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1. Introducció i motivació 
 

 

 

Des de l’aparició de VoIP, la telefonia està evolucionant cap a la commutació de paquets, 

deixant enrere els circuits, gràcies a les velocitats de transmissió suficientment altes de xarxes 

com Internet o UMTS, així com la disponibilitat cada vegada més elevada d’aquestes, tan a 

nivell de fiabilitat com de cobertura. 

En els últims anys organismes com 3GPP i IEFT han definit estàndards que vertebren 

l’arquitectura IMS (IP Multimedia Subsystem), tal com es descriu en el capítol 0 i en l’Annex II: 

Descripció de l’arquitectura IMS; bàsicament es defineix com fer que els clients siguin 

independents del medi d’accés a la xarxa IP. De manera que els futurs clients de telefonia 

hauran de seguir aquests estàndards. 

Tot i que ja existeixen bastants clients de VoIP, encara no existeix cap client d’accés web que 

utilitzi els protocols estàndard definits en IMS. La implementació web és interessant perquè 

l’usuari podrà accedir-hi des de qualsevol lloc i plataforma; i al tenir les preferències i llistes 

d’usuari online, no s’ha de preocupar de la seva gestió.  

Si tenim en compte el gran creixement de les xarxes socials, deduïm que oferir una solució 

flexible de comunicacions en temps real que es pugui incorporar a qualsevol web (incloses les 

xarxes socials) pot satisfer la demanda d’un nínxol de mercat important i pot provocar un 

creixement bastant ràpid amb menys inversió que la que requeriria un màrqueting tradicional 

(no viral). 

El concepte de web 2.0 surt de l’aparició de les xarxes socials que fan ús de bases de dades a 

les quals els usuaris poden accedir i interactuar. També va tenir importància l’aparició de 

l’objecte XMLHttpRequest i el concepte de software online. 

Per tant , desenvoluparem una aplicació web 2.0 que permeti l’accés a serveis multimèdia 

sobre IMS. El projecte es desenvolupa en forma d’APIs i Widgets que es podran fer servir en 

altres aplicacions i portals Web 2.0: d’aquesta manera omplim el buit del mercat respecte 

clients IMS d’accés web i a més aprofitem el màrqueting viral que suposa l’accés des de xarxes 

socials i portals, així com la possibilitat d’incorporar el client en qualsevol web. 

Per facilitar la comprensió ràpida del client IMS web, replicarem els casos d’ús d’aplicacions de 

comunicació existents, amb la novetat de proporcionar aquests casos d’ús des de la interfície 

d’un navegador web estàndard i tot accedint a una plataforma de serveis basats en protocols 

oberts SIP / IMS. 

La memòria està estructurada en 3 grans blocs. Entre els capítols 3 i 6 estudiem les tecnologies 

a utilitzar i les alternatives de mercat. En el segon bloc, que compren dels capítols 7 i 8 

expliquem el disseny i la implementació del client web. Finalment analitzem els resultats i 

traiem conclusions respecte el projecte.  
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2. Objectius 
 

 

 

Els objectius més importants d’aquest projecte de final de carrera són els següents: 

 

� Analitzar i entendre l’arquitectura IMS. 

 

� Entendre la relació, implicacions i contradiccions dels models de desplegament de 

serveis basats en IMS  els basats en Internet. 

 

� Dissenyar una arquitectura de comunicacions robusta, extensible i flexible que permeti 

invocar serveis SIP/IMS des d’un navegador web basat en tecnologia AJAX / JavaScript. 

 

� Implementar alguns casos d’ús de comunicacions en temps real (veu / vídeo) des de 

navegador web tot connectant-se a un entorn SIP / IMS. 

 

� Realitzar un pla de testing i una bateria de proves que permetin comprovar la 

interoperabilitat de la solució dissenyada amb una xarxa SIP / IMS estàndard (per 

exemple: 3GPP IMS o entorn basat en OpenSER / Kamailio). 

 

� Realitzar proves bàsiques de funcionament, descriure els principals fluxos de 

senyalització extrem a extrem i realitzar proves bàsiques sobre KPI’s (Key Performance 

Indicators) associats al servei de comunicacions accedit des de client web (jitter, 

pèrdua de paquets, temps d’establiment de trucades, retard extrem a extrem, ...). 

 

� Corregir els bugs que sorgeixin de la manera més elegant possible. 

 

� Si algun KPI mesurat es considera insuficient, millorar el programa per assolir el nivell 

requerit o, en cas de sortir dels objectius d’aquest projecte, proposar la millora que 

s’hauria de fer. 

 

� Determinar les principals conclusions i lliçons apreses durant el projecte, proposar 

línies d’acció o de millora o alternatives existents en el mercat. Comparar la solució 

desenvolupada amb els principals productes existents en el mercat. 
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3. Introducció als protocols SIP i RTP 
 

 

 

3.1 SIP. Session Initiation Protocol 
 

SIP és el protocol de senyalització que fa servir IMS, està definit a la RFC 3261 (1), en el qual 

s’identifiquen els usuaris mitjançant SIP URI’s, que són adreces semblants als e-mails 

(sip:nom@domini.com), i s’assignen als usuaris, que poden tenir més d’un perfil d’entrada. 

 

L’estructura del protocol està basada en 3 capes (sintaxi, transport i transacció). Els missatges 

es classifiquen en peticions i respostes (les quals tenen codis de 3 xifres per identificar el seu 

significat). A partir de les peticions i respostes s’estableix un diàleg que permet registrar-se, 

establir sessions o saber la presència dels altres usuaris.   

A l’ Annex I: Estudi del protocol SIP, es detalla l’arquitectura del protocol i els processos de 

registre, establiment de sessió i gestió de presència, però en resum aquests processos són els 

següents en el cas nominal: 

 

3.1.1 Registre 
 

 
Figura 1: Registre en SIP 

El procés de registre identifica una IP amb una URI 
SIP, de manera que l’usuari passa a estar disponible 
per als altres usuaris de SIP. 
 
Per implementar-ho el client envia un missatge 
REGISTER amb les seves dades al servidor, i aquest 
li contesta OK si les dades són correctes. 

 

3.1.2 Establiment de Sessió 
 

Una sessió és un espai de temps en el qual dos usuaris intercanvien mèdia (àudio, vídeo i/o 

text). Aquest espai de temps queda determinat entre l’establiment i la finalització, que 

s’implementa mitjançant missatges SIP. 
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Per establir una sessió el client A envia un missatge INVITE, 
que el servidor fa arribar al client B, immediatament s’envia 
un 180 Ringing, i quan l’usuari B accepta (si no s’ha 
cancel·lat la trucada ni s’ha arribat al timeout) s’envia un 
200 OK, que és contestat amb un ACK per tancar 
l’establiment a tres bandes. 
 
Per finalitzar la sessió s’envia un BYE, que és contestat amb 
un 200OK per part de l’altre client. 

 

 
Figura 2: Establiment de sessió en SIP 

 

3.1.3 Presència 
 

La presència és l’estat que té un usuari i que és visible per als usuaris que estiguin subscrits a 

ell. La informació de presència pot ser tan simple com mostrar si un usuari està online o 

offline, o pot estar formada per estats predefinits, frases personalitzades i fotos. 

 
Figura 3: Gestió de presència en SIP 

L’usuari A envia un missatge 
SUBSCRIBE al servidor per 
subscriure’s a la presència de 
l’usuari B. El servidor contesta 
amb un 200 OK i a continuació 
envia un NOTIFY amb la 
presència de l’usuari sol·licitat. 
 
Si el client B canvia l’estat de 
presència envia un PUBLISH i el 
servidor avisa als seus 
subscriptors (client A) amb un 
NOTIFY. 
  

 

3.1.4 Missatgeria 
 

La missatgeria és l’intercanvi de text entre dos o més usuaris (xat). La missatgeria SIP 

simplement es basa en enviar un paquet de tipus MESSAGE que conté el missatge que volem 

transmetre. Aquest missatge es contesta amb un 200 OK. 
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3.2 RTP. Real-time
 

RTP és el protocol que fem servir en el client IMS pel transport 

protocol de la capa de transport o 

en temps real. Va sobre UDP en OSI i es pot fer servir per transmetre diferents 

El va desenvolupar el grup de treball de transport 

RFC1889 (2), actualitzada per les posteriors RFC’s 

Inicialment es va publicar com a protocol 

multicast o unicast. És la base de la indústria de VoIP, sistemes de 

De la capçalera RTP destaquem:

- PT: 7 bits on es defineix

- SSRC: 32 bits que identifiquen la font de sincronització

- CSRC: 32 bits que identifiquen les fonts contribuents per la càrrega útil
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ime Transport Protocol 

RTP és el protocol que fem servir en el client IMS pel transport d’àudio i vídeo. Es tracta d’un 

transport o sessió (segons la font) dissenyat per transmetre informació 

Va sobre UDP en OSI i es pot fer servir per transmetre diferents 

El va desenvolupar el grup de treball de transport d’àudio i vídeo del IETF, publicant la 

per les posteriors RFC’s  1890 (3), 3550 (4), 3551 (5)

Inicialment es va publicar com a protocol multicast, tot i que es fa servir indistintament per 

. És la base de la indústria de VoIP, sistemes de streaming i 

De la capçalera RTP destaquem: 

T: 7 bits on es defineix el còdec que es fa servir 

SSRC: 32 bits que identifiquen la font de sincronització 

identifiquen les fonts contribuents per la càrrega útil

 

Figura 4: Sessió SIP i media RTP 
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i vídeo. Es tracta d’un 

dissenyat per transmetre informació 

Va sobre UDP en OSI i es pot fer servir per transmetre diferents còdecs d’àudio. 

i vídeo del IETF, publicant la 

(5) i 3711 (6). 

, tot i que es fa servir indistintament per 

i push to talk. 

identifiquen les fonts contribuents per la càrrega útil 
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3.3 Crítica i comparativa amb altres protocols 
 

El protocol SIP és el que s’utilitza en IMS i està estandarditzat per IETF: cosa que el converteix 

en el més estàndard possible i és una avantatge important respecte altres protocols oberts 

com IAX2 (protocol utilitzat per Asterisk). La principal avantatge respecte solucions com Skype 

és que és un protocol obert i, per tant, interoperable amb qualsevol altre solució IMS. 

 

Al utilitzar una cadena de RTP out-of-band (la senyalització viatja independentment de les 

dades), poden sorgir problemes en xarxes on es faci NAT (Network Access Translation) , així 

com en l’ús de tallafocs. En aquest cas, IAX2, al utilitzar la cadena RTP in-band, no tindria 

aquests problemes. A més això fa que s’utilitzin només dos ports (tràfic i senyalització entrant i 

sortint) enlloc dels tres que necessita SIP (tràfic en els dos sentits més un altre per la 

senyalització). 

Per altra banda IAX2, al enviar senyalització i mèdia conjuntament, obliga a que tot el tràfic 

passi pel servidor, ocupant un ample de banda considerablement superior en aquest. SIP 

permet que, un cop la sessió està establerta, el tràfic viatgi extrem a extrem. 

 

Un altre punt a considerar és que IAX2 optimitza més les capçaleres, que son codificades en 

binari, enlloc de en text com es fa a SIP. Això fa que l’ample de banda destinat a senyalització 

disminueixi considerablement. 

 

Finalment, cal comentar que IAX2 és un protocol dissenyat específicament per a transmetre 

veu i vídeo, mentre que SIP contempla moltes més possibilitats: només cal veure la quantitat 

de RFCs que extenen aquest protocol (3262 – fiabilitat de les respostes provisionals –, 3263 – 

localització de servidors SIP –, 3265 – notificació d’esdeveniments específics –, ...) 

 

SIP no és el protocol més òptim possible, ja que al transmetre text desaprofita gran quantitat 

de bits, i pot donar problemes amb tallafocs i xarxes NAT. No obstant és el protocol adoptat 

per IMS, no obliga al servidor a enviar i rebre paquets de mèdia, i és més flexible que altres 

solucions; de manera que l’utilitzarem per desenvolupar aquest client web, ja que volem que 

compleixi els estàndards. 
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4. Introducció a l’arquitectura IMS 

 
IMS forma part del nucli de l’arquitectura de la pròxima generació de telefonia, i proporciona 

serveis de conversa que involucra text, àudio i vídeo entre dues o més parts que accedeixen 

mitjançant Internet i, almenys una de les parts accedeix mitjançant una xarxa IP cel·lular. 

L’arquitectura ha de contemplar 3 diferents tecnologies: 

 

- Telefonia basada en circuits (bàsicament POTS i RDSI). 

- Xarxes de commutació de paquets basades en IP, Internet concretament serveix de 

nucli de la xarxa de transport. 

- Wireless i sistemes mòbils. 

 

IMS permet la mobilitat dels usuaris, això es fa de la següent manera: cada vegada que un 

usuari està disponible a un UA (User Agent), aquest registra la seva IP de manera que el domini 

original és informat de com ha d’enrutar els missatges entrants. D’aquesta manera la xarxa 

d’accés és transparent per a les capes superiors. 

 

 

4.1 Descripció general de l’arquitectura 
 

Es defineix una arquitectura per implementar els serveis multimèdia sobre IP basats en SIP, tot 

i que no està limitada només a SIP. Per exemple, es contempla l’ús de SDP (Session Description 

Protocol) per negociar els servies i el QoS, ja que no tots els terminals disposen de les mateixes 

característiques. També s’implementa seguretat i càrrega. L’arquitectura d’IMS està 

dissenyada i optimitzada per a 3GPP/3GPP2.  

A continuació mostrem un esquema dels principals elements de l’arquitectura  IMS, que inclou 

el nucli, els habilitadors de servei (usuaris i servidors) i les interfícies entre elements: 

 
Figura 5: Components principals de l'arquitectura IMS i les seves interfícies 
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Elements externs al nucli IMS: 

- ETI: Enabler Terminal Implementation (usuaris) 

- ESI: Enabler Server Implementation (Application Server). 

Elements del nucli IMS: 

- Proxy HTTP: Per fer peticions HTTP paral·leles a SIP (per exemple, servei XDM per a 

llistes d’usuaris). 

 

- SLF: Service Location Function (BBDD per aconseguir adreces de HSS’s). 

 

- HSS: Home Subscriber server, BBDD d’usuaris. És l’evolució de HLR. 

 

- CSCF: (Call/Session Control Function). És un proxy SIP, processa la senyalització SIP,per 

tant és una peça important de l’arquitectura IMS. N’hi ha tres tipus: 

o P-CSCF: Primer punt de contacte entre terminal IMS i xarxa. Envia les peticions 

i respostes SIP cap o des del terminal IMS, i comprova que els missatges siguin 

correctes. 

Inclou funcionalitats de seguretat, com determinar si el missatge SIP ha canviat 

des de la seva creació.  

o I-CSCF: És un proxy SIP que es situa a la frontera d’un domini administratiu 

(frontera entre països o entre xarxes d’operadors diferents).  

o S-CSCF: Node central de senyalització. Essencialment és un servidor SIP, però 

també té funcionalitats de control de sessió com fer de registar de SIP (manté 

els bindings entre perfils generals d’usuari i adreces SIP). També connecta amb 

serveis de valor afegit. 

 

- CCF/OCS: Charging Collection Function i Online Charging System.  

 

Per oferir servei SIP, el nucli de la xarxa disposa d’elements per tal de comunicar els nodes 

(ETI’s i ESI’s). A l’Annex II: Descripció de l’arquitectura IMS, hi ha una descripció amb més 

profunditat de l’arquitectura IMS, analitzant els protocols utilitzats, les interfícies i la 

connectivitat. 
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4.2 Anàlisi estratègic de l’arquitectura 
 

L’objectiu d’aquesta arquitectura és aconseguir la convergència de serveis sobre IP. 

Cada vegada costa més diferenciar la telefonia fixa de la mòbil i d’Internet, ja que només 

canvien en el seu tram d’accés, de manera que per als terminals serà el mateix accedir a la 

xarxa a través de UMTS que a través d’una Wifi; s’accepten QoS diferents. Tenint en compte la 

convergència que hi ha hagut en els últims anys entre telefonia, televisió i Internet: IMS 

defineix l’arquitectura per la unificació. 

Permetrà que en un futur proper, a més els terminals siguin intuïtius, fàcils d’utilitzar i 

flexibles: ja que per a aquest l’accés serà transparent i només s’haurà d’ocupar d’oferir els 

serveis que, per altra banda, seran cada vegada més. A més, al negociar el QoS dinàmicament 

(tan en l’establiment de sessió com en el transcurs d’aquesta), permet fer un millor ús de les 

capacitats de la xarxa en cada moment, així com contractar diferents qualitats i pagar en 

funció d’això. 

IMS es defineix sobre IPv6, tot i que es suporta IPv4. D’aquesta manera s’anticipa a l’eventual 

saturació d’adreces IPv4, i es situa en el futur donant suport a la tecnologia actual. 

Finalment, cal comentar que amb aquesta unificació es podrà subministrar software-servei 

online, sense que el client hagi d’invertir grans quantitats en Hardware. Per tant pot ser molt 

atractiu per a empreses per la bona relació entre qualitat, funcionalitat i preu. Un altre punt 

important per a les empreses és que poden substituir els PBX. 

 

Per als operadores, IMS suposarà una reducció important de costos de personal i 

infraestructura. Per una banda, els paràmetres de sessió tals com usuaris implicats, 

components multimèdia utilitzats, duració i QoS utilitzada es registren automàticament, de 

manera que es podran estalviar despeses en personal de facturació. Per altra banda, es millora 

l’escalabilitat i la infraestructura s’amortitzarà més ràpid. 

Es preveu que els clients s’adaptin ràpidament, ja que per a ells es mantindran, milloraran i 

simplificaran les experiències d’ús que ja coneixen. A més, la capacitat d’oferir més serveis de 

forma transparent, permetrà facturacions extra. 

Una amenaça que suposa IMS per als proveïdors és l’augment de competència que provocarà 

la seva implantació, ja que les empreses que ofereixen serveis a baix preu o gratuïts per 

Internet disposaran d’una infraestructura unificada amb altres xarxes; fet que, per al usuari és 

positiu. 
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5. Descripció dels Serveis Telefònics de Nova Generació 
sobre IMS (ToIMS) 

 

 

 

5.1 Introducció 
 

La tecnologia de veu sobre IP (VoIP) és una tecnologia que consisteix en enviar fluxos de veu 

en temps real entre dos terminals mitjançant commutació de paquets IP. La telefonia sobre IP 

(ToIP) és VoIP més serveis de valor afegit típics de la telefonia tradicional tals com trucades 

d’emergència, redirecció de trucades, contestadors automàtics, trucades en espera, etc. 3GPP 

estandarditza el comportament del client de telefonia en relació a la xarxa cel·lular de paquets 

utilitzant l’arquitectura IMS, però no en relació a l’usuari. En aquest capítol fem un estudi 

històric de com s’ha arribat al punt actual, i després analitzem servies suplementaris i la seva 

implantació en IMS. 

 

 

5.2 Evolució fins a la Telefonia sobre IP (ToIP) 
 

5.2.1 Telefonia fixa 
 

Les primeres proves per comunicar-se a través d’electricitat es van fer a finals del segle XVIII: 

inventant el telègraf. La veu humana es va poder transmetre a partir del 1857, quan Antonio 

Meucci va inventar una màquina que modulava electricitat amb la senyal de veu mitjançant un 

vibrador mecànic unit a un iman: no obstant Graham Bell es va emportar el mèrit patentant un 

sistema semblant. 

Inicialment només es transmetia una trucada per cada cable, que es multiplexava manualment 

des d’una centraleta. A partir de la incorporació de bobines (1913), va ser possible multiplexar 

trucades sobre un mitjà únic de transmissió. Aquest sistema és el que avui dia anomenem 

PSTN (Public Switched Telephone Network) o POTS ( Plain Old Telephony Service), i encara es 

conserva en alguns trams finals de la xarxa d’accés. 

 

Amb la digitalització de la telefonia a finals del segle passat, va arribar XDSI (Xarxa Digital de 

Serveis Integrats), sistema que realitza commutació de circuits i separa els canals de 

comunicació i de senyalització: 
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- Canal B: Comunicació, 64 kbps. 

- Canal D: Senyalització, 16 kbps o 64 kbps depenent de l’estructura. 

L’aplicació d’aquesta tecnologia va suposar un salt important respecte PSTN per la 

digitalització de la veu. A partir d’aquest moment es va poder començar a pensar en incorporar 

serveis suplementaris com contestadors o redirecció de trucades. 

Amb la penetració al mercat de banda ampla a principis de segle (capacitats de transmissió 

superior a 1,5 Mbps per a l’usuari final), apareix la tecnologia VoIP (Voice over IP). Aquest 

sistema transmet veu per commutació de paquets. En aquest punt s’assoleix la flexibilitat que 

tenim avui dia: es poden incorporar serveis suplementaris al VoIP sense problemes, convertint-

ho en ToIP (Telephony over IP). 

 

5.2.2 Telefonia mòbil  
 

Paral·lelament es desenvolupava la telefonia mòbil. Al principi de la segona guerra mundial van 

començar les primeres comunicacions mòbils radio militars, però fins els anys 80 no es van 

veure les primeres aplicacions civils de la telefonia mòbil. Durant aquestes dècades es va 

passar de modulació AM a FM, i la comunicació es feia en bandes de HF i VHF. 

 

1G. La primera generació de telefonia mòbil era analògica (FM), i utilitzava la banda de 450 

MHz inicialment, i la de 900 MHz (NMT) a partir de 1986. A Espanya aquesta primera generació 

va acabar l’any 2003 amb la desaparició de MoviLine. 

 

2G. El desenvolupament més important de la segona generació va ser la digitalització de les 

trucades: es va definir GSM, a Europa es van assignar les freqüències de 900 MHz i 1800 MHz. 

A partir d’aquest moment ja era possible la itinerància i la compatibilitat amb XDSI degut al 

format digital de la informació. 

La incorporació de serveis de dades com GPRS (56 kbps) o EDGE (384 kbps) i MMS es 

consideren com la generació 2,5. 

 

3G. Per poder oferir serveis de dades com Internet, videoconferència o televisió es crea la 

tercera generació, que utilitza UMTS (CDMA). WCDMA (Wideband Code Division Multiple 

Access) té unes capacitats teòriques de 2Mbps en l’enllaç de baixada i de 384 kbps en el de 

pujada. A la pràctica solen ser bastant menors (unes 5 vegades menors). Tot i que es pot 

transmetre una conversa VoIP (comparant amb els amples de banda ocupats analitzats a 

l’apartat 11.4), s’esperen uns retards extrem a extrem de 100 a 200 ms, apreciables a l’oïda 

humana. 
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HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) només millora l’enllaç de baixada respecte 

WCDMA, oferint velocitats teòriques de 14 Mbps (sent a la pràctica de 1 a 4 Mbps).  

HSPA (High Speed Packet Access) millora l’enllaç de pujada respecte HSDPA. Teòricament 

ofereix velocitats de fins a 14,4 Mbps en baixada i de 2 Mbps en pujada. A la pràctica son 

bastant menors. 

 

4G. LTE (Long Term Evolution). És la primera 
tecnologia catalogada com a 4G, tot i que no 
compleix al 100% els requeriments de 
l’estàndard IMT Advanced (7)definit per la 
ITU-R. 
 
Un pas important és la utilització de tècniques 
MIMO, aconseguint velocitats de baixada de 
326,4 Mbps per 4x4 antenes i de 172,8 Mbps 
per 2x2 antenes per a cada 20 MHz 
d’espectre. 
 

 
Figura 6: Característiques de LTE, definides per 3GPP 

Les velocitats de pujada són de 86,4 Mbps/20MHz utilitzant una sola antena. Suporta les 

modulacions QPSK, 16QAM i 64QAM i utilitza les tècniques d’accés OFDM en l’enllaç de 

pujada, i OFDMA en el de baixada. 

Les primeres ciutats on s’ha implementat han sigut Oslo i Stockholm, començant a oferir servei 

el 15 de desembre de 2009. 

 

5.2.3 Convergència 
 

VoIP és un pas important cap a la convergència entre telefonia tradicional / mòbil i Internet; 

això unit a la incorporació de serveis avançats (ToIP) i les xarxes Wifi i WiMax, farà disminuir 

considerablement l’ús de commutació de circuits. 

Per estandarditzar aquesta convergència, 3GPP i ITU-T defineixen l’arquitectura IMS, i els 

protocols a fer servir, detallats a l’Annex II: Descripció de l’arquitectura IMS. 

 

5.3 Suport de trucades d’emergència 
 

Els serveis de trucades d’emergència són un requisit obligatori per als operadors de telefonia 

tradicional, però s’ha de vertebrar el seu desenvolupament en ToIP, ja que s’han de 

contemplar casos que fins ara no podien passar, com per exemple: 

- Pot ser que el servei no funcioni si la xarxa està saturada, es talla la connexió a Internet 

o no hi ha electricitat. 
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- Les trucades VoIP911 poden no connectar-se correctament al PSAP1. 

- Pot ser que no es transmeti el número de telèfon de l’usuari si truca des de VoIP. 

- Pot no transmetre’s la localització de l’usuari. 

Els operadors de VoIP/ToIP no volen oferir servei de trucades d’emergència, ja que és més 

fiable, ara per ara, la telefonia tradicional i consideren que el seu servei es suplementari a 

aquesta. 

No obstant, comencen a haver-hi habitatges i negocis on només es fa servir VoIP (a través de 

telèfons físics VoIP mitjançant proveïdors de serveis interconnectats). A USA, la Comissió 

Federal de Comunicacions (FCC) (8) ha imposat als proveïdors de serveis interconnectats que 

subministrin servei E911 (suport de trucades d’emergència que subministren un número per 

retornar la trucada i localització en la majoria de casos), entre altres mesures. 

Per l’adopció complerta de ToIP caldrà aplicar i estandarditzar mesures com les anteriors, ja 

que les trucades d’emergència són un requisit obligatori del servei telefònic universal, si la 

tecnologia per entregar-lo es basa en solucions IP, aquestes hauran de suportar trucades 

d’emergència. 

 

5.4 Exemples de Serveis Suplementaris 
 

Els servies suplementaris son serveis que s’ofereixen però que no es poden donar sense el 

servei bàsic. Per exemple, la redirecció de trucades, trucada en espera o filtrat de trucades 

entrants serien serveis suplementaris. 

3GPP defineix els mecanismes de la interfície UNI (User to Network Interface) per oferir 

aquests servies (9), i a nivell del client, hi ha codis estàndard per sol·licitar aquests serveis. 

Per exemple, si volem desactivar la redirecció de trucades en GSM es fa amb la comana 

##002#, mentre que en IMS es fa mitjançant el canal Ut (serveis HTTP i XCAP). Hi ha més 

exemples disponibles a (10). 

 

5.5 Aportació de serveis suplementaris en IMS 
 

En l’arquitectura IMS els serveis suplementaris es fan més transparents, ja que el servidor 

d’aplicació (AS) pot guardar dades utilitzant el protocol diameter. IEEE defineix els 

procediments estàndard per oferir aquests servies (11). Des del punt de vista de la telefonia, 

aquests procediments converteixen la veu sobre IP (VoIP) en Telefonia sobre IP (ToIP). 

 

                         
1
 PSAP: Public Safety Answering Point. És la centraleta responsable de contestar trucades d’emergència. 
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Amb la implantació d’IMS l’operador tindrà més control sobre els continguts als que accedeix 

el cient, de manera que també podrà subministrar serveis suplementaris més ajustats a les 

demandes del mercat. Ho podrà fer d’una manera senzilla i flexible gràcies a la independència 

de les xarxes d’accés. 

Un dels punts més forts d’IMS és precisament la facilitat i flexibilitat en el subministrament de 

serveis suplementaris. 

La contrapartida és que l’usuari perdrà certa llibertat, ja que l’operador li podrà limitar el QoS i 

els serveis als que accedeix mitjançant la connexió de dades contractada amb aquest. 
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6. Estat de l’Art de l’Accés a Serveis de Comunicacions 
en Temps Real sobre Xarxa IP 

 

 

 

6.1 Introducció 
 

Actualment existeixen en el mercat altres clients multimèdia d’accés web, però no treballen 

sobre IMS. Fent un estudi de l’estat actual, hem analitzat els clients de missatgeria més 

populars a nivell mundial (la majoria amb versions d’escriptori complertes i versions web amb 

implementacions de text i presència), així com altres solucions IMS (menys conegudes). 

Abans d’analitzar-los fem una comparativa d’arquitectures per veure els pros i els contres: 

 

Client web Client d’escriptori 
No cal instal·lar res. 
 
Disponible des de qualsevol PC amb connexió 
a Internet. 
 
Possibles retards superiors per transcoding i 
peticions HTTP. 
 

Retards inferiors. 
 
S’ha d’instal·lar. 
 
Si vols utilitzar-lo en un altre PC, s’haurà 
d’instal·lar de nou. 

 

Client IMS Client no IMS 
Estàndard, per tant compatible amb els altres 
clients estàndard. 
 
Menys llibertat per a desenvolupar-lo, ja que 
s’ha de cenyir als estàndards. 

Més llibertat per a desenvolupar-lo. 
 
No compatible amb altres clients; per fer-lo 
compatible caldrien gateways, que afegeixen 
retards i jitters. 
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6.2 Principals Solucions del Mercat 
 

En aquest apartat estudiem les aplicacions més utilitzades de missatgeria i VoIP. Segons una 

enquesta de Juliol de 2008, els clients de missatgeria més utilitzats al mon son MSN 

Messenger, AIM, ICQ i Yahoo, distribuint-se geogràficament de la següent manera: 

 

Figura 7: Distribució geogràfica d'ús de clients de missatgeria. Juliol 2008 

 

A Espanya el client més utilitzat és MSN Messenger, seguit de lluny per Yahoo Messenger, 

Skype i Google Talk: 

 

Figura 8: Repartiment del mercat de missatgeria instantània a Espanya al febrer de 2008. Font: AIMC (12) 
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6.2.1 MSN Messenger (13), (14) 

 

 
Figura 9: Screenshot de MSN Messenger 

És el client de missatgeria instantània de 
Microsoft, del qual hi ha una versió web, 
una versió descarregable i un widget poc 
conegut per a incorporar en qualsevol 
pàgina web. 
 
La versió web incorpora les opcions 
bàsiques de presència i missatgeria 
instantània. S’executa en una finestra 
pop-up amb comunicació síncrona (cada 
vegada que es rep un missatge es carrega 
tota la web una altra vegada), de manera  

que no fa ús d’Ajax, enviant molta informació redundant cada vegada i fent esperar a l’usuari. 

El fet de requerir plugins especials fa que no aporti avantatges respecte la seva versió 

descarregable. 

La versió descarregable és bastant més popular, de fet és el client de missatgeria majoritari a 

Espanya, gran part d’Europa, Amèrica llatina, Japó, Austràlia, Canadà i Sud-àfrica. Incorpora 

missatgeria, presència avançada (amb foto i frases personalitzades), veu, vídeo a partir de la 

versió 7.0, transferència d’arxius i jocs online. 

Microsoft ha desenvolupat un widget que permet incorporar MSN Messenger a qualsevol 

pàgina web (14), cosa que pot suposar un gran creixement suportat per l’èxit de la versió 

descarregable unit a l’èxit de les xarxes socials. 

El protocol que utilitza MSN Messenger és tancat i només el coneix Microsoft, tot i que s’han 

desenvolupat alguns clients per a altres sistemes operatius com Linux mitjançant enginyeria 

inversa. No es pot considerar un client IMS per a aquest últim motiu. 

 

6.2.2 Google Talk (15) 
 

És un client Jabber al que es pot accedir des de la web i té 
una versió descarregable més completa. La versió web 
implementa text i presència, i s’integra perfectament al 
web-mail de Gmail. La versió d’escriptori afegeix àudio i 
vídeo. GoogleTalk també proporciona accés a la xarxa social 
Orkut. 
 
El protocol Jabber està basat en XML i gestionat per XMPP 

Standard Foundation (16). És un protocol obert, extensible i 
segur (els servidors permeten SSL i alguns clients accepten 
GPG). El fet que Google Talk l’hagi escollit fa que creixi 
considerablement el nombre d’usuaris d’aquest protocol.   

Figura 10: Screenshot de Google Talk 
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Gràcies a l’ús de Jabber es pot accedir a Google Talk des de qualsevol plataforma (Mac, 

Windows, Linux...), i també existeix una versió web que funciona en Black Berry. 

No obstant, això limita a Google Talk a ser un client de missatgeria que pot transmetre veu i 

vídeo, però no forma part de l’arquitectura IMS. 

 

6.2.3 Skype (17) 
 

 
Figura 11: Screenshot de Skype 

És un client d’escriptori que subministra 
serveis de text, àudio, vídeo, presència i 
intercanvi d’arxius. També ofereix la 
possibilitat de trucar a telèfons fixos o 
mòbils arreu del mon: de fet és un dels 
clients VoIP més coneguts i utilitzats. 
 
Fa servir un protocol propietari, de manera 
que no es pot considerar un client IMS 
malgrat que es pugui comunicar amb 
telèfons. 
 

 

 

6.2.4 Yahoo Web Messenger (18) 
 

Yahoo ha fet una versió descarregable i una versió web. 
La versió web implementa text i presència simple, no 
està tan integrat a la web del correu Yahoo com en el 
cas de Google, però és fàcil d’accedir-hi. Al igual que 
Google Talk i a diferència de MSN Messenger, fa ús de 
les funcionalitats Ajax. 
 
La versió d’escriptori afegeix veu, vídeo i intercanvi 
d’arxius. 
 
El protocol utilitzat és propietari de Yahoo: utilitza una 
connexió TCP/IP al port 5050, amb alternatives per a 
firewalls. No es pot considerar un client IMS. 
  

Figura 12: Screenshot de Yahoo Messenger 
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6.2.5 AOL Instant Messenger (19) 

 

 
Figura 13: Screenshot d’AIM 

 
És el client de missatgeria instantània més utilitzat als 
Estats Units. 
 
La versió d’escriptori implementa text, àudio, vídeo, 
transferència d’arxius i presència. La versió web (AIM 

Express) només suporta text i presència, i existeix un 
widget per incorporar a qualsevol web anomenat AIM 
WIMZI Widget que suporta les mateixes funcionalitats 
que la versió web. 
 
Utilitza un protocol propietari anomenat OSCAR (Open 

System for CommunicAtions in Realtime), de manera que 
no és un client IMS. 
 

 

 

6.2.6 ICQ (20) 
 

És el client de missatgeria instantània més 
utilitzat a l’est d’Europa i a Rússia. La 
versió d’escriptori implementa text, àudio, 
vídeo, enviament gratuït d’un nombre 
determinat de SMS’s, transferència 
d’arxius i jocs online. Existeix una versió 
online anomenada ICQ2Go, que 
implementa text, presència i enviament 
gratuït de SMS’s. 
 
Mirabilis, l’empresa que va crear ICQ, va 
ser comprada per AOL. Actualment utilitza 
el protocol OSCAR, al igual que AIM; de 
manera que no és un client IMS. 

 
Figura 14: Screenshot d'ICQ 
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6.2.7 QQ (21) 

 

 
Figura 15: Screenshot de QQ 

És el client de missatgeria instantània més utilitzat a 
Xina i, per tant, un dels més utilitzats del mon. Es 
tracta d’un client d’escriptori que implementa text, 
àudio, vídeo, presència, enviament d’arxius, captura 
i gravació de pantalla, i predicció meteorològica. La 
versió web, que fa servir Ajax, encara està en versió 
beta. 
 
QQ va ser desenvolupat per Tencent, empresa 

fundada a Shenzhen (深圳市), Xina, a partir de ICQ, 
de manera que utilitza un protocol propietari i no es 
pot considerar IMS. 

 

6.2.8 Adobe Air Talkr (22) 
 

És el client de missatgeria d’Adobe, del qual hi 
ha una versió web i una d’escriptori. 
 
Es poden configurar comptes de MSN, AOL, ICQ, 
Yahoo, Google Talk, i naturalment d’Air Talk. 
 
Incorpora accés instantani a les xarxes socials 
blog, twitter, flickr, myspace i friendster a 
través de les icones dels contactes. 

 
Figura 16: Screenshot d'Adobe Talkr 

 

 

6.3 Altres solucions per a l’accés a serveis de comunicacions en 
temps real des de tecnologies www 

 

La majoria de solucions analitzades a l’apartat anterior són d’escriptori i tenen una versió web, 

però també existeixen solucions en forma de widget menys conegudes com Busta, YackPack, 

vePhone, Jaxtr, Wengo Visio, Truphone, Sitòfono, Jajah o VonageGuage. A continuació 

n’analitzem algunes perquè encara que no siguin d’ús massiu s’acosten més a l’arquitectura 

del client IMS objectiu d’aquest projecte de final de carrera. 
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6.3.1 Voz Telecom Oigaa (23) 

 

Voz Telecom és un proveïdor de VoIP per a empreses, i ha desenvolupat un client 
web (softphone) per oferir VoIP. L’inconvenient és que requereix instal·lar 50 MB de 
plugins i està basat en ActiveX.  

 

6.3.2 Busta (24) 
 

 

És un widget desenvolupat amb ActiveX que implementa trucades de veu a 
Telèfons VoIP i tradicionals, així com l’enviament de SMS’s. Es poden enviar i 
rebre missatges de text, vídeo i àudio gratuïtament per Internet. Utilitza el 
protocol SIP, de manera que es pot integrar en l’arquitectura IMS. Una de les 
principals avantatges és la seva lleugeresa (140 kB). 

 

6.3.3 GizmoCall (25) 
 

És un widget flash amb les mateixes funcionalitats que BUSTA i també està 
basat en SIP, de manera que es pot integrar en l’arquitectura IMS.  
 

6.3.4 Jajah (26) 
 

 

És el widget més versàtil dels estudiats, ja que fa server un protocol 
propietari, però suporta SIP, IAX2 i H.323; a més de 8 codecs: Skype, G.711, 
GSM, G.729, G.723.1, G.726, iLBC i Speex. 

 

 

6.4 Conclusió 
 

Existeixen molts clients que treballen amb veu sobre IP, però els més populars són clients de 

missatgeria que utilitzen protocols propietaris. Hem observat que més d’una solució es 

presenta en forma de widget, però cap en forma d’API de comunicacions per a 

desenvolupadors web. 

Els clients amb més nombre d’usuaris i semblants al nostre son Google Talk i Skype, però cap 

dels dos utilitza SIP, tot i que Google preveu suportar-lo en un futur (27). Per altra banda s’ha 

observat que hi ha una tendència a utilitzar widgets, reforçant la idea de que l’estratègia de fer 

el client en forma de widget i API és correcta. Els widgets analitzats són flash o ActiveX, al 

següent capítol caldrà veure si son les tecnologies que més ens convenen. 
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7. Disseny d’una aplicació d’accés a serveis multimèdia 
en temps real sobre xarxa IMS des d’entorn web 
 

 

 

7.1 Introducció i Objectius 
 

L’objectiu és crear un client que sigui capaç de donar serveis IMS a través d’Internet, 

desenvolupant una API de comunicacions que qualsevol programador GUI pugui utilitzar, i que 

estigui disponible en forma de widget per poder-lo utilitzar en diferents pàgines web. 

 

 

7.2 Casos d’ús a Implementar 
 

A l’Annex III: Casos d’ús hi ha la llista de casos d’ús que haurà de suportar el client IMS: en 

aquest projecte no pretenem implementar-los tots, sinó que serà una guia de referència per a 

futures ampliacions. Al mateix temps serveix per desenvolupar ordenadament, de manera que 

l’arquitectura sigui suficientment flexible per re aprofitar el màxim codi possible i que la 

complexitat de futurs desenvolupaments no creixi excessivament. També ha de servir per aïllar 

funcionalitats. 

Els casos d’ús més importants son: 

- Registre i de-registre de la xarxa IMS mitjançant el protocol SIP. 

- Establir sessions amb altres usuaris. 

- Gestionar llistes d’usuaris online. 

- Publicar la pròpia presència i subscriure’s a la d’altres usuaris. 

- Afegir i treure mèdia (àudio, vídeo o text) dinàmicament de les sessions. 

- Afegir i treure usuaris dinàmicament de les sessions. 

- Implementar serveis suplementaris. 

 

 

7.3 Descripció de requeriments, entorn i factors limitants 
 

Els requeriments més importants son: 

- Flexibilitat: la solució ha d’estar disponible en forma de widget que qualsevol 

desenvolupador web pugui incorporar a la seva pàgina. 
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- Independència de codi: aconseguir que la part core i la part gràfica estiguin separades 

per poder oferir una API de comunicacions a desenvolupadors que vulguin canviar la 

part gràfica. 

- Lleugeresa: el client no pot malgastar recursos de la màquina de l’usuari i ha de 

carregar-se en un temps màxim d’uns pocs segons. 

- Instal·lació zero: el 100% de l’aplicació ha de ser accessible des de la web i ser 

compatible amb els navegadors més utilitzats. 

- Basar les especificacions en l’API Java JSR 289: SIP Servlet v1.1 (28) 

 

Per desenvolupar i provar l’aplicació disposarem d’una connexió entre Genaker i un partner, 

que proporcionarà l’accés al UA de SIP; a més d’una connexió ssh per veure els logs del 

servidor i reiniciar-lo si cal. Aquesta dependència pot constituir un factor limitant si les 

velocitats de desenvolupament són diferents o si els interessos en un futur deixessin de 

convergir. 

Tecnològicament el factor limitant més important és que no es pot fer un testing perfecte, 

donat que es tracta d’un escenari de desenvolupament i una arquitectura distribuïda. Tot i 

això, el nivell de testing requerit per una aplicació de projecte de final de carrera es pot 

aconseguir perfectament. 

 

 

7.4 Estudi de Viabilitat de l’Arquitectura 

 

7.4.1 ActiveX  
 

Aquesta tecnologia es va descartar per ser propietària, que només funciona en Internet 

Explorer, i perquè requereix que l’usuari instal·li plugins que probablement no tindrà instal·lats 

prèviament. Per altra banda, el client hauria crescut més que en altres arquitectures, 

degradant l’experiència d’ús. 

 

7.4.2 Flash e2e 
 

Una altra opció era fer un client 100% flash, la principal avantatge respecte ActiveX és que tots 

els navegadors el suporten, però igualment requereix instal·lar un plugin (que pràcticament 

tothom ja té instal·lat). 

De cara al projecte de final de carrera aquesta solució no presenta cap inconvenient, però a 

l’empresa li interessaria tenir una arquitectura més flexible, de manera que els mòduls estiguin 
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disponibles per a futures aplicacions. Per exemple, fer un botó de click-to-call o canviar la 

interfície gràfica del client de missatgeria IMS haurien de ser tasques senzilles un cop 

desenvolupada la API de comunicacions. 

Amb una arquitectura exclusivament flash no es podrien complir aquests requeriments donada 

la poca interactivitat dels objectes flash amb JavaScript i, en cas que s’hagués fet, estaríem 

obligant sempre a carregar totes les funcionalitats implementades encara que el programador 

GUI no les necessités. 

Un altre inconvenient, menys important que l’anterior, és que Flash és que és una tecnologia 

propietària. 

 

7.4.3 AJAX over Flash 
 

Aquesta arquitectura segueix imposant a l’usuari la instal·lació del plugin de flash però es 

compleix amb el requeriment de la flexibilitat per a la reutilització de codi, ja que es pot fer 

una arquitectura basada en funcions en JavaScript que es puguin incorporar a qualsevol 

aplicació web. Per altra banda, les peticions asíncrones en les que es basa AJAX donen molta 

flexibilitat. 

El concepte del Widget és molt interessant, ja que permet incorporar elements a qualsevol 

nova pàgina web. Per exemple, es podria fer un widget que fes el registre i gràficament fos un 

formulari, o una extensió del widget botó que implementés funcionalitats de comunicació 

sobre IMS utilitzant l’API desenvolupada en aquest projecte. 

Per altra banda, podem fer servir un framework JavaScript per desenvolupar una aplicació 

robusta, i podem dividir l’aplicació en diferents mòduls perquè el programador GUI incorpori 

només els necessaris, deixant a flash només la gestió del mèdia.  

L’inconvenient és la barreja de tecnologies, ja que el nucli segueix sent flash, i s’ha de 

solucionar la comunicació entre JavaScript i flash. 

 

 

7.5 Descripció de l’arquitectura de la solució proposada 
 

A la capa GUI, el client IMS serà un widget de comunicacions que es podrà incorporar a 

qualsevol pàgina web. Aquest widget farà servir una API de comunicacions que implementarà 

la lògica dels casos d’ús requerits, que descansa sobre una API JavaScript-Flash (funcions 

disponibles en JavaScript que si cal invoquen un objecte flash) que munta els paquets i s’ocupa 

de gestionar retransmissions i de notificar timeouts en cas que el servidor no contesti. 
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Per dur a terme el desenvolupament necessitem un entorn adequat. Concretament 

disposarem d’un servidor flash per tal de fer l’intercanvi de 

Agent), contra el que farem les peticions SIP.

 

Figura 17: Arquitectura del

 

7.5.1 Registre i Sessió
 

Per a les funcionalitats de registre, establiment/

de la sessió i gestió del mèdia

comunica amb un proxy SIP per tal de sortir a la xarxa SIP

 

7.5.2 Presència 
 

Per a implementar la presència hi havia tres alternatives: 

SIMPLE o XMPP. 

La solució del broadcasting del servidor 

desconnectat a tots els usuaris) 

saber si l’usuari està registrat o no.

- SIP/SIMPLE (29) 

El protocol SIP estableix una presència basada en que un usuari es subscriu als usuaris dels 

quals vol saber la presència, i cada cer

– RFC 3903 – (30)) per als seus subscriptors.

algun dels usuaris als que està subscrit canvia la presència.

Aquest protocol està recolzat per gegants com Microsoft

Cisco. 
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Per dur a terme el desenvolupament necessitem un entorn adequat. Concretament 

disposarem d’un servidor flash per tal de fer l’intercanvi de mèdia: connectat a un SIP UA

Agent), contra el que farem les peticions SIP. 

: Arquitectura del client IMS d'accés Web, el servidor i la interconnexió amb

Registre i Sessió 

litats de registre, establiment/manteniment de sessió, gestió de participants 

mèdia de la sessió, es fan peticions HTTP contra el 

SIP per tal de sortir a la xarxa SIP (1). 

resència hi havia tres alternatives: broadcasting del servidor, SIP

del servidor (enviar la informació de que un usuari s’ha connectat o 

desconnectat a tots els usuaris) es va descartar immediatament perquè únicament es podria 

saber si l’usuari està registrat o no. 

El protocol SIP estableix una presència basada en que un usuari es subscriu als usuaris dels 

quals vol saber la presència, i cada cert temps els usuaris publiquen la seva presència 

per als seus subscriptors. El client rep un NOTIFY – RFC 3856 

algun dels usuaris als que està subscrit canvia la presència. 

Aquest protocol està recolzat per gegants com Microsoft (el MSN Messenger el fa servir)
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Per dur a terme el desenvolupament necessitem un entorn adequat. Concretament 

dia: connectat a un SIP UA (User 

 

interconnexió amb SIP 

de sessió, gestió de participants 

l Gateway, que es 

del servidor, SIP-

(enviar la informació de que un usuari s’ha connectat o 

únicament es podria 

El protocol SIP estableix una presència basada en que un usuari es subscriu als usuaris dels 

la seva presència (PUBLISH 

RFC 3856 – (31) quan 

(el MSN Messenger el fa servir), IBM i 
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- XMPP (32) 

És un protocol basat en XML i adoptat sobretot pels clients de missatgeria web tradicionals. 

Les avantatges que ofereix son la descentralització, els estàndards oberts, la seguretat, la 

flexibilitat i el suport d’empreses com Google (Google Talk està basat en XMPP) i Sun 

Microsystems. 

Finalment es va decidir implementar la presència en SIP-SIMPLE per guardar coherència amb 

l’arquitectura IMS, per l’àmplia experiència de Genaker en SIP, i per la facilitat 

d’implementació a partir de l’API de baix nivell. 

 

7.5.3 Gestió de llistes d’usuaris 
 

Una llista d’usuaris és la informació de tots els contactes d’un usuari. Per complir amb els 

requeriments cal guardar aquestes llistes online, i s’ha optat per fer-ho a través d’un servidor 

XDM (XCAP – Configuration Access Protocol –, definit a la RFC 4825 (33)) .  

Un servidor XDM accedeix a arxius XML guardats en un repositori que contenen la informació 

dels contactes de cada usuari, amb la capacitat de manipular trossos dels arxius per a ser 

escalable i evitar problemes de concurrència. 

El client web farà peticions HTTP asíncrones per a sol·licitar llistes d’usuari,  i per afegir, 

eliminar o modificar usuaris. S’ha decidit aprofitar un servidor XDM que Genaker ja tenia 

implementat. 

 

7.5.4 Missatgeria de text 
 

Per enviar missatges de text ho farem a través de SIP-MESSAGE, que son peticions SIP que 

porten un camp amb el missatge que es vol transmetre. No cal que hi hagi sessió establerta 

per mantenir una conversa de text entre 2 usuaris. El seu comportament està definit a la RFC 

3428 (34)(extensió de SIP). 

Naturalment el client web haurà de fer les peticions HTTP equivalents, que el gateway 

convertirà en missatges SIP. 
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8. Desenvolupament de l’aplicació 
 

 

 

8.1 Introducció 
 

L’objectiu és desenvolupar un client IMS d’accés web amb les especificacions definides a 

l’apartat anterior. 

Per fer-ho utilitzarem Google Web Toolkit (35). Aquesta eina compila codi Java en diverses 

versions de Javascript adaptades i optimitzades per a cada navegador, estalviant moltes hores 

de feina debuguejant en tots els navegadors . Un altre motiu és el coneixament més ampli de 

Java que de Javascript, i la disponibilitat de millors eines per a Java. 

 

 

8.2 Casos d’ús implementats 
 

Finalment s’han implementat els casos d’ús marcats en l’Annex III: Casos d’úsno implementats. 

Seran possibles escenaris de comunicació entre dos usuaris i gestió de llistes de contactes, 

mitjançant els següents casos d’ús: 

- Registre a la xarxa IMS mitjançant usuari i contrasenya. 

- Guardar i llegir les preferències de configuració al servidor. 

- Gestió de llistes d’usuari (afegir, modificar i eliminar) a través d’un servei XDM. 

- Trucades de veu entre 2 usuaris (one to one) 

-  Xat (mitjançant SIP-MESSAGE) 

- Històric de trucades 

- Presència (end to end) 

 

Les sessions d’àudio i el registre s’han implementat a partir de l’API de baix nivell, amb crides 

SIP i utilitzant un Media Handler basat en Flash per transmetre la veu. 

El xat s’ha implementat sense sessions, mitjançant SIP MESSAGE. Es tracta de paquets SIP 

dirigits a un usuari concret, que contenen el missatge en un camp. 

Les llistes d’usuari no son res més que objectes XML guardats en un servidor XDM mitjançant 

el protocol XCAP (33) de manera que s’hi pot accedir des de qualsevol ordinador. Es poden 

afegir, treure i modificar usuaris de la llista. 
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La presència s’ha implementat extrem a extrem. El servidor no juga cap paper en aquest cas: 

quan el client A es subscriu a la presència del client B, A li envia un SUBSCRIBE a B, i B contesta 

amb un 200-OK. A continuació B envia el seu estat de presència a A mitjançant un NOTIFY, i 

per a cada canvi de presència futur B envia un altre NOTIFY a A. Les sessions establertes amb el 

SUBSCRIBE tenen una duració establerta en una capçalera. S’ha implementat de manera que 

es renovi la sessió quan ha passat el 50% del temps de vida d’aquesta. 

S’ha implementat així perquè el servidor de presència no estava desenvolupat i aquest no 

depèn de Genaker. L’arquitectura implementada és menys eficient, ja que es perden tots els 

paquets SUBSCRIBE dirigits a usuaris no connectats i els reintents provoquen un tràfic excessiu. 

Per altra banda, si es baixa molt la freqüència de reintent d’enviament de SUBSCRIBES (per no 

saturar la xarxa de paquets inútils), pot passar un temps excessiu entre que un usuari es 

registra i que nosaltres el veiem online: hem escollit un valor de 2 minuts entre reintents com a 

compromís. Per aquests motius, l’arquitectura extrem a extrem no és escalable, i caldrà 

canviar-la quan es vulgui fer una versió comercial del client IMS. 

L’històric de trucades es fa capturant els timestamps (marques temporals) en el moment 

d’establir la trucada i quan s’acaba. 

Els paràmetres de configuració es guarden en un servidor a través de peticions HTTP 

asíncrones. Es guarden en arxius Json (JavaScript Object Notation), que són arxius de text fàcils 

de llegir per humans i estructurats segons l’estandard ECMA-262 (36). Són una alternativa al 

format XML. 

 

 

8.3 Codificació i Descodificació d’àudio i vídeo 
 

IMS no limita a utilitzar un còdec determinat, però depenent del medi d’accés, la tecnologia, i 

la capacitat disponible pot ser convenient utilitzar-ne un o un altre. Bàsicament podem 

distingir entre dues famílies de coding: codificació de forma d’ona, i codificació de veu; i per a 

cada grup hi ha diferents velocitats de bit. 

Els còdecs del primer grup simplement digitalitzen formes d’ona analògiques, com en el cas de 

PCM (Pulse Code Modulation), utilitzat en la xarxa de telefonia fixa, o com en el cas de ADPCM 

(Adaptative Differencial Pulse Code Modulation), on es fa ús de predictors. Els còdecs d’aquest 

grup requereixen velocitats de bit relativament elevades, essent la més comuna 64 kbps. 

Els còdecs del segon grup utilitzen l’avantatge de saber que transmetem veu, i fan ús de 

models de veu humana per aconseguir requeriments d’ampla de banda menors. Hi ha dos 

grans subgrups: narrowband (amb fm = 8 kHz – freqüències sonores de fins a 4 kHz – ), i 

wideband (amb fm = 16 kHz – freqüències sonores de fins a 8 kHz – ).  
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El fet de desenvolupar un client online i implementar la transmissió de mèdia amb flash 

implica fer servir els còdecs que suporta aquest, de manera que no podem fer servir 

directament els còdecs contemplats en IMS, tals com AMR (Adaptative Multi-Rate audio 

codec) (37) i (38) o G.711 (39). Això implica la utilització d’un transcoder per a les trucades 

flash-SIP, que afegeix retards. 

La codificació i descodificació d’àudio en el client s’ha fet mitjançant 2 còdecs diferents: Nelly 

Moser (40) pel cas flash - flash i Speex (41) (transformat a G.711 (39) en el servidor) pel cas de 

flash a SIP. 

Per altra banda, flash encapsula els paquets amb RTMP, de manera que el gateway Flash, a 

més del transcoding també ha d’encapçular els paquets en RTP. 

 

8.3.1 Nelly Moser (40) 
 

Es tracta d’un còdec de forma d’ona propietari que requereix la versió 6 o superior de flash. En 

funció de la qualitat que es faci servir (mic. rate) requereix entre 11,025 kbps i 88,2 kbps. 

Només es fa servir en sessions flash a flash per a versions de flash anteriors a la 10, ja que es 

tracta d’un codi propietari i és menys eficient que Speex. 

 

8.3.2 Speex (41) 
 

És un còdec lliure que requereix la versió 10 o superior de flash (recomanada com a mínim la 

versió 10.0.22.87 per un bug que es va corregir en aquesta versió). Speex està dissenyat per a 

la transmissió de veu, de manera que aprofita molt millor els recursos que Nelly Moser per 

aquest propòsit. En el client IMS fem servir la versió Speex Wideband (fm = 16kHz). 

 

8.3.3 G.711 (39) 
 

És un còdec estàndard de la ITU-T  dissenyat per representar senyals de veu humana que 

utilitza un freqüència de mostreig fm = 8kHz (tolerància de ±50 ppm). El flux de dades és de 64 

kbps i és el que es fa servir en xarxes XDSI. 

Existeixen dos algoritmes principals: el µ-law (utilitzat a USA i Japó), i l’A-law (utilitzat a Europa 

i la resta del mon). L’A-law va ser dissenyat específicament per ser implementat en ordinadors. 

Aquest còdec serà apte per connexions de banda ampla (ADSL, HSPA i LTE) , però no per a 

connexions GPRS, WCDM o HSDPA (degut a l’enllaç de pujada de baixa capacitat). 
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8.4 Descripció general de l’Arquitectura de Classes i les 
Principals Tecnologies implementades

 

Al desenvolupar el projecte amb GWT

en Java, de manera que es pot definir una arquitectura més concreta 

JavaScript ( on no es fan servir classes 

Bàsicament el projecte es divideix en l

User Interface). L’objectiu d’aquest disseny és que la 

disposar elements a la pantalla, i 

sobre l’API. 

 

Figura 

 

L’arquitectura de l’API de comunicacions 

JavaScript i es comunica amb

funcionalitats i que implementen la 

classe que envolta l’API). 

Els managers més complexes

s’han definit interfícies que han d’implementar les classes de la 

                        
2
 Listener: Classe que implementa certes funcions
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Descripció general de l’Arquitectura de Classes i les 
ipals Tecnologies implementades 

Al desenvolupar el projecte amb GWT (Google Web Toolkit), s’implementen classes i interfícies

, de manera que es pot definir una arquitectura més concreta i robusta 

JavaScript ( on no es fan servir classes sinó prototips que es poden extendre). 

Bàsicament el projecte es divideix en l’API de comunicacions i la part gràfica o 

). L’objectiu d’aquest disseny és que la GUI només s’hagi de preocupar de 

disposar elements a la pantalla, i tota la gestió de sessions, usuaris, registre, etc

Figura 18: Arquitectura de l’API de comunicacions 

de comunicacions es basa en una classe que envolta l’

i es comunica amb els managers, que son classes especialitzades dividides per 

implementen la interfície “IFlashGatewayListener” (són 

complexes s’han desenvolupat mitjançant màquines d’estats 

s’han definit interfícies que han d’implementar les classes de la GUI. 

                         
: Classe que implementa certes funcions callback que seran cridades quan correspon.
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8.4.1 API de baix nivell 

 

Es parteix d’una API Javascript de baix nivell (basada en el JSR-289 (28)) que es comunica 

directament amb un gateway flash/SIP i té les funcionalitats de manteniment de sessió i 

retransmissions. Per tant la fiabilitat de la comunicació descansa sobre aquesta API. 

He desenvolupat una classe Java equivalent amb les crides natives JavaScript de cada funció 

disponible, per tal de fer-la servir amb comoditat. El mateix package també conté 4 subclasses 

(extensions de JavaScriptObject) que equivalen al “FlashGateway”, “SipJsRequest”, 

“SipJsResponse” i “SipJsSession”. A dintre de cada classe simplement hi ha les funcions de 

JavaScript de l’API de baix nivell cridades amb mètodes natius, de manera que es puguin fer 

servir en qualsevol lloc del projecte. 

La funció d’aquesta classe a l’arquitectura del projecte és la de repetidor ja que simplement 

envia les peticions de crear peticions o respostes, i envia les peticions o respostes que rebem a 

tots els listeners que té subscrits, per tal de distribuir el codi entre els managers especialitzats. 

 

8.4.2 Classes de comunicacions 
 

En aquest apartat analitzem una per una totes les classes de comunicació (o sigui, les que 

formaran l’API Java-GWT d’alt nivell). Per les classes que es fan a partir de màquines d’estats, 

es mostren els diagrames. Els diagrames de paquets estan a l’Annex IV: Diagrames de 

seqüència, ja que ocupen bastant espai i és una informació no tan important com la mostrada 

en aquest apartat del treball. 

 

8.4.2.1 Manager 
 

És una classe mare, de la qual hereten tots els managers (Register, Sessions, BuddyList, 

Presence, Chat, Configuration, Settings). Implementa les funcionalitats comunes de tots els 

managers, com afegir o eliminar listeners. 

El detonant per a realitzar-la va ser el fet que els notifyListeners fossin “zones crítiques”3, 

perquè si un callback eliminava o afegia algun listener  es provocava un desplaçament de 

l’índex del vector que feia que no es cridessin els callbacks de tots els listeners o que es 

cridéssin funcions inexistents: de manera que es va fer que els listeners no es poguessin borrar 

o afegir fins que no s’hagués acabat de notificar (implementat mitjançant un timer, ja que amb 

aplicacions web encara no hi ha multithread i per tant no es poden aplicar les solucions 

típiques de programació concurrent).  

                         
3
 En aplicacions web encara no hi ha multithread, de manera que no existeixen zones critiques per 

concurrència. S’utilitza aquest terme pel fet de que executar el codi de la zona crítica impliqui alguna 
restricció. 
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Això es va implementar mitjançant uns flags que modifiquen els valors d’una màscara binària 

de 32 bits. 

 
Figura 19: Funcions de la classe Manager 

Posteriorment es va veure la necessitat d’assignar 
prioritats als listeners, cridant primer els callbacks dels 
listeners de prioritat zero (reservada a les classes de 
l’API de comunicacions, si s’assigna prioritat zero a una 
classe de la GUI poden sorgir comportaments 
inesperats). 
 

 

8.4.2.2 RegisterManager 
 

S’ha creat una classe per fer el registre IMS. En aquesta classe es crea l’objecte FlashGateway i 

es fa el registre. També es defineixen els callbacks que s’executaran quan rebem missatges 

entrants (és listener del FlashGateway).  

 

Figura 20: Funcions de la classe "RegisterManager" 

 

El RegisterManager és un singleton (classe que només permet fer una instància d’ella mateixa), 

i implementa la següent màquina d’estats: 

 

Figura 21: Màquina d'estats de la classe "RegisterManager" 

 

Manager

+ArrayList<Object> myListeners

+addListener(Object listener)
+removeListener(Object listener)
+removeAllListeners()
+takeFlag(int flagNumber)
+returnFlag(int flagNumber)

RegisterManager extends Manager

+RegisterStateMachine state (possible values: stateMachine constants)

+public void initialize(String uri, String pw, String sipASAddress, String proxy, String outboundProxy, String rtmpAddress)
+register(String uri, String pw)
+deregister()
+processEvent(String method, String status, Object response)
+getState()
+isRegistered()
+resset()
+dispose()
+readyForDeregister()

DEREGISTERED

REGISTER_IN_PROGRESS

DEREGISTER_IN_PROGRESS

REGISTERED

register();

200 OK of REGISTER received

deregister

200 OK of REGISTER(0) received

registerTimeout, registerFailure

START_STOP

initialize

deregisterTimeout o deregisterFailure. Destroy API and initialize again

registerTimeout / Failure

received responses  that should be impossible

DEREGISTER_INTENTION

send DEREGISTER

register Timeout / Failure
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Els estats més importants són DEREGISTERED i REGISTERED, i els processos per arribar a cada 

punt. Quan s’envia el missatge REGISTER es passa de l’estat DEREGISTERED al 

REGISTER_IN_PROGRESS, en cas que es rebi un 200OK es passa a REGISTERED, en qualsevol 

altre cas (timeout, usuari incorrecte, ...) es torna a DEREGISTERED.  

Quan l’usuari es vol desregistrar es passa a l’estat DEREGISTER_INTENTION i es crida el callback 

beforeDeregister(), tots els listeners de prioritat zero (màxima) han de cridar la funció 

readyForDeregister() quan estiguin a punt per desregistrar a l’usuari, i a continuació s’envia un 

missatge REGISTER amb temps d’expiració 0: si es rep el 200OK es passa a DEREGISTERED, en 

qualsevol altre cas es destrueix l’objecte i es torna a crear (es va a START_STOP i es fa un 

initialize). 

S’ha definit un listener, anomenat IRegisterListener, implementat per la GUI, i que defineix els 

callbacks que es criden: 

 

Figura 22: Callbacks del listener "IRegisterListener" 

Els listeners seran notificats de si el registre/desregistre ha tingut èxit o no i en aquest últim 

cas el motiu pel qual no ha tingut èxit. 

Un cop completat el procés de registre, el codi JavaScript corresponent a la instància de la 

classe RegisterManager (embeguda en un navegador) queda unívocament associada a una 

identitat SIP determinada i, per tant, accessible per a comunicacions, dins el domini SIP/IMS. 

  

IRegisterListener

+registered()
+registerTimeout()
+registerFailure(String reason)
+deregistered()
+deregisterTimeout()
+deregisterFailure(String reason)
+beforeDeregister()
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8.4.2.3 SessionsManager 

 

Classe que té els  mètodes per la gestió de sessions: crear una sessió, finalitzar, no acceptar... 

és listener del FlashGateway i té com a listeners els objectes Call de la GUI: 

 

Figura 23: Funcions de la classe "SessionsManager" 

 

Degut a que volem suportar varies sessions simultànies, el SessionsManager té un vector 

d’objectes Session, que representen cadascuna de les sessions. Tota la lògica està 

implementada a la classe SessionsManager, i els objectes Session només serveixen com a 

objectes passius que contenen tota la informació sobre aquestes (estat, nombre de 

participants, etc.). La classe Session és de la següent manera: 

 

Figura 24: Funcions i atributs de la classe "Session" 

 

 

 

 

 

SessionsManager extends Manager

+<SipJsSession> session array list

+newCall(ArrayList<String> participants)
+endCall(String callId)
+acceptIncomingCall(Object inv)
+rejectIncomingCall(Object inv)
+cancelCall(String callId)
+processEvent(String method, String status, Object received)
+dispose()

Session

+SipJsSession sessionObject
+SessionsStateMachine state
+boolean wannaCancel
+ArrayList<String> participants

+initialize()
+addParticipant(String uri)
+addParticipants(ArrayList<String> participantsToAdd)
+removeParticipant(String uri)
+removeParticipants(ArrayList<String> uris)
+removeAllParticipants()
+getsessionObject()
+setsessionObject(SipJsSession object)
+getParticipants()
+getWannaCancel()
+setWannaCancel(boolean wannaCancel)
+contains(String uri)
+participanteAreExactly(ArrayList<String> uris)
+numberOfParticipants()
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I implementen la següent màquina d’estats (tot i que els canvis d’estat es controlen també des 

del SessionsManager): 

 

Figura 25: Màquina d'estats de la classe "Session" 

 

Els estat més importants són NO_CALL i IN_CALL. Que equivalen a no tenir la trucada activa i a 

estar en plena sessió respectivament. Quan iniciem una trucada passem a l’estat 

BEFORE_INVITING, cridem el Media Handler i si tot va bé enviem el missatge INVITE i passem a 

l’estat CALL_IN_PROGRESS. Quan rebem la resposta provisional 180, passem a RINGING (i 

sabem que l’altre usuari ha rebut la nostra petició). Si l’usuari remot accepta la trucada rebem 

un 200 OK i passem a l’estat IN_CALL.  

Si cancel·lem la trucada abans que s’estableixi (i després de rebre la resposta provisional) 

passem a l’estat CANCELING_CALL i enviem el missatge CANCEL. Si volem cancel·lar abans de 

rebre el 180 (provisional), posem la variable WannaCancel a true (ja que d’acord amb el 

protocol SIP els paquets CANCEL només es poden enviar després de rebre la resposta 

provisional i abans de rebre el 200 OK), de manera que tan bon punt rebem la resposta 

provisional enviarem el CANCEL. Si l’usuari vol cancel·lar abans d’enviar l’INIVTE simplement 

avortem i no l’enviem. Si després de posar el wannaCancel a true enlloc de rebre una resposta 

provisional rebem un 200 OK enviem un BYE, ja que d’altra manera violaríem el protocol. En 

qualsevol cas tot aquest procés de cancel·lació queda ocult als desenvolupadors de la GUI. 

 

El procés d’establiment de sessions entrants és anàleg a l’anterior amb el sentit contrari dels 

paquets, no obstant s’han creat estats diferents per gestionar les peculiaritats i per aïllar els 

dos processos (de manera que un canvi en el mecanisme d’establiment de sessions sortint no 

provoqui problemes en el procés d’establiment de les entrants). 

START_STOP

NO_CALL

CALL_IN_PROGRESS

entry/sound = Line or Incoming

CANCELING_CALL

IN_CALL

ENDCALL_IN_PROGRESS

initialize()

newCallTimeout, Rejected, Failure

newCallSuccess

cancelCall / wannaCancel = true

cancelCallSuccess

cancelCallTimeout, Failure

endCall / wannaCancel = true

endCallSuccess endCallTimeout, Failure

endCallByRemoteUser (BYE or CANCEL from remote create 200 OK in both cases)

other case. Warning

other case Warning

other case Warning

Destroy Session object

RINGING

entry/sound = ringing or incoming
180 received

wannaCancel?

200OK received, check wannaCall

BEFORE_INVITING

newCall

newCallInviteSent

cancelCall

cancelled before sending INVITE

BEFORE_ACCEPT_OR_REJECT

do/send 180 provisional

incomingCall
rejectIncomingCall

ACCEPTED

acceptIncomingCall

incomingCallCanceled

mediaError, incomingCallCanceled, forceFinishCall
200 OK sent

ACK received
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Quan rebem un paquet INVITE passem a l’estat BEFORE_ACCEPT_OR_REJECT, si rebutgem la 

trucada, s’arriba al timeout o l’usuari remot la cancel·la, destruïm l’objecte. Si acceptem 

passem a l’estat ACCEPTED, on enviem el paquet 200OK en el callback del mediaHandler; al 

rebre l’ACK passem a IN_CALL. 

Podem rebutjar la trucada només en l’estat BEFORE_ACCEPT_OR_REJECT, a partir d’aquest 

moment haurem d’esperar a estar a IN_CALL per acabar la trucada. 

 

Per finalitzar una sessió correctament establerta enviem un BYE i passem a l’estat 

ENDCALL_IN_PROGRESS i passi el que passi destruirem l’objecte Session. Per paquets BYE 

entrants simplement responem un 200 OK i destruïm l’objecte Session. 

 

Els objectes de la GUI que necessitin actuar en funció de l’estat de les sessions hauran 

d’implementar la següent interfície:  

 

Figura 26: Callbacks del listener "ISessionsListener" 

 

Els listeners seran notificats de trucades entrants, èxit o fracàs de trucades sortints, 

cancel·lacions / rebutjos, finalitzacions de trucades per part de l’usuari remot i èxit o fracàs de 

finalitzacions de trucades per part nostra. També es notificarà el cas que s’hagi forçat la 

finalització de trucada (per exemple, per part del servidor). 

  

ISessionsListener

+newCallInviteSent(String callId)
+newCallSuccess(String callId)
+newCallTimeout(String callId)
+newCallRejected(String callId)
+newCallFailure(String callId, String reason)
+incomingCall(String from, String callId)
+incomingCallEstablished(String callId)
+incomingCallCanceled(String callId)
+incomingCallFailure(String callId)
+endCallByeSent(String callId)
+endCallSuccess(String callId)
+endCallTimeout(String callId)
+endCallFailure(String callId)
+endCallByRemoteUser(String callId)
+cancelCallSuccess(String callId)
+cancelCallTimeout(String callId)
+cancelCallFailure(String callId, String reason)
+forcedEndCall()
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8.4.2.4 BuddyListManager 

 

La BuddyList  té els mètodes per a la gestió de llistes d’usuaris. Aquesta classe no es comunica 

amb l’API de baix nivell, ja que no transmet mèdia ni paquets SIP. En canvi fa peticions 

directament al servidor XDM a través de HTTP utilitzant objectes de tipus JSON transmesos per 

peticions GET com a paràmetres de la URL. 

 

Figura 27: Funcions de la classe "BuddyListManager" 

 

Gestiona les funcionalitats d’afegir, treure i modificar usuaris de la llista. En cada cas els canvis 

son notificats immediatament al servidor. També implementa la funcionalitat de demanar la 

llista d’usuaris al servidor (prèvia identificació mitjançant nom d’usuari i contrasenya, ja que el 

servidor XDM no és el mateix que el Flash Gateway ni es comunica amb aquest). 

 

Els elements de la GUI que hagin d’actuar d’acord amb les llistes d’usuaris hauran 

d’implementar la següent interfície: 

 

Figura 28: Callbacks del listener "ISessionsListener" 

 

Les classes que implementin aquesta interfície seran notificades de l’èxit o el fracàs de la 

petició d’afegir, editar o eliminar un usuari, se’ls hi passarà un vector de contactes com a 

resposta de la petició d’obtenir la llista d’usuaris (getContacts), i en cas que això falli se les 

notificarà explicant el motiu. 

BuddyListManager extends Manager

+initialize(String urlXdm, String username, String password)
+getRequestId()
+addContact(Contact contact)
+removeContact(Contact contact)
+updateContact(Contact contact)
+getContacts()

IBuddyListListener

+notifyContactAdded(Contact contact)
+notifyAddContactFailure(Contact contact, Error error)
+notifyContactRemoved(Contact contact)
+notifyRemoveContactFailure(Contact contact, Error error)
+notifyContactUpdated(Contact contact)
+notifyUpdateContactFailure(Contact contact, Error error)
+notifyGetContacts(ArrayList<Contact> contacts)
+notifyGetContactsFailure(Error error)
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Figura 29: Objecte Contact 

Els contactes es modelen amb instàncies de la classe Contact. La 
informació més important de cada Contact és la id (SIP URI), que 
l’identifica unívocament en SIP.  
El camp oldId serveix perquè el servidor sàpiga quin contacte ha de 
modificar quan volem canviar la SPI URI d’un contacte de la llista. 
 
La resta de camps són simplement informatius i la GUI té la opció de 
mostrar-los. 

 

 

8.4.2.5 ChatManager 
 

El ChatManager té els mètodes per a la gestió de missatges de text, tan entrants com sortints. 

Es basa en l’API de baix nivell per crear els missatges SIP i estableix un camp amb el contingut 

del missatge. Dona l’opció d’enviar missatges amb o sense sessió establerta. 

 

Figura 30: Funcions de la classe "ChatManager" 

 

Els elements de la GUI que hagin de mostrar els missatges o actuar en conseqüència del 

resultat d’enviar missatges, han d’implementar la següent interfície: 

 

Figura 31: Callbacks del listener "IChatListener" 

 

A les classes que implementin aquesta interfície se’ls hi notificarà els missatges entrants i l’èxit 

o el fracàs de missatges sortint. 

 

 

Contact

+displayName
+firstName
+lastName
+id
+oldId

ChatManager extends Manager

+sendMessage(String Message, String to)
+sendMessageNoSession(String Message, String[] to)

IChatListener

+sendMessageSuccess()
+sendMessageFailure(String reason)
+IncomingMessageNoSession(String Message, String from)
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8.4.2.6 PresenceManager 

 

El manager de presència implementa el servei de presència SIP-SIMPLE extrem a extrem: o 

sigui, que no hi ha servidor de presència entre usuaris. La creació de paquets SUBSCRIBE i 

NOTIFY es basa en l’API de baix nivell. No es creen missatges PUBLISH perquè al ser extrem a 

extrem no hi ha cap servidor on publicar la pres. Aquest manager és listener del 

BuddyListManager i del RegisterManager. 

Quan rebem la llista d’usuaris (notificat pel BuddyListManager) enviem un missatge SUBSCRIBE  

a cada usuari de la llista. Si rebem resposta 200OK programem un nou enviament al cap del 

50% del temps de vida de la sessió de presència. Quan rebem el NOTIFY notifiquem a la GUI la 

presència de l’usuari que l’envia. Si la resposta al SUBSCRIBE no és 200OK programem el nou 

enviament al cap de 2 minuts (valor escollit com a compromís per no saturar la xarxa de 

paquets SUBSCRIBE i per tenir un retard de presència acceptable – mitja d’un minut). 

Si rebem un SUBSCRIBE contestem amb un 200OK, i per tots els canvis de presència que es 

produeixin enviem un NOTIFY a tots els usuaris que estiguin subscrits a la nostra presència (si 

no fos extrem a extrem aquesta funcionalitat l’hauria d’implementar el servidor). 

De cara al programador de la GUI, el PresenceManager disposa d’aquestes funcions 

 

Figura 32: Funcions de la classe "PresenceManager" 

 

I les classes listeners han d’implementar la següent interfície: 

 

Figura 33: Callbacks del listener "IChatListener" 

 

PresenceManager extends Manager

+subscribe(String uri)
+unsubscribe(String uri)
+unsubscribeAll()
+setPresence(String status)

IPresenceListener

+subscribeSuccess(String uri)
+subscribeFailure(String uri, String reason)
+unsubscribeSuccess(String uri)
+unsubscribeFailure(String uri, String reason)
+setPresenceSuccess()
+setPresenceFailure(String reason)
+incomingPresence(String uri, String status)
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8.4.2.7 SessionsHistoryManager 

 

L’històric de trucades és un listener del SessionsManager, i es recolza en objectes de tipus 

Historical per guardar la informació sobre cada trucada. 

Quan s’estableix una trucada guarda una marca temporal. Si la trucada té èxit guarda una altra 

marca temporal a la seva finalització. Si no té èxit enlloc de la marca temporal de finalització 

guarda el motiu del fracàs de la trucada. 

En el futur es preveu que aquesta classe guardi els històrics de trucades en el servidor, de 

manera que s’han contemplat les funcionalitats d’accés a aquest. Les funcions que estaran 

disponibles son les següents: 

 

Figura 34: Funcions de la classe "SessionsHistoryManager" 

 

 
Figura 35: Atributs de la classe "Historical" 

 
 
 
La classe Historical que serveix per guardar la 
informació de cada trucada té els següents 
atributs: 
 
 

 

Els listeners hauran d’implementar la següent interfície: 

 

 

Figura 36: Callbacks del listener "ISessionsHistoryListener" 

 

SessionsHistoryManager extends Manager implements ISessionsListener

+initialize(String url, String user, String pw)
+getHistory()
+clearHistory()

Historical

+state
+ArrayList<Contact> participants
+double start
+double finish

ISessionsHistoryListener

+getHistorySuccess(ArrayList<Historical> historicalData)
+getHistoryFailure(String reason)
+historyData(Historical data)
+clearHistorySuccess()
+clearHistoryFailure(String reason)
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8.4.2.8 SettingsManager 

 

Aquest manager gestiona els paràmetres de configuració de l’aplicació. Actualment es guarden 

només 2 atributs: si volem resposta automàtica o manual de trucades, i si volem timbres de 

trucada o no. Aquest manager simplement accedeix a un arxiu Json del servidor i llegeix o 

escriu els valors corresponents. Les funcions que implementa son les següents: 

 

Figura 37: Funcions de la classe "SettingsManager" 

 

Els atributs es guarden en objectes de tipus Settings: 

 

Figura 38: Atributs de la classe "Settings" 

 

Els elements de la GUI que necessitin actuar en conseqüència, han d’implementar la següent 

interfície: 

 

Figura 39: Callbacks del listener "ISettingsListener" 

 

 

SettingsManager extends Manager

+setSettings(Settings settings)
+setAutoResponse(boolean auto)
+setSoundEnabled(boolean enabled)
+getSettings()
+getAutoResponse()
+getSoundEnabled()

Settings

+getAutomaticResponse()
+getSoundEnabled()
+setAutomaticResponse(boolean auto)
+setSoundEnabled(boolean enabled)

ISettingsListener

+setSettingsSuccess()
+setSettingsFailure(String reason)
+getSettingsSuccess()
+getSettingsFailure(String reason)
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8.4.3 Classes de la interfície d’usuari 

 

Per la interfície d’usuari no s’ha fet un estudi tan detallat amb UML com en el cas de les classes 

de comunicacions, ja que no és l’objectiu principal del projecte i la robustesa no és tan crítica, 

donat que no hi ha algoritmes complicats. S’ha fet servir la llibreria GWT-Ext (42): es tracta 

d’una llibreria gràfica JavaScript  (Ext) per la qual existeix un equivalent en Google Web Toolkit. 

 

L’objectiu de les classes desenvolupades és disposar de les funcionalitats implementades en 

les classes de comunicacions amb un entorn gràfic amigable. S’ha optat per fer una GUI 

semblant als clients de missatgeria més populars com Skype o Messenger per la familiaritat de 

la majoria d’usuaris amb aquestes interfícies.  

També s’han implementat controls de pestanyes (de manera que només pots tenir una 

pestanya de tipus conversa i una pestanya de tipus Edit per a cada usuari), un sistema de 

notificació de missatges i trucades entrants, i s’han corregit bugs que s’han anat detectant. 
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8.5 Reptes i solucions tecnològiques. 
 

8.5.1 Codi reutilitzable 
 

Per tal de fer el codi el màxim reutilitzable possible s’ha optat per fer servir l’entorn de 

desenvolupament GWT (Google Web Toolkit). D’aquesta manera es programa en Java i es 

poden fer servir les classes en diferents projectes exportant-les com a llibreries jar. Per altra 

banda, es pot compilar el projecte, de manera que disposem de la llibreria traduïda a 

JavaScript, i tenim la possibilitat d’incloure-la en projectes no realitzats amb GWT. 

Un exemple de la reutilització del codi Java és l’ús de la classe “Manager” per desenvolupar els 

managers de l’API de comunicacions. En aquesta classe descansa la robustesa en alguns 

algoritmes com el comentat en l’apartat anterior respecte la zona crítica notifyListeners. 

 

8.5.2 Comunicació amb Flash 
 

Les funcions d’ ActionScript (llenguatge de programació de flash) es criden des de JavaScript 

passant paràmetres en forma de cadena de caràcters (String), i es defineixen uns callbacks a 

JavaScript que es poden cridar des d’ActionScript també passant cadenes de caràcters.  

Finalment la comunicació amb Flash no ha sigut cap problema, ja que l’API de baix nivell ha 

sigut l’encarregada de solucionar-ho. De manera que únicament s’han hagut de cridar les 

funcions de JavaScript (que a la seva vegada cridaven funcions de flash, o intercanviaven 

paràmetres) a través de mètodes natius definits en una classe Java utilitzada en Google Web 

Toolkit. 

 

8.5.3 Regles Agile de desenvolupament de software 
 

Per a desenvolupar software robust i escalable, cal seguir una metodologia com Agile (43). La 

idea principal és que el codi no només compili i funcioni correctament, sinó que un 

programador pugui llegir-lo, entendre’l i ampliar-lo sense gran esforç. Aquest punt és 

important sobretot en projectes on col·labora tot un equip, i implica seguir unes regles. Les 

més bàsiques són: 

- Escollir noms de variables i funcions no ambigus i coherents amb el paper que tenen. 

- Cada funció ha de fer només una cosa, en un nivell d’abstracció concret, i tenir la 

mínima longitud possible. 

- Les classes han d’unir funcionalitats similars o que serveixin per a un objectiu comú. 

- Els comentaris no haurien de fer falta, ja que el codi s’ha d’explicar sol. Si són 

necessaris, fer-los el màxim de clars possible. 

- Tabular les línies d’acord amb el nivell de jerarquia. 
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8.5.4 Interoperabilitat Java / 

 

Figura 40: Arquitectura Java / JavaScript

 

Exemple: 

native String hola (String name) /*
  var re = “hola “+name
  return re; 
}-*/; 

 

El requisit de disposar de les funcions i 

la poca urgència i importància des del punt de vista acadèmic de telecomunicacions. El temps 

invertit a investigar més no s’hauria vist justificat.  Si bé de cara al futur és estratègicament 

interessant, a curt termini no t

obliga al desenvolupador GUI a utilitzar GWT.

És bastant trivial exportar les funci

de JavaScript (posant @Export

que la següent funció ha d’estar disponible amb el 

conseqüència). 

Però no és tan trivial aconseguir que el 

com a callbacks. La màxima aproximació que s’ha aconseguit d’això ha sigut cridar una funció 

nativa JavaScript dins el cos del 

les definides en els apartats anteriors.

Aquesta solució, si bé és una bona aproximació, 

programació orientada a objecte, ja que tots els prototips (

JavaScript) haurien de passar per exactament la mateixa  fu

hauria de posar tot el codi a executar quan passi algun esdeveniment (per exemple, rebre una 

trucada entrant) en una funció que nosaltres li definiríem: és una sol
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Interoperabilitat Java / JavaScript 

 

: Arquitectura Java / JavaScript 

L’elecció de fer servir GWT ha generat un nou 

repte: aconseguir que l’ API d’alt nivell 

fer servir tan com a classe de GWT incorporada 

en un projecte com també codi 

incloure en qualsevol aplicació que no faci 

servir GWT. 

Per cridar funcions de JavaScript de l’API de 

comunicacions Flash s’ha fet servir el JSNI 

(mètodes Natius, per programar en JavaScript 

dins d’un projecte GWT). 

(String name) /* -{ 
var re = “hola “+name ; 

El requisit de disposar de les funcions i callbacks en JavaScript finalment s’ha 

la poca urgència i importància des del punt de vista acadèmic de telecomunicacions. El temps 

r més no s’hauria vist justificat.  Si bé de cara al futur és estratègicament 

interessant, a curt termini no té gaire interès donat que no aportaria cap valor afegit, si bé 

obliga al desenvolupador GUI a utilitzar GWT. 

exportar les funcions de Java perquè estiguin disponibles per accedir

@Export abans de definir la funció, el compilador de GWT 

que la següent funció ha d’estar disponible amb el mateix nom en JavaScript i 

és tan trivial aconseguir que el desenvolupador pugui definir les func

. La màxima aproximació que s’ha aconseguit d’això ha sigut cridar una funció 

nativa JavaScript dins el cos del callback implementat en un listener de qualsevol interfície de 

les definides en els apartats anteriors. 

Aquesta solució, si bé és una bona aproximació, té el problema de que es perd el concepte de 

programació orientada a objecte, ja que tots els prototips (equivalent del concepte classe

JavaScript) haurien de passar per exactament la mateixa  funció callback. El programador GUI 

hauria de posar tot el codi a executar quan passi algun esdeveniment (per exemple, rebre una 

trucada entrant) en una funció que nosaltres li definiríem: és una solució poc elegant.
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L’elecció de fer servir GWT ha generat un nou 

d’alt nivell es pugui 

com a classe de GWT incorporada 

en un projecte com també codi JavaScript per 

en qualsevol aplicació que no faci 

Per cridar funcions de JavaScript de l’API de 

comunicacions Flash s’ha fet servir el JSNI 

(mètodes Natius, per programar en JavaScript 

finalment s’ha ajornat, degut a 

la poca urgència i importància des del punt de vista acadèmic de telecomunicacions. El temps 

r més no s’hauria vist justificat.  Si bé de cara al futur és estratègicament 

donat que no aportaria cap valor afegit, si bé 

ons de Java perquè estiguin disponibles per accedir-hi des 

abans de definir la funció, el compilador de GWT interpretarà 

nom en JavaScript i actuarà en 

desenvolupador pugui definir les funcions a executar 

. La màxima aproximació que s’ha aconseguit d’això ha sigut cridar una funció 

de qualsevol interfície de 

té el problema de que es perd el concepte de 

l concepte classe en 

. El programador GUI 

hauria de posar tot el codi a executar quan passi algun esdeveniment (per exemple, rebre una 

ució poc elegant. 
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8.5.5 Interoperabilitat entre diferents navegadors 

 

Google Web Toolkit fa una versió del codi per a cada navegador, ja que cadascun interpreta el 

codi JavaScript a la seva manera i té les seves particularitats. Existeix l’estàndard W34, que 

regula com els navegadors han d’interpretar el codi HTML, CSS, DOM, etc. però  no tots els 

navegadors ho segueixen al peu de la lletra. Fent el test Acid35, veiem que els que compleixen 

millor els estàndards son  Google Chrome i Safari (100 punts) , i el pitjor és Microsoft Internet 

Explorer (20 punts), tot i ser el més utilitzat: 

Navegador IE 8 FireFox 3 Chrome 3 Opera 9 Safari 4 

Resultat Acid3 20 72 100 84 100 
Figura 41: Percentatge d’estandardització dels navegadors més populars 

 

A l’hora de desenvolupar el projecte no ens hem hagut de preocupar gaire per aquest aspecte, 

però sí que hem provar l’aplicació en diferents navegadors, ja que les parts no desenvolupades 

en GWT (com l’API de baix nivell o el codi HTML de la web) poden ser sensibles al navegador. 

Bàsicament hem detectat diferències gràfiques, i en el cas d’Internet Explorer, moltes vegades 

no funcionava per l’ordre de càrrega dels arxius JavaScript, per corregir-ho vam posat un 

retard entre la càrrega del flashgateway.js i els següents mòduls, només per a IE. 

Investigant un error de càrrega en Chrome i Safari, es va descobrir que el codi HTML no estava 

estandarditzat. Un cop fets els canvis per passar el test de W3C6, aquest problema es va 

solucionar. 

Finalment funciona en els navegadors més utilitzats excepte en Opera, els resultats són els 

següents: 

Test Navegadors 

data 04/12/2009 
SO Windos XP, SP2 

  funciona? Observacions 

IE 6 Sí problema transparències arxius png 
IE 7 Sí 
IE 8 Sí 
Firefox 2 Sí 
Firefox 3 Sí 
Firefox 3.5 Sí 

Safari 3.0 Sí 
Safari 4.0 Sí 
Chrome 3.0 Sí 
Opera 9 No Després d’avortar una trucada

7
, no es criden mai més els callbacks 

Opera 10 No Després d’avortar una trucada, no es criden mai més els callbacks 
 

Figura 42: Resultats del test d'interoperabilitat del client IMS amb diferents navegadors 

                         
4
 http://www.w3.org/ 

5
 És un test de nivell d’estandardització del navegador. Es pot realitzar a http://acid3.acidtests.org/ 

6
 http://validator.w3.org/ 

7
 “avortar una trucada” significa acabar la sessió abans que l’INVITE s’hagi enviat. 
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8.6 Conclusions 
 

El desenvolupament del client IMS ha servit per aprendre sobre metodologies de 

desenvolupament de software, la disciplina de la correcció de bugs, i millores en el programa. 

 

He vist que realment a l’hora de desenvolupar un programa, el més important és la feina 

prèvia a escriure codi. S’ha de definir molt bé l’arquitectura de classes i, en el cas d’haver 

d’implementar protocols de comunicació, les màquines d’estats són de vital importància, ja 

que d’altra manera qualsevol cas d’ús no nominal que no haguéssim contemplat, podria 

desembocar en una situació descontrolada i potencialment inestable. S’ha vist la importància 

de fer servir una eina de disseny d’arquitectures de programació tipus UML. 

Per altra banda, escollir eines adequades a les necessitats de desenvolupament també és 

important. Per a l’aplicació IMS s’ha utilitzat Eclipse8 amb el plugin de Google Web Toolkit, 

aprofitant així el paradigma de la programació orientada a objectes (amb la possibilitat 

d’escriure en Java enlloc de en JavaScript), les avantatges d’un entorn de treball intel·ligent 

com Eclipse, i la compilació prement un botó (enlloc d’executant manualment un script) 

gràcies al plugin de GWT. 

 

Escriure el codi és simplement traduir la feina prèvia, en aquest cas a Java. No obstant això, 

sempre hi ha situacions que no s’han tingut en compte a la fase de disseny, i apareixen mentre 

es programa. En aquest cas, si es requereix un canvi que afecta a l’arquitectura, s’ha de 

modificar l’UML per saber sempre què s’ha implementat. 

Per altra banda s’ha vist la importància d’utilitzar una metodologia de desenvolupament com 

Agile (43) per fer el codi llegible i ampliable fàcilment per a un programador diferent al que 

l’ha generat. 

Inevitablement sempre apareixen bugs. Un cop l’aplicació està desenvolupada s’ha de seguir 

una metodologia de testing per localitzar aquests bugs i corregir-los.  

Tot això m’ha fet guanyar molta experiència en programació en Java i he hagut de superar 

bastants reptes. 

Finalment, en el següent capítol passem a analitzar el performance de l’aplicació, que és la fase 

que tanca el cicle del desenvolupament i permet confeccionar la documentació de l’API, de 

manera que els possibles clients puguin analitzar objectivament la conveniència d’utilitzar-la. 

  

                         
8
 Eclipse és un software lliure per a programació multi-llenguatge. Per a més informació visitar 

http://www.eclipse.org/ 
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9. Avaluació de 
 

 

 

9.1 Introducció i objectius
 

Per avaluar l’aplicació es poden distingir bàsicament dos grups de característiques a a

el comportament de l’aplicació de cara a l’usuari/programador 

comunicacions (ample de banda, retard i jitter).

Figura 

 

L’objectiu d’aquest apartat és dissenyar un pla de 

per veure com es comporta, detectar i corregir possibles bugs. 

L’anàlisi detallat del punt C (retards, jitter, etc.) el deixem pel següent apartat per fer un an

paral·lel amb Google Talk i comparar

 

9.2 Disseny de proves
performance i estrés

 

9.2.1 Presentació del pla de proves
 

A partir dels casos d’ús implementats s’ha confeccionat un pla de 

l’aplicació, adjunt a l’Annex VI: Pla de 

S’han fet 7 grups de tipus de 

gestió de llistes d’usuaris, històric de trucades, xat, presència, i preferències d’usuari.
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 l’Aplicació 

Introducció i objectius 

aplicació es poden distingir bàsicament dos grups de característiques a a

aplicació de cara a l’usuari/programador GUI, i les característiques de 

comunicacions (ample de banda, retard i jitter). 

Figura 43: Arquitectura per a l’avaluació de l’aplicació 

L’objectiu d’aquest apartat és dissenyar un pla de proves per analitzar l’aplicació, 

detectar i corregir possibles bugs.  

del punt C (retards, jitter, etc.) el deixem pel següent apartat per fer un an

comparar-los. 

Disseny de proves d’interoperabilitat, funcionalitat, 
performance i estrés 

Presentació del pla de proves 

dels casos d’ús implementats s’ha confeccionat un pla de proves

Annex VI: Pla de testing. 

S’han fet 7 grups de tipus de proves, que són: registre / desregistre, establiment / fi de sessió, 

, històric de trucades, xat, presència, i preferències d’usuari.
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aplicació es poden distingir bàsicament dos grups de característiques a analitzar: 

UI, i les característiques de 

 

aplicació, analitzar-la 

del punt C (retards, jitter, etc.) el deixem pel següent apartat per fer un anàlisi 

, funcionalitat, 

proves per avaluar 

, establiment / fi de sessió, 

, històric de trucades, xat, presència, i preferències d’usuari. 
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Per a cada grup hi ha diferents proves que el programa ha de superar. S’ha d’entendre que 

aquest pla de proves és el mínim que el programa ha de superar, no excloent la possible 

realització d’altres proves no estàndard a partir de les quals es puguin detectar bugs. 

En el pla de proves no s’han inclòs les proves d’estrès, però aquestes consisteixen en realitzar 

les funcionalitats del programa de manera consecutiva el més ràpid possible i un gran nombre 

de vegades, i a partir d’aquí estudiar l’estabilitat del programa (subjectivament i objectivament 

mirant els recursos utilitzats per aquest).  En aplicacions multithread es pot estudiar el nombre 

de fils que hi ha actius abans, durant i després d’una prova d’estrès; però aquest no és el cas, 

ja que només té un fil d’execució. 

 

9.2.2 Presentació dels principals KPI’s 
 

KPI significa Key Performance Indicator. Són indicadors que han de ser SMART(Specific, 

Measurable, Achievable, Realistic, Timely): o sigui, dades correctes i útils presentades a temps 

(aquest últim factor està més enfocat als KPI’s de gestió empresarial, i no als de comportament 

d’una aplicació). 

Podríem dir que els principals KPI’s de la nostra aplicació són els següents: 

- Rapidesa de l’aplicació a nivell d’interfície d’usuari (temps de càrrega de l’aplicació, 

temps de resposta dels controls, etc.) 

 

- Retards de comunicació: són elevats els temps d’establiment de trucada, registre, 

enviament i recepció de missatge i retards de veu? 

 

- Càrrega a la xarxa que provoca l’aplicació. 

 

- Distància màxima en clics entre diferents funcionalitats de l’aplicació. 

 

9.3 Principals resultats obtinguts 
 

 

9.3.1 Resultats del testing 
 

Tal com es pot veure a l’Annex VII: Resultats del test, es va fer una ronda de test a l’aplicació el 

2 de setembre de 2009, i va superar totes les proves excepte el comportament davant un error 

de logoff i tampoc va de registrar-se automàticament al perdre la connexió.  

Aquest error es va corregir en una versió posterior, de manera que la versió final passa la 

ronda de test correctament. 
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9.3.2 Nombre de Listeners dels managers després de proves d’estrès 

 

Per realitzar aquest test s’ha implementat un botó que mostra el nombre de listeners que té 

cada manager en el moment de fer click. S’han fet proves d’estrès i estudiant el nombre de 

listeners que tenia cada manager,  s’ha detectat que hi havia listeners que no es borraven al 

desregistrar-nos: concretament eren del ChatManager i del SessionsManager. 

La següent taula mostra el nombre de listeners per a cada manager després de 1, 2 i 10 proves 

de repetició de les següents seqüències: 

[logon, logoff] 

[logon, trucada sortint, trucada entrant, logoff] 

[logon, missatge de text enviat, missatge de text rebut, logoff] 

En tots els casos s’han obtingut els mateixos resultats: 

 inici 1r login 1r logoff 2n login 2n logoff 10è login 10è logoff 

CLASSE   # # # # # # # 

BuddyListManager 0 1 0 1 0 1 0 

ChatManager 0 1 1 2 2 10 10 

ConfigurationManager 1 1 1 1 1 1 1 

SettingsManager 0 2 0 1 0 1 0 

FlashGateway 3 4 4 4 4 4 4 

PresenceManager 0 1 0 1 0 1 0 

SessionsManager 0 2 2 3 3 11 11 

Figura 44: Nombre de listeners en la prova d’estrès [logon, logoff] 

 

S’ha detectat el problema i s’ha solucionat, de manera que ara el nombre de listeners és 

estable. A continuació hem fet més proves de estrés de seqüències aleatòries (amb un mínim 

de 10 logon i logoff, i no es detecta cap inestabilitat en el nombre de listeners). Després de les 

modificacions el ChatManager té 1 listener quan estem logonejats, i 0 quan no ho estem. El 

SessionsManager en té 2 i 0 respectivament. 

 

10.3.5 Memòria RAM ocupada després de proves d’estrès 
 

Hem obert una instància de Firefox amb l’aplicació web IMS en la versió de test automàtic 

(veure apartat següent) i hem executat la prova d’estrès que repeteix la seqüència [logon, 

logoff], repetint la seqüència un centenar de vegades. S’ha observat un increment de la 

memòria RAM utilitzada durant la prova, però que s’ha estabilitzat després de fer-la, de 

manera que no s’ha apreciat cap memory leack en el procés de registre. 
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A continuació s’ha fet el mateix amb el testing del SessionsManager, i s’ha observat el mateix 

comportament. 

 

9.4 Testing automàtic 
 

Malgrat la separació en classes de les diferents funcionalitats, a mesura que s’implementen 

casos d’ús nous, es poden provocar conflictes amb els antics de manera que l’aplicació 

requereix més temps de testing a mesura que creix. 

S’ha detectat que el temps dedicat a testing per a cada nova funcionalitat augmentava 

linealment amb el nombre de funcionalitats implementades mentre que el temps 

d’implementació es mantenia més o menys constant, ja que s’havien de fer les proves antigues 

més les noves per a cada cas d’ús nou implementat. 

 

Figura 45: Temps d'implementació i de testing manual per a cada cas d’ús nou implementat 

 

D’acord amb l’anàlisi anterior el cost de desenvolupament de l’aplicació en temps creixeria 

linealment per a cada cas d’ús nou implementat i geomètricament si comptabilitzem el temps 

total (integral de la gràfica de la figura 46), de manera que una bona solució és fer les proves 

per codi: a través de classes que no s’incorporin al projecte final, sinó només a la versió de 

testing. 

És important destacar que encara que es tracti de codi que no pertany a l’aplicació convé 

igualment mantenir les regles agile de software (43). 

 

9.4.1 Arquitectura de classes del testing automàtic 
 

S’han desenvolupat diverses classes per provar l’aplicació a través de diverses funcions de la 

GUI que fan ús dels managers, cridades en el moment oportú per a cada cas d’ús que es vol 

provar. 

Per aconseguir el màxim aïllament entre el mòdul de testing automàtic i la resta del projecte, 

s’ha implementat en paquets aïllats de la part gràfica i de l’API de comunicacions, de manera 

temps implementació

temps testing
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que per compilar la versió comercial (no de 

es troba el codi font a compilar la carpeta que conté les classes de 

 

9.4.1.1 Tester 
 

Aquesta és la classe mare de la qual tots els 

que inicien i finalitzen testos. 

Figura 

startTesting() inicia la bateria de proves, definint un temporitzador que espera entre inicis de 

proves consecutius  (i comprova que s’hagi acabat el test anterior abans de començar el 

següent). StopTesting() cancel·la

procés i no fa res més. 

startStressTest() inicia la bateria de proves, de manera que fa una prova rere l’altra sense 

esperar cap temps entre elles. 

cap més. 

doIndividualTest(testNum) executa el 

startIndividualStressTest(testNum)

després que s’acabi cada vegada.

stopIndividualStressTest(testNum)

executant, no el torni a executar.
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que per compilar la versió comercial (no de testing) només cal borrar del xml que defineix on 

es troba el codi font a compilar la carpeta que conté les classes de testing. 

 

Figura 46: Arquitectura de classes de testing 

Aquesta és la classe mare de la qual tots els testers heretaran. Defineix les funcions públiques 

 

 

Figura 47: Funcions públiques de la classe Tester 

inicia la bateria de proves, definint un temporitzador que espera entre inicis de 

proves consecutius  (i comprova que s’hagi acabat el test anterior abans de començar el 

cancel·la el temporitzador, de manera que s’acaba d’executar el test en 

inicia la bateria de proves, de manera que fa una prova rere l’altra sense 

esperar cap temps entre elles. stopStressTest() fa que després del test en curs no 

executa el test individual associat al valor de testNum

startIndividualStressTest(testNum) repeteix el test testNum indefinidament, iniciant

després que s’acabi cada vegada. 

stopIndividualStressTest(testNum) fa que després d’acabar el test testNum

executant, no el torni a executar. 

Tester

+startTesting()
+stopTesting()
+startStressTest()
+stopStressTest()
+doIndividualTest(int testNum)
+startIndividualStressTest(int testNum)
+stopIndividualStressTest(int testNum)
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) només cal borrar del xml que defineix on 

heretaran. Defineix les funcions públiques 

inicia la bateria de proves, definint un temporitzador que espera entre inicis de 

proves consecutius  (i comprova que s’hagi acabat el test anterior abans de començar el 

poritzador, de manera que s’acaba d’executar el test en 

inicia la bateria de proves, de manera que fa una prova rere l’altra sense 

fa que després del test en curs no se n’executi 

testNum. 

indefinidament, iniciant-lo just 

testNum que s’està 
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Cal comentar que la classe 

comprova l’estat de registre, i si

finestra de configuració flash i

acabar. 

Els diferents testers, que han d’extendre aquesta classe,

doFollowingTest (que determina l’ordre d’execució dels testos) i poden sobreescriure 

onTestFinished, cridada just després d’acabar cada test i abans d’iniciar el següent.

 

 

9.5 Anàlisi de KPI’s (Key Performance Indicators) de 
 

A continuació mostrem els resultats de l’anàlisi dels 

els KPI’s visibles a la part G

penjat al servidor de Voz Telecom:

 

9.5.1 Rapidesa de l’aplicació
 

Per analitzar aquest KPI es va pensar en cronometrar manualment els temps, però finalment 

es va decidir implementar codi que calcula els temps, així obtenim resultats més

l’hora de fer la versió oficial del projecte cal comentar el codi.

La resposta dels elements gràfics és bastant ràpida (intuïtivament no hi ha retard entre 

un botó i veure l’acció – si aquesta no depèn de comunicació externa 

càrrega de la memòria RAM 

compte a l’hora d’escollir GWT

SmartGwt10. 

L’únic retard considerable a nivell gràfic 

segons (estudiat amb les eines de desenvolupament de Chrome 3.0 en una connexió ADSL):

                        
9
 Podeu veure una demostració de GWT

10
 Podeu veure una demostració de SmartGwt a http://www.smartclient.com/smartgwt/showcase/
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Cal comentar que la classe Tester, abans de començar una prova o bateria de proves

egistre, i si cal es registra o desregistra. També evita que es mostri la 

finestra de configuració flash i guarda les cookies necessàries per restaurar la configuració al 

e han d’extendre aquesta classe, hauran de sobreescriure la funció 

(que determina l’ordre d’execució dels testos) i poden sobreescriure 

, cridada just després d’acabar cada test i abans d’iniciar el següent.

Anàlisi de KPI’s (Key Performance Indicators) de 

A continuació mostrem els resultats de l’anàlisi dels KPI’s. En aquest capítol només comentem 

GUI, i retards HTTP deguts a l’arquitectura. El client web estava

al servidor de Voz Telecom: 

Figura 48:Arquitectura d’anàlisi dels KPI’s 

Rapidesa de l’aplicació 

Per analitzar aquest KPI es va pensar en cronometrar manualment els temps, però finalment 

es va decidir implementar codi que calcula els temps, així obtenim resultats més

oficial del projecte cal comentar el codi. 

La resposta dels elements gràfics és bastant ràpida (intuïtivament no hi ha retard entre 

si aquesta no depèn de comunicació externa –, en co

 i CPU raonable). De fet aquest va ser un dels requisit

GWT-Ext9 com a llibreria gràfica, descartant-ne altres més 

L’únic retard considerable a nivell gràfic és el de la càrrega de l’aplicació: que varia entre 2 i 3 

segons (estudiat amb les eines de desenvolupament de Chrome 3.0 en una connexió ADSL):

                         
Podeu veure una demostració de GWT-Ext a http://www.gwt-ext.com/demo/ 
Podeu veure una demostració de SmartGwt a http://www.smartclient.com/smartgwt/showcase/
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abans de començar una prova o bateria de proves, 

desregistra. També evita que es mostri la 

necessàries per restaurar la configuració al 

sobreescriure la funció 

(que determina l’ordre d’execució dels testos) i poden sobreescriure 

, cridada just després d’acabar cada test i abans d’iniciar el següent. 

Anàlisi de KPI’s (Key Performance Indicators) de l’aplicació 

. En aquest capítol només comentem 

ura. El client web estava 

 

Per analitzar aquest KPI es va pensar en cronometrar manualment els temps, però finalment 

es va decidir implementar codi que calcula els temps, així obtenim resultats més fiables però a 

La resposta dels elements gràfics és bastant ràpida (intuïtivament no hi ha retard entre clicar 

, en condicions de 

raonable). De fet aquest va ser un dels requisits a tenir en 

ne altres més lentes com 

que varia entre 2 i 3 

segons (estudiat amb les eines de desenvolupament de Chrome 3.0 en una connexió ADSL): 

Podeu veure una demostració de SmartGwt a http://www.smartclient.com/smartgwt/showcase/ 
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Figura 49: Temps de càrrega de l'aplicació web en Chrome 

 

Per fer les proves de retards de comunicacions ho hem fet en un entorn d’ADSL, on s’accedeix 

mitjançant una LAN (amb cable ethernet, no pas amb wifi), durant un matí (per tant amb força 

càrrega tan a la xarxa interna de l’oficina com a la xarxa externa). 

 

Després de monitoritzar el retard entre clicar el botó logon i rebre la resposta 200 OK del 

REGISTER, hem observat un retard mig de 1,8 segons, amb una desviació típica de 1,3 segons: 

 
 

Mitja 1787,14 

Mínim 800 

Màxim 9572 

Desviació 1312,24 
 

 
Figura 50: Histograma dels temps de Logon 

 

Fent el mateix procediment amb l’enviament de missatges, hem vist que el retard a l’hora 

d’enviar un SIP-MESSAGE i rebre la confirmació és de 1,8 segons, amb una desviació típica de 

1,5 segons: 

 

 
 

Mitja 1774,95 

Mínim 601 

Màxim 11564 

Desviació 1523,50 
 

Figura 51: Histograma dels temps de Missatge 

 

Donat que els dos processos anteriors son molt similar (enviar missatge i rebre confirmació) és 

normal que surtin valors similars de retard. 
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Respecte el temps d’establiment de trucades, 

temps que passa entre que cliquem el botó de trucar i rebem el 200OK de 

Hem analitzat l’arquitectura més crítica, que és la que el servidor ha de convertir le

HTTP en missatges SIP i fer el transcoding (irrellevant en retard d’establiment però important 

en retard d’àudio): 

Figura 

En el cas de fer una trucada entre el client

5,7 segons: 

Figura 53: Histograma del temps d'establiment de trucades amb 

 

Fent la mateixa prova amb un 

 
 

Mitja 9445,56

Mínim 6391

Màxim 18260

Desviació 2916,68
 

Figura 54: Histograma del temps d'establiment de trucades amb un telèfon mòbil
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Respecte el temps d’establiment de trucades, hem modificat el codi perquè ens mostri el 

temps que passa entre que cliquem el botó de trucar i rebem el 200OK de l’INVITE

Hem analitzat l’arquitectura més crítica, que és la que el servidor ha de convertir le

HTTP en missatges SIP i fer el transcoding (irrellevant en retard d’establiment però important 

Figura 52: Arquitectura d'anàlisi deretard d'establiment. 

n el cas de fer una trucada entre el client web i un softphone EyeBeam surt un retard mig de 

 

 
 

Mitja 

Mínim 

Màxim 

Desviació 
 

: Histograma del temps d'establiment de trucades amb EyeBeam

Fent la mateixa prova amb un terminal mòbil surt un retard mig de 9,4 segons:

9445,56 

6391 

18260 

2916,68 

: Histograma del temps d'establiment de trucades amb un telèfon mòbil
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hem modificat el codi perquè ens mostri el 

l’INVITE. 

Hem analitzat l’arquitectura més crítica, que és la que el servidor ha de convertir les peticions 

HTTP en missatges SIP i fer el transcoding (irrellevant en retard d’establiment però important 

 

surt un retard mig de 

5658,48 

2230 

18736 

4366,38 

EyeBeam 

terminal mòbil surt un retard mig de 9,4 segons: 

 
: Histograma del temps d'establiment de trucades amb un telèfon mòbil 
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Observem que aquests retards son considerables, sobretot el que es produeix al fer trucades a 

telèfons mòbils. Cal considerar que al tractar-se d’una aplicació web hi ha tot el retard de la 

comunicació HTTP, la conversió a SIP i el transcoding del mèdia que suma més retards que els 

que tindríem si treballéssim en un entorn 100% SIP mitjançant un client d’escriptori. 

L’elevada desviació típica dels resultats és deguda per una banda a l’arquitectura utilitzada, 

però també a alguns resultats puntuals molt elevats. 

 

9.5.2 Distància màxima en clics entre diferents funcionalitats de l’aplicació 
 

Avaluem la distància màxima que en un moment concret, després de logonejar-se, l’usuari 

necessitarà per accedir  a cada cas d’ús (o grup de casos d’ús). La distància és fins al punt en el 

qual estem en disposició de començar a efectuar el cas d’ús concret, sense avaluar els clics que 

pugui implicar l’acció del cas d’ús en qüestió: 

Per exemple, un dels casos pitjors si volem editar un usuari seria que estiguéssim al panell 

Settings: hauríem de seleccionar BuddyList, seleccionar l’usuari i prémer el botó Edit User. En 

total comptabilitzem 3 clicks. No comptem els clicks necessaris per realitzar la funció “editar 

usuari”. 

 

 
Cas d’ús 

Procediment mínim necessari més llarg 
possible per arribar al cas d’ús 

# clics 

Afegir usuari BuddyList -> Add Contact  2 
Editar usuari BuddyList -> Select Contact -> Edit Contact  3 
Eliminar usuari BuddyList -> Select Contact -> Delete Contact 3 
Iniciar xat BuddyList - > Doble click contact 2 
Iniciar trucada de veu BuddyList -> Doble click contact -> Botó trucada 3 
Veure presència BuddyList 1 
Veure històric de trucades Calls History 1 
Canviar Settings Settings 1 

Figura 55: Distàncies màximes entre casos d'ús en nombre de clicks 

 

Veiem que el pitjor cas és que haguem de fer 2 clicks i 1 doble click (trucada de veu); és una 

distància acceptable i un preu a pagar més que raonable per tenir la informació ben 

organitzada en panells diferents. 
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9.6 Conclusions 
 

El comportament de l’aplicació a nivell gràfic és acceptable. Tot i que el temps de càrrega 

inicial de la web és una mica elevat (entre 2 i 3 segons), hem de tenir en compte que estem 

carregant un client de missatgeria, de manera que uns pocs segons d’espera per a l’usuari són 

acceptables. Un cop carregat el client, els elements de la UI responen instantàniament a les 

accions de l’usuari. 

Els temps d’establiment de trucades són bastant elevats, sobretot quan es vol establir una 

sessió amb un telèfon mòbil; tot i que no arriba als 12 segons màxims que estableixen alguns 

acords d’operadors com per exemple el de Movistar i Conecel11. En un futur seria convenient 

revisar els servidors i mirar si es poden fer operacions en paral·lel i/o optimitzar-les, tot i que 

aquest objectiu s’escapa dels límits d’aquest projecte. 

Respecte la facilitat d’ús de l’aplicació, d’acord amb algunes persones no tècniques 

consultades, és acceptable per a un usuari mig, i fàcil d’entendre per a un usuari habitual de 

clients de missatgeria. S’ha procurat no fer un entorn gaire carregat per tal que l’usuari cregui 

que ho controla tot des del primer moment, disposant les funcionalitats en panells diferents i 

les sessions en pestanyes separades. La distància màxima entre dues operacions és de 2 clicks i 

un doble click: comparant amb altres programes amb GUIs similars, i observant la poca 

diferència entre distàncies màximes, concloem que és acceptable. Per avaluar la interactivitat 

de l’aplicació s’ha deixat que altres treballadors de Genaker la provessin i han considerat que 

era molt intuïtiva.  

 

Realitzant aquest capítol s’ha vist la importància de seguir una metodologia per testejar 

l’aplicació, i la necessitat de fer-li passar un pla de proves en diferents escenaris periòdicament 

a mesura que s’afegeixen funcionalitats. 

Això ha deixat en evidència la importància de fer el màxim testing automàtic possible, així 

podem comprovar que el programa funciona correctament després de fer modificacions: i en 

cas contrari corregir-les de seguida i evitar que es propaguin. El testing automàtic és una 

inversió de temps molt rentable a llarg termini.  

                         
11

 http://www.ahciet.net/actualidad/noticias/noticia.aspx?idnotic=17183 
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10. Comparativa de la solució desenvolupada amb 
solucions existents

 

 

 

10.1 Introducci
 

A l’apartat anterior hem analitzar els punts A i B de l’esquema, en aquest apartat analitzarem 

el punt C, comparant els resultats 

fetes amb el Wireshark i analitzades

Figura 

 

També farem una breu comparació de 

client IMS i en Google Talk. 

 

 

10.2 Escenaris de
 

Comparem les trucades entre dos ordinadors realitzades mitjançant el client web IMS en els 

dos extrems; un extrem amb 

trucades on els dos extrems fan servir Google Talk.

Es faran les comparacions utilitzant una connexió ADSL, GPRS i 3G.

Es capturaran els paquets mitjançant 

representa a la figura 56. 
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Comparativa de la solució desenvolupada amb 
cions existents 

Introducció 

A l’apartat anterior hem analitzar els punts A i B de l’esquema, en aquest apartat analitzarem 

el punt C, comparant els resultats obtinguts amb Google Talk a través de captures de paquets 

fetes amb el Wireshark i analitzades amb el mateix, o bé amb Excel. 

Figura 56: Arquitectura per a l’avaluació de l’aplicació 

farem una breu comparació de les funcionalitats que percep l’usuari final (p

Escenaris de comparació 

entre dos ordinadors realitzades mitjançant el client web IMS en els 

un extrem amb EyeBeam (successor de X-Lite) i l’altre amb el client Web; i 

trucades on els dos extrems fan servir Google Talk. 

comparacions utilitzant una connexió ADSL, GPRS i 3G. 

Es capturaran els paquets mitjançant Wireshark en el terminal local. L’escenari és el que es 
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Comparativa de la solució desenvolupada amb 

A l’apartat anterior hem analitzar els punts A i B de l’esquema, en aquest apartat analitzarem 

a través de captures de paquets 

 

les funcionalitats que percep l’usuari final (punt A) en el 

entre dos ordinadors realitzades mitjançant el client web IMS en els 

amb el client Web; i 

en el terminal local. L’escenari és el que es 
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10.3 Casos d’ús suportats 
 

Abans d’analitzar les comunicacions, fem una petita comparació dels casos d’ús suportats pel 

client web IMS i per Google Talk (punts A i B de la Figura 56: Arquitectura per a l’avaluació de 

l’aplicació). 

 

Respecte la funcionalitat, Google Talk suporta text, àudio i vídeo (aquests últims requereixen 

descarregar-lo). També suporta gestió de llistes d’usuaris i presència. Permet invitar a usuaris a 

fer servir Google Talk i està integrat amb l’e-mail. La presència incorpora la possibilitat de 

posar frases personalitzades o les que hi ha per defecte, 3 icones diferents (verd, vermell o 

gris) i la possibilitat de posar una foto. 

El client web IMS desenvolupat incorpora les mateixes funcionalitats excepte la integració amb 

l’e-mail, i la presència és més simple, ja que ara per ara és extrem a extrem i només permet 

seleccionar entre tres estats predefinits (online, offline i do not disturb). Es pot accedir a l’àudio 

online i no cal descarregar res més que el plugin de flash. 

 

Respecte la part gràfica, Google permet personalitzar més la presentació. El client web IMS té 

un apartat de “Settings” que permet configurar si volem resposta automàtica o manual, i si 

volem timbres de trucada o no. 

 

 

10.4 Ample de banda ocupat 
 

Per analitzar l’ample de banda ocupat per les comunicacions d’àudio capturem paquets en 

local amb Wireshark durant el transcurs d’una conversa, els filtrem convenientment, i mirem 

les estadístiques. 

En aquest cas només s’han fet les proves en ADSL, ja que aquest valor no depèn del mitjà 

d’accés, sinó del còdec utilitzat. 

Com que hi ha diversos escenaris possibles, analitzem diferents fluxos segons el següent 

esquema: 
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Figura 57

Figura 

 

A l’Annex VIII: Ample de banda ocupat

així com els screenshots dels resultats obtinguts amb 

Figura 59

Cal comentar que les captures han estat realitzades en els punts definits a la figura 58. En el 

cas de la conversa flash-mòbil capturada en el servidor, “entrant” 

van cap al telèfon i “sortint” són els 
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57: Esquema de l'arquitectura de proves Flash-Flash 

Figura 58: Esquema de l'arquitectura de proves Flash-SIP 

: Ample de banda ocupat hi ha detallada la metodologia per obtenir els valors,

dels resultats obtinguts amb Wireshark, que són els següents:

59: Amples de banda ocupats per transmetre àudio 

Cal comentar que les captures han estat realitzades en els punts definits a la figura 58. En el 

mòbil capturada en el servidor, “entrant” fa referència a

van cap al telèfon i “sortint” són els paquets que van cap al client web IMS. 

43,8

34,78

23,46

13,4

39,56 42,66

28,41

18,4

captura Eyebeam
Flash-SIP,
captura Flash Flash-mòbil,

captura servidor Google Talk
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hi ha detallada la metodologia per obtenir els valors, 

que són els següents: 

 

Cal comentar que les captures han estat realitzades en els punts definits a la figura 58. En el 

referència als paquets que 

sortint

entrant

18,4

Google Talk
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10.4.1 Conclusions respecte ample de banda

 

Primerament veiem que Google

escenaris que hem estudiat p

en el cas flash-flash i una mica menys de la meitat en el cas flash

També veiem que utilitzant el 

utilitzant Speex Wideband; però no és una comparació justa, ja que en un cas es fa servir una 

fm = 8 kHz i en l’altre una fm = 16 kHz, 

Speex que Nelly Moser. 

Podem observar que amb el 

de banda ocupat, essent inferior en el cas de 

2.6% – i de 39,56 passem a 34,78 

 

 

10.5 Retard de la veu en diferents escenaris
 

El retard és el temps que passa entre que l

paràmetre inclou codificació, creació de paquets, serialització, el 

cues de sortida, transcoding i propagació per la xarxa; així com el procés invers en recepció.

La recomanació G.114 de la ITU

trucada de VoIP fluida i fins a 400ms perquè l’experiència d’ús sigui acceptable 

el retard dels paquets de mèdia

d’establiment, associat a la senyalització i no al 

de l’aplicació. 

Per fer aquest estudi hem 

màquina: en un desactivem el micròfon, 

localment i gravem el que se sent per l’altaveu 

el que rep l’altre client), analitzant l’arxiu 
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respecte ample de banda 

Google Talk ofereix menys càrrega a la xarxa que qualsevol dels 

escenaris que hem estudiat pel nostre client Web: aproximadament una mica més de la meitat 

flash i una mica menys de la meitat en el cas flash-SIP.   

També veiem que utilitzant el còdec Nelly Moser s’obtenen càrregues bastant més petites que 

però no és una comparació justa, ja que en un cas es fa servir una 

= 16 kHz, de manera que observem que realment 

Podem observar que amb el transcoding entre G.711 i Speex es produeix un

de banda ocupat, essent inferior en el cas de Speex (de 43,80 passem a 42,66 

i de 39,56 passem a 34,78 – reducció del 13,7% – ) . 

de la veu en diferents escenaris 

el temps que passa entre que l’àudio surt de l’origen i arriba al destí.

paràmetre inclou codificació, creació de paquets, serialització, el buffer per compe

i propagació per la xarxa; així com el procés invers en recepció.

recomanació G.114 de la ITU-T (44) estableix un retard màxim de 150 ms per considerar una 

i fins a 400ms perquè l’experiència d’ús sigui acceptable 

mèdia estudiat aquí, del retard en establir una trucada (temps 

, associat a la senyalització i no al mèdia) estudiat a l’apartat anterior com a KPI 

Per fer aquest estudi hem establert una conversa on els dos clients estan a la mateixa 

: en un desactivem el micròfon, fem que l’altaveu reprodueixi el que grava el micròfon 

el que se sent per l’altaveu de la màquina (o sigui, el que enviem nosaltres i 

analitzant l’arxiu d’àudio generat podem estudiar els 

Figura 60: Muntatge per calcular el retard 
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ofereix menys càrrega a la xarxa que qualsevol dels 

una mica més de la meitat 

s’obtenen càrregues bastant més petites que 

però no és una comparació justa, ja que en un cas es fa servir una 

realment és més eficient 

es produeix un canvi en l’ample 

(de 43,80 passem a 42,66 – reducció del 

i arriba al destí. Aquest 

per compensar el jitter, 

i propagació per la xarxa; així com el procés invers en recepció. 

un retard màxim de 150 ms per considerar una 

i fins a 400ms perquè l’experiència d’ús sigui acceptable . Cal diferenciar 

t aquí, del retard en establir una trucada (temps 

) estudiat a l’apartat anterior com a KPI 

una conversa on els dos clients estan a la mateixa 

fem que l’altaveu reprodueixi el que grava el micròfon 

el que enviem nosaltres i 

generat podem estudiar els ecos. 
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Per crear aquest entorn cal que el que diem pel micròfon se senti per l’altaveu (a les opcions 

de Windows de control de volum), i desactivem el micròfon al EyeBeam (per tal que el client 

web IMS no rebi res), de manera que tot el que escoltem per l’altaveu serà la suma del 

micròfon en local més el que rep l’EyeBeam procedent del client web IMS: 

 

 

Figura 61: Opcions de Windows i d'Eyebeam pel muntatge per l'estudi de l'eco 

 

Analitzarem l’eco observat en els arxius d’àudio generats executant sobre ADSL, WCDMA, 

HSDPA i HSPA, mitjançant el programa GoldWave12. No l’analitzarem a GPRS perquè 

considerem que no es pot fer una trucada de VoIP en condicions amb les capacitats 

disponibles en aquesta tecnologia. 

 

10.5.1 Retard amb connexió ADSL i LAN Ethernet 

 

Aquest escenari en principi és el que ha de provocar menys retard, ja que és el que permet 

transmetre a velocitats més elevades, però al fer un test de velocitat en hora carregada, s’obté 

un resultat de 698 kbps en l’enllaç de baixada i 1,6 Mbps en el de pujada. 

                         
12

 http://www.goldwave.com/ 
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La gravació correspon a la seqüència

les fletxes mostren el temps que passa entre la gravació del micròfon i la sortida per l’altaveu 

que provoca l’EyeBeam. 

Figura 

Enviament Recepció

3,94 4,63

5,37 6,06

6,91 7,60

8,55 9,24

10,34 11,04

Figura 63: Resultats

 

El promig son 0,71 s de retard. És un retard bastant considerable, tot i que s’ha de dir que la 

prova s’ha fet en hora carregada

obtenim una retard mig de 64 ms, de manera que e

 

10.5.2 Retard amb accés radio (

 

Per fer aquesta prova hem connectat un mòdem USB de Movistar a l’ordinador i hem 

desconnectat el cable Ethernet

que té disponible en aquell moment.

Per fer la prova sobre GPRS hem hagut de modificar

es connectés a GPRS i no a UMTS/HSPA. La comana AT que ho fa possible és AT+CFUN=5

hem connectat a GPRS amb un

                        
13

 AT+CFUN=0: Funcionalitat mínima. O sigui, que el telèfon es desconn
AT+CFUN=1: Funcionalitat máxima. O sigui, que el telèfon està connectat

APLICACIÓ D’ACCÉS WEB PER A SERVEIS IMS] P à g i n a

seqüència: “Hola, un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu”

les fletxes mostren el temps que passa entre la gravació del micròfon i la sortida per l’altaveu 

Figura 62: Captura de veu enviada i rebuda en ADSL 

 

Recepció Retard Enviament Recepció 

4,63 0,69 11,65 12,35 

6,06 0,69 13,41 14,16 

0 0,69 15,25 15,98 

9,24 0,69 16,80 17,52 

11,04 0,70  18,44 19,14 

Resultats del retard en ADSL, totes les unitats están en segons

de retard. És un retard bastant considerable, tot i que s’ha de dir que la 

hora carregada. Fent una ràfaga de 25 pings a la ip on s’allotja el client, 

64 ms, de manera que el retard real d’àudio és de 0,65

accés radio (GPRS, WCDMA, HSDPA i HSPA) 

Per fer aquesta prova hem connectat un mòdem USB de Movistar a l’ordinador i hem 

Ethernet. El mòdem per defecte es connecta a la connexió 

té disponible en aquell moment. 

hem hagut de modificar la configuració del mòdem USB

es connectés a GPRS i no a UMTS/HSPA. La comana AT que ho fa possible és AT+CFUN=5

hem connectat a GPRS amb una velocitat de 53,6 kbps. 

                         
AT+CFUN=0: Funcionalitat mínima. O sigui, que el telèfon es desconnectat 

AT+CFUN=1: Funcionalitat máxima. O sigui, que el telèfon està connectat 
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“Hola, un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu” i 

les fletxes mostren el temps que passa entre la gravació del micròfon i la sortida per l’altaveu 

 

Retard 

0,70 

0,75 

0,73 

0,72 

0,70 

segons 

de retard. És un retard bastant considerable, tot i que s’ha de dir que la 

Fent una ràfaga de 25 pings a la ip on s’allotja el client, 

l retard real d’àudio és de 0,65 segons. 

Per fer aquesta prova hem connectat un mòdem USB de Movistar a l’ordinador i hem 

. El mòdem per defecte es connecta a la connexió més ràpida 

la configuració del mòdem USB per tal que 

es connectés a GPRS i no a UMTS/HSPA. La comana AT que ho fa possible és AT+CFUN=513. Ens 
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Hem intentat diverses vegades d’establir la sessió: però degut a la poca capacitat disponible en 

GPRS, quan l’extrem que rep l’INVITE contesta amb el 200OK i comença a enviar paquets de 

mèdia, l’altre extrem no arriba a rebre el 200OK i per tant considera que la sessió no s’ha 

establert. 

Les diferències entre les tecnologies WCDMA, HSDPA i HSPA han estat comentades a l’apartat 

5.2.2. El mòdem USB no permet seleccionar entre diferents tecnologies com HSPA o HSDPA: 

només permet distingir entre 2G (GPRS) i 3G, de manera que hem fet la prova del retard amb 

HSPA, que és la tecnologia a la que s’ha connectat el mòdem USB. El servei en principi era de 

7,2 Mbps de baixada, però fent un test ens ha donat 1,8 Mbps de baixada i 351 kbps de 

pujada. 

Els resultats de l’eco de la gravació són els següents: 

 

Enviament Recepció Retard Enviament Recepció Retard 

18,62 19,25 0,63 27,24 27,72 0,48 

20,30 20,82 0,52 28,96 29,63 0,67 

21,74 22,28 0,54 30,79 31,55 0,76 

23,26 23,89 0,63 32,88 33,64 0,76 

25,09 25,73 0,64 34,58 35,31 0,73 

Figura 64: Resultats de retard en HSPA. Tots els resultats estan en segons 

 

El promig son 0,64 s de retard. Observem que el retard en HSPA surt menor que en ADSL, ja 

que hi havia bastant més densitat de transit en el cas d’ADSL, tot i que hi ha més desviació de 

resultats, donat que l’accés és ràdio i, per tant, és un canal més variable. 

Fent una ràfega de 25 pings a la ip on s’allotja el client web, obtenim un retard mig de 97 ms, 

de manera que el retard d’àudio real és de 0,54 segons. 

 

10.5.3 Retard de Google Talk amb ADSL 

 

Per fer la prova amb Google Talk ens hem trobat que en principi només es podia executar una 

instància del programa (ens hem baixat la versió descarregable per disposar d’àudio). Per 

poder executar dues instàncies hem obert un terminal MS-DOS i dins la carpeta d’instal·lació 

de Google Talk hem executat: C:\Archivos de programa\Google\googleTalk/nomutex. Això 

ha obert una nova instància del client. 

                                                                        
AT+CFUN=2: Deshabilitar la transmisió de circuits RF 
AT+CFUN=3: Deshabilitar la recepció de circuits RF 
AT+CFUN=4: Deshabilitar la transmisió i recepció de circuits RF 
AT+CFUN=5: Només GSM (WCDMA desactivat) 
AT+CFUN=6: Només WCDMA (GSM desactivat) 
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Per fer la prova hem activat el micròfon a la sortida d’àudio de Windows i hem desactivat el 

micròfon d’una de les dues instàncies de Googe Talk, igual que en el cas del client IMS contra 

EyeBeam. 

 

Figura 65: Opcions de Windows i de Google Talk pel muntatge per l'estudi de l'eco 

 

Estudiant el retard amb el mateix procediment que als anteriors apartats, observem una mitja 

de retard e 0,15 s, concretament els valors en cada ràfega de veu són els següents: 

 

Enviament Recepció Retard Enviament Recepció Retard 

3,82 3,97 0,15 11,70 11,90 0,20 

5,55 5,65 0,10 13,40 13,58 0,18 

7,25 7,34 0,09 15,15 15,33 0,18 

8,54 8,64 0,10 16,69 16,86 0,17 

9,99 10,15 0,16 18,20 18,39 0,19 

Figura 66: Resultats de retard de Google Talk en ADSL. Tots els resultats estan en segons 
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10.5.4 Retard de Google Talk amb accés GPRS 

 

En aquest cas sí que s’ha pogut establir una connexió sobre GPRS (tot i que anava més lent). El 

retard ha sigut de 0,20 s: 

 

Enviament Recepció Retard Enviament Recepció Retard 

3,12 3,33 0,21 11,65 11,83 0,18 

4,72 4,90 0,18 13,42 13,53 0,11 

6,46 6,76 0,30 15,62 15,77 0,15 

8,17 8,35 0,18 17,29 17,52 0,23 

9,76 9,97 0,21 19,07 19,29 0,22 

Figura 67: Resultats de retard de Google Talk en GPRS. Tots els resultats estan en segons 

 

10.5.5 Retard de Google Talk amb accés 3G 

 

El mòdem USB s’ha connectat a HSPA, a la mateixa velocitat que en la prova corresponent per 

el client web IMS. En aquest cas el retard mig ha sigut de 0,15 s: 

 

Enviament Recepció Retard Enviament Recepció Retard 

6,22 6,40 0,18 13,45 13,61 0,16 

7,99 8,07 0,08 15,10 15,26 0,16 

9,04 9,22 0,18 16,54 16,72 0,18 

10,44 10,63 0,19 18,26 18,37 0,11 

11,69 11,74 0,05 19,62 19,80 0,18 

Figura 68: Resultats de retard de Google Talk en HSPA. Tots els resultats estan en segons 

 

10.5.6 Conclusions respecte el retard 

 

La primera observació important és que s’han obtingut valors de retard bastant alts, comparat 

amb els 150 ms acceptables i 400 ms màxims de la recomanació G.114 de la ITU-T (44),  i amb 

els valors observats en Google Talk. Això és degut a que al ser una plataforma web hi ha molts 

més intermediaris entre els dos extrems i cal posar el transcoder per convertir els còdecs de 

flash als estàndards d’IMS. En el cas de Google Talk, per fer la prova d’àudio hem hagut de 

descarregar el client d’escriptori, de manera que la comparació sense matisos no és justa. 

Observem que tan per Google Talk com pel client web IMS s’han obtingut valors de retard 

inferiors utilitzant HSPA que no pas amb ADSL en condicions d’oficina plena: la xarxa LAN i 

ADSL estava més congestionada que la xarxa de dades 3G. També veiem que en HSDPA hi ha 
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més desviació entre resultats, això 

variable en el temps que no pas el medi cable.

 

Figura 

Finalment cal comentar que amb GPRS

transmissió de veu, ja que ni tan sols es pot establir la sessió la majoria de vegades.

Talk sí que hem pogut establir una conversa, amb un retard de 

és un client d’escriptori que no fa transcoding.

 

 

10.6 Delta14: 

 

Aquest paràmetre fa referència a la sincronització

l’interval entre el que rebem dos paquets i 

dos paquets. 

A la RFC 3550 (4) es defineix el temps 

diferència  entre marques temporals
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 http://wiki.wireshark.org/RTP_statistics

0
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més desviació entre resultats, això ho explica el fet que el medi radio és un canal molt m

variable en el temps que no pas el medi cable. 

Figura 69: Retards d'àudio del client web i de Google Talk 

Finalment cal comentar que amb GPRS no és viable utilitzar el client web IMS per a la 

transmissió de veu, ja que ni tan sols es pot establir la sessió la majoria de vegades.

Talk sí que hem pogut establir una conversa, amb un retard de quasi 200ms, però repeti

és un client d’escriptori que no fa transcoding. 

referència a la sincronització entre arribades: mesura la diferència entre 

erval entre el que rebem dos paquets i l’interval que esperàvem que passés entre aquests 

es defineix el temps D com la diferència entre temps d’arribades menys la 

temporals: 

���, �� � �	
 � 	� � ��
 � �� 

Ri = Temps d’arribada del paquet #i. 

Si = Marca temporal del paquet #i. 

                         
http://wiki.wireshark.org/RTP_statistics 

GPRS

HSPA

0,2

0,15

0,71

no funciona

0,64
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el medi radio és un canal molt més 

 

no és viable utilitzar el client web IMS per a la 

transmissió de veu, ja que ni tan sols es pot establir la sessió la majoria de vegades. En Google 

200ms, però repetim que 

la diferència entre 

que esperàvem que passés entre aquests 

la diferència entre temps d’arribades menys la 

GoogleTalk

Client web 
IMS



[APLICACIÓ D’ACCÉS WEB PER A SERVEIS IMS] P à g i n a  | 73 

 

10.7 Jitter: 
 

El jitter pròpiament dit és un promig concurrent del temps delta, això suavitza la funció jitter i 

té en compte tots els valors passats de la mateixa. A la RFC 3550 (4) es defineix el jitter com: 

 

J�i� � ��� � 1� +
|��� � 1, �)| − �(� − 1)

16
 

 

El programa Wireshark calcula els paràmetres descrits anteriorment, però només ho fa per 

paquets RTP i la marca temporal ha d’estar expressada en funció del període de mostreig. Per 

defecte suposa fm = 8kHz, però el projecte fa servir Wideband Speex (fm = 16 kHz), de manera 

que he exportat la captura de paquets a un arxiu de text separat en comes, per després 

importar-lo a Excel i fer-ne un estudi. 

A continuació detallo el mètode seguit per analitzar el Jitter, i finalment les conclusions 

extretes. 

 

10.7.1 IMS Web Client 
 

Per l’aplicació desenvolupada en aquets projecte, els resultats obtinguts són els següents: 

Figura 70: Gràfica de Jitter del client web IMS 

 

Màxim: 3190 µs 

Mig: 431 µs 

Desviació típica: 269 µs 
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Figura 71: Histograma de Jitter del client web IMS 

 

Per estudiar el jitter de Google Talk no disposava de les marques temporals, de manera que 

vaig pensar en substituir la diferència de timestamps (a l’equació de Delta) per l’anterior 

diferencia entre temps d’arribades, o per la mitja de temps d’arribades.  

Per avaluar les dues possibilitats primer vaig comparar el resultat que s’obtindria en el client 

web IMS en els dos casos, els resultats són els següents: 

 

1.- Timestamps -> Temps arribades mig 

Màxim:  1228 µs (61,5% err) 

Mig: 356 µs (17,4% err) 

Desviació típica: 101 µs (62,5% err) 

 

2.- Timestamps -> Temps entre arribades anterior 

Màxim: 2359 µs (26% err) 

Mig: 679 µs (57,5% err) 

Desviació típica: 195 µs (27,5% err) 

Aquests valors són deguts al fet de despreciar dels valors superiors a 50 ms de diferència entre 

arribades en el cas del càlcul amb el valor mig. 
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Figura 72: Comparació de Jitters a referits a diferències entre arribades mitges i anterior 

 

Podem observar que, tal com intuïtivament era d’esperar, la diferència entre arribades mitja 

aproxima molt millor la diferència entre marques temporals, ja que s’elimina el soroll al fer el 

promig. 

Podem observar que, excepte en els pics, les gràfiques de jitter autèntic i el del promig estan 

solapades.  

 

10.7.2 Google Talk 
 

En el cas del Google Talk, com que no disposàvem de marques temporals, hem fet un anàlisi 

basat en els dos mètodes anteriors, trobant la sorpresa que el jitter considerant les mitges 

entre temps d’arribades era bastant superior al que considerava la diferència entre diferències 

de temps de arribades consecutives. 

Les gràfiques obtingudes són les següents: 
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Figura 73: Comparació de jitters de Google Talk referits a diferències entre arribades mitges i anterior 

 

No té sentit que el jitter mig surti tan consistentment pitjor en alguns trams de la gràfica que el 

jitter considerant la diferència entre arribades anteriors. 

Això fa pensar que els temps entre arribades, en el cas de Google Talk no son constants. Per 

veure-ho fem un diagrama de dispersió de la diferència entre arribades, i veiem clarament que 

no son constants, sinó que es distribueixen al voltant d’uns valors: 

 

Figura 74: Diagrama de dispersió dels temps d’arribades en Google Talk 
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Comparant-ho amb la dispersió dels temps d’arribades en el cas del client WEB IMS, on els 

temps d’arribades son constants (idealment – amb jitter 0 – serien cada 20 ms): 

 

Figura 75: Diagrama de dispersió dels temps d’arribades en el client IMS 

 

Per tant, per analitzar el Jitter de Google Talk d’una manera justa, separem les diferències 

entre temps d’arribada en 3 grups diferents: 

- Grup 1: ∆t < 45 ms 

- Grup 2: 45 < ∆t < 75 ms 

- Grup 3: ∆t > 75 ms 

 

Ja que les mitges en cada cas son properes a 30, 60 i 90 ms. respectivament. En aquest cas 

s’han obtingut els següents valors [µs]: 

 Grup 1 Grup 2 Grup 3 Total 

Max  6960 5446 7609 7609 

Mig 5069 3601 4655 4577 

Desviació típica 685 931 1025 1046 

Figura 76: Valors de Jitter de GoogleTalk considerant els tres grups de diferències entre temps d'arribades 

 

Les dues gràfiques següents representen els jitters obtinguts. En el primer cas cada línia és el 

jitter associat a cada grup (mantenint valor constant quan el retard entre arribades no pertany 

al grup en qüestió). La segona gràfica és només una línia que representa el jitter tenint en 

compte grups, independentment del grup al que pertanyi: 
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Figura 77: Jitter de Google Talk considerant els 3 grups per separat 

 

 

Figura 78: Jitter de Google Talk ajuntant els resultats els grups 
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Figura 79: Histograma de Jitter de Google Talk, considerant les 3 agrupacions de valors 

 
 

10.7.3 Conclusions respecte el Jitter 
 

Podem observar que tan el jitter mig com la seva desviació típica, obtinguts en el nostre client 

IMS son un ordre de magnitud més petits que en el cas de Google Talk. És lògic, ja que el 

servidor utilitzat per córrer el client IMS és en un entorn de desenvolupament, i el de Google 

és en un entorn de producció. 

No obstant, el màxim és en el cas de Google Talk menys del doble, i en el client IMS és quasi un 

ordre de magnitud més gran. 

 

Havent analitzat les possibles causes d’un jitter incoherent en GoogleTalk, observem que 

Google Talk utilitza un sistema de diferència entre sortides de paquets variable, segurament en 

funció de la càrrega d’informació que s’hagi de transmetre, en funció dels silencis i 

redundàncies que es pugui evitar transmetre. 
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10.8 Pèrdua de paquets 
 

Per analitzar la pèrdua de paquets ho hem de fer capturant paquets RTP  (els únics dels que 

podem veure el número de seqüència) en un terminal Eyebeam procedents del servidor, ja 

que si capturéssim els paquets que surten del terminal cap al servidor sempre hi serien tots, 

donat que encara no haurien sortit. 

Després de fer diverses captures de paquets amb Wireshark, no hem detectat cap pèrdua de 

paquets: 

 
Figura 80: Resum de pèrdua de paquets RTP a Wireshark 

 

 

10.9 Qualitat subjectiva / objectiva de les comunicacions 
 

La qualitat objectiva ja l’hem analitzat a partir de l’ample de banda ocupat, retard i jitter en els 

diferents escenaris. 

La qualitat subjectiva de les comunicacions és bastant similar tan en Google Talk com en el 

client IMS desenvolupat. 

El jitter del client IMS l’hem analitzat només en l’escenari SIP-Flash, a l’extrem EyeBeam. 

 

Escenari Ample de Banda 
ocupat 

Jitter mig Subjectivament 

Flash a 
Flash 

22,7 kbps 11,9 kbps - A vegades s’aprecia una mica 
de retard, qualitat força bé 

Flash a SIP 34,8 kbps 42,7 kbps - No s’aprecia retard, qualitat 
bona 

SIP a Flash 43,8 kbps 39,6 kbps 431 µs No s’aprecia retard, qualitat 
bona 

Google 
Talk 

13,4 kbps 18,4 kbps 4533 µs No s’aprecia retard, qualitat 
bona 

Flash a 
telèfon 
mòbil 

28,4 kbps 23,5 kbps - S’aprecia bastant de retard. 

Figura 81: Taula de resultats de la comparativa entre el client web IMS i Google Talk 
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10.10 Consideracions sobre interfície d’usuari 
 

La interfície d’usuari del client IMS desenvolupat en aquest PFC és molt similar a les interfícies 

dels clients de missatgeria més populars com Msn Messenger o Skype, amb un acordió a 

l’esquerra que permet seleccionar entre la llista d’usuaris, l’històric de trucades i la 

configuració. 

A la dreta hi ha un panell de pestanyes on es poden visualitzar les sessions amb els usuaris o 

els panells d’afegir o editar usuaris. 
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Figura 82: Interfície d'usuari del client web IMS 

 

La interfície d’usuari de Google Talk és molt simple i està integrada en el correu electrònic (en 

la seva versió web). 

A l’apartat “opcions” es poden canviar aspectes de la GUI com la mida de la llista o obrir la 

configuració del xat, que a la seva vegada permet configurar l’historial, l’àudio i el vídeo, sons, 

icones, etc. 

 

  
Figura 83: Interfície d'usuari de Google Talk 
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10.11 Comparativa d’arquitectures i flexibilitat 
 

L’arquitectura del client IMS desenvolupat permet incorporar-lo en qualsevol pàgina web en 

forma de widget: fins i tot es pot canviar la part gràfica, ja que s’ha desenvolupat una API de 

comunicacions que es pot fer servir en altres projectes. 

Google Talk no entra en l’arquitectura IMS, de manera que són dues coses diferents. No 

obstant deduïm que també és bastant flexible, ja que també és un widget incorporat a la web 

(en aquest cas a la web de gmail). 

 

 

10.12 Viabilitat i comparativa comercial de l’aplicació 
desenvolupada 

 

Fer un estudi de mercat extens no entra en els objectius d’aquest projecte, però sí un estudi 

bàsic de la viabilitat comercial.  

Existeix mercat per a l’aplicació desenvolupada: els operadors de telefonia. Amb aquesta 

aplicació s’omple el buit de mercat que hi havia en l’accés a la xarxa de telefonia mòbil des de 

qualsevol ordinador connectat a Internet, sense haver de descarregar res i disposant de la 

informació que cada usuari guardada a la part servidora, mitjançant protocols estàndard (no 

propietaris, com és el cas de Skype, per exemple). 

El client al que li podria interessar aquesta aplicació són empreses operadores de telefonia 

mòbil, ja que poden treure’n rendiment econòmic. En particular també els hi pot interessar a 

operadors de VoIP. 

 

El ROI obtingut si l’aplicació té èxit justifica de sobra el risc econòmic que suposa el seu 

desenvolupament per a Genaker; tenint sempre en compte que la probabilitat de que es 

vengui l’aplicació per un preu superior al cost sigui suficientment alta (tenint en compte les 

negociacions de Genaker amb possibles clients és així i era així abans de començar el 

desenvolupament de l’aplicació). 

Per tant concloem que desenvolupar aquesta aplicació és una decisió encertada, i no entra en 

competència amb Google Talk o altres clients disponibles actualment desenvolupats per 

empreses més grans, ja que són tecnologies diferents, i el target en un cas son operadors de 

telefonia mòbil i en l’altre clients d’e-mail i missatgeria. 
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10.12.1 DAFO 

 

A continuació fem un estudi DAFO per veure la viabilitat de desenvolupar comercialment 

aquest projecte. Només posem els elements que es poden fer públics. 

 

Debilitats Amenaces 
Genaker és una empresa petita, si el client 
web no té èxit la inversió suposarà una 
pèrdua més important que per a una 
empresa gran. 
 
La col·laboració amb el partner de Genaker 
pot provocar conflictes d’interessos. 

Els possibles clients també tenen altres 
possibles proveïdors. 
 
Els possibles clients son empreses grans, per 
tant si no hi ha tracte serà difícil amortitzar la 
inversió. 
 
La situació de crisi fa que no sigui el millor 
moment. 

Fortaleses Oportunitats 
Genaker té una cartera de clients i contactes 
amb diverses empreses que pot facilitar la 
sortida al mercat d’aquest producte. 
 
Genaker té molta experiència en PoC, per 
tant té bona base per desenvolupar un client 
IMS per la similitud de protocols. 
 
La col·laboració amb el partner que s’ocupa 
de l’API de baix nivell agilitza el 
desenvolupament. 

No existeix una solució IMS Web comercial. 
 
Possibles clients interessats. 
 
Possible ROI elevat amb poca inversió. 
 
Estandardització d’IMS per part d’organismes 
oficials 
 
Tendència d’aplicacions web (web 2.0) i 
widgets 

 

10.13 Conclusions 
 

S’ha observat que les trucades del client web a telèfons mòbils tenen un retard considerable, 

bastant superior al de Google Talk. No obstant, aquesta conclusió sense matisos no seria justa, 

donat que per fer les proves de retard del client web s’ha pres el pitjor cas (incorporant el 

transcoding de Speex a G.711 en el sentit client web � Eyebeam, i el transcoding de G.711 a 

Speex en el sentit Eyebeam � client web), mentre que les proves amb Google Talk s’han fet 

entre dos clients Google Talk que utilitzen el mateix còdec. El que podem assegurar és que els 

altres retards obtinguts no són de propagació per la xarxa, ja que amb la mateixa connexió i 

estat de la xarxa Google Talk ha obtingut retards unes 4 o 5 vegades inferiors. 

El transcoding és necessari en l’arquitectura utilitzada donat que flash no treballa directament 

amb G.711. 

Més enllà d’aquest matís s’hauria d’estudiar si hi ha algun procés que provoqui grans retards 

en el servidor, ja que per complir amb els 150 ms. de retard màxim recomanat a la ITU-T G.114 
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(44) hauríem de reduir-lo unes 5 vegades: però aquest objectiu s’escapa dels límits d’aquest 

projecte. 

Una observació respecte l’accés ADSL i l’accés radio 3G, és que en aquest últim cas és possible 

obtenir valors inferiors de retard però és un canal més variable en el temps. 

 

Els amples de banda ocupats son bastant competitius comparats amb els de Google Talk en els 

diferents escenaris estudiats, i més tenint en compte que Google Talk ha optimitzat les 

diferències entre temps d’arribades (conclusió extreta analitzant la dispersió d’aquest valor en 

l’aparat de jitter).  

El més sorprenent respecte el Jitter és que el del client IMS és un ordre de magnitud millor que 

el de Google Talk. Això ho explicaria el fet que el servidor utilitzat sigui de desenvolupament 

(molt poc transit), mentre que Google Talk s’ha estudiat en escenari de producció (molt més 

transit i, per tant, es formen més cues de paquets que incorporen retards variables en els 

temps d’arribada). 

El QoS general és acceptable en les proves fetes excepte en els retards de comunicació, tot i 

que faltaria veure el comportament en un escenari de producció, i no només de 

desenvolupament. 

 

L’aplicació desenvolupada pot tenir un bon lloc en el mercat, ja que omple un buit pel qual hi 

ha demanda i, comparant-la amb Google Talk és competitiva, sempre tenint en compte que 

son dues tecnologies diferents. 
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11. Conclusions i línies futures de treball 
 

 

 

11.1 Lliçons apreses 
 

Amb el desenvolupament d’aquest projecte s’ha guanyat força experiència en programació 

Java i arquitectures de classes (sobretot utilitzant UML), així com considerar les limitacions que 

imposa la programació d’aplicacions web (no es pot accedir a arxius locals, s’ha de considerar 

com a plataforma els diferents navegadors i les aplicacions son d’un sol fil d’execució). També 

he hagut d’escollir les eines més adequades en funció dels requeriments (Google Web Toolkit, 

i l’arquitectura d’AJAX sobre Flash). 

M’he donat compte que és molt important una arquitectura de classes ben definida, i que la 

programació simplement és una traducció que en molts casos requereix menys temps que la 

mateixa definició de l’arquitectura. 

 

He après quins són els factors més importants a analitzar per determinar la qualitat d’un servei 

VoIP (retard, jitter i ample de banda ocupat bàsicament). No només he après la teoria, sinó 

que he hagut d’analitzar aquests paràmetres a través d’eines com Wireshark i Excel; aplicant 

alguns conceptes d’estadística per treure conclusions. 

 

Finalment he après com funciona una empresa de desenvolupament Software i els 

procediments utilitzats com per exemple els processos Agile; així com el treball en equip, 

donat que pel desenvolupament del client Web s’ha fet servir una API de baix nivell 

desenvolupada per un partner de Genaker, amb els que s’ha treballat conjuntament per 

corregir alguns bugs d’aquesta API de baix nivell, així com del servidor. 

 

 

11.2 Consideracions sobre alternatives tecnològiques i 
d’arquitectura, amb perspectiva de les tendències Web 2.0 

 

Les limitacions d’aquest projecte impliquen desenvolupar una aplicació web, de manera que 

en aquest marc s’ha escollit una arquitectura d’AJAX sobre flash, utilitzant Google Web Toolkit. 

Les alternatives ja han estat discutides en l’apartat 7.4 a priori. A posteriori podem dir que 

potser una arquitectura més flexible hauria sigut desenvolupar l’aplicació directament amb 
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Javascript, però considerem que la robustesa de Java, les eines més avançades disponibles per 

a aquest llenguatge i l’optimització del codi Javascript compilat justifica fer servir Google Web 

Toolkit. 

Les altres alternatives com una aplicació síncrona o un client purament flash van ser 

descartades per la poca flexibilitat en el seu moment. 

 

Una alternativa atractiva hauria sigut desenvolupar l’aplicació utilitzant HTML 5, que incorpora 

els tags <audio> i <video> i, per tant, ens hauríem estalviat incorporar elements flash. 

D’aquesta manera no dependríem de plugins i segurament milloraria el temps de càrrega i de 

resposta de la pàgina web. 

Aquesta opció no s’ha dut a terme perquè la seva estandardització encara està en borrador 

(45). Tot i que ja hi ha navegadors que suporten HTML 5, com Google Chrome 3, encara son 

minoria, i hi ha un nombre més elevat de persones que no tenen un navegador que suporti 

HTML 5 que no pas persones que no tinguin el plugin de flash instal·lat, i per a la majoria 

d’usuaris és més còmode instal·lar un pluguin que descarregar un navegador nou. 

Observant els còdecs suportats per l’element <audio> en HTML 5, veiem que, ara per ara, no 

suporta G.711, de manera que el servidor hauria de fer transcoding igualment i no guanyaríem 

substancialment en reducció de retard de veu. 

Per altra banda caldrà veure si es pot accedir al micròfon i la càmera de l’usuari, perquè és un 

requisit necessari per fer una aplicació IMS. 

Malgrat els inconvenients anteriors, s’ha de seguir l’evolució d’HTML5, ja que grans empreses 

que estan a l’avantguarda en Internet com Google i Apple, estan apostant fort per HTML 5 

amb les versions més recents dels seus navegadors. De fet aquestes dues empreses 

col·laboren en la definició de l’estàndard HTML 5. Per tant, si el client web IMS té èxit en el 

mercat, seria interessant desenvolupar una futura versió que enlloc d’utilitzar un objecte flash 

fes servir els elements <audio> i <video> d’HTML, prescindint de plugins i aconseguint la 

màxima flexibilitat possible. 

 

 

11.3 Conclusions sobre els casos d’ús implementats i els 
nivells de funcionalitat, performance i fiabilitat assolits. 

 

S’han implementat suficients casos d’ús com per tenir una aplicació competitiva. Els casos d’ús 

no implementats constituirien una aplicació de ToIP, amb serveis avançats. 

Respecte la funcionalitat de l’API de comunicacions, considerem que és suficient per 

desenvolupar una aplicació de comunicacions IMS sobre Web que pot anar des d’un botó de 
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“click to call” fins a un client de missatgeria. La part gràfica desenvolupada permet disposar a 

nivell d’usuari de la funcionalitat de l’API en forma de client de missatgeria intuïtiu. 

Respecte el comportament i performance, des del punt de vista de QoS del servei de veu, hem 

fet una aplicació competitiva d’acord amb els resultats de l’apartat 11; així com respecte la 

missatgeria i presència. Caldria millorar el temps d’establiment de trucades, sobretot amb 

terminals físics com telèfons mòbils, i especialment el retard de la veu: ja que hem observat 

valors d’uns 700 ms. 

L’aplicació ha guanyat bastanta fiabilitat gràcies a la correcció de problemes detectats amb les 

proves d’estrès realitzades a través del mòdul de testing automàtic. Aquest mòdul també ha 

servit per fer un desenvolupament més eficient. Cada vegada que s’implementa un cas d’ús 

nou o es fa algun canvi important, podem fer passar una ronda de test a l’aplicació prement un 

botó (considerant fins i tot casos que manualment serien difícils de reproduir). 

La part gràfica desenvolupada, tot i que no era el principal objectiu, és bastant ràpida i ha 

superat les proves d’estrès i el pla de testing en la seva versió definitiva. 

 

 

11.4 Conclusions sobre el model de desenvolupament 
d’aplicacions web per a accés IMS o a serveis de 
comunicació basats en solucions “de facto” 

 

Degut a la importància cada vegada més elevada de disposar de servies al moment, en 

qualsevol lloc, a qualsevol hora i amb el mínim esforç per part del client, considerem que les 

aplicacions Web tenen molt de futur: només cal veure les nombroses aplicacions que han tret 

empreses com Google 15(GoogleMaps, calendar, docs, Google Talk), Flickr16 (per compartir 

fotos), EyeOs17 (sistema operatiu web), SugarCRM18 o Webramientas19. 

Respecte IMS, és una arquitectura estàndard definida per organismes internacionals 
d’estandardització, de manera que les comunicacions aniran en aquesta direcció, i cada vegada 
serà més important la tecnologia de commutació de paquets per a serveis en temps real de 
comunicació. Per veure aquesta tendència només cal mirar els estàndards que han tret 3GPP 
(9) i les recomanacions d’OMA (45); així com l’ús de protocols estàndard com SIP. 
 

Unint les dues tendències comentades, es fa imprescindible desenvolupar aplicacions web que 

ofereixin serveis IMS. Ja que els usuaris finals (mercat final d’aquestes aplicacions) estan 

acostumats a clients de missatgeria i a utilitzar el telèfon mòbil, la interfície d’usuari no pot 

                         
15

 http://www.google.es/intl/es/options/ 
16

 http://www.flickr.com/ 
17

 http://es.eyeos.org/ 
18

 http://www.sugarcrm.com/crm/ 
19

 http://www.webramientas.com/ 
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diferir gaire del que coneixen: per això considero que l’aspecte de client de missatgeria és 

encertat. 

No obstant això, els clients web incrementen el retard, ja que hem de sumar les peticions HTTP 

i el transcoding, donat que encara no podem fer servir el codec G.711 directament. Això fa que 

l’experiència d’usuari sigui pitjor que la de clients d’escriptori. 

Considerant els pros i els contres, la tendència de les aplicacions web guanyarà, ja que és el 

que demana el mercat, que no coneix les implicacions tècniques que comporta això. Per altra 

banda, cada vegada hi ha millors eines per desenvolupar aplicacions que corrin sobre 

navegadors i, amb la incorporació dels elements <audio> i <video> a HTML 5, les 

comunicacions online cobraran un nou sentit al qual ens anticipem amb aquest client IMS. 

Donat el creixement de les xarxes socials que demostren estudis com els de la universitat de 

Mccan20, una aplicació interessant d’aquesta API podria ser fer-la servir per desenvolupar un 

widget i posar-lo en el perfil d’una persona per poder-la contactar des de la mateixa web. Una 

altra aplicació interessant podria ser incorporar un botó a la web d’una empresa que posi en 

contacte a l’usuari, mitjançant una comunicació multimèdia a la mateixa web, amb un 

comercial o un membre del servei tècnic. 

 

 

11.5 Línies futures de desenvolupament de l’aplicació 
 

Per convertir el client actual en una aplicació comercial amb les mateixes funcionalitats faria 

falta bàsicament: 

- Xifrar les contrasenyes: Actualment les contrasenyes es transmeten en clar, faria falta 

un algoritme de xifrat perquè si algú les intercepta no les pogués utilitzar. 

 

- Guardar les informacions d’usuari en bases de dades: Actualment les llistes d’usuaris 

es guarden en un arxiu XML i els settings en un arxiu Json. Aquest sistema no és 

escalable i provocaria problemes de mida d’arxiu i de permisos d’escriptura amb un 

nombre moderat o elevat d’usuaris. Per tant, caldria guardar aquestes informacions en 

bases de dades. 

 

- Presència SIMPLE amb servidor: Actualment la presència és extrem a extrem. En el 

futur caldria que el servidor SIP incorporés la gestió de presència, ja que amb el 

mecanisme actual es transmeten molts paquets SUBSCRIBE que amb  un servidor no 

farien falta; per tant, el sistema actual de presència no és escalable i és molt poc 

eficient. A continuació poso els dos esquemes per comparar, per a més informació 

sobre la presència consulteu l’annex I. 

                         
20

 http://www.slideshare.net/mickstravellin/universal-mccann-international-social-media-research-
wave-3?src=embed 
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Figura 84: Presència SIP end-to-end 

 
 
 
 

 

 
Figura 85: Presència SIP amb servidor 

 

Les línies futures de desenvolupament per millorar el client IMS serien les següents: 

 

- Suportar sessions multi usuari: Totes les classes (tan de l’API de comunicacions com 

de la part gràfica) estan preparades per fer sessions de més d’un usuari. Una línia 

futura seria que el servidor ho suportés, testejar l’API, corregir bugs, i aplicar-ho a 

nivell de client. 

 

- Vídeo: Actualment hi ha un control flash incorporat a la part gràfica com a vídeo, però 

aquest encara no és suportat, per això s’hauria d’ampliar tan l’API de baix nivell com la 

de comunicacions, així com fer les modificacions pertinents en el servidor. Per fer-ho 

caldria estudiar els còdecs de vídeo considerats en IMS i possiblement caldria fer 

transcoding al igual que passa amb l’àudio. 

 

- Administració dinàmica de les sessions: És la possibilitat d’afegir i treure usuaris i/o 

mèdia durant les sessions. Caldria modificar tan el client com el servidor per suportar-

ho. Bàsicament s’haurien d’enviar paquets REINVITE amb l’actualització del mèdia de 

la sessió per afegir o treure mèdia, i suportar l’enviament i recepció de paquets REFER 

per a la invitació d’usuaris a la sessió. 

 

- Serveis avançats de telefonia (ToIP): Redirecció de trucades, trucada en espera, etc. 

Actualment l’únic servei suplementari suportat és el contestador automàtic, que està 

implementat en el servidor i és transparent a l’API de comunicacions (quan salta el 

contestador rebem un 200 OK de l’INVITE que hem enviat i el client la tracta com una 

sessió establerta correctament). 

 

- Implementació en HTML 5: Caldria estudiar aquesta possibilitat comentada en l’aparat 

anterior, sobretot si en un futur l’element <audio> suporta G.711. 
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Annex I: Estudi del protocol SIP 
 

 

 

Aquest annex descriu amb una mica més de profunditat els protocols SIP. És la continuació del 

capítol 4 del treball i es justifica el dedicar-li un annex pel fet que el protocol SIP  és el protocol 

de senyalització que fa servir l’aplicació IMS desenvolupada. 

Per aquest apartat ens hem basat en la RFC3261 (1)(de l’organisme IETF)21 i les extensions 

RFC3903 (30), 3265 (29)(presència SIP-SIMPLE) i RFC3428 (34)(missatgeria). Qui regeix el 

desenvolupament de IMS de fet és 3GPP, del qual IETF n’és el membre Europeu. 3GPP defineix 

un protocol SIP equivalent, que és interoperable amb el SIP definit per IETF.  

Primer analitzarem l’estructura del protocol i després procedirem a veure les diferents fases de 

senyalització. 

 

 

Estructura del protocol 
 

SIP és un protocol estructurat, això vol dir que el seu comportament està definit en diferents 

processos relativament independents. Es defineix per capes bàsicament per comoditat, tot i 

que no es requereix implementar-ho així. 

- La capa més baixa és la sintaxis i encoding 

- La segona capa és la de transport que defineix com el client envia peticions i rep 

respostes, i com el servidor rep peticions i envia respostes: tots els elements del 

protocol inclouen la capa de transport.  

- La tercera capa és la de transacció, té en compte retransmissions, validacions de 

respostes i timeouts.   La capa de transacció representa dues màquines d’estat per 

cada procés (una pel client i una altra pel servidor). 

- El Transaction User (TU) modela una capa superior, que fa les peticions a una IP i port 

concrets sense preocupar-se de timeouts i retransmissions. 

Els processos bàsics de SIP son: REGISTER (registrar un usuari a la xarxa amb URI estàndard), 

OPTIONS (establir les habilitats de fer accions dels usuaris), i INVITE (establir sessions). 

A les extensions analitzades hi ha els missatges PUBLISH i  SUBSCRIBE per publicar i rebre la 

presència respectivament, i MESSAGE per la missatgeria de text.  
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Estructura general dels paquets 
 

Els paquets SIP contenen la següent informació a la capçalera: 

- To:  adreça de qui volem registrar, modificar o consultar. Ha de ser un o diversos SIP 

URI. 

-   From: Adreça a guardar de la persona responsable del registre, serà el mateix valor 

que to excepte si és un registre de 3a persona. 

- Call-ID: Identificador de trucada, tots els registres d’un UAC haurien de tenir el mateix  

Call-ID per un registrant concret. 

- Cseq: Serveix per identificar la seqüència dels paquets per una Call-ID determinada, de 

manera que encara que arribin desordenats es conegui l’ordre d’enviament.  

- Max Forwards: Retransmissions màximes restants (a cada retransmissió es 

decrementa en 1 el valor d’aquest camp). 

- Via: Indica el transport que es farà servir i l’adreça on s’enviaran les peticions. 

- Contact: Camp opcional. Els UA (User Agent) no poden enviar un nou registre amb el 

camp “contact” ple fins que rebin resposta per l’anterior REGISTER, o el timeout expiri. 

- Suported & require: Fa referència a les ampliacions del protocol suportades i 

requerides. 

 

Peticions 
 

La línia de petició (Request-Line)  indica el mètode, la URI de petició i la versió del protocol. 

- Mètode: Pot ser REGISTER, INVITE, ACK, CANCEL, BYE I OPTIONS 

- Request-URI: Indica l’adreça URI del destinatari de la petició (ex. nom@domini.com) 

- SIP-Version: Versió del protocol SIP que s’utilitza (ex. “SIP/2.0”) 

 

Respostes 
 

Es distingeixen de les peticions perquè tenen una línia de status al principi. Aqueta simplement 

és la versió del protocol seguida d’un codi numèric que indica l’status i la seva frase associada. 

Els possibles codis son els següents: 

- 1xx: Provisional:  petició rebuda però no acabada de gestionar. 

- 2xx: Èxit: La petició s’ha rebut, entès i acceptat. 

- 3xx: Redirecció: s’han de fer més coses per completar la petició. 

- 4xx: Error del client 

- 5xx: Error del servidor 

- 6xx: Fallada global: la petició no es pot gestionar a cap servidor. 
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Registre 
 

Procés de registre 
 

El registre pretén establir una correlació entre els possibles identificadors de l’usuari (per 

exemple el número de telèfon)  i l’URI. Quan un usuari es registre, se li assigna un S-CSCF 

(proxy d’IMS, veure annex II per més informació), el qual realitzarà les comunicacions per 

registrar-lo. 

 

 

 

 

 
El procediment comença enviant un paquet REGISTER; quan arriba al S-CSCF aquest envia un 

“Unauthorized” per tal que l’usuari enviï les dades del registre. L’usuari envia un altre 

REEGISTER amb les seves credencials, que el S-CSCF compara amb les dades obtingudes del 

HSS. Si el registre té èxit s’informa al HSS i s’envia un OK a l’usuari. La figura 4.1 mostra un 

exemple de registre. 

El paquet REGISTER pot servir per afegir, treure i consultar referències entre un conjunt 

d’identificadors i la URI estàndard del contacte. Inclou un camp “expires” per definir el temps 

(seg.) durant el qual el “binding” serà valid. Si no s’assigna valor a aquest camp, s’utilitza el de 

la capçalera. Si el valor és incorrecte, s’utilitza 3600 seg. 

 

 

Establiment de sessió 
 

En aquest apartat tractarem l’establiment d’una sessió segons el protocol SIP i utilitzant 

INVITE. La RFC 3261 defineix un procediment similar sense INVITE, però com que no l’utilitzem 

no el tractarem aquí, per la mateixa raó només estudiarem la màquina d’estats del client. 

 

 

 

 

 

Figura 86: Procés de registre en SIP 

Identificadors públics: 

Tel, URI, … 

REGISTER 

Perfil estàndard: 

URI 
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Procés d’establiment

 

Figura 

 

El procés d’establiment d’una sessió és segurament el

implicar una acció humana (acceptar la trucada entrant). Bàsicament consisteix en una 

confirmació a 3. 

El missatge que determina la voluntat d’establir sessió és l’

immediatament amb un Trying

Server – ).  

Immediatament s’envia un “Session Progress”, que és una acceptació temporal mentre reserva 

recursos a la seva xarxa d’accés. L’usuari local també reserva recursos i quan ha acab

notifica amb un UPDATE, de manera que quan el remot acaba de reservar recursos i ha rebut  

l’UPDATE envia un “Ringing” que 

local contesta amb un ACK provisional. 

Finalment , quan l’usuari remot accepta la trucada, s’envia un OK que el local respon amb un 

ACK. A partir d’aquest moment ja es pot intercanviar flux de dades.
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d’establiment  

Figura 87: Establiment de sessió amb INVITE 

El procés d’establiment d’una sessió és segurament el de més duració del mon SIP, ja que sol 

implicar una acció humana (acceptar la trucada entrant). Bàsicament consisteix en una 

El missatge que determina la voluntat d’establir sessió és l’INIVTE.  Aquest és contestat 

ying quan arriba al terminal IMS remot ( o bé al AS 

Immediatament s’envia un “Session Progress”, que és una acceptació temporal mentre reserva 

recursos a la seva xarxa d’accés. L’usuari local també reserva recursos i quan ha acab

, de manera que quan el remot acaba de reservar recursos i ha rebut  

” que indica que s’està notificant a l’usuari de la trucada entrant, el 

local contesta amb un ACK provisional.  

Finalment , quan l’usuari remot accepta la trucada, s’envia un OK que el local respon amb un 

. A partir d’aquest moment ja es pot intercanviar flux de dades. 
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de més duració del mon SIP, ja que sol 

implicar una acció humana (acceptar la trucada entrant). Bàsicament consisteix en una 

.  Aquest és contestat 

quan arriba al terminal IMS remot ( o bé al AS – Application 

Immediatament s’envia un “Session Progress”, que és una acceptació temporal mentre reserva 

recursos a la seva xarxa d’accés. L’usuari local també reserva recursos i quan ha acabat ho 

, de manera que quan el remot acaba de reservar recursos i ha rebut  

que s’està notificant a l’usuari de la trucada entrant, el 

Finalment , quan l’usuari remot accepta la trucada, s’envia un OK que el local respon amb un 
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Màquina d’estats del client INVITE

 

Figura 88: Màquina d'estats del client. INVITE

- Proceeding: Es passa a aquest estat quan es rep una resposta provisional estant a 
“Calling”. Aquí no s’hauria de retransmetre l’INVITE, i s’ha de passar la resposta 
provisional al TU.  
 Si es rep una resposta (tant a “proceeding” com a “calling”) amb status = 300
s’ha de passar al estat “Completed” i enviar la resposta al TU. Hem de generar un ACK i 
passar-lo a la capa de transport per tal que l’enviï a la mateixa IP i port que l’INVITE.
 

- Completed: Quan s’entra en aquest status s’activa el timer D, que coïncide
temps que el servidor pot estar al status amb una capa de transport no fiable (timer H 
– 64*T1 per defecte –
de manera que s’utilitza un valor de 32s. 
 Si es rep una resposta 
amb un ACK, però no s’ha de passar al TU. Quan el timer D expira, s’ha de passar a 
l’estat “Terminated”.
 

- Terminated: Al entrar en aquest estat la transacció del client s’ha de destruir. 
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Màquina d’estats del client INVITE 

 
del client. INVITE 

- Calling: El client passa la trucada 
a la capa de transport. Si la capa 
de transport no és fiable 
s’inicialitza el timer A (T1 [seg.], 
standard 500ms.). 
 Si és fiable no hauria d’activar 
el timer. En qualsevol cas ha 
d’iniciar el timer
[seg.]). 
 Quan el timer A expira, es 
retransmet l’INVITE (el torna a 
passar a transport), el nou timer 
A val 2*T1 [seg.]. 
 Les retransmissions
doblant cada vegada el timer A, i 
haurien de fer-
el client està al estat “Cal
B expira en aquest estat, 
s’informa al TU (Transaction 
User) que s’ha arribat al 
timeout. 

 
 

 
: Es passa a aquest estat quan es rep una resposta provisional estant a 

“Calling”. Aquí no s’hauria de retransmetre l’INVITE, i s’ha de passar la resposta 

Si es rep una resposta (tant a “proceeding” com a “calling”) amb status = 300
s’ha de passar al estat “Completed” i enviar la resposta al TU. Hem de generar un ACK i 

lo a la capa de transport per tal que l’enviï a la mateixa IP i port que l’INVITE.

: Quan s’entra en aquest status s’activa el timer D, que coïncide
temps que el servidor pot estar al status amb una capa de transport no fiable (timer H 

– ). No obstant, el client no sol conèixer el valor de T1 del servidor, 
de manera que s’utilitza un valor de 32s.  

Si es rep una resposta d’una retransmissió antiga en aquest estat s’ha de contestar 
amb un ACK, però no s’ha de passar al TU. Quan el timer D expira, s’ha de passar a 

 

: Al entrar en aquest estat la transacció del client s’ha de destruir. 
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: El client passa la trucada 
a la capa de transport. Si la capa 
de transport no és fiable 
s’inicialitza el timer A (T1 [seg.], 
standard 500ms.).  

Si és fiable no hauria d’activar 
el timer. En qualsevol cas ha 

timer B (64*T1 

Quan el timer A expira, es 
retransmet l’INVITE (el torna a 
passar a transport), el nou timer 
A val 2*T1 [seg.].  

retransmissions es faran 
doblant cada vegada el timer A, i 

-se només mentre 
el client està al estat “Calling”: si 
B expira en aquest estat, 
s’informa al TU (Transaction 
User) que s’ha arribat al 

: Es passa a aquest estat quan es rep una resposta provisional estant a 
“Calling”. Aquí no s’hauria de retransmetre l’INVITE, i s’ha de passar la resposta 

Si es rep una resposta (tant a “proceeding” com a “calling”) amb status = 300-699, 
s’ha de passar al estat “Completed” i enviar la resposta al TU. Hem de generar un ACK i 

lo a la capa de transport per tal que l’enviï a la mateixa IP i port que l’INVITE. 

: Quan s’entra en aquest status s’activa el timer D, que coïncideix amb el 
temps que el servidor pot estar al status amb una capa de transport no fiable (timer H 

). No obstant, el client no sol conèixer el valor de T1 del servidor, 

d’una retransmissió antiga en aquest estat s’ha de contestar 
amb un ACK, però no s’ha de passar al TU. Quan el timer D expira, s’ha de passar a 

: Al entrar en aquest estat la transacció del client s’ha de destruir.  
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Presència 
 

Figura 89: Flux de paquets de presència

 

PUBLISH 
 

El paquet PUBLISH es fa servir per publicar estats d’esdeveniments: en particular es fa servir 

per publicar els canvis de presència. 

Amb un PUBLISHes crea un soft state

actualitzar l’estat s’ha de fer mitjanç

de fer un hard state, de manera que no caduqui.

Com a resposta de cada PUBLISH, 

l’estat), que es fa servir per actualitzar , modificar o

 

SUBSCRIBE 
 

El paquet SUBSCRIBE també s’envia al ESC: aquest enviarà els canvis de presència 

que han enviat el PUBLISH. 

La capçalera “Expires” a la resposta (200) del 

subscripció (o sigui, el temps durant el qual l’
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 Event State Compositor. 
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: Flux de paquets de presència 

La presència és el procediment pel qual 
un usuari pot saber l’estat de connexió i 
accessibilitat d’un altre usuari. La més 
bàsica només informa de si l’altre usuari 
està connectat o desconnectat, i pot 
arribar fins a mostrar fotos i determinar 
l’estat amb frases i icones 
personalitzades. 
 
SIP defineix el protocol SIMPLE
(1)), per la implementació de la presència. 
Es publica mitjançant el missatg
PUBLISH, de manera que tots els usuaris 
que estiguin subscrits sabran el nostre 
status (per subscriure’s a la presència es 
fa mitjançant un “SUBSCRIBE”). Quan hi 
ha un canvi de presència, l’
NOTIFY al subscriptor. 
 

PUBLISH es fa servir per publicar estats d’esdeveniments: en particular es fa servir 

per publicar els canvis de presència.  

soft state en l’ESC, que caducarà al cap d’un temps (negociat): per 

l’estat s’ha de fer mitjançant nous paquets PUBLISH· També exis

, de manera que no caduqui. 

PUBLISH, l’ESC assigna una id a la publicació (vàlida abans que caduqui 

l’estat), que es fa servir per actualitzar , modificar o eliminar l’estat. 

SUBSCRIBE també s’envia al ESC: aquest enviarà els canvis de presència 

pires” a la resposta (200) del NOTIFY indica el temps que serà vàlida la 

gui, el temps durant el qual l’ESC enviarà la presència al subscriptor).
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rocediment pel qual 
un usuari pot saber l’estat de connexió i 
accessibilitat d’un altre usuari. La més 
bàsica només informa de si l’altre usuari 

desconnectat, i pot 
arribar fins a mostrar fotos i determinar 
l’estat amb frases i icones 

SIP defineix el protocol SIMPLE (RFC 3261 
per la implementació de la presència. 

s publica mitjançant el missatge 
PUBLISH, de manera que tots els usuaris 
que estiguin subscrits sabran el nostre 
status (per subscriure’s a la presència es 
fa mitjançant un “SUBSCRIBE”). Quan hi 

esència, l’ESC22 envia un 

PUBLISH es fa servir per publicar estats d’esdeveniments: en particular es fa servir 

ESC, que caducarà al cap d’un temps (negociat): per 

· També existeix la possibilitat 

ESC assigna una id a la publicació (vàlida abans que caduqui 

SUBSCRIBE també s’envia al ESC: aquest enviarà els canvis de presència dels usuaris 

indica el temps que serà vàlida la 

ESC enviarà la presència al subscriptor). 
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NOTIFY 

 

És un paquet que serveix per informar al subscriptor del canvi de presència d’un dels 

qual està subscrit. L’ESC l’ha d’enviar al subscriptor immediatament despré

PUBLISH. 

 

 

Missatgeria 
 

 
Figura 90: Flux de paquets de missatgeria

 

 

Compressió de senyal
 

Existeixen esquemes de compressió de text, com SigComp
tenim poc ample de banda. La utilització de la compressió s’ha de negociar entre el terminal 
IMS i el P-CSCF24. Normalment aquesta negociació es fa durant el registre, tot i que es pot 
invocar en qualsevol moment.

 
Està basada en algoritmes de diccionari, s’observa que en els diccionaris dinàmics i mixtos 
s’obtenen compressions bastant més eficients que en els diccionaris estàtics (1,9:1 pel bàsic, 
3,8:1 pel dinàmic i 4,4:1 pel mixt). 
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 RFC 3320 (48) i RFC 3321 (49) 
24

 Call/Session Control Function. Veure 
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És un paquet que serveix per informar al subscriptor del canvi de presència d’un dels 

qual està subscrit. L’ESC l’ha d’enviar al subscriptor immediatament despré

 

: Flux de paquets de missatgeria 

La missatgeria instantània és l’intercanvi 
de missatges entre diversos usuaris en 
temps real. Normalment és un conjunt 
gran de missatges petits enviats entre 
diversos usuaris. 
 
A SIP, la missatgeria és un 
intercanviat en una sessió . A 
continuació posem un exemple.

Compressió de senyal 

Existeixen esquemes de compressió de text, com SigComp23, utilitzats sobretot en entorns on 
tenim poc ample de banda. La utilització de la compressió s’ha de negociar entre el terminal 

Normalment aquesta negociació es fa durant el registre, tot i que es pot 
invocar en qualsevol moment. 

Està basada en algoritmes de diccionari, s’observa que en els diccionaris dinàmics i mixtos 
s’obtenen compressions bastant més eficients que en els diccionaris estàtics (1,9:1 pel bàsic, 
3,8:1 pel dinàmic i 4,4:1 pel mixt).  

 

                         
 

Call/Session Control Function. Veure Descripció general de l’arquitectura IMS a l’annex III.
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És un paquet que serveix per informar al subscriptor del canvi de presència d’un dels usuaris al 

qual està subscrit. L’ESC l’ha d’enviar al subscriptor immediatament després de rebre cada 

La missatgeria instantània és l’intercanvi 
de missatges entre diversos usuaris en 
temps real. Normalment és un conjunt 
gran de missatges petits enviats entre 

A SIP, la missatgeria és un mèdia 
intercanviat en una sessió . A 

sem un exemple. 

, utilitzats sobretot en entorns on 
tenim poc ample de banda. La utilització de la compressió s’ha de negociar entre el terminal 

Normalment aquesta negociació es fa durant el registre, tot i que es pot 

Està basada en algoritmes de diccionari, s’observa que en els diccionaris dinàmics i mixtos 
s’obtenen compressions bastant més eficients que en els diccionaris estàtics (1,9:1 pel bàsic, 

IMS a l’annex III. 
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Annex II: Descripció de l’arquitectura IMS 
 

 

 

Introducció 
 

Aquest annex és l’extensió del capítol 5 del treball. Aquí es descriu amb més detall 

l’arquitectura IMS, definint les interfícies i els accessos a la xarxa. 

 
Per aquest apartat ens hem basat en les recomanacions d’OMA (Open Mobile Alliance, (45)),  
concretament en el document “Utilization of IMS capabilites Architecture”25, així com dos 
llibres de Wiley “IMS Multimedia Telephony over Cellular System” (46) i “The 3G IP Multimedia 
Subsystem” (47). 
 
 
La primera versió d’especificacions de IMS va ser definida per la 5a. versió del 3GPP, i 3GPP2 

ha adoptat aquesta definició com a part del seu MMD (Multimedia Domain). A la versió 6 del 

3GPP s’especifiquen les millores introduïdes a IMS/MMD. 

 

 

Objectius i requeriments 
 

L’objectiu principal de IMS és integrar serveis de comunicació multimèdia independentment 

del medi d’accés a la xarxa, d’aquí deriven altres objectius com: 

- Fer realitat el paradigma d’Internet mòbil. 

- Crear una plataforma comuna per desenvolupar diversos serveis multimèdia. 

- Incrementar marges, ja que les xarxes mòbils basades en commutació de paquets 

estaven al llindar de la saturació. 

 

Per això es defineixen diferents interfícies; de manera que, des del punt de vista de l’aplicació, 

el tipus de xarxa d’accés és transparent i per tant molt més fàcil de desenvolupar. A la següent 

figura podem veure un esquema general que als següents apartats analitzarem amb més 

detall: 

                         
25

 http://www.openmobilealliance.org/technical/release_program/docs/ims/v1_0-20050809-a/oma-ad-
ims-v1_0-20050809-a.pdf 
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Figura 91: Esquema d'interfícies de IMS 

 

Els requeriments que s’exigeixen a IMS26 són els següents: 

- Suport per establir sessions IP Multimèdia. 

- Mecanisme per negociar la qualitat de servei (QoS). 

- Interoperabilitat amb Internet i xarxes de commutació de circuits. 

- Roaming. 

- Control dels serveis atorgats a l’usuari final. 

- Suport per una creació de servei ràpid sense requerir estandardització. 

El requeriment més crític probablement son les comunicacions d’àudio-vídeo, ja que fins abans 

d’IMS, es realitzaven sobre commutació de circuits. 

Un requeriment clau és la negociació del QoS, ja que depèn de moltes variables, com l’ample 

de banda disponible segons el que l’usuari té contractat, o segons l’estat actual de la xarxa. 

IMS permet que els operadors tinguin control sobre quin QoS té cada usuari, així poden fer 

diferents grups i tarificacions. 

La interoperabilitat amb Internet és important per arribar a moltes fonts i destinacions sense 

invertir fortunes en infraestructures i amples de banda, per altra banda la interoperabilitat 

amb xarxes de commutació de circuits (POTS/GSM...) garanteix que es podran seguir 

aprofitant aquestes tecnologies existents i esteses. 

El roaming ja fa temps que està implementat a través dels hand overs, naturalment IMS ho 

hereta. 

                         
26

 Requeriments exigits segons 3GPP TS 22.228 Versió 5. 
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El control del servei per part dels operador permet fer distincions i, per tant, tarifar els 

diferents serveis contractats per cada grup d’usuaris. Podem dividir les polítiques en dos 

subgrups: 

- Polítiques generals, per tots els usuaris de la xarxa. Els operadors poden restringir, per 

exemple, l’ús de còdecs que requereixen gran ample de banda com G.711 i oferir 

estàndards com AMR (Adaptative Multi Rate)27. 

- Polítiques que apliquen a un usuari concret. Per exemple, si un usuari no té contractat 

el vídeo, se li limita l’accés. 

La creació de servei ràpid sense estandardització representa un pas important en el disseny 

cel·lular, ja que fins ara tot estava estandarditzat o tenia una implementació propietària. Per 

reduir el temps s’estandarditzen les capacitats del servei, i no el servei. 

 

  

                         
27

 Especificat al 3GPP TS 26.071 . 
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Descripció de l’arquitectura 
 

Aquest apartat és la continuació natural de l’apartat 5.1 del treball (Descripció general de 

l’arquitectura). Aquí passem a analitzar els protocols utilitzats, connectivitat i interfícies. 

 

Protocols utilitzats per IMS 
 

El nucli de IMS ha d’aconseguir que la transmissió de mèdia (veu, vídeo, missatgeria, ...) sigui 

transparent a la xarxa d’accés i tecnologies empleades, tal com es mostra a la figura 92. Per 

fer-ho utilitza el protocol SIP per establir sessions, HTTP  i XCAP (XML Configuration Access 

Protocol) per altres serveis com la gestió de llistes de contactes remotament, presència o 

push-to-talk over Cellular (PoC). 

 

 
Figura 92: Protocols que utilitza IMS 

 

Connectivitat 
 

Podem dividir la connectivitat en dues capes (veure figura 92): 

- Enabler Layer: Especifica com es realitza el servei en el terminal utilitzant IMS. 

- SIP Connectivity Layer: comprèn el proxy SIP bàsic i les funcions de registre que 

permeten connexions extrem a extrem, enrutament i seguretat hop-by-hop. IMS 

ofereix. Aquesta capa és comuna per totes les aplicacions, per tant no cal 

desenvolupar-la per un terminal IMS en concret. 

Pel cas de XCAP/HTTP, es pot fer una divisió en dues capes anàloga a les anteriors: 

- HTTP ofereix capacitats de transport, enrutament i seguretat. 
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- XCAP esatà per sobre de HTTP, i ofereix entre altres coses format de dades. 

La figura també representa una possible implementació de la incorporació d’elements no-IMS 

(interficie I2); així com diferents implementacions del mateix terminal. 

 
Figura 93: Connectivitat en IMS 

 

Interfícies utilitzades entre els terminals OMA i el nucli de la xarxa IMS. 
 

Les interfícies que ofereix IMS per tal de realitzar els serveis OMA, definides per 3GPP son les 

següents: 
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Figura 94: Interfície IMS en el context OSE (OMA Service Environment) 

 
 

- ISC: Interfície entre el servidor i el nucli de IMS. Permet control de sessió mitjançant 

SIP/SDP, i notificació i subscripció a esdeveniments. Està definit per 3GPP. 

- Sh: Interfície entre el servidor  i el HSS (Home Subscriber Server del nucli de IMS).  

Ofereix lectura/escriptura de dades d’usuari. També ofereix subscripció i notificació de 

canvis en dades d’usuari IMS. Fa servir el protocol “Diameter”. 

 

- Dh: Interfície entre el servidor i el SLF (Service Locator Funcion). Es fa servir per 

aconseguir l’adreça del HSS que gestiona una xarxa concreta, on hi ha més HSS’s. Fa 

servir el protocol “Diameter”. 

 

- Ut: Interfície entre terminal i servidor. Proveeix al terminal amb un conjunt 

d’operacions per configurar dades d’usuari al servidor. Contempla, tot i que no està 

restringit a, llistes de presencia i regles d’autorització. S’utilitza protocol XCAP. 

 

- Ro: Interfície entre un element OMA (client o servidor) i un element basat en 

esdeveniments per connectar a un element online al nucli de IMS . Utilitza el protocol 

“Diameter”. 

 

- Rf: Interfície entre l’element OMA i un element per desconnectar-lo (offline) del nucli 

d’IMS. Utilitza el protocol “Diameter”. 

 

- Gm: Interfície entre l’element OMA i el nucli IMS que proveeix de control de diàlegs 

SIP/SDP. 

 

- Mb: Interfície que proveeix a l’element  OMA de streaming de mèdia sobre IP a través 

del nucli de IMS. Els protocols de transport 
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Consideracions sobre accés 3GPP o accés fix 
 

IMS és transparent a la xarxa d’accés: de fet aquesta és una de les seves característiques més 

importants. A continuació analitzem les xarxes d’accés possibles que es contemplen a IMS i 

passem a veure com s’integren. 

 

 

POTS i XDSI 
 

POTS és la xarxa telefònica de commutació de circuits tradicional: és analògica (4kHz per canal) 

i actualment només es manté als últims trams d’algunes xarxes d’accés, per aprofitar la 

infraestructura existent i gràcies al baix requeriment de capacitat d’aquests últims trams. 

XDSI és una xarxa de commutació de circuits digital i té més diversitat de serveis. Es transmet a 

Rb = 64 kbps per canal. 

 

Xarxa de dades Internet 
 

Les xarxes de dades implementen el model de capes, en el cas de Internet no es segueix el 

model OSI al peu de la lletra, ja que té 4 capes: enllaç, xarxa, transport i aplicació: ajuntant 

sessió presentació i aplicació en una sola capa. 

Internet està gestionada per els NSP’s (Network Service Providers) i els ISP’s (Internet Service 

Providers).  Els NSP’s globals venen ample de banda als NSP’s locals, que al seu torn el revenen 

a les ISP’s, les quals ofereixen el servei a l’usuari. Les subxarxes es connecten a Internet 

mitjançant punts d’accés; solen ser ATM’s (Asynchronous Transfer Mode). 

 

IP és el protocol de xarxa que fa servir Internet, el seu objectiu és donar servei no fiable (best 

efford). Afegeix la capçalera IP als paquets de la capa de transport i ho passa a la xarxa d’enllaç. 

Per tal de complir les especificacions de mida màxima pot fragmentar els paquets segons el 

MTU. 

IMS suporta les versions 4 i la 6 d’IP, de manera que introdueix 2 elements més a l’arquitectura 

per garantir la interoperabilitat28: 

- IMS-ALG: (IMS Aplication Layer Gateway): A cada banda del gateway es fa servir una 

versió de IP diferent. Tradueix els missatges SDP. 

                         
28

 Estandardització de la interoperabilitat IPv4 i IPv6 definits per 3GPP TS 26.162. Aquests estàndard és 
adoptat per els IMS-ALG i el TrGW. 
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- TrGW: Transition Gateway. És un NAT-PT/NAT-PT (Network Adress Port Translator – 

Protocol Translator) i fa la traducció entre IPv4 i IPv6 a nivell de media (per exmple 

RTP/RTCP). 

Sistemes cel·lulars 
 

Els sistemes cel·lulars es basen en un accés radio i una xarxa nucli. A més també poden 

disposar d’una xarxa de serveis addicional al nucli. 

L’estació mòbil ( o el User Equipment – UE) pot incloure dos nodes: un per UMTS i un altre per 

GSM/EDGE, que es comuniquen amb la xarxa d’accés corresponent (amb el Node B o el BTS 

corresponent): en els dos casos es pot fer commutació de circuits o de paquets en funció de les 

necessitats. 

Els Nodes B i BTS’s (estacions base per UMTS i GSM respectivament) es limiten a proveir 

l’accés als usuaris, però normalment la intel·ligència de la xarxa està en les RNC’s (Radio 

Network controllers, per UMTS) i en les BSC’s (Base transcriber Stations, per GSM).  

La interfície entre els Nodes B / BTS’s i les RNC’s / BSC’s està basada en ATM (Asynchronous 

Transfer Mode) i s’anomena Iub i Abis respectivament (per UMTS i GSM). La xarxa d’accés es 

connecta al nucli a través dels Iu’s. 

 

  Accés radio 
 

L’objectiu de l’accés radio és cobrir la zona que determini l’operador per donar connectivitat 

als usuaris que s’hi trobin dins. Fins ara les estacions base simplement complien l’objectiu de 

donar connectivitat, però degut a la baixada del preu del hardware, s’han implementat més 

funcionalitats a les estacions base. Un exemple d’això és el High Speed Packet Access (HSPA). 

Donat que UMTS és el candidat que més probablement implementarà IMS en primera 

instància, passarem a analitzar-ne l’arquitectura una mica més a fons.  

L’arquitectura UMTS inicial era molt similar a GSM, però està evolucionant: primer es va 

introduir el HSPA i aquest evoluciona per implementar més funcionalitats a les estacions base. 

 

La interfície Iu implementa commutació de circuits i commutació de paquets (ATM o basat en 

IP). 

S’implementa soft-handover: la intel·ligència ve del RNC, ja que rep senyal del mateix usuari 

provinent de diferents estacions base, les combina i decideix quan es fa el hard handover en 

funció de les potències rebudes.  Els Nodes B, per tant, s’ocupen d’una part de la funcionalitat 

que ha d’oferir la capa física,  ja que per exemple la combinació de senyals es fa a la RNC. Els 

Nodes B bàsicament s’ocupen de codificació de canal, combinació de senyals de diferents 

antenes i control de potència. 
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Les capes superiors s’implementen a les RNC’s, entre les seves funcionalitats destaquen: 

- Administració dels recursos radio: congestió, control d’admissió, codis. 

- Control de handovers: a partir de les mesures de potència rebuda, pot ser d’una 

tecnologia a una altra (ex. De UMTS a GSM). 

- Combinació de macro-diversitat entre Nodes B. 

- Xifrat i desxifrat per protegir les dades. 

- Senyalització Broadcast. 

- Control de potència de llaç obert: fixa l’objectiu de qualitat per el control de llaç 

tancat. Està basat en la qualitat estimada del canal de transport. 

 

Hi ha dos tipus de canals físics: els DPDCH (Dedicated Physical Data Chanel) per portar dades  i 

els DPCDH (Dedicated Physical Control Chanel) per portar senyalització de la capa física. 

Aquestes canals estan definits per un scrambling code i una freqüència portadora. 

Els canals de transport formen una interfície entre les capes física i MAC. Estan definits per 

com i amb quines característiques les dades son transferides a través de la interfície radio. Els 

canals de transport més importants son el DCH (Dedicated Chanel) i canals com RACH (Random 

Access Chanel) i FACH(Forward Access CHannel). El DCH és un canal dedicat a cada mòbil, 

mentre que els altres són comuns per tots els usuaris d’una cel·la. 
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Annex III: Casos d’ús 
 

 

 

En aquest annex adjuntem la llista completa de casos d’ús previstos per aquest projecte més 

línies futures de desenvolupament. Els casos marcats amb el fons de color gris-blau són els que 

finalment s’han implementat en el projecte. 
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MMTWMMTWMMTWMMTW----

001001001001    

Register to the SIP / Register to the SIP / Register to the SIP / Register to the SIP / 

IMS NetworkIMS NetworkIMS NetworkIMS Network    

AllowAllowAllowAllow    registration from the web client to the IMS registration from the web client to the IMS registration from the web client to the IMS registration from the web client to the IMS 

networknetworknetworknetwork    
MMTW-

001.01 

Blank / wrong User name 

format Error telling you must enter a URI like "user@domain" 

MMTW-

001.02 Timeout (Response 408 from server) Error telling timeout was reached 

MMTW-

001.03 

Inexistent User name and/or 

wrong password 

(Response 401 from server) Error telling you entered wrong user 

name or/and password. 

MMTW-

001.04 Other problem from server (Other response) Error, unknown, show code 

MMTW-

001.05 

Existent User Name, Right 

Password 

(Response 200 from server) Show the BuddyList after receiving 200 

OK. Set the presence selected in the login menu 

MMTW-

001.06 Deregister, successful 

Register with expire time = 0 sent, we receive a 200 OK from the 

server. 

MMTW-

001.07 Deregister Timeout 

Register with expire time = 0 sent, we receive a 408 Timeout from 

the server. 

MMTW-

001.08 

Deregister Other problem / 

error 

Register with expire time = 0 sent, we receive another Error message 

from the server. 
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MMTWMMTWMMTWMMTW----

002002002002    Session Session Session Session EstablishmentEstablishmentEstablishmentEstablishment    Establish and manage sessionsEstablish and manage sessionsEstablish and manage sessionsEstablish and manage sessions    
MMTW-

002.01 New outgoing call success 

send an INVITE, receive a 200OK and send an ACK, session is 

established. 

MMTW-

002.02 

Cancel outgoing call 

successfully 

you can cancel the call before remote user has accepted/rejected 

(CANCEL sent to server) 

MMTW-

002.03 Cancel outgoing call Timeout if your cancel message receives a timeout you will be notified 

MMTW-

002.04 

Cancel outgoing call Failure 

(other problem) 

if there is any other problem with the CANCEL you sent, you 

will be notified 

MMTW-

002.05 

Cancel arrives after session is 

established it acts like a BYE (use cases 002.12, 002.13, 002.14) 

MMTW-

002.06 Accept incoming call 

when you receive an incoming call you can accept it, so a 200 to 

INVITE will be sent 

MMTW-

002.07 Reject incoming call 

when you receive an incoming call you can reject it, so a 40x to 

INVITE will be sent 

MMTW-

002.08 

Automatic response to 

incoming calls 

automatically accept incoming calls (200 response to INVITE will 

be automatically sent) 

MMTW-

002.09 Outgoing call Timeout 

you will be notified after a no-response time, and call will be 

considered as failed 

MMTW-

002.10 

Outgoing call rejected by 

remote user if remote user rejects your call, you will be notified 

MMTW-

002.11 

Outgoing call failure (other 

reason) 

if call fails for any other reason (other SIP response) you will be 

notified 

MMTW-

002.12 End call, success 

You can end an active call and you'll receive a 200 from your 

BYE 
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MMTW-

002.13 End call, timeout 

If no response is received to BYE after a timer, end call will be 

considered failed due to a timeout 

MMTW-

002.14 End call Other problem /error other problem associated to endCall 

MMTW-

002.15 call ended by remote user You will be notified that the remote user has ended the call. 

MMTW-

002.16 call canceled by remote user 

If you receive a CANCEL before accepting a call, it won't be 

established 

MMTW-

002.17 

deregister implies forced end 

calls when user deregisters, all active calls have to be ended. 

 

M
M

T
W

M
M

T
W

M
M

T
W

M
M

T
W

-- -- 0
0

3
0

0
3

0
0

3
0

0
3
    

B
U

D
D

Y
 L

IS
T

B
U

D
D

Y
 L

IS
T

B
U

D
D

Y
 L

IS
T

B
U

D
D

Y
 L

IS
T

    

MMTWMMTWMMTWMMTW----

003003003003    Manage buddy listManage buddy listManage buddy listManage buddy list    All changes will apply to an online databaseAll changes will apply to an online databaseAll changes will apply to an online databaseAll changes will apply to an online database    
MMTW-

003.01 Get contacts from the server 

Contacts will be stored in a server and you will be able to 

access them after registering correctly. 

MMTW-

003.02 

Get contacts with duplicated 

contacts in the server 

Only the first contact will be displayed. Warning of this 

situation should be shown. 

MMTW-

003.03 

Get contacts from the server 

failure Error telling that couldn't get contacts from the server 

MMTW-

003.04 Add contact 

Add a contact with attributes: Username, alias, name & 

surnames 

MMTW-

003.05 

Add blank / wrong spelling sip uri 

contact 

Error telling you must put at least a sip uri to the contact, and 

its format must be name@domain 

MMTW-

003.06 

Add a contact that is already in 

the buddy list Error telling the contact already exists. The server checks this 

MMTW-

003.07 AddContact Timeout /failure 

you will be notified after a no-response time, contact won't be 

added 

MMTW-

003.08 Edit contact You can change buddy attributes 

MMTW-

003.09 

Edit to blank / wrong spelling sip 

uri contact 

Error telling you must put at least a sip uri to the contact, and 

its format must be name@domain 

MMTW-

003.10 

Edit to an other username that is 

already in the list 

Error telling you can't have duplicate contacts The server 

checks this 

MMTW-

003.11 Edit timeout /failure 

you will be notified after a no-response time, contact won't be 

edited 

MMTW-

003.12 Delete contact You can delete users from your buddy list 

MMTW-

003.13 

Delete a user you don't have in 

the BuddyList Nothing happens in the server. Success callback will be called 

MMTW-

003.14 Delete contact timeout / failure Error telling contact could not be deleted 
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MMTWMMTWMMTWMMTW

----004004004004    Historical of sessionsHistorical of sessionsHistorical of sessionsHistorical of sessions    Store sessions historicalStore sessions historicalStore sessions historicalStore sessions historical    
MMTW-

004.01 Get historical of sessions 

Historical will be stored (with a maximum of entries) in a server 

and you will be able to access after registering correctly. 

MMTW-

004.02 Get historical of sessions failure Error telling that couldn’t get historical data from the server 

MMTW-

004.03 

Add historical successful 

outgoing call, start/end time 

notified 

When an outgoing call is finished, this event will be added as a 

historical and UI will be notified (with start and end date and 

time) 

MMTW-

004.04 

Add historical successful 

incoming call, start/end time 

notified 

When an incoming call is finished, this event will be added as a 

historical and UI will be notified (with start and end date and 

time) 

MMTW-

004.05 

Add historical failed outgoing 

call 

When an outgoing call could not be established (eg. timeout), 

this event will be added as a historical and UI will be notified 

MMTW-

004.06 

Add historical failed incoming 

call 

When an incoming call could not be established (eg. Timeout), 

this event will be added as a historical and UI will be notified 

MMTW-

004.07 addHistorical failure 

When events 004.03 to 004.06 can't be added as historical data 

to the server, UI will be notified 
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MMTW-

004.08 clean historical data 

User will be able to clean his/her historical data at any moment. 

A confirmance window should be displayed 

MMTW-

004.09 clean historical data failure 

If server doesn't respond of clean historical data, user will be 

notified 
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MMTWMMTWMMTWMMTW----

005005005005    ChatChatChatChat    

Messages can be sent in a session or without Messages can be sent in a session or without Messages can be sent in a session or without Messages can be sent in a session or without 

itititit    
MMTW-

005.01 Send a message to one user 

a SIP Message is created and sent to the users. Success 

notified 

MMTW-

005.02 Send a message to some users 

a SIP Message is created and sent to every user. Success 

notified 

MMTW-

005.03 Send a message to a blank user Error telling the contact is wrong 

MMTW-

005.04 Send a message to a wrong user Error telling the contact is wrong 

MMTW-

005.05 Send a message to yourself 

Error telling remote user must be different from local 

user 

MMTW-

005.06 Error/timeout sending the message Error telling the reason why it failed 

MMTW-

005.07 Incoming message 

Message will be notified, as well as callId of the session 

it corresponds to 

MMTW-

005.08 

Send a message to some users, with 

wrong/blank users 

Return an array of the wrong/blank users and only 

send the message to the rest 

        MMTW-

005.09 

Send a message to some users, some of 

them unsuccessfully 

the callback of error/failure will be called for every 

unsuccessful message, 
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MMTWMMTWMMTWMMTW

----006006006006    PresencePresencePresencePresence    

See the status, a picture and a "what am I doing" See the status, a picture and a "what am I doing" See the status, a picture and a "what am I doing" See the status, a picture and a "what am I doing" 

sentence of the remote contact. Send yours' as wellsentence of the remote contact. Send yours' as wellsentence of the remote contact. Send yours' as wellsentence of the remote contact. Send yours' as well    
MMTW-

006.01 See other's presence See other people's presence (SUBSCRIBE to other's presence status) 

MMTW-

006.02 

Notify Subscribe 

failure/timeout 

When we can't publish our presence (Timeout or failure response of 

SUBSCRIBE) we notify that 

MMTW-

006.03 
Unsubscribe from 
someone's presence Stop seeing someone's presence (SUBSCRIBE with expires = 0) 

MMTW-

006.04 
Notify unsubscribe 
failure/timeout Notify when we unsubscribe failed or timeout was reached. 

MMTW-

006.05 Set /change my presence Set my presence to the selected value and PUBLISH it 

MMTW-

006.06 

Notify Publish 

failure/timeout 

When we can't publish our presence (Timeout or failure response of 

PUBLISH) we notify that 

MMTW-

006.07 

Receive notifications 

about presence changes 

Receive notifications when buddies we're subscribed to change their 

presence 

MMTW-

006.08 

Set a “what I'm doing” 

sentence Set a sentence telling what I'm doing, why my presence is DND, etc.... 

MMTW-

006.09 

Set a too long “what I'm 

doing” sentence 

If you set a too long sentence, it will be cut and the error label will tell 

you it's been cut 

MMTW-

006.10 

See other's “what I'm 

doing” sentence See your buddy's “what I'm doing sentence” 

MMTW-

006.11 Set a picture Set a personalized picture 

MMTW-

006.12 

Set a too large /too small 

picture Error in a Label, telling your picture is too large/small 

MMTW-

006.13 Set a wrong format picture Error in a Label, telling the formats accepted. 

MMTW-

006.14 Set a picture inexistent file Error in a Label, telling the file is doesn't exist 

MMTW-

006.15 See other's picture See your buddy's picture  
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MMTWMMTWMMTWMMTW----

007007007007    SettingsSettingsSettingsSettings    Get the settings from the serverGet the settings from the serverGet the settings from the serverGet the settings from the server    
MMTW-

007.01 

save my settings to the 

server 

save my settings to a server via a http request. A callback will be 

called if success 

MMTW-

007.02 

set settings failure / 

timeout a failure callback will be called if save settings fails 

MMTW-

007.03 

get my settings from the 

server 

get my settings from the server via a http request. A callback will be 

called if success 

MMTW-

007.04 

get settings failure / 

timeout a failure callback will be called if get settings fails 

MMTW-

007.05 

save one setting to the 

server 

the setting will be saved to the server with all the other settings 

remaining equal 
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MMTWMMTWMMTWMMTW----

008008008008    

Store Store Store Store blacklist in the blacklist in the blacklist in the blacklist in the 

networknetworknetworknetwork    
MMTW-

008.01 Add users in the blacklist 

Your presence is always “offline” for the users in your blacklist. 

They can't contact you. 

MMTW-

008.02 

Add inexistent users to the 

blacklist 

Error message saying it doesn't exist, you can add him/her anyway 

in case the contact is created in the future 

MMTW-

008.03 

Add a contact that is already 

in the blacklist Error in a Label, telling the contact already exists. 

MMTW-

008.04 

Remove users from the 

blacklist 

If you remove a user from the blacklist, he/she can call you and see 

your presence status. 

MMTW-

008.05 

Remove a user that isn't in 

the list 

Error in a Label, telling you can't remove a user from the blacklist if 

he/she isn't in the blacklist 
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MMTWMMTWMMTWMMTW----

009009009009    Manage Manage Manage Manage groupsgroupsgroupsgroups    

Add/Delete/Edit groups and add/remove Add/Delete/Edit groups and add/remove Add/Delete/Edit groups and add/remove Add/Delete/Edit groups and add/remove 

contacts in themcontacts in themcontacts in themcontacts in them    
MMTW-

009.01 Add group Create a new group with minimum 2 contacts 

MMTW-

009.02 Add a no-name group Error in a Label, telling groups must have a name 

MMTW-

009.03 Add a group with less than 2 contacts 

Error in a Label, telling groups must have minimum 2 

contacts 

MMTW-

009.04 

Add a group that has the same name of 

an existing one 

Error in a Label, telling you must put a different name to 

the group 

MMTW-

009.05 Add a group with a wrong name 

Error in a Label, telling the group name is invalid (for 

example &%”·%//) 

MMTW-

009.06 Edit a group 

Add/Remove contacts from the group or change the 

group name 

MMTW-

009.07 Edit a group to blank name Error in a Label, telling you must name the group 

MMTW-

009.08 Edit to wrong group name 

Error in a Label, telling the group name is invalid (for 

example &%”·%//) 

MMTW-

009.09 

Edit to another group name that is 

already in the list 

Error in a Label, telling you can't have two groups with 

the same name. 

MMTW-

009.10 

Edit to a group with less than 2 

contacts 

Error in a Label, telling groups must have minimum 2 

contacts 

MMTW-

009.11 Delete group 

Delete group (this doesn't mean delete contacts in the 

group from the buddy list) 
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MMTWMMTWMMTWMMTW----

010010010010    AudioAudioAudioAudio    
MMTW-

010.01 

Start a o2o audio call with a 

buddy Start a o2o call session with a buddy 

MMTW- Start a o2o call with 2 or Start a call multisession wit everybody you select 
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010.02 more users 

MMTW-

010.03 

Start a o2o call with a blank 

user Error in a Label, telling the contact is wrong 

MMTW-

010.04 

Start a o2o call with a 

inexistent user Error in a Label, telling the contact is wrong 

MMTW-

010.05 

Start a o2o call with 

yourself 

Error in a Label, telling remote user must be different from local 

user 

MMTW-

010.06 Connection error 

Error in a Label, telling there was an error with the connection. 

Giving more details if possible 
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MMTWMMTWMMTWMMTW----

011011011011    VideoVideoVideoVideo    
MMTW-

011.01 

Start a o2o video call with a 

buddy Start a o2o call session with a buddy and add video media 

MMTW-

011.02 

Start a o2o video call with 2 or 

more users Start a video-multisession-call with everybody you select 

MMTW-

011.03 

Start a o2o video call with a 

blank user Error in a Label, telling the contact is wrong 

MMTW-

011.04 

Start a o2o video call with a 

inexistent user Error in a Label, telling the contact is wrong 

MMTW-

011.05 Start a o2o call with yourself 

Error in a Label, telling remote user must be different from local 

user 

MMTW-

011.06 Connection error 

Error in a Label, telling there was an error with the connection. 

Giving more details if possible 
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MMTWMMTWMMTWMMTW----

012012012012    

Dynamic session Dynamic session Dynamic session Dynamic session 

managementmanagementmanagementmanagement    
MMTW-

012.01 

Add a contact from your buddy list 

to the session the user is added to the session 

MMTW-

012.02 

Add a group from your buddy list 

to the session the users from the group are added to the session 

MMTW-

012.03 

Add a contact that is already in the 

session Error in a Label, telling the contact is already in the group 

MMTW-

012.04 

Add a group that is already in the 

session Error in a Label, telling the group is already in the group 

MMTW-

012.05 

Add a group that has users that are 

already in the session 

Users that aren't in the session are added. Error in a Label, 

telling some users are already in the session 

MMTW-

012.06 Remove a user from the the session 

user leaves the session, if he/she was the last one, session is 

ended 

MMTW-

012.07 Remove a group from the session 

users from the group leave the session. If they were the last 

ones, session is ended 

MMTW-

012.08 Exit session you leave the session. If you're the last user, session is ended. 

MMTW-

012.09 Add media (full group) Send invitations to all contacts in the session to add the media 

MMTW-

012.10 

Add a media that the contact 

already has activated No request to add media sent to the user 

MMTW-

012.11 Receive invitation to add media 

You can accept/reject or auto accept to add media. If you 

already have the media activated, do nothing 

MMTW-

012.12 Remove my media 

Stop sending the selected media (me), other users can still 

send the media. 
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MMTWMMTWMMTWMMTW

----013013013013    ClickClickClickClick----totototo----ChatChatChatChat    

Have a web button that points to a specific chat Have a web button that points to a specific chat Have a web button that points to a specific chat Have a web button that points to a specific chat 

targettargettargettarget    
MMTW-

013.01 

click the button with no active 

session 

Register with a generic user name and start a chat with a 

concrete destination (eg. Technical service of a company)  

MMTW-

013.02 

click the button with no active 

session. Connection error 

Error in a Label, telling there was an error with the 

connection. Giving more details if possible 

MMTW-

013.03 

click the button with no active 

session. Wrong destination Error in a Label, telling the destination is wrong 

MMTW-

013.04 

click the button with no active 

session. Destination unavailable Error in a Label, telling the destination is busy or unavailable 

MMTW-

013.05 

click the button with an active 

session end session 
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MMTWMMTWMMTWMMTW

----014014014014    ClickClickClickClick----totototo----Audio CallAudio CallAudio CallAudio Call    

Have a web button that points to a specific audio Have a web button that points to a specific audio Have a web button that points to a specific audio Have a web button that points to a specific audio 

targettargettargettarget    
MMTW-

014.01 

click the button with no active 

session 

Register with a generic user name and start a o2o audio call with 

a concrete destination (eg. Technical service of a company)  

MMTW-

014.02 

click the button with no active 

session. Connection error 

Error in a Label, telling there was an error with the connection. 

Giving more details if possible 

MMTW-

014.03 

click the button with no active 

session. Wrong destination Error in a Label, telling the destination is wrong 

MMTW-

014.04 

click the button with no active 

session. Destination unavailable Error in a Label, telling the destination is busy or unavailable 

MMTW-

014.05 

click the button with an active 

session end session 
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MMTWMMTWMMTWMMTW----

015015015015    ClickClickClickClick----totototo----Video CallVideo CallVideo CallVideo Call    

HaveHaveHaveHave    a web button that points to a specific a web button that points to a specific a web button that points to a specific a web button that points to a specific 

video/audio targetvideo/audio targetvideo/audio targetvideo/audio target    

MMTW-

015.01 

click the button with no active 

session 

Register with a generic user name and start a o2o audio call with 

video  with a concrete destination (eg. Technical service of a 

company)  

MMTW-

015.02 

click the button with no active 

session. Connection error 

Error in a Label, telling there was an error with the connection. 

Giving more details if possible 

MMTW-

015.03 

click the button with no active 

session. Wrong destination Error in a Label, telling the destination is wrong 

MMTW-

015.04 

click the button with no active 

session. Destination unavailable Error in a Label, telling the destination is busy or unavailable 

MMTW-

015.05 

click the button with an active 

session end session 
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MMTWMMTWMMTWMMTW

----016016016016    ClickClickClickClick----totototo----Multimedia CallMultimedia CallMultimedia CallMultimedia Call    Have a web button that points to a specific targetHave a web button that points to a specific targetHave a web button that points to a specific targetHave a web button that points to a specific target    
MMTW-

016.01 

click the button with no active 

session 

Register with a generic user name and start a o2o call with a 

concrete destination (eg. Technical service of a company)  

MMTW-

016.02 

click the button with no active 

session. Connection error 

Error in a Label, telling there was an error with the connection. 

Giving more details if possible 

MMTW-

016.03 

click the button with no active 

session. Wrong destination Error in a Label, telling the destination is wrong 

MMTW-

016.04 

click the button with no active 

session. Destination unavailable Error in a Label, telling the destination is busy or unavailable 

MMTW-

016.05 

click the button with an active 

session end session 

MMTW-

016.06 

add/remove media to/from the 

session Dynamic session management restricted to o2o apply here 
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MMTWMMTWMMTWMMTW----

017017017017    File SharingFile SharingFile SharingFile Sharing    
MMTW-

017.01 Send a right file 

Send the file to the contact you're talking to. If it's a multiuser session, you have 

to select what users you want to send the file 

MMTW-

017.02 

Send an non-

existing file Error in a Label, telling file doesn't exist 

MMTW-

017.03 

Send a too big 

file Error in a Label, telling file is too big 

MMTW-

017.04 Receive a file Accept/Reject the file and select the path you want to save it 

MMTW-

017.05 

Cancel file 

transfer Possibility to cancel the transfer before it finishes (both parts) 

MMTW-

017.06 Connection error 

Error in a Label, telling there was an error with the connection. Giving more 

details if possible 
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MMTWMMTWMMTWMMTW----

018018018018    Telephony Over IPTelephony Over IPTelephony Over IPTelephony Over IP    Advanced Telephony servicesAdvanced Telephony servicesAdvanced Telephony servicesAdvanced Telephony services    
MMTW-

018.01 Call in wait possibility to put a call in wait if you are in another call 

MMTW-

018.02 Redirection of calls possibility to redirect calls 

MMTW-

018.03 Mailbox 

If you are offline, remote user can leave you a message you'll 

see when you connect 

MMTW-

018.04 

Voice Mailbox. New Input 

messages 

If you are offline, remote user can leave you a voice message 

you'll see when you connect 

MMTW-

018.05 Video Mailbox 

If you are offline, remote user can leave you a voice and video 

message you'll see when you connect 

MMTW-

018.06 

Generic Mailbox. New Input 

messages, mailbox full Remote user will not be allowed to leave you the message. 

MMTW-

018.07 

Generic Mailbox. Delete messages 

after hearing 

After you hear your messages, you'll be asked to delete them, 

you can delete them later if you want 

MMTW-

018.08 

Generic Mailbox. Delete messages 

later You can store messages and delete them later.  

MMTW-

018.09 

Generic Mailbox. Store messages in 

your computer You can store messages in your computer 

MMTW-

018.10 

Generic Mailbox. Delete messages 

with empty mailbox Error in a Label, telling you have no message to delete 

MMTW-

018.11 

Generic Mailbox. 10% of capacity 

left warning 

When you have 10% left capacity of your mailbox, it will 

warn you to delete messages 
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Annex IV: Diagrames de seqüència 
 

RegisterManager 
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[APLICACIÓ D’ACCÉS WEB PER A SERVEIS IMS] P à g i n a  | 117 

 

SessionsManager 
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BuddyListManager 
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SessionsHistoryManager 
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PresenceManager 
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ChatManager 
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SettingsManager 
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Annex V: Captura de paquets  
 

 

 

En aquest annex detallem la captura de paquets realitzada per estudiar el comportament del 

client IMS desenvolupat.  En cada cas analitzat s’han fet captures en el client (local) i en el 

servidor. 

La IP del client és 80.36.224.214, la del gateway és 193.22.119.70, i la del servidor SIP és 

193.238.55.131 

 

 

Registre 
 

Registre exitòs 
 

Aquí podem veure una captura de paquets en el servidor (hem filtrat per observar només SIP, 

de manera que aquest diàleg està en el mon SIP entre el gateway i el SIP server). 

Podem observar el procés de registre i des-registre mitjançant els paquets REGISTER i les 

respostes 200 OK. 

També podem observar els paquets 401 Unauthorized, que desafien el client SIP perquè es 

s’autentiqui.  

 

 
Figura 95: Captura de paquets d'un establiment i terminació de sessió exitòs. 

 

Si analitzem el diàleg més a fons veiem que el procés de registre es fa amb el paquet REGISTER 

amb el camp Expires a 180 (o sigui, que com a màxim tenim 180 segons per enviar un altre 

paquet REGISTER abans que caduqui la sessió). Per des registrar-nos, ho fem mitjançant un 

paquet REGISTER amb el camp Expires a 0, de manera que el servidor entén que la sessió ha 

expirat. 
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També podem observar que en el primer paquet REGISTER només s’indica que ens volem 

registrar, mentre que en el segon paquet s’envia el nom d’usuari i contrasenya per fer-ho (es 

pot observar a continuació, a l’estrofa “Authoriztion: Digest” del segon REGISTER: 

 

REGISTER sip:8890023834@test.oigaa.com:5062 SIP/2.0 
 
Via: SIP/2.0/UDP 193.22.119.70:50090;branch=z9hG4bK582e.a34c2ec7.0 
 
To: <sip:8890023834@test.oigaa.com:5062> 
 
From: <sip:8890023834@test.oigaa.com:5062>;tag=DF0143C5E2AD590AAC6F31EEAAE20C0E 
 
CSeq: 1 REGISTER 
 
Call-ID: 36AECD7BBF9C5D8204EA4214121D471A@localhost 
 
Content-Length: 0 
 
Max-Forwards: 70 
 
Contact: <sip:193.22.119.70:50090;transport=udp;AppId=.flashgateway> 
 
remove: function (o) {    var index = this.indexOf(o);    if (index != -1) {        this.splice(index, 1);    }    return this; 
 
Expires: 180 
 
 
 
SIP/2.0 401 Unauthorized 
 
Via: SIP/2.0/UDP 193.22.119.70:50090;branch=z9hG4bK582e.a34c2ec7.0 
 
To: <sip:8890023834@test.oigaa.com:5062>;tag=2382a073f5a1da50bda64f20fd6086ad.416a 
 
From: <sip:8890023834@test.oigaa.com:5062>;tag=DF0143C5E2AD590AAC6F31EEAAE20C0E 
 
CSeq: 1 REGISTER 
 
Call-ID: 36AECD7BBF9C5D8204EA4214121D471A@localhost 
 
WWW-Authenticate: Digest realm="test.oigaa.com", nonce="4a4a31547b825c30feb6a36fdad2a0056391ef1d" 
 
Server: OpenSER (1.2.1-notls (i386/freebsd)) 
 
Content-Length: 0 
 
 
 
REGISTER sip:8890023834@test.oigaa.com:5062 SIP/2.0 
 
Via: SIP/2.0/UDP 193.22.119.70:50090;branch=z9hG4bK582e.b34c2ec7.0 
 
To: <sip:8890023834@test.oigaa.com:5062> 
 
From: <sip:8890023834@test.oigaa.com:5062>;tag=33CC9095C4AF80F55C785C1528FA8407 
 
CSeq: 1 REGISTER 
 
Call-ID: 36AECD7BBF9C5D8204EA4214121D471A@localhost 
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Content-Length: 0 
 
Max-Forwards: 70 
 
remove: function (o) {    var index = this.indexOf(o);    if (index != -1) {        this.splice(index, 1);    }    return this; 
 
Expires: 180 
 
Contact: <sip:193.22.119.70:50090;transport=udp;AppId=.flashgateway> 
 
Authorization: Digest 
username="8890023834",nonce="4a4a31547b825c30feb6a36fdad2a0056391ef1d",cnonce="0a4f113b",nc=000000
01,realm="test.oigaa.com",uri="sip:8890023834@test.oigaa.com:5062",response="6fb1bbcf1a46125e68d664cd5b
8d062b" 
 
 
 
SIP/2.0 200 OK 
 
Via: SIP/2.0/UDP 193.22.119.70:50090;branch=z9hG4bK582e.b34c2ec7.0 
 
To: <sip:8890023834@test.oigaa.com:5062>;tag=2382a073f5a1da50bda64f20fd6086ad.d72d 
 
From: <sip:8890023834@test.oigaa.com:5062>;tag=33CC9095C4AF80F55C785C1528FA8407 
 
CSeq: 1 REGISTER 
 
Call-ID: 36AECD7BBF9C5D8204EA4214121D471A@localhost 
 
NatPing-OPTIONS: yes 
 
NatPing-Interval: 30 
 
Contact: <sip:193.22.119.70:50090;transport=udp;AppId=.flashgateway>;expires=180 
 
Server: OpenSER (1.2.1-notls (i386/freebsd)) 
 
Content-Length: 0 
 
 
 
REGISTER sip:8890023834@test.oigaa.com:5062 SIP/2.0 
 
Via: SIP/2.0/UDP 193.22.119.70:50090;branch=z9hG4bKb186.d5250eb2.0 
 
To: <sip:8890023834@test.oigaa.com:5062> 
 
From: <sip:8890023834@test.oigaa.com:5062>;tag=0D9A9099018AC58579CDEE0212E2FADD 
 
CSeq: 1 REGISTER 
 
Call-ID: FA5746000DA9E8F8D7F49BFB8FDEC185@localhost 
 
Content-Length: 0 
 
Max-Forwards: 70 
 
Contact: <sip:193.22.119.70:50090;transport=udp;AppId=.flashgateway> 
 
remove: function (o) {    var index = this.indexOf(o);    if (index != -1) {        this.splice(index, 1);    }    return this; 
 
Expires: 0 
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SIP/2.0 401 Unauthorized 
 
Via: SIP/2.0/UDP 193.22.119.70:50090;branch=z9hG4bKb186.d5250eb2.0 
 
To: <sip:8890023834@test.oigaa.com:5062>;tag=2382a073f5a1da50bda64f20fd6086ad.bbef 
 
From: <sip:8890023834@test.oigaa.com:5062>;tag=0D9A9099018AC58579CDEE0212E2FADD 
 
CSeq: 1 REGISTER 
 
Call-ID: FA5746000DA9E8F8D7F49BFB8FDEC185@localhost 
 
WWW-Authenticate: Digest realm="test.oigaa.com", nonce="4a4a315e4f73e20f389aa3414a45a5b9fb5b13ce" 
 
Server: OpenSER (1.2.1-notls (i386/freebsd)) 
 
Content-Length: 0 
 
 
 
REGISTER sip:8890023834@test.oigaa.com:5062 SIP/2.0 
 
Via: SIP/2.0/UDP 193.22.119.70:50090;branch=z9hG4bKb186.e5250eb2.0 
 
To: <sip:8890023834@test.oigaa.com:5062> 
 
From: <sip:8890023834@test.oigaa.com:5062>;tag=1576DF013BB0A2CDF6F240BF4E420D31 
 
CSeq: 1 REGISTER 
 
Call-ID: FA5746000DA9E8F8D7F49BFB8FDEC185@localhost 
 
Content-Length: 0 
 
Max-Forwards: 70 
 
remove: function (o) {    var index = this.indexOf(o);    if (index != -1) {        this.splice(index, 1);    }    return this; 
 
Expires: 0 
 
Contact: <sip:193.22.119.70:50090;transport=udp;AppId=.flashgateway> 
 
Authorization: Digest 
username="8890023834",nonce="4a4a315e4f73e20f389aa3414a45a5b9fb5b13ce",cnonce="0a4f113b",nc=000000
01,realm="test.oigaa.com",uri="sip:8890023834@test.oigaa.com:5062",response="8d734d01e2e3dfd8f187415a0e
efdd5d" 
 
 
 
SIP/2.0 200 OK 
 
Via: SIP/2.0/UDP 193.22.119.70:50090;branch=z9hG4bKb186.e5250eb2.0 
 
To: <sip:8890023834@test.oigaa.com:5062>;tag=2382a073f5a1da50bda64f20fd6086ad.c92d 
 
From: <sip:8890023834@test.oigaa.com:5062>;tag=1576DF013BB0A2CDF6F240BF4E420D31 
 
CSeq: 1 REGISTER 
 
Call-ID: FA5746000DA9E8F8D7F49BFB8FDEC185@localhost 
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NatPing-OPTIONS: yes 
 
NatPing-Interval: 30 
 
Server: OpenSER (1.2.1-notls (i386/freebsd)) 
 
Content-Length: 0 

 

Usuari / password incorrecte 
 

En aquest cas s’envia el paquet REGISTER, es rep el 401 Unauthorized, i es torna a enviar el 

REGISTER amb l’usuari i password incorrectes: no es rep resposta per part del servidor. El 

protocol és idèntic quan s’envia un usuari correcte amb un password incorrecte. 

Les captures SIP en el servidor són les següents: 

 

Figura 96: Captura de paquets d'un establiment de sessió fallit. 

 

 

Establiment de sessió 
 

Podem observar com s’envia un INVITE, el servidor respon amb un 100 Giving a try i a 

continuació demana l’autenticació (407 Proxy Authentication Required). Enviem un ACK i a 

continuació tornem a enviar un INVITE amb el camp “digest” corresponent per satisfer la 

demanda d’autorització. 

A continuació ens contesten amb un 180 Ringing, i al cap d’un temps amb un 200OK, al qual 

contestem amb un ACK per tancar el Handshake a tres bandes. 

 

 

Figura 97: Captura de paquets d'un establiment de sessió exitòs. 
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Mèdia: Flash a Flash 
 

Les proves s’han realitzat entre 2 terminals de la mateixa xarxa privada, de manera que les 

captures en el servidor dirigides cap a 80.36.224.214 en realitat van cap als 2 clients. 

 

Captura en el Servidor 
 

Els paquets de mèdia són RTMP. El client ho envia al port 1935 del servidor, i el port del client 

es negocia en cada cas. En l’exemple de la captura de la Figura 98: Captura de paquets d'audio 

en el servidor. el port negociat era el 28052 (es pot veure a la columna “Info” dels paquets en 

sentit client->servidor a la captura de WireShark) . 

 
Figura 98: Captura de paquets d'audio en el servidor. 

 

Captura en el client 
 

La següent captura correspon a una sessió d’àudio a un dels dos clients Flash que es 

comunicaven. A diferència de la part servidor, aquí la transmissió és només d’un client a un 

servidor. 

 



[APLICACIÓ D’ACCÉS WEB PER A SERVEIS IMS] P à g i n a  | 135 

 

 
Figura 99: Captura de paquets d'audio en el client. 

 

 

Mèdia: Flash a Eyebeam 
 

Captura al extrem Flash 
 

 
Figura 100: Captura de paquets d'audio en el client Web en una conversa Flash-Eyebeam 
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Captura al extrem EyeBeam 

 

 
Figura 101: Captura de paquets d’àudio a l'extrem EyeBeam en una conversa Flash-EyeBeam 

 

 

Missatgeria i presència 
 

Les captures de pantalla dels SUSCRIBEs, NOTIFYs i MESSAGEs no s’aprecien, ja que surten com 

a paquets TCP. Fent captures al servidor tampoc s’arregla res, ja que ara per ara la presència 

només funciona entre terminals del client Web . 

Per tant  copiem els missatges SUBSCRIBE, NOTIFY I MESSAGE generats en local (que en última 

instància són paquets TCP). 

Podem observar que en el paquet NOTIFY, la informació sobre la presència va en el camp 

Subscription-State. En el MESSAGE el missatge que volem transmetre està en el camp Content. 

 

SUBSCRIBE 
 

GET 

/flashgateway//actions/?P_Type=Action&continuation.key=462420&P_Method=SUBSCRIBE&S

H_From=sip%3A8890023837@test.oigaa.com%3A5070&SH_To=sip%3A8890023838@test.oig

aa.com%3A5070&P_Username=8890023837&SP_Password=MJCdevtI&P_CallbackMethod_Re

sponse=window[%27462420_flashgateway%27].callbackResponse&P_TransactionId=7645372

104&P_Timestamp=1251964116237&P_RequestUri=sip:8890023838@test.oigaa.com:5070&H

_Event=presence&H_Accpet=text/plain&H_Expires=600&H_remove=function%20%28B%29%2

0%7B%0A%20%20%20%20var%20A%20%3D%20this.indexOf%28B%29%3B%0A%20%20%20%

20if%20%28A%20%21%3D%20-
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1%29%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20this.splice%28A%2C%201%29%3B%0A%2

0%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20return%20this%3B%0A%7D&P_remove=function%20%

28B%29%20%7B%0A%20%20%20%20var%20A%20%3D%20this.indexOf%28B%29%3B%0A%20

%20%20%20if%20%28A%20%21%3D%20-

1%29%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20this.splice%28A%2C%201%29%3B%0A%2

0%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20return%20this%3B%0A%7D HTTP/1.1 

Host: 193.22.119.70:50194 

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 

Firefox/3.0.13 

Accept: */* 

Accept-Language: es-es,es;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3 

 

Accept-Encoding: gzip,deflate 

Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7 

Keep-Alive: 300 

Connection: keep-alive 

Referer: http://10.1.1.212:8090/ 

 

NOTIFY 
 

GET 

/flashgateway//actions/?P_Type=Action&continuation.key=419111&P_Method=NOTIFY&SH_F

rom=%3Csip%3A8890023837@test.oigaa.com%3A5070%3E%3Btag%3DE534E62E36644984D7

DBB4B6289E7671&SH_To=%3Csip%3A8890023838@test.oigaa.com%3A5070%3E&P_Usernam

e=8890023838&SP_Password=pTKuxwuq&P_CallbackMethod_Response=window[%27419111

_flashgateway%27].callbackResponse&P_TransactionId=3355805490&P_Timestamp=1251964

074816&P_RequestUri=%3Csip:8890023838@test.oigaa.com:5070%3E&H_Subscription-

State=online&H_from=%3Csip%3A8890023838@test.oigaa.com%3A5070%3E&H_to=%3Csip%

3A8890023837@test.oigaa.com%3A5070%3E%3Btag%3DE534E62E36644984D7DBB4B6289E7

671&H_remove=function%20%28B%29%20%7B%0A%20%20%20%20var%20A%20%3D%20this

.indexOf%28B%29%3B%0A%20%20%20%20if%20%28A%20%21%3D%20-

1%29%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20this.splice%28A%2C%201%29%3B%0A%2

0%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20return%20this%3B%0A%7D&P_Callid=2BF7A310515AE

5FDA45A72F80E4BE3AB@localhost&P_remove=function%20%28B%29%20%7B%0A%20%20%

20%20var%20A%20%3D%20this.indexOf%28B%29%3B%0A%20%20%20%20if%20%28A%20%2

1%3D%20-

1%29%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20this.splice%28A%2C%201%29%3B%0A%2

0%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20return%20this%3B%0A%7D HTTP/1.1 
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Host: 193.22.119.70:50194 

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 

Firefox/3.0.13 

Accept: */* 

Accept-Language: es-es,es;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3 

Accept-Encoding: gzip,deflate 

Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7 

Keep-Alive: 300 

Connection: keep-alive 

Referer: http://10.1.1.212:8090/ 

 

MESSAGE 
 

GET 

/flashgateway//actions/?P_Type=Action&continuation.key=914637&P_Method=MESSAGE&SH

_From=sip%3A8890023836@test.oigaa.com%3A5070&SH_To=sip%3A8890023838@test.oigaa

.com%3A5070&P_Username=8890023836&SP_Password=dmMSxRoY&P_CallbackMethod_Re

sponse=window[%27914637_flashgateway%27].callbackResponse&P_TransactionId=1447970

292&P_Timestamp=1251965015962&P_RequestUri=sip:8890023838@test.oigaa.com:5070&H

_Content-

Type=text/plain&H_remove=function%20%28B%29%20%7B%0A%20%20%20%20var%20A%20

%3D%20this.indexOf%28B%29%3B%0A%20%20%20%20if%20%28A%20%21%3D%20-

1%29%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20this.splice%28A%2C%201%29%3B%0A%2

0%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20return%20this%3B%0A%7D&P_Content=Hola%2C%20

que%20tal%3F&P_remove=function%20%28B%29%20%7B%0A%20%20%20%20var%20A%20

%3D%20this.indexOf%28B%29%3B%0A%20%20%20%20if%20%28A%20%21%3D%20-

1%29%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20this.splice%28A%2C%201%29%3B%0A%2

0%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20return%20this%3B%0A%7D HTTP/1.1 

Host: 193.22.119.70:50194 

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 

Firefox/3.0.13 

Accept: */* 

Accept-Language: es-es,es;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3 

Accept-Encoding: gzip,deflate 
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Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7 

Keep-Alive: 300 

Connection: keep-alive 

Referer: http://10.1.1.212:8090/ 
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Annex VI: Pla de testing 
 

 

 

Logon, successful registration TC 01.001 
Id TC-01.001 

Product IMS Web Client 

Name Logon, normal registration 

Purpose Register a user to a SIP Server 

Pre-requisites SIP User name, domain, and password provisioned on SIP server 

Test Data User = [Valid login username, domain]  
Password = [Valid password] 

Steps 1. Login [user, password] 
2. Verify client UI is displayed (showing buddyList) 

Notes  

Questions  

Logon, wrong registration TC 01.002 
Id TC-01.002 

Product IMS Web Client 

Name Logon, wrong registration 

Purpose Register a user to a SIP Server 

Pre-requisites  

Test Data User = [Valid login username and domain, Invalid login username and domain]  
Password = [invalid password, valid password] 

Steps 1. Login [user, password] 
2. Verify error dialog box is displayed 

Notes Error dialog box could be different for a invalid username or invalid password 

Questions  

Logon, no connection TC 01.003 
Id TC-01.003 

Product IMS Web Client 

Name Logon, no connection 

Purpose Register a user to a SIP Server 

Pre-requisites  

Test Data User = [Valid login username and domain, Invalid login username and domain]  
Password = [invalid password, valid password] 

Steps 1. Disconnect from internet (eg: unplug your Ethernet wire) 
2. Login [user, password] 
3. Verity error dialog box is displayed informing of the timeout 

Notes  

Questions  
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Log off, successful deregistration TC 01.004 
Id TC-01.004 

Product IMS Web Client 

Name Logoff, successful deregistration 

Purpose Deregister a user from a SIP Server 

Pre-requisites Test case TC 01.001 (Logon, successful registration) has been correctly passed 

Test Data User = [Valid login username and domain]  
Password = [Valid password] 

Steps 1. Click the cross at the right top of the client UI 
2. Check Login Window is shown 
3. Check you can login again (repeat TC 01.001) 

Notes  

Questions  

Log off, unsuccessful deregistration TC 01.005 
Id TC-01.005 

Product IMS Web Client 

Name Logoff, unsuccessful deregistration 

Purpose Deregister a user from a SIP Server 

Pre-requisites Test case TC 01.001 (Logon, successful registration) has been correctly passed 

Test Data  

Steps 1. Disconnect from internet (eg: unplug your Ethernet wire) 
2. Click the cross at the right top of the client UI 
3. Verity error dialog box is displayed informing of the timeout  
4. Login window is not shown again 

Notes  

Questions  

Log off, automatic “logoff” when register expires and it has not 
been renewed TC 01.006 
Id TC-01.006 

Product IMS Web Client 

Name Logoff, automatic “logoff” when register expires and it has not been renewed 

Purpose Deregister a user from a SIP Server 

Pre-requisites Test case TC 01.001 (Logon, successful registration) has been correctly passed 

Test Data  

Steps 1. Disconnect from internet (eg: unplug your Ethernet wire) 
2. Wait until register expires and check you are “logged off”. 
3. Check you can login again (repeat TC 01.001 (Logon, successful registration)) 

Notes “Expires” header of the INVITE packet contains the time you have before your session 
expires, so in step 2 if you wait more than this value and nothing happens, this test case will 
have been failed. 

Questions  
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Session Establishment, outgoing call success TC 02.001 
Id TC-02.001 

Product IMS Web Client 

Name Session Establishment, outgoing call success 

Purpose Establish a o2o call 

Pre-requisites Test case TC 01.001 (Logon, successful registration) has been correctly passed. 
Another SIP user is registered in SIP server through another application instance or a 
terminal able to start o2o calls. You must have this user in your buddylist. 

Test Data  

Steps 1. Double click the user you want to call. 
2. Click the phone icon (check it gets green when you mouse-over it). 
3. Remote user accepts the call 
4. Check call has been correctly established 

Notes  

Questions  

Session Establishment, abort outgoing call before INVITE is sent 
TC 02.002 
Id TC-02.002 

Product IMS Web Client 

Name Session Establishment, abort outgoing call before INVITE is sent 

Purpose Abort outgoing call 

Pre-requisites Test case TC 01.001 (Logon, successful registration) has been correctly passed. 

Test Data  

Steps 1. Double click the user you want to call. 
2. Click the phone icon (check it gets green when you mouse-over it). 
3. Click the phone icon again (check it is red) before “Calling..” is displayed and sound is 

played. 
5. Check remote user receives no Invite. 

Notes  

Questions  

Session Establishment, cancel outgoing call TC 02.003 
Id TC-02.003 

Product IMS Web Client 

Name Session Establishment, cancel outgoing call 

Purpose Cancel outgoing call 

Pre-requisites Test case TC 01.001 (Logon, successful registration) has been correctly passed. 
Another SIP user is registered in SIP server through another application instance or a 
terminal able to start o2o calls. You must have this user in your buddylist. 

Test Data  

Steps 1. Double click the user you want to call. 
2. Click the phone icon (check it gets green when you mouse-over it). 
3. Click the phone icon again (check it is red) after “Calling..” is displayed and sound is 

played, but before remote user accepts the call. 
4. Check remote user receives the incoming call and verify error dialog box is displayed 

telling call has been canceled. 

Notes If you cancel the call in “Ringing” state (180 received), it will be canceled at the moment, but 
if you do in “line” state, it will wait until “ringing” state to send the cancel. Try both 
scenarios. 

Questions  
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Session Establishment, outgoing call rejected TC 02.004 
Id TC-02.004 

Product IMS Web Client 

Name Session Establishment outgoing call rejected/failure 

Purpose Handle failed outgoing call 

Pre-requisites Test case TC 01.001 (Logon, successful registration) has been correctly passed. 
Another SIP user is registered in SIP server through another application instance or a 
terminal able to start o2o calls. You must have this user in your buddylist. 

Test Data  

Steps 1. Double click the user you want to call. 
2. Click the phone icon (check it gets green when you mouse-over it). 
3. Remote user rejects the call 
4. Verify dialog box is shown telling outgoing call couldn’t have been established. 

Notes  

Questions  

Session Establishment, outgoing call timeout TC 02.005 
Id TC-02.005 

Product IMS Web Client 

Name Session Establishment outgoing call timeout 

Purpose Handle timeout outgoing call 

Pre-requisites Test case TC 01.001 (Logon, successful registration) has been correctly passed. 
Another SIP user is registered in SIP server through another application instance or a 
terminal able to start o2o calls. You must have this user in your buddylist. 

Test Data  

Steps 1. Double click the user you want to call. 
2. Click the phone icon (check it gets green when you mouse-over it). 
3. Remote user waits until timeout is reached 
4. Verify dialog box is shown telling outgoing call couldn’t have been established. 

Notes  

Questions  

Session Establishment, outgoing call media error TC 02.006 
Id TC-02.006 

Product IMS Web Client 

Name Session Establishment outgoing call media error 

Purpose Handle media error in outgoing calls 

Pre-requisites Test case TC 01.001 (Logon, successful registration) has been correctly passed. 
Another SIP user is registered in SIP server through another application instance or a 
terminal able to start o2o calls. You must have this user in your buddylist. 

Test Data  

Steps 1. Stop the media server. 
2. Double click the user you want to call. 
3. Click the phone icon (check it gets green when you mouse-over it). 

4. Verify dialog box is shown telling there was a media error. 
5. Verify remote user doesn’t receive the INVITE message. 

Notes To stop media server in voz telecom connect through ssh to 193.22.119.70, write “./librtmp-
server stop” in “scripts” folder. 

Questions  
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Session Establishment, incoming call accepted TC 02.007 
Id TC-02.007 

Product IMS Web Client 

Name Session Establishment, incoming call accepted 

Purpose Accept incoming call. 

Pre-requisites Test case TC 01.001 (Logon, successful registration) has been correctly passed. 
Another SIP user is registered in SIP server through another application instance or a 
terminal able to start o2o calls. 

Test Data Automatic Response = [false] 

Steps 1. Receive an incoming call. 
2. Accept the call 
3. Check it has been correctly established. 

Notes  

Questions  

Session Establishment, incoming call rejected TC 02.008 
Id TC-02.008 

Product IMS Web Client 

Name Session Establishment, incoming call rejected 

Purpose Reject incoming call. 

Pre-requisites Test case TC 01.001 (Logon, successful registration) has been correctly passed. 
Another SIP user is registered in SIP server through another application instance or a 
terminal able to start o2o calls. 

Test Data Automatic Response = [false] 

Steps 1. Receive an incoming call. 
2. Reject the call 
3. Check it isn’t established 

Notes  

Questions  

Session Establishment, incoming call timeout TC 02.009 
Id TC-02.009 

Product IMS Web Client 

Name Session Establishment, incoming call timeout 

Purpose Incoming call timeout. 

Pre-requisites Test case TC 01.001 (Logon, successful registration) has been correctly passed. 
Another SIP user is registered in SIP server through another application instance or a 
terminal able to start o2o calls. 

Test Data Automatic Response = [false] 

Steps 1. Receive an incoming call. 
2. Wait until timeout is reached. 
3. Check it isn’t established and a dialog box tells it wasn’t. 

Notes  

Questions  

Session Establishment, incoming call automatic response TC 
02.010 
Id TC-02.010 

Product IMS Web Client 
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Name Session Establishment, incoming call automatic response 

Purpose Incoming call established. 

Pre-requisites Test case TC 01.001 (Logon, successful registration) has been correctly passed. 
Another SIP user is registered in SIP server through another application instance or a 
terminal able to start o2o calls. 

Test Data Automatic Response = [true] 

Steps 1. Receive an incoming call. 
2. Check call is automatically established. 

Notes  

Questions  

Session Establishment, end call TC 02.011 
Id TC-02.011 

Product IMS Web Client 

Name Session Establishment, end call 

Purpose End an ongoing call. 

Pre-requisites Test case TC 01.001 (Logon, successful registration) has been correctly passed. 
Test case TC 02.001 (Session establishment, outgoing call success) has been correctly 
passed. 

Test Data  

Steps 1. Click the phone icon 
2. Check call is correctly ended (in local and remote user) 

Notes  

Questions  

Session Establishment, remote user ends call TC 02.012 
Id TC-02.012 

Product IMS Web Client 

Name Session Establishment, remote user ends call 

Purpose End an ongoing call. 

Pre-requisites Test case TC 01.001 (Logon, successful registration) has been correctly passed. 
Test case TC 02.001 (Session establishment, outgoing call success) has been correctly 
passed. 

Test Data  

Steps 1. Remote user ends call 
2. Check call is correctly ended (in local and remote user) 

Notes  

Questions  

Session Establishment, deregister implies forced end calls TC 
02.013 
Id TC-02.013 

Product IMS Web Client 

Name Session Establishment, deregister implies forced end calls. 

Purpose Check that when you deregister, ongoing calls are ended. 

Pre-requisites Test case TC 01.001 (Logon, successful registration) has been correctly passed. 
Test case TC 02.001 (Session establishment, outgoing call success) has been correctly 
passed. 

Test Data  
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Steps 1. Logoff during the call (click the cross on the right-top corner) 
2. Check call is ended (in local and remote user) 

Notes  

Questions  

Buddy List, get contacts from the server correctly TC 03.001 
Id TC-03.001 

Product IMS Web Client 

Name Buddy List, get contacts from the server correctly. 

Purpose Check that when you login, your buddylist is correctly got from the server. 

Pre-requisites Test case TC 01.001 (Logon, successful registration) has been correctly passed. 

Test Data  

Steps 1. Check your buddies appear to the buddylist after logging in. 

Notes You can login with different usernames to check different buddylists are charged. 

Questions  

Buddy List, get contacts from the server failure TC 03.002 
Id TC-03.002 

Product IMS Web Client 

Name Buddy List, get contacts from the server failure. 

Purpose Check that when there is no connection with xdm server, buddylist is not loaded. 

Pre-requisites Test case TC 01.001 (Logon, successful registration) has been correctly passed. 

Test Data  

Steps 1. Disconnect XDM server (or change “xdm” value in “config.json”) 
2. Login (TC 01.001) 
3. Verify error dialog box is displayed, and hardcoded contacts are displayed. 

Notes You can login with different usernames to check different buddylists are charged. 

Questions  

Buddy List, add contact TC 03.003 
Id TC-03.003 

Product IMS Web Client 

Name Buddy List, add contact 

Purpose Add a contact to your buddylist 

Pre-requisites Test case TC 03.001 (Buddy List, get contacts from the server) has been correctly passed. 

Test Data  

Steps 1. Click “add contact” button in the buddylist. 
2. Fill the fields, with a sip URI that matches “user@domain”, then click add 
3. Check the contact appears in the buddylist 

Notes You can logout and login again with the same username to check the user has been correctly 
added, but anyway if it appears to the buddylist in step 3, it means so. 

Questions  

Buddy List, add blank/wrong spelling contact TC 03.004 
Id TC-03.004 

Product IMS Web Client 

Name Buddy List, add contact wrong spelling 

Purpose Check you can’t add a contact with wrong SIP URI 
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Pre-requisites Test case TC 03.001 (Buddy List, get contacts from the server) has been correctly passed. 

Test Data  

Steps 1. Click “add contact” button in the buddylist. 
2. Fill the fields, with a sip URI that doesn’t match “user@domain”, then click add 
3. Check an error appears and contact doesn’t appear in the buddylist. 

Notes  

Questions  

Buddy List, add contact that already exists TC 03.005 
Id TC-03.005 

Product IMS Web Client 

Name Buddy List, add a contact that already exists in your buddylist. 

Purpose Check you can’t add a contact that already exists 

Pre-requisites Test case TC 03.001 (Buddy List, get contacts from the server) has been correctly passed. 

Test Data  

Steps 1. Click “add contact” button in the buddylist. 
2. Fill the fields, with a sip URI of one of the users that is already in your list. 
3. Check an error appears and contact doesn’t appear in the buddylist. 

Notes  

Questions  

 

Buddy List, edit a contact TC 03.006 
Id TC-03.006 

Product IMS Web Client 

Name Buddy List, edit a contact. 

Purpose Edit a contact of your buddylist. 

Pre-requisites Test case TC 03.001 (Buddy List, get contacts from the server) has been correctly passed. 

Test Data  

Steps 1. Click “edit contact” button in the buddylist with one user checked. 
2. Change some information of any field except SIP URI, then click edit button. 
3. Check the contact is updated in your buddylist. 

Notes Check that step 1 can be substituted by right clicking a contact and clicking “edit contact”. 
Check you can’t change the SIP URI of the contact. 

You can logout and login again with the same username to check the user has been correctly 
updated, but anyway if it appears to the buddylist in step 3, it means so. 

Questions  

Buddy List, edit contacts TC 03.007 
Id TC-03.007 

Product IMS Web Client 

Name Buddy List, edit contacts. 

Purpose Edit contacts of your buddylist. 

Pre-requisites Test case TC 03.001 (Buddy List, get contacts from the server) has been correctly passed. 

Test Data  

Steps 4. Click “edit contact” button in the buddylist with two or more user checked. 
5. Change some information of any field except SIP URI, then click edit button, for each 

user. 
6. Check contacts are updated in your buddylist. 

Notes Check you can’t change the SIP URI of the contacts. 
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You can logout and login again with the same username to check users have been correctly 
updated, but anyway if they appear to the buddylist in step 3, it means so. 

Questions  

Buddy List, remove a contact TC 03.008 
Id TC-03.008 

Product IMS Web Client 

Name Buddy List, remove a contact. 

Purpose Remove a contact from your buddylist. 

Pre-requisites Test case TC 03.001 (Buddy List, get contacts from the server) has been correctly passed. 

Test Data  

Steps 1. Click “remove contact” button in the buddylist with one user checked. 
2. Click “yes” in the dialog box that appears. 
3. Check contact has disappeared from your buddylist. 

Notes Check that step 1 can be substituted by right clicking a contact and clicking “remove 
contact”. 
You can logout and login again with the same username to check the user has been correctly 
removed, but anyway if it disappears from the buddylist it means so. 

Questions  

Buddy List, remove contacts TC 03.009 
Id TC-03.009 

Product IMS Web Client 

Name Buddy List, remove contacts. 

Purpose Remove contacts from your buddylist. 

Pre-requisites Test case TC 03.001 (Buddy List, get contacts from the server) has been correctly passed. 

Test Data  

Steps 1. Click “remove contact” button in the buddylist with two or more user checked. 
2. Click “yes” in the dialog box that appears. 
3. Check contact has disappeared from your buddylist. 

Notes You can logout and login again with the same username to check the user has been correctly 
removed, but anyway if it disappears from the buddylist it means so. 
You can try  

Questions  

Buddy List, cancel removing a contact TC 03.010 
Id TC-03.010 

Product IMS Web Client 

Name Buddy List, cancel removing a contact. 

Purpose You can change your mind before removing a contact. 

Pre-requisites Test case TC 03.001 (Buddy List, get contacts from the server) has been correctly passed. 

Test Data  

Steps 1. Click “remove contact” button in the buddylist with one user checked. 
2. Click “no” in the dialog box that appears. 
3. Check contact is still in your buddylist. 

Notes Check that step 1 can be substituted by right clicking a contact and clicking “remove 
contact”. 
You can logout and login again with the same username to check the user is still in your 
buddylist, but anyway if it remains in the buddylist in step 3, it means so. 

Questions  
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Buddy List, add/edit/remove contact failure TC 03.011 
Id TC-03.011 

Product IMS Web Client 

Name Buddy List, add/edit/remove contact failure. 

Purpose Add/edit/remove failures are notified. 

Pre-requisites Test case TC 03.002 (Buddy List, get contacts from the server failure.) has been correctly 
passed. 

Test Data  

Steps 1. With the xdm server disconnected (or “config.json” “xdm” value wrong), repeat tests TC 
03.003, TC 03.006, TC 03.008 

2. Check buddylist doesn’t change in any case and failures are notified. 

Notes  

Questions  
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Historical of sessions, sessions history displayed TC 04.001 
Id TC-04.001 

Product IMS Web Client 

Name Historical of sessions, sessions history displayed. 

Purpose Check sessions history is correctly displayed. 

Pre-requisites Test case TC 01.001 (Logon, successful registration) has been correctly passed 

Test Data  

Steps 1. Repeat test case TC 02.001 (outgoing call success) 
2. Hang up 
3. Repeat test case TC 02.003 (cancel outgoing call) 
4. Repeat test case TC 02.006 (incoming call accepted) 
5. Hang up 
6. Repeat test case TC 02.007 (incoming call rejected). 
7. Select “calls History” panel in the left accordion of the client UI. 
8. Check the information of the 4 calls is displayed with 4 different icons and start/end 

information in case it was successfully established, or start/reason otherwise. 

Notes You can try other cases, but only 4 icons will appear (combinations of incoming/outgoing and 
success/failure). 

Questions  
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Chat, send a message to one user TC 05.001 
Id TC-05.001 

Product IMS Web Client 

Name Chat, send a message to one user. 

Purpose Check you can send text messages. 

Pre-requisites Test case TC 01.001 (Logon, successful registration) has been correctly passed 
Another SIP user is registered in SIP server through another application instance or a 
terminal able to send text SIP messages. 

Test Data  

Steps 1. Double click a user of your buddylist. 
2. Write a message and click “Send” button (or press “Enter” button) 
3. Check “sending” icon is displayed. 
4. Check “tick” icon is displayed. 
5. Remote user checks receives the message 

Notes  

Questions  

 

Chat, send a message to a disconnected/inexistent user TC 05.002 
Id TC-05.002 

Product IMS Web Client 

Name Chat, send a message to a disconnected/inexistent user 

Purpose You will be notified when your message could not be delivered. 

Pre-requisites Test case TC 01.001 (Logon, successful registration) has been correctly passed 
Another SIP user is unregistered in SIP server through another application instance or a 
terminal. 

Test Data  

Steps 1. Double click a user of your buddylist who is disconnected or doesn’t exist. 
2. Write a message and click “Send” button (or press “Enter” button) 
3. Check “sending” icon is displayed. 
4. Check “cross” icon is displayed. 

Notes  

Questions  

Chat, send a message to yourself TC 05.003 
Id TC-05.003 

Product IMS Web Client 

Name Chat, send a message to yourself. 

Purpose You can’t chat with yourself. 

Pre-requisites Test case TC 01.001 (Logon, successful registration) has been correctly passed 

Test Data  

Steps 1. Double click yourself in your buddylist (you can add yourself to your buddylist before). 
2. Write a message and click “Send” button (or press “Enter” button) 
3. Check nothing happens. 

Notes  

Questions  

Chat, receive an incoming message TC 05.004 
Id TC-05.004 

Product IMS Web Client 
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Name Chat, receive an incoming message. 

Purpose You receive incoming messages. 

Pre-requisites Test case TC 01.001 (Logon, successful registration) has been correctly passed. 
Another SIP user is unregistered in SIP server through another application instance or a 
terminal. 

Test Data  

Steps 1. Remote user sends a message to you 
2. If you didn’t have a “conversation tag” with remote user, a new tag is opened and the 

message is displayed. If you already had a conversation tag, message is displayed in 
that tag. 

Notes  

Questions  
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Presence, see a remote user’s online presence TC 06.001 
Id TC-06.001 

Product IMS Web Client 

Name Presence, see a remote user’s online presence 

Purpose You see remote user’s presence change to unknown to online. 

Pre-requisites Another SIP user is registered in SIP server through another application instance or a 
terminal able to share presence using SIMPLE. 

Test Data  

Steps 1. Remote user logs in before you. 
2. Repeat test case TC 01.001 (Logon, successful registration) 
3. Verify remote user’s icon in buddylist is green (online) 
4. Logoff (repet test case TC 01.004 (successful deregistration)) 
5. Logon (repeat test case TC 01.001 (Logon, successful registration)) 
6. Remove user logs in after you. 
7. Verify remote user’s icon in buddylist is green (online). 

Notes  

Questions  

Presence, see a remote user’s offline presence TC 06.002 
Id TC-06.002 

Product IMS Web Client 

Name Presence, see a remote user’s offline presence. 

Purpose You see remote user’s presence change from online to offline. 

Pre-requisites Another SIP user is registered in SIP server through another application instance or a 
terminal able to share presence using SIMPLE. 

Test Data  

Steps 1. Repeat test case TC 06.001 (see a remote user’s online presence). 
2. Remote user logs out. 
3. Verify remote user’s icon in buddylist is gray (offline) 

Notes  

Questions  

Presence, see a remote user’s presence change TC 06.003 
Id TC-06.003 

Product IMS Web Client 

Name Presence, see a remote user’s presence change. 

Purpose You see remote user’s presence change from one state to another. 

Pre-requisites Another SIP user is registered in SIP server through another application instance or a 
terminal able to share presence using SIMPLE. 

Test Data  

Steps 1. Repeat test case TC 06.001 (see a remote user’s online presence). 
2. Remote user changes his/her presence status (eg: to DND) 
3. Verify remote user’s icon in buddylist changes to represent the new presence status 

Notes  

Questions  
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Presence, send my presence status online/offline to remote user 
TC 06.004 
Id TC-06.004 

Product IMS Web Client 

Name Presence, send my presence status online /offline to remote user 

Purpose Remote users see how my presence status is online or offline. 

Pre-requisites Test case TC 01.001 (Logon, successful registration) has been correctly passed. 
Another SIP user is unregistered in SIP server through another application instance or a 
terminal able to share presence using SIMPLE. 

Test Data  

Steps 1. Repet test case TC 01.001 (Logon, successful registration). 

2. Remote user logs in. 
3. Check remote user sees your presence changes from unknown/offline to online. 
4. Logoff (repeat test case TC 01.004 (successful deregistration)) 
5. Check remote user sees your presence changes from online to offline. 
6. Logon (repeat test case TC 01.001 (Logon, successful registration)) 
7. Check remote user sees your presence changes from unknown/offline to online. 

Notes  

Questions  

Presence, send my presence status to remote user TC 06.005 
Id TC-06.005 

Product IMS Web Client 

Name Presence, send my presence status to remote user 

Purpose Remote user see how  my presence status changes. 

Pre-requisites Test case TC 01.001 (Logon, successful registration) has been correctly passed. 
Another SIP user is unregistered in SIP server through another application instance or a 
terminal able to share presence using SIMPLE. 

Test Data  

Steps 1. Repet test case TC 01.001 (Logon, successful registration). 
2. Remote user logs in. 
3. I change my presence status (eg: to DND) 
4. Check remote user sees your presence status changes to new state (eg: DND). 

Notes  

Questions  
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Settings, save my settings to the server and get them correctly TC 
07.001 
Id TC-07.001 

Product IMS Web Client 

Name Settings, save my settings to the server and get them correctly. 

Purpose Save my settings preferences to the server. 

Pre-requisites Test case TC 01.001 (Logon, successful registration) has been correctly passed. 

Test Data  

Steps 1. Select “Settings” panel in the left accordion of the client UI 
2. Set settings to a non-default state. 
3. Logoff (repeat test case TC 01.004 (successful deregistration)) 

4. Logon (repeat test case TC 01.001 (Logon, successful registration)) 
5. Select “Settings” panel in the left accordion of the client UI 
6. Check settings are set as you leave them before logging off. 

Notes Default settings state: 
Automatic Response = [false] 
Sound Enabled = [true] 

Questions  

Settings, get settings failure TC 07.002 
Id TC-07.002 

Product IMS Web Client 

Name Settings, get settings failure 

Purpose Handle get settings failure 

Pre-requisites Test case TC 07.001 (Settings, set my settings to the server and get them correctly) has 
been correctly passed. 

Test Data  

Steps 1. Logoff (repeat test case TC 01.004 (successful deregistration)) 
2. Disconnect settings server, or change “settingsServer” value of “config.json” file. 
3. Logon (repeat test case TC 01.001 (Logon, successful registration)) 
4. Verity error dialog box is displayed informing of the timeout 
5. Select “Settings” panel in the left accordion of the client UI 
6. Check settings are set as default. 

Notes Default settings state: 
Automatic Response = [false] 
Sound Enabled = [true] 

Questions  

Settings, set settings failure TC 07.003 
Id TC-07.003 

Product IMS Web Client 

Name Settings, set settings failure 

Purpose Handle set settings failure 

Pre-requisites Test case TC 07.002 (Settings, get settings failure) has been correctly passed. 

Test Data  

Steps 1. After passing TC 07.002, change settings values (not to default settings nor to correctly 
saved settings) 

2. Logoff (repeat test case TC 01.004 (successful deregistration)) 
3. Connect settings server or change “settingsServer” to its correct value. 
4. Logon (repeat test case TC 01.001 (Logon, successful registration)) 
5. Select “Settings” panel in the left accordion of the client UI 
6. Check settings are set as the last correctly saved values (not default, nor the values you 

put in step 1). 
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Notes Default settings state: 
Automatic Response = [false] 
Sound Enabled = [true] 

Questions  
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Annex VII: Resultats del test 

Test ID Name Server Assigned to Actual Date Pass / 
Fail 

TC 01.001 Logon, successful registration 
    09/02/2009 Pass 

TC 01.002 Logon, wrong registration 
    09/02/2008 Pass 

TC 01.003 Logon, no connection 
    09/02/2008 Pass 

TC 01.004 Log off, successful deregistration 
    09/02/2008 Pass 

TC 01.005 Log off, unsuccessful deregistration 
    09/02/2008 Fail 

TC 01.006 Log off, automatic “logoff” when register expires and it has 
not been renewed 

    09/02/2008 Fail 

TC 02.001 Session Establishment, outgoing call success 
    09/02/2008 Pass 

TC 02.002 Session Establishment, abort outgoing call before INVITE is 
sent 

    09/02/2008 Pass 

TC 02.003 Session Establishment, cancel outgoing call 
    09/02/2008 Pass 

TC 02.004 Session Establishment, outgoing call rejected 
    09/02/2008 Pass 

TC 02.005 Session Establishment, outgoing call timeout 
    09/02/2008 Pass 

TC 02.006 Session Establishment, outgoing call media error 
    09/02/2008 Pass 

TC 02.007 Session Establishment, incoming call accepted 
    09/02/2008 Pass 

TC 02.008 Session Establishment, incoming call rejected 
    09/02/2008 Pass 

TC 02.009 Session Establishment, incoming call timeout 
    09/02/2008 Pass 

TC 02.010 Session Establishment, incoming call automatic response 
    09/02/2008 Pass 

TC 02.011 Session Establishment, end call 
    09/02/2008 Pass 

TC 02.012 Session Establishment, remote user ends call 
    09/02/2008 Pass 

TC 02.013 Session Establishment, deregister implies forced end calls 
    09/02/2008 Pass 

TC 03.001 Buddy List, get contacts from the server correctly 
    09/02/2008 Pass 

TC 03.002 Buddy List, get contacts from the server failure 
    09/02/2008 Pass 

TC 03.003 Buddy List, add contact 
    09/02/2008 Pass 

TC 03.004 Buddy List, add blank/wrong spelling contact 
    09/02/2008 Pass 

TC 03.005 Buddy List, add contact that already exists 
    09/02/2008 Pass 

TC 03.006 Buddy List, edit a contact 
    09/02/2008 Pass 

TC 03.007 Buddy List, edit contacts  
    09/02/2008 Pass 

TC 03.008 Buddy List, remove a contact 
    09/02/2008 Pass 

TC 03.009 Buddy List, remove contacts 
    09/02/2008 Pass 

TC 03.010 Buddy List, cancel removing a contact 
    09/02/2008 Pass 

TC 03.011 Buddy List, add/edit/remove contact failure 
    09/02/2008 Pass 

TC 04.001 Historical of sessions, sessions history displayed 
    09/02/2008 Pass 

TC 05.001 Chat, send a message to one user 
    09/02/2008 Pass 

TC 05.002 Chat, send a message to a disconnected/inexistent user 
    09/02/2008 Pass 

TC 05.003 Chat, send a message to yourself 
    09/02/2008 Pass 

TC 05.004 Chat, receive an incoming message 
    09/02/2008 Pass 

TC 06.001 Presence, see a remote user’s online presence 
    09/02/2008 Pass 

TC 06.002 Presence, see a remote user’s offline presence 
    09/02/2008 Pass 

TC 06.003 Presence, see a remote user’s presence change 
    09/02/2008 Pass 

TC 06.004 
Presence, send my presence status online/offline to remote 
user 

    09/02/2008 Pass 

TC 06.005 Presence, send my presence status to remote user 
    09/02/2008 Pass 

TC 07.001 
Settings, save my settings to the server and get them 
correctly 

    09/02/2008 Pass 

TC 07.002 Settings, get settings failure 
    09/02/2008 Pass 

TC 07.003 Settings, set settings failure 
    09/02/2008 Pass 
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Annex VIII: Ample de banda ocupat 
 

En aquest annex estudiem l’ample de banda ocupat per transmetre l’àudio i com ho hem fet 

per aconseguir els resultats. 

Per analitzar-ho hem capturat paquets de converses en diferents punts de la xarxa amb 

Wireshark, i hem filtrat els paquets convenientment. 

 

Flash a Flash 
 

Filtrant els paquets per IP origen = la meva IP (10.1.1.212), i el port 1935 de paquets TCP (port 

de flash), obtenim que la comunicació flash-flash ocupa 2838 B/seg (22,7 kbps). 

Per obtenir els paquets entrants hem filtrat per IP destí = la meva IP, i hem conservat el port 

1935. Obtenim 1487 B/seg (11,9 kbps). 

Sortint: 22,7 kbps Entrant: 11,9 kbps 

  

Figura 102: Estadístiques de captures locals en una conversa Flash-Flash 

 

 

Flash a SIP, captura a EyeBeam 
 

Pels paquets sortints d’EyeBeam s’han capturat els paquets RTP de la conversa i, per fer-ho 

just, enlloc d’analitzar-ho a través de l’opció d’anàlisi VoIP de Wireshark, seguim el mateix 

procediment que abans. Pels paquets entrants simplement canviem el filtre amb ip.dst = la 

meva IP. 
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Sortint: 43,80 kbps Entrant: 39,56 kbps 

 

 

Figura 103: Estadístiques de captures en una conversa Flash-EyeBeam, captura a EyeBeam 

 

Flash a SIP, captura al Flash 
 

En la mateixa conversa anterior, capturada a l’extrem del client Web, obtenim els següents 

resultats: 

 

Sortint: 34,78 kbps Entrant: 42,66 kbps 

  

Figura 104: Estadístiques de captures en una conversa Flash-EyeBeam, captura a Flash 
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Flash a telèfon mòbil, captura al servidor 

 

Sortint (cap al telèfon): 28,41 kbps Sortint (cap al client web): 23,46 kbps 

  

Figura 105: Estadístiques de captures en el servidor d'una conversa Flash a telèfon mòbil 

 

Ample de banda ocupat per Google Talk 
 

Aplicant la mateixa metodologia anterior, en una conversa entre dos ordinadors fent servir 

Google talk, i capturant els paquets en local hem obtingut: 

 

Paquets sortint: 

1672 B/seg = 13,4 kbps 

Paquets entrant: 

2304 B/seg = 18,4 kbps 

  

Figura 106: Estadístiques de captures locals en una conversa Google Talk 
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