors  (  majoritàriament  els 

desenvolupadors de hardware) poguessin desenvolupar parts específiques de software 

per  a  els  seus  dispositius  per  tal  de  diferenciar-los  de  la  resta.  Aquest  model  de 

desenvolupament  tant  simple  ha  atret  a  molts  fabricants  de  dispositius  mòbils  cap  a 

aquest entorn, sobre tot aquelles companyies que han hagut de respondre comercialment 

a l'aparició del  iPhone,  que s'havia menjat gran part  de la quota de mercat.  El  major  
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avantatge d'Android és que ofereix una plataforma de desenvolupament unificada.  Els 

programes es desenvolupen en una única plataforma, però poden córrer sobre dispositius 

de diferents menes i desenvolupadors.

Podríem dir que Android és bàsicament un sistema operatiu basat en Linux . Molts 

dels serveis que trobem al nucli d'android, com seguretat, memòria i gestió de la memòria 

i  processos,  utilitzen  Linux  versió  2.6.  D'altre  banda,  l'entorn  Android  SDK (Software 

developement kit) és completament gratuït, cosa que ha afavorit l'increment del mercat 

d'aplicacions que podem trobar  i  ,  en  conseqüència  ,  a  atraure  més  usuaris  finals  a 

comprar terminals amb aquests sistemes operatius.

La  taula 1.1 , obtinguda de gartner.com, ens indica les quotes de mercat a nivell  

mundial dels diferents sistemes operatius per a mòbils que podem trobar actualitzades al  

primer semestre de 2011 i  la  previsió  al  període 2012-2015.  Podem observar  que es 

preveu  que  la  quota  de  mercat  d'android  sigui  propera  al  50%,  molt  per  sobre  dels 

sistemes  operatius  competidors:  iOs  d'Apple,  RIM  de  Blackberry  i  la  plataforma  de 

Microsoft, que es preveu que tingui un creixement important arran de la seva aliança amb 

Nokia.

                    Taula 1.2.2 – Quota de mercat actualitzada al primer semestre de 2011 i previsió pel 2012-2015
                    ( Font www.gartner.com)

En  conclusió,  un  dels  objectius  principals  que  em  vaig  proposar  amb  aquest 
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projecte fou aprendre l'entorn de programació android, perquè d'una banda es tracta d'un 

entorn molt actual i  amb moltes perspectives de futur, i  d'altre, és un sistema operatiu 

completament  obert  i  gratuït  en  el  que  actualment  molta  gent  està  desenvolupant 

aplicacions i, per tant, i ha molta informació disponible a la xarxa. 

S'ha de tenir en compte que el fet que hi hagi tant desenvolupament en aquesta 

plataforma  porta  alhora  un  desavantatge  :   és  molt  complicat  inventar  res  nou.   En 

general,  podem  trobar  diverses  aplicacions  en  el  mercat  que   implementin  tasques 

similars. En l'apartat de l'estat de l'art, veurem que en el cas que ens ocupa, també és  

així. Una de les línies que s'ha intentat seguir en el projecte era veure que hi havia fet e 

intentar aportar alguna cosa nova al que es trobés.

1.3 EL PROTOCOL RTP

Amb la plataforma de desenvolupament ja escollida, queda delimitar una mica més 

l'àmbit de l'aplicació a desenvolupar. Com ja s'ha esmentat anteriorment, per tal de aportar 

al projecte un caire més proper a les telecomunicacions, es va decidir que impliqués la  

transmissió a través de  la xarxa de imatge i so. Així ajuntàvem tres temes àmpliament  

tractats al llarg dels estudis.  Donant una mica més de forma a aquests trets generals, es 

va arribar a l'aplicació a desenvolupar, la idea era desenvolupar una aplicació que prenent 

les  imatges  de  la  càmera  del  mòbil  les  transmetés  per  la  xarxa  Wi-Fi  a  algun  altre 

dispositiu que hi estigués connectat, és a dir, una mena de càmera IP que funcionés a 

través de la xarxa Wi-Fi.

Un cop decidida l'aplicació a desenvolupar, el primer que vaig fer va ser mirar si hi  

havia algun estàndard per a les càmeres IP que trobem al mercat. Curiosament, no n'hi 

havia cap.   Sembla ser  que s'han creat  dos grups per  tal  d'intentar  estandarditzar  la  

transmissió  de  imatges  de  les  càmeres  IP  (PSIA i  ONVIF),  cadascuna  liderada  per 

diferents  companyies  líders  en  el  sector,  però  que  encara  no  s'ha  arribat  a  cap 

especificació complerta. Així doncs, i davant de la falta d'un estàndard de càmera IP, vaig  

cercar un estàndard de transmissió d'àudio i vídeo per la xarxa més genèric,  i aquí sí que 

vaig  trobar  el  RTP (Real-time  transport  protocol)  ,  un  protocol  força  flexible  que  ens 

permet transmetre imatges i àudio en temps real a través de la xarxa. El fet d'utilitzar  
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aquest protocol ens afegeix l'avantatge que no cal desenvolupar un reproductor específic 

per a la càmera IP, sinó que qualsevol reproductor que podem trobar al mercat que llegeixi  

el  format RTP ( VLC, RealPlayer,  QuickTime, Mplayer,  etc...)  podrà  visualitzar el  que 

transmetem.

El protocol RTP (real time transport protocol)  proporciona funcions de transport  de 

xarxa end-to-end (de terminal a terminal ) per a aplicacions que transmeten  informació a 

temps real , com àudio, vídeo, dades de simulacions, etc... .  Opcionalment, a més de les 

dades es pot transmetre informació de control addicional mitjançant el protocol de control  

(RTCP)  per permetre la monitorització de la recepció de les dades . RTP i RTCP s'han  

dissenyat  de  manera  que siguin  independents  de  les  capes de transport  i  xarxa  que 

tinguin per sota. RTP permet la transmissió de dades a múltiples destinataris utilitzant la 

distribució multicast si la xarxa que té per sota ho permet. Podríem ubicar el protocol RTP 

a la capa de 5 del model OSI,  pot emprar com  a protocols de transport tant UDP com 

TCP.  Donat que RTP no és un protocol de transport, l'ús d'aquest protocol no garanteixen 

l'entrega  en  ordre  de  la  informació,  ni  tant  sols  l'entrega  correcte  de  la  informació, 

aquestes funcions són pròpies del protocol de transport, però tampoc assumeix que la 

informació estigui íntegra ni en ordre.   

Un altre protocol associat a RTP és el RTSP(Real-time streaming protocol). RTSP 

és un protocol que trobem a la capa d'aplicació per sobre de RTP i s'utilitza  pel control  de 

les dades que es transmeten en temps real. Les funcions associades a aquest protocol 

són  molt  diverses,  per  exemple,  enviar  ordres  de  play/stop/rew/...  sobre  el  flux  de 

àudio/vídeo,ajustar l'ample de banda de la transmissió en funció de la situació de la xarxa, 

escollir el protocol de transport adient en funció de les necessitats de la transmissió , etc..  

Però una de les funcions més importants que trobem en aquest protocol és que , a l'inici  

de la transmissió, comunica al receptor les característiques del flux d'informació que s'està 

enviant   amb l'ajuda  del  protocol  SDP(Session  description  protocol)  .  Algunes  de  les 

característiques que s'envien són ,per exemple, tipus de codificadors utilitzats, quantitat 

de canals d'informació que s'estan enviant (per exemple, si enviem un flux de vídeo i dos 

d'àudio), freqüències de mostreig si  s'escau, etc...  Per a entendre'ns, RTP  té un flux 

d'informació unidireccional que envia la informació transmesa del servidor al client. RTSP 

és bidireccional i ens ajuda a determinar característiques genèriques de la transmissió, 

així doncs,  normalment una transmissió començarà amb una primera fase de RTSP i 
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posteriorment,  s'enviaran  les  dades  empaquetades  en  trames  RTP i  RTCP.  Això  es 

comentarà més endavant,  però per tal  de delimitar l'àmbit  i  l'extensió del  projecte,  en 

aquest projecte només ens encarregarem de la transmissió RTP unidireccional.

Tot i que RTP es va dissenyar fonamentalment per a satisfer les necessitats de  les 

conferències multimèdia amb múltiples participants, no està limitat a aquesta aplicació. 

En  realitat,  la  majoria  de  reproductors  de  vídeo  i  navegadors  d'internet  permeten 

visualitzar les dades d'àudio i vídeo transmeses amb aquest format i ha esdevingut un  

protocol àmpliament utilitzat. Una de les avantatges que ens ofereix RTP és que es tracta 

d'un protocol molt flexible.  Al moment de la seva definició és van definir una sèrie de 

formats d'àudio i de vídeo que podia transmetre, però es va deixar la definició oberta per 

si sorgien nous formats. I a mida que han sorgit nous formats de codificació d'àudio i de 

vídeo, s'han anat publicant documents addicionals per tal de definir la transmissió d'àudio i 

vídeo en aquests formats.

En conclusió, el protocol RTP és molt adient per a l'aplicació que es desenvoluparà, 

ja que ens ofereix molta versatilitat, és relativament senzill d'implementar i alhora tenim 

molts  reproductors al mercat que llegeixen aquest tipus d'arxius, cosa que ens evitarà 

haver de desenvolupar  el reproductor nosaltres.

1.4 APLICACIÓ A DESENVOLUPAR. OBJECTIUS.

Recapitulant  el  que  s'ha  vist  en  aquest  apartat  de  la  memòria,  el  projecte  a 

desenvolupar es tracta d'una aplicació per a ésser  executada en un terminal mòbil amb 

sistema operatiu android i  que permeti  enviar a un determinat terminal connectat a la 

xarxa Wi-Fi   el senyal d'àudio i vídeo captat pel terminal mòbil empaquetat en format RTP, 

per  tal  que  aquesta  informació  en  format  RTP  sigui  reproduïble  des  de  qualsevol 

reproductor extern capaç de reproduir informació en format RTP.

Els objectius que cerquem amb la implementació d'aquest projecte són:

• Tenir una idea general de l'arquitectura dels dispositius Android, tant a nivell  de 

software com de hardware per tal de ser capaços de determinar les possibilitats 
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que ens ofereixen alhora de desenvolupar aplicacions.

• Aprofundir en l'entorn de desenvolupament Android SDK de manera que podem 

desenvolupar  amb  facilitat  i  eficiència  els  diferents  mòduls   de  software  que 

conformaran la nostra aplicació.

• Conèixer  el  protocol  RTP  per  tal  de  ser  capaços de a partir  d'una informació 

d'àudio i vídeo codificada en un determinat format, empaquetar-la i transmetre-la 

de manera que compleixi amb l'estàndard.

• Un cop determinem els possibles codificadors d'àudio i de vídeo que es puguin 

utilitzar  per  a  la  transmissió,  serà  interessant  saber  les  característiques  de 

cadascun per tal de poder determinar quin s'ajusta millor a les nostres necessitats.

• Finalment, també serà convenient estudiar quines possibilitats ens ofereix la xarxa 

Wi-Fi per tal de transportar les trames i escollir la més adient.
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2 ESTAT DE L'ART DE LES APLICACIONS ACTUALS

2.1 INTRODUCCIÓ

En  aquest  apartat  de  la  memòria  intentarem  analitzar  en  quin  estat  està  el 

desenvolupament de càmeres IP a l'entorn android.  Donat que Android és un entorn molt  

atractiu  per  a  desenvolupar-hi,  d'una  banda  gràcies  al  gran  número  d'usuaris  al  que  

permet arribar i d'altre banda, gràcies a la gratuïtat de l'entorn, han sorgit un gran nombre 

d'empreses  i  professionals  independents  dedicats  a  desenvolupar-hi.  Això  té  una 

conseqüència immediata: és molt difícil inventar res de nou.  Així doncs, i amb la certesa 

que trobarem aplicacions que facin tasques similars, en aquest apartat farem una anàlisi 

del que actualment trobem.

Com ja s'ha esmentat anteriorment, no hi ha ara mateix un únic estàndard aplicable 

al desenvolupament d'una càmera IP, així doncs, les aplicacions que hi ha actualment 

disponible al repositori d'aplicacions d'android són força diverses i diferents entre elles. 

Analitzarem les  més importants  ,  les  que més descàrregues tenen,  i  presentarem un 

resum – conclusió a partir de tot el que s'ha trobat.

2.2 APLICACIONS DISPONIBLES

2.2.1 INTRODUCCIÓ

Fent una recerca al Google Play d'aplicacions que facin referència a càmeres IP o 

webcams trobem bàsicament dos tipus d'aplicacions, unes que ens permeten utilitzar el 

mòbil com a càmera IP, és a dir, que permeten que el mòbil transmeti per la xarxa un flux 

de  vídeo   i  altres  que  permeten  que  el  mòbil  visualitzi  la  informació  transmesa  per 

determinades càmeres IP.  Donat que hi ha un gran nombre d'aplicacions disponibles, es 

farà una anàlisi  de les aplicacions gratuïtes que més descàrregues tinguin, la majoria 

ofereixen una versió  més complerta  de pagament,  però amb la  versió  d'avaluació  en 
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tindrem prou per comprovar quines funcionalitats cobreix.

Analitzarem ambdós tipus d'aplicacions, encara que les que més ens interessen 

són les que realitzen la codificació i la transmissió del vídeo, ja que en un començament 

és el que realitzarà la nostre aplicació, però també resulta interessant esbrinar quin tipus 

d'informació esperen rebre les aplicacions que es dediquen a visualitzar  la informació 

transmesa per altres  dispositius, 

2.2.2 IP CAM VIEWER

Aquest programa és el que més descàrregues té al Google Market, més d'un milió 

de  descàrregues,  i  segons  la  descripció  permet  veure  i  controlar  una  càmera  IP,  un 

gravador de vídeo en xarxa, càmeres de tràfic , circuits tancats de televisió o webcams. 

Té una actualització de pagament que permet escoltar l'àudio de determinades càmeres 

de vigilància de bebès i  una altre  actualització  per tal  de poder  gravar.  Suporta SSL,  

RTSP,H.264,MPEG-4, té dos canals d'àudio, zoom, permet controlar remotament alguns 

llums, portes de garatge i inclús afegir-hi alguns comandaments a mida. 

Anem a veure en profunditat el que ens ofereix aquesta aplicació. Les pantalles que 

trobem en entrar a l'aplicació son les següents:
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Imatge 2.2.2.1 – Accés a IP Viewer

Veiem  que  hi  ha  un  botó  d'afegir  càmeres,  i  s'intueix  que  un  cop  tinguem 

configurades les càmeres, ens apareixeran en format de llista.  A  l´activar el botó afegir  

ens apareixen les següents opcions :

• Scan  Camera,  Random  demo  cams,  Traffic/Beach/College  Webcams: 

Aquestes opcions no ens interessen gaire perquè no tenen a veure amb la 

implementació que nosaltres farem.

• IP Càmera : Aquesta opció tampoc té molt a veure amb el que farem, però 

és  interessant  comprovar  el  que  hem  comentat  prèviament.  Si  volem 

visualitzar la informació transmesa per una determinada càmera IP, hem de 

saber el  fabricant i  model,  això vol  dir  que hi  ha una gran variabilitat  de 

formats i que ni hi ha cap estàndard definit.

• Generic  URL :  Aquest  apartat  d'aquí  en  teoria  serviria  per  visualitzar  la 

informació transmesa per la xarxa, que és exactament el que farà la nostra 

aplicació. Veiem  que ens permet la visualització d'informació transmesa en 

RTSP mitjançant http, tcp i udp.
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S'ha fet l'anàlisi d'aquesta aplicació, però n'hi ha unes quantes més amb filosofies 

similars disponibles al google market: tinyCamMonitor, IP and Webcam viewer, etc... En 

totes elles ens ofereixen opcions molt similars i seria redundant analitzar-les en detall.  

S'ha escollit aquesta aplicació d'entre totes perquè era la més complerta i la que més 

opcions oferia.

En conclusió, podríem dir que aquesta aplicació és una aplicació que ens servirà 

bàsicament per a visualitzar informació transmesa per la xarxa, però que no s'encarrega 

de  la  codificació,  cosa  que  si  farà  la  nostra  aplicació.  D'altre  banda,  veiem  que  si 

volguéssim  que  la  informació  transmesa  per  la  nostra  aplicació  fou  visualitzada  per 

IPCamViewer  necessitaríem  implementar  el  protocol  RTSP,  cosa  que  per  el  moment 

s'escapa de l'àmbit del projecte  però que seria interessant per una possible línia de futur 

per tal de poder arribar a més usuaris finals, ja que l'IPCamViewer ha estat descarregada 

per més d'un milió de persones.

2.2.3 IP WEBCAM 

Aquesta aplicació també té al voltant d'un milió de descàrregues.  Segons la 

descripció,  converteix  el  mòbil  en  una  càmera  en  xarxa  amb  múltiples  opcions  de 

visualització. Es pot reproduir en un explorador d'internet o en VLC. 

Al accedir a l'aplicació trobem directament una pantalla de configuració del 

vídeo que anem a transmetre. Ens permet configurar resolució ( 640x480 ,  720x480 , 

320x240 ,....), qualitat, orientació, utilitzar càmera frontal del mòbil, frames per segon que 

es transmeten, login / password i mode àudio. 

Un cop ho tenim tot configurat , li donem a start server. En fer-ho, surt un missatge 

que  ens  diu  que  per  visualitzar  la  informació  ens  hem  de  connectar  a 

http://192.168.1.XXX:8080/  on 192.168.1.XXX és l'adreça  que té el nostre mòbil dintre de 

la xarxa. En fer-ho, podem veure les següents opcions :
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Imatge 2.2.3.1 – Accés al servidor IP Webcam

És a dir, l'aplicació engega un servidor http per tal de respondre al port  8080 i  

mostrar-nos les diferents opcions, per enviar el streaming de vídeo i d'àudio.

En conclusió veiem que aquesta aplicació ens ofereix streaming d'àudio i vídeo ,  

que  és el que  farà la nostra aplicació , però observem unes quantes diferències. La 

primera i ,és important és que l'aplicació no fa el streaming simultani d'àudio i vídeo. Hi ha 

l'opció de fer streaming de vídeo o d'àudio. La nostra aplicació permetrà el  streaming 

simultani. Una altre diferència que observem  és que l'aplicació implementa un servidor 

http que funcionarà sobre TCP, això permet que molts dispositius s'hi connectin sempre 

que  hi  coneguin  l'adreça  del  dispositiu  mòbil,  i  com  que  TCP va  confirmat  aquesta 

connexió serà unicast, és a dir, necessitarem una connexió per cada dispositiu que vulgui 

visualitzar  els  streams.  En  el  nostre  cas,  l'aplicació  servirà  el  stream  de  vídeo  amb 

paquets UDP, de manera que es podria fer un multicast del stream de vídeo si es vol que 

més d'un terminal s'hi connecti o  unicast si només volem que un dispositiu visualitzi  els 

fluxos que envia, en aquest darrer cas haurem de saber l'adreça IP interna del dispositiu 

que visualitzarà el stream. Veiem que en la nostra aplicació, doncs, no serà l'aplicació que 

reprodueix els streams la que ha de connectar-se al dispositiu mòbil, sino que serà el 

dispositiu mòbil el que es connectarà a l'aplicació que reprodueix els streams. 
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2.2.4 CAMERA Wi-Fi LIVESTREAM 

Aquesta aplicació  és interessant  d'analitzar  perquè a nivell  funcional  és la  més 

similar que trobem a  l'aplicació que volem desenvolupar. Transmet vídeo i àudio a través 

de la xarxa Wi-Fi. El receptor pot ser o bé un navegador web o bé un programa diferent de 

pagament que es diu SpyCam. A continuació podem veure el flux de pantalles que trobem 

a l'aplicació:

Imatge 2.2.4.1 – Accés a camera Wi-Fi livestream

Tenim una primera pantalla en la que ens indica si la Wi-Fi està habilitada i si el 

dispositiu  està connectat  a  alguna xarxa Wi-Fi,  el  nom de la  xarxa  Wi-Fi  a  la  que el  

dispositiu està connectat, l'adreça IP del dispositiu i els ports pels que transmetrà l'àudio i  

el  vídeo.  En començar  la  transmissió,  el  programa munta  un servidor  http  en  el  que 

trobem un applet java on es visualitza el vídeo i l'àudio.
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Imatge 2.2.4.2 – Servidor Camera Wi-Fi livestream

Aquest programa és el més complert de tots els que hem analitzat i alhora el que té  

més  similitud  amb  el  que  nosaltres  desenvoluparem.  Com a  diferències  fonamentals 

trobem primera que per  visualitzar la transmissió necessitarem un navegador web mentre 

que la nostra aplicació necessitarà un reproductor de vídeo. El fet d'utilitzar un navegador 

web ens aporta universalitat, ja que gairebé tots els dispositius al mercat incorporen un 

navegador,  però  alhora  pot  portar  problemes  de  format,  ja  que  moltes  vegades  els  

continguts de les pàgines web no estan adaptats per a tots els dispositius que s'hi poden 

connectar.  D'altra  banda,  utilitzar   un  reproductor  ens  força  a  instal·lar  una  aplicació 

addicional  al  dispositiu,  però  aquest  reproductor  estarà  més  adaptat  al  format  del  

dispositiu a on visualitzarem les imatges. Donat que la transmissió es fa amb TCP, per 

cada terminal que volem que visualitzi el stream generat pel dispositiu mòbil,  la aplicació  

transmetrà tot el vídeo i àudio per la xarxa, en contrapartida de la nostra aplicació, que 

com transmetrà en udp, amb una única transmissió multicast podrà enviar la informació 

als dispositius que estiguin connectats a la xarxa i vulguin visualitzar la informació.

2.3 CONCLUSIONS

La conclusió fonamental que extraiem de l'anàlisi de les  diferents aplicacions que 
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hem trobat a l'android market  és que és viable el desenvolupament de l'aplicació que 

volem implementar donat que no hi ha res que faci exactament el mateix.  

Les aplicacions que hem trobat que transmeten àudio i vídeo en temps real  ho fan 

muntant un servidor http i  enviant la informació amb TCP. TCP és un protocol fiable i 

garanteix la entrega correcte i en ordre dels paquets . Nosaltres a l'aplicació utilitzarem 

UDP, i si be és cert que amb UDP no podem garantir ni que arribin els paquets en ordre, ni 

tan sols que arribin tots, donat que utilitzarem l'aplicació en un entorn de Wi-Fi local, no és 

gaire probable que tinguem molts problemes alhora de l'entrega dels paquets UDP. El fet  

d'utilitzar  UDP  ens  aporta  dues  avantatges  molt  clares,  la  primera,  facilitat  alhora 

d'implementar  l'aplicació  ja  que  ens  estalviem de  muntar  una  aplicació  que  tingui  un 

servidor,  amb  UDP  enviem  els  paquets  directament  sense  necessitat  d'establir  una 

connexió prèvia. D'una altre banda, amb UDP podriem transmetre paquets multicast que 

serian  rebuts  per  múltiples  dispositius.  Si  utilitzéssim  TCP  per  cada  terminal  que 

volguéssim connectar hauríem de generar un stream d'àudio i vídeo, mentre que amb 

UDP  amb  una  sola  transmissió  multicast  podem  visualitzar  el  stream  en  múltiples 

dispositius,  és  a  dir,  l'escalabilitat  de  la  nostra  aplicació  serà  més alta  que qualsevol 

aplicació que utilitzi TCP.

Un altre  tret  comú a  les  aplicacions que hem trobat  és  que totes   utilitzen un 

navegador web per a visualitzar el stream transmès. Nosaltres donat que empaquetarem 

amb RTP podrem utilitzar qualsevol reproductor de vídeo que pugui visualitzar RTP.  Cada 

solució té els seus avantatges i els seus inconvenients. Per transmetre el vídeo amb http  

hem de muntar un servidor http, cosa que complica la implementació, però la imatge no 

necessita cap transformació, mentre que amb RTP ens estalviem la programació d'un 

servidor http, però hem de transformar la informació que ens dona la càmera del mòbil en 

una trama RTP.
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3 ELEMENTS DEL PROJECTE

3.1 INTRODUCCIÓ

En aquest apartat veurem tot allò en el que he hagut d'aprofundir per tal de poder  

implementar el projecte.  Tot i que es podria aprofundir molt més en gairebé tots els temes 

que exposaré a continuació, la idea és fer-ne un resum intentant seleccionar únicament 

les parts de cada tema que afectin directament al projecte, o aquelles que ens aportin  

idees generals que es faran servir més endavant.

3.2 ANDROID

Podríem dir que android és un sistema operatiu i una plataforma software on es 

desenvolupen  aplicacions.  Com  ja  hem  esmentat  anteriorment,  es  va  crear  amb  la 

intenció que els usuaris volguessin tenir dispositius amb aquest sistema operatiu, oferint 

una plataforma gratuïta per a l'usuari amb múltiples aplicacions disponibles,  i  que els 

desenvolupadors volguessin desenvolupar-hi,  oferint  eines de desenvolupament també 

gratuïtes i l'accés a un mercat potencial de milions d'usuaris.

La plataforma android consta d'un nucli linux sobre el que s'executen les diferents 

aplicacions, amb la robustesa i seguretat  que linux ofereix. A continuació podem veure 

l'arquitectura del sistema android:
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Imatge 3.1.1 – Arquitectura del ssistema Android

Font : http://developer.android.com/guide/basics/what-is-android.html

Al nucli del sistema android trobem un nucli linux (linux kernel) responsable dels 

diferents drivers del dispositius, de l'accés als dispositius esmentats i  altres tasques del 

sistema operatiu. Encara que el nucli és linux, la majoria de les aplicacions que s'executen 

al  dispositiu  android  es  desenvolupen  en  java  i  s'executen  al  Dalvik  Virtual  Machine 

(DVM).

El DVM és una màquina virtual que ajuda a que les aplicacions android s'executin 

sense problema en la gran varietat de dispositius amb aquest sistema operatiu, garantint 

la seguretat i optimitzant l'ús de CPU i memòria. La màquina virtual és un intèrpret que 

executa  el  codi,  ajustant-lo  a  les  necessitats  específiques  de  cada  hardware.  Cada 

aplicació  android  té  un  procés  propi  i  una  DVM  pròpia.  La  DVM  executa  arxius 

d'extensió .dex optimitzats per a una ocupació mínima de memòria. Per sota de la DVM 

tenim el kernel linux que gestiona els processos i la gestió de memòria a baix nivell. 
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Per sobre del kernel linux també trobem una sèrie de llibreries C/C++ utilitzades per 

diversos  components  del  sistema  android.  Aquestes  llibreries  són  accessibles  als 

desenvolupadors  a  través  del  android  application  framework.  Trobem  llibreries  per  a 

reproduir àudio i vídeo, per a accedir al sistema de visualització i generar layouts 2d i 3d, 

per a navegar per internet, per a treballar amb BBDD, etc...

Per sobre de les llibreries tenim l'Application framework(AF). L'AF ens proporciona 

un entorn on executar les aplicacions. Dintre d'aquest entorn trobem l'Activity Manager, 

que gestiona el cicle de vida de les aplicacions, el  content provider   que ens ofereix un 

contenidor d'informació compartit   al  que diverses aplicacions poden accedir,  com per 

exemple, els contactes, el Notification manager, que gestiona el sistema de notificacions a 

android, etc... Finalment, al nivell superior trobem les aplicacions, tant les que incorpora 

android per defecte com les que desenvolupem nosaltres.

3.2.1 ANATOMIA D'UNA APLICACIO ANDROID

En aquest apartat  estudiarem els trets fonamentals que composen una aplicació 

android.  Limitarem l'abast d'aquesta secció a allò que sigui important per  a el nostre  

projecte, ja que hi ha multitud de conceptes molt interessants però que no són utilitzats en  

l'aplicació que desenvoluparem.

Les aplicacions android són multiprocés, i el sistema operatiu permet que moltes 

aplicacions s'executin concurrentment sempre que hi hagi prou memòria i disponibilitat de 

processador.  Les aplicacions poden tenir  processos executant-se de fons, i  poden ser 

pausades per exemple, quan es rep una trucada telefònica. Una màxima que sempre es 

compleix és que només hi ha una aplicació activa visible a l'usuari en cada moment.

Android ubica totes les aplicacions en execució en una pila d'aplicacions.  Quan 

una nova activitat comença, l'activitat que està a sobre de la pila, la que actualment s'està  

executant , es pausa i la nova activitat es situa al damunt de la pila d'aplicacions. Quan 
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aquesta activitat finalitza, el sistema la treu del damunt de la pila i l'activitat anterior  es  

resumeix. Molt relacionat amb això està el que anomenem el cicle de vida  d'una aplicació 

android, que és el següent :

Figura 3.1.1.1- Cicle de vida d'una activitat android

 

En aquest  esquema veiem la  interfície  que ens ofereix  una activitat  per  tal  de 

controlar la seva execució en el transcurs dels diferents estats pels  que pot passar. Per  

exemple,  quan  es  crei  una  activitat  ,  el  nostre  objecte  Activity  rebrà  una  crida  al 

procediment OnCreate(),  si  hi  ha variables que volem inicialitzar ho haurem de fer en 

aquest procediment. Quan una altre activitat passi al capdamunt de la pila, es cridarà a 

l'activitat  OnPause(),  que  per  exemple,  pot  alliberar  recursos  de  l'activitat.  Podem 

observar en aquest esquema que la única crida que es garanteix abans d'eliminar una 

activitat és  OnPause(),  així doncs aquesta crida es pot utilitzar per guardar dades que 

siguin necessàries per una propera excució. 

Cal remarcar que una aplicació pot estar composada per diverses activitats, però 

només una d'aquestes activitats estarà visible en cada moment. Per a iniciar una nova 
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activitat dintre d'una aplicació disposem d'una eina anomenada  intents.  La programació 

amb intents és un tret característic d'android. Així doncs, la nostra aplicació es composarà 

de diversos components (  activitats)  i  per a comunicar-nos entre ells disposarem dels 

intents. Per tal de cridar a una activitat, podem fer una crida explícita o implícita. En la 

crida  explícita,  nosaltres  fem una  referència  explícita  a  l'activitat  que  volem engegar, 

mentre que amb la crida implícita nosaltres activem un trigger  en el sistema, confiant que 

algú  el   rebrà  i  sabrà  què  fer-ne.  Per  exemple,  una  crida  explícita  serà  quan volem 

controlar  el  flux  d'activitats  de  la  nostra  aplicació  i  anem cridant-les  ,  fem referència 

explícita als objectes que les generen. En canvi, una crida implícita seria quan volem, per  

exemple,  que  es  marqui  un  número  de  telèfon.  Hi  ha  definit  un  intent associat  a  la 

marcació d'un número de telèfon, nosaltres el cridem i el sistema ja sabrà quina activitat 

ha de començar. Aquesta eina és molt potent, ja que ens permet sobreescriure els serveis 

amb els que el sistema ve definit.  Per exemple, si volguéssim dissenyar una aplicació 

pròpia  per  a  marcar  un  número  de  telèfon,  només  hauríem  d'associar  el  intent de 

marcació de número de telèfon amb la nostra activitat. 

Tenim  diversos  mecanismes  per  passar  dades  entre  diferents  activitats 

interrelacionades amb intents, però la que utilitzarem en aquest projecte és la definició de 

Bundles i d'extres. La classe Bundle és una agrupació de variables i s'utilitza per a passar 

dades entre activitats.  Bàsicament, amb aquest esquema configuraríem el sistema per tal 

d'acoblar  les  dues  activitats  amb  un  intent  i  faríem  que  l'activitat  que  crida  l'intent 

prèviament  guardi les variables que necessita l'activitat receptora amb diverses comanes 

putExtra, això el que farà és crear una variable del tipus Bundle , que recuperarà l'activitat 

receptora amb la comana getExtra. 

3.2.2 ANDROID MANIFEST

Tota aplicació android té un fitxer xml anomenat manifest.  El manifest proporciona 

la  informació  que  el  sistema  operatiu  necessita  per  tal  d'executar-la,  informació  que 

necessita abans de l'execució. Entre altres coses, el manifest fa el següent:

• Proporciona un nom al paquet java que contindrà l'aplicació. Aquest nom és 

un identificador únic per a l'aplicació (arxiu .apk)
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• Descriu els components de l'aplicació, com per exemple, les activitats que la 

composen. Per a una determinada activitat, especifica la classe que la conté 

i publica, per exemple, a quins intents  ha de respondre aquesta activitat.

• Estableix els permisos  dels que gaudirà l'aplicació.

• Defineix les versions d'android sobre les que es podrà executar l'aplicació

• Hi  ha  altres  funcionalitats  que  no  detallarem perquè  no  entren  a  l'abast 

d'aquest projecte.

3.2.3 RECURSOS DE LES APLICACIONS

Una aplicació android es composa fonamentalment de dues parts: la funcionalitat  i 

les dades. La funcionalitat ve definida pel codi  i determina com es comporta l'aplicació.  

Les  dades  són  els  recursos  que  posem a  l'abast  de  l'aplicació  per  tal  d'executar  la  

funcionalitat.  Aquests recursos inclouen textos, imatges, icones, fitxers d'àudio i  vídeo, 

definició de les interfícies que es trobarà l'usuari, etc.. 

Els fitxers de recursos s'emmagatzemen fora de la definició de les classes java en 

fitxers xml. En temps d'execució haurem de carregar els recursos que necessitem i fer-ne 

l'ús.  En realitat, android ens permet definir una jerarquia de recursos. Aquesta eina és 

molt potent i ens permet adaptar l'aplicació a l'entorn en el que s'executa.  Els recursos es 

poden  organitzar  en  més  d'una  dotzena  de  criteris  diferents,  per  exemple,  regió, 

llenguatge,  característiques  de  visualització,  dispositius,  etc...  Aquesta  jerarquia  de 

recursos ens defineix uns recursos per defecte i altres específics per a aquests criteris. 

Per exemple, si tenim una imatge que volem utilitzar des de la nostra aplicació, podem 

definir-ne  una  amb molta  definició,  una amb baixa  resolució  i  una amb una  definició  

mitjana.  Android  en  temps  d'execució  sabrà  la  resolució  del  dispositiu  des  del  que 

s'executa l'aplicació i carregarà la imatge que s'escaigui.

3.2.4 ACCÉS A L'ÀUDIO I VIDEO DEL DISPOSITIU
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Per tal de poder accedir a l'àudio i al vídeo del nostre dispositiu mòbil , android ens 

facilita un objecte anomenat MediaRecorder.   Més endavant, en el capítol de disseny,  

veurem aquest objecte en profunditat, però pel moment el que necessitem saber són els 

codificadors  d'àudio  i  de  vídeo que ens ofereix  per  tal  de  poder  estudiar  la  posterior 

conversió a RTP.

A nivell d'àudio, el MediaRecorder ens permet codificar amb format AAC i en format 

AMR.  El format AAC (Advanced audio coding) és un format de compressió amb pèrdua 

molt  eficient  que  es  troba  al  nucli  de  MPEG-4,  3GPP  i  3GPP2,  té  millor  ràtio  de 

compressió que el MP3 i utilitza menys recursos. El AMR és un còdec d'àudio patentat 

que  està  optimitzat  per  a  codificació  de  la  parla.  Aquest  format  generalment  té  més 

pèrdua, menys qualitat , però ocupa menys. .  La definició d' AAC és força complexa i ens 

complica molt la tasca de delimitar els diferents paquets d'àudio codificats, tasca bàsica 

per tal d'empaquetar aquestes trames en format RTP. En contra posició, la filosofia de 

AMR és molt més senzilla. Com ja veurem més endavant, les trames AMR són de longitud 

fixe , cosa que facilita molt la seva delimitació.  Així doncs tenim AAC, un sistema que ens 

ofereix una molt alta qualitat  però a costa d'una complexitat elevada, i AMR, un sistema 

dissenyat  específicament  per  a  la  compressió  de  veu,  que  bàsicament  serà  el  que 

contindrà les  nostres trames, amb més pèrdua  però alhora amb més simplicitat. Ens 

decantarem per AMR donat que s'ajusta més a les nostres necessitats.

A  nivell  de  vídeo,  el  MediaRecorder  ens  ofereix  els  següents  codificadors 

H.263,H.264 i MPEG4 Simple Profile. H.264  és una evolució del H.263 i  té un ràtio de 

compressió millor, així que entre aquests dos codificadors escollirem H.264. En la següent  

taula veiem la comparació entre els codificadors H.264 i  MPEG 4- SP amb una resolució 

4CIF(704x576):

    Taula 3.1.4.1- Bitrate MPEG-4 vs H.264

     Font: http://www.ukbdistribution.com/sites/default/files/products/pdf/Nextiva_H.264.pdf

Veiem que  per a un mateix fps, la codificació és molt millor en H.264. Per exemple,  

si enviem 30 imatges per segon, el bitrate amb MPEG-4 serà de 3500 Kb/s mentre que 
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amb H.264 serà de 1200 Kb/s, obtenint una millora del 65%. Així doncs, el format escollit  

serà H.264.

3.2.5 SURFACEHOLDER / SURFACEVIEW

Ara  veurem  aquests  dos  elements  de  l'arquitectura  android  necessaris  per  a 

visualitzar  el  contingut  de  la  càmera  per  pantalla.  Fonamentalment,  aquests  objectes 

s'utilitzen en animacions i quan necessitem accedir directament als buffers de renderitzat 

del sistema operatiu.  

Un  SurfaceView és un objecte que dibuixem a la pantalla i s'utilitza quan volem 

visualitzar una animació en aquest  element.  En el  nostre cas, no implementarem una 

animació però visualitzarem les imatges captades per la càmera.  El fet de treballar amb 

un  SurfaceView millora  el  rendiment  del   sistema,  ja  que  aquest  element  realitza  el 

renderitzat en un fil que s'executa de fons, traient càrrega de treball a l'activitat que el  

conté. 

Un  SurfaceHolder és  un  objecte  íntimament  relacionat  amb  el  SurfaceView. 

Bàsicament és un contenidor de superfície que ens permet realitzar operacions sobre la  

superfície que conté. El fet que es defineixi per separat és perquè android posa a la nostra 

disposició  diferents  tipus  de  superfícies,  cadascuna  dissenyada  per  a  alguna  tasca 

específica,  i  després  defineix  un  SurfaceHolder per  tal  de  poder  homogeneïtzar  les 

operacions comunes que es realitzen a les superfícies. Així doncs, el SurfaceHolder ens 

permet operacions per actuar sobre la superfície modificant la mida, el format, monitoritzar 

les modificacions de la superfície, etc...

Per  tal  de  visualitzar  les  imatges  de  la  càmera  a  la  nostra  aplicació  haurem 

d'associar-li un SurfaceHolder a la càmera. Per fer-ho, prèviament al disseny del layout de 

la pantalla de la nostra activitat necessitem tenir definit un SurfaceView.
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Per acabar, a l'activitat on ubiquem el SurfaceHolder haurem de posar les paraules 

clau implements SurfaceHolder.callback per tal de poder disposar de les funcions que ens 

permeten treballar amb el SurfaceView  i el  SurfaceHolder.

3.2.6 THREADS

Com  ja  hem  esmentat  anteriorment,  Android  ens  ofereix  un  entorn  multitasca. 

Bàsicament, això vol dir que una aplicació android podrà tenir diversos fils d'execució, o 

Threads. Com tot en android, un Thread  és un objecte. A la nostra aplicació necessitarem 

definir diversos fils d'execució. Per fer-ho, hem de definir una variable tipus Thread i en el 

moment que desitgem que comenci a executar-se, cridarem al procediment Start() de la 

variable. Això el que farà és anar a buscar el procediment run() definit al nostre objecte i 

executar-lo en el nou fil d'execució.  Per tal de poder crear un thread  a la nostra classe a 

la definició de la nostra capçalera hem de posar les paraules clau “implements runnable”, 

bàsicament això informarà al sistema que és un objecte amb el procediment run() definit i , 

per tant, que permet la creació de Threads.

3.3 H.264

H.264/MPEG4-4 Part  10 o AVC(Advanced video coding)  és un estàndard per a 

compressió de vídeo, un dels més utilitzats avui en dia per a compressió de vídeo d'alta 

definició. La idea que va impulsar el desenvolupament d'aquest estàndard era aconseguir 

reduir el bitstream sense complicar el procés de codificació.  Per a afegir flexibilitat al 

estàndard,  es  defineixen dues capes molt  importants:  la  VCL(video coding layer)  que 

comprimeix eficientment el  vídeo i  la NAL(network abstraction layer)  que formateja les 

dades que venen del VCL per a facilitar el seu transport dintre de qualsevol xarxa o el seu  

emmagatzemament. 
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    Figura 3.2.1 – Capes de H.264

      Font http://654lab.webstarts.com/uploads/csvt_overview.pdf

La NAL  permet una adequació efectiva de l'ús del VCL per a una àmplia varietat de 

sistemes.  La  NAL facilita  el  mapeig  de  les  dades  H-264/VCL a   diverses  capes  de 

transport,  per  exemple,  RTP/IP  per  a  qualsevol  transmissió  a  temps  real,  formats 

d'emmagatzemament com MP4, etc.. 

Les dades de vídeo codificades s'organitzen en el  que anomenem unitats  NAL 

( NALu, NAL units), cadascuna d'aquestes NALu ocupen una quantitat sencera de bytes. 

Aquestes  NALu's  poden  ser  descodificades  individualment  i  el  descodificador  espera 

rebre-les  en  ordre.  Cada  NALu  conté  una  NALu  Header  que  té  la  capçalera  i  un 

RPSB(raw byte sequence payload) , que conté dades de vídeo codificades o informació 

de la capçalera. Hi ha dos tipus de NALu, les unitats VCL que contenen vídeo codificat  i  

les unitats no-VCL que contenen paràmetres addicionals.  Els primers bytes del RPSB ens 

indiquen la longitud del mateix. Es pot configurar que el camp longitud sigui 1,2 o 4 bytes. 

En el nostre cas, la longitud serà de 4 bytes i després vindrà la NALu. L'esquema serà el  

següent:

     Figura 3.2.2 – Trama H.264

     Font : http://thompsonng.blogspot.com.es/2010/11/mp4-file-format-part-2.html

Primer tindrem la longitud de la NALu, després la NALu, amb 1 byte de capçalera i 

la resta de contingut. A la capçalera tindrem un camp que ens indicarà el tipus de NALu, 
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com veiem al gràfic n'hi ha de diversos tipus, però això a nosaltres ens serà transparent, 

les empaquetarem totes.

3.4 AMR

AMR  (Adaptative  multi-rate)  és  un  còdec  d'àudio  patentat  optimitzat  per  a 

compressió de la parla. Actualment és el còdec utilitzat en telefonia mòbil, s'utilitza tant en 

GSM  com  en  UMTS.  Hi  ha  dues  versions  de  AMR,  AMR-NB(narrowband)  i  AMR-

WB(Wideband). AMR-NB s'utilitza fonamentalment en GSM i  codifica dels 300 Hz als 

3400 Hz. AMR-WB s'utilitza en UMTS i codifica dels 50 als 7000 Hz. 

En aquest projecte utilitzarem AMR-NB. AMR-NB és en realitat una combinació de 

8 codificadors amb bitrates que van des de els 4.74 Kbps als 12.2 Kbps. El codificador 

utilitza  ACELP(  algebraic  code  excitation  linear  prediction).  En  aquest  codificador,  les 

mostres del senyal d'entrada es divideixen en mostres(vectors) que són processats com si 

fossin un sol. L'emissor realitza un anàlisi que obté els paràmetres del senyal de veu que 

necessita per posteriorment sintetitzar-la amb el mínim error possible. Per fer la síntesi 

dels paràmetres utilitza dos llibres de codis (codebook) o diccionari de senyals d'excitació 

que tenen tant el codificador com el descodificador.  Cada mostra codificada en AMR són 

20 ms d'àudio i es pot codificar utilitzant qualsevol dels 8 modes AMR. Donat que cada 

mostra  es pot codificar a un bitrate diferent ( cada mode té un bitrate diferent associat) ,  

anomenem al codificador adaptatiu.  Cada trama AMR té 1 byte de capçalera i la resta són 

dades d'àudio. Aquestes dades d'àudio es classifiquen en tres classes de bits, A,B i C. Els 

bits  de  classe  A són  els  més  sensibles  a  errors,  si  hi  ha  errors  en  aquests  bits  la  

reconstrucció possiblement serà errònia. Si hi ha errors als bits de classe B i C només 

afectaran a la qualitat  de la veu. A continuació tenim els diferents modes amb el seu 

bitrate associat:
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Mode Nom Bitrate Mida trama  Bits A Bits B  Bits C

0 AMR 4.75 4,75 Kbps 13 bytes 42 53 0

1 AMR 5.15 5,15 Kbps 14 bytes 49 54 0

2 AMR 5.9 5,9 Kbps 16 bytes 55 63 0

3 AMR 6.7 6,7 Kbps 18 bytes 58 76 0

4 AMR 7.4 7,4 Kbps 20 bytes 61 87 0

5 AMR 7.95 7,95 Kbps 21 bytes 75 84 0

6 AMR 10.2 10,2 Kbps 27 bytes 65 99 40

7 AMR 12.2 12,2 Kbps 32 bytes 81 103 60

            Taula 3.3.1 – Mida trama AMR.

3.5 RTP

RTP és  un  protocol  que  proporciona  funcions  de  transport  punt  a  punt  per  a 

aplicacions que transmeten dades en temps real, ja sigui àudio, vídeo o qualsevol altre 

tipus de dades amb requeriments de temps real. RTP no proporciona cap mecanisme per 

a  garantir  l'entrega  a  temps  o  en  ordre  de  les  trames,  això  dependrà  de  la  xarxa 

subjacent, però tampoc pressuposa que l'entrega de trames serà realitzada en ordre. Els 

números de seqüència inclosos a la definició de RTP permet al receptor reconstruir en 

ordre les trames emeses. El  transport  de dades es complementa amb un protocol  de 

control  (RTCP)  per  tal  de  permetre  monitoritzar  l'entrega  de  dades  en  grans  xarxes 

multicast. RTP i RTCP estan pensats per a ésser independents de la capa de transport 

sobre la que treballen.

3.5.1 CAPÇALERA RTP

A la capçalera RTP trobem els següents camps :
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TIMESTAMP(TS)
SYNCRONIZATION SOURCE IDENTIFIER (SSRC)

CONTRIBUTING SOURCE IDENTIFIERS (CSRC)

......



• V (versió) , 2 bits. Aquest camp identifica la versió de RTP. El valor  és fixe i val 2.

• P (padding), 1 bit.  Si aquest bit val 1, el paquet conté bytes addicionals al final que 

no són part de la trama. El darrer byte té un comptador que ens indica quants bytes 

del paquet han de  ser ignorats. 

• X (extension): Si aquest bit val 1, després de la capçalera vindrà una extensió de 

capçalera.

• CC (CSRC count): comptador del número de CSRC's que hi ha a la capçalera

• M (Marker):   En la  definició  inicial  de RTP,  aquest  bit  es  deixa  per  assenyalar 

events importants. Com nosaltres utilitzarem H.264, a la definició del H.264 sobre 

RTP (RFC 3984) ve definida la utilitat que li donarem. Si la mida dels paquets que 

enviem està limitada i  hem de fragmentar una trama, aquest bit  valdrà 1 en el 

darrer paquet i 0 en tots els anteriors. Així doncs, si la trama està fragmentada, 

tindrem diversos paquets amb el  mateix timestamp i  el  bit  M a 0.  En el  darrer 

paquet, el bit M valdrà 1.

• PT (Payload type):  Aquest camp identifica el format de la trama RTP i determina la  

interpretació que l'aplicació receptora en farà de la trama.

• SN (Sequence number):  Per cada paquet  que s'envia,  el  número de seqüència 

s'incrementa en un.

• TS (Timestamp): El timestamp indica el moment en el que s'ha pres la mostra del  

primer byte del paquet RTP. El timestamp s'agafa d'un rellotge, la freqüència del 

qual  està  molt  relacionada  amb la  freqüència  de  mostreig  de  les  mostres  que 

transportem. Aquesta freqüència s'ha de comunicar al receptor a traves de mitjans 

no-RTP.  Si  tenim  diferents  mitjans  mostrejats  a  freqüències  diferents,  els 

timestamps  seran  diferents,  per  a  sincronitzar  aquests  mitjans  es  necessita 

implementar RTCP.

3.5.2 H.264 SOBRE RTP.  RFC 3984

Un cop  vista  la  definició  genèrica  de  la  capçalera  RTP ,  passem a  veure  les 

particularitats  que s'aplicaran quan transporti  dades H.264.   La  idea és  que en cada 
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paquet RTP tindrem una capçalera i una trama. La capçalera RTP serà la que hem vist  

anteriorment i la trama es correspondrà amb una NALu (Network abstraction layer unit ) 

de H.264.  Donat que la NALu no té limitació d'extensió, definirem una mida màxima de 

dades a transportar al paquet RTP per tal de tenir delimitar la mida del paquet UDP que es 

transmetrà per la xarxa.  Si aquest paràmetre té un valor massa petit,  la relació entre 

bytes de dades que enviem i bytes de capçalera es reduirà. Si és molt gran, tenim més 

risc de perdre paquets a la xarxa. 

El fet que hi hagi una mida màxima de datagrama ens obliga a plantejar-nos què 

passarà si estem davant d'una NALu que excedeix aquesta mida.  Es defineix un tipus de 

NALu anomenada FU (fragmentation unit)  que ens permet dividir  una NALu en tantes 

parts  com  vulguem.  Per  tal  de  fragmentar  una  NALu  haurem  de  realitzar  una  sèrie 

d'accions a nivell RTP i unes altres a nivell H.264. 

 A nivell RTP, vam veure que a la capçalera es definia el bit M(marker) amb una 

funció molt oberta. Per a RTP sobre H.264 aquest bit ens servirà per indicar que el paquet 

porta una NALu fragmentada.   El  timestamp per als diferents paquets serà el  mateix,  

perquè estem portant una mateixa mostra, per tant l'instant de mostreig és el mateix, però 

el número de seqüència anirà  incrementant entre els paquets RTP d'una mateixa NALu, 

donat que físicament seran paquets diferents.

 Un cop muntat el paquet RTP hi afegim la NALu i realitzem les accions requerides 

a nivell  H.264.  Els  primers 4 bytes del  stream H.264 serà la longitud de la NALu.  Si 

aquesta longitud és més gran que la mida màxima de datagrama definida, haurem de 

fragmentar  la  NALu.  El  cinquè  byte  serà  la  capçalera  de  la  NALu.  El  format  de  la 

capçalera serà el següent :

• F (1 bit) :  forbidden 0 bit.  Ha de valer 0. La definició de H.264 defineix el 

valor 1 com a una violació de sintaxi. Si val 1, la trama es descarta.
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• NRI (2 bits) : un valor de 0 indica que la NALu no s'utilitza per  a reconstruir 

les imatges de referència per a la predicció.

• Tipus (5 bits): Defineix el tipus de NALu.  Si volem fragmentar una NALu 

haurem de canviar el seu  tipus a  FU-A (28) o FU-B(29) en funció de la 

fragmentació que fem.

Com hem vist , hi ha dos tipus de fragmentació , la FU-A i la FU-B. La diferència  

entre ambdues és que la segona inclou un comptador ( DON, decoding order number) 

mentre la primera no.  Donat que treballem en un entorn Wi-Fi i podem confiar en la xarxa, 

implementarem la fragmentació A. A on abans teníem una capçalera de la  NALu  sense 

fragmentar d'un byte , ara tindrem més d'una NALu FU-A , i les capçaleres de cadascuna 

d'aquestes NALu FU-A seran de 2 bytes, amb la següent estructura:

• F (1 bit) : Valor 0.

• NRI (2 bits) : Ha de tenir el valor que tenia la NALu sense  fragmentar

• Tipus FU-A  (5 bits): indiquem que la NALu és una NALu fragmentada tipus A 

amb el valor 28 (11100).

• S(1 bit):  Start bit. Quan val 1 indica que és la primera  NALu fragmentada 

d'una NALu original. A les següents NALu's fragmentades que pertanyin a la 

mateixa NALu original, aquest bit valdrà 0.

• E(1  bit)  :End  bit.  Quan  aquest  bit  val  1  indica  que  és  la  darrera  NALu 

fragmentada d'una NALu original. A les NALu's fragmentades anteriors que 

pertanyin a la mateixa NALu original, aquest bit valdrà 0.

• R(1 bit) : Reserved bit.  Aquest bit valdrà 0.

• Tipus  NALu  (  5  bits)  :    Tipus  de  NALu  de  la  NALu  original  que  hem 

fragmentat.
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3.5.3 AMR SOBRE RTP

Les particularitats per a transportar dades AMR en paquets RTP estan definides al 

document RFC 3267.  El primer que trobem en aquesta definició és que podem treballar 

en dos modes , el que anomenen bandwith-efficient mode  i el octet-aligned mode.  Com 

veurem més endavant, els camps que haurem d'escriure al paquet RTP no tenen una 

longitud múltiple de 8. Això vol dir que no es correspondran amb bytes sencers a no ser 

que nosaltres ho forcem.  Per tant, si treballem amb bandwith-efficient mode,  cada camp 

ocuparà els bits que correspongui i  no ens preocuparem de si ocupem bytes sencers  o 

no. Mentre que si  treballem en  octet-aligned  mode farem coincidir  la informació amb 

bytes sencers incloent bits de padding. Donat que nosaltres no tenim problemes de ample 

de banda i per defecte, android treballa amb octet-aligned mode, treballarem en  octet-

aligned mode per a simplificar la programació.

El primer que farem per a construir el paquet RTP serà muntar la capçalera RTP 

com hem descrit anteriorment. Posteriorment, afegirem una capçalera a les dades AMR  a 

transportar  i  finalment,  afegirem les  dades AMR (  amb la  seva capçalera  pròpia).  LA 

capçalera a afegir serà la següent:

• CMR (4 bits):Codec mode request.  El CMR  indica al receptor que només ha 

de descodificar les trames amb un determinat mode AMR (veure taula xxx). 

Si no hi ha preferència, és a dir, no cal que el receptor discrimini per mode 

de codificació, posarem un valor 15(1111). 

• P : Bits de padding. Valor 0.

Així doncs, per a transmetre les trames AMR que ens proporcioni el mòbil hem de 

fer el següent:

• Muntar la capçalera RTP
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• Afegir a les dades RTP la capçalera  que ens demana el document RFC 

3267, és a dir, un byte de valor 0xF0.

• Afegir la trama AMR. La longitud de la trama AMR varia en funció del mode 

de codificació com podem veure a la taula xxxx.  Android codifica en mode 7, 

això vol dir que la trama ocupara 32 bytes.  

3.6 SESSION DESCRIPTION PROTOCOL

Per acabar, necessitem saber com ho farem per tal de poder visualitzar el nostre 

stream d'àudio i  vídeo en un reproductor  convencional.   Per poder-ho fer,  necessitem 

utilitzar  el  SDP (  Session  Description  Protocol).  Aquest  protocol  s'utilitza  en  sessions 

multimèdia per a que els participants en aquesta sessió sàpiguen el format de les dades 

que s'hi transmetran. L'emissor de la sessió descriu la sessió amb paràmetres com el nom 

de  la  sessió,els  codificadors  utilitzats,  la  freqüència  de  mostreig  de  les  dades,  etc....  

Generalment,  SDP  s'integra  en  SIP  (  Session  Initiation  Protocol),  un  protocol  de 

senyalització utilitzat per iniciar, gestionar i finalitzar sessions multimèdia.

L' opció més complerta seria implementar el protocol RTSP, de manera que a més 

de  les  dades  RTP,  afegíssim  el  protocol  RTCP  i  SDP   i  SIP.  L'altre  alternativa  és 

especificar nosaltres manualment les característiques de la nostra sessió RTP, escrivint a 

un fitxer les comanes SDP que utilitzaríem  per a definir la nostra sessió RTP. El protocol  

SDP  està  definit  al  document  RFC  2327.  Actualment,  la  majoria  dels  reproductors 

disponibles permeten , a partir d'un fitxer amb extensió .sdp , iniciar una sessió multimèdia  

capturant els paràmetres de la sessió d'aquest fitxer.

El fitxer .sdp serà una sèrie de comanes orientades a definir la sessió. El primer 

que es fa és definir la versió de sdp  i el nom que li donarem a la sessió i posteriorment es 

detallaran les particularitats de cadascun dels fluxos que integrin la sessió, en el nostre 

cas  haurem de  definir  un  flux  de  vídeo  i  un  d'àudio.  Per  cadascun  d'aquests  fluxos 

definirem el  port  pel  que transmetrem ,  la  freqüència de mostreig  i  altres detalls  que 

veurem més en detall a la implementació del projecte.
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4 DISSENY DE L'APLICACIÓ

4.1 INTRODUCCIÓ

En aquest apartat veurem el disseny i la implementació en Java de la càmera IP. 

Com ja hem esmentat anteriorment,  per tal de desenvolupar aplicacions per a dispositius 

android hem de configurar l'entorn de programació per a desenvolupar en Java.  En el 

nostre cas, hem utilitzat l'entorn de programació Eclipse, un entorn de programació Java 

gratuït molt complert i hi hem afegit el plug-in ADT(Android developement kit)   per tal de 

desenvolupar les aplicacions android.

 Per tal de desenvolupar en android haurem de definir diferents objectes. Per a 

android tot són objectes, les diferents pantalles de l'aplicació, les diferents  activitats, els 

Threads, etc..   Els objectes que definirem a la nostra aplicació seran:

• Transmissor : Aquest objecte ens permet enviar datagrames UDP. 

• Serialitzador : Aquest objecte envia la informació que rebem a través d'un 

flux d'entrada a un transmissor.

• SerialitzadorAMR :  Aquest  objecte  deriva  de  Serialitzador i  obre  un  flux 

d'àudio en el mòbil per tal d'enviar-ho per un Transmissor. 

• Serialitzador H264 : Aquest objecte deriva també de serialitzador i obre un 

flux de de vídeo per a enviar-ho per un Transmissor.

• CameraIP:  Aquest  objecte  conté  la  pantalla  des  de  la  que  es  fa  la 

transmissió.  Es  fill  de  Activity. Utilitza  els  objectes  SerialitzadorH264,  

SerialitzadorAMR i Transmissor.

• Menú d'entrada : Aquest objecte és l'objecte en el qual s'inicia l'aplicació i  és 

fill de Activity. Captura els paràmetres necessaris per a la transmissió i crida 

al objecte CameraIP.
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                           Figura 4.1.1 – Diagrama d'objectes de l'aplicació.

4.2 TRANSMISSOR

Aquest objecte és el que s'encarregarà de la transmissió de les dades a través de 

la xarxa Wi-Fi.  Les dades que arriben a aquest  objecte ja estan empaquetades en el 

format que correspongui, aquest objecte muntarà la capçalera del datagrama a enviar i  

l'enviarà. 

La idea és que definim una llista de missatges a enviar. Aquesta llista s'anomenarà 

buffer i  per cada paquet que vulguem enviar haurem d'especificar el contingut del paquet,  

la longitud del mateix  i  el  port pel que volem enviar-lo.  Tant aviat com creem aquest  

objecte , arrenquem un Thread (un fil d'execució) que constantment va a llegir el contingut 

d'aquest buffer. Si  tenim dades al buffer, les transmetem i si no, esperem a que algú hi 

escrigui. 

Finalment, l'objecte ens ofereix un procediment  envia que ens permet escriure en 

aquest buffer.

4.2.1 INTERFICIE
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L'objecte transmissor té els següents mètodes públics:

• Transmissor( adreça IP, port )

Procediment constructor de l'objecte. En aquest procediment realitzem totes 

les  accions  necessàries  per  a  que  comenci  a  funcionar  el  transmissor.  Aquest 

procediment rep una adreça IP i  un port  i  obre un socket per a escriure-hi els  

datagrames. Posteriorment, el port pel qual s'enviï la informació es podrà modificar,  

i si es volgués també es podria canviar l'adreça IP, encara que això darrer no serà 

necessari. Per una altre banda, crea el buffer de transmissió i inicia el  thread que 

anirà llegint el buffer.

• Envia (longitud, paquet, port)

Escriu al buffer de transmissió un paquet amb la seva longitud i el port pel 

qual volem enviar-lo. L'accés al buffer el fem de manera síncrona.  Java ens permet 

definir les llistes com a  synchronizedList,  de manera que  es garanteix que un i 

només  un  thread  estigui  modificant  el  contingut  de  la  llista.  Si  un  thread està 

modificant la llista , els altres threads  que hi vulguin accedir quedaran bloquejats 

fins que el thread actual alliberi la llista.

• Run()

Codi que s'executarà en el  thread. Bàsicament és un bucle infinit  que va 

consultant el contingut del buffer i el va transmetent.
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                                   Figura 4.2.1 – Diagrama funcional objecte Transmissor

4.3 SERIALITZADOR 

L'objecte Serialitzador és el que ens permetrà escriure a un Transmissor a partir 

d'un flux d'entrada. L'objectiu és que el que escrivim al  transmissor siguin els paquets 

RTP muntats, per a això necessitarem una sèrie de funcionalitats comuns a RTP sobre 

H.264  i  sobre  AMR i  altres  específiques  de  cada  codificador.  Per  això,  dissenyarem 

l'objecte  Serialitzador  per  a  les  tasques  comunes  i  dos  objectes  “fills”  d'aquest, 

serialitzadorH264  i  serialitzadorAMR  que   acabaran  d'implementar  les  tasques 

específiques  per  a  cada  codificador.   Al  iniciar  l'objecte  li  especifiquem  sobre  quin 

Transmissor  treballarà  el  serialitzador  i  sobre  quin  port.  Cada serialitzador  transmetrà 

informació  només  per  un  port.        Amb  android  tot  funciona  amb  descriptors  de 

fitxer/fluxos d'entrada sortida.  Aquest objectes són molt similars i ens permeten accedir i  

llegir la informació d'un fitxer. Aquesta arquitectura s'estén a qualsevol objecte que generi  

un flux d'entrada/sortida, com per exemple , la càmera , el micròfon o un socket. 

Com  es  vol  que  l'objecte  sigui  independent  de  la  font  d'informació,  tindrà  un 

InputStream (flux  d'entrada)  a  on  hi  connectarem la  càmera o  el  micròfon  mitjançant 

IMPLEMENTACIÓ DE CÀMERA Wi-Fi MITJANÇANT DISPOSITIU MÒBIL                                      Pàg. 40   



l'objecte  MediaRecorder , i aquest l'enviarà al transmissor.  El problema de fer aquesta 

connexió és que l'objecte MediaRecorder està pensat per a escriure a un fitxer, de manera 

que demana un descriptor de fitxer per a escriure-hi les dades, i  nosaltres a la nostra 

aplicació necessitem un descriptor de fitxer per llegir les dades, per tant, necessitem algun 

element que ens permeti per una banda escriure dades amb un descriptor i per l'altre 

llegir-les amb un altre descriptor. Això ho farem mitjançant sockets locals, que actuaran 

com un buffer per a escriure i llegir dades.  L'estructura que tindrem és la següent :

                           Figura 4.3.1 – Diagrama de connexió de fluxos

Així doncs creem tres sockets locals i connectem el socket emissor amb el receptor 

a través del socket servidor. Un cop tinguem la connexió feta SockEmisor ens oferirà un 

descriptor de fitxer al que connectarem el flux d'entrada extern i sockReceptor ens oferirà 

un descriptor de fitxer, la variable  is , del que llegirem la informació que ens arribi del 

transductor d'entrada, però com que hem fet aquesta connexió de sockets locals, aquesta 

informació estarà bufferitzada, garantint-hi així la integritat.

Un cop ja tenim el flux d'entrada bufferitzat,  el  que farà el  serialitzador és anar  

muntant el paquet RTP. Les parts comunes a H.264 i AMR les farem a serialitzador, i les  

parts específiques de cada codificador les implementarem als objectes fills que veurem 

més endavant.
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4.3.1 INTERFICIE

L'objecte Serialitzador  ens proporciona els  mètodes necessaris  per  a connectar 

l'entrada ( ja sigui àudio del micròfon o vídeo de la càmera) i muntar la trama RTP. Per a 

connectar  l'entrada,  disposem d'un  métode  anomenat  getDescriptor que  veurem més 

endavant  i  ens  tornarà  el  descriptor  de  flux  d'entrada  a  on  necessitem  que  la 

càmera/micròfon en escrigui el contingut, i al passar-lo per l'estructura de sockets locals , 

aconseguirem que aquest flux d'entrada estigui bufferitzat, garantint així la integritat de la  

informació. Aquest flux d'entrada bufferitzat el tindrem a la variable is,   variable del tipus 

descriptor de fitxer. L'estructura és la següent:

                              Figura 4.3.1.1 – Interficie Serialitzador

• Serialitzador(adrip port,tx)

Constructor  del  objecte.  Aquest  procediment  crea  l'estructura  de  sockets 

locals que hem descrit anteriorment i ens deixa a la variable  is el flux d'entrada 
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bufferitzat.  Per  una altre  banda,  rep l'objecte  transmissor al  que s'escriuran les 

trames ja muntades.

• OmplePaquet( offset, longitud)

Aquesta funció bàsicament llegeix bytes de is (la variable de tipus descriptor 

que ens donarà el flux d'entrada bufferitzat de la càmera o el micròfon) i els desa a 

una  variable  interna  anomenada  paq. Aquesta  variable  paq és  sobre  la  que 

treballarem per construir el paquet RTP.  Bàsicament, el que farà la funció és llegir 

longitud bytes de is i desar-los a partir de la posició offset de la variable paq. Si hi 

ha menys de longitud bytes disponibles per a la lectura, posem al fil d'execució a 

dormir per tal de tenir més bytes disponibles.

• EscriuByte (posició, byte)

La variable paq a on construïm  el paquet la podem omplir amb la informació 

que ens arriba del flux d'entrada o amb bytes que nosaltres volem especificar. Per 

exemple, per a construir la capçalera RTP haurem d'especificar el contingut de la 

capçalera  i  posteriorment  omplir  el  paquet  amb la  informació  del  flux.  Aquesta 

funció ens servirà per a escriure un determinat byte a una determinada posició de 

la variable paq.

• Marcabyte (posició, mascara)

      Aquesta funció ens servirà per quan volem fixar a valor 1 algun bit dels que  

tenim  a  la  variable  paq.  Quan  hem  de  construir  la  trama  RTP  per  a  H.264 

necessitarem ,per exemple, posar a 1 als bits S i E de la capçalera FU-A. Per fer-ho 

cridem a aquesta funció,  que farà una operació  or entre el  bit  que estigui  a la 

posició indicada de la variable paq  i la màscara que li passem. Així doncs, si volem 

posar a 1 els bits 3 i 4 del byte que tenim a la posició n del paquet haurem de fer la  

crida Marcabyte(n,0x0C) (0x0C és 00001100).
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• DesmarcaByte(posició,mascara)

Aquesta funció és  la  complementària  a la  que hem vist  abans per  quan 

volem posar a 0 algun bit de la trama. En aquest cas, el que fa és una operació and 

entre el byte que està a la posició especificada del paquet i la màscara indicada.  

Així  doncs,  si  volem  posar  a  0  els  bits  3  i  4  de  la  posició  n  fem  la  crida 

Desmarcabyte(n,0xF3) ( 0xF3 és 11110011).

• OmpleCapçaleraRTP (timestamp)

Aquesta   funció  munta  la  capçalera  RTP sobre  la  variable  paq amb  el 

timestamp que rep com a paràmetre. El primer byte que escrivim és 0x80, en binari 

1000 0000. La versió serà 2 (sempre té aquest valor) i  el padding,extensió i CC val  

0. El  CC ( CRSC count) el posem a 0 perquè en l'aplicació només tindrem una font  

que ens aporta informació i no utilitzarem aquesta funcionalitat. El segon byte de la 

capçalera serà 0xE0 i conté els camps M (Marker)  i PT (Payload type). El camp M 

el posem inicialment a 1, el que vol dir que no fragmentem el paquet RTP i si més 

endavant veiem que s'ha de fragmentar ( quan implementem H.264 sobre RTP) , ja 

ho arreglarem. PT el posem a 0x60 (valor 96).  El PT ens dona informació sobre el 

tipus de codificació utilitzada a la trama. Des de el valor 0 al 95 són valors estàtics,  

analitzant  aquest  camp sabem el  descodificador  a  utilitzar.  Del  valor  96 al  127 

implica  que  el  codificador  és  dinàmic,  és  a  dir,  que  l'haurem d'especificar  per 

mitjans no-RTP posteriorment ( en el nostre cas amb el  fitxer .SDP). Els 2 bytes  

següents  seran el número de seqüència, els 4 següents el timestamp que rebem 

com a paràmetre i finalment un número aleatori de 4 bytes per a identificar la font  

de la informació.

• getDescriptor()

Per a poder connectar el nostre serialitzador a una entrada  determinada , ja 

sigui de vídeo  o d'àudio,  haurem d'indicar  a quin descriptor de fitxer volem que la 

càmera o el micròfon bolquin les dades.  En l'esquema de sockets locals que hem 

explicat anteriorment, veiem que les dades d'entrada les capturarem a traves de 

SockEmisor, així doncs, aquest procediment el cridarem a l'hora de configurar la 
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càmera  per tal de donar-li un descriptor de fitxer a on escriure, i el descriptor que  

ens tornarà serà l'associat a SockEmisor.

4.4 SERIALITZADORH264

Aquest objecte és fill de Serialitzador i s'encarregarà d'escriure a un Transmissor la 

informació que rebem de la càmera empaquetada en trames RTP. Inicialment, la idea era 

que cada Serialitzador tingués el seu propi transmissor, cosa que seria mes modular, però 

a nivell  pràctic vam trobar que fent-ho així  hi  havia problemes amb la continuïtat dels 

senyals  emesos,  així  que  finalment  els  dos  serialitzadors  comparteixen  un  mateix 

transmissor.   Primer haurem de configurar la càmera correctament i posteriorment, a idea 

és que tindrem un thread que anirà llegint la informació de la càmera, muntant el paquet 

RTP i enviant al transmissor.

Una de les coses que necessitem per a configurar la càmera és especificar un 

SurfaceHolder. El  SurfaceHolder és  una  referència  a  l'objecte  de  la  pantalla  a  on 

visualitzarem les imatges proporcionades per la càmera.

L'objecte serialitzador ens engegarà un fil que capturarà la informació de la càmera 

i l'empaquetarà en format RTP. D'altra banda ,escriurà sobre un transmissor que alhora 

tindrà  un  altre  fil  d'execució.  Així  doncs,  tindrem  dos  fils,  un  que  pertany  a 

SerialitzadorH264 que far l'empaquetament RTP i un altre pertanyent a Transmissor que 

envia els paquets RTP que rep per UDP.
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                   Figura 4.4.1 – Relació SerialitzadorH264/Transmissor

4.4.1 INTERFICIE

Trobem els següents mètodes:

• SerialitzadorH264(adrip, port, sh,tx)

 Constructor de la classe. Per a crear l'objecte necessitem saber l'adreça IP a 

la  que s'enviaran els  paquets  RTP H.264,  el  port  pel  que els  transmetrem i  el 

SurfaceHolder  en el que volem  fer la previsualització de les imatges de la càmera. 

En aquest  procediment també iniciarem la càmera amb els paràmetres que volem 

per a la transmissió, com per exemple, el codificador a utilitzar,  les imatges per 

segon i la mida del vídeo a transmetre. D'altra banda ,també li donarem al sistema 

un descriptor de fitxer per a acoblar-ho a la sortida de la càmera. Com ja hem 

explicat  anteriorment,  aquest  descriptor  l'aconseguim fent  una crida  a la  funció 

getDescriptor implementat a Serialitzador. Si durant tot aquest procés es produeix 

algun error, llançarem una excepció per tal de notificar que hi ha hagut un error.

• ComencaStreaming()

 Aquesta funció la cridem quan volem que comenci el streaming des de la 

càmera.  La càmera ja està preparada i quan volem que comenci el streaming el  

que hem de fer  és crear  un fil  d'execució per  a fer-ho.  Aquest  procediment  és 

l'encarregat de fer-ho. El que fa és posar la variable streaming a cert, variable que 

controla el bucle encarregat del streaming i crea una variable del tipus  Thread i 

crida  al  seu  procediment  start. Això  engegarà  un  fil  amb  el  codi  que  trobi  al 
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procediment run()  que expliquem a continuació.

• Run() / StreamVideo()

El procediment run() és el que s'executarà en el fil d'execució. Alhora aquest 

procediment és una crida al procediment StreamVideo. A StreamVideo() muntem el 

paquet RTP.   El primer que hem de fer és extraure la capçalera MP4 de les dades 

que ens envia la càmera, quaranta caràcters que no ens aporten informació per al  

empaquetat RTP i a partir dels quals comencen les NALU's que hem d'empaquetar.

Per  cada  NALu  a  empaquetar,  primer  calcularem  el  timestamp.   A  les 

especificacions  de  H.264  sobre  RTP  (  RFC3984) veiem  que  el  rellotge  del 

timestamp  ha  de  ser  de  90  Khz,  així  que  agafem  el  temps  del  sistema  en 

milisegons  i el multipliquem per 90. Creem la capçalera RTP cridant al procediment 

ompleCapçaleraRTP de serialitzador.  Posteriorment,  llegim els 4 bytes següents 

que ens donaran la longitud de la NALu que estem empaquetant,  longitud que 

guardarem a la variable longNALu.  Si longNALu és menor que la mida màxima de 

paquets que definim, tot anirà en un sol paquet, així que llegim longNALu bytes , 

els posem al paquet i l'enviem. Si longNALu és més gran que la mida màxima del 

paquet voldrà dir que hem de fragmentar el paquet. En aquest cas, haurem de llegir 

la capçalera de la NALu, omplir les capçaleres FU-A i enviar tants paquets com 

siguin necessaris, amb el mateix timestamp  i diferents números de seqüència. Al 

primer paquet, el bit S de la capçalera FU-A haurà de valdre 1 i al darrer, el bit E 

haurà de valdre 1.

4.5 SERIALITZADORAMR

La idea de serialitzadorAMR és la mateixa que serialitzadorH264, però per l'àudio. 

És fill  de l'objecte  Serialitzador .En crear  l'objecte inicialitzarem tots  els  elements que 

utilitza i quan cridem al procediment  StreamAudio() llançarà un fil d'execució que anirà 

llegint  la informació que arribi del micròfon  i empaquetant-la en trames RTP per a ésser 

enviades a Transmissor. Tindrem, per tant, un fil que farà l'empaquetament AMR i un altre 

que ho convertirà en paquet UDP i l'enviarà per la xarxa.  L'esquema serà el següent:
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                 Figura 4.5.1 – Relació SerialitzadorAMR/Transmissor     

4.5.1 INTERFICIE

Els procediments que trobem són els següents:

• serialitzadorAMR(adrip,port,tx)

Constructor de la classe. Rep l'adreça IP a la que  volem enviar els paquets 

RTP  i  el  port.  El  que  farem  serà  cridar  al  constructor  del  pare  i  iniciar  els 

paràmetres necessaris per a captar l'àudio del micròfon. Per fer-ho, crearem un 

objecte  MediaRecorder i  l'ajustem els  paràmetres  per  a  que capturi  l'àudio  del 

micròfon i en format AMR. També acoblarem  la sortida d'aquest objecte, que ens 

donarà l'àudio captat pel micròfon codificat en AMR, amb el descriptor de fitxer pel 

qual enviarem la informació a l'objecte. Això ho farem amb una crida al procediment 

getDescriptor()  de l'objecte Serialitzador.

• ComencaStreaming()

Cridem a aquest mètode quan volem que s'inicii l'empaquetament RTP i la 

transmissió de paquets RTP. Ja tenim tot el sistema configurat i només cal crear 

una variable del tipus Thread i cridar al procediment start de la mateixa, que alhora 

cridarà  al  procediment  run() que  tenim  definit  més  endavant.  D'altra  banda 

assignem  a  la  variable  streaming el  valor  cert  per  saber  que  l'àudio  ja  s'està 
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transmetent.

• Run()/StreamAMR()

El procediment  run()  és el procediment associat al thread que crearem en 

comencaStreaming.  Alhora aquest procediment farà una crida a streamAMR, que 

s'encarregarà de crear el paquet RTP i enviar-lo al transmissor. 

Per  fer-ho primer descartarem la capçalera AMR , ja que no ens aporta 

informació rellevant . Aquesta capçalera ocupa , per definició del format,  6 bytes. 

Després muntem la capçalera RTP amb el timestamp. En aquest cas, sabem que 

cada paquet AMR són 20 ms d'àudio. Ja vam comentar que android treballa en 

AMR 12.2 , que té una longitud de trama de 32 bytes i una freqüència de mostreig  

de 8 kHz. Per tant, en 20 ms d'àudio hi haurà  8Khz*20 ms = 160 mostres/trama. 

Com ja vam dir, la freqüència del timestamp a RTP és la freqüència de mostreig de 

la font d'informació, això voldrà dir que per cada mostra que tinguem a la trama el  

timestamp  s'incrementarà  en  1,  i  que  ,  per  tant,  per  cada  trama el  timestamp 

s'incrementarà en 160.

Un cop muntada la capçalera RTP, el següent byte serà una capçalera de 

paquet definida al document RFC3267 amb el camp CMR = 15 i 4 bits reservats 

amb valor 0. Finalment, afegirem els 32 bytes de la trama AMR 12.2.

4.6 CAMARAIP

Aquest  objecte  rebrà  una  adreça  IP i  un  port  per  àudio  i  un  altre  per  vídeo  i  

s'encarregarà de fer la transmissió RTP de l'àudio i del vídeo. Aquest és el primer objecte 

dels que hem vist que oferirà una interfície a l'usuari i que permetrà interacció. A nivell  

d'interfícies, en tindrem dues : una definida a l'objecte MenuEntrada,   que ens permetrà 

configurar els paràmetres de la transmissió RTP i aquesta que ens permetrà visualitzar el 

que s'està transmetent.  Des de MenuEntrada  es farà una crida a CameraIP. Per fer-ho, 

utilitzarem un intent , per tal de fer una crida síncrona des de el primer objecte al segon.  

Utilitzarem  les  comanes  putExtra/getExtras  per  passar  els  paràmetres  necessaris  a 
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CameraIP . 

                              Figura 4.6.1 – Crida entre objectes fills d'Activity

Aquest objecte serà fill de l'objecte Activity per tal de tenir totes les prestacions de 

les activitats en android, els procediments associats, el cicle de vida,  els recursos per 

poder interactuar amb l'usuari , etc..  En aquesta activitat és a on tindrem el SurfaceView i 

el  SurfaceHolder   que ens permetran veure les imatges captades per la càmera, hem 

d'afegir  implements SurfaceHolder.Callback a la definició de la classe per tal de poder 

disposar  dels  mètodes  necessaris  per  a  poder  interactuar-hi  ( SurfaceCreated,  

SurfaceDestroyed,..).

Com que aquesta activitat anirà transmetent indefinidament, també haurem d'evitar 

que la pantalla s'apagui, cosa que fan habitualment els terminals android per tal d'estalviar 

bateria.  Això  ho  aconseguirem  fent  una  crida  al  mètode newWakeLock del  objecte 

PowerManagement amb el paràmetre SCREEN_DIM_WAKE_LOCK).

Finalment,  en  aquesta  activitat  tenim  una  sèrie  de  possibles  errors  definits.  Si 

alguna cosa falla , es retorna un valor a menuEntrada indicant què ha succeït i es paren 

totes les transmissions.

IMPLEMENTACIÓ DE CÀMERA Wi-Fi MITJANÇANT DISPOSITIU MÒBIL                                      Pàg. 50   



4.6.1 INTERFICIE

Donat  que aquest  objecte  deriva de l'objecte  Activity   i  implementa  la  interfície 

SurfaceHolder.callback disposarem d'una sèrie de mètodes definits  que ens ajudaran a 

controlar els diferents events que succeeixin en el sistema . Els procediments que trobem 

a la interfície són els següents:

• OnCreate

Aquest procediment és cridat quan es crea l'activitat. El primer que fem és 

fer una crida del mateix procediment de l'objecte pare ( Activity)  amb la sentència 

super.onCreate.   Posteriorment  carregarem  a  una  variable  del  tipus  Bundle 

anomenada  extras les  variables  que  necessitem  per  a  iniciar  els 

serialitzadors( adreça IP, port d'àudio i port de vídeo). Un altre cosa obligatòria en 

aquest  procediment  és  assignar  una  interfície  d'usuari  a  l'activitat,  és  a  dir,  la  

pantalla associada a aquesta activitat.  Al nostre cas, hem definit al repositori de 

recursos una pantalla anomenada main.  Per assignar aquesta pantalla hem  de fer 

una crida al procediment SetContentView amb el recurs R.layout.main. En aquest 

procediment  també  definirem  la  variable  wl,  una  variable  que  ens  permetrà 

bloquejar la pantalla del dispositiu mòbil per a que no s'apagui.

• OnStart

 Aquest procediment es cridarà cada vegada que s'iniciï l'activitat o que es 

reactivi  després d'haver  sigut pausada.  El  primer que farem és cridar al  mateix 

procediment de la superclasse ( Activity) . Després anirem a buscar a la pantalla la 

SurfaceView que hem definit per a visualitzar el contingut de la pantalla fent una 

crida  al  procediment  crea_superfícies. Per  fer-ho  hem de cridar  al  procediment 

findViewById  passant-li el nom que li hem donat al SurfaceView quan hem definit 

el layout de la nostra pantalla en .xml, en el nostre cas, visor_camara. Un cop hem 

aconseguit el  surfaceView amb aquesta crida, l'assignem a la variable  sv,  per a 

obtenir el surfaceHolder que necessita el serialirtzadortH264 només hem de cridar 

al procediment getHolder de la variable sv. Finalment, hem de indicar quin objecte 

dels que tenim  a l'activitat té implementada la interfície callback del SurfaceHolder.  

En el  nostre cas, és la pròpia activitat   ,   però podríem tenir  més d'un objecte 

diferent amb més d'una interfície callback, de manera que es cridarien els mètodes 
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de tots aquests objectes quan s'interactués amb la superfície.

• OnBackPressed

 El sistema cridarà a aquest procediment quan es premi la tecla enrere del 

dispositiu mòbil. El que farem és una crida al procediment  finalitzaStreaming dels 

dos serialitzadors per a que parin de transmetre, desbloquejarem el bloqueig de 

pantalla que havíem definit a la variable wl i finalitzarem l'activitat amb una crida al 

procediment finish.

• SurfaceCreated

 Aquest procediment es crida quan s'ha creat el  surfaceView de la nostra 

pantalla.  El  que farem serà una crida a  startAudio   i  un  altre  a  startVideo per 

començar  el  streaming.  A  startAudio  definim una  instancia  de  serialitzadorAMR 

anomenada  amr   amb l'adreça IP i  el  port al  que ha de transmetre i  cridem al  

procediment  comencaStreaming.   A  startVideo   creem  una  instancia  de 

serialitzadorH264 anomenada  h264  amb la  IP,  el  port  i  el  surfaceHolder  a  on 

visualitzarem  les  imatges  de  la  càmera.  Posteriorment,  cridem  al  procediment 

comencaStreaming deh264 per començar el streaming. 

• SurfaceDestroyed

 Aquest procediment es crida quan es destrueix la superfície, bé perquè hem 

premut el boto enrere del dispositiu o perquè l'aplicació s'ha pausat.  El que farem 

és  treure  el  bloqueig  de  la  pantalla  que  teníem  a  la  variable  wl  i  cridar  al  

procediment finalitzaStreaming  dels serialitzadors.

• tractaExcepcio

Quan succeeix algun error en el procés  de l'activitat, els objectes dispararan 

una excepció. Si se'n produeix alguna,  es farà una crida a aquest procediment que 

finalitzarà  la  transmissió  dels  serialitzadors  si  s'està  fent   i  sortirà  de  l'activitat  

retornant el codi de l'error que s'ha produït.

4.7 MENÚ ENTRADA

Aquest objecte és el que definirem com a activitat d'entrada a la nostra aplicació i  
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bàsicament ens presentarà les diverses opcions possibles per a engegar la transmissió. 

Un cop configurats els paràmetres, els posa  al contenidor extras i fa una crida a l'objecte 

cameraIP. Aquesta crida es farà de manera síncrona, de manera que l'activitat esperarà 

un resultat de la crida. Si es produeix algun error prèvia o posteriorment a la crida, es 

visualitzarà  un  missatge.  Aquesta  activitat  tindrà  associada  una  pantalla,  en  la  que 

habilitarem  dos  camps  per  a  introduir  l'adreça  IP i  el  port  pel  que  es  transmetrà  la 

informació i una llista que ens permetrà seleccionar el mode de transmissió. Finalment, 

tindrem un botó que premerem per començar la transmissió.

4.7.1 INTERFICIE

Els mètodes que trobarem seran els següents:

• OnCreate

Aquest procediment es crida al crear l'activitat i en ell haurem de realitzar 

unes quantes  inicialitzacions.  Primer  carreguem la  pantalla  de  l'activitat  amb la 

comana  setContentView(R.layout.entrada). Un  cop  tenim  la  pantalla  carregada, 

haurem  de  buscar  els  diferents  elements  de  la  pantalla  i  realitzar-hi  les 

inicialitzacions que necessitem. Per exemple, haurem d'associar un procediment 

per a que sigui cridat quan premem el boto Stream , haurem de carregar els valors 

inicials  a  la  llista  que  ens  permetrà  seleccionar  el  mode  de  transmissió 

(spinner_text) i haurem d'associar els camps als que l'usuari pot introduir dades 

amb variables del nostre entorn (adripTV,portTV).

• ComprovaAdrip

 Aquest procediment comprova que el format de l'adreça IP introduïda sigui 

correcte. Considerarem que és correcte si té el format i.i.i.i, a on i és un número 

sencer de valor entre 0 i 255. En cas que sigui correcte retornarà el valor booleà 

cert, en cas contrari, retornarà fals.

• ComprovaPort
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 Aquest procediment comprova que el port introduït  sigui un valor sencer de 

4 o 5 dígits.  Retorna fals si no es compleixen aquestes condicions.

• ComprovaWifi

 Aquest procediment captura la informació de la xarxa Wi-Fi i comprova que 

el dispositiu mòbil hi estigui connectat. Retorna cert   si està connectat a la xarxa 

Wi-Fi i fals en cas contrari.

• PremBotoStream

 Aquest  procediment  és  el  que  es  cridarà  quan  es  premi  el  botó  per  a 

començar el streaming de vídeo. El primer que farà serà comprovar que l'adreça IP 

i  el  port  introduïts  siguin correctes.  En cas contrari,  no s'iniciarà la  transmissió. 

Posteriorment, comprovarem que hi hagi connexió Wi-Fi, en cas que no n'hi hagi, 

visualitzarem un  missatge  però  continuarem amb la  transmissió,  perquè  podria 

succeir  que el  dispositiu estigui  funcionant com a  hotspot,  permetent que altres 

dispositius s'hi connectin. En aquest cas, no estaríem connectats a la xarxa Wi-Fi,  

però podríem tenir terminals connectats al nostre dispositiu.  Finalment, crearem 

l'intent que necessitem per tal de fer una crida a l'objecte CamaraIP. Posarem les 

dades que necessita  CamaraIP   als extras amb la comana  putExtra de l'objecte 

intent. Aquestes dades són adreça IP, port  i mode de transmissió. Establirem que 

el port de vídeo serà l'especificat, i el d'àudio l'especificat més 1. Quan  tinguem els 

paràmetres  escrits,  fem  una  crida  a  startActivityForResult,   que  ens  portarà  a 

l'objecte  CamaraIP de manera síncrona, de manera que quan s'acabi d'executar, 

retornarà al procediment onActivityResult.

• OnActivityResult

 Quan s'acabi d'executar l'activitat associada a l'objecte  CamaraIP,   es farà 

una crida a aquest objecte amb el paràmetre resultCode, a on tindrem el resultat de 

l'execució.  Si  hi  ha  algun  error  en  l'execució  de  CamaraIP   aquesta  variable 

contindrà el codi associat a l'error, de manera que cridant a la funció mostraError 

amb el codi d'aquest error, es visualitzarà un missatge explicant què ha succeït.
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• BuscaError

 Aquesta funció és cridada amb un codi  d'error  i  ens retorna el  missatge 

associat a aquest codi. Per fer-ho, tenim un recurs del tipus string-array, que conté 

un conjunt de textos amb el format “codi error(3) + text”, on codi error és un codi de  

tres dígits i el text és el text associat al codi. 

• CarregaValorsSpinner

Com hem esmentat anteriorment, a la pantalla d'accés hi haurà una llista 

desplegable per tal de poder seleccionar el mode de transmissió ( àudio ,vídeo , 

àudio  +  vídeo  ).  Aquestes  llistes  en  android  reben  el  nom  de  spinner i  per 

inicialitzar-les hem de definir  un array d'elements  del  tipus que composaran el  

spinner  i  omplir-lo  amb  els  valors  desitjats.  D'altra  banda,  hem  d'assignar  el 

procediment  al  que  es  cridarà  quan  l'usuari  interactuï  amb  aquest  element.  Al 

nostre cas, quan l'usuari faci una selecció a la llista desplegable, el programa ho 

guardarà a la variable global mode_tx .

4.8 IMPLEMENTACIÓ

La pantalla d'accés a l'aplicació és la següent:
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Veiem que podem escollir el port pel que transmetrem, l'adreça IP i trobem una 

llista desplegable per tal de poder seleccionar el que volem transmetre (àudio,vídeo o tots 

dos). En desplegar-la, apareixen les següents opcions :

 

Un cop tenim les dades introduïdes, pitgem el boto  Stream.   Si hi  ha qualsevol 

error, visualitzarem un missatge com el següent:

Si tot va be, passarem a la pantalla des de on es transmet el vídeo i/o àudio. En 

aquesta  pantalla  es  farà  una previsualització  del  que s'està transmetent.  Quan volem 

acabar la transmissió, pitgem el botó  enrere i tornem a la pantalla inicial. D'altre banda, 

tindrem o  un  ordinador  o  un  altre  dispositiu  mòbil  connectat  a  la  xarxa  Wi-Fi  per  a 

visualitzar les imatges que transmetem.

4.8.1 CAPTACIÓ DE LES IMATGES TRANMESES
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Per tal de captar les imatges transmeses per la nostra aplicació necessitarem un 

terminal, ja sigui un telèfon mòbil o un ordinador, amb una aplicació que pugui captar el  

vídeo  i  l'àudio  empaquetat  en  RTP enviat  per   l'aplicació.  Com ja  hem esmentat  en 

l'apartat  3.5 utilitzarem el  format  sdp,  aixi  doncs  necessitarem un  fitxer  sdp  a  on  hi 

posarem la descripció del flux de dades que enviarem.  El contingut d'aquest fitxer sdp 

depén de les característiques del vídeo i l'àudio que enviem. En particular, la descripció 

del vídeo entranya certa dificultat, ja que s'ha de tenir en comptes certs paràmetres de la 

codificació  de  vídeo   (el  SPS i  el  PPS de  la  unitat  NAL ).   Per  tal  de  simplificar  la  

construcció d'aquest fitxer hem utilitzat el programa MP4Box, que a partir de un fitxer de 

vídeo ens  genera un fitxer sdp amb els paràmetres adequats.

Així  doncs, un cop tenim el fitxer sdp procedim a obrir-lo amb una aplicació de 

reproducció, en el nostre cas utilitzarem el VLC i/o Mplayer.

4.8.2 INSTAL·LACIÓ AL DISPOSITIU 

La  instal·lació   al  dispositiu  mòbil  és  molt  senzilla.  Necessitarem  el  fitxer 

camaraip.apk  que  es  proporciona  per  a  la  instal·lació  de  l'aplicació  .  Aquest  fitxer  

s'executa des de el  dispositiu i  automàticament instal·la la aplicació.  Per tal  de copiar 

l'arxiu camaraip.apk al dispositiu ho podem fer de qualsevol de les maneres que s'utilitzen 

habitualment per copiar arxius a mòbils, per exemple,  des de un PC extern o  enviant 

l'aplicació com a fitxer adjunt en un mail i executant-la des de el dispositiu mòbil.

D'altra  banda,  al  dispositiu  a  on  volem visualitzar  les  imatges  transmeses  s'ha 

d'obrir  el  fitxer  camaraip.sdp.  En un principi,  hem de especificar-hi  els  ports  pels  que 

enviarem l'àudio  i  el  vídeo,  configurats  per  defecte  a  16384/16386,  si  es  volguessin 

canviar, s'hauria d'editar el fitxer .sdp i modificar els ports. D'altre banda, també es disposa 

dels fitxers camaraipv.sdp i camaraipa.sdp en cas que només s'envii el àudio o el vídeo.
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5 CONCLUSIONS I LÍNIES DE FUTUR

5.1 CONCLUSIONS

Un cop  acabat  el  projecte  podem determinar  que  s'han  complert  els  objectius 

establerts a l'inici del mateix. D'una banda, el que es buscava amb aquest projecte era  

fonamentalment  introduir-se en el  mon de la  programació en android i  ,d'altra  banda, 

familiaritzar-se amb els protocols de transmissió de senyals en temps real.

L'entorn de programació d'android ha resultat un entorn molt còmode per treballar-

hi, ja que té un plantejament  molt similar a entorns de programació anteriors, com Java o 

Visual C++, cosa que en facilita l'aprenentatge. Hem pogut comprovar que és un sistema 

operatiu que ofereix moltes llibreries d'alt nivell que ens permeten accedir a funcions de 

hardware d'una manera extremadament senzilla. A priori, podria semblar que treballar, per 

exemple, amb la càmera del mòbil no  hauria de una tasca senzilla des de un punt de 

vista de desenvolupador, ans al contrari,  és una tasca fàcil  gràcies a la gran quantitat 

d'objectes de programació que ens ofereix android.  Per una altra banda, com que hi ha 

un gran número de desenvolupadors que hi programen, ha resultat molt fàcil resoldre els  

problemes  que s'han trobat al llarg del procés de programació, ja que hi ha diverses 

pàgines web de suport que faciliten la resolució dels mateixos. L'entorn gràfic amb el que 

s'ha  treballat,   ECLIPSE,   oferia  moltes  eines  per  poder  trobar  les  errades  al  codi, 

permetia fer debugging sobre un dispositiu android i en general facilitava molt la tasca de 

programar. Treballar amb el protocol RTP ha resultat una tasca més complexa, donat que 

trobar els errors a l'hora de construir capçaleres i trames RTP  no ha sigut tasca fàcil. El  

programa Wireshark ha sigut de gran utilitat per analitzar els paquets enviats a la xarxa 

Wi-Fi i depurar-ne els continguts. Una altre part interessant del projecte ha sigut treballar  

amb els codificadors H.264 i AMR, tot i que no ha sigut necessari entrar en profunditat en 

l'anàlisi  del  contingut i  el  procés de codificació,  si  que s'ha hagut de treballar  a nivell  

d'anàlisi de trames per tal de construir els paquets enviats
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En  definitiva,  podríem  concloure  que  s'han  complert  els  objectius  establerts. 

treballar amb android ha sigut una experiència molt interessant, que ha permès conèixer 

el funcionament d'un dels sistemes operatius per a mòbils amb més quota de mercat i 

combinar-ho amb el treball de senyals en temps real , empaquetament de trames i xarxes 

Wi-Fi ha permès treballar amb molts conceptes teòrics que s'han vist al llarg dels estudis.

5.2 LÍNIES DE FUTUR

A la  implementació  trobem  aspectes  pràctics  que  es  podrien  implementar  a 

l'aplicació  en un futur de cara a donar-li un caire més comercial. Les línies de futur serien 

tres: implementar RTCP per tal de millorar la sincronització àudio/vídeo ,  implementar 

RTSP per  tal  de iniciar automàticament la sessió amb el  protocol  SIP/SDP i  afegir  la 

possibilitat que la transmissió es pugui fer en mode multicast.

Tal  i  com  s'ha  esmentat  en  l'apartat   3.4  ,  RTP  per  sí  sol  no  implementa 

sincronització entre els diferents fluxos que s'envien,  és a dir, si enviem només  paquets 

RTP , l'aplicació que rep aquests paquets no disposa de suficient informació per fer una 

sincronització  acurada  entre  els  diferents  fluxos  d'informació  enviats  Per  tal  de  tenir 

aquesta  sincronització,  hauríem  d'implementar  també  RTCP.  RTCP s'encarregaria  de 

definir un rellotge comú als diferents fluxos d'informació enviats  i de enviar informació de 

la sincronització d'aquests rellotge comú  amb el rellotge individual de cada flux. Com que 

aquesta part no s'ha implementat en el projecte, la aplicació que visualitza intenta fer una 

sincronització aproximada, però no es tot lo acurada que hauria de ser.  La aplicació que 

millor implementa aquesta sincronització és VLC, però al ésser AMR un format propietari  ,  

en la versió per a windows no incorpora el descodificador AMR, però en canvi sí que 

l'incorpora en la versió linux.  Ajustant els paràmetres d'execució de la aplicació Mplayer 

es pot aconseguir una sincronització bastant bona, però el programa retarda bastant la  

visualització de les imatges que rep, és a dir, obtenim una bona sincronització amb un 

gran retard de la imatge visualitzada.

Una altre línia  de futur en la que es podria treballar és en no haver de definir 
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manualment   un  fitxer  sdp  per  tal  de  poder  visualitzar  el  senyal,  si  no  implementar 

nosaltres un protocol RTSP, és a dir, incloure-hi el SIP/SDP  per tal d'entendre'ns amb 

l'aplicació  receptora  i  enviar  els  paràmetres  necessaris  per  a  descodificar  els  fluxos 

transmesos.  

La darrera línia de futur que es proposa és afegir la possibilitat de que l'aplicació 

treballi en mode multicast. Donat que el protocol de transport que utilitzem és UDP i que 

una de les funcionalitats que ofereix és el mode multicast, en cas de necessitat es podria  

implementar, de manera que podríem tenir més d'un terminal configurat per tal de rebre 

els fluxos de informació enviats. Actualment es pot enviar en mode broadcast, però aquest 

mode té l'inconvenient que tots els terminals connectats a la xarxa rebrien els fluxos.

IMPLEMENTACIÓ DE CÀMERA Wi-Fi MITJANÇANT DISPOSITIU MÒBIL                                      Pàg. 60   



6 ANNEX. CODI DEL PROGRAMA

6.1 TRANSMISSOR 

public class Transmissor implements Runnable {
private final int MaxPaquets = 5000;
private final int MinPaquets = MaxPaquets/10;
public long timestampInicial ;
DatagramSocket sock;
static OutputStream fd; //Aquí escriurem 
DatagramPacket datagrama;
int contapaq = 0;
boolean enviant = true ;
private class Item {

int lon;
int port;
byte[] paquet;
public  Item(int len,byte[]paq,int por){

paquet = new byte[len+1];
System.arraycopy(paq,0, paquet, 0, len);
lon = len;   
port = por;

}
}

List<Item> buffer = Collections.synchronizedList(new ArrayList<Item>());
private byte[] tmpPaq = new byte[2000];  //Paquet temporal per crear el 

primer datagrama

public Transmissor (String adrIP, int port) throws Exception {

try {
sock      = new DatagramSocket();
datagrama = new 

DatagramPacket(tmpPaq,12,InetAddress.getByName(adrIP),port);
} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();
throw e;

}
//Creem un paquet que serà el que enviarem successivament
buffer = new ArrayList<Item>();
Thread t = new Thread (this);
t.start();

}
public void envia2(int len,byte[] paquet,int port){

datagrama.setData(paquet, 0,len);
try{

sock.send(datagrama);
}
catch( Exception e) {

e.printStackTrace();
enviant = false;

}
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}
public void  envia(int len,byte[] paquet,int port){

int i,size;
String result;
Item item = new Item(len,paquet,port);
synchronized (buffer) {

buffer.add(item);
}

size = buffer.size();
if (size < MaxPaquets) {

synchronized (buffer) { buffer.add(item);
buffer.notify();};}

}

} 
public void run() {

Item primerItem;
int retard = 10;
DatagramPacket paqVideo;
while (enviant) {

if (buffer.isEmpty()) {
//Si el buffer està buit , posem un delay
//               retard = dormir(retard);
synchronized (buffer){

try {
buffer.wait();

}
catch (Exception e) {

e.printStackTrace();
enviant = false;

}
}

}
else {

//Enviem el primer paquet
synchronized (buffer) { primerItem = buffer.get(0); }
//mostraByteArr("Llegim item",20,primerItem.paquet);
try {

datagrama.setData(primerItem.paquet, 0,primerItem.lon);
datagrama.setPort(primerItem.port);
sock.send(datagrama);

}
catch( Exception e) {

e.printStackTrace();
enviant = false;

}
synchronized (buffer) { buffer.remove(0);} //Esborrem el 

paquet que ja hem enviat
}

}
}

public void mostraByteArr (String p,int len, byte[] array){
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int i = 0;
String contingut="";
contingut = mostraCaracter(array[2]) + mostraCaracter(array[3]);

}
public String mostraCaracter(byte b) {

int num;
String byteHex ;
num = b&0xFF;
byteHex = Integer.toHexString(num);
if (byteHex.length() == 1) byteHex = "0"+byteHex;
return(byteHex);

}
public void finalitza(){

enviant = false;

}
public int len (){

return(buffer.size());
}
public  long llegeixInt (int pos,int lon, byte []p){

long resultat = 0 ;
int lect ;
int i;
for (i=0; i<lon;i++){

resultat <<=8 ;
lect = p[pos+i] & 0xFF;
resultat +=lect;

}
return(resultat);

}

}

6.2 SERIALITZADOR 

public class Serialitzador {
public final int minimBuffer = 1000;
public final int lonCapRTP = 12;
// Longitud capçalera RTP
private byte[] paq = new byte[4096];
private Transmissor tx;
private InputStream is;
private int seq = 1,port ;
private LocalSocket sockEmisor=null, sockReceptor = null;
private LocalServerSocket sockServidor = null;
private DataInputStream dis;
int dispant = 0, delay = 0;
public Serialitzador(String _adrip, int _port, Transmissor _tx) throws Exception{

Random rnd = new Random() ;
try {

creaLS("conn."+rnd.nextInt(10000)+"."+System.currentTimeMillis());
tx = _tx;
port = _port;

}
catch ( Exception e) {

throw e;
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}
}
public int omplePaquet2(int offset, int longitud) throws Exception {

try {
Log.i("Log","Available = "+dis.available()+ "  "+longitud);
if (dis.available() > longitud)

dis.readFully(paq, offset, longitud);
else

Thread.sleep(1);
return (longitud);

}
catch (Exception e){

throw e;
}

}
public int omplePaquet(int offset,int longitud) throws Exception {

//Llegim info de la camara (is) i la desem al buffer
int total = 0, llegit, disp;
while (total<longitud) {

try { 
disp = is.available();
if (disp < (minimBuffer+longitud)){

Thread.sleep(50); //Si tenim poc a llegir, dormim per 
tal de que no es quedi buit el buffer

}  
llegit = is.read(paq, offset+total, longitud-total);
if (llegit<0)

Log.e("Log","Error de lectura");
else total+=llegit;

} catch (IOException e) {
tractaExcepcio(e);
throw e;

}
}
return total;

}  
private void tractaExcepcio(Exception e) {

}
public byte llegeixByte(int pos) {

return (paq[pos]);
}
public void escriuByte(int pos, byte b){

paq[pos]=b;
}
public void marcaByte(int pos, byte mascara){

//Hem de posar a 1 algun byte, per a això apliquem un | amb la mascara
paq[pos] |= mascara;

}
public void desmarcaByte(int pos, byte mascara){

//Hem de posar a 0 algun byte, per a això apliquem un & amb la mascara
paq[pos] &= mascara;

}
public void envia (int len){

tx.envia(len,paq,port);
}
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public  long llegeixInt (int pos,int lon){
long resultat = 0 ;
int lect ;
int i;
for (i=0; i<lon;i++){

resultat <<=8 ;
lect = paq[pos+i] & 0xFF;
resultat +=lect;

}
return(resultat);

}
public void escriuInt(long numero, int pos, int lon ) {

int i;
//Escrivim un sencer o un long (numero) a la posicio pos  de longitud len
for(i=lon+pos-1;i>=pos;i--){

paq[i] = (byte)(numero % 256);
//Comencem a escriure la darrera xifra
numero >>=8;

}

} 
public FileDescriptor getDescriptor() {

if (sockEmisor == null) 
return (null);

else
return (sockEmisor.getFileDescriptor());

}
public FileDescriptor getDescriptor2() {

if (sockEmisor == null) 
return (null);

else
return (sockEmisor.getFileDescriptor());

}
private void  creaLS(String nomLS) throws IOException{ //Constructor

/*Creem una connexio socket per la càmara. Primer creem un servidor local 
al que li assingme un text,

 * després un receptor que s'hi connecta i de la connexió treiem el socket 
emisor. Un cop tenim el socket

 * emisor i el receptor  retornem el descriptor de fitxer de l socket 
emisor per que la càmara hi escrigui. 

 * La info que transmet lka càmara la tenim al inputStream is. Es a dir, 
la camara escriura a sockEmisor i nosaltres 

 * tindrem la info a un inputStream is
 */
try {

sockReceptor = new LocalSocket();
sockServidor = new LocalServerSocket(nomLS);
sockReceptor.connect(new LocalSocketAddress(nomLS));
sockReceptor.setReceiveBufferSize(100000);
sockReceptor.setSendBufferSize(100000);
sockEmisor = sockServidor.accept();
sockEmisor.setReceiveBufferSize(100000);
sockEmisor.setSendBufferSize(100000);
is = sockReceptor.getInputStream();
dis = new DataInputStream(is);
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} catch (IOException e1) {
Log.e("Log", "Error al crear sockets");
is = null;
sockEmisor = null;
throw e1;

}   
}   
public void ompleCapcaleraRTP(long timestamp){

escriuByte(0,(byte) Integer.parseInt("80",16)); 
//Versió, padding,extensio,CC
escriuByte(1,(byte)Integer.parseInt("E0",16)); 
//M el posem a 1, com que tot va en un paquet. 
// Si l'hem de fragmentar ja ho arreglarem
// PT(Tipus de paquetRTP) 0x60(96). Mirem si es pot canviar ;
//   1110 0000
incrementaSequencia();
escriuInt(timestamp,4,4);
//Buffer[4,5,6,7] es el timestamp
// A partir de buffer de 8 escribim l'identificador de SSRC, un numero
//aleator, de moment ens l'inventem
escriuInt(Long.parseLong("A1B2C3D4", 16),8,4);
// a partir de la posició 8 i ocupa 4 bytes

}
public void incrementaSequencia(){

//Incrementa el numero de sequencia RTP
escriuInt(seq++,2,2);
//Buffer[2,3] es el numero de sequencia

}
public void finalitza_serialitzador(){

tx.finalitza();
try {

sockReceptor.close();
sockEmisor.close();
sockServidor.close();

}
catch (Exception e){

tractaExcepcio(e);
}

}

}

6.3 SERIALITZADORH264

public class SerialitzadorH264 extends Serialitzador implements Runnable {
// Definició de constants
private final int lonCapMP4 = 40; 
//Longitud capçalera MP4
private final int longPaquet = 1400 ;
// Longitud paquet *
boolean streaming = false;//Amb aquesta variable controlem l'execucio del thread
//Serialitzador serH264;
MediaRecorder video;
SurfaceHolder sh;
long timestamp = 0;

public SerialitzadorH264(String  _adrip,int _port, SurfaceHolder _sh, Transmissor 
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_tx)  throws Exception { 
super(_adrip,_port,_tx);
try {

sh = _sh;
startVideo();

}
catch (Exception e){

throw e;
}

}

public void startVideo() throws Exception {
try {

video = new MediaRecorder();
video.setVideoSource(MediaRecorder.VideoSource.CAMERA);
video.setOutputFormat(MediaRecorder.OutputFormat.THREE_GPP);
video.setVideoFrameRate(15);
video.setVideoSize(640, 480);
video.setVideoEncoder(MediaRecorder.VideoEncoder.H264);
video.setPreviewDisplay(sh.getSurface());  

}catch(Exception e){
throw e;

}

try {
//Per tal de no utilitzar fitxer intermig, fem que la camara(el 

recorder)
//tregui la info per un socket local, i d'aqui agafem la info i la 

transformem en 
//format RTP
video.setOutputFile(getDescriptor());
video.prepare();
video.start();

} catch (IOException e) {
throw e;

}
}

public void StreamVideo () throws Exception{
int longNALu, total, pendent;
byte capMP4;
//Escivim al buffer la capçalera MP4,
//No la necessitem, després la descartarem
try {

omplePaquet(0, lonCapMP4);
Log.i("Log","omple paquet");
while (streaming){

timestamp = SystemClock.elapsedRealtime()*90;
ompleCapcaleraRTP(timestamp);
//Ara venen 5 bytes, el primer es la capçalera de la unitat 

NAL MP4
// els tres seguents, la longitud. Ens interesa la longitud 

de la NALu
omplePaquet(lonCapRTP,4); 
longNALu = (int)llegeixInt(lonCapRTP+1,3);
if (longNALu <=  longPaquet - lonCapRTP) {

omplePaquet(lonCapRTP,longNALu);
envia(lonCapRTP+longNALu);
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}
else {

omplePaquet(lonCapRTP,1); //Llegim el cinqué byte de  
la capçalera mp4

capMP4 = llegeixByte(lonCapRTP);
//Fu-A : 1 byte : FU-A indicator, 2n byte capçalera FU-

A 
// Fu-A indicator :
// F(1 bit: Forbidden) : 0
// NRI(2 bits): 00 :Ha de ser el mateix que el de la 

NALu
// Type (5 bits) :  11100, 28 , identifica tipus de 

paquet FU
escriuByte(lonCapRTP,(byte) (0x1C | //type 28, FU

(0x60 & capMP4)&0xFF)); //NRI de la 
capçalera MP4

// Capçalera FU-A :
// S : Start bit. Començament d'una NALunit 

fragmentada.  Val 1 en el primer paquet FU-A
// E: End bit. Final d'una NALunit fragmentada. Val 1 

en el darrer paquet
// R : Val 0.
// Type : NALunit type. 5 bytes. de la capçalera MP4
escriuByte(lonCapRTP+1, (byte)(0x80 | //Start bit

(0x1F & capMP4)&0xFF));

total = 1;// Pq hem llegit la capçalera ja
while (total < longNALu) {

pendent = longNALu-total;
if (pendent <= longPaquet - lonCapRTP - 2) { 

//Darrer paquet
//Marquem el bit E pq es el darrer paquet
marcaByte(lonCapRTP+1,(byte) 0x40) ;
total+= omplePaquet(lonCapRTP+2,pendent); 
desmarcaBitM();
envia(pendent+lonCapRTP+2);

}
else {

total+= 
omplePaquet(lonCapRTP+2,longPaquet-lonCapRTP-2); 

marcaBitM(); //Com que hi ha un paquet mes 
endavant, el bit M ha de valer 0

envia(longPaquet);

incrementaSequencia(); //Els diferents 
paquets FU han de tenir números de seqüències consecutius

}
//Posem el bit S a 0.
desmarcaByte(lonCapRTP+1, (byte)0x7F);

}
}

}
finalitzaStreaming();

}
catch (Exception e){

throw e;

IMPLEMENTACIÓ DE CÀMERA Wi-Fi MITJANÇANT DISPOSITIU MÒBIL                                      Pàg. 68   



}

}

   

public void finalitzaStreaming(){
//Hem de acabar-ho tot
streaming = false;
//video.reset();
super.finalitza_serialitzador();
video.release();

}

public void comencaStreaming(){
//  
if (!streaming) {

streaming = true;
Thread t = new Thread (this);
t.start();

}
}

public void tractaExcepcio (Exception e){
Log.i("Tracta exc. Log",e.getMessage());
e.printStackTrace();

}
public void marcaBitM() {

//Quan la info va en mes d'un paquet, el bit M ha de valer 0
//   serH264.escriuByte(1, (byte) Integer.parseInt("60",16));  
escriuByte(1, (byte) Integer.parseInt("60",16));   

}

public void desmarcaBitM() {
//Quan la info va en mes d'un paquet, el bit M ha de valer 0
//   serH264.escriuByte(1, (byte) Integer.parseInt("E0",16));  
escriuByte(1, (byte) Integer.parseInt("E0",16));   

}

public void StreamVideo2(){
while (streaming)

Log.i("LogH264","Ser 264");
}

public void run(){
try {

StreamVideo(); 
}
catch (Exception e){

streaming = false;
}

}

public long getTimestamp() {
return (timestamp);
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}
}

6.4 SERIALITZADORAMR

public class SerialitzadorAMR extends Serialitzador implements Runnable {
//   Serialitzador serAMR;
Boolean streaming = false;
private final int lonCapAMR = 6; 
int tMostreig = 160; //Pq la freq de mostreig es 8 kHz
int longPaqAMR = 32;
long timestamp = 0;
MediaRecorder audio;
public SerialitzadorAMR(String _adrip, int _port, Transmissor _tx) throws 

Exception{ 
super(_adrip,_port,_tx);
startAudio();

}
public void comencaStreaming(){

//  
if (!streaming) {

streaming = true;
Thread t = new Thread (this);
t.start();

}
}

public void streamAMR() throws Exception{
//Llegim la capçalera AMR i la descartem
try {

omplePaquet(0, lonCapAMR);
timestamp = 0;
//timestamp es igual que la de mostreig
while (streaming){

ompleCapcaleraRTP(timestamp);
//Escrivim la capç AMR, CMR = 15, FT = 7, Q = 1
// 1111(CMR)0000(P)0(F)0111(FT)1(Q)00(P) F03C
escriuByte(lonCapRTP, (byte)0xF0);
//serAMR.escriuByte(serAMR.lo nCapRTP+1, (byte)0x3C);
omplePaquet(lonCapRTP+1, longPaqAMR);
envia(lonCapRTP+1+longPaqAMR);
timestamp+=tMostreig;

}
}
catch (Exception e){

throw e;
}

}

public void finalitzaStreaming(){
try {

//Hem de acabar-ho tot
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streaming = false;
super.finalitza_serialitzador();
audio.release();

}
catch (Exception e){

}
}

// @Override
public void run() {

// TODO Auto-generated method stub
try {

streamAMR();
}
catch (Exception e) {

streaming = false;
}

}

public void startAudio() throws Exception{
//En sortir d'aqui tenim la info de la càmara a un inputStream is 
// i hem d'escriure a fos
try {

audio = new MediaRecorder();
audio.setAudioSource(MediaRecorder.AudioSource.MIC);
audio.setOutputFormat(MediaRecorder.OutputFormat.RAW_AMR);
audio.setAudioEncoder(MediaRecorder.AudioEncoder.AMR_NB);
audio.setAudioChannels(1);

}
catch (Exception e) {

throw e;
}
try {

audio.setOutputFile(getDescriptor());
audio.prepare();
audio.start();

} catch (IOException e) {
Log.i("Log","EXCEPTION prepare audio");
throw e;

}    

}

}

6.5 CAMARAIP

public class CamaraIP extends Activity implements SurfaceHolder.Callback{
/** Called when the activity is first created. */
public static final String ADR_IP = "ADR_IP";
public static final String PORT_AUDIO = "PORT_AUDIO";
public static final String PORT_VIDEO = "PORT_VIDEO";
public static final String MODE_TRANSMISSIO = "MODE_TX";
// Definicio errors
public static int ERROR_CREAR_SUPERFICIES = 3;
public static int  ERROR_START_AUDIO = 4;
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public static int  ERROR_START_VIDEO = 5;
public static int  ERROR_MEDIARECORDER_AUDIO = 6;
public static int  ERROR_PREPARE_AUDIO = 7;
public static int  ERROR_MEDIARECORDER_VIDEO = 8;
public static int  ERROR_PREPARE_VIDEO = 9;
public static int  ERROR_SERIALITZADOR_AUDIO = 10;
public static int  ERROR_SERIALITZADOR_VIDEO = 11;
//Definicio de modes de tx
public static int MODE_TX_AV = 0;
public static int MODE_TX_V = 1;
public static int MODE_TX_A = 2;

private int estat = 0;
private SurfaceView sv;
private SurfaceHolder sh;
private boolean primeraVegada = true;

SerialitzadorH264 h264;
SerialitzadorAMR amr;

Transmissor tx;

private PowerManager.WakeLock wl;

String adrip;
int portv,porta,mode_tx;
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

Bundle extras;
try {

super.onCreate(savedInstanceState);
extras = getIntent().getExtras();
setContentView(R.layout.main);
adrip = extras.getString(ADR_IP);
portv = extras.getInt(PORT_VIDEO);
porta = extras.getInt(PORT_AUDIO);
mode_tx = extras.getInt(MODE_TRANSMISSIO);
tx = new Transmissor (adrip,portv);

}
catch (Exception e){

tractaExcepcio(e,ERROR_CREAR_SUPERFICIES);
}

}
public void creaSuperficies(){

sv = (SurfaceView)findViewById(R.id.visor_camara);
sh = sv.getHolder();
sh.addCallback(this);
sh.setType(SurfaceHolder.SURFACE_TYPE_PUSH_BUFFERS);

}
@Override
public void onStart(){

super.onStart();
PowerManager pm = (PowerManager) getSystemService(Context.POWER_SERVICE);
wl = pm.newWakeLock(PowerManager.SCREEN_DIM_WAKE_LOCK, "CamaraIP");
creaSuperficies();

}
@Override 
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public void onBackPressed() { 
finalitzaStreaming();
setResult(RESULT_OK, getIntent());
Log.i("Log","Back");
super.onBackPressed();
finish();

}

@Override 
public void onResume(){

Log.i("Log","Resume");
super.onResume();

}

@Override
public void onPause(){

Log.i("Log", "Pause");
super.onPause();

}
@Override
public void onRestart(){

Log.i("Log","Restart");
super.onRestart();

}

public void surfaceCreated(SurfaceHolder holder){
//initCamara();
Log.i("Log","Surface created");
wl.acquire(); //Perque no s'adormi
comencaTot();
primeraVegada = false;

}
private void comencaTot(){

long timestamp = 0;

if (mode_tx == MODE_TX_AV || mode_tx == MODE_TX_V)
startVideo();

if (mode_tx== MODE_TX_AV || mode_tx == MODE_TX_A)
startAudio();

}
public void startVideo(){

try {
h264 = new SerialitzadorH264(adrip,portv,sh,tx);
h264.comencaStreaming();

}
catch (Exception e){

tractaExcepcio(e,ERROR_SERIALITZADOR_VIDEO);  
}

}
@Override
public void surfaceChanged(SurfaceHolder holder, int format, int width, int 

height) {

Log.i("Log", "Changed" + SystemClock.elapsedRealtime()*90);
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}
@Override
public void surfaceDestroyed(SurfaceHolder holder) {

wl.release();
finalitzaStreaming();
setResult(RESULT_OK, getIntent());
finish();

}

public void startAudio(){
//En sortir d'aqui tenim la info de la càmara a un inputStream is 
// i hem d'escriure a fos
try {

amr = new SerialitzadorAMR (adrip,porta,tx);
amr.comencaStreaming();

} 
catch (Exception e){

tractaExcepcio(e,ERROR_SERIALITZADOR_AUDIO);
}

}
public void finalitzaStreaming(){

try {
if (mode_tx == MODE_TX_AV || mode_tx == MODE_TX_V)

h264.finalitzaStreaming();
if (mode_tx== MODE_TX_AV || mode_tx == MODE_TX_A)

amr.finalitzaStreaming();
}
catch (Exception e) {

e.printStackTrace();
}

}
public void tractaExcepcio (Exception e, int codiError){

Log.i("Log","Excepcio "+codiError);
if(!primeraVegada){

finalitzaStreaming();
}
e.printStackTrace();
setResult(codiError, getIntent());
finish();

}

}

6.6 MENUENTRADA

public class MenuEntrada extends Activity {
//Constants
public final int ERR_ADRIP = 1;
public final int ERR_PORT = 2;
public final int ERR_WIFI = 101;
public final int LON_ERR = 3;

//Variables GUI
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private TextView adripTV,portTV;
//Variables
private String adrip;
private int port;
int error = 0;
String error_text[],spinner_text[];
//Gestors Wifi
WifiManager wm;
ConnectivityManager cm;
NetworkInfo ni;
WifiInfo wi;
String myLocalIP="",ssid="",myLocalBroad="";
// WifiReceiver wr;//WifiReceiver. Rep la resposta a startscan
BroadcastReceiver wr;
List<ScanResult> wifiList;
private Spinner spinner_mode_tx;
private int mode_tx;

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

Button botoStream;
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.entrada);
botoStream = (Button)findViewById(R.id.boto_stream);
botoStream.setOnClickListener(new OnClickListener(){

public void onClick(View v){
premBotoStream();

}
});
error_text = getResources().getStringArray(R.array.error_text);
spinner_text = getResources().getStringArray(R.array.spinner_text);
adripTV = (TextView)findViewById(R.id.adrip);
portTV =  (TextView)findViewById(R.id.port);
adripTV.setText("192.168.1.239");
portTV.setText("16384");
carregaValorsSpinner();

};

public boolean comprovaWifi(){
cm=(ConnectivityManager)getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE);
wm = (WifiManager)getSystemService(Context.WIFI_SERVICE);
ni=cm.getNetworkInfo(ConnectivityManager.TYPE_WIFI);
wi = wm.getConnectionInfo();
return((ni.isAvailable())&&(ni.isConnected() ));

}
public synchronized void onActivityResult(final int requestCode,

int resultCode, final Intent data) {
Log.i("Log","Result code: "+resultCode);
mostraError(resultCode);

}
public void premBotoStream(){

Intent intent;
error = 0;
if (!comprovaAdrip(adripTV.getText().toString()))error =  

mostraError(ERR_ADRIP);
if (!comprovaPort(portTV.getText().toString())) error = 
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mostraError(ERR_PORT);
if (error == 0 ) {

if (!comprovaWifi())error = mostraError(ERR_WIFI); 
//Encara que no estiguem connectats a WIFI transmetem, perquè podem 

estar en mode hotspot
intent = new Intent(this ,CamaraIP.class); 
intent.putExtra(CamaraIP.ADR_IP, adripTV.getText().toString());
port = Integer.parseInt(portTV.getText().toString()) ;
intent.putExtra(CamaraIP.PORT_VIDEO,port);        
port+=2;//El port d'audio sera 1 mes q el de video
intent.putExtra(CamaraIP.PORT_AUDIO,port);
intent.putExtra(CamaraIP.MODE_TRANSMISSIO, mode_tx);
startActivityForResult(intent,0);

}

}
public boolean comprovaAdrip(String _adrip){

//Retorna Fals si l'adreça es incorrecte
//Ha de tenir 3 "." i valors entre 0 i 255 
boolean valorRetorn = true;
String[] ipArr;
int i, valor;
valorRetorn = _adrip.matches("\\d{1,3}\\.\\d{1,3}\\.\\d{1,3}\\.\\d{1,3}");
if (valorRetorn){

ipArr = _adrip.split("\\.");      
for ( i=0; i < ipArr.length; i++) {   

valor = Integer.parseInt(ipArr[i]);   
valorRetorn = !(((valor < 0) || (valor > 255))&&valorRetorn); 

}   
}
return(valorRetorn);

}
public boolean comprovaPort(String _port){

//Retorna Fals si l'adreça es incorrecte
return(_port.matches("\\d{4,5}"));    

}
public int mostraError(int _error){

if (_error != RESULT_OK)
Toast.makeText(this,buscaError(_error), Toast.LENGTH_SHORT).show();

return(_error);

}

CharSequence buscaError(int _error){
String stringError;
int i=0;
stringError = Integer.toString(_error);
while (stringError.length()<LON_ERR) stringError = "0"+stringError;
while ((i<error_text.length-1)&&(!

error_text[i].contains((CharSequence)stringError))) i++;
return((CharSequence)error_text[i].substring(LON_ERR));

}

private void carregaValorsSpinner(){
int i;
ArrayAdapter<String> adapter_mode_tx = new 

ArrayAdapter<String>(this,R.layout.element_spinner);
spinner_mode_tx = (Spinner)findViewById(R.id.mode_tx);
spinner_mode_tx.setOnItemSelectedListener(new OnItemSelectedListener() 
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{ 
public void onItemSelected(AdapterView<?> parentView, View 

selectedItemView, int position, long id)  
{ 

mode_tx = position;
} 

public void onNothingSelected(AdapterView<?> parentView)  
{ 

} 
}); 
for (i=0;i<spinner_text.length;i++) adapter_mode_tx.add(spinner_text[i]);
adapter_mode_tx.setDropDownViewResource(R.layout.desplegable_spinner);
spinner_mode_tx.setAdapter(adapter_mode_tx);

}

}

6.7 MANIFEST

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
      package="com.android.dummies.camaraip"
      android:versionCode="1"
      android:versionName="1.0">
    <uses-sdk android:minSdkVersion="8" />

    <application android:icon="@drawable/icon" android:label="@string/app_name">
        <activity android:name=".CamaraIP"
                  android:label="@string/app_name"
                  android:screenOrientation = "landscape">

        </activity>
        <activity android:name="MenuEntrada" 
            android:label="@string/app_name"
            android:screenOrientation="landscape">
                 <intent-filter>
                   <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                   <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
                 </intent-filter>   
        </activity>
    </application>
    <uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK" /> 
    <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_OWNER_DATA" /> 
    <uses-permission android:name="android.permission.READ_OWNER_DATA" /> 
    <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> 
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /> 
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />
    <uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_WIFI_STATE" />    
    <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />
    <uses-feature android:name="android.hardware.camera"/>
    <uses-feature android:name="android.hardware.camera.autofocus"/>
    <uses-permission android:name="android.permission.RECORD_AUDIO" />

</manifest>

IMPLEMENTACIÓ DE CÀMERA Wi-Fi MITJANÇANT DISPOSITIU MÒBIL                                      Pàg. 77   



7 BIBLIOGRAFIA

Conder,S. , Darcey,L (2010) .  Android wireless application developement.  Addison-wesley

Meng Lee,W. (2011). Beginning android application developement. Wiley Publishing

Felker,D.(2011). Android application developement for dummies. Wiley Publishing

Ableson,F. , Sen ,R., King, S. (2011) Android in action. Manning

Lowe, D. (2005).Java all-in-one desk reference for Dummies. Wiley Publishing

Bing, B.(2010) . 3D and HD Broadband video networking. Artech House

Wenger, S., Hannuksela, M. , Stockhammer , T., Westerlund, M., Singer , D. (2005). RFC 

3984 RTP Payload format for H.264 video.

Schulzrinne,  H.,  Casner  ,  S.,  Frederick,  R.,  Jacobson,  V.  (2003)   RFC 3550  RTP:  A 

Transport Protocol for Real-Time Applications

van der Meer, J., Mackie, D., Swaminathan,V., Singer, D., Gentric,P. (2003).  RFC 3640 

RTP Payload format for transport of MPEG-4 elementary streams.

Sjoberg, J., Westerlund,M. ,Lakaniemi,A., Xie, Q. (2002). RFC 3267 RTP payload format  

and File storage Format for the AMR and AMR-WB audio codecs.

REFERÈNCIES WEB

The mobile application market 

    http://www.berginsight.com/ReportPDF/ProductSheet/bi-app1-ps.pdf 

Real time transport protocol

   http://www.juphoon.com/file/RTP_Function_Definition.pdf

RFC3984, RFC3550, RFC3640

    http://www.ietf.org/

IMPLEMENTACIÓ DE CÀMERA Wi-Fi MITJANÇANT DISPOSITIU MÒBIL                                      Pàg. 78   

http://www.ietf.org/
http://www.berginsight.com/ReportPDF/ProductSheet/bi-app1-ps.pdf


Dalvik:What is it ?

    http://java.ezinemark.com/dalvik-what-is-it-17ae6e9d346.html

H.264 Technology overview

    http://www.ukbdistribution.com/sites/default/files/products/pdf/Nextiva_H.264.pdf

Overview of the H.264/AVC Video Coding Standard

     http://654lab.webstarts.com/uploads/csvt_overview.pdf

Webs de consulta de l'entorn de programacio

     http://www.stackoverflow.com

     http://developer.android.com/

IMPLEMENTACIÓ DE CÀMERA Wi-Fi MITJANÇANT DISPOSITIU MÒBIL                                      Pàg. 79   

http://www.stackoverflow.com/
http://www.ukbdistribution.com/sites/default/files/products/pdf/Nextiva_H.264.pdf
http://java.ezinemark.com/dalvik-what-is-it-17ae6e9d346.html

	1 MOTIVACIÓ I OBJECTIUS DEL PROJECTE
	1.1 INTRODUCCIÓ
	1.2 L'ENTORN ANDROID
	1.3 EL PROTOCOL RTP
	1.4 APLICACIÓ A DESENVOLUPAR. OBJECTIUS.

	2 ESTAT DE L'ART DE LES APLICACIONS ACTUALS
	2.1 INTRODUCCIÓ
	2.2 APLICACIONS DISPONIBLES
	2.2.1 INTRODUCCIÓ
	2.2.2 IP CAM VIEWER
	2.2.3 IP WEBCAM
	2.2.4 CAMERA Wi-Fi LIVESTREAM

	2.3 CONCLUSIONS

	3 ELEMENTS DEL PROJECTE
	3.1 INTRODUCCIÓ
	3.2 ANDROID
	3.2.1 ANATOMIA D'UNA APLICACIO ANDROID
	3.2.2 ANDROID MANIFEST
	3.2.3 RECURSOS DE LES APLICACIONS
	3.2.4 ACCÉS A L'ÀUDIO I VIDEO DEL DISPOSITIU
	3.2.5 SURFACEHOLDER / SURFACEVIEW
	3.2.6 THREADS

	3.3 H.264
	3.4 AMR
	3.5 RTP
	3.5.1 CAPÇALERA RTP
	3.5.2 H.264 SOBRE RTP. RFC 3984
	3.5.3 AMR SOBRE RTP

	3.6 SESSION DESCRIPTION PROTOCOL

	4 DISSENY DE L'APLICACIÓ
	4.1 INTRODUCCIÓ
	4.2 TRANSMISSOR
	4.2.1 INTERFICIE

	4.3 SERIALITZADOR
	4.3.1 INTERFICIE

	4.4 SERIALITZADORH264
	4.4.1 INTERFICIE

	4.5 SERIALITZADORAMR
	4.5.1 INTERFICIE

	4.6 CAMARAIP
	4.6.1 INTERFICIE

	4.7 MENÚ ENTRADA
	4.7.1 INTERFICIE

	4.8 IMPLEMENTACIÓ
	4.8.1 CAPTACIÓ DE LES IMATGES TRANMESES
	4.8.2 INSTAL·LACIÓ AL DISPOSITIU


	5 CONCLUSIONS I LÍNIES DE FUTUR
	5.1 CONCLUSIONS
	5.2 LÍNIES DE FUTUR

	6 ANNEX. CODI DEL PROGRAMA
	6.1 TRANSMISSOR
	6.2 SERIALITZADOR
	6.3 SERIALITZADORH264
	6.4 SERIALITZADORAMR
	6.5 CAMARAIP
	6.6 MENUENTRADA
	6.7 MANIFEST

	7 BIBLIOGRAFIA

