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Resum 

 
Quan més s’avança tecnològicament, tenim més capacitat de processament i 
capacitat en la xarxa, per aquest motiu les aplicacions que es desenvolupen 
són més potents, requereixen més recursos i intenten donar més serveis. 
 
En aquest cas, tenim una aplicació de videoconferència d’alta o molt alta 
qualitat anomenada UltraGrid que requereix un gran ample de banda i 
capacitat de processament. 
 
El resultat del projecte és donar senyalització a aquesta aplicació per donar 
més serveis. 
 
El protocol escollit per la senyalització és SIP. Aquest dóna la capacitat de 
senyalitzar qualsevol tipus de media com àudio o vídeo entre altres, apart de 
flexibilitat per oferir serveis. 
 
El projecte serà desenvolupat utilitzant les llibreries minisip, són llibreries open-
source amb una mínima documentació que requereixen un estudi directament 
del codi font. Aquestes llibreries estan fetes amb C++. 
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Overview 
 

 
When the technologies advance have more capacity of process and capacity of 
networks, for this advance the application developed need better hardware to 
give more services and quality. 
 
In this work have an application of videoconference of high quality or higher 
high quality named UltraGrid. This need big band weight and capacity of CPU. 
 
The result of this project is give signaling to the application to give more 
services. 
 
The protocol chose to signaling is SIP. This give the capacity of signaling any 
type of media, it can be audio or video for example, in the other hand can give 
other services. 
 
The project will be developed using minisip libraries, are open-source with 
minimum documentation in consequence to learn how to use it, have to read 
directly from source. These libraries are made with C++. 
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INTRODUCCIÓ 
 
Aquest projecte dóna un servei més a l’aplicació d’emissió d'àudio i vídeo de 
molt alta qualitat anomenada UltraGrid, aquesta aplicació és resultat de 
potenciar el us de les noves tecnologies de xarxa i més capacitat de les 
màquines obtenint fluxos de vídeo i àudio sense compressió en temps propis 
de una videoconferència. 
 
El servei que s’afegeix per millorar la qualitat de l’aplicació és la senyalització, 
tant per fer possibles sessions per fer videoconferència o utilitzar altres serveis 
que ho utilitzin com la presencia, per poder facilitar l’expansió i us de l’aplicació. 
 
El protocol de senyalització escollit és SIP (Session Initiation Protocol), aquest 
permet tindre una flexibilitat per poder crear sessions i gestionar-les, apart de 
poder senyalitzar qualsevol media ja que per definir-ho utilitza el protocol SDP. 
 
Per donar més valor al projecte tracta de que la feina realitzada pugui ser 
reutilitzada en altres projectes, així com a valor afegit s’obté un mòdul de 
senyalització aplicable per projectes que ho requereixin. 
 
La organització d’aquest treball s’organitza de la següent manera: 
 
El primer capítol conté l’explicació del problema, definició dels objectius a 
complir i un petit escenari de com tindria que ser el resultat final. 
 
El segon capítol dóna una visió teòrica dels conceptes utilitzats per el treball 
donant una base per conèixer els diferents protocols utilitzats i el funcionament 
d’ells, també s’explica el funcionament de l’aplicació que s’utilitza. 
 
El tercer capítol conté el disseny del projecte, justificant totes les parts que ho 
composen i com s’implementen mentre que, el quart capítol contindria les 
tecnologies i la implementació final del projecte. 
 
Per acabar un capítol amb les conclusions on s’avalua si s’han aconseguit els 
objectius i també el impacte mediambiental que té. 
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CAPÍTOL 1. SITUACIÓ I PLANTEJAMENT 

1.1.    Problema 

 
L’aplicació d’emissió i recepció de vídeo i àudio d’alta definició anomenada 
UltraGrid [11] requereix d’un previ acord per configurar una videoconferència o 
transmissió i recepció, en una situació propera no suposa gaire problema però 
en diferents localitzacions geogràfiques cal fer una comunicació externa a 
l’aplicació per acordar-ho. 
 
Donada aquest escenari, el projecte és basa en donar senyalització a 
l’aplicació per evitar aquest inconvenient d’utilitzar canals externs per acordar-
ho. Com a valor afegit, és proposa aconseguir un disseny suficient flexible per 
poder afegir diferents protocols de senyalització o que el resultat pugui ser 
utilitzat en diferents aplicacions que ho requereixin. 
 

1.2.  Proposta 

 
És planteja l’estructura que és vol aconseguir: 
 

CLIENTCLIENT

UltraGrid UltraGrid

Capa de 

senyalització

Capa de media

Xarxa

 
Fig. 1.1 Plantejament bàsic. 

 
Diferenciem clarament dos nivells, el de senyalització i el de media, aquests es 
comunicaran de forma bidireccional, per iniciar el diàleg o per avisar de que 
s’ha rebut un inici. 
 
El funcionament és el següent: 
 

1- S’avisa a la capa se senyalització d’inici de trucada. 
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2- Aquest estableix mitjançant el protocol SIP [1] la sessió, utilitzant el 
protocol SDP [3] per sobre s’anuncien les característiques de les 
medies. 
 

3- La capa de senyalització anuncia a la capa de media que s’ha establert 
la sessió i, aquest inicia l’emissió i/o recepció de media avisats per el 
contingut del SDP. 
 

4- Un cop finalitzada la sessió és comunica al nivell de senyalització, 
aquest ho comunica al altre extrem i s’acaba la sessió i les emissions i/o 
transmissions vinculades. 

 
Per donar més serveis a la capa de senyalització és donarà suport al servidor 
IMS (IP Multimedia Subsystem) [10]. Aquest permetrà entre altres coses 
aconseguir registrar el nostre usuari i poder contactar utilitzant un nom i no una 
direcció IP, també aconseguir el servei de presencia. 
 
L’escenari quedaria així: 

 

Servidor 

IMS

CLIENTCLIENT

UltraGrid UltraGrid

Capa de 

senyalització

Capa de media

Xarxa

 
Fig. 1.2 Plantejament bàsic ampliat. 

 
L’única modificació respecte al funcionament anteriorment descrit, és només al 
iniciar la capa de senyalització aquest es registrarà contra el servidor IMS. 
Aquest punt tindrà més o menys complexitat segons els serveis que 
s’aconseguiran del servidor. 
 

1.2.1.  Objectius 

 
Abans de continuar amb una explicació teòrica dels conceptes introduïts, 
s’estableixen uns objectius a complir. 
 



4   

 

Principalment és busca un mòdul de senyalització que compleixi amb la 
transparència per poder ser aplicat en qualsevol aplicació que ho requereixi. 
Doncs els objectius seran: 
 

1- Transparència, no cal conèixer com funciona el protocol per establir una 
sessió. 

 
2- Multi sessió, permetre mantindre més d’una sessió establerta 

completament independent. 
 

3- Multi usuari, permetre iniciar més d’un usuari sense requerir més 
execucions de l’aplicació. 

 
4- Modular, dividir el projecte en parts independents per poder fer canvis 

sense afectar al resta. 
 

5- Iniciar i acabar l’aplicació UltraGrid per cada inici i finalització de sessió. 
 

6- Integrar la possibilitat d’us dels serveis que ofereix el servidor IMS. 
 
Si no s’arriben a complir punts, és proposa donar l’estructura per poder 
aconseguir-ho en un altre moment. 
 
 



  5 

CAPÍTOL 2.  CONCEPTES TEÒRICS 

 
Ara ja s’han introduït termes però no s’han explicat, aquest capítol dóna unes 
bases d’aquests. 
 
Considerem que els termes IP, TCP i UDP es coneixen. 

2.1. SIP (Session Initiation Protocol rfc 3261) 

 
Característiques: 
 

- Protocol de nivell d’aplicació, això vol dir que pot corre per sobre de 
protocols de transport com UDP o TCP entre altres. 
 

- Té una codificació textual basada en HTTP, és poden interpretar els 
missatges d’una forma humana. 
 

- Té una estructura petició resposta. 
 

- Permet establir, modificar i acabar sessions. 
 

- Permet mobilitat, una direcció no està lligada a ninguna localització física 
ni a un únic dispositiu. 

 
- Pot transportar per sobre altres protocols com el SDP que permet 

establir la media de la sessió. 
 
Les peticions són:  
 

 INVITE: per iniciar sessió entre User Agents. 
 

 BYE: acabar sessió establerta entre UA. 
 

 CANCEL: per acabar una petició enviada.  
 

 REGISTER: per notificar al servidor de registre que la IP anunciada està 
associada a la URI. 

 

 REFER: missatges imperatius, poden ser ignorats. 
 

 OPTION: anunciar opcions. 
 

 ACK: verificació de l’arribada de la resposta a una petició. 
 

 SUBSCRIBE: missatge usat per subscriure a un servei normalment, 
també existeix UNSUBSCRIBE, per acabar la subscripció. 
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 NOTIFY: usat per serveis per donar informació 
 

 PUBLISH: usat per els UA per donar informació actual (usat per publicar 
cap al servei de presència). 

 
Inicialment eren només sis però s’ha anat incrementant dedicant un rfc per 
cada petició normalment. 
 
Les respostes tenen el mateix codi numèric que HTTP: 
 

 1xx Provisionals, són respostes per avisar al emissor de la petició que 
s’ha rebut però encara no té resposta. 
 

 2xx Respostes d’èxit, la petició s’ha realitzat correctament. 
 

 3xx Resposta de redireccionament de la petició.  
 

 4xx Error en la petició, petició incorrecta. 
 

 5xx Error en el servidor. 
 

 6xx Error global. 
 
Els elements que composen l’arquitectura típica en escenaris són: SIP UA 
(user agent), servidors de registre i SIP proxy, IMS dóna accés a servei de 
presencia i registre entre molts altres. 
 

2.1.1.  User Agent 

 
Poden ser usuaris humans o software que utilitzen per establir sessions el 
protocol SIP, aquests és comporten com UAC (user agent client) i UAS (user 
agent server), així la intel·ligència està en els extrems de la xarxa formant una 
arquitectura semblant a la p2p (peer to peer). 
 
Aquests responen a peticions com també les generen, per això els dos rols de 
servidor i client. 
 
Per iniciar una sessió s’enviaria un missatge INVITE, fins que no es rep el 
missatge 200ok o d’error, no és continua, a la resposta s’envia el ACK. Per 
tancar una sessió oberta s’utilitza el missatge BYE i té els mateix procés que 
l’INVITE. 
 



  7 

alice bob

Missatge SIP INVITE

bob@192.0.2.3

Missatge SIP 180 ringing

Missatge SIP 200ok

Missatge SIP ACK

Missatge SIP BYE

Missatge SIP 200ok

Missatge SIP ACK

 
Fig. 2.1 Inici i tancament de sessió de dos UA. 

 
Els missatges INVITE i 200ok contenen normalment SDP per descriure les 
medies que accepten. 

2.1.2.  Servidor de registre i proxy SIP 

 
Els proxy SIP normalment contenen serveis SIP com servei de presencia o de 
registre. 
 
Per no associar els UA a una direcció IP, els servidors de registre permeten 
vincular un nom@domini (com una direcció de correu) a múltiples direccions IP 
i ports diferents. 
 
El diàleg de registre s’inicia normalment quan s’arranca un UA, s’envia una 
petició REGISTER i si no hi ha cap problema és retorna un 200ok i un ACK del 
UA al servidor. 
 
                  biloxi.com         Bob's 

                   registrar       softphone 

                      |                | 

                      |   REGISTER F1  | 

                      |<---------------| 

                      |    200 OK F2   | 

                      |--------------->| 
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   F1 REGISTER Bob -> Registrar 

 

       REGISTER sip:registrar.biloxi.com SIP/2.0 

       Via: SIP/2.0/UDP bobspc.biloxi.com:5060;branch=z9hG4bKnashds7 

       Max-Forwards: 70 

       To: Bob <sip:bob@biloxi.com> 

       From: Bob <sip:bob@biloxi.com>;tag=456248 

       Call-ID: 843817637684230@998sdasdh09 

       CSeq: 1826 REGISTER 

       Contact: <sip:bob@192.0.2.4> 

       Expires: 7200 

       Content-Length: 0 

 

   F2 200 OK Registrar -> Bob 

 

       SIP/2.0 200 OK 

       Via: SIP/2.0/UDP bobspc.biloxi.com:5060;branch=z9hG4bKnashds7 

         ;received=192.0.2.4 

       To: Bob <sip:bob@biloxi.com>;tag=2493k59kd 

       From: Bob <sip:bob@biloxi.com>;tag=456248 

       Call-ID: 843817637684230@998sdasdh09 

       CSeq: 1826 REGISTER 

       Contact: <sip:bob@192.0.2.4> 

       Expires: 7200 

       Content-Length: 0 

Fig. 2.2 Diàleg REGISTER. 
 
El camp “To” i “From” coincideixen el els dos missatges però al “Contact” 
apareix la direcció IP, si requerís port, a continuació de la IP apareixeria “:” i el 
numero de port, si no apareix és el 5060. 
 
Un cop registrats, per aconseguir una trucada, alice i bob estan registrats en 
servidors diferents, alice envia al seu servidor un INVITE, aquest respon amb 
un 100 trying  
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Missatge SIP INVITE

bob@biloxi.com

alice bobatlanta.com biloxi.com

Missatge SIP 100 trying

Missatge SIP INVITE

bob@biloxi.com

Missatge SIP 100 trying

Missatge SIP INVITE

bob@192.0.2.3

Missatge SIP 180 ringing

Missatge SIP 180 ringing

Missatge SIP 180 ringing

Missatge SIP 200ok

Missatge SIP 200ok

Missatge SIP 200ok

Missatge SIP ACK

Missatge SIP BYE

Missatge SIP 200ok

Missatge SIP ACK

 
Fig. 2.3 Diàleg INVITE i BYE d’alice a bob amb dos servidors de registre(detall 

dels paquets a partir de la pagina 213 del rfc 3261) 
 
Un cop establert la sessió amb el missatge 200ok l’ACK s’envia al usuari 
destinatari directament ja que tenen els camps contact dels extrems. 
 

2.1.3.  IMS (IP Multimedia Subsistem) i presencia 

 
IMS [10] neix com a solució a problemes de connexió i agrupació de serveis, és 
proposa que operador de telecomunicacions proporcioni connexió i una 
plataforma de serveix, aquesta plataforma està connectada amb proveïdors de 
serveis. 
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Els serveis que pot donar son molts i variats però per aquest projecte el fem 
servir com a servidor SIP de registre i servidor de presencia. Aquests serveis ja 
els té inclòs i el protocol SIP és el que utilitza per mantindre les sessions. 
 
Ara detallem com és el diàleg per subscriure un usuari al servei de presència, 
publicar el seu estat i rebre notificacions dels altres usuaris: 
 
              alice        imsServer.com      Bob's 

              client         presència        client 

               |                |                | 

               |                |  SUBSCRIBE F1  | 

               |                |<---------------| 

               |                |    200 OK      | 

               |    NOTIFY F2   |--------------->| 

               |<---------------|                | 

               |    200 OK      |                | 

               |--------------->|                | 

               |   PUBLISH F3   |                | 

               |--------------->|                | 

               |    200 OK      |                | 

               |<---------------|                | 

 

F1: 
SUBSCRIBE sip:bob@ericsson.com SIP/2.0 
Max-Forwards: 70 
Event: presence 
Supported: presence 
CSeq: 11325 SUBSCRIBE 
Expires: 3600 
Content-Length: 0 
Contact: <sip:alice@127.0.0.1:6050>;ICP30PGMSID 
User-Agent: ICP30PGMAID 
To: <sip:bob@ericsson.com> 
From: <sip:alice@ericsson.com>;tag=11a532c-2c3c.4014 
Route: <sip:orig@127.0.0.1:5081;lr> 
Call-ID: 44dd-2ea1-8881878@127.0.0.1 
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:6050;branch=z9hG4bK43.3b3.4014 
 
F2: 
NOTIFY sip:alice@127.0.0.1:6050 SIP/2.0 
Max-Forwards: 70 
Event: presence 
subscription-state: active;expires=3600 
CSeq: 1 NOTIFY 
Expires: 3600 
Content-Length: 347 
Contact: <sip:127.0.0.1:6000> 
Route: <sip:127.0.0.1:5082;lr;from-tag=11a532c-2c3c.4014> 
From: <sip:bob@ericsson.com>;tag=1 
To: <sip:alice@ericsson.com>;tag=11a532c-2c3c.4014 
Call-ID: 44dd-2ea1-8881878@127.0.0.1 
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:6000;branch=z9hG4bK3b092e62-beaf-4348-8241-51f688797256 
Content-Type: application/pidf+xml 
62 198 17-APR 901 753/3 Uen F 2009-02-13 
Simulated Environment 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<presence xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:pidf" entity="sip:bob@ericsson.com"> 
<tuple id="t1308495763"> 
<status> 
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<basic>open</basic> 
</status> 
<contact priority="High">sip:bob@ericsson.com</contact> 
<timestamp>2006-05-19T14:52:44.498Z</timestamp> 
</tuple> 
</presence> 
 
F3: 
PUBLISH sip:alice@ericsson.com SIP/2.0 
Max-Forwards: 70 
Event: presence 
CSeq: 11293 PUBLISH 
Expires: 7200 
Content-Length: 230 
User-Agent: ICP30PGMAID 
To: <sip:alice@ericsson.com> 
From: <sip:alice@ericsson.com>;tag=119fad4-2c1c.1c38 
Route: <sip:orig@127.0.0.1:5081;lr> 
Call-ID: 2dd8-a41-214321ac@127.0.0.1 
Content-Type: application/pidf+xml 
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:6050;branch=z9hG4bK42.49e1.1c38 
<presence xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:pidf" entity="sip:alice@ericsson.com"> 
<tuple id="t1308495763"> 
<status> 
<basic>open</basic> 
</status> 
<contact priority="High">sip:alice@ericsson.com</contact> 
</tuple> 
</presence> 

Fig. 2.4 Diàleg SUBSCRIBE PUBLISH i NOTIFY. 
 
El servidor IMS que ens basem per descriure el servei de presencia és el 
d’ericsson [7], aquest després del diàleg anterior, fa servir arxius XCAP [8] [9] 
(format XML) per descriure els estats del usuari. 
 
Cada cop que un usuari es subscriu al servidor, s’avisa mitjançant un NOTIFY 
als usuaris connectats, quan és publica un nou estat fent servir el missatge 
PUBLISH després s’avisa als subscrits mitjançant el NOTIFY. 
 
La informació que descriu el contingut d’aquests missatges utilitza el format 
XCAP que permet fer us dels serveis d’IMS apart de presencia. 
 

2.2. SDP (Session Description Protocol rfc 4566) 

 
Protocol pensat per descriure els paràmetres dels fluxos de media que es volen 
rebre, totes les medies que es descriuen són les que és poden rebre, fins i tot 
saltant d’una a altra en qualsevol moment, per això cal anar amb compte de 
tindre aquesta flexibilitat, un punt important és que les medies que descrius no 
marquen les medies que pots enviar. 
 
El format dels missatges és simple, té una estructura de “camp=contingut”, a 
continuació una taula on és descriuen, els finalitzats en * son opcionals, en cas 
del camp connection hi ha un general o un per cada media com a mínim. 
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      Session description 

         v=  (protocol version) 

         o=  (originator and session identifier) 

         s=  (session name) 

         i=* (session information) 

         u=* (URI of description) 

         e=* (email address) 

         p=* (phone number) 

         c=* (connection information -- not required if included in 

              all media) 

         b=* (zero or more bandwidth information lines) 

         One or more time descriptions ("t=" and "r=" lines; see 

below) 

         z=* (time zone adjustments) 

         k=* (encryption key) 

         a=* (zero or more session attribute lines) 

         Zero or more media descriptions 

 

      Time description 

         t=  (time the session is active) 

         r=* (zero or more repeat times) 

 

      Media description, if present 

         m=  (media name and transport address) 

         i=* (media title) 

         c=* (connection information -- optional if included at 

              session level) 

         b=* (zero or more bandwidth information lines) 

         k=* (encryption key) 

         a=* (zero or more media attribute lines) 

Fig. 2.5 Camps protocol SDP 
 
El camp media conté el tipus de media (àudio, vídeo...), el port, protocol que 
escolta i un número identificador, poden haver tants com es vulgui, del 0 al 95 
estan definits segons el rfc 4288 [5] i la iana. 
 
            m=audio 49230 RTP/AVP 96 97 98 

            a=rtpmap:96 L8/8000 

            a=rtpmap:97 L16/8000 

            a=rtpmap:98 L16/11025/2 

Fig. 2.6 Exemple camp media amb definició dels identificadors no definits 
 
El camp atribute pot contenir altres subcamps: 
 
      Name      | Session or Media level? | Dependent on charset? 

      ----------+-------------------------+---------------------- 

      cat       | Session                 | No 

      keywds    | Session                 | Yes 

      tool      | Session                 | No 

      ptime     | Media                   | No 

      maxptime  | Media                   | No 

      rtpmap    | Media                   | No 

      recvonly  | Either                  | No 

      sendrecv  | Either                  | No 

      sendonly  | Either                  | No 

      inactive  | Either                  | No 

      orient    | Media                   | No 

      type      | Session                 | No 
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      charset   | Session                 | No 

      sdplang   | Either                  | No 

      lang      | Either                  | No 

      framerate | Media                   | No 

      quality   | Media                   | No 

      fmtp      | Media                   | No 

Fig. 2.7 Camps que permet contenir el camp atribute 
 
Per aquest projecte, apart d’aquests camps és fa servir el camp label dins del 
attribute especificat en el rfc 4574 [4], aquest permet contenir un format lliure. 
 
Hi ha molts rfc que descriuen camps nous, en aquest projecte s’utilitzen el 4566 
i 4574. 
 
D’exemple, a la trucada anterior d’alice a bob, tenint àudio i vídeo com a 
medies possibles, els SDP serien: 
 
   alice: 

 

      v=0 

      o=alice 2890844526 2890842807 IN IP4 192.0.13.12 

      s=SDP Example 

      i=descripció de la sessió d’alice 

      u=http://www.example.com/seminars/sdp.pdf 

      e=alice@gmail.com (Alice in all examples) 

      c=IN IP4 192.0.13.12 

      t=2873397496 2873404696 

      a=recvonly 

      m=audio 49170 RTP/AVP 0 

      m=video 51372 RTP/AVP 99 

      a=rtpmap:99 h263-1998/90000 

 

   bob: 

 

      v=0 

      o=jdoe 2890844526 2890842807 IN IP4 192.0.2.3 

      s=SDP Example 

      i= descripció de la sessió de bob 

      t=2387439796 2873496046 

      a=recvonly 

      m=audio 4170 RTP/AVP 0 

      c=IN IP4 192.0.2.3 

      m=video 5372 RTP/AVP 99 

      c=IN IP4 192.0.2.3 

      a=rtpmap:99 h263-1998/90000 

Fig. 2.8 SDP d’alice i bob 
 
En aquest exemple alice i bob demanarien l’àudio definit per el encoding type 0 
PCMU 8kHz  (als ports 49170 i 4170) i vídeo codificat en h263 (als ports 51372 
i 5372) utilitzant rtp. Als camps contact apareix la direcció IP del usuari, bob al 
no tindre aquest camp abans del camp media, el contenen tots els camps 
media. 

2.3. UltraGrid 
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L’UltraGrid. És un sistema de videoconferència en alta definició que permet 
capturar de fonts HD, transmetre el flux capturat via SMPTE292 per xarxa IP 
utilitzant RTP sobre UDP i visualitzant-ho en diferents plataformes. 

2.3.1. Funcionament 

 
La versió 0.3.9.3-3 (última versió estable) requereix iniciar processos de forma 
independent per cada flux entrant o sortint. 
 
Per els fluxos entrants permet visualitzar-ho en sage, sdl, xv, hdtv i xena. Per 
els sortints permet enviar testcard, hdtv i xena. 
 

- Testcard: emissió d’una fotografia en alta definició (1080*1920) de la 
pedrera de Barcelona. 
 

- Hdtv (High-definition television): utilitza el estàndard de televisió en alta 
definició. 
 

- Xena: és un tipus de targeta capturadora que permet rebre dades de la 
càmera sense compressió a 8 o 10 bits per mostra, la targeta s’anomena 
xena hs. 

 
-  Sdl (Simple DirectMedia Layer): llibreries open source fetes amb C que 

permeten ser una interfície d’accés a diferents tipus de fluxos d’entrada 
com podria ser vídeo i àudio. 

 
- Xv: com a sdl, llibreries open source d’àudio i vídeo. 

  
- Sage (scalable adaptive graphics environment): tecnologia que donat un 

flux de píxels, els divideix per ser reproduït en pantalles diferents. 
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Fig. 2.9 Escenari muntat al i2cat amb sage. 

 
La construcció de les comandes doncs, aniran per un costat recepció que 
permeten sage, sdl, xv, hdtv i xena i s’indica amb un flag –d i emissió testcard, 
hdtv i xena amb el seu flag –t. 
 
Al acabar la línia és obligatori marcar si és transmet la IP destí o si és rep la IP 
origen també cal incloure el flag –b per indicar si està quantificat amb 8 o 10 
bits/píxel. La resta de flags són opcionals. 
 

Flag  Description  

-d <media_interface>  
(Optional) The name of used device for displaying 

video  

-t <capture_device>  (Optional) The name of used device for capturing video  

-D <drop_frames>  
(Optional) Number of frames desired to drop in 

transmission  

-m <mtu>  
(Optional) Size of Maximum Transfer Unit (MTU). 

Default: 8800  

-f <framerate>  (Optional) Desired frame rate. Default: 60  

-F <frame format>  (Optional) Desired frame format to transmit  

-b <bit_per_pixel>  
(Optional) Number of pixels dedicated for encoding 

each color.  

-P <transmision port>  (Optional) Desired port for transmission. Default: 5004  

-p <reception port>  (Optional) Desired port for reception. Default: 5004  

-c <crop>  (Optional) Reduce the size of the stream bellow 1 Gbps  

-A <Media type>  (Optional) 0 for audio and video / 1 for only video 
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(default only video)  

-l <local_interface_1>  (Optional) First local interface for dual port  

-L <local_interface_2>  (Optional) Second local interface for dual port  

-r <remote_interface_1>  (Optional) First remote interface for dual port  

-R <remote_interface_2>  Optional) First local interface for dual port  

-w  (Optional) Apply DXT compression to HD video  

-M <adaptation_option>  

(Optional) Adapt the video reducing resolution or 

reducing resolution and applying DXT compression at 

once (the adaptation options are described below)  

-k  

(Optional) Only with testcard; This option compute the 

MSE and the PSNR between testcard and testcard2 and 

sends the error image between them  

-o  
(Optional) The i2cat logo is inserted in the bottom-right 

corner  

-S  
(Optional) Headers of RTP packets are adapted to 

RFC4175 standard  

-C  (Optional) Enable the video based congestion control  

-s 

<number_of_flows_to_divide>  

(Optional) To determine the number of sub-streams to 

split the original image. Possible options are: 1 (1), 2 

(4), 3 (9), 4 (16), 5 (25), 6 (36) , 7 (49), 8 (64).  

-n 

<number_of_flows_to_send>  

(Optional) Send a concrete number of flows. Possible 

options are: 1 (1), 2 (4), 3 (9), 4 (16), 5 (25), 6 (36) , 7 

(49), 8 (64). Note: This value should be lower or equal 

to the -s value.  

<address>  

IP address of other extreme of the communication. It is 

possible to add more destination, only it is necessary to 

add the addresses as arguments  

Fig. 2.10 Taula de flags de la HDwiki del i2cat 
 
Només accepta xena la compressió DXT tant en emissió com recepció. 
 

./uv –d sdl –b 8 [IP transmissor] 

./uv –d sage –b 8 [IP transmissor] 

./uv –d xv –b 8 [IP transmissor] 

./uv –d hdtv –b 8 [IP transmissor] 

./uv –d xena –b 8 [IP transmissor] 
Fig. 2.11 comandes de recepció mínimes 

 
./uv –t hdtv –b 8 [IP receptor]  
./uv –t xena –b 8[IP receptor]  
./uv –t testcard –b 8 [IP receptor] 

Fig. 2.12 comandes de transmissió mínimes 
 
 
 



  17 

2.3.2. Senyalització 

 
Per senyalitzar l’UltraGrid amb el protocol SDP només caldrà configurar el 
camp de media.  
 
Com que els fluxos d’àudio estan integrats dins dels propis fluxos de vídeo 
només tenim camps de vídeo, per altra part, en una mateixa instancia només 
podem declarar un sol tipus de vídeo, això implica, que hi haurà un sol 
encoding type al camp media. 
 
Dintre dels flags del UltraGrid, framerate, address i el port d’escolta poden 
ocupar posicions establertes al rfc, la resta anirà dins del camp label que ens 
permet flexibilitat.  
 
Per la línia ./uv –d sdl –b8 –f 1 –P 5000 –p 5500 192.0.2.3 de recepció, el camp 
media seria: 
 
m=video 5500 RTP/AVP 96 
c=IN IP4 192.0.13.12 
a=framerate:1 
a=rtpmap:96 SMPTE292/1485000000 
a=label:-d sdl; -b 8; -P5000; 
 
El destinatari al rebre-ho interpretarà aquest nivell de media per generar la línia 
de transmissió ./uv –t hdtv –b 8 –f 1 –p 5000 –P5500 192.0.13.12, per escollir la 
el tipus de transmissió s’escull el mateix tipus que demana si correspon a xena 
o hdtv, en cas contrari el que és defineixi com a transmissió en el fitxer de 
configuració. 
 
Per cada camp media que és generi, cal que aquest inclogui el camp connect. 
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CAPÍTOL 3. DISSENY 
 
Ja s’han explicat els conceptes teòrics necessaris per tindre un coneixement 
bàsic dels protocols SIP i SDP apart del funcionament del UltraGrid i de com el 
volem senyalitzar. 
 
Aquest capítol anirà evolucionant el disseny per aconseguir facilitat per 
entendre el resultat final amb diferents nivells d’abstracció fins aconseguir 
mostrar el projecte tal com és. 
 
Recordem els objectius que volem aconseguir en aquest projecte: 
 

1- Transparència. 
 

2- Multi sessió. 
 

3- Multi usuari. 
 

4- Modulació. 
 

5- Arrancar i aturar l’UltraGrid. 
 

6- Utilitzar els serveis del servidor IMS. 
 

3.1.  Arquitectura 

 

???
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USER P
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ACK

User

 
Fig. 3.1 Nivells de l’arquitectura del projecte. 

 
El projecte final estarà dividit en 3 nivells, el pla d’usuari, el de multimedia i el 
de senyalització. El disseny respecta aquests nivells fent-ho independent un del 
altre. 
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3.2. Disseny 

 
Per tal d’aconseguir els objectius separem en tres grans parts que ens 
permetran donar les bases per aconseguir-ho. 
 
Els tres nivells separen: 
 

- Senyalització: encarregat de gestionar les diferents sessions de cada 
usuari, sense prendre cap decisió. 
 

- Controlador de senyalització: aquest nivell només divideix diferents 
instancies dels protocols de senyalització, crea una instancia per usuari 
del tipus de senyalització que demani, en aquest cas SIP. 
 

- Media: s’encarrega  de gestionar l’execució de l’aplicació UltraGrid i 
d’iniciar els camps media del SDP. 

 
El nivell de senyalització conté la capacitat de reaccionar a diferents missatges, 
per iniciar diàlegs, considerem que només els missatges INVITE, REFER 
SUBSCRIBE ho generen, només tindrà màquines d’estat per aquestes. 
 
El nivell de control de senyalització gestiona les diferents instancies del nivell 
de senyalització, aquestes instancies són tantes com usuaris requerim. 
 
La justificació d’aquest nivell que aparentment no té molta funcionalitat és la 
possibilitat d’expandir les funcions que és puguin donar, sense modificar 
l’estructura. Apart que ja t’extreu de com funciona el protocol i pren decisions, 
com acceptar o negar els missatges imperatius (REFER). 
 
El nivell de media està lligat a conèixer el protocol SDP, per motius de 
flexibilitat i de no tornar a inventar la roda, el tractament dels missatges de SDP 
no s’encarregarà el nivell de senyalització. Al ser un protocol que corre per 
sobre i no tindre ninguna influencia en el funcionament de SIP és cedeix 
aquesta lògica al nivell de media però només els camps media del propi SDP. 
En cas de que es volgués extraure d’aquest coneixement és va plantejar fer ús 
d’un rfc en fase de proposta que plantejava la traducció a XML del SDP, 
aquesta solució és va descartar per que al estar obligat a conèixer el protocol i 
el rfc per formar i llegir el XML. 
 
El resultat d’aquestes especificacions quedarien com: 
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Control 

senyalització

Senyalització … tants com usuaris 

Media

INVITE SUBSCRIBE REFER

Senyalització

INVITE SUBSCRIBE REFER

UltraGrid

… tants com les sessions 

establertes ho requereixinUltraGrid

 
Fig. 3.2 Disseny global. 

 

3.2.1.  Mòdul de senyalització 

 
El mòdul de senyalització està format per el nivell de senyalització i el de 
control de senyalització. 
 
El nivell de senyalització consta de les següents tres màquines d’estat: 
 
 
 

START

TRYING RINGING

INCALL

ANY STATE

WAIT BYE 

ACK

TERMINATED

Send 

INVITE

Recive 

INVITE

Send

180 ringing

Recive

200ok

Send

200ok

Send 

BYE

Recive

200ok

Recive 

BYE, CANCEL,

4xx or 6xx

Send

200ok

Recive

1xx

Recive

200ok

 
Fig. 3.3 Màquina d’estats INVITE. 

 
 
S’inicia al rebre o enviar un missatge INVITE, aquest contindrà el SDP amb el 
contingut de la media que es vol rebre. 
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En cas de recepció, s’envia un missatge 180 trying, un cop acceptada la 
trucada s’envia un 200ok; al emetre l’INVITE, esperem resposta, fins que no 
rebem la confirmació no tenim establerta la trucada. Els missatges 200ok 
contenen el SDP. 
 

START

WAIT 200ok

TERMINATED

Send 

REFER

Recive

200ok

Recive 

REFER

Send

200ok

 
Fig. 3.4 Màquina d’estats REFER. 

 
Els missatges REFER només requereixen confirmació i l’execució d’una 
màquina d’estats externa, per això només acceptarem REFER que demanin 
INVITE o REGISTER, evitem problemes si no acceptem que un REFER generi 
un altre REFER. 
 
 

ANY STATE

WAIT BYE 

ACK

TERMINATED

Send 

UNSUBSCRIBE

Recive

200ok

Recive 

UNSUBSCRIBE,

BYE, CANCEL,

4xx or 6xx

Send

200ok

START

SUBSCRIBED

Send 

SUBSCRIBE

Recive

200ok

Recive

NOTIFY

Fig. 3.5 Màquina d’estats SUBSCRIBE. 
 
Aquesta màquina d’estats és més simple ja que un cop enviat un SUBSCRIBE, 
només reaccionem als NOTIFY o missatges per acabar la sessió o subscripció 
com UNSUBSCRIBE, BYE, CANCEL o missatges d’error. 
 
Com es vol poder afegir protocols en alguna remota ampliació, la comunicació 
entre el control de senyalització i la senyalització està limitada per els següents 
mètodes: 
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Mòdul senyalització

Senyalització

Control senyalització

Mètodes 

d’entrada:

-Call

-Called

-Hangup

-Presence

Mètodes de 

sortida:

-Call

-Called

-Hangup

-ChanelReady

-Presence

-GetMedia

 
Fig. 3.6 Detall mètodes entrades i sortides dins del propi mòdul de 

senyalització. 
 
Aquests mètodes d’entrada i sortida estan pensats per donar el màxim de 
funcionalitats amb el protocol SIP, si no calen en altres protocols o requereixen 
més, és pot modificar l’estructura però està fet per ser usat com a UA. 
 
Per iniciar aquest mòdul necessitem la següent informació: 
 

- Interfície de xarxa. 
 

- Protocol de transport, UDP o TCP. 
 

- Nom del protocol de senyalització (en aquest cas SIP). 
 

- La URI, la direcció del usuari (nom@domini) 
 

- Port d’escolta, cada nivell de senyalització necessita un port diferent per 
no tindre problemes. 
 

- Registre, si és vol registrar contra un SIP proxy. 
 

- Username i password per ser registrat. 
 

- El domini del SIP proxy (realm). 
 

- La direcció del proxy (direcció IP). 
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- El protocol de transport per dialogar amb el proxy (UDP o TCP). 

 
- Port d’escolta del proxy SIP. 

 
- Presencia, si és vol registrar contra un servidor de presencia SIP. 

 
- Username i password per ser registrat. 

 
- Estat inicial. 

 
- El domini del servidor de presencia SIP (realm). 

 
- La direcció del servidor de presencia (direcció IP). 

 
- El protocol de transport per dialogar amb el servidor de presencia (UDP 

o TCP). 
 

- Port d’escolta del servidor de presencia SIP. 
 
Amb aquesta informació tenim les dades suficients per iniciar el protocol SIP, 
per comunicar-les és fa servir el format XML donant com a resultat: 
 

<interface>eth0</interface> 
<use_udp>true</use_udp> 
<use_tcp>false</use_tcp> 
<signaling_protocol> 
 <protocol_name>sip</protocol_name> 
 <uri>m@hdviper.org</uri> 
 <local_port>5060</local_port> 
 <register>false</register> 
 <username>hdviper21</username> 
 <password>*********</password> 
 <realm>hdviper.org</realm> 
 <proxy_address> hdviper.org </proxy_address> 
 <proxy_protocol>UDP</proxy_protocol> 
 <proxy_port>5060</proxy_port> 
 <presence>false</ presence > 
 <username>m</username> 
 <password>nopassword</password> 
 <state>online</state> 
 <realm>192.168.48.170</realm> 
 <proxy_address>192.168.48.170</proxy_address> 
 <proxy_protocol>UDP</proxy_protocol> 
 <proxy_port>5040</proxy_port> 
</signaling_protocol> 

Fig. 3.7 XML de configuració. 
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Si és volen més usuaris, calen més XML com l’anterior, és podria fer un sol per 
tot però, en cas de que fos diferent segons el protocol destinatari, facilita tindre-
ho per separat. 
 
Per diferenciar la presencia del propi registre, per el primer s’obligarà a fer al 
inici d’una màquina d’estats SUBSCRIBE per poder tractar els missatges 
NOTIFY de presencia. 
 
Per que el mòdul de senyalització pugui ser considerat una caixa negra és 
defineixen uns mètodes d’entrada i uns mètodes de sortida. 
 
Per accedir a la senyalització: 
 

Senyalització

Mètodes 

d’entrada:

-Start

-Stop

-Presence

Mètodes de 

sortida:

-StartMedia

-Stop

-Presence

-GetMedia

 
Fig. 3.8 Mòdul senyalització, entrades i sortides. 

 
Per cada inici de sessió, cridarem el mètode start, aquest iniciarà per l’usuari 
escollit una sessió contra l’usuari advertit. Per poder completar aquesta acció, 
durant el procés, el mòdul demanarà la media que es vol enviar i un cop 
establert avisarà amb el mètode StartMedia ja que la sessió està establerta. 
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Start
Inici de la màquina 

d’estats INVITE 

Retorna identificador

únic de la trucadaRetorna identificador

únic de la trucada

Petició de la media 

a enviarPetició de la media 

a enviar

(GetMedia)

Retorna la media,

 amb ports únics
Retorna la media

Missatge SIP INVITE + SDP 1

Missatge SIP 180 trying

Missatge SIP 200ok + SDP 2

Missatge SIP ACK

Control 

senyalització

Control 

senyalització
Senyalització SenyalitzacióXarxa

Petició de sessió

Retorna OK

Sessió establerta

 amb el SDP 1

StartMedia

 SDP 1 + identificador

Sessió establerta

 amb el SDP 2

StartMedia

 SDP 2 + identificador

 
Fig. 3.9 Diagrama d’establiment de sessió, detall dins del mòdul de 

senyalització. 
 
Per el cas de tancar la sessió, és crida al mètode stop indicant l’identificador de 
la trucada, aquest iniciarà un procés per tancar la sessió i és s’esborraran els 
registres d’aquesta sessió. 
 

Stop + identificador
Avis per finalitzar

 sessió + identificador
Missatge SIP BYE

Missatge SIP 200ok

Missatge SIP ACK

Control 

senyalització

Control 

senyalització
Senyalització SenyalitzacióXarxa

Avis per finalitzar

 sessió + identificador
Stop + identificador

 
Fig. 3.10 Diagrama de finalització de sessió, detall dins del mòdul de 

senyalització. 
 
Per la presencia, només et pots subscriure al iniciar la instancia de 
senyalització, un cop fet, és pot canviar la teva situació i pots ser avisat de 
canvis d’estat dels UA que s’està subscrit donant com a resultat: 
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Presencia + estat

Avis estat nou

Missatge SIP NOTIFY

Missatge SIP 200ok

Missatge SIP ACK

Control 

senyalització
Senyalització Xarxa

Missatge SIP NOTIFY

Missatge SIP 200ok

Missatge SIP ACK

Control 

senyalització
Senyalització

Avis estat nou
Presencia

 + estat + usuari

Xarxa
Servidor 

presencia SIP

 
Fig. 3.11 Diagrama de modificació d’estat i notificació als usuaris subscrits, 

detall dins del mòdul de senyalització. 
 

3.2.2.  Nivell de media 

 
Aquest nivell no és pot fer genèric ja que el protocol SIP té flexibilitat suficient 
com per ser usat per diferents aplicacions, el disseny del nivell de media està 
orientat a funcionar amb UltraGrid. 
 
Aquí també donem una sèrie de mètodes per accedir a aquest nivell, en aquest 
cas són: 

Mètodes 

d’entrada:

-Start

-Stop

-GetMediaOrigin

Nivell de media

 
Fig. 3.12 Nivell de media, entrades. 

 
UltraGrid no és una aplicació amb retorn, així aquest nivell només té entrades, 
donada la simplicitat d’execució, s’inicia, es para i es demana la media d’origen 
(al propi nivell de media). 
 
Aquest nivell s’encarrega de reservar ports, traduir els SDP, generar-los, 
gestionar les instancies del UltraGrid i quan calgui, aturar-les. 
 
Seguint els esquemes anteriors, ara és mostra com funciona: 
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getMedia

Controlador 
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Controlador 
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UltraGrid

UltraGrid

.

.

.
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Fig. 3.13 Nivell de media en detall, creació d’instàncies com a resultat d’una 

sessió. 
 
Per el costat del nivell de media, establir una sessió implica demanar el SDP i 
un cop establert, avisar que inici les instancies que calguin resoldre la petició 
del SDP. Per fer-ho és necessari fer una traducció dels camps media del SDP i 
generar una línia compatible amb UltraGrid, un cop generades, el controlador 
de processos s’encarrega de llançar-ho i assignar-li un identificador per poder 
eliminar-les més tard, en el cas de la crida stop. 
 

Controlador 

media

Controlador 

de processos

Stop

 + identificador

Stop + identificador

UltraGrid

UltraGrid

UltraGrid

.

.

.

kill

 
Fig. 3.14 Nivell de media en detall, eliminació d’instàncies com a resultat 

d’acabar una sessió. 
 
Per iniciar aquest nivell, s’utilitza un fitxer XML amb la següent estructura: 
 

<media> 
 <media_interface>testcard</media_interface> 
 <media_recive>testcard</media_recive> 
 <drop_frames></drop_frames> 
 <framerate>1</framerate> 
 <bit_per_pixel>8</bit_per_pixel> 
 <transmision_port>7000</transmision_port> 
 <reception_port>6000</reception_port> 
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 <crop></crop> 
 <media_type>-1</media_type> 
 <local_interface_1></local_interface_1> 
 <local_interface_2></local_interface_2> 
 <remote_interface_1></remote_interface_1> 
 <remote_interface_2></remote_interface_2> 
 <DXT_compression></DXT_compression> 
 <adaptation_option></adaptation_option> 
 <MSE_PSNR></MSE_PSNR> 
 <i2cat_logo></i2cat_logo> 
 <RFC4175></RFC4175> 
 <congestion_control></congestion_control> 
 <number_of_flows_to_divide></number_of_flows_to_divide> 
 <number_of_flows_to_send></number_of_flows_to_send> 
 <address>127.0.0.1</address> 
</media> 

Fig. 3.15 XML configuració media. 
 
Cada camp pertany a les opcions d’execució que permet UltraGrid. En el cas 
de que el camp media_recive estigues buit, el SDP que es generaria no 
contindria camps media. 
 

3.2.3. Nivell d’usuari i unió de nivells 

 
Fins ara només s’ha tingut en compte la completa independència entre grans 
nivells (media i senyalització) però, no s’ha tingut en compte l’usuari ni com 
enllaçar-ho tot per complert ja que sense un tercer element els dos nivells no és 
poden unir. 
 
Per resoldre aquests dos punts, és fa un nivell d’unió que generarà accions 
segons l’usuari ho escrigui. 
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Mètodes 

d’entrada:

-Start

-Stop

-GetMediaOrigin

Nivell de media Senyalització

Mètodes 

d’entrada:

-Start

-Stop

-Presence

Mètodes de 

sortida:

-StartMedia

-Stop

-Presence

-GetMedia

Nivell d’usuari

Mètodes d’entrada 

per consola:

-call

-hangup

-presence

 
Fig. 3.16 Nivell de media, entrades. 

 
Aquest nou nivell només reaccionarà a les comandes “call nom@domini”, 
“hangup id” i “presence estat”. 
 
Al fer una comanda call, el nivell d’usuari iniciaria el mètode Start del nivell de 
senyalització, aquest retorna l’identificador que s’escriuria per pantalla per que 
l’usuari ho conegués, el mètode Start ja esta explicat que desencadena. Per el 
mètode hangup és crida a Stop dels dos nivells amb la id. Presence només 
afecta al nivell de senyalització 
 
El disseny sense entrar en tecnologies quedaria: 
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Control 

senyalització

1..1*

Media

Senyalització

INVITE SUBSCRIBE REFER

UltraGrid

Nivell d’usuariUsuari

0..*0..*0..*

1..1

1..1

0..*

 
Fig. 3.17 Disseny global sense entrar en detall ni tecnologies. 
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CAPÍTOL 4. TECNOLOGIA I IMPLEMENTACIÓ 
 
Ja és té una idea del disseny, per continuar avançant cal ja entrar en les 
tecnologies que s’utilitzen.  
 
Per implementar aquest projecte tenim dues opcions, programar en C++ [6], un 
llenguatge de programació compilat. Aquest facilita la programació orientada a 
objectes i l’accés a baix nivell permeten programar en C. 
 
Una altra opció és fer-ho amb Java, aquest facilita també la POO, llibreries amb 
quantitat de mètodes i formats, aquest llenguatge és interpretat, té un cost més 
elevat en CPU però aquest projecte no té grans càrregues de càlcul, apart és 
multiplataforma. 
 
Amb Java la implementació seria més senzilla i és tenen llibreries SIP com jain-
sip, per altre costat tenim C++ amb les llibreries minisip [2], aquestes llibreries 
són utilitzades al i2cat, són molt completes però no tenen documentació. 
 
És selecciona finalment programar en C++ i minisip, no per facilitat ni 
documentació sinó per dues raons: 
 

- Millorar els coneixements de C++. 
 

- Utilitzar la mateixa eina que s’utilitza al i2cat per projectes com vision. 
  

4.1.  C++ 

 
Llenguatge de programació que suporta programació orientada a objectes, 
programació estructurada (seqüencial, condicional i iterativa) i programació 
genèrica (utilitzar funcions per reutilitzar codi).  
 
Permet herència múltiple i polimorfisme entre altres. 
 
Al ser un llenguatge de programació compilat requereix ser compilat per cada 
sistema operatiu i arquitectura de processador per tant, podria no funcionar el 
codi en diferents màquines o sistemes operatius si no és modifica el propi codi. 

4.1.1.  Minisip 

 
Aquesta llibreria feta en C++  per Erik Eliasson com a tesis té únic i important 
defecte, documentació mínima, per veure com funciona no té res més que 
diagrames genèrics i no especifica les funcions de cada llibreria que va crear ni 
com funcionen. 
 
Per aprendre a utilitzar-ho cal mirar-se el codi font. 
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És un exemple de com un bon treball passa a ser força inútil quan no té facilitat 
d’us, en una altra situació, sense documentació unes llibreries estan 
descartades. 
 
El seu funcionament és basa en crear màquines d’estats especificant que s’ha 
de fer en cada transició, són SipDialog. Per gestionar-ho és fa servir un gestor 
de missatges, en aquest cas seria el DefaultHandler que un cop implementat el 
marques per que s’utilitzi el teu. 
 

 
Fig. 4.1 Funcionament minisip, imatge de “Secure Internet Telephony: Design, 

Implementation, and Performance Measurement” de Erik Eliasson. 
 
Els missatges de la pila poden anar des del dialog layer o trasaction layer. Un 
missatge enviat del usuari passant per el DefaultHandler fins la màquina 
d’estats, passaria de dialog layer a dialog layer, de la xarxa a la màquina 
d’estats aniria de transport layer a dialog layer i així successivament. 
 

4.2. Implementació 

 
Ja tenim el disseny i les tecnologies a utilitzar. Per descriure la estructura del 
codi de l’aplicació final s’utilitza un format UML, no entrarem en els mètodes ni 
atributs de cada classe a excepció de les interfícies d’accés. 
 

4.2.1.  Estructura de l’aplicació final 

 
S’han definit 4 nivells senyalització, control de senyalització, media i usuari, per 
tant assignem una classe que gestioni cada nivell, per comunicar uns amb 
altres s’assignen interfícies a utilitzar, així s’aconsegueix independitzar el codi o 
les classes, sempre seran utilitzades a partir de les interfícies. 
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INVITEStateMachine REFERStateMachine SUBSCRIVEtateMachine

SipHandler

+call(entrada uri : string) : string

+called(entrada uri : string)

+hangup(entrada callID : string)

«interfaz»

signalingManagerInterface

1 1

minisip

loadXmlSip

1

0..*

1

0..1

1

0..* «uses»

Senyalització

 
Fig. 4.2 Classes i relacions del nivell de senyalització 

 
Les classes INVITE, REFER i SUBSCRIBE contenen la implementació dels 
estats i transicions de les màquines d’estat ja descrites, aquestes classes 
hereten de SipDialog (classe de minisip). 
 
SipHandler substitueix el SipDefaultHandler de la pila sip, rep els missatges de 
nivells superiors i els passa a una màquina d’estats o la crea. Aquest hereta 
també de la interfície SignalingManagerInterface que és la interfície que fa 
servir el nivell superior per accedir. Els mètodes que té són: call, called i 
hangup. 
 
S’inicia tot aquest nivell a partir del XML descrit, és llegeixen les dades utilitzant 
la classe loadXMLSip. 
 
Call inicia una trucada amb la màquina d’estats INVITE. 
Called envia un missatge REFER per ser invitats per el destinatari. 
Hangup tanca la sessió amb la id que és passi. 
 

+EFSLcall(entrada uri : string)

+EFSLcalled(entrada uri : string, entrada callID : string)

+EFSLhangup(entrada callID : string)

+EFSLchanelReady(entrada callID : string, entrada sdp : string)

+EFSLpresence(entrada user : string, entrada state : string)

+EFSLgetMedia() : string

«interfaz»

eventsFromSignalingLayer

signalingHandler

+start(entrada uri : string, entrada user : string) : string

+stop(entrada callID : string)

+presence(entrada user : string, entrada state : string)

«interfaz»

eventsFromMediaLayer

inUser

loadXmlSip

1 1..*

1

1..*

 
Fig. 4.3 Classes i relacions del nivell de control de senyalització 
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El control de les instancies de senyalització el porta la classe signalingHandler, 
aquesta generar tantes instancies com arxius de configuració de senyalització li 
passin. 
 
Comprova quin protocol s’utilitza i crea l’instancia de senyalització i ho tracta 
com signalingManagerInterface. Al construir-ho és passa una instancia pròpia 
que s’accedeix per la interfície eventsFromSignalingLayer. Aquesta conté els 
següents mètodes: 
 

- EFSLcall: s’ha rebut un missatge imperatiu (REFER) i t’avisa de que 
generis la trucada. 
 

- EFSLcalled: s’ha rebut un missatge d’inici de sessió 
 

- EFSLhangup: és tanca la sessió i s’esborra l’entrada. 
 

- EFSLchanelReady: la sessió està establerta, es passa el sdp del extrem 
per iniciar la media. 
 

- EFSLpresence: avisa de que l’usuari user té un nou estat. 
 

- EFSLgetMedia: proporciona el sdp dels nivells superiors. 
 

+startMedia(entrada media : string, entrada id : string, entrada uri : string)

+stop(entrada id : string)

+presence(entrada user : string, entrada state : string)

+getMedia() : string

«interfaz»

signalingEventsInterface

endHandler
loadXmlInit

1 1

 
Fig. 4.4 nivell d’usuari 

 
El nivell d’usuari està format per la classe endHandler que rep les ordres de la 
classe main (aquesta només llegeix de teclat) i segons les ordres fa ús de les 
interfícies, l’usuari només pot utilitzar les comandes call nom@domini i hangup 
id. La capacitat de multi usuari està limitada. 
 
Aquest nivell només implementa la interfície signalingEventsInterface composta 
per els mètodes: 
 

- StartMedia: un cop la sessió està establerta, és fa de pont per el nivell 
de media. 
 

- Stop: la sessió s’ha acabat, com l’anterior. 
 

- Presence: la presencia és un servei per l’usuari, aquest és el destinatari. 
 

- GetMedia: el nivell de senyalització sol·licita la media, com al primer cas. 
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Aquest nivell arranca la resta a partir del contingut del XML que és llegirà amb 
loadXmlInit, aquest conté la direcció dels fitxers de configuració per la media i 
senyalització, si hi ha múltiples rutes a fitxers de senyalització, també és 
llegiran. 
 

UGMediaHandler

processHandler

UltraGrid

loadXmlUG

«uses»

1 1

1

1

Media

+start(entrada mediaDestination : string, entrada id : string, entrada uri : string)

+stop(entrada id : string)

+getMediaOrigin() : string

«interfaz»

mediaControlerInterface

 
Fig. 4.5 nivell de media 

 
Aquest és l’últim component de l’aplicació, només rep ordres d’iniciar, aturar i 
consultar la media que és té que enviar. La classe UGMediaHandler fa la 
traducció dels camps media del protocol SDP per generar les línies de 
comandes i, genera la seva pròpia media a partir de les dades que obtingui del 
loadXmlUG. 
 
ProcessHandler s’encarrega de generar les instancies donada una línia de 
comandes, assigna al identificador que es passi la pid del procés generat per 
matar-lo quan és demani. 
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INVITEStateMachine REFERStateMachine SUBSCRIVEtateMachine

SipHandler

+call(entrada uri : string) : string
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«interfaz»
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1 1

+EFSLcall(entrada uri : string)

+EFSLcalled(entrada uri : string, entrada callID : string)

+EFSLhangup(entrada callID : string)

+EFSLchanelReady(entrada callID : string, entrada sdp : string)

+EFSLpresence(entrada user : string, entrada state : string)
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«interfaz»
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Fig. 4.6 UML complert 

 
 

4.2.2.  Proves 

 
Aquest apartat és basa en veure si s’han aconseguit els objectius, el format de 
les proves són: escenari, resultat i avaluació del resultat. 
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4.2.2.1. Registre 

 
El usuari m@hdviper.org es registra, el XML de configuració queda així: 
 

<interface>eth0</interface> 
<use_udp>true</use_udp> 
<use_tcp>false</use_tcp> 
<signaling_protocol> 
 <protocol_name>sip</protocol_name> 
 <uri>m@hdviper.org</uri> 
 <local_port>5060</local_port> 
 <register>false</register> 
 <username>hdviper21</username> 
 <password>*********</password> 
 <realm>hdviper.org</realm> 
 <proxy_address> hdviper.org </proxy_address> 
 <proxy_protocol>UDP</proxy_protocol> 
 <proxy_port>5060</proxy_port> 
</signaling_protocol> 

 
Com a resultat al iniciar la instancia del usuari m@hdviper.org emet els 
següents paquets: 
 

m@hdviper.org hdviper.org:5060

Xarxa

Missatge SIP REGISTER 1

Missatge SIP 200ok 4

Missatge SIP 401 Unauthorized 2

Missatge SIP REGISTER 3

 
Fig. 4.7 Prova registre amb desafiament 

 
1. REGISTER sip:hdviper.org;transport=UDP SIP/2.0 

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.48.135:5060;rport;branch=z9hG4bK1472254652 
From: <sip:hdviper21@hdviper.org>;tag=1128516056 
To: <sip:hdviper21@hdviper.org> 
Call-ID: 73634377@ 
CSeq: 801 REGISTER 
Max-Forwards: 70 
Contact: <sip:hdviper21@192.168.48.135:5060;transport=udp>;expires=1000 
User-Agent: Minisip 
Content-Length: 0 

 
 

2. SIP/2.0 401 Unauthorized 
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.48.135:5060;rport=5060;branch=z9hG4bK1472254652;received=147.83.113.168 

mailto:m@hdviper.org
mailto:m@hdviper.org
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From: <sip:hdviper21@hdviper.org>;tag=1128516056 
To: <sip:hdviper21@hdviper.org>;tag=384d68f1c2c009a6344bc02ac3b3e33a.5993 
Call-ID: 73634377@ 
CSeq: 801 REGISTER 
WWW-Authenticate: Digest realm="hdviper.org", 
nonce="4b4c5ebd00000178b765b6ed269ce4da1cf2774676bc3119" 
Server: OpenSIPS (1.5.1-notls (i386/linux)) 
Content-Length: 0 

 
3. REGISTER sip:hdviper.org;transport=UDP SIP/2.0 

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.48.135:5060;rport;branch=z9hG4bK1420966554 
From: <sip:hdviper21@hdviper.org>;tag=1128516056 
To: <sip:hdviper21@hdviper.org> 
Call-ID: 73634377@ 
CSeq: 802 REGISTER 
Max-Forwards: 70 
Contact: <sip:hdviper21@192.168.48.135:5060;transport=udp>;expires=1000 
User-Agent: Minisip 
Authorization: Digest 
algorithm=MD5,username="hdviper21",realm="hdviper.org",nonce="4b4c5ebd00000178b765b6ed269ce4da1
cf2774676bc3119",uri="sip:hdviper.org;transport=UDP",response="42de2e9557e946112f9802fbabe543e6" 
Content-Length: 0 

 
 

4. SIP/2.0 200 OK 
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.48.135:5060;rport=5060;branch=z9hG4bK1420966554;received=147.83.113.168 
From: <sip:hdviper21@hdviper.org>;tag=1128516056 
To: <sip:hdviper21@hdviper.org>;tag=384d68f1c2c009a6344bc02ac3b3e33a.28a1 
Call-ID: 73634377@ 
CSeq: 802 REGISTER 
Contact: <sip:hdviper21@192.168.48.135:5060;transport=udp>;expires=1000 
Server: OpenSIPS (1.5.1-notls (i386/linux)) 
Content-Length: 0 

 
El que ha passat aquí és que el servidor hdviper demana passar un 
desafiament al UA que demana registrar-ne, per això el missatge 401 
Unauthorized. En aquest missatge envia el nonce que és el desafiament. 
 
Com a resultat, el reenviament del missatge REGISTER amb el camp 
authorization, fent una digestió utilitzant el algoritme MD5 dels camps, aquest 
cop si s’accepta. 
  

4.2.2.2. Trucada usuari vs usuari unidireccional 

 
Tenim dos usuaris amb les uri m@127.0.0.1 i marc@127.0.0.1 m demanarà 
rebre testcard per visualitzar-ho amb sdl, al port 6000. 
 
Marc no enviarà SDP, m si, el camp media que genera és: 
 
m=video 8000 RTP/AVP 96 
i=UltraGrid sdp 
c=IN IP4 127.0.0.1 
a=rtpmap:96 SMTPE292M/148500000 
a=framerate:1 
a=label:-d testcard;-b 8; 
 
El UA marc escriu a la consola “call m@127.0.0.1”, com a resultat: 
 

mailto:m@127.0.0.1
mailto:marc@127.0.0.1
mailto:m@127.0.0.1
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Missatge SIP BYE 4

Missatge SIP 200ok 5

Missatge SIP ACK

marc@127.0.0.1 m@127.0.0.1

Xarxa

Missatge SIP INVITE 1

Missatge SIP 200ok 3

Missatge SIP ACK

Missatge SIP 180 Ringing 2

 
Fig. 4.8 Prova unidireccional 

 
1. INVITE sip:m@127.0.0.1 SIP/2.0 

Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:5070;rport;branch=z9hG4bK557221181 
Call-ID: 1676838453@ 
Max-Forwards: 50 
From: <sip:marc@127.0.0.1> 
To: <sip:m@127.0.0.1> 
CSeq: 1 INVITE 
Contact: <sip:marc@127.0.0.1:5070>;expires=1000 
Content-Length: 0 
 

2. SIP/2.0 180 Ringing 
Max-Forwards: 70 
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:5070;rport=5070;branch=z9hG4bK557221181 
Call-ID: 1676838453@ 
From: <sip:marc@127.0.0.1> 
To: <sip:m@127.0.0.1> 
CSeq: 1 INVITE 
Content-Length: 0 
 

3. SIP/2.0 200 OK 
Max-Forwards: 70 
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:5070;rport=5070;branch=z9hG4bK557221181 
Call-ID: 1676838453@ 
From: <sip:marc@127.0.0.1> 
To: <sip:m@127.0.0.1> 
CSeq: 1 INVITE 
Contact: <sip:m@127.0.0.1:5060;transport=udp> 
Content-Type: application/sdp 
Content-Length: 194 
 
v=0 
o=prova - - IN IP4 127.0.0.1 
s=media session 
t=0 0 
m=video 8000 RTP/AVP 96 
c=IN IP4 127.0.0.1 
i=UltraGrid sdp 
a=rtpmap:96 SMTPE292M/148500000 
a=framerate:1 
a=label:-d testcard;-b 8; 

 
4. BYE sip:marc@127.0.0.1:5070 SIP/2.0 
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Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:5060;rport;branch=z9hG4bK494569420 
Max-Forwards: 70 
From: <sip:m@127.0.0.1>;tag=1156201832 
To: <sip:marc@127.0.0.1> 
CSeq: 500 BYE 
Call-ID: 1676838453@ 
Content-Length: 0 
 

5. SIP/2.0 200 ok 
Max-Forwards: 70 
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:5060;rport=5060;branch=z9hG4bK494569420 
From: <sip:m@127.0.0.1>;tag=1156201832 
To: <sip:marc@127.0.0.1> 
CSeq: 500 BYE 
Call-ID: 1676838453@ 
Content-Length: 0 

 
Com a resultat tenim que s’obre una sessió amb un costat (marc) sense SDP i 
l’altre sí per tant, només tenim un flux d’emissió de marc cap a m segons la 
interpretació del SDP, les línies d’execució generades són: 
 

- Des de marc: “./uv -t testcard -b 8 -P 8000 -p 13000 -f 1 127.0.0.1” ; la 
PID generada d’aquest procés és 5431 
 

- Des de m: “./uv -d sdl -f 1 -b 8 -p 8000 -P 13000 127.0.0.1”; la PID 
generada d’aquest procés és 5430 

 
Després del diàleg BYE, s’envien senyals kill als processos amb les PID 5431 i 
5430 un per cada client. 
 

4.2.2.3. Trucada usuari vs usuari bidireccional 

 
El resultat és el mateix de la figura 3.3.2.2.1. però el missatge INVITE i 200ok 
contenen SDP 
 

1. INVITE sip:m@127.0.0.1 SIP/2.0 
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:5070;rport;branch=z9hG4bK613615985 
Call-ID: 1515121641@ 
Max-Forwards: 50 
From: <sip:marc@127.0.0.1> 
To: <sip:m@127.0.0.1> 
CSeq: 1 INVITE 
Contact: <sip:marc@127.0.0.1:5070>;expires=1000 
Content-Type: application/sdp 
Content-Length: 194 
 
v=0 
o=mcu - - IN IP4 127.0.0.1 
s=media session 
t=0 0 
m=video 6000 RTP/AVP 96 
c=IN IP4 127.0.0.1 
i=UltraGrid sdp 
a=rtpmap:96 SMTPE292M/148500000 
a=framerate:1 
a=label:-d testcard;-b 8; 
 
 

2. SIP/2.0 180 Ringing 
Max-Forwards: 70 
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:5070;rport=5070;branch=z9hG4bK613615985 
Call-ID: 1515121641@ 
From: <sip:marc@127.0.0.1> 
To: <sip:m@127.0.0.1> 
CSeq: 1 INVITE 
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Content-Length: 0 
 

 
3. SIP/2.0 200 OK 

Max-Forwards: 70 
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:5070;rport=5070;branch=z9hG4bK613615985 
Call-ID: 1515121641@ 
From: <sip:marc@127.0.0.1> 
To: <sip:m@127.0.0.1> 
CSeq: 1 INVITE 
Contact: <sip:m@127.0.0.1:5060;transport=udp> 
Content-Type: application/sdp 
Content-Length: 194 
 
v=0 
o=prova - - IN IP4 127.0.0.1 
s=media session 
t=0 0 
m=video 8000 RTP/AVP 96 
c=IN IP4 127.0.0.1 
i=UltraGrid sdp 
a=rtpmap:96 SMTPE292M/148500000 
a=framerate:1 
a=label:-d testcard;-b 8; 
 

4. BYE sip:m@127.0.0.1:5060;transport=udp SIP/2.0 
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:5070;rport;branch=z9hG4bK1849671696 
Max-Forwards: 70 
From: <sip:marc@127.0.0.1> 
To: <sip:m@127.0.0.1> 
CSeq: 1 BYE 
Call-ID: 1515121641@ 
Content-Length: 0 

 
5. SIP/2.0 200 ok 

Max-Forwards: 70 
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:5070;rport=5070;branch=z9hG4bK1849671696 
From: <sip:marc@127.0.0.1> 
To: <sip:m@127.0.0.1> 
CSeq: 1 BYE 
Call-ID: 1515121641@ 
Content-Length: 0 

 
Com a resultat tenim que s’obre una sessió amb dos SDP, això produeix un flux 
d’emissió de marc cap a m segons la interpretació del SDP i al revés, les línies 
d’execució generades són: 
 

- Des de marc: “./uv -d sdl -f 1 -b 8 -p 6000 -P 11000 127.0.0.1”, “./uv -t 
testcard -b 8 -P 8000 -p 13000 -f 1 127.0.0.1”; la PID generada d’aquest 
procés és 4679 i 4680. 
 

- Des de m: “./uv -t testcard -f 1 -b 8 -p 11000 -P 6000 127.0.0.1”, “./uv -d 
sdl -b 8 -P 13000 -p 8000 -f 1 127.0.0.1”; la PID generada d’aquest 
procés és 4681 i 4682. 

 
Després del diàleg BYE, s’envien senyals kill als processos amb les PID 4679, 
4680, 4681 i 4682 dos processos per client. 
 

4.2.2.4. Trucada multiple (més d’una trucada bidireccional) 
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Missatge SIP BYE 3

Missatge SIP 200ok

Missatge SIP ACK

marc@127.0.0.1 m@127.0.0.1

Xarxa

Missatge SIP INVITE 2

Missatge SIP 200ok

Missatge SIP ACK

Missatge SIP 180 Ringing

Missatge SIP INVITE 1

Missatge SIP 200ok

Missatge SIP ACK

Missatge SIP 180 Ringing

Missatge SIP BYE 4

Missatge SIP 200ok

Missatge SIP ACK

 
Fig. 4.9 Prova trucada múltiple 

 
 

1. INVITE sip:marc@127.0.0.1:5070 SIP/2.0 
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:5060;rport;branch=z9hG4bK956371642 
Call-ID: 1997807955@ 
Max-Forwards: 50 
From: <sip:m@127.0.0.1> 
To: <sip:marc@127.0.0.1:5070> 
CSeq: 1 INVITE 
Contact: <sip:m@127.0.0.1:5060>;expires=1000 
Content-Type: application/sdp 
Content-Length: 194 
 
v=0 
o=prova - - IN IP4 127.0.0.1 
s=media session 
t=0 0 
m=video 8000 RTP/AVP 96 
c=IN IP4 127.0.0.1 
i=UltraGrid sdp 
a=rtpmap:96 SMTPE292M/148500000 
a=framerate:1 
a=label:-d testcard;-b 8; 
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2. INVITE sip:m@127.0.0.1 SIP/2.0 
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:5070;rport;branch=z9hG4bK2049775066 
Call-ID: 1382733866@ 
Max-Forwards: 50 
From: <sip:marc@127.0.0.1> 
To: <sip:m@127.0.0.1> 
CSeq: 1 INVITE 
Contact: <sip:marc@127.0.0.1:5070>;expires=1000 
Content-Type: application/sdp 
Content-Length: 194 
 
v=0 
o=mcu - - IN IP4 127.0.0.1 
s=media session 
t=0 0 
m=video 6068 RTP/AVP 96 
c=IN IP4 127.0.0.1 
i=UltraGrid sdp 
a=rtpmap:96 SMTPE292M/148500000 
a=framerate:1 
a=label:-d testcard;-b 8; 
 

3. BYE sip:m@127.0.0.1:5060;transport=udp SIP/2.0 
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:5070;rport;branch=z9hG4bK663659721 
Max-Forwards: 70 
From: <sip:marc@127.0.0.1> 
To: <sip:m@127.0.0.1> 
CSeq: 1 BYE 
Call-ID: 1382733866@ 
Content-Length: 0 
 
 

4. BYE sip:m@127.0.0.1:5060 SIP/2.0 
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:5070;rport;branch=z9hG4bK1888286775 
Max-Forwards: 70 
From: <sip:marc@127.0.0.1:5070>;tag=391235216 
To: <sip:m@127.0.0.1> 
CSeq: 200 BYE 
Call-ID: 1997807955@ 
Content-Length: 0 

 
Com a resultat temin en la mateixa màquina 4 fluxos d’emissió i 4 de recepció, 
cada cop que és tanca una sessió s’eliminen 2 de cada. 
 

 
Fig. 4.10 Resultat dels 8 fluxos en una mateixa màquina 
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4.2.2.5. Proves amb UltraGrid 

 
Aquestes proves estan resoltes al vídeo de demostració amb resultat correcte. 
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CAPÍTOL 5.  PLANIFICACIÓ 
 
La planificació del projecte en hores i codi: 
 

 
Fig. 4.11 Línia temporal 

 
Al agost és va treballar poc, és va estudiar més C++ però per un altre projecte i 
a un altre ritme. 
 

Tasca Hores 

Aprenentatge C++ 30h 

Estudi RFCs 70h 

Aprenentatge minisip 70h 

Estudi funcionament UltraGrid 10h 

Disseny 100h 

Implementació 40h 

Correcció d’errors 25h 

Redacció 35h 

Proves 20h 

Correcció 15h 

Total 405h 

Fig. 5.1 Taula d’hores 
 
Tal com es por veure a la taula anterior, gran part del pes del projecte resideix 
en el temps dedicat al disseny i encara més en l’aprenentatge. Per altra part un 
cop assolits els coneixements i decidit el disseny final el temps d’implementació 
és força reduït.  
 
En total s’han fet 17 classes de C++ amb 2206 línies de codi sense contar el 
codi fet per poder provar cada part. 
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CAPÍTOL 6. CONCLUSIONS 

Conclusions 

 
Com a conclusions personals, s’han complert les expectatives aprofundint els 
coneixements de programació en C++ i en disseny d’aplicacions. Apart d’un 
esforç per aprendre la teoria necessària, tant de protocols com de 
funcionament de les llibreries. 
 
Com avaluació del resultat del treball, és comprova punt per punt si s’han 
aconseguit els objectius plantejats: 
 

1- Transparència. V Les interfícies eviten requerir coneixement del 
funcionament del codi. 
 

2- Multi sessió. V Permet tindre múltiples sessions. 
 

3- Multi usuari. X Simplificat, per falta de temps per fer-ho bé. 
 

4- Modulació. V Independència per blocs. 
 

5- Arrancar i aturar l’UltraGrid. V Cap problema per generar les comandes 
executar-les i acabar-les. 
 

6- Utilitzar els serveis del servidor IMS. X Només s’ha aconseguit el 
registre, el servei de presència no s’ha aconseguit per falta de temps. 

 
Encara que no s’han aconseguit tots els objectius, es dóna peu per poder 
aconseguir-ho ja que l’estructura del projecte permet fer modificacions sense 
requerir grans canvis, fruit d’un disseny correcte. 
 
El principal motiu de no aconseguir-ho és el temps insuficient per completar-ho 
ja que el temps dedicat a la correcció del codi va ser alt. 
 

Impacte mediambiental 

 
Aquest projecte dóna com a resultat una aplicació de videoconferència d’alta 
qualitat per tant, és pot fer servir per evitar desplaçaments, podent fer reunions  
o simples trucades amb una qualitat molt més alta que la que s’ofereix al 
mercat. 
 
Si s’eviten desplaçaments hi ha una reducció de les emissions de contaminants 
produïts per els medis de transport.  
El principal problema seria la falta de les infraestructures per poder fer córrer 
aquesta aplicació correctament però al poder extraure el mòdul de 
senyalització, és poden crear més fàcilment aplicacions que ho requereixin i en 
conseqüència més opcions per evitar desplaçaments. 
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ANNEXES 
 

Acrònims 

 
IP  Internet Protocol 
 
TCP  Transport Control Protocol 
 
UDP  User Datagram Protocol 
 
SIP  Session Initiation Protocol 
 
SDP  Session Description Protocol 
 
IMS  IP Multimedia Subsystem 
 
HTTP  HyperText Transfer Protocol 
 
UML  Unified Modeling Lenguage 
 
XML  eXtensible Markup Lenguage 
 
XCAP  XML Control Access Protocol 

 

Instal·lació de llibreries minisip 

 
Per instal·lar les llibreries, és pot fer servir la guia de minisip.org que vindria ser 
el següent: 
 
Requeriments: 
 
 apt-get install libssl-dev 

  

 apt-get install libglademm-2.4-dev (o versió més gran) 

 

Descarregar el projecte del subversion: 

 

 svn co svn://svn.minisip.org/minisip/trunk 

 

Entrar a la carpeta libmutil: 

  

 ./bootstrap 

 ./configure --enable-debug 

 make 

 sudo make install 

 

Després el mateix per les carpetes libmnetutil, libmcrypto, libmikey, libmstun, 

libminisip. 
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Pots habilitar el prefix ./bootstrap --prefix=$PATH però on estigui situat el path 

tens que tindre les següents carpetes: 

 

/$PATH/share/aclocal 
/$PATH/lib/pkgconfig 
/$PATH/include 
/$PATH /bin 

 
Si es fa això cal modificar el .bashrc afegint les següents línies: 

 
export ACLOCAL_FLAGS="-I /$PATH/share/aclocal" 
export LD_LIBRARY_PATH=/$PATH/lib 
export CPPFLAGS=-I/$PATH/include 
export LDFLAGS=-L/$PATH/lib 
export PKG_CONFIG_PATH=/$PATH/lib/pkgconfig/ 

 
Possiblement a partir del libnetutils la comanda ./bootstrap peti, com a opció, a 
la carpeta trunk hi ha un script que és diu build.pl, si executes: 
 
 sudo ./build.pl run minisip  
 
Aquest script instal·la les llibreries i si acaba correctament, executa minisip. Ara 
ja tenim les llibreries però no a la carpeta /usr/lib, ara hem de fer el següent: 
 
 sudo updatedb 

cd /usr/lib 
 locate libmutils.so.0 
 sudo ln -s el path que surti al locate libmutils.so.0 
 
Aquesta comanda crea un link simbòlic al link simbòlic que s’ha creat, també és 
pot fer contra el que senyali l’altre link simbòlic però així ja funciona. Cal fer 
aquest procés per cada llibreria. 


