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Resum

En aquest treball plantegem el desenvolupament d'un dispositiu domòtic. La 
finalitat d'aquest dispositiu és tant la de servir contingut multimèdia a la xarxa 
com la de reproduir-lo en una pantalla (p.ex. un televisor).

En concret en aquest treball es tracta la implementació de la capa de xarxa 
així com els protocols involucrats.

Per a fer això hem hagut de realitzar un estudi de les tecnologies domòtiques 
així  com de les  eines necessàries  per  a  la  implementació.  Aquest  treball 
inclou el resultat d'aquest estudi així com una breu discussió de les opcions.

Un cop posats en context abordarem el detall de la implementació exposant 
en cada cas els criteris seguits i els resultats obtinguts.

Aquest treball forma part d'un conjunt de quatre treballs. En els altres tres es 
tracta el  tema de l'aplicació  gràfica,  un visualitzador  de  control  LCD amb 
botons  d'entrada  i  la  configuració  de  la  plataforma.  En  última  instància 
exposarem la integració amb els altres treballs per al dispositu final.
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Overview

In this project we plan to develop a working domotic device. The goal of this 
device is both serve media content to the network as well as be able to play it 
on his attached screen (for example a television).

We focus on the network layer of the device along with the protocols used.

To acomplish this we have done a study about available domotic tecnologies 
along with the tools we need for the implementation. This work includes the 
results of this study and a briew discusion about the available options.

Once in context we'll talk about implementation details exposing always used 
criteria along with the obtained results.

This project is part of an effort with four other projects. They effort focuses on 
the grafic aplication, a LCD display with control buttons and the construction 
of the hardware platform. At the end we will talk about the integration with the 
other projects.
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CAPÍTOL 1. INTRODUCCIÓ

1.1.Motivació i Objectius

La  domòtica  proposa  l'aplicació  dels  avanços  realitzats  en  camps  com les 
tecnologies multimèdia i  les xarxes informàtiques a les nostres llars. En una 
vivenda domòtica ideal tots i  cadascun dels aparells es coordinen per oferir 
nivells de comoditat i eficiència superiors als actuals. La domòtica proposa des 
de persianes que baixen soles segons la llum exterior i època de l'any, fins a 
l'avantatge de poder  disposar  de tot  el  nostre  contingut  audiovisual  des  de 
qualsevol pantalla de la casa.

Part d'aquesta transició ja ha començat. La majoria portem a sobre un mòbil 
amb capacitats de reproducció multimèdia i capacitat de connexió de curt abast 
per Bluetooth. El percentatge de vivendes de 3 a 5 persones espanyoles amb 1 
o més ordinadors oscil·la al voltant del 70%1. Les capacitats de les tecnologies 
multimèdia, doncs, no són noves per ningú.

Tot i això els electrodomèstics han evolucionat molt poc en funcionalitats i gens 
en interacció entre ells. En part per la falta d'una infraestructura de comunicació 
que ho possibiliti i en part a la falta d'estàndards públics i col·laboració entre els 
fabricants.  En els últims anys varies tecnologies i  iniciatives s'han creat per 
superar aquesta situació. Actualment algunes d'aquestes comencen a produir 
productes comercials  i  es preveu que el  ritme augmenti  durant  els  pròxims 
anys.

És  un  bon  moment  doncs  per  a  plantejar  noves  idees  per  dispositius  que 
treguin profit d'una interoperabilitat augmentada. El propòsit d'aquest projecte 
és explorar les possibilitats que un dispositiu PVR, o Personal Video Recorder, 
pot aportar a un entorn domòtic. Realitzarem tant un estudi de possibilitats com 
una implementació funcional d'aquest dispositiu. Ens centrarem en concret en 
les possibilitats multimèdia i de xarxa.

Aquest  projecte  forma  part  d'un  conjunt  de  4  treballs  orientats  a  diferents 
aspectes  del  mateix  prototip  de  dispositiu.  El  treball  anomenat 
“Desenvolupament  d’una  plataforma  multimèdia  en  entorn  de  sistema 
empotrat WindowsCE” tracta la configuració i construcció de la plataforma de 
hardware del dispositiu. Tenim els altres dos treballs “Desenvolupament d’una 
aplicació  orientada  a  multimèdia  en  entorn  de  sistema  empotrat 
WindowsCE” i “Construcció i Implementació d'un display LCD per a Media 
Center” que tracten la interfície d'usuari i un display LCD amb la corresponent 
placa de circuit imprès. Pararem especial atenció a la integració amb aquests 
dos  treballs  ja  que,  com exposarem més  endavant,  ofereixen  funcionalitats 
dependents.

1Font:  http://www.ine.es/inebase/cgi/axi -  Encuesta  de Tecnologías  de la  información  en los 
hogares 1º semestre 2005. Instituto Nacional de Estadistica.

http://www.ine.es/inebase/cgi/axi


                                                           

En aquest  treball  en concret  plantejarem el  problema telemàtic  que suposa 
haver de comunicar dispositius molt diferents en una xarxa domèstica. Tenim 
un alt grau d'interaccions  tant amb aspectes interns del prototip com amb la 
xarxa.  De fet,  tota la funcionalitat  de xarxa del  prototip passa per la nostra 
implementació.  El  següent  esquema ofereix  al  lector  una visió  global  de  la 
posició i interrelació dels treballs.

Per un costat tenim la interacció amb la xarxa UPnP. Aquesta es complexa i 
caldrà  un  estudi  detallat  de  les  especificacions  per  assolir  la  funcionalitat 
desitjada. Tot i que el prototip final es basa en una plataforma Windows CE per 
les característiques dels altres treballs, en aquest explorarem les capacitats de 
les alternatives basades en Linux i Mono. D'aquí el nom del projecte.

Per l'altre costat tenim la interacció amb el controlador de la pantalla LCD i amb 
l'aplicació gràfica. Com veurem més endavant aquesta no és trivial i presenta 
certs problemes. És particularment important que totes les parts del projecte 
actuïn a la vegada i disposin d'informació actualitzada i sincronitzada.

Al llarg del treball exposarem els problemes trobats, les solucions adoptades 
així com les eines que hem fet servir.

Fig. 1.1.1 - Disposició relativa dels treballs.
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1.2.Planificació i estimació de costos.

Ja  que  el  projecte  consta  tant  d'una  part  d'anàlisis  de  tecnologies  com de 
desenvolupament d'aquestes, dividirem les tasques en dos grups, les d'analista 
i les de programador. Addicionalment afegirem la tasca de documentació que 
es refereix a la compilació i escriptura d'aquest treball.

Càlcul de costos associats:



                                                           

Considerem 5 dies laborals per setmana a 5 hores diàries de feina. Considerem 
3 especialitats de feina diferents amb els seus preus per hora corresponents:

Analista: 12 € / hora.
Programador: 6 € / hora.
Documentador: 4 € / hora.

No hi  han costos  addicionals  per  equipament.  Fent  el  càlcul  per  setmanes 
tenim:

Analista: 6 setmanes.
Programador: 10 setmanes.
Documentador: 9 setmanes.

Tot i que el projecte consta de 18 setmanes, els càlculs es fan en base a més 
temps degut a que durant varies setmanes fa falta el treball conjunt d'una o 
més especialitats.

Per a l'analista afegim un cost de:

6 setmanes x (5 x 5) hores/setmana x 12 €/hora = 1800 €

Per al programador:

10 setmanes x (5 x 5) hores/setmana x 6 €/hora = 1500 €

i per al documentador:

9 setmanes x (5 x 5) hores/setmana x 4 €/hora = 900€

Tenim llavors un cost total del projecte de:

1800€ + 1500€ + 900€ = 4200€

1.3.Estructura del treball

Degut a que el camp domòtic està sotmès a una ràpida evolució hem realitzat 
un estudi  de les tecnologies que en formen part.  Al  segon capítol  oferim el 
resultat d'aquest estudi, indicant en cada cas les fortaleses i debilitats de cada 
opció.

Al tercer capítol exposarem la tecnologia escollida així com els motius que ens 
han portat a aquesta decisió. Arribats a aquest punt, els lectors que no estiguin 
familiaritzats amb la tecnologia UPnP disposen a l'annex A (Arquitectura UPnP) 
i  B  (Arquitectura  AV)  d'una  introducció  als  conceptes  claus.  A la  resta  de 
capítols es pressuposa la familiaritat amb el protocol.
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Ens caldran certes eines específiques d'UPnP per a realitzar la implementació. 
Dedicarem el quart capítol a exposar quines eines hem trobat i quines han estat 
d'utilitat. Hi explicarem també l'entorn de desenvolupament que hem escollit i 
perquè.

Un cop escollit  el  protocol i  disposant del  conjunt d'eines necessàries és el 
moment  de  realitzar  la  implementació  del  dispositiu.  En  el  cinquè  capítol 
tractarem  d'exposar  els  criteris  que  han  marcat  del  desenvolupament  del 
dispositiu així com els problemes i solucions adoptades. 

Hem nombrat ja les profundes relacions d'aquest projecte amb els altres. En el 
sisè capítol aprofundirem en aquestes i en el procés d'integració que ha portat 
al prototip final. Aquesta integració ha comportat contratemps addicionals que 
han comportat alguna modificació a la implementació de l'aplicació gràfica.

En el capítol Conclusions recollirem les lliçons apreses així com la nostra opinió 
sobre  quines  podrien  ser  les  línies  de  futur.  El  temps  ha  estat  un  factor 
important a l'hora de decidir certes funcionalitats del dispositiu. Queden per tant 
varies línies obertes per a la implementació.

Per  últim,  a  l'apartat  Bibliografia  citarem  totes  les  fonts  que  s'han  usat. 
Particularment  importants  són  les  especificacions  d'UPnP així  com els  dos 
documents de Intel Desingning a UPnP MR i Desingning a UPnP MS.
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CAPÍTOL 2. CONTEXT TECNOLÒGIC

2.1.Xarxes domòtiques

Per a la realització del projecte necessitem un protocol o conjunt de protocols 
amb  unes  característiques  concretes.  Hem  observat  que  el  sector  de  la 
domòtica és molt heterogeni sobretot a nivell de telemàtica.  

S'han  creat  gran  quantitat  de  protocols  i  aproximacions  amb  la  intenció 
d'esdevenir estàndards. En major o menor mesura tots són prou potents per 
suplir les necessitats domòtiques més avançades però el problema no resideix 
aquí.  Cap d'ells  ha aconseguit establir-se plenament com a estàndard, però 
varis han creat línies de productes més o menys completes. Tot i  no ser un 
criteri decisiu, la compatibilitat (existent o assolible a curt termini) amb aquestes 
tecnologies s'ha de tenir en compte com a un factor positiu important.

Un altre factor a tenir en compte (però no per sobre de la qualitat tecnològica 
en sí) és quants sectors del mercat impulsen una determinada tecnologia. Ho 
considerarem com un indicador de la viabilitat del protocol a llarg plaç. En un 
sector tant embrionari com el de la domòtica creiem que cal tenir en compte 
que no tots els protocols actuals ho seguiran sent d'aquí a un anys.

Considerem un escenari de dispositius molt diferents (mòbils, PDAs, PVRs, PC, 
etc...) connectats a través de varies tecnologies sovint inalàmbriques (802.11, 
bluetooth, ZigBee) que ofereixen velocitats molt dispars. Per aquest motiu el 
protocol ha de ser suficientment lleuger per a ser implementat en dispositius 
amb  pocs  recursos.  Cal  tenir  en  compte,  també,  que  molts  dispositius 
disposaran  de  capacitats  d'emmagatzematge  discretes  per  la  qual  cosa  el 
protocol  ha  de  considerar  que  quasi  sempre  les  dades  no  estaran  en  el 
dispositiu que les reprodueix. Per això ha de proporcionar bones facilitats de 
streamming per una banda i de senyalització per l'altra.

Els dispositius que serveixen les dades multimèdia a la resta han de tenir en 
compte quins formats accepta cada terminal. Ens podem trobar amb terminals 
molt simples que només poden processar LPCM i terminals més complexes 
que poden treure profit de codificacions avançades com MP3 o MPEG4. Els 
servidors de multimèdia doncs han de ser capaços d'obtenir les necessitats de 
cada terminal i recodificar les dades abans de servir-les.

Degut a que l'escenari  final  és un entorn domèstic valorarem les capacitats 
d'autoconfiguració i autodescobriment que ofereixin els protocols. En definitiva, 
la capacitat de la xarxa d'autogestionar-se i d'adaptar-se a la entrada i sortida 
de nous dispositius. L'escenari no pot requerir intervenció tècnica cada vegada 
que s'afegeix o es treu un terminal.
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2.2.Opcions tecnològiques

A continuació enumerem les opcions que hem estudiat  com a candidates a 
tecnologies a utilitzar per al projecte.

2.2.1.X10

X10 és un protocol de comunicacions àmpliament utilitzat en la domòtica. Fa 
servir la línia elèctrica per controlar remotament tota mena de dispositius de la 
llar, oferint però baix ample de banda.

X10 va ser desenvolupat per Pico Electronics of Glenrothes l'any 1975, va ser 
la primera tecnologia domòtica en aparèixer i des d'aleshores s'ha convertit en 
un estàndard de facto.

Un dels principals avantatges que presenta és que els elements de la llar que 
l'utilitzin no precisen de cap tipus de cablejat addicional o dispositiu inalàmbric.

El protocol es basa en l'enviament de comandes de control (on, off, bright, dim, 
etc.)  entre  els  diferents  dispositius  que  es  troben  a  la  llar.  Cadascun  té 
assignada una adreça de les 256 disponibles (16 house codes * 16 unit codes) i 
si es vol que dos dispositius s'engeguin i s'apaguin alhora o que responguin a 
les mateixes ordres, se'ls pot assignar la mateixa. 

Els house codes i unit codes mencionats es refereixen al tipus de dispositiu i al 
número de dispositiu del  tipus escollit,  respectivament.  Per  tant  una adreça 
possible seria: bombeta #1 (house code: bombeta, unit code: 1).

Els missatges transmesos segueixen aquest format :  “select house code X”, 
”select unit X”, ”turn on”. Així un missatge podria ser: “select bombeta”, “select 
unit  1”,  “turn  on”.  Com a  conseqüència  la  bombeta  número  1  s'encendria. 
També es pot assignar una mateixa ordre a varis dispositius del mateix tipus, 
per exemple: “select bombeta”, “select unit 1”, “select unit 2”, “select unit 3”, 
“turn on”. Aquesta comanda encendria les bombetes 1, 2 i 3. 

X10 queda fora de consideració ja que el baix ample de banda amb el que 
treballa impossibilita l'enviament de dades multimèdia.

2.2.2.SlimDevices

SlimDevices2 es una solució per a mantenir un servidor de música (SlimServer) 
que la centralitza i la serveix a dispositius lleugers (SqueezeBox i SqueezeSoft) 
en forma de  streamming.  És una arquitectura molt  centralitzada tot  i  que el 
SlimServer proporciona una interfície web que pot ser accessible fins i tot des 
de fora de la LAN.

2Més informació a http://www.slimdevices.com.
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Com a punt fort cal destacar que el SlimServer és una eina molt completa i 
funcional ja que tot i tenir una interfície web permet manejar i ordenar fàcilment 
una col·lecció musical més o menys amplia. Disposa d'un sistema de plugins 
per  extendre'l  molt  potent.  Hi  ha  plugins que  el  fan  compatible  amb altres 
tecnologies com xPL i DLNA que seran explicades a continuació.

Slimdevices té carències en funcionalitats d'autoconfiguració i no suporta vídeo. 
Apart d'aquestes carències el principal contrapunt de SlimDevices és la falta de 
suport per part d'altres fabricants.

No veiem el protocol de SlimDevices viable per als nostres propòsits però degut 
a la seva simplicitat pot ser factible compatibilitzar-ho amb el resultat final, ja 
sigui amb un plugin al SlimServer o donant al prototip la capacitat d'actuar com 
a client del SlimServer.

2.2.3.xPL

El  xPL és  un protocol  que proporciona autoconfiguració  i  sentit  de xarxa a 
dispositius molt lleugers com sensors de temperatura, persianes automàtiques, 
etc.  Permet  l'intercanvi  de  missatges  UDP  que  poden  servir  per  controlar 
dispositius més complexes com reproductors de música. Es basa en un seguit 
de  Schemas que defineixen quin tipus de missatges i amb quin contingut pot 
enviar i rebre un determinat dispositiu.

Existeixen  un  gran  nombre  d'utilitats  disponibles  per  a  xPL entre  elles  un 
gateway que  permet  interaccionar  amb  dispositius  X10.  La  gran  majoria 
d'utilitats  estan  programades  en  .NET  i  tot  i  que  algunes  són  només  per 
Windows  totes  disposen  d'un  equivalent  portable  en  Java  completament 
funcional.

Tot i que es poden trobar dispositius de hardware per xPL de forma comercial, 
xPL no rep un suport majoritari de la indústria. Apart d'això xPL no està preparat 
per  treballar  amb  dades  de  vídeo.  Caldria  extendre  l'estàndard  i  crear  els 

Fig. 2.2.2.1 - Dispositiu SqueezeBox.
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Schemas3 necessaris  per  aquesta funcionalitat  cosa que surt  de  la  intenció 
d'aquest projecte.

2.2.4.UPnP

UPnP és potser el protocol més ambiciós de tots els que contemplem (el DLNA 
ho és més però com veurem més endavant no és exactament un protocol). Les 
seves  especificacions  cobreixen  dispositius  que  van  dés  d'impressores, 
televisors  i  il·luminació  fins  a  gateways amb  QoS,  passant  per  dispositius 
mòbils com PDAs o càmeres digitals.

UPnP  treballa  a  dos  nivells  diferents  (xarxa  i  transport)  i  sobre  protocols 
sobradament coneguts i madurs com poden ser IP i HTTP.

Ofereix una arquitectura autoconfigurada sobre la qual  podem oferir  serveis 
multimèdia de tot tipus. Actualment és la opció que es perfila com a candidata a 
l'hegemonia  de  protocols.  Inicialment  dissenyada  per  Microsoft  s'ha  creat 
l'UPnP Forum per a gestionar el suport dels nombrosos partners i la edició dels 
estàndards. Deixem l'explicació del funcionament d'aquesta arquitectura per al 
capítol 3.

2.2.5.DLNA

El DLNA no és un protocol sinó una especificació que contempla la implantació 
de varis protocols com UPnP, IP, HTTP, etc. Ha estat establerta més com una 
guia per a que els fabricants proporcionin productes compatibles entre sí que 
no pas per impulsar un avanç tecnològic.

El principal punt fort de la DLNA és el suport que rep per part de la indústria 
tant de software com de hardware. Com a exemples tenim Microsoft©, SONY©, 
Intel©, Panasonic©, Fujitsu©, etc.

La DLNA es relativament  nova i  no es disposa d'una gamma de productes 
consistent  que  la  suporti,  encara  que  en  el  mercat  Japonès  ja  s'hi  troben 
d'alguns dispositius certificats. Degut al suport que rep és d'esperar que a curt 
termini el mercat s'ompli de dispositius que en treguin profit. Tot i que la DLNA 
es basa en protocols oberts les especificacions no ho són. Cal comprar-les i 
tenen un preu relativament elevat (500$). Degut a això queda fora de l'abast 
d'aquest TFC tot i que a priori és la opció més atractiva.

Cal notar que el DLNA no es una especificació plenament domòtica si no que 
es concentra en la part  multimèdia.  Els altres aspectes de la domòtica són 

3Schema: En xPL rep el nom d'Schema la especificació que defineix els missatges del protocol i 
la seva forma.
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omesos, tot i  que altres especificacions més amplies (com el UPnP) podrien 
corre  en  paral·lel  sense  problemes  i  suplir  els  aspectes  que  no  contempla 
DLNA.

El DLNA contempla 3 rols per a classificar els dispositius que trobem en un 
ambient domòtic.

− DMS (Digital Media Server)

Un Dispositiu DMS és aquell que permet l'emmagatzematge de 
dades multimèdia de manera amplia (generalment un PC, dedicat 
o no, amb un disc dur).

Sobre  aquest  dispositiu  recauen  les  responsabilitats  de 
centralitzar  l'streamming,  la  senyalització  i  el 
transcoding4necessari per atendre a dispositius menys sofisticats.

− DMR (Digital Media Recorder)

Un DMR és tot aquell dispositiu que per a la seva configuració de 
hardware pot  actuar  com a  una  font  de  dades  de  multimèdia. 
Exemples d'això són una càmera de vídeo, un sintonitzador de 
TDT, un lector de targetes CFlash, etc..

Un DMR ha de ser capaç de proporcionar dades sota petició de 
un  DMS  però  no  està  obligat  a  recodificar-les  ni  a  gestionar 
senyalització.

− DMP (Digital Media Player)

Un DMP és tot aquell dispositiu capaç de rebre i renderitzar dades 
multimèdia i que addicionalment pot disposar d'una interfície per 
la qual l'usuari envii ordres per controlar la reproducció.

Com  a  exemple  tenim  una  televisió  capaç  de  peticionar  un 
determinat contingut al DMS i reproduir l'streamming que rebi.

− DMA (Digital Media Adapter)

Un DMA és un rol especial. Actuaria com a un DMR o un DMP 
segons el cas. La seva finalitat és adaptar un dispositiu no-DLNA 
per a que sigui accessible des de la xarxa DLNA.

Per  exemple  podem connectar  un  DMA adequat  a  una antena 
normal  de televisió i  serà aquest l'encarregat  de codificar a un 
format DLNA bàsic de vídeo (actualment MPEG2), publicitar-se a 
la xarxa i atendre peticions d'un DMS com a un DMR normal.

4  Transcoding: facultat per a canviar al vol la codificació d'un flux de audio/video a una codificació 
que el destinatari pugui entendre.
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Sembla obvi,  però, que pocs dispositius desenvolupen purament  un sol  rol. 
Pràcticament tots proporcionen una combinació de dos o més. Per exemple, 
una televisió DLNA és un DMP en el sentit que pot rebre un streamming d'un 
DMS i reproduir-lo però també pot ser un DMR si és capaç de digitalitzar la 
senyal analògica de l'antena i servir-la a un DMS. Una minicadena DLNA és un 
DMP en el sentit que reprodueix dades d'àudio, però també pot incorporar un 
disc dur que li permeti emmagatzemar i servir dades com un DMS més de la 
xarxa.
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CAPÍTOL 3. TECNOLOGIA ESCOLLIDA

Per  a  realitzar  el  projecte  hem  escollit  la  arquitectura  UPnP.  Com  ja  hem 
observat  de tots els protocols candidats és el més complert i s'ajusta a quasi 
tots  els  requeriments  que  buscàvem.  Diem  quasi  perquè  UPnP  no  és 
precisament un protocol lleuger. No tant pel tràfic que genera, que és moderat, 
sinó per els requeriments de capacitat de processament i memòria que imposa 
dispositius que volen formar-ne part. Això es deu a que al usar molts protocols 
de  propòsit  general  (com són IP,  HTTP,  SSDP,  GENA)  i  al  estar  fortament 
centrat en XML obliga agrupar sobre un pila TCP/IP completa varies llibreries i 
un  parser de XML. Fàcilment es dedueix que cal certa CPU per executar tot 
això, així com RAM i l'obligació d'incloure memòria no-volàtil en el dispositiu.

Tot i no ser un protocol lleuger proporciona un entorn estable i escalable amb 
capacitats  d'adressament  automàtic  i  descobriment  entre  d'altres.  A més,  el 
nostre dispositiu no pateix limitacions de recursos ja que per la seva naturalesa 
disposa d'emmagatzematge de sobres. Igualment, els mínims de CPU i RAM 
són imposats per les funcionalitats multimèdia molt per sobre del que demana 
UPnP.

Com hem vist, la posició industrial del protocol és immillorable. Creat i impulsat 
activament per un líder en el sector com és Microsoft i amb una amplia base 
d'empreses que el suporten i formen part del UPnP Forum5 sembla estar apunt 
de trencar l'heterogènia del  mercat domòtic.  La implantació massiva sembla 
frenada  ja  que  varies  empreses  i  desenvolupadors  han  expressat  dubtes 
respecte el protocol, doncs les especificacions contenen moltes ambigüitats o 
omissions. Aquestes s'han manifestat sobretot en les anomenades PlugFests6 

que organitza l'UPnP Forum. En elles les empreses que treballen amb UPnP 
connecten  alhora  i  en  varis  escenaris  els  prototips  i  es  fan  proves  de 
interoperabilitat. En aquests s'ha vist que interpretacions dispars per part dels 
desenvolupadors dels estàndards UPnP fan que la majoria dels dispositius no 
puguin operar conjuntament.  Fins i  tot ara,  la majoria d'eines que es poden 
trobar  per  Internet  pel  desenvolupament  en  UPnP  tenen  comportaments 
bastant  diferents.

Arrel d'això Intel, un dels principals desenvolupadors de software per UPnP, va 
establir  un  període  de  6  mesos  de  discussió  per  a  que,  desenvolupadors 
independents  o  d'altres  companyies,  expreséssin  les  seves  opinions  i 
experiències.  Amb això  i  l'après  a  les  PlugFests es  van  desenvolupar  dos 
documents que omplen els buits, en alguns punts traient l'ambigüitat i en altres 
contradient, de les especificacions originals. Aquest documents están publicats 
sota el nom  Designing a UPnP AV Media Server i  Designing a UPnP AV 

5UPnP Forum: Institució creada per a emetre i mantenir les especificacions de UPnP. Creat al 
1999 també fa les funcions de forum on empreses i interesats intecanvien opinions i idees sobre 
el protocol.
6PlugFests: Events organitzats per l'UPnP Forum on es reuneixen implementadors del sector i 
connecten en una mateixa LAN els seus productes UPnP. La intenció és descobrir problemes 
d'incompatibilitat abans de treure cap producte al mercat.
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Media Renderer.  En el capítol cinqué on expliquem la implementació tractem 
els aspectes més importants d'aquests documents.

De totes maneres, la falta d'alternatives fiables segueix deixant l'UPnP en una 
posició prou bona per a ser el candidat escollit. Passem doncs a explicar-ne 
l'arquitectura.
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CAPÍTOL 4. EINES

Com a requisits previs a la realització del  projecte necessitàvem una pila o 
stack  que  ens  donés  una  abstracció  usable  de  l'entorn  UPnP.  Programar 
aquesta pila per nosaltres mateixos seria inviable ja que degut al gran nombre 
de protocols que hi intervenen n'hi hauria per un TFC sencer (o varis).

Hem trobat varies piles disponibles amb filosofies de disseny variades. Des de 
piles de reduït tamany i molt optimitzades fins a grans piles que implementen 
tots els racons d'UPnP.

Per la nostra part necessitàvem una pila prou completa per a poder complir 
amb les especificacions de Àudio/Vídeo i que treballés sobre .NET o fos usable 
des de .NET. Hauria de ser llavors una pila escrita en algun llenguatge que 
compilés en .NET (veure capítol sobre Mono per a més informació). Podria ser 
també una pila nativa ja que C# i .NET ofereixen una tecnologia per a fer crides 
a codi natiu anomenada P/Invoke. Seria possible, però la complexitat afegida 
d'haver de moure memòria entre un entorn natiu i un entorn virtual on hi ha 
Garbage Collector afegeix complexitat innecessària.

Com que disposem d'una plataforma moderadament potent i l'espai en disc és 
abundant, per raons inherents a un Media Server, el compacte i lleuger de la 
pila no és un factor determinant.

Necessitem també eines que ens permetin simular un client i un servidor abans 
de tenir funcional la nostra implementació per a fer proves. Són crucials durant 
el  desenvolupament  degut  a  la  poca  documentació  i  l'ambigüitat  de  les 
especificacions. Els requeriments aquí són purament de funcionalitat ja que cap 
d'aquestes eines formarà part del resultat final. Hem trobat eines natives, en 
Java, en C# i tant per Windows com per Linux.

Com que UPnP no ha arribat encara al seu potencial total les eines per tractar 
amb ell tampoc ho han fet. Trobem doncs petites eines que cobreixen els forats 
deixats  per  les  altres.  En  l'àmbit  específic  d'Àudio/Vídeo  trobem  poques 
aplicacions que suportin o treguin profit d'UPnP. La més notable és el Windows 
Media Player 9 que inclou suport parcial com a Media Server i punt de control. 
La més important ha sigut Cidero que ens permet simular un punt de control de 
forma interactiva i cridar les accions dels dispositius manualment per veure'n el 
resultat.
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4.1.Stacks UPnP

Llistem aquí la majoria de piles UPnP que hem trobat. La decisió estava clara 
donats els  nostres requeriments però les mostrem totes amb la intenció de 
reflectir quina varietat podem trobar.

4.1.1.Intel C SDK

L'any  2000  Intel  va  programar  un  SDK  en  C  que  permetia  desenvolupar 
dispositius  UPnP.  Un  cop  estable  el  va  alliberar  sota  la  llicencia  BSD  per 
potenciar-ne el desenvolupament. Es va crear una comunitat al voltant de la 
pila  que va resultar  en  varies  versions exteses d'aquesta.  A partir  d'aquest 
moment Intel va deixar de donar suport per als usuaris de la llibreria. Segons la 
llicencia  BSD es manté  el  codi  obert  però  no  es  permet  que ningú realitzi 
modificacions i que tanqui el codi d'una determinada versió.

Aquesta pila és segurament la més completa i estable de les disponibles. Hi ha 
documentació abundant i varis productes que la fan servir.

L'última versió 1.3.1 és considerada per als propis autors la darrera. Això és 
degut a que durant  els anys 2005-2006 no hi ha hagut contribucions al projecte 
ni per part de Intel ni de desenvolupadors independents. Això ha provocat un 
abandonament del projecte per falta d'organització. Tot i això, un dels autors i la 
petita comunitat de gent que encara l'utilitza han iniciat una branca anomenada 
pupnp sota el  nom inicial  de versió 1.4.1 per  a  reflectir  que es continua el 
desenvolupament de la libupnp original. És, però, un projecte apart.

El que diem aquí es pot extendre a ambdues ja que tenen una base comuna. 
Podem considerar la pupnp una versió amb menys errors i alguna funcionalitat 
més que libupnp.

La llibreria incorpora varis components necessaris per a un dispositiu UPnP. En 
primer lloc i com era d'esperar tota una serie d'implementacions lleugeres dels 
protocols que conformen la pila UPnP. Hi trobem doncs funcionalitats de GENA, 
SOAP, HTTP, etc.

Donat el fort component d'XML que trobem en UPnP, l'SDK incorpora un parser 
XML minimalista i específic per UPnP, tot i que la generació del XML necessari 
per  a  establir  comunicacions  no  es  fa  a  través  del  parser.  Per  optimitzar 
recursos i memòria (un parser és un fragment de codi generalment extens) les 
cadenes d'XML que s'han de generar ja ho estan en forma de plantilles. El 
dispositiu simplement  concatena cadenes de text  omplint  els valors adients. 
Aconsegueix així molta més lleugeresa a l'hora de tractar amb XML. El parser 
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és imprescindible, però, a l'hora d'entendre i processar la informació provinent 
d'altres dispositius o punts de control.

Com era d'esperar  l'SDK també incorpora un  mini  servidor  web.  Aquest  és 
necessari per exposar els mètodes SOAP i les variables d'estat i processar-ne 
les peticions. Com ja hem vist, també pot ser usat per a exposar els continguts 
del  Media Server  a  través de mètodes HTTP-GET.  Aquest  servidor  web és 
opcional ja que si estem desenvolupant un punt de control no ens faria falta.

Ens queda un entorn molt complet per a implementar un dispositiu:

Al disposar del codi font podem compilar la llibreria per, virtualment, qualsevol 
arquitectura.  L'hem compilat  per  a  una arquitectura i386 i  ocupa el  modest 
tamany de 362Kbytes amb les opcions per defecte. Aquest tamany pot ser més 
reduït, ja que, amb paràmetres de compilació podem excloure aquelles parts de 
la llibreria que no necessitem.

De no tenir el requeriment de .NET hauríem utilitzat aquesta llibreria per a ser 
la més usada i madura.

4.1.2 Intel UPnP Authoring Tools

L'any 2003 Intel va publicar dos paquets d'eines per UPnP conegudes com a 
Intel Authoring Tools for UPnP i Intel Tools for UPnP.  Aquestes, gratuïtes però 
no lliures, inclouen l'SDK original en C i alguns stacks més. Entre ells un basat 
en .NET.

Fig. 4.1.1.1 - Estructura interna Intel C stack.
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Les Intel Authoring Tools consisteixen bàsicament en una aplicació anomenada 
Device Builder. Aquesta ens permet configurar les propietats d'un dispositiu de 
forma gràfica,  definir  en quin llenguatge volem programar i  ens treu la  pila 
elegida amb un codi font que forma l'esquelet del dispositiu. Un cop disposem 
de l'esquelet ens podem concentrar en programar la lògica de l'aplicació que és 
el que realment ens interessa. 

Una funció útil d'aquest Device Builder és que ens permet clonar la descripció 
d'un dispositiu funcional que hi hagi a la xarxa mitjançant descobriment UPnP i 
obtenir-ne la descripció7. Utilitzarem aquesta funció per a clonar el nostre propi 
dispositiu  i  mostrar  de cop les  dos funcionalitats.  És  clar  que als  inicis  del 
projecte com que no teníem cap dispositiu a clonar ho vam fer a mà.

Tot just arrancat el Device Builder ens ofereix una interfície tant simple com la 
següent:

Partim  d'un  dispositiu  sense  serveis  definits  i  amb  descripció  d'exemple. 
Paral·lelament arranquem el nostre Media Server/Media Renderer i el clonem.

7   Veure l'annex A.Arquitectura UPnP per a més informació sobre la descripció de dispositiu.

Fig. 4.1.2.1 - Pantalla inicial Device Builder.
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Fig 4.1.2.2 – Clonar la descripció d'un dispositiu UPnP.

Veiem  que  podem  obrir  un  fitxer  (amb  extensió  .upnpng,  propi  del  Device 
Builder) o obrir des de xarxa. Si triem la segona opció ens presenta una finestra 
que es  va  omplint  amb els  dispositius  que responen a  la  petició  SSDP de 
descobriment.

Com que el nostre dispositiu és l'únic present a la xarxa és l'únic que apareix. 
Podem seleccionar els dispositiu arrel EPSC Media Prototype o bé un dels dos 
que conté. Seleccionem l'arrel ja que volem clonar tota la jerarquia. El resultat:

Fig. 4.1.2.3 - Serveis, accions i variables d'estat.
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Veiem la jerarquia desplegada a l'esquerra amb tots els dispositius i els serveis 
que conté. Clicant a un servei n'obtenim un panell amb més informació. Aquí 
mostrem l'extensió  del  ConnectionManager que pertany al  Media  Renderer. 
Apart del nom i del Service type i ID que han de ser únics podem veure a la 
part inferior del panell dret les variables i accions que formen part del servei.

Si volguéssim extendre el dispositiu amb accions i variables pròpies fora de les 
especificacions ara seria el moment. No ho hem fet ja que com hem explicat el 
propòsit  d'aquest  document  és  complir  les  especificacions  tant  com  sigui 
possible.

Per últim, un cop modelat el dispositiu cal exportar-ne el codi estructural.

Fig. 4.1.2.4 – Opcions de sortida

Podem exportar tant el codi per un punt de control com per un dispositiu. En el 
nostre cas els hem exportat tots dos ja que el nostre projecte necessita els dos 
components.

Observem el desplegable  Target Platform. Aquí podem triar varis llenguatges 
amb portabilitat per a determinats sistemes operatius. La resta de pestanyes 
estan  condicionades  a  l'elecció  feta  aquí.  No  hi  entrarem  en  detall  però 
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permeten definir característiques de la pila com per exemple si usar HTTP 1.0 o 
HTTP 1.1 amb connexions persistents8.

A partir d'aquí ja hem generat la nostra pila personalitzada i un codi estructural 
buit. Ja podem començar a implementar el nostre dispositiu.

4.1.3 Altres Stacks

Per últim mostrem aquí una recopilació de tots els entorns per UPnP que hem 
trobat i avaluat. Han anat apareixent-ne de nous durant el transcurs del projecte 
que no han estat avaluats en profunditat ja que encara que haguessin resultat 
millors no érem a temps d'utilitzar-los.

La relació no és completa. Hem trobat un total de 17 stacks i aquí mostrem els 
9 més significants.

Allegro bva@allegrosoft.com www.allegrosoft.com/romplug.html

Implementació  escrita  en  ANSI  C,  amb poc  consum de  memòria. 
Funciona amb qualsevol SO i pila TCP. És de llicència gratuïta però 
de codi tancat.

Atinav gyasika@atinav.com www.atinav.com

Escrita en ANSI-C i amb una pila de Java. Suporta Bluetooth.

EBS Inc. vikram@ebsembeddedsoftware.c
om

www.ebsembeddedsoftware.com

Escrita en ANSI C i totalment portable, és de llicència gratuïta però 
de codi tancat.

Jungo ophir@jungo.com www.jungo.com/components_upnp
.html

Open source, escrita en C. És portable només per Linux, Embedded 
Linux i VxWorks 5.4. Incorpora un parser XML.

Lantronix richg@lantronix.com www.lantronix.com

Kit  de  desenvolupament  que  incorpora  un  servidor  de  dispositius 
UDS-10.

Microsoft henryr@microsoft.com http://www.microsoft.com/whdc/de
vice/netattach/upnp/default.mspx

8   En HTTP 1.1 una connexió persistent permet realitzar varies peticions HTTP utilitzant una sola 
connexió TCP.

http://www.microsoft.com/whdc/device/netattach/upnp/default.mspx
http://www.microsoft.com/whdc/device/netattach/upnp/default.mspx
mailto:henryr@microsoft.com
http://www.lantronix.com/
mailto:richg@lantronix.com
http://www.jungo.com/components_upnp.html
http://www.jungo.com/components_upnp.html
mailto:ophir@jungo.com
http://www.ebsembeddedsoftware.com/
mailto:vikram@ebsembeddedsoftware.com
mailto:vikram@ebsembeddedsoftware.com
http://www.atinav.com/
mailto:gyasika@atinav.com
http://www.allegrosoft.com/romplug.html
mailto:bva@allegrosoft.com
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Microsoft ofereix una pila UPnP pròpia. Hi ha escassa documentació 
a la web del projecte.

Siemens markus.wischy@siemens.com www.plug-n-play-technologies.com

La pila UPnP de Siemens està disponible en una versió d’evaluació 
limitada  a  entorns  Windows  9X/NT/2000/XP/CE.  Es  pot  trobar  en 
C++ i  en Java.

Wipro 
Technologies

arvind.jayabal@wipro.com www.wipro.com/homenet

L’SDK de Wipro està disponible en C++ i en Java. Suporta IGD NAT 
Traversals. Es pot obtenir una versió d’evaluació. 

Cybergarage skonno@cybergarage.org www.cybergarage.org/net/upnp/jav
a/index.html

CyberGarage ofereix piles UPnP en Java, Perl, C i C++. Inclou també 
dos Media Server, un en C i un en Java.

4.2.Eines per UPnP

Un cop tenim la pila és hora de començar a desenvolupar. Ens calen 
implementacions UPnP de referència per  a poder provar  la funcionalitat  del 
nostre dispositiu mentre l'anem programant. 

4.2.1.Intel Tools for UPnP

Per sort  la pila que hem escollit  ve acompanyada de les anomenades  Intel  
Tools for UPnP. Aquestes utilitats estan programades en .NET i per tant utilitzen 
la mateixa pila que nosaltres. Algunes són útils a l'hora de programar i les altres 
serveixen com a implementacions d'exemple per a un mini Media Server i un 
mini  Media  Renderer.  Desafortunadament  no  hi  ha  el  codi  disponible 
d'aquestes utilitats i com a referència serveixen ben poc. 

Els intents per part nostra d'obtenir el codi font de les utilitats, donat que la 
documentació sobre la API de la pila és inexistent, han resultat en repetides 
negatives per part d'Intel9.

Les implementacions d'exemple són:

− AV Media Server

9A l'annex C s'hi pot trobar el diàleg intercanviat amb Intel.

http://www.cybergarage.org/net/upnp/java/index.html
http://www.cybergarage.org/net/upnp/java/index.html
mailto:skonno@cybergarage.org
http://www.wipro.com/homenet
mailto:arvind.jayabal@wipro.com
http://www.plug-n-play-technologies.com/
mailto:markus.wischy@siemens.com
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Media Server molt simple que permet compartir un directori a elegir a 
través del  servei  ContentDirectory i  suporta només transferències per 
HTTP-GET. És purament passiu.

− AV Media Renderer

Media Renderer passiu que es publica a la xarxa a l'espera de peticions. 
Amb un punt de control adequat podem fer que reprodueixi un fitxer de 
música d'un Media Server. Només suporta àudio i HTTP-GET.

− AV Media Renderer WM9

Plug-in per al Windows Media Player 9 per a donar-li suport UPnP. Tot i 
que des d'Intel asseguren que funciona no ho hem aconseguit.

− AV Media Controller

Permet explorar la xarxa UPnP buscant dispositius tipus Media Server o 
Media  Renderer.  També  permet  navegar  pel  contingut  d'un  Media 
Server,  escollir  un  ítem  i  enviar-lo  a  un  Media  Renderer  perquè  el 
reprodueixi.  Ha  estat  molt  útil  a  l'hora  de  depurar  la  nostra 
implementació de ContentDirectory.

− AV Wizard

Com  el  AV  Media  Renderer  però  amb  una  interfície  amb  menys 
funcionalitat encara que més amigable.

− Network Light

Una simple bombeta que podem encendre i apagar per UPnP.

− Device Relay

Fa de  relay UPnP i com a tal permet visibilitat entre dispositius UPnP 
que habiten en dos LANs diferents. Ha de ser executat en un dispositiu 
que  tingui  una  interfície  a  cada  LAN.  Addicionalment  mostra  quins 
dispositius hi ha a cada costat de la xarxa.

Altres eines útils a l'hora de depurar aplicacions UPnP:

− Device Spy

Ens descobreix els dispositius actius a la xarxa i n'obté la descripció del 
dispositiu  i  dels serveis.  Un cop obtinguts ens mostra la  jerarquia de 
dispositius, serveis, accions i variables. La funció més important i que ha 
estat  molt  útil  durant  el  desenvolupament  és  la  d'invocar  una 
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determinada acció  de forma independent,  podent  triar  al  moment  els 
paràmetres i veient la resposta de forma interactiva.

− Device Scriptor

Permet executar una bateria de scripts contra el dispositiu. Com que no 
incorpora  scripts per  defecte i  l'eina no apareix  a l'ajuda no ha sigut 
possible fer-la servir.

− Device Sniffer

Captura tràfic i ens filtra i mostra el que pertany a UPnP. Addicionalment 
permet fer peticions HTTP independents a dispositius UPnP.

− Device Validator

Disposa d'un  seguit  de  proves internes (no  es  poden  modificar)  que 
executa contra un dispositiu UPnP per a validar-lo. Al final del procés 
mostra un informe amb quines proves han fallat i quines no. Útil per a 
cenyir-se a les especificacions.

4.2.2.Cidero

Cidero10 és un punt  de control  per  AV programat  en Java5.  És codi  lliure  i 
existeixen versions tant per Microsoft Windows com Linux i Mac OSX. 

Aquí  tenim una  imatge  de Cidero  descobrint  el  nostre  Media  Server/Media 
Renderer:

10Cidero: Més informació a http://www.cidero.com
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Podem veure que disposa de més funcionalitats que el Device Spy de Intel. L
´ús ha estat el mateix que amb el Device Spy, depurar la nostre implementació. 
Varies  vegades  durant  la  implementació  s'ha  vist  que  no  es  podia 
compatibilitzar-la amb les dos eines a la vegada. En aquests casos s'ha donat 
preferència  al  comportament  del  Device  Spy  per  proximitat  a  les 
especificacions.

4.2.3.Reflector

Reflector és una eina de descompilació d'ensamblats CIL per .NET/Mono. Ha 
estat  molt  útil  a  l'hora  d'interaccionar  amb la  pila  UPnP ja  que aquesta no 
disposa d'API documentada. Els exemples exposen una part molt petita de la 
API i feia falta alguna manera d'obtenir una visió  global completa i alhora més 
concreta de quins objectes i mètodes ofereix la pila.

Fig. 4.2.2.1 - Cidero detectant els nostres dispositius.
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La utilitat gratuïta Reflector ens genera un codi aproximat al que es va usar per 
a compilar la pila. Es perden detalls com comentaris i noms de variables però 
queda  un  codi  bastant  llegible.  Com  a  exemple  una  imatge  de  Reflector 
descompilant un mètode de la llibreria:

Reflector  no  fa  servir  la  API  de  Reflection incorporada  en  .NET/Mono  que 
permet al codi inspeccionar-se a si mateix. Enlloc d'això incorpora una llibreria 
pròpia  més  potent.  Això  li  permet  independència  de  l'entorn  .NET (permet 
descompilar binaris .NET 2.0 sense l'entorn .NET 2.0).

4.3.Mono

Mono és una implementació lliure de l'entorn de desenvolupament .NET11. Va 
néixer com a iniciativa de la Fundació GNOME per proveir el seu escriptori d'un 

11  Microsoft ha usat durant molt de temps el nom .NET per a englobar un conjunt de productes 
comercials com Passport.net, MSN, etc i en general tecnologies basades en Single-Logon i Web 
Services.  La  plataforma  de  desenvolupament  .NET  té  poc  veure  amb  aquesta  iniciativa 
comercial.

Fig. 4.2.3.1 - Sortida del Reflector.
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entorn unificat de desenvolupament que permetés llenguatges avançats d'alt 
nivell (com Java o C#) i amb un desenvolupament ràpid i àgil.

El projecte Mono ofereix una màquina virtual (run-time) i una reescriptura quasi 
completa  de  les  llibreries  que  acompanyen  l'entorn  .NET  de  Microsoft.  La 
màquina virtual implementa l'estàndard internacional ECMA Common Languaje 
Infraestructure,  CLI  d'ara  endavant.  El  CLI  és  un  llenguatge  ensamblador 
orientat a objectes tot i no haver-hi cap CPU que l'executi de forma nativa, com 
el  llenguatge  IL de  Java.   Aquest  CLI  desenvolupa  el  paper  de  llenguatge 
intermedi de baix nivell  que és executat per la màquina virtual.  Això ofereix 
independència  de  la  plataforma ja  que és  la  màquina  virtual  (escrita  en  C 
tradicional) que és portada a diferents arquitectures12. 

Mono ofereix, de fet, dos màquines virtuals i dos compiladors. En primer lloc 
tenim el Mint que és una maquina virtual simple, coneguda com a intèrpret. 
Aquesta  no  ofereix  JIT  i  no  fa  moltes  de  les  optimitzacions  que  serien 
possibles. És més lenta i ineficient que l'altre màquina virtual, Mono, però és 
molt fàcil de portar i permet executar CIL en arquitectures molt minoritàries en 
les quals Mono encara no ha arribat.

Els dos compiladors,  coneguts com a  mcs i  gmcs,  són en realitat  la  versió 
estable i inestable del mateix.  Gmcs és la versió inestable i ofereix tot el que 
ofereix  mcs amés  de  suport  per  Generics  i  algunes  funcionalitats  afegides 
pròpies de .NET 2.0. En aquest projecte hem utilitzat gmcs sense cap tipus de 
problema. A tall informatiu dir que els compiladors estan escrits en C# i corren 
sobre Mono.

Hi  ha  multitud  de  compiladors  per  a  CLI   no  relacionats  amb  Mono  que 
permeten executar programes escrits en varis llenguatges sobre Mono o .NET. 
Microsoft  ofereix un compilador propi i  propietari que permet compilar a CLI 
llenguatges com VisualBasic, Java, C#, etc. Mono ofereix també compiladors 
per a PHP, C#, Java, Boo, JavaScript i Python en d'altres. El suport per a més 
llenguatges  està  en  desenvolupament.  Hi  ha  pendent  una  modificació  del 
conegut compilador gcc que permetria generar CIL enlloc d'ensamblador natiu 
per tots els llenguatges que aquest suporta.

Per  a  poder  compilar  tants  llenguatges  a  CIL  Microsoft  publica  una 
subespecificació  del  llenguatge  que  limita  algunes  funcionalitats  o  imposa 
restriccions addicionals.  Per aquest motiu,  sovint  es fa referència a aquesta 
subespecificació afegint un # al nom original del llenguatge. Així per exemple, 
tenim Java# (pronunciat java sharp) que es refereix a l'especificació original de 
Java, més la subespecificació per .NET i addicionalment la disponibilitat de les 

12  El run-time de Microsoft ofereix x86 i amd64 sobre plataformes Windows, Mono ofereix s930, 
s930x, SPARC, PowerPC, x86, x86-64, IA64 i ARM sobre linux, Windows, Mac OSX i UNIX en 
general.
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llibreries de l'entorn .NET. Com a excepció tenim C# que no té res a veure amb 
el ANSI C tradicional i és una especificació totalment nova.

Tenir  una  màquina  virtual  executant  codi  intermedi  també  ofereix  altres 
avantatges apart de la portabilitat. Tant la màquina virtual de Mono com la de 
.NET implementen un mecanisme conegut com a JIT o  Just-In-Time. Segons 
això, el codi intermedi no és compilat a codi natiu fins que un fil d'execució ho 
requereix,  reduint  notablement  el  temps  inicial  d'execució  i  permetent 
optimitzacions de compilació només possibles en temps d'execució.

A nivell  d'optimitzacions  implementades  l'entorn  .NET  de  Microsoft  va  per 
davant de Mono, donant rendiments superiors en quasi totes les comparatives. 
Mono,  però,  ha  anat  retallant  diferència  amb el  temps.  Per  exemple13 aquí 
disposem  dels  resultats  de  les  proves  de  rendiment  segons  un  algoritme 
Erastosthenes Sieve:

Un  altre  avantatge  d'usar  una  màquina  virtual  és  l'absència  de  punters  a 
memòria real. Això permet que els codis a .NET siguin immunes a atacs com 
buffer  overflows i  similars14.  Aquesta  característica  fa  a  Mono  idoni  per  a 
entorns molt exposats com Web Services.

13Font: http://www.shudo.net/jit/perf/
14Tot i això, s'han descobert vulnerabilitats que permeten superar aquesta limitació i injectar codi 
fora de la màquina virtual. Totes solventades actualment.

Fig. 4.3.1 - Comparativa de vàries màquines virtuals. 
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4.3.1.Història

Com ja hem dit Mono va néixer com a una iniciativa de la Fundació GNOME. El 
projecte es va iniciar el Juny del 2001 i va assolir la versió 1.0 al Juny del 2004 
amb un punt de maduresa important.

Mono ha anat creixent paral·lelament a la estandardització del CLI que es va 
iniciar  quan  Microsoft  Corporation,  Hewlett-Packard  i  Intel  Corporation  van 
entregar per revisió la proposta d'estandardització de CLI i C# a ECMA15. Això 
es va produir l'agost del 2000. Aquest procés va rebre el  nom de TC39 i  a 
resultes es van crear dos grups de treball, TG2 i TG3.

Durant l'any següent es van refinar les especificacions fins que al desembre de 
2001 ECMA va editar la primera versió de l'estàndard sota el nom de ECMA-
334 (per a C#) i ECMA-335 (per a CLI). 

A finals de desembre es va entregar l'estàndard sortit de l'ECMA a l'associació 
ISO. Es va iniciar un procés que va finalitzar a l'octubre de 2002 amb només un 
vot negatiu per part de Japó. Les resolucions finals es van fer públiques l'abril 
de  2003  i  van  produir  els  estàndards  coneguts  com  ISO/IEC  23270  (C#), 
ISO/IEC 23271 (CLI). Mentre això passava, l'esborrany de l'estàndard ISO va 
ser  adoptat  per  l'ECMA com la  segona  versió  del  seu.  Mono ha seguit  tot 
aquest procés i s'ha adherit als estàndards i esborranys en alguns moments 
més que la implementació de Microsoft i tot.

Tot  i  l'origen  i  suport  per  part  de  GNOME,  Mono  és  un  projecte  totalment 
independent i les seves aplicacions no acaben, ni molt menys a GNOME. Com 
a peça de software en sí, Mono no té cap dependència amb GNOME. Això ha 
permès que se'l usi tant en servidors d'aplicacions (com un J2EE, per exemple) 
com en aplicacions d'escriptori independents. La capacitat que té la màquina 
virtual de Mono de ser embedida en altres aplicacions l'ha fet idònia per a ser 
usada com a motor de scripts per a jocs. Varis jocs comercials actuals16 porten 
una màquina virtual  de Mono embedida.  Clar que com a projecte basat  en 
Mono i no relacionat amb GNOME tenim aquest treball mateix.

Tot i ser molt estable i complet, Mono no ha estat adoptat com a dependència 
bàsica de l'escriptori GNOME fins a la recent versió 2.1617. Ho deu en part al 
subprojecte GTK#18 que ofereix accés des de C# a totes les APIs de GNOME.

15  ECMA: Associació Internacional d'Estandàrds.
     Més informació: http://www.ecma-international.org/
16  Exemples són Second Life (un MMORPG) i els jocs de la casa Unity.
17  La versió 2.16 de l'escriptori GNOME ha estat publicada com a estable l'agost de 2006.
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Mono passa actualment per la versió 1.1.17 i disposa d'una IDE anomenada 
MonoDevelop així  com  un  conjunt  d'eines  per  consola  que  permeten 
inspeccionar el codi CIL i fer debuging avançat.

4.3.2.Perquè Mono?

Per la realització del projecte requeríem portabilitat com a mínim a Linux. Tot i 
la publicitat que Microsoft dóna a la portabilitat de .NET, aquesta no es veu per 
enlloc ja que només corre sobre plataformes Windows. Per cobrir aquest forat 
existeixen la implementació Mono i la dotGNU. Per maduresa i proximitat als 
nostres propòsits Mono era més adient.

El fet que sigui codi lliure, fa que el desenvolupament de Mono sigui molt ràpid i 
que  el  temps   que  es  tarda  en  solucionar  una  vulnerabilitat  sigui  mínima. 
També, pensant en futurs problemes que podríem trobar en l'entorn Mono, el 
seu model lliure ens aporta la possibilitat de posar-nos en contacte amb algun 
desenvolupador  principal  per  solucionar-lo  dins  del  temps de realització  del 
TFC.

Mono ha guanyat  molta  popularitat  recentment  tant  per  la  final  adopció per 
GNOME com pel nivell d'estabilitat que ha aconseguit reimplementant l'entorn 
.NET. La base d'usuaris i  programadors de i per Mono no para de créixer i 
s'espera  que  GNOME  hi  aporti  encara  més  esforços.  Des  de  la  modèstia 
d'aquest TFC en agradaria sumar-nos a aquesta iniciativa.

4.3.3.Compilador de C#

Ja hem dit que sobre Mono i .NET en general hi executem CIL i que aquest pot 
ser generat a partir d'un gran nombre de llenguatges. Tractarem aquí només el 
compilador que Mono subministra i manté, ja que és l'usat per al Projecte.

Hem  dit  també  que  aquest  compilador  ve  amb  dues  formes,  mcs i  gmcs. 
Nosaltres hem fet servir la versió en desenvolupament, gmcs, per a poder usar 
els Generics que l'entorn .NET 2.0 incorpora a C#. Amb aquests podem evitar 
un gran nombre de castings, evitar excepcions innecessàries i guanyar velocitat 
en l'execució19. De totes maneres mcs és quasi idèntic a gmcs en funcionament 
i l'explicat aquí també serveix per a ell.

Il·lustrarem el funcionament del compilador amb un exemple senzill.

18  Més informació a: http://www.mono-project.com/GtkSharp
19Més informació sobre Generics en C#: http://www.softsteel.co.uk/tutorials/cSharp/lesson21.html
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HelloWorld.cs :

using System;

public class HelloWorld
{
        [STAThread]
        static void Main(string[] args)
        {
                PintarHello();
                PintarWorld();
        }
        static void PintarHello()
        {
                System.Console.WriteLine("Hello");
        }
        static void PintarWorld()
        {
                System.Console.WriteLine("World!!");
        }
}

Per a compilar el programa anterior només ens cal:

$ gmcs Helloworld.cs

$ mono Helloworld.exe

Hello

World!!

Tot i això, el compilador té paràmetres que ens permetran treure'n més suc.

$ gmcs --help
Mono C# compiler, (C) 2001 - 2005 Novell, Inc.
mcs [options] source-files
   --about            About the Mono C# compiler
   -addmodule:MODULE  Adds the module to the generated 
assembly
   -checked[+|-]      Set default context to checked
   -codepage:ID       Sets code page to the one in ID (number, 
utf8, reset)
   -clscheck[+|-]     Disables CLS Compliance verifications
   -define:S1[;S2]    Defines one or more symbols (short: /d:)
   -debug[+|-], -g    Generate debugging information
   -delaysign[+|-]    Only insert the public key into the 
assembly (no signing)
   -doc:FILE          XML Documentation file to generate
   -keycontainer:NAME The key pair container used to 
strongname the assembly
   -keyfile:FILE      The strongname key file used to 
strongname the assembly
   -langversion:TEXT  Specifies language version modes: ISO-1 
or Default
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   -lib:PATH1,PATH2   Adds the paths to the assembly link path
   -main:class        Specified the class that contains the 
entry point
   -noconfig[+|-]     Disables implicit references to 
assemblies
   -nostdlib[+|-]     Does not load core libraries
   -nowarn:W1[,W2]    Disables one or more warnings
   -optimize[+|-]     Enables code optimalizations
   -out:FNAME         Specifies output file
   -pkg:P1[,Pn]       References packages P1..Pn
   -recurse:SPEC      Recursively compiles the files in SPEC 
([dir]/file)
   -reference:ASS     References the specified assembly (-r
:ASS)
   -target:KIND       Specifies the target (KIND is one of: 
exe, winexe,
                      library, module), (short: /t:)
   -unsafe[+|-]       Allows unsafe code
   -warnaserror[+|-]  Treat warnings as errors
   -warn:LEVEL        Sets warning level (the highest is 4, 
the default is 2)
   -help2             Show other help flags

Resources:
   -linkresource:FILE[,ID] Links FILE as a resource
   -resource:FILE[,ID]     Embed FILE as a resource
   -win32res:FILE          Specifies Win32 resource file (.res)
   -win32icon:FILE         Use this icon for the output
   @file              Read response file for more options

Options can be of the form -option or /option

$ gmcs -help2
Other flags in the compiler
   --fatal            Makes errors fatal
   --parse            Only parses the source file
   --stacktrace       Shows stack trace at error location
   --timestamp        Displays time stamps of various compiler 
events
   --expect-error X Expect that error X will be encountered
   -2                 Enables experimental C# features
   -v                 Verbose parsing (for debugging the parser)
   --mcs-debug X     Sets MCS debugging level to X

Passem a explicar els paràmetres més rellevants.

Per poder utilitzar opcions de debug a la màquina virtual cal definir el paràmetre 
–debug. Aquest indica al gmcs que inclogui informació addicional al ensamblat 
final,  com per  exemple el  codi  font  i  altre  informació que es purga un cop 
acabada la compilació.

La directiva –define fa referència a les funcions de preprocessador que inclou el 
gmcs. Com en un programa en C tradicional podem incloure directives com:
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#define MACRO

#if MACRO

#endif

Així podem realitzar compilació condicional. Podem condicionar a una  macro 
que inclogui un codi enlloc d'un altre. Molt útil si fem ús de les llibreries Mono.* 
que no trobem en l'entorn de Microsoft. Amb el preprocesador podem oferir un 
codi que la utilitza i un altre que no condicionant-lo amb una macro. A l'hora de 
compilar definiríem (o no) la macro amb:

$ gmcs -define:MACRO *.cs

Els ensamblats de .NET poden estar signats. Això permet a la màquina virtual 
saber  que  una  llibreria  és  de  qui  diu  ser  i  no  ha  estat  modificada  o 
compromesa. Per aconseguir això s'inclou la clau pública i una firma digital del 
codi a l'ensamblat final.

Amb els paràmetres –delaysign, --keycontainer i –keyfile podem indicar quines 
claus usar o deixar-ho sense firmar per a fer-ho més tard.

Generalment voldrem compilar codi que utilitza llibreries externes. Si aquestes 
no  són  ensamblats  CLI  sinó  llibreries  dinàmiques  natives  haurem d'utilitzar 
P/Invoke. No hi entrarem ja que cau fora de l'abast d'aquest treball. Si volem 
compilar  utilitzant  ensamblats  de  .NET podem  utilitzar  el  paràmetre  -L per 
definir directoris on trobar-los i el paràmetre -r per a carregar-los.

Addicionalment podem utilitzar el paràmetre -pkg el qual, utilitzant la comanda 
“pkg-config –libs”, resoldrà per nosaltres on són les llibreries d'un determinat 
paquet i  ens les carregarà. Podríem carregar totes les llibreries del  sistema 
amb el valor especial dotnet.

$ gmcs -pkg:dotnet *.cs

A l'hora de solucionar problemes en la compilació disposem del paràmetre  –
warn que indica al  compilador  la  quantitat  de missatges d'alerta  que ha de 
donar i –warnaserror que para la compilació al primer avís.

El  paràmetre  especial  –target condiciona  tota  la  compilació.  Amb  aquest 
indiquem què pretenem generar a partir del codi font. Possibles valors són exe, 
winexe, library i module.

Amb exe i  winexe generem executables tot i que amb winexe també utilitzem 
les llibreries de Microsoft Windows anomenades WinForms. Aquestes llibreries 
realitzen crides natives en un entorn Win32 i per tant no es poden portar. Mono 
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però va iniciar una reescriptura de les llibreries WinForms utilitzant les facilitats 
de  gràfics  que  aporta  .NET  de  manera  que  fossin  independents  i 
autocontingudes.

Amb library i module compilem una llibreria completa o parcial respectivament 
per a referenciar-la en una altra compilació o execució.

Ens queda per explicar una característica pròpia de C# i .NET: els blocs de codi 
insegur. Sabem que en un context Java no hi ha punters a memòria ja que 
aquesta  no  és  directament  referenciable.  Això  proporciona  un  grau  alt  de 
seguretat ja que impossibilita un gran nombre de vulnerabilitats que es basen 
en l'accés a memòria. La solució adoptada per Java consisteix en crear un nou 
tipus anomenat Referència que fa la feina dels punters allà on es necessiten 
però no referencien direccions de memòria sinó objectes.

En  el  cas  de  C#  també  s'han  implementat  referències  i  en  gran  part  el 
llenguatge  s'hi  basa.  Addicionalment  podem encapulsar  codi  dins  d'un  bloc 
unsafe{}   i podrem disposar de la sintaxis de punters i accés a memòria real. 
Per les implicacions de seguretat que això comporta a l'hora de compilar un 
programa que conté alguna secció insegura cal indicar-li al compilador que ho 
permetem amb el paràmetre –unsafe.

4.3.4.Mono com a CLR

A continuació mostrarem com utilitzar el CLR de Mono amb alguns exemples 
senzills. Tot i que per al desenvolupament real del projecte hem utilitzat una 
infraestructura  de  compilació  basada  en  Makefiles,  ho  obviarem  en  els 
exemples perquè siguin més clars.

Observem que l'execució d'un binari simple és molt intuïtiva:

Cal notar que tot i que estem en UNIX les especificacions de .NET declaren 
una extensió exe per als binaris CIL. Mono ho compleix.

Tenim, però,  algunes opcions més a l'hora d'executar  la màquina virtual  de 
Mono:

$ mono helloworld.exe

Hello

world!!

$
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$ mono --help
Usage is: mono [options] program [program-options]

Development:
    --aot                  Compiles the assembly to native code
    --debug                Enable debugging support
    --profile[=profiler]   Runs in profiling mode with the 
specified profiler module
    --trace[=EXPR]         Enable tracing, use --help-trace for 
details
    --help-devel           Shows more options available to 
developers

Runtime:
    --config FILE          Loads FILE as the Mono config
    --verbose, -v          Increases the verbosity level
    --help, -h             Show usage information
    --version, -V          Show version information
    --optimize=OPT         Turns on or off a specific optimization
                           Use --list-opt to get a list of 
optimizations
    --security             Turns on the security manager 
(unsupported, default is off)

$ mono --help-devel
Runtime and JIT debugging options:
    --breakonex            Inserts a breakpoint on exceptions
    --break METHOD       Inserts a breakpoint at METHOD entry
    --compile METHOD   Just compile METHOD in assembly
    --compile-all          Compiles all the methods in the assembly
    --ncompile N           Number of times to compile METHOD 
(default: 1)
    --print-vtable         Print the vtable of all used classes
    --regression           Runs the regression test contained in 
the assembly
    --statfile FILE        Sets the stat file to FILE
    --stats                Print statistics about the JIT 
operations

Other options:
    --graph[=TYPE] METHOD  Draws a graph of the specified method:
                           cfg        Control Flow Graph (CFG)
                           dtree      Dominator Tree
                           code       CFG showing code
                           ssa        CFG showing code after SSA 
translation
                           optcode    CFG showing code after IR 
optimizations
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La primera opció que ressalta és –aot,  coneguda com a  Ahead-Of-Time. Si 
especifiquem –aot el programa a executar serà compilat de CIL a ensamblador 
natiu abans d'iniciar l'execució. Així aquesta serà més ràpida i presumiblement 
similar a la que tindríem amb llenguatges sense màquina virtual com C/C++. És 
comú  que  les  llibreries  usades  pel  programa  ja  estiguin  compilades  per 
accelerar les crides.

Amb els paràmetres --debug,  --verbose i --trace podem convertir la màquina 
virtual de mono en un debuger. Podem fer que pari a breakpoints i ens tregui 
extenses traces si alguna cosa no va bé. Aquests breakpoints els podem definir 
amb  –breakonex i  –break per  posar-los  a  excepcions  i  mètodes 
respectivament.

Per a projectes on el rendiment i l'ús de memòria és important tenim l'opció –
profile. Aquesta ens permet acoblar un profiler extern Mono per a monitoritzar 
l'ús de memòria i certes accions del  Garbage Collector. Podem programar el 
nostre  profiler segons el que necessitem, usar el que Mono porta de base o 
adaptar un dels varis que podem trobar per Internet.

Així podem:

$ mono --profile HelloWorld.exe
Hello
World!!
Total time spent compiling 179 methods (sec): 0.03063
Slowest method to compile (sec): 0.002058: 
System.Text.Encoding::GetEncoding(string)
Time(ms) Count   P/call(ms) Method name
########################
  30.911       1   30.911 
System.Object::runtime_invoke_void_string[](object,intptr,intptr,intp
tr)
  Callers (with count) that contribute at least for 1%:
...
(continua)
...

Per usar el profiler per defecte i saber quant de temps hem estat en cada funció 
i quines funcions han contribuït a aquest temps.

Algú  podria  pensar:  Si  això  és  una  màquina  virtual  com  és  que  té  tantes 
opcions per a compilació i  debug? La resposta és que Mono és una màquina 
virtual JIT i per tant realitza compilacions i optimitzacions en temps d'execució. 
Aquest comportament es pot adaptar segons el cas amb aquests paràmetres. 
Com  per  exemple  el  –optimize que  ens  permet  activar  i  desactivar 
optimitzacions. Si per les característiques del programa sabem que no seran 
útils, desactivar-les ens pot donar un increment del rendiment.
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El paràmetre –graph és util a l'hora d'analitzar el funcionament d'una aplicació. 
Si tenim els programes Graphviz i Gv instal·lats podem generar gràfiques en 
temps d'execució. Per exemple:

$ mono --graph=code HelloWorld:Main HelloWorld.exe

Ens generaria el següent esquema en una finestra apart:

El  gran  avantatge  d'aquesta utilitat  és  que  treballa  a  partir  de  CIL  i  no 
necessitem el codi original.  Així podem explorar binaris que no són de codi 
obert. La gran limitació és, però, el fet que no entri recursivament dintre de les 
funcions cridades.

Fig. 4.3.4.1 - Gràfica DOT.
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CAPÍTOL 5. IMPLEMENTACIÓ

Arribem a la part central del treball. Explicarem aquí el procés i criteris que hem 
seguit per desenvolupar el prototip de Media Server.

En el  primer  apartat  cobrirem els  problemes que comporta  implementar  un 
dispositiu Media Server donat l'estat actual de les eines disponibles. De fet, el 
gran problema a l'hora de desenvolupar el projecte ha estat el fet d'escollir una 
pila UPnP que no té la API documentada. En el paquet de distribució hi trobem 
exemples de codi que utilitzen la pila. Tot i això són exemples molt limitats i no 
exerciten totes les parts de la pila que fan falta per construir un Media Server 
complet. Degut a això al Media Server resultant li falta alguna funcionalitat que 
seria desitjable.

Tot i la falta de documentació hi han problemes d'UPnP que han impactat molt 
en  els  criteris  d'implementació.  De  fet  s'han  realitzat  3  versions  de  la 
implementació per culpa d'aquests problemes. Intel recull aquests problemes 
en els següents documents:

Designing a UPnP AV Media Server

http://www.intel.com/cd/ids/developer/asmo-na/eng/downloads/upnp/218762.htm

Designing a UPnP AV Media Renderer

http://www.intel.com/cd/ids/developer/asmo-na/eng/downloads/upnp/218761.htm

Aquest són el resultat de l'experiència de varis implementadors d'UPnP i els 
problemes  d'incompatibilitat  trobats  a  les  ja  esmentades  PlugFests.   Són 
bastant  extensos  (al  voltant  de  50  pàgines  cada  un)  i  detallen  bastantes 
qüestions problemàtiques. Han resultat de gran ajuda a la hora de modelar la 
implementació.  Concretament  les  ambiguitats  al  voltant  de 
PrepareForConnection

En el segon apartat indiquem quants i quins dispositius UPnP ens cal crear per 
a copsar tota la funcionalitat desitjada. Ja hem exposat la capacitat d'UPnP per 
a crear jerarquies d'objectes embedits. Hem optat per aquest model per a varis 
motius.  No només ens permet  treballar  sobre una sola  instància  de  la  pila 
UPnP (estalviant així memòria) si no que també oferim a la xarxa i als punts de 
control  una  visió  coherent  de  la  relació  entre  els  dispositius.  Aquesta 
configuració també ens permet obtenir els avantatges del protocol INTERNAL. 
Aprofundirem en aquest  capítol  en els avantatges i  inconvenients d'aquesta 
configuració.

El desenvolupament ha anat acompanyat paral·lelament de l'aprenentatge del 
llenguatge C# i de l'entorn .NET/Mono. Ha resultat ser un entorn molt complet i 

http://www.intel.com/cd/ids/developer/asmo-na/eng/downloads/upnp/218761.htm
http://www.intel.com/cd/ids/developer/asmo-na/eng/downloads/upnp/218762.htm
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un llenguatge que tot i tenir alguna limitació inexplicable20 pot arribar a ser molt 
potent.  En  especial,  característiques  com  els  delegats,  els  events  a  nivell 
d'objecte  i  tot  un  seguit  de  característiques  que  un  espera  en  llenguatges 
orientats  a  objectes  (Generics,  Polimorfisme,  etc)  han  estat  molt  útils  i 
àmpliament utilitzades durant el projecte.

Quedarà explicar llavors la composició interna dels dispositius. Per una part 
tenim el dispositiu Media Renderer els serveis del qual són en essència un 
façana UPnP per a l'aplicació gràfica. Tot i això realitzen tasques UPnP més 
complexes que seran explicades en detall a l'apartat corresponent.

Respecte  a  la  implementació  del  Media  Server  tenim  el  servei  troncal 
ContentDirectory. Aquest indexa les dades de mèdia locals i ofereix una base 
de  dades  amb  abundants  metadades  sobre  aquestes  dades.  Aquestes 
metadades  estan  expressades  en  un  llenguatge  XML anomenat  DIDL-Lite. 
Veurem un fragment representatiu d'aquest XML per analitzar la quantitat i tipus 
d'informació que els punts de control tenen disponible. Farem també incís en la 
implementació interna del ContentDirectory. Com veurem la especificació UPnP 
demana una forta flexibilitat i per tant la implementació no és trivial. Creiem que 
hem assolit  un bon compromís  entre  flexibilitat,  robustesa i  eficiència  en  la 
implementació d'aquest.

5.1.Limitacions UPnP

Per a una discussió completa sobre els problemes d'implementació d'UPnP és 
imprescindible  la  lectura dels  documents  d'Intel.  Tot  i  que alguns d'ells  han 
impactat molt en els criteris d'implementació del nostre dispositiu per no obligar 
al lector a la seva lectura completa exposarem aquí versions resumides dels 
problemes i solucions adoptades.

5.1.1.PrepareForConnection()

A les especificacions UPnP es recomana la implementació d'aquesta acció tot i 
estar marcada com a opcional. Els documents de Intel però ho desaconsellen 
fortament pels problemes que comporta sobretot amb el protocol HTTP-GET, 
que és el més usat. Això es deu a la falta de informació per a relacionar una 
crida a  PrepareForConnection amb una crida HTTP-GET al servidor web del 
dispositiu. Això ens porta a dos escenaris igualment problemàtics. 

20Hi ha errades de disseny reconegudes per Microsoft com per exemple l'absència de  switch 
multicase i els events amb handlers nulls registrats.
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Si el punt de control realitza una crida a ConnecionComplete el Media Server 
que la rep no sap quin socket tancar. Encara que el Media Renderer rebi també 
la crida pateix del mateix problema, si té dos connexions amb el mateix Media 
Server  quina  tanca?  Aquesta  incògnita  provoca  que  les  connexions  quedin 
obertes per sempre al servidor.

Suposant el cas en que el Media Renderer pugui vincular un socket i finalitzi la 
connexió, el Media Server no sabrà quina connexió UPnP va vinculada a la 
connexió TCP tancada i no podrà actualitzar el seu estat intern. Sumat a això 
tenim la ambigüitat sobre en quin moment s'ha de realitzar o finalitzar la petició 
HTTP-GET.  Les  especificacions  indiquen  que  el  responsable  de  tancar  el 
socket és  la  acció  Stop de  AVTransport.  Si  el  servidor  ha de interpretar  el 
tancament d'un socket com a l'equivalent a un ConnectionComplete, la següent 
crida aquesta acció per part del punt de control hauria de retornar un error. El 
punt de control pot interpretar llavors que la connexió no s'ha tancat del tot.

La solució  proposada per  Intel  és implementar  dispositius no multiinstància. 
Llavors la crida a PrepareForConnection s'elimina ja que cada dispositiu només 
pot servir una connexió a la vegada. Seguint aquesta línia, per a suportar varies 
connexions concurrents cal crear una jerarquia d'objectes amb tants objectes 
com connexions suportem.

Ja que la implementació de PrepareForConnection és problemàtica i la solució 
de Intel no és escalable hem optat per implementar uns Media Server i Media 
Renderer  mono-instància  però  amb  PrepareForConnection implementat. 
Podem  observar  aquest  comportament  en  la  implementació  ja  que  el 
paràmetres  ConnecionID,  AvtransportID i  RcsID sempre  prenen  el  valor 
reservat “0”.

5.1.2.Mirroring de CDS

Tal com hem dit  un Media Server pot  agregar el  contingut  d'un altre Media 
Server  per  a  presentar  als  punts  de  control  una  jerarquia  CDS completa  i 
compacte. Això es coneix com a mirroring.

Segons les especificacions, el Media Server ha de realitzar una crida Browse() 
al  Media  Server  del  qual  vol  agregar-ne  el  contingut.  Les  especificacions 
passen per alt  el fet que per a poder realitzar això el Media Server s'ha de 
comportar com a punt de control. Les especificacions van en contra d'aquest 
comportament  ja  que  indiquen  que  només  els  punts  de  controls  realitzen 
peticions actives i els dispositius són purament passius.

 

Tenim també la situació en que el Media Renderer accedeix a un PlayList d'un 
Media Server. Si la llista apunta a contingut distribuït per varis Media Servers 
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qui  és  el  responsable  de  realitzar  les  subseqüents  peticions  a 
PrepareForConnection? No es pot saber.

La combinació d'aquest problema amb l'anterior (PrepareForConnection)  pot 
ser encara més estrambòtica. Si suposem que un Media Server ha de tancar el 
socket amb una petició a  ConnectionComplete,  com tancarà un  socket que 
resideix en un altre dispositiu?

Com a possible solució a això Intel proposa que el Media Server que realitza 
mirroring de  la  jerarquia  CDS  ho  faci  també  de  les  instàncies  de 
ConnecionManager. Així hauria de fer de proxy i enrutar les crides amb el seu 
punt de control  cap al  Media Server que realment te l'objecte en disc.  Això 
comporta problemes addicionals ja que els punts de control no tenen forma de 
saber que les crides són redireccionades i la seva visió de la xarxa UPnP és 
incorrecta.

Per a la nostre implementació hem decidit eliminar la funcionalitat de mirroring.

5.2.Implementació Multidispositiu

Pel tipus de dispositiu que volem implementar hem de crear tres dispositius 
UPnP diferents. Tots 3 formaran part del dispositiu final però els seus rols són 
molt particulars.

Necessitem un Media Server que indexi i  possibiliti  l'accés als recursos a la 
resta  de  dispositius.  També  necessitem  un  Media  Renderer  que  sigui  la 
interfície  UPnP de  l'aplicació  gràfica.  En  aquest  sentit  és  necessari  que  el 
Media Renderer sigui capaç tant de governar la interfície segons les ordres que 
rebi dels punts de control com de reflectir l'estat intern d'aquesta a través del 
seu comportament i sobretot de les variables d'estat.

Per últim ens caldrà un punt de control vinculat també a la interfície. Com que 
l'usuari pot donar ordres al dispositiu per la pròpia interfície gràfica, aquesta 
desenvolupa dos funcions. Fa tant de Media Renderer com de punt de control. 
Pensant només en local (sense tenir en compte que hi han altres dispositius 
UPnP a  la  xarxa)  podríem dir  que el  punt  de  control  serà  qui  realitzarà  la 
coordinació entre la part Media Server del dispositiu i la part Media Renderer 
del dispositiu/aplicació gràfica.

Cal dir que el punt de control que afegirem a la implementació serà limitat. No 
serà un punt de control que permeti usar qualsevol Media Renderer i Media 
Server de la xarxa. Estarà limitat als del dispositiu. De fet, l'usuari final no tindrà 
consciència d'estar usant un punt de control UPnP. Això no vol dir que el Media 
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Server i Media Renderer no puguin ser utilitzats des de punts de control externs 
plenament funcionals.

Tot  i  que  desenvolupem  3  dispositius  la  implementació  serà  conjunta. 
D'aquesta  manera  només  hi  haurà  una  instància  de  la  pila  executant-se  i 
estalviarem recursos.  Ja  hem explicat  anteriorment  la  capacitat  d'UPnP de 
crear un dispositiu arrel i embedir-hi altres dispositius a dintre. Aquesta serà la 
configuració que farem servir i que ens permetrà treballar sobre una sola pila.

Aquesta aproximació és la 3a. Hem iniciat doncs dos implementacions anteriors 
a aquestes que per diferents motius no han resultat adequades. De l'après en 
aquestes dos implementacions (parcials) en surt aquesta tercera. No entrarem 
en detalls de les anteriors i ens centrarem en explicar en profunditat la final.

El següent esquema ens ajudarà a entendre la posició global dels elements:

Encara que la implementació és conjunta s'ha tingut molta cura a l'hora de 
interrelacionar parts. Basant-nos en el supòsit que una 4a implementació del 
prototip podria decidir implementar els dispositius per separat no hi ha relacions 
en el codi que impliquin dependència entre dispositius UPnP . Podríem doncs 
tornar a una implementació separada simplement retallant i enganxant trossos 
sense reescriure codi.

5.2.1.Codi Base

No partim des de zero a l'hora de programar el dispositiu. El Device Builder ja 
ens  proporciona  un codi  esquelet  d'aquest.  El  codi  consisteix  en  una  gran 
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classe amb el nom del nostre dispositiu arrel. En el nostre cas és MediaDevice i 
per tant MediaDevice.cs conté la majoria del codi.

En aquesta classe s'hi generen mètodes stub o buits anàlogs a les accions que 
exporta el servei. La convenció que segueix és la següent:

public void Nom del Servei_Nom de la acció( in parametre d'entrada, out parametre de 
sortida );

Tots els mètodes són públics ja que són cridats per la pila quan es rep una 
petició sobre l'acció corresponent i, per tant, han de ser accessibles des de fora 
de la classe. El tipus de retorn és sempre void ja que tots els resultats de les 
accions es subministren amb paràmetres  out. Els paràmetres  in són aquelles 
dades que el punt de control subministra quan crida l'acció.

Per exemple, la crida ContentDirectory::Browse() ens queda en el codi com:

public void ContentDirectory_Browse( System.String ObjectID,

ContentDirectory.Enum_A_ARG_TYPE_BrowseFlag 
BrowseFlag,

System.String Filter, 

System.UInt32 StartingIndex, 

System.UInt32 RequestedCount, 

System.String SortCriteria, 

out System.String Result, 

out System.UInt32 NumberReturned, 

out System.UInt32 TotalMatches, 

out System.UInt32 UpdateID);

Els paràmetres que no són out són in per defecte. Tenim doncs els paràmetres 
ObjectID,  BrowseFlag,  Filter,  StartingIndex,  RequestedCount  i Criteria que 
rebem del punt de control. Encara que els modifiquem no sobreviuran al final 
de la funció ja que són passats per valor. En canvi els paràmetres tipus  out 
seran recollits per la pila UPnP que construirà la resposta SOAP amb ells.

En els següents capítols omitirem la explicació de les variables d'estat que no 
siguin necessàries per a la comprensió dels serveis. Per a una relació completa 
d'aquestes  i  els  seus  possibles  valors  consultar  les  especificacions  UPnP 
indicades a Bibliografia.
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5.2.2.Disseny Media Server

En  el  Media  Server  hem  implementat  2  serveis,  ContentDirectory i 
ConnecionManager.  Per  als  protocols  usats  no  ha  fet  falta  implementar  el 
servei AVTransport ja que ho farem al Media Renderer.

Al capítol de l'annex Arquitectura AV es detallen els serveis i quines accions i 
variables  el  formen.  Aquí  tractarem  només  les  accions  implementades, 
especificant en cada cas perquè s'ha prescindit de les altres. En alguns casos 
ha estat per limitacions de la pila, en altres per criteris de disseny del dispositiu 
(p.ex. totes les funcions relatives a gravació de vídeo s'han eliminat ja que el 
prototip no ho suporta) i en altres casos per superar limitacions o errades del 
protocol.

Passem al detall de la implementació de cada servei.

ContentDirectory

Aquest servei és el més important i característic d'un Media Server. És el que 
indexa  tots  els  objectes  del  Media  Server  i  els  fa  disponibles  als  altres 
dispositius de la xarxa. També obté informació sobre el contingut (coneguda en 
un context UPnP com a metadades) per a que els  punts de control puguin 
accedir a ella sense haver d'analitzar ells mateixos l'objecte en qüestió.

En aquest servei hem implementat 4 accions. Tres d'elles tenen poc secret i 
simplement  ofereixen  un  camí  alternatiu  a  GENA  per  consultar  el  valor 
d'algunes variables d'estat. 

El conjunt d'accions implementades és:

public void ContentDirectory_GetSortCapabilities(out System.String SortCaps)

public void ContentDirectory_GetSearchCapabilities(out System.String SearchCaps)

public void ContentDirectory_GetSystemUpdateID(out System.UInt32 Id)

public void ContentDirectory_Browse( System.String ObjectID,

ContentDirectory.Enum_A_ARG_TYPE_BrowseFlag 
BrowseFlag,

System.String Filter, 

System.UInt32 StartingIndex, 

System.UInt32 RequestedCount, 

System.String SortCriteria, 

out System.String Result, 
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out System.UInt32 NumberReturned, 

out System.UInt32 TotalMatches, 

out System.UInt32 UpdateID)

Les  tres  accions  que  comencen  per  Get...  retornen  el  valor  de  la  variable 
d'estat homòloga  sense  realitzar  més  accions.  L'altre  acció, 
ContentDirectory::Browse(), permet accés a tota la jerarquia d'objectes.

Els  punts  de  control  realitzen  una  crida  a  ContentDirectory::Browse() per 
obtenir la descripció d'un objecte. El parametre ObjectID especifica sobre quin 
objecte volem informació. Mitjançant el paràmetre BrowseFlag definim si volem 
les metadades de l'objecte o una llistat dels fills de primer nivell, amb els valors 
BROWSEMETADATA i  BROWSEDIRECTCHILDREN respectivament.

Amb  els  paràmetres  StartingIndex i  RequestedCount podem  paginar  la 
resposta de forma automàtica reduint la càrrega a la xarxa. El paràmetre filter 
ens permet filtrar a un subgrup la resposta, per exemple, per llistar només els 
fitxers d'àudio. El paràmetre SortCriteria permet a un punt de control definir un 
criteri d'ordenació (p.ex. alfabèticament).

El  paràmetre  Result conté  la  resposta  en  XML.  Aquest  XML  segueix 
l'especificació DIDL-Lite. Hi ha afegits els espais de noms Dublin Core i UPnP 
que hi aporten atributs i etiquetes XML addicionals. Aquesta resposta descriu 
una porció de l'arbre d'objectes segons els paràmetres especificats.

En el següent exemple tenim una resposta DIDL-Lite que descriu el contenidor 
arrel (identificat per un id=0). Aquest conté tres contenidors a l'interior amb un 
objecte cadascun.

         <DIDL-Lite xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite"
         xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 

xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp">
          <container id="0" searchable="1" parentID="-1" restricted="1" childCount="7">
           <dc:title>Root</dc:title>
           <upnp:class>object.container</upnp:class>
           <upnp:writeStatus>UNKNOWN</upnp:writeStatus>
                   <container id="1" searchable="0" parentID="0" restricted="1" childCount="1">
                    <dc:title>All Image Items</dc:title>
                    <upnp:class>object.container</upnp:class>
                    <upnp:writeStatus>UNKNOWN</upnp:writeStatus>
                            <item id="23" refID="19" parentID="1" restricted="1">
                             <dc:title>A Cityscape</dc:title>
                             <upnp:class>object.item.imageItem.photo</upnp:class>
                             <upnp:storageMedium>UNKNOWN</upnp:storageMedium>
                             <dc:date>2002-03-20</dc:date>
                             <dc:creator>Aerial Photography</dc:creator>
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                             <upnp:writeStatus>UNKNOWN</upnp:writeStatus>
                             <res protocolInfo="http-get:*:image/jpeg:*" colorDepth="24"
                          resolution="1012x0768" size="217276"
                          importUri="http://172.16.0.41:62052/MediaServerContent_0/7/19/">http://172.16
.0.41:6
                          2052/MediaServerContent_0/7/19/Aerial%20Photography%20-
                          %20A%20Cityscape.jpg</res>
               <res protocolInfo="http-get:*:image/jpeg:*" colorDepth="24" resolution="0079x0060"
            size="217276"
            importUri="http://172.16.0.41:62052/MediaServerContent_0/8/19/">http://172.16.0.41:62
            052/MediaServerContent_0/8/19/Aerial%20Photography%20-
            %20A%20Cityscape.jpg</res>
                            </item>
                   </container>
                   <container id="18" searchable="1" parentID="0" restricted="0" childCount="1">
                    <dc:title>Aerial Photography</dc:title>
                    <upnp:class>object.container.storageFolder</upnp:class>
                    <upnp:storageUsed>2004484</upnp:storageUsed>
                   <upnp:writeStatus>UNKNOWN</upnp:writeStatus>
                    <item id="19" parentID="18" restricted="1">
                       <dc:title>A Cityscape</dc:title>
                       <upnp:class>object.item.imageItem.photo</upnp:class>
                       <upnp:storageMedium>UNKNOWN</upnp:storageMedium>
                       <dc:date>2002-03-20</dc:date>
                       <dc:creator>Aerial Photography</dc:creator>
                       <upnp:writeStatus>UNKNOWN</upnp:writeStatus>
                       <res protocolInfo="http-get:*:image/jpeg:*" colorDepth="24"
                    resolution="1012x0768" size="217276"
                    importUri="http://172.16.0.41:62052/MediaServerContent_0/7/19/">http://172.16.0.4
1:6
                    2052/MediaServerContent_0/7/19/Aerial%20Photography%20-
                    %20A%20Cityscape.jpg</res>
                       <res protocolInfo="http-get:*:image/jpeg:*" colorDepth="24"
                    resolution="0079x0060" size="217276"
                    importUri="http://172.16.0.41:62052/MediaServerContent_0/8/19/">http://172.16.0.4
1:6
                    2052/MediaServerContent_0/8/19/Aerial%20Photography%20-
                    %20A%20Cityscape.jpg</res>
                      </item>
              </container>
              <container id="28" searchable="0" parentID="0" restricted="1" childCount="2">
              <dc:title>Sample Playlist</dc:title>
              <upnp:class>object.container.playlistContainer</upnp:class>
              <upnp:storageMedium>UNKNOWN</upnp:storageMedium>
              <upnp:writeStatus>UNKNOWN</upnp:writeStatus>
              <res protocolInfo="http-
            get:*:audio/mpegurl:*">http://172.16.0.41:62052/MediaServerContent_0/924/28/%20-
            %20SamplePlaylist.m3u</res>
                      <item id="100" parentID="28" restricted="1">
                       <dc:title>The Metro</dc:title>
                       <upnp:class>object.item.audioItem</upnp:class>
                       <dc:creator>Berlin</dc:creator>
                       <upnp:writeStatus>NOT_WRITABLE</upnp:writeStatus>
                       <res protocolInfo="http-get:*:audio/mpeg:*" size="4019086"
                    importUri="http://172.16.0.41:62052/MediaServerContent_0/86/100/">http://172.16.
0.41
                    :62052/MediaServerContent_0/86/100/Berlin%20-%20The%20Metro.mp3</res>
                      </item>
                      <item id="101" parentID="28" restricted="1">
                       <dc:title>In a big country</dc:title>
                       <upnp:class>object.item.audioItem.musicTrack</upnp:class>
                       <upnp:storageMedium>UNKNOWN</upnp:storageMedium>
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                       <dc:date>2002-03-20</dc:date>
                       <dc:creator>Big Country</dc:creator>
                       <upnp:writeStatus>NOT_WRITABLE</upnp:writeStatus>
                       <res protocolInfo="http-get:*:audio/mpeg:*" size="3754112"
                    importUri="http://172.16.0.41:62052/MediaServerContent_0/87/101/">http://172.16.
0.41:62052/MediaServerContent_0/87/101/Big%20Country%20-
                       %20In%20a%20big%20country.mp3</res>
                         </item>
                 </container>
         </container>
        </DIDL-Lite>

De color blau trobem les etiquetes arrel d'inici i terminació de DIDL-Lite. En la 
d'inici hi podem observar com invoca els tres espais de nom. Com que l'XML és 
bastant  dens hem senyalat  de  color  taronja  el  segon contenidor  i  de  color 
vermell l'objecte dins d'aquest.

Tot i que en DIDL-Lite els dos tipus d'objectes són container o item, UPnP en 
defineix més. Aquests tipus es denominen jerarquia CDS (Content Directory 
Service), els veiem en l'etiqueta <upnp:class> i són els següents:

Fig.5.2.2.2 - Jerarquia CDS. Descendents de ítem.
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Veiem que els implementadors poden augmentar l'especificació afegint tipus 
apart dels ja especificats.

Un cop entès que un contenidor és un objecte que conté ítems i els ítems són 
els  objectes  a  reproduir,  la  resta  de  noms  són  autoexplicatius.  A destacar 
Storage Folder i Storage Volume que representen una carpeta i una partició de 
disc respectivament.  Com que en aquest treball  la jerarquia CDS del nostre 
Media  Server  representa  directament  una  jerarquia  de  fitxers,  utilitzem 
principalment Storage Folder.

Per a implementar aquesta jerarquia de manera flexible i eficient hem utilitzat 
un arbre d'objectes que mapeja l'arbre  de fitxers  en disc.  Aquests  objectes 
tenen  dos  funcions  especials.  En  primer  lloc  són  capaços  de  respondre  a 
ordres  de  cerca.  Cada  vegada  que  un  objecte  rep  una  ordre  de  cerca  és 
responsable de respondre si va dirigida a ell o propagar-la als objectes fills si 
no hi va. En segon lloc tots els objectes poden retornar la seva representació 
XML.  Un  objecte  tipus  container necessita  la  representació  dels  fills  per  a 
construir  la  seva.  És  responsable  llavors  d'obtenir-la.  Aquí  tenim  la 
representació gràfica del procés:

Fig.5.2.2.3 - Jerarquia CDS. Descendents de container.
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Quant el CDS reb una crida a Browse la redirecciona al root container i aquest 
la  propaga  fins  a  trobar  l'objecte  requerit.  Aquest  al  rebre  l'ordre  de  cerca 
retorna el seu XML com a resultat. En la figura 5.2.2.4 l'objecte buscat és un 
container de nom music i per tant solicita l'XML dels fills de primer ordre per a 
construir la resposta.

ConnectionManager

El servei ConnecionManager ha estat dissenyat segons el document Designing 
a AV MediaServer on s'aconsella no seguir el model multiinstància recomanat 
per les especificacions. 

Hem implementat totes les crides d'un Media Server. Hem omès el prefix public 
void serverConnectionManager_ a totes les crides per llegibilitat. Aquestes són 
les següents. 

GetCurrentConnectionIDs(out System.String ConnectionIDs)

GetCurrentConnectionInfo( System.Int32 ConnectionID,

out System.Int32 RcsID,

out System.Int32 AVTransportID,

out System.String ProtocolInfo, 

Fig. 5.2.2.4 - Recorregut de la crida Browse pel CDS.
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out System.String PeerConnectionManager, 

out System.Int32 PeerConnectionID, 

out serverConnectionManager. Enum_A_ARG_TYPE_Direction 
Direction,

out 
serverConnectionManager.Enum_A_ARG_TYPE_ConnectionStatus Status)

GetProtocolInfo(out System.String Source, out System.String Sink)

ConnectionComplete(System.Int32 ConnectionID)

PrepareForConnection( System.String RemoteProtocolInfo,

System.String PeerConnectionManager,

System.Int32 PeerConnectionID,

serverConnectionManager.Enum_A_ARG_TYPE_Direction Direction,

out System.Int32 ConnectionID,

out System.Int32 AVTransportID,

out System.Int32 RcsID)

Com a tots els serveis hi trobem mètodes getters que retornen el valor d'alguna 
variable d'estat. A excepció del mètode GetCurrentConnectionInfo que retorna 
informació detallada sobre una connexió actual de nom ConnectionID.

PrepareForConnection() serveix  per  a  que  un  punt  de  control  inicii  una 
connexió.   Un  punt  de  control  crida  aquesta  acció  als  dos  extrems  de  la 
connexió. És a dir al Media Server i Media Renderer involucrats. Per a que els 
dispositius puguin preparar recursos especifica el  contingut de  ProtocolInfo21 

com  a  primer  paràmetre.   Si  el  dispositiu  no  pot  satisfer  el  ProtocolInfo 
especificat o la Direcció de la connexió retornarà un error SOAP i no realitzarà 
més accions. Com ja hem dit hem optat per una implementació mono-instància. 
Per  tant  PrepareForConnection retornarà  el  valor  especial  “0”  com  a 
identificadors de AVTransportID, RcsID i ConnectionID. Aquest serveis per tant 
tampoc seran multiinstància.

Un punt de control que acabi de ingressar a la xarxa i vulgui informació sobre 
les  connexions  actives  farà  una petició  GetCurrentConnectionIDs als  Media 
Servers. Obtindrà llavors una llista per cada Media Server amb les connexions i 
identificadors  d'aquestes.  Amb  una  crida  a  GetCurrentConnectionInfo 
especificant  l'identificador  d'una  connexió  obtindrà  els  identificadors  dels 
dispositius que hi intervenen així com com els identificadors de les instàncies 
dels serveis que se'n ocupen. D'aquesta manera podrà reconstruir l'estat de la 
xarxa i actuar de forma intel·ligent.

21El concepte ProtocolInfo és mes ampli que el protocol usat. Per a més informació consultar la 
secció Protocols de Transmissió.
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Quant el punt de control crida al segon dispositiu (les especificacions UPnP no 
especifiquen  en  quin  ordre  es  criden  els  dispositius)  omple  els  paràmetres 
PeerConnectionManager i  PeerConnectionID amb els valors de l'altre extrem. 
Com que no hi ha forma de saber a qui cridarà el punt de control primer, els 
algoritmes no poden confiar en que aquestes dades estiguin disponibles.

5.2.3.Disseny Media Renderer

Com en el Media Server, aquí només explicarem les accions implementades i 
les  qüestions  relatives  a  elles.  Omitirem  l'explicació  del  servei 
ConnecionManager ja que el que s'ha dit a Disseny Media Server també li és 
aplicable.

Ens centrarem en les implementacions dels serveis característics d'un Media 
Renderer.  Aquest  són  el  AVTransport i  el  RenderingControl.  El  primer, 
AVTransport, s'ocupa de controlar el flux de la capa de transport i per tant el 
flux  de  la  reproducció.  Tot  i  ser  pensat  per  a  ser  implementat  com  a 
multiinstància  la  decisió  presa  en  el  capítol  1.2.1.PrepareForConnection() 
també s'aplica aquí. És doncs un servei mono-instància en el nostre cas.

El servei  RenderingControl és molt més simple. Serveix només per a poder 
modificar paràmetres de la renderització com el contrast, color, etc. La seva 
activitat no afecta al flux de control sinó al que veu l'usuari.

AVtransport

La funció del servei  AVTransport és proporcionar als punts de control 
una forma de controlar el flux de reproducció i indirectament el del transport de 
dades. La part de reproducció d'aquest servei és part de la implementació del 
projecte  “Desenvolupament  d’una  aplicació  orientada  a  multimèdia  en 
entorn  de  sistema  empotrat  WindowsCE”.  En  el  capítol  dedicat  a  la 
integració expliquem el sistema de callbacks usat per a la comunicació de les 
dos parts. Això queda reflectit en les accions implementades:

public void AVTransport_Play( System.UInt32 InstanceID,
AVTransport.Enum_TransportPlaySpeed Speed)

public void AVTransport_Stop(System.UInt32 InstanceID)
public void AVTransport_Pause(System.UInt32 InstanceID)
public void AVTransport_Next(System.UInt32 InstanceID)
public void AVTransport_Previous(System.UInt32 InstanceID)
public void AVTransport_Seek( System.UInt32 InstanceID,

AVTransport.Enum_A_ARG_TYPE_SeekMode Unit,
System.String Target)

public void AVTransport_SetAVTransportURI( System.UInt32 InstanceID,
System.String CurrentURI,
System.String CurrentURIMetaData)

public void AVTransport_GetDeviceCapabilities( System.UInt32 InstanceID,
out System.String PlayMedia,
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out System.String RecMedia,
public void AVTransport_GetMediaInfo( System.UInt32 InstanceID,

out System.UInt32 NrTracks,
out System.String MediaDuration,
out System.String CurrentURI,
out System.String CurrentURIMetaData,
out System.String NextURI,
out System.String NextURIMetaData,
out AVTransport.Enum_PlaybackStorageMedium 

PlayMedium,
out AVTransport.Enum_RecordStorageMedium 

RecordMedium,
out AVTransport.Enum_RecordMediumWriteStatus 

WriteStatus)
public void AVTransport_GetPositionInfo( System.UInt32 InstanceID,

out System.UInt32 Track,
out System.String TrackDuration,
out System.String TrackMetaData,
out System.String TrackURI,
out System.String RelTime,
out System.String AbsTime,
out System.Int32 RelCount,
out System.Int32 AbsCount)

public void AVTransport_GetTransportInfo( System.UInt32 InstanceID,
out AVTransport.Enum_TransportState 

CurrentTransportState,
out AVTransport.Enum_TransportStatus 

CurrentTransportStatus,
out AVTransport.Enum_TransportPlaySpeed 

CurrentSpeed)
public void AVTransport_GetTransportSettings( System.UInt32 InstanceID,

out AVTransport.Enum_CurrentPlayMode 
PlayMode,

out 
AVTransport.Enum_CurrentRecordQualityMode RecQualityMode)

Com sempre les accions que comencen per Get simplement retornen el valor 
d'una variable d'estat. L'acció GetMediaInfo és especial però. Quan un punt de 
control  realitza  una  crida  a  SetAVTransportURI por  subministrar  també 
metadades sobre l'objecte a reproduir. Aquestes són guardades en la variable 
d'estat  MediaInfo i  retornades  a  punts  de  control  interessats  amb  aquest 
mètode.

Veiem que falten gran part dels mètodes opcionals d'un  Avtransport. Aquests 
són  els  referents  a  opcions  de  gravació.  Com  que  el  nostre  dispositiu  no 
implementa  suport  de  gravació  totes  aquestes  accions  no  hi  són.  De totes 
maneres, cap criteri de disseny contradiu les especificacions per gravació de 
manera que el codi pot ser extès per a suportar-ho.

Internament el servei AVTransport es comporta com una màquina d'estats mes 
o  menys  complexe.  En  el  següent  esquema  podem  observar  els  estats 
possibles i les transicions entre ells:
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En quin estat  ens trobem de tots els possibles queda reflectit  a la  variable 
d'estat AVTransportState.

No totes les accions són possibles des de tots els estats. Tot i que el motor de 
reproducció ha de ser prou robust per rebutjar transicions innecessàries a la 
capa UPnP realitzem comprovacions addicionals. D'aquesta forma no només 
afegim una capa extra de protecció enfront estats incorrectes si no que podem 
avisar de forma més immediata al punt de control que ha intentat una transició 
impossible.

Seguint  els  consells  de  Intel  no  hem  implementat  la  acció 
SetNextAVTransportURI. Aquesta proporciona la capacitat al Media Renderer 
de realitzar Pre-Load de continguts per a transicions suau entre reproduccions. 
La  seva  implementació  és  problemàtica  quant  intervenen en  la  reproducció 
ítems amb varis subítems reproduïbles com per exemple llistes de reproducció 
o canviadors de CDs automàtics.

El problema resideix en el significat de les crides Next i Previous. Si un punt de 
control  carrega una llista de reproducció amb  SetAVTransportURI i una altra 
llista amb SetNextAVTransportURI una crida a Next que hauria de comportar? 
Canviar al següent ítem de la llista o al primer de la segona llista? Com que 
això  no  queda  clar  enlloc  els  punts  de  control  es  comporten  diferent.  No 
implementant aquesta opció fem que els punts de control no la utilitzin i per tant 
es comportin de forma més uniforme.

Fig. 5.2.2.5 - Màquina d'estats del Media Renderer.
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El moment en el qual cal inicialitzar la capa de transport (realitzar la connexió 
TCP/IP en cas de HTTP-GET o obrir el fitxer en disc en cas de INTERNAL) no 
està  clar  en  les  especificacions.  Hem  optat  per  a  realitzar  la  reserva  de 
recursos en la crida a  SetAVTransportURI i  retardar la reproducció fins a la 
crida  de  Play ja  que  és  el  comportament  més  previsible.  La  majoria  de 
dispositius es comporten així també.

RenderingControl

Com  que  no  disposem  de  prou  control  sobre  la  reproducció  per  a  poder 
implementar tota la capacitat d'un servei RenderingControl ens hem centrat en 
les següents opcions:

public void RenderingControl_ListPresets(System.UInt32 InstanceID, 
  out System.String CurrentPresetNameList)

public void RenderingControl_SelectPreset(System.UInt32 InstanceID, 
  RenderingControl.Enum_A_ARG_TYPE_PresetName 
  PresetName)

public void RenderingControl_GetVolume(System.UInt32 InstanceID, 
  RenderingControl.Enum_A_ARG_TYPE_Channel 

Channel, 
out System.Object CurrentVolume)

public void RenderingControl_SetVolume(System.UInt32 InstanceID,
 RenderingControl.Enum_A_ARG_TYPE_Channel 

Channel,
System.Object DesiredVolume)

public void RenderingControl_GetVolumeDB(System.UInt32 InstanceID, 
       RenderingControl.Enum_A_ARG_TYPE_Channel 

Channel, 
out System.Int16 CurrentVolume)

public void RenderingControl_SetVolumeDB(System.UInt32 InstanceID,
RenderingControl.Enum_A_ARG_TYPE_Channel 

Channel,
System.Int16 DesiredVolume)

Els  Presets agrupen  configuracions  preestablertes  per  als  paràmetres  de 
reproducció.  Aquests ens permeten guardar la configuració de fàbrica per a 
poder tornar-hi  en qualsevol moment.  Una implementació més potent podria 
permetre a l'usuari guardar-hi les seves pròpies configuracions.

La decisió de no permetre l'alteració dels paràmetres de reproducció queda 
reflectida  en  ListPresets que  retorna  l'únic  preset possible: 
FABRIC_DEFAULTS.

Les quatre accions referents al volum són opcionals però com a bloc. És a dir, o 
s'implementen  totes  o  cap.  Actualment  només  realitzen  crides  al  motor  de 
reproducció per a que canvii els volums.
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CAPÍTOL 6. INTEGRACIÓ

Explicarem aquí els detalls de la integració dels projectes. En el nostre cas el 
gruix  de  la  integració  es  fa  amb l'aplicació  gràfica  ja  que és  amb qui  hem 
d'intercanviar informació. Ho veurem més clar en el següent esquema:

Com el títol del nostre projecte indica, aquest treball  ha estat realitzat sobre 
Linux utilitzant Mono. Tot i això com que la resta de treballs han estat sobre 
Windows  CE  la  integració  final  també  ho  serà.  Degut  a  les  poques 
dependències dels sistema operatiu que tenim (bàsicament  sockets) i al usar 
una  màquina  virtual  com és  .NET/Mono  la  portabilitat  no  hauria  de  ser  un 
problema. 

6.1.Interacció entre projectes

Cal tenir clara la posició relativa dels projectes per a entendre la problemàtica 
de  la  integració.  El  següent  esquema  detalla  les  relacions  i  els  fluxos 
d'informació entre els diferents projectes:

Fig. 6.1 - Posició relativa dels projectes.



                                                                                                                                                                                                  55  

Ja hem dit que un Media Renderer es pot veure com una màquina d'estats. 
Aquesta afirmació s'extén per tant  per a l'aplicació gràfica com el  motor de 
reproducció  DirectShow. El problema resideix en el fet que tenim 3 possibles 
entrades de comandes d'usuari. Aquest pot indicar que vol fer fer al prototip 
tant per el  display LCD com per  la interfície d'usuari   o  un punt de control 
extern. Ja hem dit  abans que a nivell  UPnP realitzem comprovacions per a 
rebutjar transicions impossibles. De totes maneres, la varietat de les fonts de 
comandes ens obliga a implementar una protecció addicional centralitzada. A 
part d'aquesta protecció cal un mecanisme perquè totes les interfícies estiguin 
sincronitzades i es notifiquin dels canvis en les altres.

Si un usuari polsa el botó de reproducció al frontal LCD tant la interfície gràfica 
com el Media Renderer UPnP han de ser actualitzats per a modificar el seu 
estat intern. Si el motor de reproducció DirectShow passa a estat Stop perquè 
arriba  al  final  de  l'ítem a  reproduir  necessita  un  mecanisme consistent  per 
avisar a totes les interfícies del canvi.

Per a realitzar aquesta doble funció hem creat la classe  GlobalArea.  L'hem 
implementat  usant  un  patró  Singleton ja  que  ens  convé  tant  que  estigui 
disponible des de totes les parts del codi com que hi hagi només una instància. 
Internament ofereix un sistema de callbacks implementat amb els delegats de 
C#. Tenim llavors una pila de delegats  vinculats a cada transició possible.

D'aquesta manera cada interfície pot adherir codi propi a una transició i aquest 
serà  executat  quant  algú  la  realitzi.  Per  a  mantenir  la  consistència  de  la 
màquina  d'estats  cada interfície  al  rebre  una ordre només ha d'executar  el 
delegat corresponent. El codi propi de la transició s'executarà amb el callback 
delegat com per a la resta d'interfícies. El pròpi motor DirectShow no és cridat 

Fig. 6.1.1 -  Direcció de les notificacions.
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directament sinó que rep les ordres a través dels seus delegats registrats. Per 
exemple, si l'usuari pressiona el botó de Play del monitor veiem en el següent 
esquema  com  els  canvis  es  propaguen  a  totes  les  interfícies  gràcies  als 
delegats:

És particularment important per a la capa UPnP estar informada de tots els 
canvis degut gran nombre de variables que hem d'actualitzar.

6.2.API amb l'aplicació gràfica

Un  cop  explicades  la  posició  i  funcionalitat  de  la  classe  GlobalArea cal 
inspeccionar  la  seva  composició.  La  classe  conté  instàncies  dels  següents 
delegats:

public delegate int NextHandler();
public delegate int PreviousHandler();
public delegate int PauseHandler();
public delegate int PlayHandler();
public delegate int StopHandler();
public delegate int SetAVTransportURIHandler(string uri, string metadata);
public delegate int SeekHandler(string unit, string target);
public delegate int SetPlayModeHandler(string mode);
public delegate int SetVolumeHandler(string volume);
public delegate int SetMuteHandler(bool mute);
public delegate int BrowseHandler();

Fig. 6.1.2 - Notificació d'exemple: Play a la interfície gràfica.
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Veiem aquí tots els estats possibles tant del Media Renderer com de l'aplicació 
gràfica  o  del  display LCD.  Per  obtenir  accés  a  la  classe  GlobalArea les  3 
interfícies demanen la instància existent de la següent manera:

GlobalArea ga;

ga = GlobalArea.getInstance(); // En aquest punt si encara no s'ha creat la instància es crea ara.

Veiem que cau dintre del patró Singleton. Les tres possibles interfícies registren 
codi a executar en el canvi d'estat de la següent manera:

void Play()
{

//codi a executar en el canvi d'estat.

}

ga.Play += new PlayHandler(this.Play);

Un cop  registrats  tots  els  mètodes  rebrem totes  les  notificacions  de  canvi 
d'estat i per tant podrem actualitzar el nostre estat en conseqüència.Si en canvi 
volem forçar un canvi d'estat perquè l'usuari així ens ho indica el codi és el 
següent:

GlobalArea ga;

ga.Play();

Com que ga.Play() es un objecte delegat amb mètodes registrats, aquesta crida 
provocarà  la  notificació  del  canvi  a  tots  els  interessats.  Mantenim  així  la 
coherència d'estat en totes les parts del prototip.
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CAPÍTOL 7. CONCLUSIONS

7.1.Revisió dels objectius de grup

Durant  la  realització  del  projecte  han  sorgit  varis  entrebancs.  Apart  dels 
coneixements adquirits de forma planejada, la resolució d'aquests problemes 
ha significat un aprenentatge addicional. Si comencéssim de nou el projecte 
prendríem algunes decisions i, sobretot, dinàmiques de grup diferents.

Cal destacar el procés d'integració. Durant les fases d'implementació sempre 
s'han  posat  en  comú  els  avanços  individuals  de  forma  regular.  Tot  i  això 
segurament  ara iniciaríem un procés  més conjunt.  Començaríem el procés 
d'integració molt abans de tenir les parts individuals finalitzades acabant les 
implementacions de forma conjunta.  Això ens hagués donat  més marge de 
maniobra a l'hora d'implementar i hagués evitat reescriptures de codi d'última 
hora.

Ha resultat  molt  més  difícil  del  que  esperàvem treballar  amb la  pila  UPnP 
escollida. La nul·la documentació de la API de la pila i la falta de suport per part 
de Intel han allargat molt el procés d'implementació. Fins al punt que certes 
funcionalitats s'han hagut de deixar de banda. En el cas de la funcionalitat de 
punt de control no ha estat possible trobar la API de la pila. En aquest cas ho 
hem arreglat usant una aplicació externa com a punt de control.

Tot  i  que  és  difícil  sense  començar  la  implementació,  s'haurien  d'haver 
comprovat  les  funcionalitats  que  les  piles  oferien  més  enllà  del  que  la 
documentació  promet.  Afegit  a  la  falta  de documentació  el  fet  de no poder 
inspeccionar el codi font de la pila ha allargat més la resolució dels problemes.

Addicionalment, per un futur projecte hem après a tenir en compte que una 
comunitat activa i sobretot el suport dels desenvolupadors és molt important a 
l'hora d'utilitzar una determinada peça de  software per a un projecte. Intel va 
abandonar el desenvolupament de la pila un cop iniciat aquest treball. 

7.2.Planificació i costos finals

Un cop finalitzat el projecte veiem que la planificació inicial era excessivament 
optimista.  Havíem  contemplat  només  una  setmana  de  marge  per  a 
inconvenients  que  ha  resultat  insuficient.  De  fet  els  problemes  trobats  han 
allargat el projecte pràcticament el doble del temps previst.
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Els períodes d'anàlisis de context tecnològics i de viabilitat de les eines ha estat 
més llarg i  irregular  del  previst.  Un cop tancat l'estudi  inicial  i  ja  iniciada la 
implementació hem seguit descobrint eines noves que en alguns casos s'han 
pogut incorporar al treball.

Així  com  l'alternança  entre  rols  d'analista  i  programador  ha  estat  menys 
marcada del que es pensava no passa així amb el rol de documentador. Ja que 
s'han realitzat més prototips dels esperats i s'ha canviat de criteri més d'una 
vegada  la  tasca  de  documentació  s'ha  centrat  cap  al  final  del  temps  de 
projecte.

Els costos associats al projecte es clar, han s'han incrementat a mesura que el 
temps s'allargava. Partíem d'un pressupost inicial de 4200€. Passem a calcular 
el cost final mantenint el preu per hora de feina:

Analista. 12 € / hora.

Programador. 6 € / hora.

Documentador. 4 € / hora.

Les  6  setmanes  previstes  per  a  l'Analista  han  resultat  en  3  mesos 
ininterromputs i per tant 12 setmanes. Tenim llavors:

12 setmanes x (5 x 5) hores/setmana x 12 €/hora = 3600 €

El programador passa de les 10 setmanes previstes a 28:

28 setmanes x (5 x 5) hores/setmana x 6 €/hora = 12300 €

Per últim la tasca de documentació ha requerit 12 setmanes enlloc de les 9 
previstes:

12 setmanes x (5 x 5) hores/setmana x 4 €/hora = 1200 €

El  cost  final  del  projecte  ascendeix  fins  a  17100  €,  més  de  4  vegades  la 
estimació inicial. Està clar que per a la planificació d'un futur projecte cal no 
subestimar els problemes i reservar temps suficient per a solucionar-los.

En les següent pàgines es pot veure el detall de les tasques realitzades i punt 
que ocupen en el temps amb un diagrama de gantt:
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7.3.Coneixements adquirits i línies de futur

Pràcticament totes les tecnologies que hem usat en aquest treball eren noves 
per a nosaltres i per tant han comportat un aprenentatge. No havíem treballat 
mai en un entorn .NET i hem hagut d'aprendre el conjunt de classes bàsiques 
en el que aquest es basa. Hem après també el procés de compilació i execució 
així com les peculiaritats del compilador i la maquina virtual com el JIT i l'AOT. 
L'aprenentatge  ha  estat  doble  en  el  sentit  que  hem après  tant  el  .NET de 
Microsoft com Mono que són anàlogs però amb característiques pròpies.

La sintaxis del llenguatge C# també ens era desconeguda. L'aprenentatge de 
C# ha estat molt gratificant ja que hi hem descobert característiques com els 
events i els delegats que no trobem en llenguatges similars com Java.

Un punt important és l'experiència adquirida en treball en grup i coordinació de 
projectes. Tot i que el projecte s'ha allargat més del que estava previst creiem 
que podem estar satisfets del procés que hem seguit i com hem fet front als 
problemes trobats.

Partint  de  tot  l'après  i  de  l'experiència  creiem  que  cal  apuntar  quina  línia 
seguiria el desenvolupament si disposéssim de més temps. En primer lloc hi 
trobem les característiques de la implementació que no han estat possibles per 
la falta de temps o per limitacions tecnològiques. Creiem que tant la funció de 
punt de control com el suport per HTTP-GET es poden aconseguir dedicant-hi 
més  temps.  Caldria  potser  implementar-ho  directament  a  la  pila  UPnP  o 
adoptar alguna solució poc corrent com usar la pila de C per UPnP de forma 
paral·lela.

Més a llarg plaç caldria explorar la part multimèdia de la implementació. Donar 
suport per a transcoding al Media Server seria una bona fita per aconseguir. Tot 
i que és una característica avançada i opcional a la seva existència augmenta 
molt la funcionalitat d'una xarxa UPnP.

No hi ha res que obligui al  Media Server i  al Media Renderer a ser només 
UPnP. Ja hem vist que existeixen altres protocols i en sortiran més. Reutilitzant 
l'estructura interna de la implementació podríem donar suport a altres protocols. 
Així podríem oferir les dades multimèdia a dispositius UPnP.

Cap a  les etapes finals  d'aquest  projecte,  varis  mesos després de realitzar 
l'estudi inicial, han aparegut nous productes DLNA. Sembla ser que aquesta 
tecnologia  s'acabarà  implantant.  Al  popularitzar-se  és  probable  que  les 
especificacions s'abarateixin o passin a ser gratuïtes. Caldria llavors replantejar 
algunes decisions i mirar de seguir la especificació. Com que està basada en 
UPnP no hauria de comportar canvis importants.
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Veiem doncs que hi ha varies línies obertes. Tot i això un segon programador 
que seguís el projecte hauria de realitzar un anàlisis per si mateix i decidir els 
seus propis objectius. La domòtica evoluciona molt ràpid i alguns dels criteris 
establerts en aquest treball poden deixar de ser vàlids a mig plaç.

7.4.Ambientalització

Com ja hem dit en els primers capítols d'aquest treball un dels punts forts de la 
domòtica és la ubiqüitat de dades. Aconseguir que les nostres dades personals, 
siguin  del  tipus  que  siguin,  estiguin  disponibles  des  de  qualsevol  terminal 
utilitzant infraestructura telemàtica tindria un impacte positiu i molt significatiu al 
medi ambient.

Actualment  les  grans  empreses  han  après  que  els  suports  digitals  poden 
estalviar molts diners en paper i altres fungibles. A nivell més quotidià això no 
és així. Cada dia surten al mercat centenars de discs de música, dvds amb 
pel·lícules, etc. Es venguin o no, aquests suports digitals suposen, a la llarga, 
una quantitat de residus gens menyspreable.

Tota  aquesta  quantitat  de  residus  es  pot  evitar  en  una  casa  domòtica. 
L'adquisició  de material  cultural  (música,  pel·lícules ,  etc)  es pot  realitzar  a 
través d'una transferència per Internet.  De fet  ja hi  ha iniciatives comercials 
com l'iTunes de Apple o LimeWire.com que venen música només en suport 
digital.  Un  cop  a  casa,  gràcies  a  tecnologies  com  UPnP,  podem  transferir 
aquest  contingut  a  la minicadena,  al  nostre  reproductor  mp3,  al  cotxe,  a  la 
televisió, etc. sense que en cap punt del procés es generin residus.

La UPC ha adoptat recentment una nova política respecte als treballs de final 
de carrera que facilita el dipòsit en suport digital reduint el nombre de còpies 
impreses que cal  entregar.  Només en aquest  àmbit  ja  s'estalvien milers  de 
fulles de paper anuals.

A part de la reducció de la demanda de fusta per a paper tenim la reducció dels 
residus de  fungibles  tecnològics.  Aquests  són  altament  contaminants  i  molt 
difícils  de  tractar.  Creiem  doncs  que  una  implantació  de  les  tecnologies 
domòtiques seria molt beneficiosa per al medi ambient.

Cal  deixar  clar  però  que  la  domòtica  per  si  sola  no  soluciona  tots  aquest 
problemes. Per a suposar un canvi realment significatiu faria falta,  a mes a 
mes, iniciatives per part del sector industrial.
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CAPÍTOL 9. ANNEX

A.Arquitectura UPnP

L'arquitectura  UPnP  és  complexa  ja  que  són  varis  els  protocols  que  hi 
intervenen. UPnP no fa servir tota la capacitat d'aquests protocols ja que no ho 
necessita.  El  que  fa  en  molts  casos  és  especificar  obligacions  afegides  al 
protocol emprat, limitant el seu ús. Així, un missatge HTTP en un context UPnP 
segueix sent HTTP vàlid però no tots els missatges HTTP són vàlids en un 
context UPnP.

Aclarit això passem a analitzar els blocs que formen l'arquitectura:

Aquí observem els protocols més importants, tot i  que se'n usen d'altres en 
moments puntuals (com DHCP o DNS).

Veiem que la capa de xarxa està ocupada tant per datagrames UDP com per 
connexions  TCP.  Les  funcionalitats  de  notificació  i  subscripció  d'events  i 
descobriment  de  dispositius  treballen  sobre  UDP  per  la  seva  lleugeresa  i 
capacitat multicast. 

Part  del  protocol  usat  pels  events  (GENA)  funciona  sobre  HTTP i  el  més 
important  de  tot:  les  peticions  SOAP que  possibiliten  les  crides  a  mètodes 
remots són peticions HTTP normals.

Fig. A.1 - Pila de protocols UPnP
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Però quina forma adopten tants protocols per formar UPnP? Doncs a un nivell 
d'abstracció més alt una xarxa UPnP està formada per dos tipus de dispositius 
diferents: els dispositius i els punts de control.

Els  dispositius  són aquells  terminals  que aporten  algun servei  a  una xarxa 
UPnP com per exemple un televisor,  uns altaveus, un termòstat,  etc.  UPnP 
especifica una jerarquia per  a modelar els dispositius físics a dispositius UPnP. 
Segons  aquesta  un  dispositiu  UPnP pot  contenir  serveis  o  més  dispositius 
(però  no  una  combinació  dels  dos).  Si  conté  més  dispositius  llavors  es 
converteix en un  root device  o dispositiu arrel. En aquest cas el dispositiu es 
publicita a la xarxa i descriu els dispositius continguts però no fa més funcions. 
Un dispositiu  no  arrel,  conté  serveis.  Aquests  són agrupacions lògiques de 
mètodes  i  variables  que  realitzen  una  funció  comuna.  Per  exemple,  un 
dispositiu Media Server conté un servei que permet explorar-ne el contingut i 
obtenir informació d'aquest.

Com ja hem avançat els serveis estan formats per mètodes remots i variables. 
Qui  crida llavors  els  mètodes que exporten tots  els  dispositius  UPnP de la 
xarxa? Els punts de control. Un punt de control és aquell terminal que sota les 
ordres de l'usuari s'encarrega de cridar els mètodes exportats pels dispositius. 
Els  punts  de  control  doncs,  són  el  directors  de  tots  els  dispositius  i  en 
representen la interfície per a l'usuari.

En un escenari domèstic típic, els punts de control poden ser tant una aplicació 
UPnP  instal·lada  en  un  ordinador,  com  en  una  PDA inalàmbrica  o  algun 
dispositiu dissenyat a tal efecte. Res ens priva que el termòstat que tots tenim a 
casa sigui un punt de control que utilitzi UPnP per a donar ordres a la caldera, a 
les persianes, a les llums, etc. Explicarem en detall la interacció dels punts de 
control amb les accions i variables en l'annex A Arquitectura UPnP.

Per a poder analitzar la relació entre els protocols cal entendre què fa UPnP 
amb  ells.  La  arquitectura  UPnP  proporciona  als  dispositius  les  següents 
capacitats, algunes ja esmentades anteriorment.

1 Autoconfiguració

Un dispositiu UPnP ha de poder ser ingressat a una xarxa i, sense intervenció, 
poder iniciar comunicacions amb la resta de nodes o saber que no n'hi  ha. 
Aquesta funcionalitat s'aconsegueix a través de l'autoconfiguració. Amb ella un 
dispositiu és capaç d'obtenir una IP vàlida que podrà publicar i en la que rebrà 
datagrames.

La seqüència seguida es coneix com a AutoIP, un altre protocol inclòs a UPnP 
però no natiu d'aquest. Es resumeix en el següent esquema:
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Observem  que  si  en  la  xarxa  hi  ha  un  servidor  DHCP  configurat, 
automàticament  tots  els  dispositius  adoptaran  la  configuració  que  aquest 
indiqui. Tots els dispositius llavors confiaran en que la IP que tenen és única i la 
resta de dades són correctes.

Si no hi ha un servidor DHCP autoritari llavors l'escenari es complica una mica 
més.  Al  no  rebre  cap oferta  DHCP en un temps determinat,  els  dispositius 
activaran  l'algoritme  AutoIP.  Aquest  produeix  una  IP  dintre  del  rang 
169.254.0.0/16  de  forma  aleatòria.  Un  cop  generada  el  dispositiu  se 
l'autoassigna i usa RARP per verificar que ningú utilitza la mateixa. Si algú la 
fes servir en calcularia una altra. 

Per  minimitzar  les  col·lisions  a  l'hora  d'autoassignar-se  una  IP,  moltes 
implementacions de l'algoritme AutoIP usen els últims 3 bytes de la MAC com a 
llavor d'aleatorietat22. Encara que el dispositiu obtingui una direcció vàlida amb 
AutoIP  seguirà  enviant  peticions  DHCP DISCOVER   per  si  algun  servidor 
DHCP entra a la xarxa. Sempre serà preferible una configuració obtinguda d'un 
servidor DHCP que per AutoIP.

Veiem que sense intervenció tècnica o configuració prèvia que un dispositiu 
UPnP pot ingressar a una xarxa nova i ser funcional en qüestió de segons. Tot i 
usar DHCP, UPnP no ho fa obligatori.

2 Descobriment

22Llavor d'aleatorietat: Dades d'entrada d'un algoritme pseudoaleatori. Dades úniques favoreixen 
(no asseguren) un resultat únic.

Fig. A.2 - Algoritme AutoIP
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Un cop els dispositius tenen la configuració de capa de xarxa resolta ja poden 
operar.  Per  descobriment  entenem la  capacitat  d'un  dispositiu  d'anunciar  la 
seva presència i  de sol·licitar  la dels  altres.  Per aquest  motiu   sovint  es fa 
referència  a  aquesta  capacitat  amb  el  nom  de  presència  més  que 
descobriment.

Per  solucionar  la  presència  entra  en  joc  part  del  protocol  SSDP o  Simple 
Service  Discovery  Protocol. Aquest  treballa  sobre  datagrames  UDP on  s'hi 
encapsulen peticions HTTP tant unicast com multicast. En UPnP se'n fan servir 
dos missatges concrets. El   primer,  NOTIFY serveix per a que un dispositiu 
anuncii la seva entrada, sortida o permanència a la xarxa UPnP. El segon, M-
SEARCH serveix per a que un punt de control  sol·liciti la presència (que serà 
contestada amb NOTIFYs) de tots els dispositius de la xarxa o d'aquells que 
formen part d'un subgrup concret.

El  protocol  SSDP treballa  en quasi  tots  els  missatges sobre un canal  UDP 
multicast, el 239.255.255.250:1900. Tots els dispositius UPnP estan obligats a 
escoltar  en  aquests  port  multicast i  a  enviar  els  corresponents  datagrames 
IGMP  (Joint  i  Leave).  Així  el  router al  que  estan  connectats  pot  manejar 
correctament el canal multicast i la xarxa UPnP es pot extendre per una xarxa 
amb varis  routers sense problemes. L'únic missatge SSDP que no funciona 
sobre multicast és el NOTIFY generat com a resposta a un M-SEARCH, doncs 
és addressat directament a la IP:PORT del sol·licitant. Com dèiem al principi del 
capítol,  veiem  que  UPnP  exigeix  als  dispositius  una  pila  TCP/IP  bastant 
complerta.

Aquí veiem els dos usos principals del missatge NOTIFY, anunciar la entrada o 
sortida de la xarxa d'un dispositiu. Cal destacar del missatge el tipus, ssdp:alive 
i  ssdp:byebye,  per  entrar  i  sortir  respectivament.  La  capçalera  CACHE-
CONTROL indica  per  a  quin  període  de  temps  la  informació  és  vàlida.  El 

Fig. A.3 - Notificacions d'entrada i sortida a la xarxa UPnP.
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dispositiu  es  compromet  a  refrescar-la  abans  que  caduqui  o  la  resta 
interpretaran que ha desaparegut sense el corresponent ssdp:byebye.

Observem també la identificació UDN  així com la capçalera LOCATION amb la 
URL on hi ha la descripció XML del dispositiu. Això permet al punt de control 
obtenir informació extensa del  dispositiu immediatament després de saber que 
existeix.

La capçalera NT inclou el tipus de dispositiu per al que aquest respondrà a un 
M-SEARCH. Aquest tipus de dispositiu està estandarditzat en una jerarquia de 
dispositius  UPnP  que  és  ampliable,  però  no  modificable,  per  als 
desenvolupadors.

El funcionament de M-SEARCH és molt intuïtiu:

Un punt de control envia un M-SEARCH amb la capçalera ST (Search Target) 
apuntant a un grup de dispositius UPnP. Tots aquells dispositius l'NT dels quals 
entri dins de l'especificat a ST han de identificar-se amb un NOTIFY ssdp:alive 
com si acabessin d'entrar a la xarxa.

Així un M-SEARCH amb “ST: UPnP:all“ provocarà la identificació completa de 
tots  els  dispositius  de la  xarxa  ja  que tots  s'inclouen dins  de  UPnP:all.  Un 
missatge  M-SEARCH  amb  “ST:  uuid:[clau  uuid]”  provocarà  que  només  el 
dispositiu  amb el  corresponent  uuid respongui.  Finalment,  i  com a cas més 
usual,  un  M-SEARCH  com  “ST:  urn:schemas-upnp-
org:device:MediaRenderer:1”  provocarà  que  tots  els  dispositius  que 
implementin  la  versió  1  de  l'especificació  per  a  renderitzadors  de  mèdia 
s'identifiquin.

Fig. A.4 - Cerca de dispositius UPnP
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3 Descripció

Ja hem indicat que els missatges SSDP tipus NOTIFY contenen una capçalera 
LOCATION que conté una URL.  Aquesta URL apunta  a un  document XML 
formatat segons un determinat Schema.

Aquest document XML descriu el dispositiu i li serveix a un punt de control per 
a saber quins serveis el formen i un seguit de informació referent al dispositiu. 
Aquesta és important per a que el punt de control pugui generar una interfície 
d'usuari amigable. Conté doncs informació com un nom familiar del dispositiu, 
el nom el fabricant, la URL a la web del producte, una icona amb la imatge del 
dispositiu, etc...

La descripció XML del dispositiu no descriu els serveis si no que els nombra i 
ofereix una URL a la descripció XML d'aquests. En aquesta URL hi trobem un 
altre XML que indica quins mètodes i variables existeixen, quins paràmetres 
accepten i quins valors retornen (els mètodes poden tornar-ne més d'un).

A l'hora de crear un dispositiu UPnP es pot escriure el contingut d'aquests XML 
com es vulgui, sempre i quant el que hi digui estigui realment implementat en 
els serveis. Tot i  això, si  es vol implementar un dispositiu que s'aculli  a una 
especificació  UPnP  concreta,  per  exemple  la  de  Media  Server,  aquests 
documents estan ja predefinits. A excepció, és clar, de la meta informació del 
dispositiu que és pròpia. A l'annex C s'hi pot trobar l'XML de la descripció del 
nostre dispositiu a tall d'exemple.

4 Control

Els  punts  de  control  utilitzen  SOAP  encapsulat  en  HTTP  per  a  invocar 
remotament  els  mètodes  que  exporten  els  dispositius.  El  codi  de  resposta 
HTTP es converteix  llavors en el  valor  de retorn del  mètode i  el  cos de la 
resposta SOAP conté els valors retornats per la funció.

Veiem en el següent gràfic la seqüència d'invocació d'un mètode.
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Cal  notar  que totes les crides són síncrones (bloquejants)  ja  que la petició 
HTTP no finalitza fins que el mètode finalitza. Per aconseguir crides asíncrones 
(no  bloquejants)  els  mètodes  retornen  abans  d'acabar  l'execució  i  la 
disponibilitat del resultat es senyalitza utilitzant el sistema d'events que veurem 
més endavant.

Com ja hem dit, apart de mètodes invocables els serveis contenen variables. 
Un punt de control pot consultar les variables i modificar-ne els valors usant 
SOAP ja  que  hi  ha  mètodes  setters  i  getters que  ho  permeten.  Per  a  les 
variables que són només de lectura, el  setter no existeix. Aquest mecanisme 
basat en  polling és ineficient i per aquest motiu, UPnP incorpora un sistema 
d'events.

5 Events

Les variables que conté cada servei en representen l'estat intern (Està actiu? te 
algun  altre  client?  A quin  volum estem reproduint?  etc).  Les  variables  són 
accessibles a través del protocol GENA. Aquest dóna la capacitat de consultar 
un valor i subscriure's a ell. Així si estem subscrits a una variable, el servei ens 
informarà  per  GENA cada  vegada  que  aquest  canvii  evitant  situacions  de 
polling.

Fig. A.5 - Seqüència SOAP.
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Per modificar el valor de les variables no usem GENA. Les especificacions dels 
serveis UPnP inclouen mètodes per modificar el valor d'una variable (setters). 
Addicionalment  també podem consultar  el  valor  d'una  variable  a  través  de 
mètodes SOAP (getters) enlloc d'usar GENA.

Algunes variables canvien massa ràpid per a ser eventades a temps real. En 
aquest  cas  podem no  deixar  subscriure  ningú  a  la  variable  i  forçar  polling 
explícit  o  moderar  la  variable.  La  moderació  consisteix  en  fixar  un  límit  de 
missatges per segon que es poden enviar i  s'informa de la variable segons 
aquest  límit,  no  cada  vegada que canvii.  El  punt  de  control  sempre  podrà 
realitzar polling per obtenir un valor actualitzat.

En alguns serveis UPnP ens trobem que hi ha un gran nombre de variables que 
canvien a gran velocitat.  En aquest  cas cap de les solucions explicades és 
optima. UPnP opta en aquest cas per a crear una nova variable  LastChange 
que és l'única a la que està permès subscriure's i que conté els identificadors 
de les altres variables que tenen valors nous. Això permet que un dispositiu 
adapti la freqüència de polling a un valor òptim.

6 Presentació

Aquesta  última  capacitat  és  totalment  opcional.  Un  punt  de  control  pot 
presentar una interfície pròpia per a controlar els dispositius (p.ex. una GUI 
nativa en swing, gtk, etc.) o pot demanar la pàgina de presentació que exporta 
el  dispositiu.  Aquesta  és  una  pàgina  HTML  (que  s'aconsegueix  a  través 
d'HTTP) que el dispositiu pot oferir. Tornem a veure aquí que UPnP respecta 
poc els dispositius amb recursos modestos. 

El nivell de dinamisme (i, per conseqüent, utilitat) de la pàgina depèn només 
dels  recursos  dels  que  dispongui  el  dispositiu  i  de  la  imaginació  del 
programador.  Pot  ser  una simple pàgina HTML amb informació estàtica del 
dispositiu o una pàgina completa que exposi i/o extengui la utilitat del mateix.

Tot i que no hi ha cap limitació afegida per UPnP es recomana usar pàgines 
basades en tecnologies client-side com JavaScript o Applets. Així, no s'afegeix 
càrrega al dispositiu i addicionalment la pàgina pot ser un punt de control UPnP 
especialitzat, servit pel mateix dispositiu.
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B.Arquitectura Audio/Video UPnP

Un cop coneguts els protocols i actors que conformen una xarxa UPnP entrem 
més en detall en la subarquitectura que ens interessa. Aquesta, l'Arquitectura 
Àudio/Vídeo (AV d'ara en endavant), és on el potencial d'UPnP queda millor 
reflectit. Així doncs, aquest és el més ampli i complexe dels usos que es pot 
donar a UPnP.

Cal definir el concepte de transacció AV. Entenem per transacció AV el conjunt 
d'accions que realitza un punt de control sobre un Media Server i  un Media 
Renderer per seleccionar  un objecte reproduïble del primer i reproduir-lo en el 
segón. En una transacció sempre hi haurà només un Media Server i un Media 
Renderer, ja que UPnP no suporta renderitzar de varies fonts diferents (canals 
d'àudio per exemple) o servir  objectes de mèdia a varis renderitzadors a la 
vegada. Un Media Server si que pot servir el mateix ítem a varis renderitzadors, 
fins i tot simultàniament, però seran transaccions diferents.

Un cop aclarit el concepte de transacció, passem a detallar-ne les interaccions. 
Tenim doncs els següents actors:

El punt de control realitza crides SOAP als dos dispositius per a controlar el 
transcurs de la transacció. En primer lloc el punt de control navega pel directori 
del media server per a que l'usuari esculli quin o quins ítems vol reproduir. El 
servidor de mèdia no només permet navegar el contingut propi sinó que realitza 
dos funcions addicionals importants.

En primer lloc indexa el  contingut  d'altres servidors de mèdia presents a  la 
xarxa i el serveix com a propi. D'aquesta manera no cal que un punt de control 

Fig. B.1 - Actors UPnP.
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busqui i accedeixi a tots el servidors de la xarxa, amb un en te prou. En segon 
lloc,  els  servidors  proporcionen  metadades  abundants  sobre  els  ítems  que 
contenen. Aquestes permeten tant al punt de control poder oferir una interfície 
amigable al usuari (p.ex. mostrant el nom i artista d'una cançó, no el nom del 
fitxer que la conté) com conèixer aspectes tècnics de les dades sense haver-hi 
d'accedir  directament,  per exemple la codificació,  la freqüència de mostreig, 
etc. Més endavant veurem que en cap cas les dades a reproduir passen per el 
punt de control.

Un cop seleccionats els ítems el punt de control escull quin a quin reproductor 
van destinats. El punt de control utilitza les metadades servides per al servidor 
per  a  discriminar  els  reproductors  hàbils  (p.ex.  no  hauria  de  mostrar  els 
reproductors de àudio com a disponibles si es vol reproduir un vídeo).

Quan ja se saben els origen i destí de les dades el punt de control inicialitza la 
connexió als dos dispositius. Un cop estan preparats la dades comencen a fluir 
for a de banda. És a dir van del origen al destí directament pel canal especificat 
(que depèn de la xarxa i de les dades tot i que típicament és la pròpia xarxa IP) 
sense  passar  pel  punt  de  control.  En  aquest  moment,  aquest  ja  es  pot 
desconnectar sense afectar a la reproducció. En qualsevol moment el punt de 
control  pot tornar a aparèixer i  reprendre el  control  de l'escena per a donar 
ordres  de  reproducció  com  per  exemple  pausar-la,  parar-la  definitivament, 
canviar de ítem a reproduir, etc...

Passem en els dos propers apartats a explicar en detall la composició de un 
Media Server i un Media Renderer per a poder entendre tot seguit com el punt 
de control interacciona amb ells.

B.1.Composició Media Server

El següent diagrama mostra la relació entre les funcions d'un Media Server i els 
serveis UPnP que conté:



                                                                                                                                                                                                  77  

Observem que les funcions lògiques d'un MediaServer UPnP estan mapejades 
sobre 3 serveis. Els dos primers,  ConnectionManager i  ContentDirectory, són 
obligatoris i modelen els mínims que un Media Server ha de proporcionar. El 
tercer,  AVTransport, és opcional i depèn del protocol de transport que s'utilitzi 
per  a  les  dades.  Tan  el  servei  ConnectionManager com  l'AVTransport són 
serveis multiinstància. Més endavant veurem que significa això.

El servei ConnectionManager apareix tant a un Media Server com a un Media 
Renderer  realitzant  la  mateixa  funció  simètricament  als  dos  extrems.  Les 
accions que aquest exporta serveixen als punts de control tant per iniciar com 
per  finalitzar  negociacions  amb  els  dispositius.  La  composició  del 
ConnectionManager és simple:

Acció Variable Tipus
GetProtocolInfo SourceProtocolInfo string
PrepareForConnection SinkProtocolInfo string
ConnectionComplete CurrentConnectionIDs string
GetCurrentConnectionIDs A_ARG_TYPE_ConnectionStatus string
GetCurrentConnectionInfo A_ARG_TYPE_ConnectionManager string

A_ARG_TYPE_Direction string
A_ARG_TYPE_ProtocolInfo string
A_ARG_TYPE_ConnectionID i4
A_ARG_TYPE_AVTransportID i4
A_ARG_TYPE_RcsID i4

Fig. B.1.1 - Funcions lògiques del Media Server.

Opcional
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Per  llegibilitat  hem  omès  les  variables  que  comencen  per  A_TYPE_ARG_. 
Aquestes hi són per a mapejar els paràmetres de les accions. UPnP requereix 
les seva existència com a variables d'estat però no tenen més utilitat.

Les variables  SourceProtocolInfo i  SinkProtocolInfo contenen una llista CSV23 

amb informació  sobre  els  protocols  i  formats  de  dades  que  els  dispositius 
admeten de sortida (SinkProtocolInfo)  o d'entrada (SourceProtocolInfo).  Com 
sembla lògic, per un Media Server SinkProtoccolInfo estarà indefinit ja que no 
posseeix la capacitat de consumir dades i en un Media Renderer ho estarà 
SourceProtocolInfo ja que no en pot servir a altres dispositius.

La variable CurrentConnectionIDs proporciona a un punt de control la capacitat 
de  saber  si  el  Media  Server  té  connexions  actives  amb  altres  dispositius. 
Aquesta informació serveix tant per a que un punt de control nouvingut a la 
xarxa es posi en context com per a que decideixi si és convenient iniciar una 
nova  connexió.  Tot  i  això  un  Media  Server  sofisticat  pot  negar  una  nova 
connexió si sap que no disposa d'ample de banda suficient per satisfer-la.

Per  iniciar  una  nova  connexió  un  punt  de  control  realitza  una  crida  a 
PrepareForConnection tant en el Media Server com en el Media Renderer. En 
aquesta crida el punt de control subministra informació als dos extrems sobre el 
protocol que s'utilitzarà per a la transmissió de dades. Cal indicar que aquí no 
es  nombra  l'ítem que  es  vol  reproduir.  Com veurem més  endavant  aquest 
s'especifica en l'acció AVTransport:SetAVTransportURI() i es pot canviar varies 
vegades dins d'una mateixa connexió.

En aquesta mateixa crida el punt de control rep els identificadors de connexió 
(ConnectionID)  que  s'utilitzaran  per  a  referenciar  la  connexió  actual  en  les 
crides posteriors a serveis multi-instància. Un servei multi-instància és aquell 
les accions del qual poden afectar a varies connexions i es reconeixen perquè 
accepten com a primer paràmetre una ConnectionID que desambigua a quina 
ens  referim.  El  punt  de  control  també  rep  aquí  els  identificadors  de  les 
instàncies  de  AVTransport i  RenderingControl (aquest  només  en  un  Media 
Renderer) relacionats amb aquesta connexió.

Anàlogament la acció ConnectionComplete serveix per que un punt de control 
inicii la finalització prematura d'una connexió. Diem prematura perquè tant el 
Media  Server  com  el  Media  Renderer  han  de  saber  finalitzar  la  connexió 
correctament si el contingut a reproduir acaba. Les accions  GetProtocolInfo i 
GetCurrentConnectionIDs retornen  els  valors  de  les  variables  d'estat 
associades  oferint  un  camí  alternatiu  a  GENA  per  consultar-ne  el  valor. 
CurrentConnectionInfo retorna  la  informació  generada  per 
PrepareForConnection d'una  connexió  ja  establerta  proporcionant-li  el 
ConnectionID corresponent.

23CSV: Coma Separated Values, una cadena de text es separen els valors amb comes.
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L'altre servei obligatori d'un Media Server és el Conent Directori que realitza les 
funcions d'administració,  indexació,  publicació  i  adquisició  de  contingut.  Les 
variables i accions rellevants són: 

Acció Variable Tipus
GetSearchCapabilities TransferIDs CSV ui4
GetSortCapabilities A_ARG_TYPE_ObjectID string
GetSystemUpdateID A_ARG_TYPE_Result string
Browse A_ARG_TYPE_SearchCriteria string
Search A_ARG_TYPE_BrowseFlag string
CreateObject A_ARG_TYPE_Filter CSV string
DestroyObject A_ARG_TYPE_SortCriteria CSV string
UpdateObject A_ARG_TYPE_Index  ui4
ImportResource A_ARG_TYPE_Count ui4
ExportResource A_ARG_TYPE_UpdateID ui4
StopTransferResource A_ARG_TYPE _TransferID ui4

A_ARG_TYPE_TransferStatus string
A_ARG_TYPE_TransferLength string
A_ARG_TYPE _TransferTotal string
A_ARG_TYPE_TagValueList CSV string
A_ARG_TYPE_URI uri
SearchCapabilities CSV string
SortCapabilities CSV string
SystemUpdateID ui4
ContainerUpdateIDs CSV 

{string,ui4

Hi ha 9 accions addicionals que s'utilitzen per a donar la capacitat al Media 
Server d'importar i exportar objectes de mèdia. Aquesta funcionalitat no està 
implementada ja que no era necessària per al nostre cas i afegia un component 
de complexitat important. Per a més informació consultar les especificacions 
UPnP.

L'adquisició de contingut és opcional, ja sigui perquè el Media Server conté un 
conjunt estàtic de dades o perquè se li subministra de forma externa a UPnP. 
En el cas d'aquest treball el Media Server publicita uns objectes que que hi ha 
en  el  seu  sistema  de  fitxers  i  no  admet  entrada  de  continguts  per  UPnP 
(conegut com a content push). Més endavant veurem perquè.

El subsistema d'administració de contingut en canvi si que és obligatori i és la 
raó de ser del Media Server. Un cop identificat on es troba aquest contingut, 
l'indexa i n'extrau metadades que els punts de control necessitaran. Els punts 
de control  accedeixen a aquesta informació mitjançant  crides  a les  accions 
Browse i  Search. Aquestes accions reben com a resultat fragments XML tipus 

Opcional
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DIDL-Lite. La sintaxis d'aquest XML així com la jerarquia d'objectes que conté 
un  Media  Server  estan  explicats  en  detall  a  l’especifiació  UpnP del  servei 
ContentDirectory.

El  servei  AVTransport el  trobem  tant  a  un  MediaServer com  a  un 
MediaRenderer a  l'igual  que   el  ConnectionManager.  La  seva  funció  és  la 
mateixa  però  s'utilitza  el  d'un  extrem  o  l'altre  depenent  del  protocol  que 
transporti les dades de mèdia. És l'encarregat de controlar el flux de dades a 
nivell d'aplicació i deixem el detall de la seva explicació per al Media Renderer 
on té més sentit.

B.2.Composició Media Renderer

Les funcions d'un Media Renderer són menys complexes que les d'un Media 
Server. Un Media Renderer no disposa de l'habilitat de subministrar metadades 
ni contingut reproduïble a altres dispositius. De fet, rep la informació que un 
punt de control ha extret d'un Media Server i es limita a reproduir-la. Podríem 
dividir les seves funcions en:

Veiem que un Media Renderer disposa de tres serveis com un Media Server i 
que dos d'ells  són els  mateixos.  Efectivament  el  servei  ConnectionManager 
realitza el mateix que en un Media Server però en l'altre extrem de la connexió. 
Quan expliquem el punt de control veurem més en detall aquesta interacció, la 
obviarem per ara.

Observem també una instància  del  servei  AVTransport.  Ja  hem vist  que al 
MediaServer  també  n'hi  ha  una.  Quina  de  les  dos  actuï  sobre  el  flux  de 
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reproducció dependrà del protocol. Per a una relació completa dels protocols 
disponibles veure la secció “Protocols de transmissió” i per a més detall l'annex.

La interfície que exposa un servei AVTransport és la següent:

Acció Variable Tipus
SetAVTransportURI TransportState string
SetNextAVTransportURI TransportStatus string
GetMediaInfo PlaybackStorageMedium string
GetTransportInfo RecordStorageMedium string
GetPositionInfo PossiblePlaybackStorageMedia string
GetDeviceCapabilities PossibleRecordStorageMedia string
GetTransportSettings CurrentPlayMode string
Stop TransportPlaySpeed string
Play RecordMediumWriteStatus string
Pause CurrentRecordQualityMode string
Record PossibleRecordQualityModes string
Seek NumberOfTracks ui4
Next CurrentTrack ui4
Previous CurrentTrackDuration string
SetPlayMode CurrentMediaDuration string
SetRecordQualityMode CurrentTrackMetaData string
GetCurrentTransportActio
ns

CurrentTrackURI string

AVTransportURI string
AVTransportURIMetaData string
NextAVTransportURI string
NextAVTransportURIMetaData string
RelativeTimePosition string
AbsoluteTimePosition string
RelativeCounterPosition i4
AbsoluteCounterPosition i4
CurrentTransportActions string
LastChange string
A_ARG_TYPE_SeekMode string
A_ARG_TYPE_SeekTarget string
A_ARG_TYPE_InstanceID ui4

Aquesta interfície permet actuar directament sobre la màquina d'estats que és 
un reproductor. Ens permet canviar lliurement entre els estats de reproducció, 
gravació,  parada  temporal  o  definitiva  amb  les  accions  Play(),  Record(), 
Pause() i Stop(). Ens permet saltar d'un punt a un altre del flux en reproducció 
amb  Seek(),  Next() i  Previous()  així  com  modificar  el  comportament  del 
reproductor a l'hora de canviar de un flux a un altre amb SetPlayMode().

Opcional
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Les dos accions més importants són SetAVTransportURI() i Play(). La primera li 
permet a un punt de control especificar una URI que apunti a l'ítem del Media 
Server que es reproduirà. En aquesta crida també es proporciona informació 
sobre el tipus i codificació de les dades per a que el Media Renderer pugui triar 
els  códecs  apropiats.  La  segona, Play(),  és  la  que  inicia  la  transferència 
d'aquest contingut segons el protocol elegit.

L'acció  opcional  SetNextAVTransportURI() indica  quin  ítem es  reproduirà  al 
finalitzar la reproducció en curs i permet al Media Renderer començar a obtenir-
lo per a fer una transició ininterrompuda i transparent a l'usuari.

Observem que un  AVTransport exposa  moltes  variables  d'estat.  La  majoria 
ofereixen contingut per a omplir una interfície com, per exemple, els frontals de 
les minicadenes als que estem acostumats. La seva funció és doncs proveir al 
punt de control de prou informació per a mostrar una interfície rica a l'usuari. La 
resta  ofereixen  informació  per  a  que  un  punt  de  control  pugui  saber  les 
capacitats del Media Renderer abans d'iniciar més accions. Així pot seleccionar 
entre els molts dispositius Media Renderer que pot haver-hi en una xarxa. En el 
nostre cas, per exemple, no es disposa de la funcionalitat de gravar dades i 
això  queda  exposat  als  punts  de  control  de  la  xarxa  en  la  variable 
PossibleRecordStorageMedia que pren el valor NOT_IMPLEMENTED.

Resta  per  explicar  doncs el  servei  RenderingControl.  Aquest  servei  reuneix 
totes les funcionalitats que tenen a veure amb com es renderitzarà el contingut 
al terminal. La seva composició és:

Acció Variable Tipus
ListPresets LastChange string
SelectPreset PresetNameList string
GetBrightness Brightness ui2
SetBrightness Contrast ui2
GetContrast Sharpness ui2
SetContrast RedVideoGain ui2
GetSharpness GreenVideoGain ui2
SetSharpness BlueVideoGain ui2
GetRedVideoGain RedVideoBlackLevel ui2
SetRedVideoGain GreenVideoBlackLevel ui2
GetGreenVideoGain BlueVideoBlackLevel ui2
SetGreenVideoGain ColorTemperature ui2
GetBlueVideoGain HorizontalKeystone i2
SetBlueVideoGain VerticalKeystone i2
GetRedVideoBlackLevel Mute boolean
SetRedVideoBlackLevel Volume i2
GetGreenVideoBlackLevel VolumeDB i2
SetGreenVideoBlackLevel Loudness boolean
GetBlueVideoBlackLevel A_ARG_TYPE_Channel string
SetBlueVideoBlackLevel A_ARG_TYPE_InstanceID ui4
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GetColorTemperature A_ARG_TYPE_PresetName string
SetColorTemperature
GetHorizontalKeystone
SetHorizontalKeystone
GetVerticalKeystone
SetVerticalKeystone
GetMute
SetMute
GetVolume
SetVolume
GetVolumeDB
SetVolumeDB
GetVolumeDBRange
GetLoudness
SetLoudness

Veiem que permet modificar amb molta granularitat els paràmetres del códec 
de reproducció. Cal destacar que mitjançant aquest servei controlem el volum 
de reproducció.

Les variables exposades tant pel servei RenderingControl com pel AVTransport 
segueixen un model de subscripció tipus  LastChange explicat a la subsecció 
Events de Arquitectura UPnP.

B.3.Protocols de transmissió

Hem  vist  aparèixer  varies  vegades  el  concepte  ProtocolInfo en  accions  i 
variables del  ConnectionManager,  ContentDirectory i  Avtransport. És l'hora de 
definir-lo correctament.

En UPnP el concepte ProtocolInfo engloba més informació que simplement el 
protocol sobre el que es transmetran les dades. Està format per 4 cadenes de 
text  separades  per  dos  punts  (:).  Una  definició  ProtocolInfo pren  doncs  la 
següent forma:

protocol : networkID : content-format : additionalinfo

La primera cadena, protocol, defineix els possibles valors de les següents. La 
utilitzarem doncs  com a  arrel  per  a  definir  les  possibilitats  de  ProtocolInfo. 
Farem  però,  distinció  entre  protocols  Push o  síncrons  i  protocols  Pull o 
asíncrons.
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Del  tipus  de  protocol  depèn  que  s'utilitzi  la  instància  de  AVTransport que 
resideix al Media Server o la que resideix al Media Renderer. Tenim doncs:

Protocols síncrons:

Entenem com a protocols síncrons aquells en els quals el flux de dades 
de  multimèdia  està  governat  pel  servidor  i  és  aquest  qui  l'inicia.  És 
responsabilitat  doncs  de  la  implementació  de 
ConnecionManager::PrepareForConnection()  en  el  Media  Server 
d'instanciar un  Avtransport i retornar l'AVTransportID  adient al punt de 
control.

Quant  el  punt  de  control  vulgui  actuar  sobre  el  flux  haurà  d'enviar 
peticions  a  l'AVTransport  del  Media  Server  indicant  l'identificador 
d'instància obtingut abans.

− IEC61883

L'únic protocol que entra en aquesta classificació segons UPnP és 
el  protocol  de  transport  IEC6188324 que  treballa  sobre  xarxes 
IEEE1394  (conegudes  comercialment  com FireWire).  Al  ser  un 
protocol que inclou garantia de sincronisme el Media Renderer no 
cal que implementi un buffer Read-Ahead25.

El networkID pren el valor del GUID26 del node 1394 IRM*. Aquest 
identifica de forma única un grup de dispositius connectats a la 
xarxa  IEEE1394.  Aquest  identificador  varia  cada  vegada  que 
s'afegeixen nodes a la xarxa i utilitzant el sistema d'events UPnP 
s'informa als punts de control interessats de les noves capacitats 
de la xarxa IEEE1394.

El  content-format ve  ja  definit  i  pren  un  dels  següents  valors, 
també presents  en  la  capçalera  de  la  trama  de  dades  bàsica 
IEEE1394 anomenada CIP.

UNKNOWN_STREAM

DVCR_STD_DEF_525_60                

24Especificació completa del protocol a: 
http://domino.iec.ch/webstore/webstore.nsf/artnum/032988
25Read-Ahead:  Técnica usada en implementacions de  streaming que consisteix  en omplir  el 
buffer molt per sobre de l'ho necessari per a no haver de tallar la reproducció en cas de retards 
curts sostinguts.
26Implementació  de  Microsoft  de  l’estàndard  UUID  de  la  Open  Source  Foundation.  És  un 
identificador que pel gran nombre que combinacions posibles és molt improbable que es generi 
dos vegades el mateix.
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DVCR_STD_DEF_625_50          

DVCR_STD_DEF_HI_COMPRESS_525_60

DVCR_STD_DEF_HI_COMPRESS_625_50

DVCR_HI_DEF_1125_60

DVCR_HI_DEF_1250_50

SMPTE_D7_525_60

SMPTE_D7_625_50

SMPTE V16.8-3D

MPEG2_TS

AUDIO_MUSIC_8_24_IEC_60958

AUDIO_MUSIC_8_24_RAW_AUDIO

AUDIO_MUSIC_8_24_MIdI

L'última cadena, Additionalinfo, pren la següent forma:

GUID ; PCR

On GUID és l'identificador del dispositiu on hi ha el AVTransport i 
PCR és el port IEEE1394 d'on sortiran les dades.

Tenim doncs el següent valor de ProtocolInfo com a exemple:

iec61883 : 0000f00200001114 : MPEG2_TS : 00ba0091c9231222;0

En IEEE1394 no usem URIs ja que el  Media Renderer rep les 
dades a reproduir sense haver-les de anar a buscar.

Protocols asíncrons:

Els protocols asíncrons no ofereixen garanties de sincronisme i per tant 
els  dispositius  Media  Renderer  han d'implementar  alguna solució  per 
evitar  el  jitter que  provoca  la  xarxa.  El  mecanisme  més  emprat  i 
recomanat  per  UPnP és  un  buffer  read-ahead.  Aquest  provoca  unes 
transicions  lentes  entre  reproduccions  que  es  poden  pal·liar  amb  un 
mecanisme de  pre-fetch27 (amb  AVTransport::SetNextAVTransportURI() 
com ja hem explicat).

27Pre-Fetch: UPnP defineix Pre-Fetch com la habilitat per part d'un MediaRenderer de començar 
a obtenir l'objecte de dades audio/video abans que comenci la reprodució. 
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En  aquest  cas  és  al  Media  Renderer  on  es  crea  una  instància  de 
AVTransport.  Anàlogament  serà  en el  Media Renderer  on  el  punt  de 
control executarà accions. 

− HTTP-GET

Quan ProtocolInfo pren un valor HTTP-GET significa que el Media 
Renderer  realitzarà  una  petició  HTTP28 al  Media  Server  per 
obtenir l'objecte a reproduir. Aquest és el protocol més emprat per 
a la seva senzillesa i sobretot perquè UPnP obliga a implementar 
un servidor web i SOAP implementa peticions HTTP. Podríem dir 
que HTTP-GET és usable amb la infraestructura bàsica UPnP.

Els  camps  networkID i  Additionalinfo prenen  el  valor  especial 
asterisc (*) que significa que no estan definits. La cadena content-
format pren el tipus MIME29 del fitxer en disc.

Un exemple de ProtocolInfo seria doncs:

http-get : * : video/mpeg : *

i una URI com:

http://192.168.0.8/db/musica/mp3/song.mp3

− RTSP/RTP

El conjunt de protocols RTSP/RTP proveeixen de mecanismes per 
enviar dades en temps real a través de RTP i un mecanisme de 
control  a través de RTSP. La instància d'AVTransport rebrà les 
accions  del  punt  de  control  i  reenviarà  les  ordres  per  RTSP 
perquè el servidor pari, arranqui o modifiqui el flux.

Aquest conjunt de protocols ofereixen també opcions de QoS i 
d'adaptació  de códec segons l'ample de banda disponible,  així 
com  negociació  de  códecs,  etc.  UPnP  no  especifica  res  al 
respecte i queda a opció del desenvolupador implementar aquests 
recursos.

28El protocol HTTP està definit al RFC2616. http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt
29Multipurpose Internet Mail Extensions: Una serie de convencions amb la intenció de etiquetar el 
contingut dels fitxers. Especificat als RFC2045 fins al 2049.
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La cadena ProtocolInfo queda, per tant, bastant curta:

rtsp-rtp-udp : * : MPV : *

El  camp  content-format fa  referència  al  Payload  Type de  les 
trames RTP. És doncs informació redundant.

La URI per RTSP/RTP segueix el format:

rtsp://192.168.0.8/db/musica/mp3/song.mp3

rtspu://192.168.0.8/db/musica/mp3/song.mp3

La primera  obliga  a  realitzar  les  peticions  RTSP mitjançant  un 
protocol fiable com TCP i la segona amb un protocol no fiable com 
UDP.

− INTERNAL

El  protocol  INTERNAL només es  pot  fer  servir  quan  el  Media 
Renderer i el Media Server estan en la mateixa màquina i per tant 
no es realitzarà transferència de dades. És el protocol que usem 
en el nostre dispositiu ja que el Media Renderer i Media Server 
comparteixen disc dur. El  Media Server només passa la ruta al 
fitxer i el Media Renderer accedeix al disc directament.

La cadena networkID pren la direcció IP externa dels dispositius 
per  a  que  els  punts  de  control  puguin  saber  quins  dispositius 
UPnP coexisteixen dins del mateix dispositiu físic.

La resta de cadenes, content-format i  Additionalinfo resten sense 
especificar i l'implementador les pot fer servir com vulgui. En el 
nostre cas omplim content-format amb el tipus MIME de l'objecte 
(com en HTTP-GET) i  Additionalinfo conté la ruta del fitxer. Ens 
queda llavors una cadena com:

internal : 192.168.0.8 : video/mpeg : /db/musica/mp3/song.mp3

La URI en aquest cas és:

file://db/musica/mp3/song.mp3
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Protocol definit pel fabricant

Tot i que UPnP ho desaconsella per raons d'incompatibilitat obvies un 
fabricant pot implementar el seu propi protocol.

Per a fer això es recomana utilitzar un domini vàlid (registrat al ICANN) 
propietat del fabricant com a cadena protocol. La resta de camps queden 
per especificar i el fabricant hi pot posar el que cregui convenient.

fabricant.com : [informació propietària] : [informació propietària] : [informació propietària]
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C.Correspondència amb Intel

From: isn.support@intel.com <isn.support@intel.com> Mailed-By: intel.com
To: pau.minoves@gmail.com

Date: Jun 5, 2006 10:34 PM
Subject: RE: (esc Brian Roe/Jack Weast 6/1) RE: For the Support team:, Intel.UPnP C# 
implementation

Hello Pau,

This is a followup to let you know we are still researching your inquiry.  We thank you for your 
patience.

Best regards,
Jim A
Intel® Software Network Support
http://www.intel.com/software
email: isn.support@intel.com

Intel is a registered trademark of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and 
other countries.

*Other names and brands may be claimed as the property of others.

A representative of Intel may subsequently contact you (via email) in order to obtain your 
feedback on the quality of the support you received. If you do not wish to participate, simply delete 
the survey email.

<===== Received from pau.minoves@gmail.com on 2006-06-01-11.22.01.000000 ======>

Hello,

Thanks for your time. We are working this way, with a Device Builder's
generated C# Microstack, and developing from the glue code it provides.
It is good, simple and clear, but does not explains all necesary to
develop a fully functional device.

Sure the C/C++ Stack is far more completed and suitable for production
use, but our projecte is precisely headed towards C#+UPnP+MediaCenter so
we need to use the C# stack. We don't try to develop a production or
comercial device but an educational one, just to see what can be with
this tecnologies.

Anyhow, we are not asking for the source code of the C# stack neither
technical suport of any kind. We are just asking for the source code of
the example tools from intel (a simple control point, a simple media
server, a simple media renderer..).

We hope that reading the source will help us clear our major knowledge
holes about the C# Stack and be able to use some crucial features it
provides.

Thanks for all,

mailto:pau.minoves@gmail.com
mailto:isn.support@intel.com
http://www.intel.com/software
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Pau

On Wed, 2006-05-31 at 14:55 -0700, isn.support@intel.com wrote:
> Hello Pau,
>
> Thank you for your patience as I've investigated this issue.  Here is input from one of the 
members of our engineering team.  In source code form, we support he “C/C++ Microstacks” but 
not the C# stack.  Some people have used it anyway, and that’s ok if it’s for testing use only. 
 Really for products, you should use the C/C++ stack.  So yes, the tools are pretty good, but we 
never intended to release the C# source code. One thing you can do is to use Device Builder to 
generate a C# stack, it will generate code around our C# stack and you can go from there, it’s 
fairly simple.
>
> Hope it helps,
> Jim A
> Intel® Software Network Support
> http://www.intel.com/software
> email: isn.support@intel.com
>
>
> Intel is a registered trademark of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and 
other countries.
>
> *Other names and brands may be claimed as the property of others.
>
> A representative of Intel may subsequently contact you (via email) in order to obtain your 
feedback on the quality of the support you received. If you do not wish to participate, simply delete 
the survey email.
>
>
>
>
>
> <===== Received from pau.minoves@gmail.com on 2006-05-25-17.22.51.000000 ======>
>
> Hi, we allready had this documentation along with "Designing a AV MS"
> and "Designing a AV MR" from Intel too.
>
> Now we wonder if there is any way the be able to read the source code of
> the AV Related Tools written in C# for .NET that come with the Intel
> UPnP Tools package.
>
> As the documentation of the C# stack is poor we intend to take the Tools
> as some sort of reference implementation for educational purposes.
>
> Best regards,
> Pau Minoves
> EPSC - UPC
>
>
> On Wed, 2006-04-12 at 08:29 -0700, isn.support@intel.com wrote:
> > Hello,
> >
> > Thank you for contacting the Intel(R) Software Network Support Team.  From your question, 
what you may be looking for are the following documents (that deal specifically with C# 
implementation) that may be useful:
> >
> > http://www.intel.com/education/highered/wireless/exercises/p05.pdf
> > http://www.intel.com/education/highered/wireless/labs/l05.pdf
> >
> > You may also find useful the book UPnP Design by Example, A Software Designer's Guide to 

http://www.intel.com/education/highered/wireless/labs/l05.pdf
http://www.intel.com/education/highered/wireless/exercises/p05.pdf
mailto:isn.support@intel.com
mailto:pau.minoves@gmail.com
mailto:isn.support@intel.com
http://www.intel.com/software
mailto:isn.support@intel.com
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Universal Plug and Play by Michael Jeronimo and Jack Weast.  Information about it is found at 
http://www.intel.com/intelpress/upnp/index.htm.
> >
> > I hope this helps.  Please take a look at these materials to see if this is what you seek.  Please 
let me know if it is not, and we can look in another direction.
> >
> > Best regards,
> > Jim A
> > Intel® Software Network Support
> > http://www.intel.com/software
> > email: isn.support@intel.com
> >
> >
> > Intel is a registered trademark of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and 
other countries.
> >
> > *Other names and brands may be claimed as the property of others.
> >
> > A representative of Intel may subsequently contact you (via email) in order to obtain your 
feedback on the quality of the support you received. If you do not wish to participate, simply delete 
the survey email.
> >
> >
> >
> >
> > <===== Received from pau.minoves@gmail.com on 2006-04-12-14.25.44.000000 ======>
> >
> > resulturl: http://www.intel.com/cd/ids/developer/asmo-na/eng/59167.htm
> > formaddr: isn.support@intel.com
> > Subject: For the Support team:, Intel.UPnP C# implementation
> > email: pau.minoves@gmail.com
> > Message: Hi,
> >
> > I looking for documentation for the classes in the Intel's UPnP implementation in C# and how 
they work. All I've are 3 samples from the Intel (Auth)Tools but they don't suffice to get deep 
knowledge of the library.
> >
> > Thanks you in advance
> > x: 56
> > y: 9
> > reqfields: email
> >
> >
> > IMPORTANT NOTE IF YOU REPLY TO THIS EMAIL: Please perform a reply with history so 
that the following identifier "[THREAD_ID:7342642]" is seen in your response email. This will 
insure that your reply is delivered to the proper support team at Intel and will reduce the time it 
takes to receive a response. Thank you.

mailto:pau.minoves@gmail.com
mailto:isn.support@intel.com
http://www.intel.com/cd/ids/developer/asmo-na/eng/59167.htm
mailto:pau.minoves@gmail.com
mailto:isn.support@intel.com
http://www.intel.com/software
http://www.intel.com/intelpress/upnp/index.htm
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