
 

 
 
 
 
 
 

Veu sobre IP per .NET Compact Framework 
 

Protocol d’inicialització de sessió 
SIP 

 
 
 
 
 
 
 

Enginyeria Informàtica 
Universitat Oberta de Catalunya 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alumne:  Samer Ibrahem Fernández 
Consultor: Juan López Rubio 
 
Juny 2006



Protocol d’inicialització de sessió SIP  Pàgina 2 
 

  Pàgina 2 

Índex 
 
Capítol 1. Introducció      Pàgina 6 
 1.1 Justificació del projecte       6 
 1.2 Objectius         7 
 1.3 Enfocament del projecte       7 
 1.4 Planificació         8 
 1.5 Productes obtinguts        11 
 1.6 Descripció dels capítols       11 
 
Capítol 2. .NET Compact Framework      13 

2.1 Introducció         13 
2.2 Arquitectura         13 
 2.2.1 Common Language Runtime     14 
 2.2.2 .NET Compact Framework Class Library    15 
2.3 Llenguatges suportats       16 
2.4 .NET Compact Framework versió 2.0     16 
 2.4.1 Introducció       16 
 2.4.2 Característiques       17 
2.5 Dominis d’aplicació en el .NET Compact Framework   18 
2.6 Gestió de la memòria del terminal      18 
2.7 Sockets en .NET        19 
 2.7.1 Introducció       19 

2.7.2 Protocols de transport      20 
  2.7.2.1 Protocol UDP      20 
  2.7.2.2 Protocol TCP      21 

  2.7.3 Espai de noms Sockets en .NET     22 
 2.8 Per què .NET ?        23 
 
Capítol 3. Veu sobre IP (VoIP)       25 
 3.1 Introducció         25 
 3.2 Característiques principals       25 
 3.3 Arquitectura de xarxa       26 
 3.4. Qualitat del servei        27 
 
Capítol 4. Estudi del protocol SIP       29 
 4.1 Concepte         29 
 4.2 Introducció al protocol SIP       29 
 4.3 Funcionalitat        31 

4.3.1 Introducció       31 
4.3.2 Establiment de la sessió: trucades     33 
4.3.3 Intercanvi de missatges: transaccions    33 
4.3.4 Mètodes        34 

   4.3.4.1 Mètodes bàsics      34 
 4.4 Estructura del protocol SIP       35 
 4.5 Missatgeria SIP        36 
  4.5.1 Línea inicial       37 
  4.5.2 Camps de capçalera      38 

4.5.3 Cos del missatge       39 
4.6 Comportament de l’agent d’usuari      39 

4.6.1 Comportament UAC      39 
4.6.2 Comportament UAS      41 
4.6.3 Diàlegs        42 

 4.7 Exemple de funcionament del protocol SIP     47 
4.7.1 Registre i localització      43 
4.7.2 Autenticació: Basic and Digest Access Authentication  44 
4.7.3 Inici de sessió       47 
4.7.4 Modificació dels paràmetres de la sessió    50 
4.7.5 Finalització de la sessió      51 



Protocol d’inicialització de sessió SIP  Pàgina 3 
 

  Pàgina 3 

4.7.6 Ruta de senyalització forçada     51 
 
Capítol 5. Disseny d’una pila SIP       53 

5.1 Característiques generals       53 
 5.1.1 Capa de presentació      53 
 5.1.2 Capa de negoci       55 
5.2 Diagrama de classes       55 
5.3 Descripció del funcionament      58 

5.3.1 Classes        58 
5.3.2 Funcionament       60 

5.4 Màquina d’estats de l’agent d’usuari      61 
 5.4.1 User Agent Client       61 
 5.4.2 User Agent Server      62 

 
Capítol 6. Descripció de la implementació de la pila SIP   64 

6.1 Característiques tècniques       64 
6.2 Configuració de l’agent d’usuari      65 
6.3 Comunicació interna       66 
6.4 Comunicació amb l’exterior       67 
6.5 Missatges SIP        69 
6.6 Funcionament de la pila SIP      72 

6.6.1 Inicialització de la pila SIP      72 
6.6.2 Execució de peticions d’usuari     73 
6.6.3 Execució de peticions externes i respostes   75 
6.6.4 Fils d’execució: Gestor de peticions    78 

 
Capítol 7. Posada en escena       85 

7.1 Definició de l’entorn        85 
7.2 Registre en un servidor SIP públic      85 
7.3 Petició de capacitats       86 
7.4 Establiment de sessió entre dos agents d’usuari    88 
7.5 Peticions d’un tercer agent d’usuari      94 

 
Capítol 8. Conclusions        96 
 
 
Glossari          97 
Bibliografia          99 
Apèndix A: Guia d’usuari de l’agent d’usuari     100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Protocol d’inicialització de sessió SIP  Pàgina 4 
 

  Pàgina 4 

Índex de figures 
 

Estudi de les tecnologies 
 
Figura 1: Pla de treball I        Pàgina 10 
Figura 2: Pla de treball II        11 
Figura 3: Arquitectura .NET Compact Framework     14 
Figura 4: Classes .NET Framework       15 
Figura 5: Classes .NET Compact Framework      16 
Figura 6: Petició de connexió        20 
Figura 7: Connexió client – servidor       20 
Figura 8: Datagrama UDP        21 
Figura 9: Segment TCP         22 
Figura 10: Exemple d’arquitectura VoIP       26 
Figura 11: Arquitectura xarxa SIP       30 
Figura 12: Pila de protocols        31 
Figura 13: Estructura del protocol       36 
Figura 14: Codis de resposta        38 
Figura 15: Comunicació UAC – UAS       43 
Figura 16: Petició REGISTER        43 
Figura 17: Resposta REGISTER       44 
Figura 18: Petició REGISTER II        45 
Figura 19: Resposta REGISTER II       45 
Figura 20: Petició REGISTER III       46 
Figura 21: Resposta REGISTER III       47 
Figura 22: Exemple trucada SIP       48 
Figura 23: Petició INVITE        49 
Figura 24: Resposta INVITE        50 
Figura 25: Petició BYE         51 
Figura 26: Resposta BYE        51 
Figura 27: Classes de la pila SIP I       56 
Figura 28: Classes de la pila SIP II       57 
Figura 29: Classes de la pila SIP III       57 
Figura 30: Relació entre classes de la pila SIP      58 
Figura 31: Màquina d’estats UAC       62 
Figura 32: Màquina d’estats UAS       63 
 
 
Implementació de codi 
 
Figura 33: Fitxer de configuració       65 
Figura 34: Càrrega del fitxer de configuració      65 
Figura 35: Interfície IUA         66 
Figura 36: Inicialització del socket       67 
Figura 37: Recepció de dades        68 
Figura 38: Notificació dades rebudes       68 
Figura 39: Envia dades         68 
Figura 40: Tanca socket        68 
Figura 41: Estructura missatge SIP       69 
Figura 42: Creació de missatges       69 
Figura 43: Modificació del missatge       70 
Figura 44: Càrrega paràmetres autenticació      70 
Figura 45: Paràmetres d’autenticació       71 
Figura 46: Càlcul de la fórmula Digest       71 
Figura 47: Inicialització de la pila SIP       72 
Figura 48: Peticions d’usuari        73 
Figura 49: Inicialització d’un nou fil d’execució UAC     74 
Figura 50: Peticions d’usuari        74 



Protocol d’inicialització de sessió SIP  Pàgina 5 
 

  Pàgina 5 

Figura 51: Administració de missatges rebuts      76 
Figura 52: Inicialització d’un nou fil d’execució UAS     76 
Figura 53: Gestió del missatge d’un diàleg      77 
Figura 54: Reactivació d’un gestor de peticions      78 
Figura 55: Nova petició usuari        79 
Figura 56: Crea petició OPTIONS       79 
Figura 57: Accepta o rebutja INVITE       80 
Figura 58: Respostes         81 
Figura 59: Nova petició externa        82 
Figura 60: Petició INVITE externa       82 
Figura 61: Petició externa sobre diàleg establert      83 
Figura 62: Finalització de trucades entrants      84 
 
 
Traces de l’avaluació 
 
Figura 63: Configuració dels agents d’usuari      85 
Figura 64: Traça de la petició de registre. fitxer: 7.2_A_logUA.txt   86 
Figura 65: Petició de capacitats fitxer: 7.3_A_logUA.txt     87 
Figura 66: Petició de capacitats fitxer: 7.3_B_logUA.txt     88 
Figura 67: Petició INVITE fitxer: 7.4_B_Apartat_A_logUA.txt    88 
Figura 68: Petició INVITE fitxer: 7.4_A_Apartat_A_logUA.txt    90 
Figura 69: Petició INVITE fitxer: 7.4_A_Apartat_B_logUA.txt    92 
Figura 70: Petició INVITE fitxer: 7.4_B_Apartat_B_logUA.txt    92 
Figura 71: Petició INVITE fitxer: 7.4_A_Apartat_C_logUA.txt    93 
Figura 72: Petició INVITE fitxer: 7.4_B_Apartat_C_logUA.txt    93 
Figura 73: Petició INVITE fitxer: 7.5_C_logUA.txt     94 



Protocol d’inicialització de sessió SIP  Pàgina 6 
 

  Pàgina 6 

Capítol 1. Introducció 
 
 
1.1 Justificació del projecte 
 
La necessitat de comunicació de la humanitat és anterior a qualsevol sistema 
de telecomunicació. L’evolució d’aquest camp ha arribat a un punt en que la 
comunicació és possible en qualsevol part del món, a través dels sistemes 
actuals: xarxes de telefonia mòbil, cablejat, satèl·lits, etc. 
 
Amb aquesta situació, l’objectiu ja no és aconseguir comunicar-se, sinó millorar 
els aspectes d’aquesta comunicació; en concret la qualitat de la comunicació i 
el seu cost. 
 
El desenvolupament d’Internet en els últims anys ha suposat un gran avenç en 
la matèria. La definició d’arquitectures i protocols, juntament amb l’evolució dels 
equips informàtics, fa possible un concepte no contemplat quan es va crear 
Internet; la comunicació multimèdia a través de la xarxa. 
 
Aquesta idea ja no és una novetat; està implementada i comercialitzada. Però 
la seva maduresa no es pot comparar, per exemple, amb el sistema telefònic 
tradicional; encara existeixen limitacions i punts febles que s’intenten superar 
mitjançant nous protocols de comunicació i noves definicions tecnològiques. 
 
Aquest projecte s’emmarca en el concepte de comunicacions a través d’una 
xarxa, i es concreta en un dels camps necessaris per realitzar aquestes 
comunicacions: l’establiment de la sessió. 
 
La pedra angular d’aquest projecte és el protocol SIP. 
 
El protocol d’inicialització de sessions (SIP, Session Initiation Protocol) és un 
protocol de senyalització de la capa d’aplicació que defineix la inicialització, 
modificació i finalització de sessions interactives de comunicació multimèdia 
entre usuaris. Aquestes comunicacions poden ser trucades telefòniques, 
distribució de continguts i conferències multimèdia. (RFC 3261). 
 
Aquest protocol, es pot utilitzar per transmetre informació en forma de fitxers, 
per accedir a serveis web i per aplicacions que, a part de transmetre 
informació, requereixin un nivell d’abstracció superior: un diàleg o una sessió. 
Però des dels seus inicis, aquest protocol ha estat relacionat amb la 
transmissió d’informació multimèdia, i s’ha enfocat cap a la senyalització, 
encarregant-se de gestionar sessions entre dos extrems, negociades a través 
del protocol de descripció de sessions SDP (Session Description Protocol). El 
protocol SIP s’ha desenvolupat per l’IETF (Internet Engineering Task Force). 
 
Les característiques bàsiques d’aquest protocol són la generalització i la 
simplicitat. La primera característica permet que es pugui accedir a serveis 
web, realitzar una trucada d’àudio amb un altre usuari SIP o enviar-li un 
missatge de text. La segona característica es deguda a que aquest protocol 
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pertany al model d’Internet i busca realitzar les operacions de la manera més 
senzilla, per exemple, codificant els missatges en text pla. 
 
Aquest projecte té com a finalitat estudiar el protocol SIP i desenvolupar una 
aplicació que l’implementi. 
 
 
1.2 Objectius 
 
El projecte s’inicia amb el propòsit d’aconseguir els següents objectius: 
 

• Estudiar la tecnologia amb la que es realitzarà el projecte; la tecnologia 
.NET de Microsoft. 

 
• Estudiar el protocol que s’ha d’implementar; la seva estructura, 

funcionalitat i relacions amb altres tecnologies. 
 

• Desenvolupar un component que implementi el protocol estudiat, tenint 
en compte la seva futura integració amb altres components. 

 
• Avaluar la funcionalitat del component desenvolupat en un entorn real. 

 
 
1.3 Enfocament del projecte 
 
Partint dels objectius establerts, l’enfocament del projecte es basa en una sèrie 
de passos que ens permetran cobrir les expectatives proposades. Aquests 
passos es divideixen en dos parts; la primera part serà un estudi teòric de les 
diferents tecnologies que s’aborden en el projecte. La segona part serà 
pràctica, i es basarà en el desenvolupament d’una aplicació que plasmarà 
l’estudi teòric realitzat. 
 
En primer lloc, realitzarem l’estudi de la tecnologia .NET, en la que basarem el 
desenvolupament. Aquest estudi analitzarà aspectes globals de la tecnologia, 
però també tractarà aspectes concrets, que seran necessaris en la 
implementació del sistema que es vol realitzar. 
 
Un cop definia la tecnologia base, analitzarem l’entorn al que està destinat el 
desenvolupament del projecte, definint la relació d’aquest, amb el nostre 
projecte. 
 
Per últim, la part teòrica finalitzarà amb l’anàlisi del protocol que es vol 
implementar, i que és la pedra angular del projecte. En aquest estudi es definirà 
la funcionalitat que ofereix el protocol i les regles bàsiques que proposa. 
 
D’altra banda, amb les dades proporcionades pels diferents estudis teòrics, els 
plantejarà el disseny del sistema que volem desenvolupar. En aquest punt 
definirem l’estructura i la funcionalitat de l’aplicació. 
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Un cop tinguem definit el disseny del sistema, la part pràctica del projecte 
continuarà amb la implementació del component que volem realitzar. En aquest 
apartat s’estudiaran les diferents parts del component per analitzar la seva 
funcionalitat i implementació. 
 
Amb el component resolt, la part pràctica del projecte finalitzarà amb l’avaluació 
d’aquest component en un entorn real. Es realitzaran diferents jocs de proves 
per validar el seu correcte funcionament. 
 
Finalment, realitzarem un anàlisi del projecte desenvolupat. 
 
 
1.4 Planificació 
 

Tasca 1: Inici del projecte 
Definició del projecte i planificació de les activitats. Redacció del 
pla de treball. 
Durada: 3 dies. 

 
Tasca 2: Estudi sobre el .NET Compact Framework 

 2.1 Arquitectura 
Recopilació d’informació sobre l’arquitectura i estructura de la 
plataforma. Descripció de les característiques, evolució i situació 
actual. 
Durada: 3 dies. 

2.1 Versió 2.0 del .NET Compact Framework 
 Anàlisi de la última versió de la plataforma; noves funcionalitats. 

Durada: 1 dia. 
 2.2 Sockets en .NET 
  Estudi i descripció dels Sockets en la plataforma .NET 

Durada: 2 dies. 
 

Tasca 3: Estudi sobre la tecnologia VoIP 
 3.1 Arquitectura 

Estudi de l’arquitectura de la tecnologia VoIP. Anàlisi dels 
protocols que utilitza i les seves relacions. 

  Durada: 2 dies. 
 3.2 Característiques principals 

Funcionalitat de la tecnologia VoIP. 
  Durada: 2 dies. 
 

Tasca 4: Estudi sobre el protocol SIP 
 4.1 Funcionalitat 

Estudi de la funcionalitat que proveeix el protocol d’iniciació de 
sessions. 
Durada: 3 dies. 

 4.2 Missatgeria 
Anàlisi del sistema de missatgeria que implementa el protocol. 
Estudi dels diferents tipus de missatges. 
Durada: 2 dies. 
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 4.3 Comportament d’un agent d’usuari 
Anàlisi de les regles bàsiques que ha de seguir un agent d’usuari 
que implementi el protocol SIP. 
Durada: 3 dies. 

 4.4 Exemple de funcionament 
Il·lustració del funcionament d’un agent d’usuari amb exemples 
reals. 
Durada: 2 dies. 

 
Tasca 5: Disseny de la pila SIP 

 5.1 Definició de la funcionalitat i característiques 
  Anàlisi de la funcionalitat que ha d’implementar la pila SIP. 
  Durada: 5 dies. 
 5.2 Definició del diagrama de classes 
  Estudi dels diferents components que integraran la pila SIP. 
  Durada: 7 dies. 
 

Tasca 6: Implementació de la pila SIP 
 6.1 Definició de components 
  Estudi i implementació de l’arquitectura de la pila SIP. 
  Durada: 4 dies. 
 6.2 Desenvolupament de codi 
  Implementació de la pila SIP en la plataforma .NET 
  Durada: 22 dies. 
 

Tasca 7.- Posada en escena 
 7.1 Joc de proves 

Avaluació del funcionament de la pila SIP, integrada en un agent 
d’usuari bàsic, en un entorn real.  
Durada: 5 dies. 

 7.2 Mesures de rendiment 
  Avaluació del rendiment i qualitat del servei. 
  Durada: 2 dies. 
 

Tasca 8: Anàlisi i conclusions 
Anàlisi del projecte i opinió personal. 

  Durada: 2 dies. 
 

Tasca 9: Documentació del projecte 
 9.1 Memòria del projecte 

Redacció de la memòria del projecte. Documentació dels objectius 
i el seu assoliment. 
Durada: es realitzarà de manera paral·lela al desenvolupament del 
projecte. 

 9.2 Presentació virtual 
  Redacció de la presentació virtual del projecte. 
  Durada: 3 dies. 
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Figura 1: Pla de treball I 
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Figura 2: Pla de treball II 

 
 
1.5 Productes obtinguts 
 
En la part pràctica d’aquest projecte s’ha desenvolupat una pila SIP, que és el 
sistema que implementa el protocol d’inicialització de sessions. Aquest sistema, 
s’integrarà amb un agent d’usuari bàsic, oferint la funcionalitat de gestionar 
sessions i altres peticions amb els diferents elements d’una xarxa SIP pública. 
 
L’ objectiu de la pila SIP serà negociar amb altres agents d’usuari diferents 
peticions com l’establiment d’una sessió o la seva finalització, tornant el control 
a l’agent d’usuari, en els moments oportuns perquè, per exemple, pugui activar 
la pila RTP, que és l’encarregada del transport de dades a través de la sessió 
establerta. 
 
 
1.6 Descripció dels capítols 
 
- Capítol 1: Introducció 

 
- Capítol 2: .NET Compact Framework 

 
Estudi sobre la tecnologia .NET de Microsoft, centrat en el Compact 
Framework, que és la versió proveïda per dispositius mòbils com PDAs, 
PocketPCs, etc. Es farà un estudi general de la tecnologia, destacant 
conceptes concrets necessaris per projecte, com el concepte Socket. 
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- Capítol 3: Veu sobre IP 
 
Estudi sobre la tecnologia de veu sobre IP, que analitza el concepte, les 
característiques principals, i la seva arquitectura. 

 
- Capítol 4: Estudi del protocol SIP 

 
Estudi sobre el protocol d’inicialització de sessions en el que es basa la part 
pràctica d’aquest projecte. En aquest estudi s’analitzen els requeriments 
que planteja el protocol, la seva estructura, i finalment el seu comportament 
i funcionalitat il·lustrats amb exemples pràctics. 

 
- Capítol 5: Disseny d’una pila SIP 

 
En aquest capítol s’exposen els idees bàsiques en les que es basarà el 
desenvolupament de la pila SIP; com l’arquitectura el disseny de classes i 
el funcionament. 

 
- Capítol 6: Descripció de la implementació de la pila SIP 

 
En aquest apartat es descriurà en detall la implementació de la pila, 
destacant les relacions entre els diferents components de la pila, i les 
funcions principals que realitzen. 

 
- Capítol 7: Posada en escena 

 
Un cop implementada la pila SIP, s’avaluarà el seu funcionament en un 
entorn real. Es realitzarà, doncs, un joc de proves contra servidors SIP 
públics. 

 
- Capítol 8: Conclusions 

 
Anàlisi final del projecte i opinió personal. 
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Capítol 2. .NET Compact Framework 
 
 
2.1 Introducció 
 
El .NET Compact Framework és una versió reduïda del .NET Framework y està 
orientat al desenvolupament d’aplicacions per dispositius mòbils, com Pocket 
PCs, PDAs, telèfons mòbils o altres dispositius que utilitzin el sistema operatiu 
Windows CE o Windows CE .NET. 
 
Està format per un subconjunt del .NET Framework, però també conté 
característiques exclusives. Per la seva facilitat d’ús, facilita el pas de 
desenvolupadors d’aplicacions natives pels dispositius mòbils a la plataforma 
.NET, i el pas de desenvolupadors d’aplicacions d’escriptori a la programació 
de dispositius mòbils. 
 
Aquesta plataforma té dos components principals: el Common Language 
Runtime (temps d’execució en llenguatge comú, CLR a partir d’ara), i la llibreria 
de classes del .NET Compact Framework. El primer component, el CLR, és la 
base de la plataforma ja que s’encarrega d’administrar el codi en el moment de 
l’execució, proporcionant serveis essencials com l’administració de la memòria i 
dels subprocessos, al mateix temps que garanteix la seguretat i la precisió. El 
segon component, la llibreria de classes, és una col·lecció de classes 
reutilitzables que es fan servir pel desenvolupament d’aplicacions de manera 
fàcil i ràpida. 
 
Aquesta plataforma s’ha desenvolupat pensant en la portabilitat, tant per 
plataformes Microsoft com per altres fabricants. Qualsevol dispositiu amb el 
.NET Compact Framework pot executar aplicacions de manera independent al 
tipus de dispositiu que sigui (Pocket PC, PDA, telèfon mòbil, etc) 
 
L’eina de desenvolupament proposada per Microsoft pel desenvolupament 
d’aplicacions per dispositius mòbils és el Visual Studio. El desenvolupament 
d’aquestes aplicacions és igual de senzill que la programació d’aplicacions 
d’escriptori pel .NET Framework. A més, Visual Studio proveeix una sèrie de 
tipus de projecte i d’emuladors de dispositius mòbils orientats al 
desenvolupament sobre el .NET Compact Framework. 
 
 
2.2 Arquitectura del .NET Compact Framework 
 
El .NET Compact Framework hereda l’arquitectura sencera del CLR del .NET 
Framework per executar codi administrat. Si el codi està destinat al temps 
d’execució es denomina codi administrat, si no ho està, es denomina codi natiu 
(per exemple embedded Visual C++). 
 
Aquesta plataforma s’integra amb el sistema operatiu Windows CE d’un 
terminal per permetre l’accés a les funcions natives i integrar components 
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natius a l’aplicació. El codi administrat i el codi natiu es pot executar de manera 
concurrent. 
 

 
Figura 3: Arquitectura .NET Compact Framework 

 
 
El .NET Compact Framework utilitza el sistema operatiu Windows CE com a 
base per a certes funcionalitats i per algunes característiques particulars dels 
dispositius. Alguns tipus i paquets, com els formularis windows, els gràfics o els 
web services, han estat reprogramats per executar-se d’una manera més 
eficient als terminals. La integració d’aquesta plataforma amb el sistema 
operatiu Windows CE proveeix: 
 

- Compatibilitat amb la seguretat nativa 
- Integració completa amb els programes de configuració natius 
- Integració amb codi natiu utilitzant el component interop i invocacions a 

la plataforma. 
 
 
2.2.1 Common Language Runtime 
 
CLR proveeix l’entorn d’execució de codi orientat a la plataforma .NET 
Compact Framework. La gestió de d’aquest codi es basa en la gestió de la 
memòria, la gestió dels fils d’execució, la gestió de la seguretat, la verificació de 
codi, la compilació, i altres serveis del sistema. 
 
En temps d’execució s’utilitza la compilació Just In Time (JIT) que possibilita 
l’execució del codi administrat en el llenguatge natiu de la plataforma del 
dispositiu a on hem instal·lat la nostre aplicació. Aquesta eina és important per 
la portabilitat de les aplicacions, ja que l’aplicació es podrà executar en 
qualsevol dispositiu que implementi la plataforma .NET Compact Framework, 
sense necessitat de recompilar o generar nous executables específics pel nou 
dispositiu. 
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També cal destacar que, en una aplicació desenvolupada pel .NET Compact 
Framework, es poden incorporar funcions i rutines emmagatzemades en 
llibreries d’enllaç dinàmic (DLLs), incloent les APIs de Windows CE. La 
plataforma proveeix tipus de dades i suport per estructures per permetre una 
senzilla integració de funcions d’APIs del sistema operatiu Windows CE. 
 
 
2.2.2 .NET Compact Framework Class Library 
 
El Class Library (Llibreria de Classes) és una col·lecció de classes reutilitzables 
que estan estretament lligades amb el CLR. Les aplicacions implementades pel 
.NET Compact Framework utilitzen aquestes llibreries per heretar la seva 
funcionalitat. 
 
.NET Compact Framework és un subconjunt del .NET Framework i per tant, no 
té tota la seva llibreria de classes. Els espais de noms definits a les dues 
plataformes són: 
 

 
Figura 4: Classes .NET Framework 
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Figura 5: Classes .NET Compact Framework 

 
 
2.3 Llenguatges suportats 
 
El .NET Compact Framework suporta dos llenguatges de desenvolupament; el 
C# (CSharp) i el Visual Basic.NET. C# va ser creat per implementar aplicacions 
sota la tecnologia .NET, mentre que Visual Basic .NET és una adaptació del 
llenguatge Visual Basic per la tecnologia .NET. 
 
Un altre restricció del .NET Compact Framework respecte als llenguatges de 
programació és que no es poden combinar en un mateix projecte, com amb la 
plataforma .NET Framework. Això es degut a que, per reduir tamany, no 
s’incorporen les plantilles de classes que permeten aquesta característica. 
 
 
2.4 .NET Compact Framework versió 2.0 
 
2.4.1 Introducció 
 
La versió 2 del .NET Compact Framework inclou característiques noves i 
suporta més classes del .NET Framework. També inclou millores en algunes 
àrees com la compilació Just In Time, el col·lector de brossa, els Web Services 
i l’accés a dades. 
 
En aquesta nova versió, de la plataforma .NET Framework, es suporta: dominis 
d’aplicació, mètodes anònims, suport criptogràfic, millores de la classe DataSet, 
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millores per events, millores per excepcions, noves codificacions per la 
globalització, millores en la integració d’ensamblats, suport de l’autenticació 
NTLM i del nou protocol de xarxa IPv6, suport de MSMQ (cues de missatges), 
suport de classes parcials, claus de registre, ports sèrie, accés a dades (SQL 
Server), millores en la classe String, nous mètodes per la classe Threading i, 
finalment, millores en el tractament XML. 
 
A part de les noves característiques que suporta del .NET Framework, la 
plataforma .NET Compact Framework implementa una sèrie de funcionalitats 
que són exclusives d’aquesta plataforma, com l’espai de noms 
Microsoft.WindowsCE.Forms, que proveeix més controls per la interfície 
d’usuari. 
 
2.4.2 Característiques 
 
La versió 2.0 del .NET Compact Framework ofereix una millora substancial 
respecte de la versió anterior. Aquestes són algunes de les característiques 
que cal tenir en compte a l’hora d’actualitzar la versió: 
 
• Les aplicacions s’executen més ràpidament 
 
L’increment del rendiment de les aplicacions era el primer objectiu de la versió 
2.0. Aquest increment s’ha aconseguit, per una banda, millorant parts de codi, i 
per un altre banda, refent àrees senceres de la plataforma. Aquests canvis 
s’han portat a terme en els nivells més baixos de la plataforma, per garantir un 
millor funcionament en totes les aplicacions. 
 
Una de les àrees que ha estat replantejada en la nova versió ha estat la 
manera en la que la plataforma assigna la memòria. Per exemple, en la versió 
1.0 del Compact Framework, es podia assignar 1 milió de petits objectes per 
segon, mentre que en la versió 2.0 es pot assignar 7,5 milions de petits 
objectes per segon. 
 
• Augment de la productivitat en la codificació 
 
La codificació es simplifica gràcies a una sèrie de factors nous en aquesta 
versió: 

- Noves característiques del llenguatge com els tipus genèrics i mètodes 
anònims. 

- Nova infraestructura per reduir el codi que s’ha d’implementar per 
interaccionar amb els components natius del dispositiu. 

- Extensió de les llibreries de classes. S’han afegit propietats, mètodes i 
events, així com noves classes. 

- Nou editor Visual Studio 2005 i nou suport en l’emulació de l’execució. 
 
• Millora en la depuració i manteniment 
 
S’han afegit noves capacitats per simplificar la correcció d’errors quan es troba 
un fallo al sistema. Aquestes capacitats inclouen aplicacions de traces, eines 
de monitorització i eines de localització i tractament d’excepcions. 
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• Millora en el desenvolupament d’aplicacions segures 
 
Existeixen tres aspectes que milloren la seguretat de les aplicacions; el primer 
és que la versió 2.0 del compact framework està més integrada amb el model 
de seguretat del sistema operatiu Windows CE. El segon aspecte és 
l’automatització del Visual Studio per depurar en dispositius que requereixen 
confiança, ja que Visual Studio pot signar els binaris abans de instal·lar-los en 
el dispositiu. Finalment, la principal millora ve donada per la presència d’un 
nou conjunt de llibreries de classes de criptografia, que permeten encriptar 
dades i signar fitxer d’una manera més simple. 
 
• Reducció del temps en l’accés a dades 
 
L’accés a dades és crític en dispositius mòbils, que tenen pocs recursos. 
Aquest accés s’ha millorat gràcies al component SQLMobile 2005, que 
augmenta el rendiment en l’emmagatzemament de dades. 
 
• Compatibilitat amb versions anteriors 
 
La versió 2.0 del .NET Compact Framework és totalment compatible amb la 
versió 1.0. Qualsevol aplicació implementada per la versió 1.0, continuarà 
funcionant en la nova versió. 
 
 
2.5 Dominis d’aplicació en el .NET Compact Framework 
 
Totes les aplicacions de la plataforma .NET Compact Framework s’executen 
dintre d’una construcció de temps d’execució anomenada domini d’aplicació. La 
plataforma assegura que tots els recursos gestionats per una aplicació en 
execució s’alliberen i retornen al control del sistema operatiu quan l’aplicació 
finalitza. 
 
Els dominis d’aplicació proveeixen una sèrie d’avantatges sobre l’execució 
d’aplicacions, com l’aïllament d’errors, la millora de la robustesa, i la seguretat, 
sense requerir el suport del sistema operatiu. 
 
La plataforma .NET Compact Framework no té restriccions al comportament del 
servidor de domini d’aplicació. El servidor de domini d’aplicació pot ser una 
extensió d’una consola utilitzada per engegar i aturar programes. En sistemes 
d’aplicacions dinàmiques, com Windows, el servidor de domini d’aplicació pot 
ser una extensió del carregador d’aplicacions, per tant, les aplicacions de la 
plataforma .NET Compact Framework poden ser engegades i aturades utilitzant 
el mateix mecanisme que les aplicacions natives. 
 
 
2.6 Gestió de la memòria del terminal 
 
Una de les característiques més importants del .NET Compact Framework és 
l’eficiència en la utilització dels recursos dels dispositius mòbils, especialment 
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en quant a la gestió de la memòria, ja que els terminals no tenen perquè 
implementar una gestió de memòria per maquinari (Hardware Memory 
Management Unit, MMU). 
 
Les característiques de memòria d’aquesta plataforma són: 
 

- Mida d’emmagatzemament de la plataforma: 1.35Mb / 1.55Mb 
- Requeriment de memòria RAM per l’execució: ~0.5 Mb (depèn de 

l’aplicació) 
- Mida d’aplicacions: 5Kb – 100Kb 

 
El .NET Compact Framework està dissenyat per  ser implementat en dispositius 
amb característiques comunes com poca memòria, alimentació per bateries, 
disc dur opcional, etc. Per això, intenta utilitzar la memòria de manera òptima; 
no s’accedeix a la memòria RAM fins que no s’executa una aplicació, allibera la 
memòria quan l’aplicació finalitza i es llancen excepcions quan s’accedeix a 
memòria que no pertany a l’aplicació. Quan hi ha poca memòria disponible, la 
plataforma elimina estructures de dades internes que no són utilitzades per 
l’aplicació en execució, i quan l’aplicació necessita més memòria de la 
disponible, la plataforma finalitza l’aplicació i allibera tots els recursos que 
consumia. 
 
Windows CE .NET crea un servidor de domini d’aplicació quan es vol executar 
una aplicació de .NET Compact Framework; el servidor de domini d’aplicació 
engega les aplicacions i el CLR. Les aplicacions de .NET Compact Framework 
utilitzen l’espai de codi i l’espai de dades de la mateixa manera que les 
aplicacions natives. 
 
 
2.7 Sockets en .NET 
 
2.7.1 Introducció 
 
En molts sistemes, és necessari l’intercanvi d’informació entre diferents 
computadors. Perquè pugui haver aquest intercanvi, els computadors s’han de 
comunicar entre ells, i aquí apareix el concepte de socket. Un socket és la 
relació entre dos ports de dos ordinadors. Entenem per “port” una 
entrada/sortida d’informació d’un ordinador. 
 
Sun (http://www.sun.com/) dóna la següent definició per socket: 
 
Un socket és un terminal d’un enllaç de comunicació bidireccional entre dos 
programes que s’executen en xarxa. 
 
Els sockets es basen en el concepte client – servidor, a on un client fa una 
petició, i el servidor la serveix. Normalment, un servidor té un socket associat a 
un port específic a través del que escolta peticions de connexió de clients. A 
l’altra banda, el client, que coneix el nom del servidor i el port pel qual espera 
connexions,  i li envia una petició de connexió. 
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Figura 6: Petició de connexió 

 
Si el servidor accepta la connexió pot obrir un nou socket associat al mateix 
port per continuar escoltant noves peticions, i servir la petició rebuda mitjançant 
el socket original. 
 

 
Figura 7: Connexió client - servidor 

 
Un cop la connexió ha estat establerta, el client ja es pot comunicar amb el 
servidor mitjançant el canal bidireccional obert. 
 
D’altra banda, cal destacar que podem implementar dos tipus de comunicació;  
orientada a la connexió o no orientada a la connexió. Aquests modes de 
comunicació depenen del protocol de transport utilitzat. 
 
La comunicació orientada a la connexió es basa en l’establiment d’una 
connexió entre el socket servidor i el socket client, que s’utilitzarà per enviar 
paquets (o segments) d’extrem a extrem de manera ordenada. 
 
La comunicació no orientada a la connexió es basa en l’enviament de paquets 
(o datagramas) a on es defineix el destinatari. Aquests paquets poden arribar 
amb un ordre diferent al qual han estat enviats. 
 
 
2.7.2 Protocols de transport 
 
Els protocols de transport són la interfície entre els nivells orientats a l’aplicació 
i els nivells orientats a la xarxa dintre de la jerarquia de protocols TCP/IP. En 
aquesta jerarquia, es defineixen dos protocols de transport; TCP (orientat a la 
connexió) i UDP (no orientat a la connexió). 
 
La informació enviada durant la comunicació és empaquetada pels protocols 
del nivell de transport. Així doncs, els bytes que s’envien amb el protocol TCP 
reben el nom de “segment TCP”, mentre que els enviats mitjançant el protocol 
UDP reben el nom de “datagrama”. 
 
 
2.7.2.1 Protocol UDP 
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El protocol UDP és no orientat a la connexió. És un protocol senzill, i molt útil 
per aplicacions que requereixen pocs retards. Les característiques principals 
són: 
 

- Proporciona multiplexació; és a dir, la possibilitat enviar paquets a 
diferents aplicacions identificades per la direcció (IP + Port). 

- No garanteix la fiabilitat. No es pot assegurar que cada datagrama enviat 
per un sistema sigui rebut pel sistema amb el que volem establir la 
comunicació. 

- No manté l’ordre amb el que s’han enviat els datagrames. Els 
datagrames podran arribar, doncs, desordenats. 

- Cada datagrama existeix de manera independent de la resta de 
datagrames. 

- Al ser no orientat a la connexió, no proporciona cap control d’errors de 
flux; encara que si utilitza mecanismes de detecció d’errors, de manera 
que si detecta un error en un datagrama, el descarta. 

 

 
Figura 8: Datagrama UDP 

 
Existeixen diferents protocols de nivell d’aplicació que utilitzen UDP com a 
protocol de transport: 
 
NFS (Network File System) RFC 1094 
SNMP (Simple Network Management Protocol) RFC 1448 
DNS (Domain Name Server) RFC 1035 
 
 
2.7.2.2 Protocol TCP 
 
El protocol TCP és orientat a la connexió. Les dades enviades a través 
d’aquest protocol reben el nom de segment TCP. Les característiques generals 
són: 
 

- Cada capçalera ha d’implementar tots els mecanismes del protocol; el 
seu tamany és bastant gran. 

- Requereix establiment de connexió i tancament de connexió. 
- Proporciona fiabilitat mitjançant el control de flux, el control d’errors i el 

control de la congestió. 
- Els segments poden arribar desordenats (per sota està el protocol IP 

que és no orientat a la connexió), per tant, TCP els ha de reordenar 
abans de passar-los a l’aplicació. 
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Figura 9: Segment TCP 

 
Existeixen diferents protocols de nivell d’aplicació que utilitzen TCP com a 
protocol de transport: 
 
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) RFC 821 
FTP (File Transfer Protocol) RFC 959 
HTTP (Hyper Text Transport Protocol) RFC 1945 
 
 
2.7.3 Espai de noms Sockets en .NET 
 
L’espai de noms “System.Net.Sockets” del .NET Framework proveeix una 
implementació de la interfície de Sockets de Windows per desenvolupar 
aplicacions que accedeixen a la xarxa. 
 
Les classes TcpClient, TcpListener i UdpClient encapsulen els detalls de la 
creació de connexions TCP i UDP a la xarxa, mentre que la classe Socket 
proveeix el conjunt de mètodes i propietats necessàries per les comunicacions 
de xarxa. 
 
La classe Socket permet implementar la transferència de dades de manera 
síncrona i asíncrona, utilitzant diferents protocols, llistats a l’enumeració de 
ProtocolType. 
 
Així doncs, si l’aplicació que implementarà aquesta classe només requereix un 
thread (només s’executa un fil d’execució), es recomana utilitzar comunicacions 
síncrones.  
 

- Si utilitzem un protocol no orientat a la connexió com UDP, Els mètodes 
que s’utilitzaran seran SendTo per enviar un datagrama a un sistema 
remot, i ReceiveFrom per rebre un datagrama.  

- Si utilitzem un protocol orientat a la connexió com TCP, el servidor 
escoltarà peticions de connexió mitjançant el mètode Listen, i acceptarà 
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una connexió amb el mètode Accept. El client connectarà amb el 
servidor mitjançant el mètode Connect. Per enviar i rebre dades 
s’utilitzaran els mètodes Send i Receive. 

 
D’altra banda, si l’aplicació que implementarà el socket és multi thread 
(s’executa en diferents fils d’execució), es recomana la utilització del tipus 
d’operació asíncron. 
 

- Si utilitzem un protocol no orientat a la connexió com UDP, s’utilitzaran 
els mètodes BeginSendTo i EndSendTo per enviar datagrames, i 
BeginReceiveFrom i EndReceiveFrom per rebre datagrames. 

- Si utilitzem un protocol orientat a la connexió com TCP, el client utilitzarà 
els mètodes BeginConnect i EndConnect per connectar a un servidor 
remot, i el servidor utilitzarà els mètodes BeginAccept i EndAccept per 
acceptar connexions entrants. Els mètodes transmetre dades són 
BeginSend i EndSend per enviar dades i BeginReceive i EndReceive per 
rebre dades. 

 
 
2.8 Per què .NET ? 
 
Existeixen diferents raons per adoptar la tecnologia .NET. Aquestes són les 
més importants: 
 
1.- La tecnologia .NET importa de Windows 2000 el control de processos. 
Monitoritza l’estat de les aplicacions i les aïlla de la resta. Les aplicacions es 
poden mantenir actives sense problemes. 
 
2.- Es millora la tècnica de compilació i de cache; s’augmenta l’eficiència. 
 
3.- El model de programació és senzill. Les llibreries de classes proveeixen 
molta funcionalitat (com la gestió de memòria). El programador no s’ha de 
preocupar de nivells més baixos. 
 
4.- La seguretat d’accés a codi s’ha actualitzat. A partir de l’origen d’una 
aplicació, segons la política de seguretat, es poden prendre decisions sobre 
l’execució d’una aplicació o els accessos que pot tenir als recursos del sistema. 
 
5.- La tecnologia COM interop crea una capa al voltant dels components COM i 
Windows perquè puguin ser accedits des d’aplicacions .NET 
 
6.- La instal·lació d’aplicacions .NET es simplifica. No és necessari registrar 
components; només cal copiar el directori de l’aplicació. 
 
7.- La tecnologia .NET proveeix un model de programació unificat per 
desenvolupar aplicacions tant per ordinadors personals com per dispositius 
mòbils. La portabilitat està garantida gràcies al .NET Framework. 
 
8.- Es millora el suport a serveis web. Els serveis web es basen en els 
estàndards XML, SOAP i HTTP. 
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9.- La tecnologia .NET suporta més de 20 llenguatges de programació. 
Components programats en diferents llenguatges de programació poden 
interactuar fàcilment. 
 
10.- L’accés a dades és més flexible i eficient gràcies a ADO.NET. 
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Capítol 3. Veu sobre IP (VoIP) 
 
 
Segons la Comissió de Comunicacions  dels Estats Units (www.fcc.gov) la veu 
sobre IP és la tecnologia que permet realitzar una trucada telefònica utilitzant 
una connexió de banda ampla a Internet en comptes d’una línia telefònica 
analògica. 
 
L’estàndard VoIP va ser definit a l’any 1996 per la Unió Internacional de 
Telecomunicacions (http://www.itu.int). Aquest estàndard proporciona una sèrie 
de normes que tenen com a objectiu que els fabricants puguin evolucionar de 
manera conjunta i consensuada. 
 
 
3.1 Introducció 
 
El creixement i la implantació de les xarxes IP, tant en local com de manera 
remota, el desenvolupament tècniques avançades de digitalització de veu, 
mecanismes de control i priorització de tràfic, protocols de transmissió en 
temps real, així com l’estudi de nous estàndards que permetin la qualitat de 
servei en xarxes IP, han creat un entorn a on es possible transmetre telefonia 
sobre IP. 
 
A més, s’ha de sumar el fenomen Internet que, junt amb el potencial estalvi 
econòmic derivat d’aquest tipus de tecnologia, fa que la veu sobre IP sigui un 
punt estratègic molt important. 
 
Avui en dia, la telefonia IP comença a veure el seu futur gràcies a la 
convergència de la tecnologia. Això no significarà, però, que les xarxes 
telefòniques actuals hagin de desaparèixer; sinó que hi haurà, almenys de 
manera temporal, una coexistència entre les dues plataformes, amb la 
interconnexió necessària. 
 
El concepte original es simple: es tracta de transformar la veu en paquets 
d’informació administrables per una xarxa IP. Cal destacar que existeixen 
protocols de comunicació  per reservar cert ample de banda a la xarxa per tal 
de garantir la qualitat de la comunicació. 
 
Existeixen gateways (passarel·les) que permeten intercomunicar les xarxes de 
telefonia tradicional amb les xarxes de dades. Així doncs, la veu pot ser 
obtinguda des d’un telèfon comú. De fet, un sistema telefònic podria desviar les 
seves trucades cap a Internet perquè, un cop s’arribi al servidor més proper, la 
trucada es pugui tornar a traduir a dades analògiques i es transmeti a un 
telèfon comú. 
 
 
3.2 Característiques principals 
 
Les característiques principals d’aquest estàndard són les següents: 
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- Permet el control del tràfic per la xarxa. Per aquesta raó les possibilitats 

de que es produeixin caigudes importants del rendiment disminueixen. 
- És independent del tipus de xarxa física que el suporta; permet la 

integració amb les grans xarxes IP actuals. 
- És independent del maquinari utilitzat. 
- Permet ser implementat tant mitjançant programari com mitjançant 

maquinari. 
- Permet la integració de vídeo. 

 
 
3.3 Arquitectura de xarxa 
 
L’estàndard VoIP defineix tres elements fundamentals en la seva estructura: 
 

- Terminals: Són els substituts dels telèfons actuals. Es poden 
implementar tant per programari com per maquinari. 

- Gatekeepers: Són el centre de tota organització VoIP; els substituts de 
les centraletes actuals. Normalment s’implementen per programari. 
Totes les comunicacions passarien per aquest sistema. 

- Gateways: Són els enllaços amb la xarxa telefònica tradicional. 
 
En la següent figura podem veure un exemple de l’arquitectura d’una xarxa per 
VoIP: 
 

 
Figura 10: Exemple d’arquitectura VoIP 

 
La tecnologia VoIP compren diferents protocols i estàndards que s’implementen 
a diferents nivells de l’estructura. Els més importants són: 
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ITU és la Unió Internacional de Telecomunicacions; una organització que 
pertany a Nacions Unides, a on els governs i el sector privat coordinen les 
xarxes i els serveis de telecomunicacions globals. (http://www.itu.int/) 
 
IETF és la Força de Treball de l’ Enginyeria de Internet que intenta determinar 
com Internet i els protocols de Internet treballen, així com definir els estàndards 
prominents. (http://www.ietf.org)  
 
H.323: és una recomanació de ITU que defineix els sistemes de comunicació 
multimèdia basats en paquets. Es a dir, defineix una arquitectura distribuïda per 
crear aplicacions multimèdia, incloent VoIP. 
 
H.248: és una recomanació de ITU que defineix el protocol de Control 
Gateway. H.248 es també referit com IETF RFC 2885 (MEGACO), i defineix 
una arquitectura centralitzada per crear aplicacions multimèdia, incloent VoIP. 
 
MGCP: també conegut com IETF 2705, defineix una arquitectura centralitzada 
per crear aplicacions multimèdia, incloent VoIP. 
 
RTP: defineix un protocol de transport en temps real, també conegut com IETF 
RFC 1889. RTP proveeix el transport per portar la porció àudio / multimèdia de 
la comunicació. Aquest protocol es utilitzat per tots els protocols de 
senyalització de VoIP. 
 
SIP: és un protocol definit per IETF i proposat com a estàndard per inicialitzar, 
modificar i finalitzar sessions d’usuari interactives, que implica elements 
multimèdia com veu, vídeo, missatgeria instantània, etc. 
 
 
3.4. Qualitat del servei 
 
EL principal problema que tenen avui en dia les aplicacions de IP, és garantir la 
qualitat del servei sobre una xarxa IP. La qualitat del servei no es pot garantir 
en base als retards i l’ample de banda; és necessari tenir en compte els 
següents conceptes: 
 

- Codificació: La veu s’ha de codificar per poder ser transmesa per una 
xarxa IP. Per aquest motiu s’utilitzen Codecs que garanteixen la 
codificació i compressió de l’àudio o vídeo, que després s’hauran de 
descodificar i descomprimir per poder generar un so o una imatge útil. 
Segons el Codec utilitzat en la transmissió s’utilitzarà més o menys 
ample de banda. 
 
Els Codecs més utilitzats en VoIP, especificats per la ITU-T 
(http://www.itu.int/ITU-T/) són G.711, G723.1 i el G.729. 

 
- S’han de tenir en compte els diferents retards que podem tenir: retard 

per codificació, retard algorítmic, retard per paquetització, retard de 
serialització, retard per búffer, retard per commutador de xarxa i retard 
pel búffer estabilitzador. 
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- La supressió de silencis atorga més eficiència a l’hora de realitzar una 

transmissió de veu, ja que s’aprofita millor l’ample de banda al 
transmetre menys informació. 

 
- S’ha de tenir en compte la compressió de capçaleres aplicant els 

estàndards RTP/RTCP. 
 

- S’ha de prioritzar els paquets que requereixen menor latència. 
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Capítol 4. Estudi del protocol SIP 
 
 
4.1 Concepte 
 
Segons l’ RFC 3261: 
 
Session Initiation Protocol (SIP) és un protocol de senyalització de control de la 
capa d’aplicació per crear, modificar i finalitzar sessions amb un o més 
participants. Aquestes sessions inclouen trucades telefòniques a través de 
Internet, distribucions multimèdia i conferències multimèdia. 
 
Session Initiation Protocol (Protocol d’iniciació de sessió, SIP a partir d’ara) és 
un protocol per gestionar sessions, i, per tant, té la capacitat de crear, modificar 
i finalitzar una sessió. Les “invitacions” de SIP utilitzades per crear sessions, 
transporten la descripció de la sessió que permet als participants posar-se 
d’acord en un conjunt d’elements compatibles. També cal destacar que aquest 
protocol pot treballar sobre diferents protocols de transport. 
 
El protocol SIP utilitza uns elements anomenats servidors proxy per la 
realització d’una sèrie de tasques o serveis com ajudar a encaminar les 
peticions cap a la localització actual dels usuaris, autenticar i autoritzar als 
usuaris per servir les peticions rebudes, o per proveir una sèrie de 
característiques i funcionalitats als usuaris. És important comentar que aquest 
protocol també proveeix una funció de registre que permet als usuaris notificar 
la seva localització actual per ser utilitzada pels servidors proxy a l’hora de 
servir les diferents peticions que puguin rebre. 
 
 
4.2 Introducció al protocol SIP 
 
Tant a la telefonia tradicional com a la telefonia IP, els enginyers sempre han 
fet una clara distinció entre dues fases d’una trucada de veu. La primera fase 
és la configuració de la trucada, i inclou tots els detalls necessaris perquè dos 
telèfons puguin parlar. Un cop la configuració s’ha realitzat, la trucada entra en 
una fase d’intercanvi de informació entre els telèfons i aquest intercanvi de 
paquets de veu pot ser realitzat amb un bon nombre de protocols diferents. En 
el món de la veu sobre IP (VoIP a partir d’ara), el protocol SIP s’utilitza en la 
primera fase; és un protocol de configuració de la trucada que treballa en la 
capa d’aplicació. 
 
Una sessió es considera un intercanvi de informació entre una associació de 
participants, i són moltes les aplicacions de comunicació que requereixen la 
creació i gestió d’una sessió per l’intercanvi de dades a través d’una xarxa. La 
implementació d’aquestes aplicacions és complicada per les característiques 
dels usuaris; ja que els participants es poden moure entre diferents terminals, 
es poden adreçar amb múltiples noms i es poden comunicar en diferents 
opcions multimèdia, inclús de manera simultània. Com ja hem dit abans, 
existeixen diferents protocols definits per l’intercanvi d’aquesta informació 
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multimèdia, i el protocol SIP treballa de manera complementària a aquests 
protocols per habilitar als terminals (agents d’usuari o user agents) la capacitat 
de descobrir-se entre ells i concertar les característiques de la sessió que volen 
compartir. Els agents d’usuari poden ser clients: User Agent Client (UAC a 
partir d’ara), o de servidors: User Agent Server (UAS a partir d’ara). També cal 
destacar que el protocol SIP defineix la creació d’una infraestructura de 
servidors de xarxa (anomenats servidors proxy) a on els UA poden enviar 
registres, invitacions a sessions i altres peticions. 
 

 
Figura 11: Arquitectura xarxa SIP 

 
SIP va ser dissenyat per ser la manera general de configuració de sessions 
multimèdia entre un grup de participants. Per aquest motiu, a part de ser 
utilitzat en trucades telefòniques simples també es pot fer servir per configurar 
“trobades” multimèdia (intercanvi d’àudio i vídeo), conferències de missatgeria 
instantània, etc. SIP és independent del protocol de transport i del tipus de 
sessió que s’estableix, però s’utilitza amb altres protocols per construir una 
arquitectura multimèdia completa. 
 
Aquesta arquitectura inclourà protocols com Real Time Transport Protocol 
(RTP) per transportar informació en temps real, Real Time Streaming  Protocol 
(RTSP) per controlar l’entrega de d’elements multimèdia, Media Gateway 
Control Protocol (MEGACO) per controlar les passarel·les a la xarxa pública de 
telefonia, i, Session Description Protocol (SDP, a partir d’ara) per descriure una 
sessió multimèdia. 
 
Exemple d’integració de protocols: 
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Figura 12: Pila de protocols 

 
És important destacar que SIP no és un sistema de comunicacions per realitzar 
conferències o videoconferències com ho podria ser el l’estàndard H.323; més 
aviat és un altre component en l’entramat del IETF per transmetre informació 
multimèdia i crear una arquitectura de control. Així, SIP pot interactuar amb: 
 

- RSVP (RFC 2205) per la reserva de recursos. 
- RTP (RFC 1889) per transmetre informació en temps real i disposar de 

certa informació sobre la qualitat del servei que s’està oferint. 
- SAP (Session Announcement Protocol) per donar a conèixer sessions 

multimèdia sobre xarxes multicast. 
- SDP (RFC 2327) per descriure quin tipus de sessió multimèdia es vol 

crear mitjançant SIP. 
 
SIP no proporciona serveis. SIP proporciona unes normes que poden ser 
utilitzades per crear serveis. SIP pot localitzar un usuari i enviar-li un objecte 
que pot ser un descriptor de sessions SDP per establir una conferència, però 
aquest objecte també pot ser un fitxer binari o un descriptor de descarrega de 
fitxer, etc. 
 
 
4.3 Funcionalitat 
 
4.3.1 Introducció 
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SIP és un protocol de control de la capa d’aplicació que pot establir, modificar i 
finalitzar tant sessions multimèdia com trucades telefòniques per Internet i 
també pot convidar participants a sessions multimèdia ja existents. De manera 
transparent, aquest protocol suporta mapeig de noms i redireccionament de 
serveis, habilitant la mobilitat dels usuaris, que poden mantenir un identificador 
extern visible, de manera independent a la seva localització en la xarxa. SIP 
treballa amb els estàndards IPv4 i IPv6. 
 
SIP suporta cinc funcions per establir i finalitzar comunicacions multimèdia: 
 
User location and registration (Localització i registre d’usuaris) 
Determina si un terminal pot ser utilitzat en una comunicació. Per exemple 
determina quins terminals podran participar en una trucada. 
 
User availability (Disponibilitat d’usuaris) 
Determina la disponibilitat del terminal trucat per ser afegit a la comunicació. 
Per exemple determina si un terminal contestarà una trucada. 
 
User capabilities (Capacitats d’usuaris) 
Determina el tipus i paràmetres de la comunicació multimèdia a utilitzar. Per 
exemple concertar el codificador de veu suportat pels membres. 
 
Session setup (Configuració de sessió) 
Establiment dels paràmetres de sessió tant a l’emissor com al receptor. Per 
exemple, SIP notifica a un terminal que el seu telèfon ha sonar.  
 
Session management (Gestió de sessió) 
Transferència i finalització de sessions, modificació de paràmetres de sessió i 
invocació de serveis. Per exemple afegir un altre membre a la conferència. 
 
El protocol SIP proveeix primitives que poden ser utilitzades per implementar 
diferents serveis. Una mateixa primitiva pot ser utilitzada per implementar més 
d’un servei, per exemple, SIP pot localitzar un usuari i entregar-li un objecte en 
la seva posició; aquest objecte, com a primera opció, pot ser una descripció de 
sessió definida amb el protocol SDP i per tant pot ser utilitzat pels terminals per 
concertar els paràmetres d’una sessió, i com a segona opció, aquest objecte 
pot ser utilitzat per entregar un identificador del creador de la comunicació, per 
tal d’implementar un servei d’identificació de trucades. 
 
SIP està basat en el model de transacció petició – resposta. Aquest model, 
similar al protocol HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), consisteix en una 
petició a un servidor, que invoca a un mètode o funció, i una o més respostes a 
aquesta petició. 
 
Algunes peticions poden ser enviades en un diàleg. Un diàleg és una relació 
SIP punt a punt entre dos agents d’usuari que persisteix durant un cer temps. 
Aquest diàlegs faciliten la seqüència de missatges i l’encaminament de les 
peticions entre els agents d’usuari. 
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Aquest protocol també proveeix una sèrie de serveis de seguretat. Aquests 
serveis inclouen l’autenticació, la integritat, la codificació i privacitat de serveis i 
la prevenció denial-of-service. 
 
 
4.3.2 Establiment de la sessió: trucades 
 
En el protocol SIP, una trucada té associada un codi únic que identifica a tots 
els participants en una sessió multimèdia invitats pel mateix agent. Una trucada 
pot donar lloc a una branca de trucades, identificada per la combinació del codi 
de la trucada i l’origen i el destinatari. Cada trucada dintre d’aquesta branca es 
distingeix mitjançant un número seqüencial. 
 
Cada missatge de senyalització conté l’identificador de la trucada, amb 
l’objectiu de que els servidors proxy només hagin de mantenir l’estat de cada 
resposta individual i no la conferència sencera. 
 
La fase d’inicialització de sessions requereix una sèrie de funcions que podem 
dividir en dos grups: 
 
• Localització i disponibilitat del destinatari, i selecció de l’agent d’usuari. 
 

Les respostes dels servidors SIP poden contenir una llista amb la 
descripció dels diferents terminals als que té accés un destinatari, a on 
també es pot especificar les capacitats i direccions de cada un d’ells. 

 
• Negociació dels tipus de dades i de la seva codificació. 
 

El mètode d’inicialització de sessió del protocol SIP conté una llista amb els 
tipus de dades i codificacions que es pretenen utilitzar en la sessió. Quan la 
sessió és de dos participants, l’usuari que origina la invitació proveeix 
informació sobre el tipus de sessió que vol establir, i el destinatari de la 
invitació proporciona, en la seva resposta, un subconjunt de la llista 
original, indicant quins tipus està disposat a utilitzar. Aquest model de 
negociació rep el nom de “oferta / resposta” i s’ha definit pel protocol SDP. 
 
SIP també ofereix altres mètodes per preguntar per les capacitats d’un 
agent abans d’intentar establir una sessió. 

 
 
4.3.3 Intercanvi de missatges: transaccions 
 
L’intercanvi de missatges entre dos agents d’usuari es realitza en el context 
d’una transacció. Una transacció SIP es realitza mitjançant la comunicació de 
missatges entre un client i un servidor, des de  que el client envia el primer 
missatge fins que el servidor respon amb una resposta definitiva. 
 
Cada transacció, doncs, està formada per una petició i per totes les respostes 
que aquesta petició pot originar. Els missatges d’una transacció s’identifiquen 
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per una sèrie de valors continguts a cada missatge, que no es repeteixen en 
altres transaccions. 
 
Si el protocol de transport utilitzat és TCP, tots els missatges pertanyents a una 
transacció s’enviaran per la mateixa connexió. 
 
El disseny del protocol SIP contempla la definició progressiva de nous tipus de 
transaccions, que complementen als tipus bàsics definits en l’especificació 
inicial, perquè es puguin afegir nous serveis de manera transparent pels 
servidors que no els implementin. 
 
 
4.3.4 Mètodes 
 
El protocol SIP especifica una sèrie de mètodes per implementar la seva 
funcionalitat, definits al RFC 3261, RFC 2976, RFC 3265 i RFC 3262: 
 
REGISTER:  Registre de URL 
OPTIONS:  Preguntar per opcions i capacitats 
INVITE:  Inicialització de sessió 
ACK:   Reconeixement de INVITE 
BYE:   Finalització de sessió 
CANCEL:  Cancel·lació de INVITE 
INFO:   Transport d’informació en trucada 
PRACK:  Reconeixement provisional 
COMET:  Notificació de precondició 
REFER:  Transferència a un altre URL 
SUSCRIBE:  Requerir notificació d’esdeveniment 
UNSUSCRIBE: Cancel·lació de notificació d’esdeveniment 
NOTIFY:  Notificació d’esdeveniment 
MESSAGE:  Missatge instantani 
 
 
4.3.4.1 Mètodes bàsics 
 
Els mètodes bàsics del protocol SIP definits al RFC 3261 són: 
 

- Mètode OPTIONS: 
 
Aquest mètode es fa servir per sol·licitar informació, a un agent d’usuari 
o a un servidor, sobre les seves capacitats. 

 
- Mètode REGISTER: 

 
Els missatges REGISTER proporcionen la localització d’un agent 
d’usuari als servidors de registre. Els agents d’usuari clients notifiquen 
en aquests servidors les direccions en les que es troben. Les respostes 
a aquests missatges poden contenir informació de configuració pels 
agents d’usuari. 
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- Mètode INVITE 
 
Aquest mètode pertany a la petició d’inici de sessió. La petició conté 
informació sobre l’adreça origen i l’adreça destí de la trucada, 
l’assumpte, la prioritat i els sistemes intermediaris pels que passa la 
trucada. La petició també conté dades sobre la descripció de la 
informació multimèdia que es pretén intercanviar en la sessió (mitjançant 
el protocol SDP). Aquest mètode també s’utilitza per modificar les 
característiques d’una sessió, tornant a enviar la petició amb les noves 
característiques. 

 
- Mètode ACK: 

 
Els missatges d’aquest tipus serveixen per confirmació de peticions 
d’inici de sessió. L’agent d’usuari client generarà un missatge ACK per 
confirmar que ha rebut la resposta final d’acceptació corresponent a la 
invitació. 

 
- Mètode BYE: 

 
Aquest missatge s’envia per indicar que es vol finalitzar la sessió que 
s’havia establert. 

 
- Mètode CANCEL: 

 
El missatge CANCEL té com a objectiu cancel·lar una petició d’inici de 
sessió que encara no ha rebut una resposta final. La cancel·lació no està 
garantida ja pot ser que l’agent d’usuari que ha rebut la petició d’inici de 
sessió no respongui o no la pugui atendre. Aquest mètode mai finalitzarà 
una sessió ja establerta. 

 
 
4.4 Estructura del protocol SIP 
 
El protocol SIP està estructurat en capes, i, per tant, el seu comportament es 
descriu amb una sèrie d’estats independents amb poca interacció entre ells. 
 
La primera capa del protocol descriu la seva codificació i sintaxi. La seva 
codificació s’especifica mitjançant una gramàtica augmentada en la forma 
Backus-Naur (BNF). 
 
La segona capa és la capa de transport. Aquesta capa defineix cóm un client 
envia peticions i rep les respostes i cóm un servidor rep peticions i envia les 
respostes a través de la xarxa. 
 
La tercera capa és la capa de transacció. Una transacció en el protocol SIP es 
correspon amb una petició enviada per un client a un servidor, i totes les 
respostes a aquesta petició enviades pel servidor al client. La capa de 
transacció gestiona les transmissions de la capa d’aplicació, la relació entre 
petició i resposta, i els timeouts de la capa d’aplicació. La capa de transacció té 
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un component client anomenat client de la transacció, i un component servidor 
anomenat servidor de la transacció, els quals estan representats per una 
màquina d’estats finita. Qualsevol tasca portada a terme per un UA es realitza 
mitjançant transaccions. 
 
La següent capa és la capa usuari de transacció (Transaction User, TU a partir 
d’ara). Cada entitat definida al protocol SIP és un TU. Quan un TU vol enviar 
una petició crea una instància del client de transacció i li passa la petició amb la 
direcció IP de destí, el port i el transport amb el que enviar la petició. Un TU 
també pot cancel·lar una transacció iniciada pel seu client de transacció; en 
aquest cas envia una petició al servidor per finalitzar el procés iniciat, torna a 
l’estat en el que es trobava abans d’iniciar la transacció, i genera un error 
específic per aquesta transacció. 
 
Els usuaris de transacció són la base que distingeix cada element definit al 
protocol SIP (UAC, UAS, servidors proxy i registradors). El comportament del 
UAC i del UAS depèn del mètode a processar, però existeixen una sèrie de 
regles per tots els mètodes. Aquestes regles governen la construcció de les 
peticions per part dels UAC i el processament d’una petició i la generació de la 
resposta per part dels UAS. 
 
L’esquema següent mostra les diferents capes de l’estructura SIP: 
 

 
Figura 13: Estructura del protocol 

 
 
4.5 Missatgeria SIP 
 
El protocol SIP està basat en missatges de text, i utilitza la codificació UTF-8 
(8-bit Unicode Transformation Format). L’objectiu del protocol és l’establiment 
d’una sessió entre dos usuaris, i en aquest sentit, és necessari un intercanvi de 
missatges. Els missatges SIP poden ser de dos tipus: una petició d’un client a 
un servidor, o una resposta d’un servidor a un client. 
 
L’estructura de les peticions i de les respostes és similar a la de les peticions i 
respostes del protocol HTTP. Aquests tipus de missatges consisteixen en una 
línea inicial, un o més camps de capçalera, una línea en blanc indicant el final 
de la capçalera i, de manera opcional, un cos del missatge. 

Usuari de Transacció (TU) 

Transacció 

Transport 

Sintaxi 

component 
servidor 

component 
client 
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Pels noms dels camps, la sintaxi no distingeix entre majúscules i minúscules, i, 
excepte en la primera línia, es poden incloure espais lliurament. Els camps de 
la capçalera amb valors múltiples es poden especificar en una sola línia, 
separats per comes. 
 
 
4.5.1 Línea inicial 
 
La línea inicial d’un missatge de petició és la línea de petició. Aquesta línea 
conté el nom del mètode requerit, el identificador URI requerit i la versió del 
protocol. Aquests tres camps han d’estar separats per un espai en blanc, i la 
línea ha de finalitzar amb un salt de carro. 
 
El camp mètode defineix sis mètodes que poden ser requerits: 
 
REGISTER: Per registrar la informació de contacte. 
INVITE: Per inicialitzar una sessió. 
ACK: Per confirmar la recepció de la resposta. 
CANCEL: Per cancel·lar la petició. 
BYE: Per finalitzar la sessió. 
OPTIONS: Per consultar les característiques d’un servidor. 
 
Al següent camp s’informa de l’adreça a on està destinada la petició. Aquesta 
adreça és del tipus SIP URI i indica l’usuari o el servei al que es vol accedir. 
 
El tercer camp de la línea de petició informa de la versió del protocol SIP que 
s’està utilitzant. Aquesta cadena de text és “case-sensitive” i per tant s’ha 
d’escriure en majúscules. 
 
D’altra banda, la línea inicial d’un missatge de resposta s’anomena línea d’estat 
i és la manera de diferenciar una resposta d’una petició. Aquesta línea conté la 
versió del protocol SIP utilitzada, un codi de resposta (o codi d’estat) de tres 
dígits, i una descripció d’aquest codi de resposta. Cada un dels tres camps està 
separat per un espai en blanc. 
 
El codi d’estat és un enter que indica el resultat de la petició per part del 
servidor, mentre que el següent camp descriu aquest codi. El codi d’estat està 
orientat a ser tractat per una aplicació, i la seva descripció només té un valor 
informatiu de cara a les persones. 
 
El primer dígit del codi d’estat té un valor de categorització classificar el tipus de 
resposta. Els següents dígits informen de la resposta dintre de la categoria. Les 
categories definides al protocol SIP/2.0 són: 
 
1xx: (Provisional) La petició s’ha rebut i s’està processant. 
2xx: (Acceptat) L’acció s’ha rebut correctament, s’ha entès i s’ha acceptat. 
3xx: (Reenviat) Es necessita un altre acció per completar la petició. 
4xx: (Error de client) La petició conté algun error de sintaxi o no pot ser 
satisfeta pel servidor. 
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5xx: (Error de servidor) El servidor ha fallat al satisfer una petició correcta. 
6xx: (Error global) La petició no pot ser servida en cap servidor. 
 
Existeixen molts codis de resposta, però els més importants són: 
 
Codi Descripció Codi Descripció 
100 trying 483 too many hops 
180 ringing 484 address incomplete 
200 OK 485 ambiguous 
300 multiple choices 486 busy here 
301 moved permanently 487 request cancelled 
302 moved temporaly 488 not acceptable 
400 bad request 500 server internal error 
401 unauthorized 501 not implemented 
403 forbidden 502 bad gateway 
404 not found 503 service unavailable 
407 proxy authetication required 504 gateway time-out 
408 request timeout 505 version not supported 
420 bad extension 600 busy 
480 temporarily unavailable 601 decline 
481 call leg does not exist 604 does not exist 
482 loop detected 606 not acceptable 

Figura 14: Codis de resposta 
 
 
4.5.2 Camps de capçalera 
 
Els camps de capçalera d’un missatge SIP són similars al protocol HTTP tant 
en sintaxi com en la semàntica. El format de definició d’un camp de capçalera 
és: 
 
nom_del_camp dos_punts valor_del_camp 
To: jaime <sip:jaime@serverdomain.com> 
 
També es poden definir múltiples camps de capçalera amb el mateix nom i 
combinar-los en un camp amb els valors separats per “,”. El format seria: 
 
nom_del_camp dos_punts valor_del_camp (coma valor_del_camp) 
Route: <sip:carol@asterisk.com>,<sip:maria@obelix.com> 
 
També es dóna el cas en el que un camp de capçalera contingui paràmetres 
definits pel parell nom_del_paràmetre=valor_del_paràmetre, separats per “;”. El 
seu format és: 
 
Contact: <sip:nanu@panoramix.com>;expires=240 
 
Alguns camps de capçalera només tenen sentit en la petició (camps de petició) 
o en la resposta (camps de resposta). En el cas en que un camp d’aquest tipus 
estigui en un missatge al que no pertany, per exemple, si ens trobem un camp 
de petició en un missatge de resposta, ha de ser ignorat. 
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Els camps de capçalera Via, From, To, Call-ID i CSeq han d’estar presents en 
tots els missatges, i identifiquen de manera única cada missatge dintre de cada 
trucada. Els camps From i To contenen una URL SIP, mentre que el camp Call-
ID és un identificador únic per cada invitació o per tots els missatges de registre 
d’un agent d’usuari. Aquest camp relaciona les peticions amb les respostes. El 
camp CSeq és un nombre enter que indica el número d’ordre del missatge en 
la trucada; el seu valor s’incrementa per cada nou missatge d’una transacció. 
 
 
4.5.3 Cos del missatge 
 
Els missatges, a part de la capçalera, poden contenir, de manera opcional, un 
cos del missatge. La interpretació d’aquest cos en una petició, depèn del 
mètode requerit, i la interpretació en la resposta depèn del codi de resposta del 
missatge. 
 
El tipus del cos del missatge ha d’estar informat al camp de capçalera “Content-
Type”. Si el cos té alguna codificació o compressió, aquesta ha d’estar 
informada al camp de capçalera “Content-Encodint”. En cas de no tenir-ne, 
aquest camp s’ha d’ometre. La longitud del cos del missatge s’ha d’informar al 
camp de capçalera “Content-Length”. 
 
En una petició INVITE, normalment s’utilitza aquest camp per informar les 
característiques de la sessió que es vol iniciar, mitjançant el protocol SDP.  
 
 
4.6 Comportament de l’agent d’usuari 
 
Un agent d’usuari representa un terminal dintre d’una xarxa SIP. L’agent 
d’usuari, pot generar peticions quan, per exemple, vol realitzar una trucada, i 
pot respondre peticions quan, per exemple, vol contestar una trucada entrant. 
Així doncs, l’agent d’usuari conté un agent d’usuari client (UAC) que genera 
peticions i un agent d’usuari servidor (UAS) que les respon. 
 
Les peticions es poden generar per decisió de l’usuari o per un altre estímul 
extern, mentre que les respostes es poden generar per decisió de l’usuari, per 
un estímul extern o com a resultat de l’execució d’un programa. 
 
Quan un agent d’usuari client genera una petició, aquesta es transmet a través 
dels servidors proxy fins a l’agent d’usuari servidor, que respon a la petició pel 
mateix camí. 
 
El comportament d’un agent d’usuari depèn del mètode de la petició i de si la 
petició i les respostes estan incloses en un diàleg. A continuació veurem el 
comportament del UAC i del UAS fora d’un diàleg. 
 
 
4.6.1 Comportament UAC 
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Una petició generada per un UAC ha de contenir els camps To, From, CSeq, 
Call-ID, Max-Forwards i Via. Aquests camps proveeixen la informació 
necessària per encaminar els missatges, encaminar les respostes, limitar la 
propagació del missatge, ordenar els missatges i identificar-los. Aquests camps 
complementen la línia de petició (request-line), que conté informació sobre el 
mètode, la direcció URI destí i la versió SIP utilitzada. 
 

- Request URI: 
 
El valor d’aquest camp en un missatge inicial és el mateix que el del 
camp To, amb l’excepció de la petició de registre, a on el camp Request 
URI identifica l’adreça del servidor SIP de registre i el camp To l’adreça 
pública de l’usuari. Així doncs, aquest camp contindrà l’adreça SIP URI 
del destinatari de la petició. 

 
- To: 

 
Aquest camp especifica el destinatari lògic de la petició. Conté una SIP 
URI o una SIPS URI que identifica el destinatari, i permet informar el 
nom associat a aquesta adreça que s’ha de mostrar. 

 
- From: 

 
Aquest camp especifica la identitat lògica del creador de la petició. Igual 
que en el camp To, aquest camp conté una adreça URI, i, de manera 
opcional, el nom associat a aquesta adreça que s’ha de mostrar. Es pot 
utilitzar una adreça anònima per amagar la identitat del creador de la 
petició. 

 
- Call-ID: 

 
Per identificar una sèrie de missatges s’utilitza aquest camp, que serà el 
mateix per totes les peticions i respostes enviades pels agents d’usuari 
en un diàleg. Serà el mateix en les diferents peticions de registre d’un 
agent d’usuari. En una nova petició, aquest valor ha de ser escollit pel 
UAC, de manera que sigui únic i identifiqui la sèrie de missatges. 

 
- CSeq: 

 
Aquest camp identifica l’ordre dels diferents missatges en les 
transaccions. Consisteix en un nombre enter seqüencial i el nom del 
mètode de la petició. 

 
- Max-Forwards: 

 
Aquest camp limita el nombre d’elements pels quals passa un missatge 
fins arribar al destinatari. Consisteix en un número enter que es va 
decrementant fins arribar a 0 o fins arribar al destinatari. Si arriba a 0, 
s’ha de generar una resposta de codi 483. 
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- Via: 
 
El camp Via indica el transport utilitzat per la transacció i identifica la 
localització a on la resposta ha de ser enviada. El UAC que genera una 
petició ha d’informar aquest camp perquè li pugui arribar la resposta 
generada pel UAS. 

 
Un cop s’ha processat la destinació de la petició aplicant procediments DNS, 
aquesta arribarà al UAS definit al camp Request-URI, tenint en compte els 
camps Route que poden existir, i que encaminaran la petició entre els diferents 
servidors proxy. 
 
Finalment, el UAC rebrà una resposta a la seva petició, i haurà de processar-la. 
Aquesta resposta contindrà un codi que indicarà l’estat de la seva petició i, a 
partir d’aquest codi, el UAC haurà de decidir el següent pas. Els codis de les 
respostes, com ja hem dit abans, es poden classificar en respostes provisionals 
(1xx), respostes d’acceptació (2xx), respostes de reenviament (3xx) i respostes 
d’error (4xx o 5xx).  
 
 
4.6.2 Comportament UAS 
 
En el moment en que un UAS rep una petició fora d’un diàleg, hi ha una sèrie 
de regles que ha de seguir, de manera independent al mètode de la petició. 
 
Un cop la petició ha estat autenticada o no necessita autenticació, el UAS 
comprova el mètode de la petició. Si no suporta el mètode, enviarà una 
resposta d’error 405 Method Not Allowed. Després, analitzarà els camps de la 
capçalera, ignorant aquells que no reconegui. 
 
Els camps To i Request-URI determinen el destinatari de la petició. Si el UAS 
no el reconeix, retornarà una resposta d’error 403 Forbidden, 404 Not Found o 
416 Unsupported URI scheme. El següent camp que cal examinar és el camp 
Require, a on el UAC indica les extensions que espera que el UAS suporti. Si el 
UAS no les suporta, contestarà un 420 Bad Extension. 
 
Si el procés de la petició continua endavant, el UAS analitzarà el camp Body i 
els camps de la capçalera que el descriuen; Content-Type, Content-Language, 
Content-Encoding, etc. Si no reconeix el tipus del Body, respondrà un 415 
Unsupported Media Type. 
 
Un cop el UAS ha analitzat les dades necessàries de la petició, generà una 
resposta depenent de la màquina d’estats i dels estímuls externs que pugui 
rebre. Així doncs, si rep una invitació per iniciar una sessió, el UAS contestarà 
amb una resposta provisional 100 Trying i 180 Ringing i esperarà la decisió de 
l’usuari. Si aquest despenja el telèfon, enviarà una resposta 200 OK, si no pren 
cap decisió,  el UAS finalitzarà la trucada i enviarà una resposta 487 Request 
cancelled i si l’usuari no accepta la trucada, llavors enviarà una resposta 488 
Not acceptable. 
 



Protocol d’inicialització de sessió SIP  Pàgina 42 
 

  Pàgina 42 

Per altres peticions, com OPTIONS, el UAS generarà el missatge, amb les 
seves capacitats, i amb el mateix codi que utilitzaria si la petició fos un INVITE. 
D’aquesta manera, un UAC, enviant una petició OPTIONS, sabrà les capacitats 
del UAS i el seu estat; per exemple, si rep un 486 Busy Here sabrà que el UAS 
està comunicant i ja no li enviarà una petició INVITE. 
 
 
4.6.3 Diàlegs 
 
Un diàleg representa una relació SIP punt a punt entre dos agents d’usuari, que 
té certa durada de temps; és el context a on s’interpreten els missatges SIP. El 
diàleg facilita la seqüència i l’encaminament de missatges entre els dos agents 
d’usuari. 
 
L’identificador d’un diàleg s’associa amb tots els missatges que s’envien dintre 
d’aquest diàleg, i consisteix en l’identificador de la trucada Call-ID més un tag 
en els camps To i From del missatge. 
 
Un diàleg s’estableix a partir d’una resposta 2xx, encara que es pot establir un 
diàleg en estat inicial amb respostes provisionals 1xx. A partir d’una petició 
INVITE, si el UAC que ha generat la petició rep una resposta 200 OK, ja es pot 
establir el diàleg; la confirmació ACK s’enviarà a través d’ell. 
 
Un cop el diàleg s’ha establert, els diferents agents d’usuari que el formen 
poden adoptar el paper de UAC i UAS depenent de les decisions dels usuaris. 
També cal destacar que totes les peticions que s’envien a través del diàleg, 
haurien de contenir els camps Record-Route i Contact, que donen informació 
sobre l’encaminament dels missatges. 
 
 
4.7 Exemple de funcionament del protocol SIP 
 
Tal i com hem vist, la comunicació entre dos agents d’usuari segueix el següent 
esquema, en el que un agent d’usuari fa de client, i l’altre fa de servidor:  
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Figura 15: Comunicació UAC - UAS 

 
 
4.7.1 Registre i localització 
 
El procés de registre és un dels pilars bàsics del protocol SIP. Aquest procés 
permet que els servidors proxy coneguin les possibles localitzacions dels seus 
usuaris, que poden ser varies, i les ordenin d’acord a una prioritat especificada 
per l’usuari. 
 
En aquest exemple, parlarem Bob i el seu agent d’usuari. Bob engega el seu 
telèfon mòbil SIP, que té configurada l’adreça “sip:bob@192.0.2.4”. Aquesta 
adreça es pot generar a partir del nom d’usuari de Bob i de la seva IP actual, o 
es pot configurar manualment. Aquesta adreça, doncs, serà variable, i canviarà 
cada cop que s’engegui el telèfon. 
 
Bob també té una adreça pública a on els seus amics el poden trobar; 
“sip:bob@biloxi.com”. Aquesta adreça li ha donat el servidor SIP al qual es va 
subscriure i és estàtica. Així doncs, sembla evident que s’haurà d’establir una 
relació entre les dues adreces. Amb aquest objectiu, Bob envia una petició 
REGISTER al seu servidor indicant la seva adreça pública i la seva adreça 
actual. La petició que envia, doncs, és: 
 

REGISTER sip:registrar.biloxi.com SIP/2.0 
Via: SIP/2.0/UDP bobspc.biloxi.com:5060;branch=z9hG4bKnashds7 
Max-Forwards: 70 
To: Bob <sip:bob@biloxi.com> 
From: Bob <sip:bob@biloxi.com>;tag=456248 
Call-ID: 843817637684230@998sdasdh09 
CSeq: 1826 REGISTER 
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Contact: <sip:bob@192.0.2.4> 
Expires: 7200 
Content-Length: 0 

Figura 16: Petició REGISTER 
 
El camp SIP URI del request-line conté l’adreça del servidor de registre de Bob, 
que generalment serà el seu proxy. En el camp de capçalera Contact indicarem 
l’adreça actual de Bob durant el temps especificat en el camp Expires. Els 
camps To i From contenen l’adreça pública de Bob. 
 
La resposta del servidor a la petició de Bob és la següent: 

 
SIP/2.0 200 OK 
Via: SIP/2.0/UDP bobspc.biloxi.com:5060;branch=z9hG4bKnashds7;received=192.0.2.4 
To: Bob <sip:bob@biloxi.com>;tag=2493k59kd 
From: Bob <sip:bob@biloxi.com>;tag=456248 
Call-ID: 843817637684230@998sdasdh09 
CSeq: 1826 REGISTER 
Contact: <sip:bob@192.0.2.4> 
Expires: 7200 
Content-Length: 0 

 
Figura 17: Resposta REGISTER 

 
En aquest moment l’adreça pública de Bob està relacionada amb la seva 
adreça actual. El servidor ja sap que l’adreça “sip:bob@biloxi.com” es troba a 
l’adreça 192.0.2.4. 
 
 
4.7.2 Autenticació: Basic and Digest Access Authentication 
 
En punt anterior hem vist un exemple de registre en un servidor. Però aquest 
exemple és trivial i no es correspon a la realitat ja que no implementa cap tipus 
de seguretat. Avui en dia la seguretat és un factor molt important, i més encara 
a Internet. En aquest cas concret, el servidor hauria de validar que l’agent 
d’usuari és realment qui diu ser, i per fer-ho, utilitzarà un procediment 
d’autenticació. 
 
Al RFC 2617 s’especifiquen dos tipus d’autenticació; Basic i Digest 
Authentication. Aquests mecanismes es basen en una parell usuari / 
contrasenya per identificar a l’usuari, amb la diferència que el tipus Basic ho fa 
en text pla i el tipus Digest utilitza la codificació mitjançant una sèrie 
d’operacions amb l’usuari, la contrasenya i uns valor aleatoris, utilitzant 
funcions de hash. La majoria de servidors SIP utilitzen el tipus Digest, ja que és 
més segur (el protocol HTTP també utilitza aquest sistema). Passem a analitzar 
el seu funcionament; basant-nos en un exemple del servidor SipCenter 
(www.sipcenter.com):  
 
Partim de la base de que l’usuari ja coneix el seu nom d’usuari i la seva 
contrasenya. Tal i com hem vist en l’exemple anterior, l’usuari envia una petició 
genèrica de registre al servidor, ja que encara no sap si necessita autenticació: 
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REGISTER sip:10.20.30.20 SIP/2.0 
To: < sip:ua2@sipcenter.com > 
From: < sip:ua2@sipcenter.com > 
Call-ID: -1189109688-503913370@10.20.30.20 
CSeq: 1 REGISTER 
Via: SIP/2.0/UDP 10.20.30.20 
Contact: < sip:ua2@10.20.30.20 > 
Expires: 3600 
Content-Length: 0 

Figura 18: Petició REGISTER II 
 
El camp SIP URI del request-line és l’adreça del servidor de registre de 
SipCenter. Els camps To i From contenen l’adreça pública de l’usuari, i el camp 
Contact conté l’adreça actual de l’usuari. La resposta del servidor és: 

 
SIP/2.0 401 Unauthorized 
< sip:ua2@sipcenter.com > To: ; tag=C1C3349813C4000000E4DBA5351E 
From: < sip:ua2@sipcenter.com > 
CSeq: 1 REGISTER 
Call-ID: -1189109688-503913370@10.20.30.20 
Via: SIP/2.0/UDP 10.20.30.20 
WWW-Authenticate: Digest realm="Ubiquity Software Corporation", 
nonce="e4dba705a63c87d3047... 
ed8d7bca05919d352f5baeb", opaque="1234567890abcedef", stale=false, 
algorithm=MD5, qop="auth, auth-int" 
l: 0 

Figura 19: Resposta REGISTER II 
 
El servidor ha respost amb un error per requerir autenticació. En aquesta 
resposta, el servidor ha afegit el camp WWW-Authenticate, que és el que 
l’agent d’usuari farà servir per autenticar-se. 
 
En aquest camp, tenim els següents paràmetres: 
 

- realm: és una cadena de text que indica als usuaris quin parell usuari / 
contrasenya han d’utilitzar. 

- domain: és una llista de SIP URIs, separades per comes, que contenen 
tots els servidors que permeten el registre en aquest realm. 

- nonce: és una cadena de text generada pel servidor de manera aleatòria 
en cada resposta d’error del servidor. Es farà servir com a paràmetre de 
’algoritme Digest. 

- opaque: és una cadena de text generada pel servidor que haurà de ser 
copiada per l’agent d’usuari en la següent petició. 

- stale: és un flag per indicar que la petició rebuda anteriorment és 
correcta, però amb el paràmetre nonce caducat. 

- algorithm: és una cadena de text que indica quin algoritme de hash hem 
fer servir; per defecte és MD5. 

- qop-options: és una directiva opcional que indica la qualitat de protecció 
requerida per aquesta operació. 

 
Un cop rebuda aquesta resposta, l’agent d’usuari utilitzarà els valors rebuts en 
aquest camp per calcular, mitjançant l’algoritme Digest, les dades que haurà 
d’enviar en la següent petició. 
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Un cop calculats els valors finals, l’agent d’usuari torna a enviar la petició de 
registre al servidor de SipCenter: 

 
REGISTER sip: 10.20.30.20 SIP/2.0 
To: < sip:ua2@sipcenter.com > 
From: < sip:ua2@sipcenter.com > 
Call-ID: -1189109688-503913370@10.20.30.20 
CSeq: 2 REGISTER 
Via: SIP/2.0/UDP 10.20.30.20 
Contact: < sip:ua2@10.20.30.20 > 
Expires: 3600 
Content-Length: 0 
Authorization: Digest username="test", realm="Ubiquity Software Corporation", 
nonce="e4dba705a63c87d304... 
7ed8d7bca05919d352f5baeb", uri="sip:193.195.52.152", algorithm=MD5, qop=auth-int, 
cnonce="e4dba728ce583398ac1aa8a667... 
130b69fad9a2b2c2", nc=00 000001, opaque="1234567890abcedef", 
response="083a0befad19154e0169b6 120e3cd0bb" 

Figura 20: Petició REGISTER III 
 
L’agent d’usuari ha afegit el camp Authoriation en la nova petició. Aquest camp 
té els següents paràmetres: 
 

- response: cadena de dígits hexadecimals calculada segons el mètode 
Digest. Aquesta cadena prova que qui l’ha generat coneix la 
contrasenya. 

- username: nom d’usuari especificat per aquest realm 
- uri: és una còpia del SIP URI de la petició. Es duplica perquè pot haver 

algun proxy entre el servidor de registre i l’agent d’usuari que modifiqui el 
SIP URI del request-line. 

- qop: indica la qualitat en la protecció que l’usuari aplica a la petició. 
- cnonce: és una cadena de text generada pel client per proporcionar 

major protecció. És obligatori utilitzar-la si s’especifica una directiva qop. 
- nc: comptabilitza el nombre de peticions que el client envia al servidor de 

registre utilitzant el valor cnonce associat. És obligatori utilitzar-la si 
s’especifica una directiva qop. 

 
Un cop explicats els paràmetres del camp Authorization, passem a veure com 
s’han calculat. 
 
La fórmula per calcular el paràmetre response és: 
 
• Si qop és auth o auth-int: 

 
request-digest = <”> <KD(H(A1), unq(nonce-value) 
    “:”nc-value 
    “:”unq(cnonce-value) 
    “:”unq(qop-value) 
    “:”H(A2)) <”> 

 
• Si qop no existeix 

 
request-digest  = <”> <KD(H(A1), unq(nonce-value)”:”H(A2))><”> 
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La funció unq(X) indica que X és una cadena sense cometes. La funció H(X) 
indica que s’aplica l’algoritme de hash sobre X. La funció KD(secret, data) 
indica que s’aplica l’algoritme de hash a la concatenació amb “:” dels 
paràmetres. Així doncs tenim que: 
 
request-digest = <”><KD(H(A1),unq(nonce-value)”:”H(A2))><”> = 
= H(concat(H(A1),”:”,(unq(nonce-value)”:”H(A2))) = 
 
Els paràmetres A1 i A2 són: 
 
A1 = unq(username-value) ”:” unq(realm-value) ”:” password 
 
• Si no s’especifica qop, o és “auth”: 

 
A2 = Method ”:” digest-uri-value 

 
• Si qop és “auth-int” llavors: 

 
A2 = Method “:” digest-uri-value “:” H(entity-body) 

 
Entity-body són totes les capçaleres SIP que enviem en la petició de registre. 
 
Un cop enviada la segona petició de registre amb el camp Authorization 
calculat, el servidor ens respon: 

 
SIP/2.0 200 OK 
To: < sip:ua2@sipcenter.com >;tag=C1C3349813C4000000E4DBA5351E 
From: < sip:ua2@sipcenter.com > 
CSeq: 2 REGISTER 
Call-ID: -1189109688-503913370@10.20.30.20 
Via: SIP/2.0/UDP 10.20.30.20 
Contact: < sip:ua2@10.20.30.20 >;action=proxy;expires=3599 
Expires: Fri, 23 Feb 2001 15:15:08 GMT 
l: 0 

Figura 21: Resposta REGISTER III 
 
Finalment, el servidor ens ha acceptat la petició de registre. Ara, l’usuari ja està 
registrat al servidor de SipCenter. Cal destacar, que el servidor, per validar 
l’agent d’usuari, ha realitzat el mateix càlcul que ell, ja que també coneix el 
parell usuari / contrasenya. Al obtenir els mateixos resultats, la petició és 
acceptada. 
 
 
4.7.3 Inici de sessió 
 
El següent exemple, comú en la bibliografia referent al protocol SIP, mostra de 
manera simple la utilització del protocol SIP en un cas concret en el que s’ha de 
localitzar un terminal, negociar amb aquest terminal els paràmetres de sessió 
per establir una nova sessió i donar-la per finalitzada quan calgui. 
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Figura 22: Exemple trucada SIP 

 
Tal i com es mostra a la figura 1, el cas es basa en un intercanvi missatges SIP 
entre dos usuaris; Alice i Bob. Alice, mitjançant el seu terminal SIP, vol realitzar 
una trucada telefònica a través de Internet, el destí de la qual és Bob, que 
també disposa d’un terminal SIP. A la figura també es mostren dos servidors 
proxy, dels que depenen els participants; Alice depèn del servidor Atlanta i Bob 
del servidor Biloxi. 
 
Alice truca a Bob utilitzant el seu identificador SIP, que és del tipus Uniform 
Resource Identifier (Identificador Uniforme de Recursos) anomenat SIP URI. 
Aquest identificador té un format similar al de una adreça de correu electrònic, i 
normalment conté el nom d’usuari i el servidor al que pertany. En el nostre 
exemple, l’identificador de Bob seria sip:bob@biloxi.com a on biloxi.com és el 
domini del proveïdor de serveis SIP de Bob. En el cas de l’Alice, tenim que el 
seu identificador és sip:alice@atlanta.com.  
 
Abans de començar, però, es realitza una operació comú en SIP que és el 
registre. El registre és la manera que tenen els servidors de conèixer la 
localització actual dels usuaris. En la inicialització i en intervals periòdics el 
telèfon SIP envia al servidor (anomenat registrador SIP) missatges 
“REGISTER” associats amb la URI de l’usuari. Un usuari pot registrar més d’un 
terminal. 
 
La comunicació comença amb una transacció originada per l’Alice en la que 
envia una petició “INVITE” a Bob, utilitzant el seu identificador SIP URI. A la 
capçalera d’aquesta petició s’envien les dades sobre els identificadors de 
l’origen i el destí de la petició, l’adreça de tornada de la petició, la descripció i 
tamany del cos del missatge, etc. Els detalls de la sessió no es defineixen a 
través del protocol SIP, però el cos del missatge pot contenir aquesta 
informació utilitzant el protocol de descripció de sessions SDP. 
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INVITE sip:bob@biloxi.com SIP/2.0 
Via: SIP/2.0/UDP pc33.atlanta.com;branch=z9hG4bK776asdhds 
Max-Forwards: 70 
To: Bob <sip:bob@biloxi.com> 
From: Alice <sip:alice@atlanta.com>;tag=1928301774 
Call-ID: a84b4c76e66710@pc33.atlanta.com 
CSeq: 314159 INVITE 
Contact: <sip:alice@pc33.atlanta.com> 
Content-Type: application/sdp 
Content-Length: 142 
 

Figura 23: Petició INVITE 
 
El terminal de l’Alice no coneix la localització de Bob ni del servidor SIP al 
domini biloxi.com, per això el seu terminal envia la petició al servidor del seu 
propi domini atlanta.com. Aquest servidor SIP es pot configurar al terminal de 
l’Alice, o es pot descobrir per exemple per DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol). El servidor SIP del domini atlanta.com és un servidor proxy que rep 
peticions i les reenvia cap al seu destinatari. En el nostre exemple, el servidor 
proxy rep la petició “INVITE” de l’Alice i respon el missatge “100 Trying” per 
notificar que ha rebut la petició i que està treballant per encaminar la petició 
rebuda cap al seu destinatari. En aquesta resposta s’envien els mateixos 
paràmetres definits a la petició per tal de que el terminal de l’Alice pugui 
relacionar aquesta resposta amb la petició realitzada. El servidor proxy de 
atlanta.com localitza el servidor proxy de biloxi.com, a través per exemple del 
DNS (Domani Name Service), obté la seva direcció IP i reenvia la petició. 
Abans de reenviar la petició, però, afegeix la seva direcció de retorn en un altre 
camp “Via” de la capçalera (recordem que el camp “Via” de la capçalera ja 
conté l’adreça de retorn de l’Alice). El servidor proxy de biloxi.com rep la petició 
i contesta amb un “100 Trying” per indicar que està processant la petició. 
Aquest servidor consulta la seva base de dades o servei de localització per 
obtenir la IP actual de Bob. Un cop trobada, el servidor proxy afegeix un altre 
camp “Via” amb la seva adreça a la capçalera de la petició i la reenvia cap al 
terminal SIP de Bob. 
 
La petició ha arribat al seu destí. El telèfon SIP de Bob rep la petició “INVITE” i 
avisa a Bob de que té una trucada de Alice; el telèfon sona. En aquest moment, 
el telèfon envia la resposta “180 Ringing” per indicar que el telèfon està sonant i 
que Bob pot contestar la trucada o no. Aquesta resposta s’encamina a través 
dels dos servidors proxy, en direcció contraria, cap al terminal de l’Alice. En 
aquest cas no es necessita fer cap localització ni utilitzar el DNS ja que als 
camp “Via” de la capçalera estan les adreces de destí. Així doncs, cada 
servidor proxy, quan rep el missatge, elimina el seu camp “Via” i reenvia la 
resposta cap a la següent adreça, informada en el següent camp “Via”. 
 
En rebre aquesta resposta, el telèfon SIP de l’Alice indica que el telèfon de Bob 
està sonant, mitjançant un to, o un missatge en la pantalla. 
 
Quan Bob decideix contestar la trucada, el seu telèfon envia un missatge “200 
Ok” per indicar que l’usuari a acceptat la trucada. Al cos d’aquest missatge, 
mitjançant el protocol SDP, es descriu el tipus de sessió que Bob establirà amb 
l’Alice. Com ha resultat hi haurà un intercanvi de missatges SDP per negociar 
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les característiques de la sessió. Aquesta negociació es basa en el model 
oferta - contestació. 
 

SIP/2.0 200 OK 
Via: SIP/2.0/UDP server10.biloxi.com 
;branch=z9hG4bKnashds8;received=192.0.2.3 
Via: SIP/2.0/UDP bigbox3.site3.atlanta.com 
;branch=z9hG4bK77ef4c2312983.1;received=192.0.2.2 
Via: SIP/2.0/UDP pc33.atlanta.com 
;branch=z9hG4bK776asdhds ;received=192.0.2.1 
To: Bob <sip:bob@biloxi.com>;tag=a6c85cf 
From: Alice <sip:alice@atlanta.com>;tag=1928301774 
Call-ID: a84b4c76e66710@pc33.atlanta.com 
CSeq: 314159 INVITE 
Contact: <sip:bob@192.0.2.4> 
Content-Type: application/sdp 
Content-Length: 131 
 

Figura 24: Resposta INVITE 
 
D’altra banda, si Bob no hagués contestat la trucada o estigués ocupat amb un 
altre trucada, s’hagués enviat un missatge d’error en comptes del missatge 
“200 Ok”. També cal destacar que els servidors Proxy poden prendre decisions 
sobre a on enviar una petició; per exemple, si el telèfon SIP de Bob hagués 
contestat un missatge “486 Busy Here” notificant que està ocupat, el servidor 
proxy podria encaminar la petició cap a la bústia de veu.  
 
Tornem al cas en que la trucada ha estat contestada. En el missatge de 
resposta, el terminal de Bob afegeix la seva URI al camp “Contat” de la 
capçalera. Aquesta informació serà utilitzada per la comunicació directa entre 
els dos terminals. Quan el missatge “200 Ok” arriba al terminal de l’Alice, el 
terminal finalitza el to que advertia que el telèfon estava trucant i indica que la 
trucada ha estat contestada. Llavors, el telèfon SIP de l’Alice envia un missatge 
de reconeixement “ACK” al telèfon SIP de Bob per confirmar la recepció de la 
resposta final. Aquest missatge, s’envia directament al terminal de Bob, sense 
passar pels servidors proxy. Això és possible gràcies a que el terminal de Bob, 
va afegir la seva URI al camp “Contact” del missatge “200 Ok”. Així doncs, cada 
terminal ha aprés la direcció de l’altre mitjançant aquest camp i per tant 
l’intercanvi de missatges es realitzarà directament, sense que sigui necessari la 
utilització dels servidors proxy. 
 
La comunicació multimèdia entre Alice i Bob ja ha començat, i s’intercanvien 
paquets mitjançant el format acordat en l’intercanvi SDP. Durant la sessió, es 
permet canviar les característiques d’aquesta, reenviant un missatge “INVITE” 
amb la nova descripció. L’altre usuari pot acceptar la nova invitació (“200 Ok”) o 
no (“488 Not Acceptable Here”). En el primer cas es modifica la sessió actual i 
en el segon cas es continua amb la sessió negociada en un primer moment, 
com veurem en el següent punt. 
 
 
4.7.4 Modificació dels paràmetres de la sessió 
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Durant la trucada telefònica que acabem de veure en l’exemple anterior, es pot 
donar el cas de que un dels participant vulgui canviar, per exemple, el codec 
d’àudio. Per realitzar aquest canvi en les característiques de la sessió, o 
qualsevol altre, l’usuari enviarà una nova petició INVITE directament a l’altre 
usuari amb el nou descriptor SDP. Aquesta nova petició pertany al diàleg 
establert, per tant tindrà el mateix identificador de trucada al camp Call-ID. 
 
Si l’usuari que rep la nova petició INVITE accepta els canvis, enviarà una 
resposta 200 a l’usuari que ha originat la petició, i aquest enviarà un ACK. Però 
si l’usuari que rep la nova petició no vol o no pot canviar les característiques, 
respondrà amb un codi d’error i es mantindran les característiques inicials 
sense cap interrupció. 
 
 
4.7.5 Finalització de la sessió 
 
Seguint amb l’exemple anterior, finalment, Bob vol finalitzar la trucada i penja el 
telèfon. Aquesta acció genera una petició “BYE” que s’envia directament al 
terminal de l’Alice, el qual respon a la petició amb un missatge “200 Ok” per 
finalitzar la sessió i la transacció. En aquest cas no cal el missatge de 
confirmació “ACK”; aquest missatge només cal per respondre a la resposta 
d’una petició “INVITE”. 
 
En aquest cas Bob envia la petició BYE a Alice: 
 

BYE sip:alice@pc33.atlanta.com SIP/2.0 
Via: SIP/2.0/UDP 192.0.2.4;branch=z9hG4bKnashds10 
Max-Forwards: 70 
From: Bob <sip:bob@biloxi.com>;tag=a6c85cf 
To: Alice <sip:alice@atlanta.com>;tag=1928301774 
Call-ID: a84b4c76e66710 
CSeq: 231 BYE 
Content-Length: 0 
 

Figura 25: Petició BYE 
 
Alice contesta la petició amb una resposta 200: 
 

SIP/2.0 200 OK 
Via: SIP/2.0/UDP 192.0.2.4;branch=z9hG4bKnashds10 
From: Bob <sip:bob@biloxi.com>;tag=a6c85cf 
To: Alice <sip:alice@atlanta.com>;tag=1928301774 
Call-ID: a84b4c76e66710 
CSeq: 231 BYE 
Content-Length: 0 
 

Figura 26: Resposta BYE 
 
 
4.7.6 Ruta de senyalització forçada 
 
En aquest exemple no s’ha tingut en compte cap problema derivat dels 
redireccionaments dels encaminadors o derivat de l’existència de tallafocs. Si 
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un usuari A està darrera d’un tallafocs i el seu servidor SIP està configurat per 
poder traspassar aquest tallafocs, però l’usuari B amb el que vol establir una 
conversa no ho pot fer, les peticions ACK o BYE de l’usuari B mai arribarien a 
l’usuari A. S’hauria de forçar a que les peticions arribessin a l’usuari A a través 
del seu servidor (que sí té accés). 
 
Per implementar aquest característica, el servidor de l’usuari A afegeix el camp 
Record-Route amb la URI del seu mateix proxy. Aquesta informació arribarà als 
dos usuaris en la resposta 180, d’on serà copiada. Cal destacar que els 
diferents servidors proxy pels que passen els missatges poden afegir més 
camps Record-Route. 
 
Els agents d’usuari hauran d’associar aquestes capçaleres al diàleg que estan 
creant, de manera que quan s’enviï el missatge ACK, l’usuari examinarà les 
capçaleres Record-Route per determinar si ha d’enviar el missatge directament 
a l’altre usuari o si l’ha d’enviar a un altre servidor. 
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Capítol 5. Disseny d’una pila SIP 
 
 
5.1 Característiques generals 
 
L’objectiu principal d’aquest projecte és la implementació d’una pila SIP que 
serà utilitzada per un agent d’usuari en l’establiment, gestió i finalització de 
sessions. Aquesta pila està orientada a la integració amb un agent d’usuari en 
dispositius mòbils, i s’encarrega de la negociació de l’establiment d’una trucada 
de veu sobre IP i dels seus paràmetres. Un cop negociada la comunicació, la 
pila SIP passarà el control a la pila RTP encarregada del transport dels 
paquets. 
 
L’agent d’usuari es definirà, doncs, com una aplicació per usuaris finals, capaç 
d’establir i gestionar, des d’un dispositiu mòbil com una PDA o un Pocket PC, 
trucades telefòniques a través d’Internet. 
 
S’ha de tenir en compte la divisió lògica entre l’agent d’usuari i la pila SIP. En 
aquest projecte, també s’implementarà un agent d’usuari amb funcionalitat 
reduïda per tal de provar la funcionalitat de la pila SIP. L’agent d’usuari 
implementarà una interfície gràfica que donarà el control sobre la pila SIP a 
l’usuari. Aquesta interfície gràfica pertany, doncs, a la capa de presentació, i és 
l’encarregada d’interactuar amb l’usuari. En aquesta capa es definiran les 
operacions que  l’usuari pot executar amb l’aplicació. La pila SIP, integrada en 
l’agent d’usuari, encapsula les regles de negoci, i és l’encarregada d’executar 
els processos necessaris definits pel protocol SIP per proveir els serveis de 
gestió de sessions. 
 
 
5.1.1 Capa de presentació 
 
La interfície gràfica (o interfície d’usuari) és la part visible de l’aplicació. En 
aquest cas, s’ha de tenir en compte que aquesta interfície s’executarà en 
aplicacions mòbils, com PDAs, Pocket PCs o telèfons mòbils, i, per tant, ens 
haurem d’adaptar a les característiques d’aquests terminals. 
 
Existeixen dos conceptes molt importants en quant al desenvolupament 
d’interfícies d’usuari; la visualització en pantalla i la retroalimentació de les 
operacions. Aquests conceptes són especialment importants en el nostre cas, 
ja que ens trobem amb terminals que són dispositius mòbils, amb una pantalla 
petita i que implementen funcionalitats que s’espera que tinguin un temps 
d’execució molt reduït. 
 
La pantalla del dispositiu és el camí que es fa servir per donar informació a 
l’usuari (també s’utilitza l’altaveu, però en menor grau). Així doncs, s’ha de tenir 
en compte que en aquesta pantalla s’haurà de mostrar només la informació 
essencial i, a més, s’han d’oferir totes les funcionalitats de l’aplicació. En el cas 
del nostre agent d’usuari, haurem de tenir present tres possibles estats en el 
que es troba l’aplicació, i per tant, estudiar la manera de mostrar-ho a la 
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pantalla. El primer estat és el de “No execució”; l’agent d’usuari està aturat i per 
tant no s’ha de visualitzar cap element relacionat amb ell. El segon estat és el 
“En espera” i es dóna quan l’agent d’usuari està en execució però en mode 
passiu; no té cap sessió activa i està esperant que li arribi alguna petició o 
interacció de l’usuari. En aquest cas, serà suficient mostrar un petit missatge 
indicatiu. Finalment, el tercer estat és el de “Execució activa” i es dóna quan hi 
ha alguna sessió activa. A la interfície de l’aplicació, a part de les funcionalitats 
disponibles, també es mostrarà informació sobre la petició que s’està generant 
o processant. 
 
La interfície haurà de ser minimalista; la informació que s’ha de mostrar haurà 
de ser únicament la essencial i es farà en forma de botons i etiquetes de text. 
Les funcionalitats bàsiques que es mostraran seran: 
 

- Realitzar i cancel·lar una trucada 
- Rebre una trucada 
- Finalitzar una trucada 
- Registrar-se a un servidor 
- Preguntar per les capacitats d’un altre element SIP 
- Consultar i modificar la configuració 

 
Les tres primeres opcions fan referència a la gestió de trucades. Les 
funcionalitats de registre i de preguntar capacitats s’utilitzen per donar-se d’alta 
en un servidor SIP i per preguntar a altres elements SIP (servidors o agents 
d’usuari) les capacitats que implementen. Finalment, la última funcionalitat es 
farà servir per configurar el terminal SIP, per tal d’establir el port físic al qual es 
connectarà l’agent d’usuari, i les dades de identificació de l’usuari pel servidor 
de registre. La parametrització de la configuració es mostrarà de manera 
senzilla, amb parelles del tipus “variable / valor” per facilitar la configuració a 
l’usuari.  
 
D’altra banda, també es contemplarà l’opció d’implementar, a la interfície 
d’usuari, una espai de depuració, orientada a usuaris experts, per donar 
informació tècnica sobre els missatges i paquets que es generen i es reben a la 
pila SIP. 
 
Un cop definides les característiques principals de la interfície d’usuari, es 
necessari tractar el concepte de la retroalimentació. Aquest concepte fa 
referència a la informació que dóna la interfície quan l’usuari interacciona amb 
ella.  
 
Els dispositius mòbils implementen aplicacions amb un temps d’execució molt 
reduït, que fa que l’usuari s’hagi acostumat a rebre una resposta immediata 
quan executa alguna funcionalitat. En el nostre cas, no ens podem permetre 
bloquejar la interfície perquè, per exemple, estem intentant localitzar a un 
destinatari o estem realitzant alguna operació que dura uns quants segons. Per 
solucionar aquest factor, s’ha de tenir en compte que la interfície gràfica haurà 
de funcionar de manera asíncrona amb la pila SIP. 
 



Protocol d’inicialització de sessió SIP  Pàgina 55 
 

  Pàgina 55 

Una funcionalitat de la interfície gràfica, equival a una sèrie de processos en la 
capa de negoci que són cridats per la interfície. En la nostre aplicació, aquestes 
crides es faran de manera asíncrona per tal de que la interfície no es quedi 
bloquejada, i pugui donar informació del que s’està realitzant en cada moment. 
Des d’un punt de vista més tècnic, cal destacar que aquestes crides asíncrones 
es basaran en fils d’execució (threads) i esdeveniments (events); i, per tant, les 
crides que es realitzin des de la capa de presentació cap a la capa de negoci, 
es faran mitjançant un control de generació, activació i finalització de fils 
d’execució. 
 
 
5.1.2 Capa de negoci 
 
La capa de negoci és la que implementa la pila SIP. En aquesta capa es 
desenvolupen totes les accions de gestió de sessions, i les funcionalitats més 
importants que ha d’oferir són: 
 

- Crear, rebre, cancel·lar, mantenir i finalitzar trucades 
- Preguntar i ser preguntat per capacitats 
- Registrar-se contra un servidor SIP 
- Mantenir i parametritzar la configuració 
- Parsejar els missatges 
- Fer de intermediari per la negociació de sessions (mitjançant SDP) 
- Preparar la sessió pel transport de paquets (mitjançant RTP) 

 
Totes les accions d’un agent d’usuari finalitzen amb la creació o anulació d’una 
sessió, i aquest control el realitza la pila SIP. Una sessió és un diàleg entre dos 
o més terminals i aquest diàleg està format per una o més transaccions 
generades per aquests terminals. Una transacció és una parella petició – 
resposta. 
 
Per rebre i enviar paquets, la pila SIP implementarà una gestió de sockets, per 
tal establir comunicacions amb altres elements SIP. Es definirà un únic socket 
que sempre estarà escoltat possibles peticions d’entrada, i enviant noves 
peticions o respostes. Seguint amb la idea de no bloquejar cap procés de 
gestió de l’aplicació, el control del socket s’implementarà de manera asíncrona, 
per tal de que només s’executi quan es rep o s’envia una petició o resposta. 
 
L’agent d’usuari ha de ser multisessió, es a dir, ha de poder mantenir diferents 
sessions alhora. Aquesta característica s’implementarà mitjançant fils 
d’execució diferents (threads) indexats a partir d’una taula hash. Cada fil 
s’encarregarà d’una sessió; s’iniciarà quan es creï la sessió i morirà quan 
aquesta finalitzi. Així doncs, un fil d’execució haurà d’implementar la lògica 
necessària per gestionar sessions. 
 
 
5.2 Diagrama de classes 
 
La pila SIP, com acabem de veure, haurà d’implementar les regles de negoci 
corresponents a la capa lògica, i una interfície capaç de comunicar-se amb 
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l’agent d’usuari que la integra. Com ja hem dit abans, l’objectiu del projecte és 
la implementació d’una pila SIP; per aqueta raó, deixem fora d’aquest anàlisi la 
implementació de l’agent d’usuari que la integra (que bàsicament consisteix en 
la implementació de la interfície gràfica), i ens centrarem en la funcionalitat de 
la pila així com en la interfície implementada per la integració amb l’agent 
d’usuari.  
 
Els següents diagrames mostren les classes bàsiques de la pila SIP i la seva 
relació: 
 
 

 
Figura 27: Classes de la pila SIP I 
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Figura 28: Classes de la pila SIP II 

 

 
Figura 29: Classes de la pila SIP III 

 
La següent figura mostra les relacions entre classes: 
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Figura 30: Relació entre classes de la pila SIP 

 
 
5.3 Descripció del funcionament 
 
5.3.1 Classes 
 
En aquest apartat explicarem breument el funcionament del a pila SIP i les 
classes desenvolupades. En el següent tema, Descripció de la implementació 
de la pila SIP, explicarem en detall la implementació. 
 
• Classe Comunicacio: 

 
La classe Comunicacio implementa els mètodes necessaris per treballar 
amb el socket que utilitza la pila SIP per comunicar-se amb altres agents 
d’usuari o servidors. En aquesta classe es crea un objecte socket que, de 
manera asíncrona, enviarà i rebrà els missatges. 
 
Els mètodes que implementa donen la funcionalitat d’engegar el socket i 
posar-lo a l’espera de peticions entrants, aturar el socket, enviar dades i 
rebre dades. Com ja hem dit abans, la funcionalitat d’enviar i rebre dades 
es realitza de forma asíncrona, de manera que l’estat d’esperar peticions 
externes no bloqueja el fil d’execució. El mètode d’enviar dades funciona de 
la mateixa manera; les dades s’envien de manera asíncrona i, més tard, es 
rep la confirmació de l’enviament. 

 
• Classe MissatgeSIP 
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Aquesta classe implementa la funcionalitat de parseig i creació de 
missatges SIP. La pila SIP rep un missatge en format de text, i, mitjançant 
aquesta classe, el carrega en un objecte MissatgeSIP, a on es pot treballar 
amb els camps de la request-line, els camps de la capçalera, i el cos del 
missatge. La classe també ofereix la funcionalitat de crear nous missatges, 
modificar els seus atributs, i transformar-los en text pla per tal de que 
puguin ser enviats. 

 
• Classe Autenticacio 

 
La utilització de la pila SIP en un entorn real requereix la implementació 
d’autenticació. Per realitzar peticions de registre o peticions d’inici de 
sessió, els servidors requeriran que l’agent d’usuari s’autentiqui, i aquesta 
classe implementa els càlculs necessaris per dur a terme aquest 
procediment. La classe rebrà les dades inicials de l’autenticació, que es 
parsejaran per poder treballar amb elles, i un cop calculada la resposta, les 
tornarà a transformar en text pla per que puguin ser afegides al missatge 
SIP. 

 
• Classe Configuracio 

 
L’agent d’usuari necessita una sèrie de paràmetres de configuració per 
poder ser utilitzat. La classe Configuracio manté aquests paràmetres. 
També ofereix la funcionalitat de carregar els paràmetres a partir d’un fitxer 
XML, per tal de que la configuració sigui independent del programa i no 
calgui recompilar l’aplicació. 
 
D’altra banda, aquesta classe implementa un servei d’escriptura de traces 
que es utilitzat per l’aplicació per guardar, en fitxer de text, informació sobre 
les peticions i respostes que passen per la pila SIP. 

 
• Classe Codificacio 

 
Aquesta classe descriu els codis de resposta i les descripcions del protocol 
SIP. Aquests codis s’utilitzen en el tractament dels missatges de resposta. 
També es defineix aquí els missatges d’error del programa. 

 
• Interfície IComunicacio 

 
Aquesta interfície és requerida per la classe Comunicacio per tal d’enviar 
les dades rebudes a la classe UABase, que la implementa. D’aquesta 
manera, la classe UABase haurà de tenir un mètode que serà cridat des de 
l’objecte Comunicacio per notificar que ha rebut un nou missatge pel 
socket. 

 
• Interfície IUA 

 
La interfície IUA és el pont entre la pila SIP i l’agent d’usuari que la integra. 
En aquesta interfície es defineixen els mètodes l’agent d’usuari haurà 
d’implementar per tal de que la pila SIP els cridi per notificar els diferents 
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esdeveniments que es puguin produir. Cal destacar que aquesta interfície 
també es implementada per la classe UABase, ja que és el pont de 
comunicació entre els diferents fils d’execució que gestionen les sessions i 
el procés principal del programa. Així doncs, quan per exemple es rep una 
petició de finalització d’una trucada, el procés fill que la gestiona FilUA 
avisarà, a través d’aquesta interfície, al procés pare UABase, que finalitzarà 
el fil i notificarà a l’agent d’usuari, també a través d’aquesta interfície, que la 
trucada ha finalitzat. 

 
• Classe UABase 

 
Aquesta classe és el procés principal de la pila SIP. En primer lloc, ofereix a 
l’agent d’usuari la funcionalitat de la pila SIP; registrar-se en un servidor, 
preguntar per capacitats, iniciar i finalitzar trucades, acceptar o rebutjar 
trucades externes, etc. En segon lloc, implementa un objecte Comunicacio 
que utilitzarà per rebre missatges de peticions externes. Està clar que 
aquesta classe és la que rep les peticions de l’usuari i les peticions 
externes i per tant és l’encarregada de gestionar els diferents fils d’execució 
que generaran les peticions de l’usuari i serviran les peticions externes. 
 
La classe manté una taula hash a on emmagatzema les diferents sessions 
actives. Quan es rep una petició d’usuari, la classe engega un fil que 
gestionarà la petició. Quan es rep un missatge extern, la classe mirarà si 
pertany a un fil d’execució ja creat; si és cert, reactivarà el fil d’execució, si 
és fals, crearà un fil d’execució per servir aquesta petició. 

 
• Classe FilUA 

 
La classe FilUA implementa la lògica de gestió de peticions i respostes del 
protocol SIP. S’executa com a fils independents que tenen com a objectiu 
gestionar una nova petició de l’agent d’usuari, o servir una petició externa. 
En aquesta classe, s’avaluen els tipus de petició i missatges de resposta 
per tal d’actuar en conseqüència; és a dir, si rebem una petició d’inici de 
sessió, s’engega un fil d’execució de la classe FilUA que la gestionarà; i 
contestarà depenent de la informació que tingui i de les decisions de 
l’usuari: si l’agent d’usuari es troba en una trucada telefònica, el fil, 
contestarà a la petició externa indicant que l’agent d’usuari està 
comunicant, si no és el cas, esperarà la decisió de l’usuari: acceptar la 
trucada, rebutjar-la o no fer res, i el fil gestionarà aquesta decisió. 

 
 
5.3.2 Funcionament 
 
El nucli de l’aplicació és la classe UABase, que implementa la interfície que 
utilitzarà l’agent d’usuari que integra la pila SIP, i administra tant la comunicació 
a través de sockets com els diferents fils d’execució que generen i serveixen 
peticions. 
 
L’agent d’usuari, crearà un objecte UABase, inicialitzarà la pila SIP mitjançant 
el mètode IniciarUA() d’aquest objecte. Aquest mètode iniciarà el socket per 
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que escolti possibles peticions externes. Aquest punt és invariables fins que es 
produeixi, o bé una petició d’usuari, o bé una petició externa. 
 
Si es rep una petició d’usuari, aquesta arribarà a través de l’objecte UABase, 
que generarà un nou fil d’execució basat en la classe FilUA, en mode client. 
Aquest fil, generarà la petició, l’enviarà i s’aturarà, mantenint l’estat, esperant la 
resposta de la petició. 
 
Si es rep una petició externa, l’objecte UABase mirarà si aquest missatge 
pertany a algun fil d’execució actiu. Si és el cas, reactivarà el fil d’execució i li 
passarà el missatge rebut. Si no és el cas, i ens trobem davant d’una nova 
petició, l’objecte UABase crearà un nou fil d’execució, en mode servidor, per 
servir la petició. 
 
El fils d’execució actius, ja sigui per una petició d’usuari o per una petició 
externa, canviaran el seu estat depenent dels missatges rebuts o enviats. Si 
s’envia una petició, s’esperarà una resposta, i quan aquesta arribi, depenent 
del resultat, el fil continuarà el procés o finalitzarà la seva execució. D’altra 
banda, si s’envia una resposta, el fil comprovarà si és una resposta final o si és 
una resposta provisional. En el primer cas, finalitzarà la seva execució, i en el 
segon cas, mantindrà l’estat fins que pugui generar una resposta final. 
 
Els objectes de la classe FilUA, utilitzen la classe MissatgeSIP per treballar 
amb els missatges que envien o reben. Aquesta classe implementa el parseig 
de missatges.  
 
La classe UABase també utilitza la classe MissatgeSIP per comprovar si els 
missatges que rep són peticions o respostes, i poder administrar-los entre els 
diferents fils d’execució. Aquesta classe també utilitza la classe Comunicacio 
per rebre missatges. 
 
 
5.4 Màquina d’estats de l’agent d’usuari 
 
L’agent d’usuari agafarà el rol de client o de servidor depenent del context. 
Serà servidor quan li arribi alguna petició i serà client quan sigui ell qui envia 
una petició. Depenent dels missatges enviats o rebuts, l’agent d’usuari canviarà 
d’estat. 
 
Es defineix com a estat inicial de l’agent d’usuari, l’estat “En espera” a partir del 
qual es poden rebre o enviar peticions. 
 
 
5.4.1 User Agent Client 
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Figura 31: Màquina d’estats UAC 

 
Les transicions entre estats del User Agent Client (UAC) són: 
 

1. UAC envia un missatge INVITE per iniciar una sessió. 
2. UAC rep del destinatari un codi provisional 1xx. 
3. UAC rep del destinatari un codi 200 OK com a resposta al INVITE. 
4. UAC rep del destinatari un codi d’error. La sessió no s’ha establert. 
5. UAC cancel·la l’operació; envia un missatge CANCEL al destinatari. 
6. UAC rep del destinatari un codi 200 OK com a resposta al CANCEL. 
7. UAC finalitza la trucada enviant un missatge BYE 
8. UAC rep del destinatari un missatge BYE per finalitzar la trucada. 
9. UAC rep del destinatari un codi 200 OK com a resposta al BYE. 

 
 
5.4.2 User Agent Server 
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Figura 32: Màquina d’estats UAS 

 
Les transicions entre estats del User Agent Server (UAS) són: 
 

1. UAS rep una petició INVITE per establir una nova sessió. 
2. UAS envia una resposta 18x a l’emissor per notificar que està en procés. 
3. L’usuari contesta immediatament, sense passar per l’avís, i UAS envia 

una resposta 200 OK per indicar a l’emissor que s’ha contestat la 
trucada. 

4. La sessió no pot ser establerta; UAS envia una resposta d’error a 
l’emissor. 

5. UAS rep una petició de CANCEL per cancel·lar l’establiment de la 
sessió. Envia una resposta 200 OK a l’emissor. 

6. L’usuari, en veure l’avís, contesta la trucada. UAS envia una resposta 
200 OK per notificar a l’emissor que la trucada ha estat contestada. 

7. La sessió no pot ser establerta; UAS envia una resposta d’error a 
l’emissor. 

8. UAS rep un missatge ACK de l’emissor per indicar que ha rebut la 
resposta d’error. 

9. UAS rep un missatge ACK de l’emissor per indicar que ha rebut la 
resposta 200 OK. 

10. UAS envia un missatge BYE per finalitzar la trucada. 
11. UAS rep un missatge BYE per finalitzar la trucada i respon 200 OK. 
12. UAS rep 200OK com a resposta al missatge BYE enviat. 
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Capítol 6. Descripció de la implementació de la pila 
SIP 

 
 
6.1 Característiques tècniques 
 
Com ja hem vist en capítols anteriors, la pila SIP s’ha implementat sota unes 
premisses concretes per millorar l’eficiència del sistema. 
 
En primer lloc, la comunicació de l’agent d’usuari amb la resta d’elements SIP 
externs, es basa en un únic socket que centralitza l’enviament i recepció de 
missatges. Per tal de no bloquejar els processos de gestió en l’enviament o 
recepció de missatges, aquesta comunicació treballa de manera asíncrona. 
D’aquesta manera, el socket escoltarà noves peticions sense consumir 
recursos de CPU i dispararà un event quan rebi un missatge entrant. Igualment, 
l’enviament de missatges es farà de manera asíncrona per tal de no bloquejar 
el procés que envia el missatge. 
 
Per tal de que la pila SIP pugui gestionar de manera concurrent diferents 
peticions, el desenvolupament s’ha basat en la multi tasca. D’aquesta manera, 
per cada petició d’usuari o petició externa, s’engega un fil d’execució basat en 
un objecte gestor de peticions que s’executarà en funció de l’estat de la 
transacció establerta. Gràcies a aquesta característica, la pila SIP és capaç de 
mantenir la sessió activa d’una trucada telefònica i servir, al mateix temps, 
peticions de capacitats, o d’inici de sessió. 
 
La gestió dels fils d’execució recau en el procés principal de la pila SIP, que 
gestiona els missatges que rep de l’exterior i les demandes de l’usuari. Tant les 
peticions exteriors com les peticions d’usuari poden pertànyer a una transacció 
ja creada, o a una nova. En el primer cas, el procés principal despertarà al fil 
d’execució gestor de peticions per que serveixi la nova petició, i en el segon 
cas, el procés principal crearà un nou objecte gestor de peticions i el fil 
d’execució associat. 
 
La comunicació entre la pila SIP i l’agent d’usuari que la integra es basa en la 
implementació d’una interfície, a través de la qual la pila notificarà els diferents 
esdeveniments a l’agent d’usuari. D’altra banda, la pila SIP oferirà una sèrie de 
mètodes, que implementen les diferents funcionalitats de la pila, que seran 
cridats per l’agent d’usuari en funció de les decissions de l’usuari. 
 
D’aquesta manera, també assegurem que la pila SIP no bloquejarà en cap cas 
l’agent d’usuari, ja que, com hem dit abans, la gestió de peticions es realitza en 
diferents fils d’execució, i quan aquests finalitzen, es notifica la informació a 
l’agent d’usuari a través de la interfície de comunicació. Per tant, la feina de 
l’agent d’usuari consistirà en cridar una funcionalitat de la pila, i esperar de 
manera asíncrona el resultat de l’execució a través d’un event. 
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Així doncs, podem concloure que la pila SIP serà multi sessió; ja que podrà 
gestionar diferents transaccions alhora, i asíncrona; ja que treballarà amb 
diferents fils d’execució. 
 
 
6.2 Configuració de l’agent d’usuari 
 
La pila SIP es pot configurar mitjançant un fitxer XML que emmagatzema els 
diferents paràmetres de configuració. Quan s’engega la pila, aquesta agafa la 
informació del fitxer. 
 
El fitxer de configuració ha d’estar al directori d’execució de la pila. La seva 
estructura és: 
 

<xml> 
   <Configuracio> 
      <ipLocal></ipLocal> 
      <portLocal>5060</portLocal> 
      <usernameServidorSIP>uoc</usernameServidorSIP> 
      <passwordServidorSIP>uoc</passwordServidorSIP> 
      <ServidorSIP>iptel.org</ServidorSIP> 
      <ipServidorSIP>195.37.77.99</ipServidorSIP> 
      <portServidorSIP>5060</portServidorSIP> 
      <TimeOutRinging>30</TimeOutRinging> 
      <commonName>UA_UOC</commonName> 
      <nomFitxer>logUA</nomFitxer> 
      <Log>true</Log> 
   </Configuracio> 
</xml> 

Figura 33: Fitxer de configuració 
 
En aquest fitxer podem configurar els següents paràmetres: 
 

- ipLocal: Definició de la ip local de l’agent d’usuari. Si es deixa en blanc 
agafarà la ip local de l’equip. 

- portLocal: Port de l’equip a on s’associarà el socket per rebre i enviar 
missatges. 

- usernameServidorSIP: nom d’usuari del compte del servidor SIP públic. 
- passwordServidorSIP: contrasenya del compte del servidor SIP públic. 
- ServidorSIP: URI del servidor SIP públic. 
- ipServidorSIP: Direcció IP del servidor SIP a on s’enviaran les peticions. 
- portServidorSIP: Port del servidor SIP a on s’enviaran les peticions. 
- TimeOutRinging: Temps en segons que s’esperarà la decisió de l’usuari 

d’acceptar o rebutjar una trucada entrant. 
- commonName: Nom comú o àlies de l’usuari . 
- nomFitxer: Nom del fitxer a on s’escriuran els logs 
- Log: Booleà per indicar si volem activar el registre de logs o no. Admet 

els valors true i false. 
 
La càrrega de la configuració del fitxer es realitza mitjançant el mètode 
CarregaConfiguracio de la classe Configuracio. En aquest mètode es realitza el 
parseig del fitxer XML. 
 

static public string nomFitxerConfiguracio = "conf.xml"; 
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static public void CarregaConfiguracio() 
{ 
  try 
  { 
     System.IO.StreamReader sr = new System.IO.StreamReader(nomFitxerConfiguracio); 
     string xml = sr.ReadToEnd(); 
     System.Xml.XmlDocument doc = new System.Xml.XmlDocument(); 
     doc.LoadXml(xml); 
 
     ipLocal = doc.SelectSingleNode("xml/Configuracio/ipLocal").InnerText; 
     portLocal = int.Parse(doc.SelectSingleNode( 
        "xml/Configuracio/portLocal").InnerText); 
     usernameServidorSIP = doc.SelectSingleNode( 
        "xml/Configuracio/usernameServidorSIP").InnerText; 
     passwordServidorSIP = doc.SelectSingleNode( 
        "xml/Configuracio/passwordServidorSIP").InnerText; 
     ServidorSIP = doc.SelectSingleNode("xml/Configuracio/ServidorSIP").InnerText; 
     ipServidorSIP = doc.SelectSingleNode( 
        "xml/Configuracio/ipServidorSIP").InnerText; 
     portServidorSIP = int.Parse(doc.SelectSingleNode( 
        "xml/Configuracio/portServidorSIP").InnerText); 
     TimeOutRinging = int.Parse(doc.SelectSingleNode( 
        "xml/Configuracio/TimeOutRinging").InnerText); 
     commonName = doc.SelectSingleNode("xml/Configuracio/commonName").InnerText; 
     nomFitxer = doc.SelectSingleNode("xml/Configuracio/nomFitxer").InnerText; 
     Log = bool.Parse(doc.SelectSingleNode("xml/Configuracio/Log").InnerText); 
  } 
  catch { } 
} 

Figura 34: Càrrega del fitxer de configuració 
 
D’altra banda, cal destacar que la pila té una configuració per defecte per si el 
fitxer de configuració no existeix. 
 
 
6.3 Comunicació interna 
 
El desenvolupament de la pila SIP de manera asíncrona amb diferents fils 
d’execució, fa que sigui necessària la implementació d’interfícies per poder 
notificar els resultats d’aquests fils. 
 
Així doncs, el procés principal de la pila, haurà d’implementar la interfície IUA, a 
on rebrà les notificacions per part dels diferents fils d’execució que gestionen 
les peticions. Per la seva banda, l’agent d’usuari que integra la pila SIP, també 
haurà d’implementar aquesta interfície perquè la pila pugui notificar a l’agent els 
diferents estats en els que es troba. 
 
public interface IUA 
{ 
   // Els següents mètodes s'utilitzaran per: 
 
   // enviar dades informatives 
   void MostraDadesLog(string dades);                   
 
   // notificar que l'agent d'usuari ja s'ha registrat al servidor SIP 
   void Registered(); 
   // notificar que la petició s'ha enviat i s'està processant 
   void OnTrying(string idSessio); 
   // notificar que la petició ha arribat a l'usuari final; el telèfon està 
   //  sonant 
   void OnRinging(string idSessio); 
   // notificar que l'usuari final està comunicant 
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   void Busy(string idSessio); 
   // notificar que no tenim autorització per realitzar la petició 
   void Unauthorized(string idSessio); 
   // notificar que s'ha establert la sessió 
   void SessionEstablished(string idSessio); 
   // notificar que s'ha produit algun error 
   void OnError(string error); 
   // notificar que ens ha arribat una petició per finalitzar la sessió 
   void OnBye(string idSessio); 
   // notificar que ens ha arribat una petició per cancelar l'inici de sessió 
   void OnCancel(string idSessio); 
 
   // notificar que tenim una trucada entrant 
   void IncommingCall(string idSessio, string from); 
   // notificar que la trucada entrant ha finalitzat 
   void TerminatedCall(string idSessio, string from); 
} 

Figura 35: Interfície IUA 
 
L’agent d’usuari, doncs, implementarà els mètodes definits en aquesta 
interfície, que seran cridats des de la pila SIP. 
 
 
6.4 Comunicació amb l’exterior 
 
La pila SIP implementa un socket per comunicar-se amb la resta d’elements 
SIP de manera asíncrona. Aquest socket i la seva gestió s’implementa en la 
classe Comunicacio. 
 
La inicialització del socket, es basa en l’associació del socket amb un port de 
l’equip, i la preparació per rebre missatges de l’exterior. 
 

// Engega el servidor per escoltar missatges d'entrada 
public void StartServer(int port, IComunicacio com) 
{ 
 respondre = com; 
 
 // busquem la ip local del servidor 
      IPEndPoint localEndPoint = new IPEndPoint(LocalIp(), port); 
 
 // creem el socket i el posem a l'espera de rebre dades 
 sock = new Socket(AddressFamily.InterNetwork,  
             SocketType.Dgram, ProtocolType.Udp); 
 sock.Bind(localEndPoint); 
 EsperaDades(); 
} 
 
// Espera que arribi algun missatge  
private void EsperaDades() 
{ 
 // objecte per guardar la ip origen 
 IPEndPoint ipOrigen = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 0); 
 EndPoint IPRecibida = (EndPoint)ipOrigen; 
 
 // rebem les dades de manera asíncrona 
 EstatSocket estat = new EstatSocket(); 
 estat.socketActual = sock; 
 sock.BeginReceiveFrom(estat.buffer, 0, EstatSocket.midaBuffer, 
       SocketFlags.None, ref IPRecibida,  
       new AsyncCallback(DadesRebudes), estat); 
} 

Figura 36: Inicialització del socket 
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En aquest punt, el socket ja està preparat per rebre missatges de manera 
asíncrona. En el mètode BeginReceiveFrom de l’objecte socket, es defineix el 
mètode que es cridarà quan es rebi un nou missatge: 
DadesRebudes(IAsyncResult ar). Aquest mètode, carregarà les dades rebudes 
i la direcció des de la que s’han enviat. 
 

// recuperem l'estat i el socket 
EstatSocket estat = (EstatSocket)ar.AsyncState; 
sock = estat.socketActual; 
 
// recuperem la ip emisora del missatge 
IPEndPoint ipOrigen = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 0); 
EndPoint IPRecibida = (EndPoint)ipOrigen; 
int bytesRebuts = 0; 
try { bytesRebuts = sock.EndReceiveFrom(ar, ref IPRecibida); } 
catch { return; } 
ipOrigen = (IPEndPoint)IPRecibida; 

Figura 37: Recepció de dades 
 
Un cop les dades s’hagin carregat, es cridarà la interfície de notificació de la 
capa superior per notificar que ha arribat un nou missatge, i es tornarà a l’estat 
inicial d’espera de nous missatges. 
 

respondre.RespostaSocket(estat.dades, ipOrigen.Address.ToString(), 
 ipOrigen.Port); 
// tornem a esperar nous missatges 
EsperaDades(); 

Figura 38: Notificació dades rebudes 
 
Per enviar missatges, els fils d’execució utilitzen el mètode SendData. Aquest 
mètode també realitza l’enviament de dades de manera asíncrona. 
 

// Envia les dades de manera asíncrona a una direcció ip + port 
public void SendData(string ip, int port, string data) 
{ 
 data += MarcaFinal; 
      // transformem les dades a bytes 
 byte[] byteData = Encoding.ASCII.GetBytes(data); 
 
 // informem la ip de destí i enviem el missatge 
 System.Net.IPAddress ipA = IPAddress.Parse(ip); 
 
 IPEndPoint ipDesti = new IPEndPoint(IPAddress.Parse(ip), port); 
 sock.BeginSendTo(byteData, 0, byteData.Length, SocketFlags.None, 
       ipDesti, new AsyncCallback(DadesEnviades), sock); 
} 

Figura 39: Envia dades 
 
Per aturar el socket, la classe Comunicacio implementa el mètode StopSocket: 
 

// Tanca el socket 
public void StopSocket() 
{ 
 try 
 { 
  sock.Shutdown(SocketShutdown.Both); 
  sock.Close(); 
 } 
 catch{} 
} 
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Figura 40: Tanca socket 
 
 
6.5 Missatges SIP 
 
El protocol SIP basa el seu funcionament en un intercanvi de missatges entre 
diferents elements SIP. Aquests missatges s’envien en format de text pla, i 
s’han de parsejar perquè l’aplicació els pugui entendre. La classe MissatgeSIP 
implementa funcions de parseig dels missatges i de creació i modificació de 
missatges. 
 
L’estructura d’un missatge SIP es basa en el següent conjunt de variables: 
 

// Estructura d'un missatge SIP 
private TipusMissatge tipus;   // Defineix si és petició o resposta 
public string SL1;             // Primer camp del línia inicial 
public string SL2;             // Segon camp del línia inicial 
public string SL3;             // Tercer camp de la línia inicial 
public Hashtable htHeaderFields;    // Taula per emmagatzemar els  
                                    //  camps de capçalera 
public string body;            // Cos del missatge 

Figura 41: Estructura missatge SIP 
 
La variable tipus defineix si és un missatge de petició o de resposta. SL1, SL2 i 
SL3 defineixen els tres camps de la línia inicial del missatge. La taula 
htHeaderFields emmagatzema els diferents camps de capçalera del missatge, i 
la variable body, el cos de missatge. 
 
Pel parseig de missatges, s’implementa el mètode FromTextToMessage que 
separa el missatge de text en diferents línies, i carrega un objecte MissatgeSIP. 
D’altra banda, per convertir objectes MissatgeSIP a text pla, es sobreescriu el 
mètode ToString, per muntar un missatge de text a partir de les variables 
definides com a estructura del missatge SIP. Aquest mètode es basa en 
recórrer els diferents camps de la capçalera i afegir al text del missatge aquells 
que estiguin informats, a part del cos i de la línia inicial del missatge. 
 
Per la creació de missatges, la classe MissatgeSIP ofereix els mètodes 
CreaPeticio i CreaResposta. 
 

// Inicialitza les dades d'un nou missatge de petició 
public void CreaPeticio(Metodes metode, string uri) 
{ 
       SL1 = metode.ToString(); 
       SL2 = uri; 
       SL3 = Configuracio.VersioSIP; 
       tipus = TipusMissatge.Peticio; 
} 
// Inicialitza les dades d'un nou missatge de resposta 
public void CreaResposta(string statusCode, string reason) 
{ 
       SL1 = Configuracio.VersioSIP; 
       SL2 = statusCode; 
       SL3 = reason; 
       tipus = TipusMissatge.Resposta; 
} 

Figura 42: Creació de missatges 
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També es pot modificar el contingut d’un missatge. Més concretament, es pot 
modificar el cos del missatge, i afegir i treure camps de la capçalera. Els 
mètodes que implementen aquesta funcionalitat són: 
 

// Afegeix un nou camp de capçalera al missatge 
public void AfegeixCampHeader(CampCapcelera camp, string valor) 
{ 
 if (tipus == TipusMissatge.NoDefinit) 
  throw new Exception ("Message not defined"); 
 string nom = camp.ToString().Replace("_", "-"); 
 
      // Si aquest camp no existia, l'afegim. 
 if (htHeaderFields[nom] == null) 
  htHeaderFields.Add(nom, valor); 
 else  // Si ja existia, concatenem els seus valors 
  htHeaderFields[nom] += SEPARAVALORS + valor; 
} 
// Elimina un camp de capçalera del missatge 
public void EliminaCampHeader(CampCapcelera camp) 
{ 
 if (tipus == TipusMissatge.NoDefinit) 
  throw new Exception ("Message not defined"); 
 string nom = camp.ToString().Replace("_", "-"); 
 if (htHeaderFields[nom] != null) 
  htHeaderFields.Remove(nom); 
} 
// Afegeix el cos del missatge 
public void AfegeixBody(string body) 
{ 
 if (tipus == TipusMissatge.NoDefinit) 
  throw new Exception ("Message not defined"); 
 
 this.body = body; 
} 

Figura 43: Modificació del missatge 
 
Finalment, cal destacar una altre funcionalitat implementada per la classe 
MissatgeSIP. Un dels camps de capçalera més importants és el camp Contact, 
ja que emmagatzema informació sobre la direcció actual de l’element SIP amb 
el qual es vol establir una sessió. Pel tractament d’aquesta informació, 
s’implementa el mètode RecuperaContacte, que parseja aquest camp per 
extreure informació sobre la URI, direcció IP i port d’un agent d’usuari extern. 
 
D’altra banda, en aquest apartat també cal mencionar la classe Autenticacio. 
En un entorn real, els servidors SIP requereixen que els agents d’usuari 
s’autentiquin abans de servir les seves peticions. Aquesta classe implementa la 
funcionalitat necessària per portar a terme aquest procés. 
 
L’usuari, quan envia una petició, pot rebre com a resposta un error 
d’autenticació requerida. Aquesta resposta d’error va acompanyada d’una sèrie 
de paràmetres establerts pel servidor, perquè l’agent d’usuari pugui autenticar-
se. Aquests paràmetres es carreguen en la classe Autenticacio mitjançant el 
mètode Carrega. 
 

// A partir d'un string parseja els pàrametres de  
// l'autenticació i els carrega en la taula 
private void Carrega(string texte) 
{ 
      if (texte.StartsWith(Digest))  
           texte = texte.Remove(0, Digest.Length); 
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      texte = texte.Trim(); 
      string[] camps = texte.Split(','); 
      string[] parella; 
      foreach (string camp in camps) 
      { 
           parella = camp.Split('='); 
           if (parella.Length != 2) continue; 
                htCamps.Add(parella[0].Trim(), parella[1]); 
      } 
} 

Figura 44: Càrrega paràmetres autenticació 
 
Un cop tenim els paràmetres proposats pel servidor, s’ha de calcular el resultat 
que s’haurà d’enviar al servidor per passar l’autenticació. Aquest resultat es 
basa un procediment de càlculs definit al mecanisme de codificació Digest, i 
implementat al mètode Calcula. 
 
Dintre d’aquest mètode, en primer lloc, completem els paràmetres proposats 
pel servidor amb els paràmetres proposats pel client, depenent del paràmetre 
qop. 
 
if (htCamps[CampsAutoritzacio.qop.ToString()] != null && 
htCamps[CampsAutoritzacio.qop.ToString()].ToString().IndexOf("auth") >= 0) 
{ 
      // Afegim els camps comptacor nonce (nc), client nonce (cnonce) 
      // i qop en la resposta 
      qop = true; 
      htCamps.Add(CampsAutoritzacio.nc.ToString(),  
      "0000000"+intents.ToString()); 
      htCamps.Add(CampsAutoritzacio.cnonce.ToString(), "abcdefgh"); 
      htCamps[CampsAutoritzacio.qop.ToString()] = "auth"; 
} 
 
// Afegim la uri destí i el nom d'usuari amb el que ens autenticarem 
htCamps.Add(CampsAutoritzacio.uri.ToString(), "sip:" + uriDesti); 
htCamps.Add(CampsAutoritzacio.username.ToString(), 
 Configuracio.usernameServidorSIP); 

Figura 45: Paràmetres d’autenticació 
 
Un cop tenim tots els paràmetres, es defineix la codificació ASCIIEncoding i es 
tria l’algoritme de hash, que per defecte és el MD5. En aquest punt, es realitza 
el càlcul segons la fórmula definida pel mecanisme Digest. 
 

string A1 = Configuracio.usernameServidorSIP + ":" + 
            Unquoted(CampsAutoritzacio.realm) + ":" + 
            Configuracio.passwordServidorSIP; 
string HA1 = ComputeHash(ha, enc.GetBytes(A1)); 
string A2 = metode + ":" + 
            
htCamps[CampsAutoritzacio.uri.ToString()].ToString(); 
string HA2 = ComputeHash(ha, enc.GetBytes(A2)); 
string par2 = 
                qop ? 
                Unquoted(CampsAutoritzacio.nonce) + ":" + 
                Unquoted(CampsAutoritzacio.nc) + ":" + 
                Unquoted(CampsAutoritzacio.cnonce) + ":" + 
                Unquoted(CampsAutoritzacio.qop) + ":" + 
                HA2 
                : 
                Unquoted(CampsAutoritzacio.nonce) + ":" + HA2; 
 
string par3 = HA1 + ":" + par2; 
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string response = ComputeHash(ha, enc.GetBytes(par3)); 
Figura 46: Càlcul de la fórmula Digest 

 
Un cop obtingut el resultat, aquest, juntament amb els paràmetres de 
codificació, es transformen a text pla, perquè pugui ser enviat en el camp de 
capçalera Authorization d’un missatge SIP. Aquesta transformació es realitza 
mitjançant el mètode TransformaString de la classe Autenticacio. 
 
 
6.6 Funcionament de la pila SIP 
 
En aquest apartat veurem els processos executats a la pila SIP per generar i 
servir peticions basades en el protocol SIP. 
 
 
6.6.1 Inicialització de la pila SIP 
 
La cara visible de la pila SIP, està implementada a la classe UABase, que 
s’executarà com a procés principal de la pila. Aquesta classe és la que ofereix 
a l’agent d’usuari que integra la pila, la funcionalitat basada en el protocol SIP. 
 
La inicialització de la pila SIP per part de l’agent d’usuari es basa en el mètode 
IniciarUA, que engega el socket de la pila, carrega els paràmetres de 
configuració, i inicialitza les variables de control. 
 
// Inicialitza la pila SIP. Associa un port al socket i el posa en listening 
public void IniciarUA(IUA _interficie) 
{ 
      if (Engegat) return;      // Només inicialitza la pila una vegada 
            Engegat = true; 
      interficie = _interficie; // Guardem la referència a l'agent d'usuari  
 
      // Inicialització de les variables d'estat i taules 
      Ocupat = false;            
      EsperaUsuari = string.Empty; 
      RespostaProvisionalRebuda = false; 
      RespostaProvisionalGenerada = false; 
      htUAs = new Hashtable(); 
      htTheradsMSG = new Hashtable(); 
 
      try 
      { 
          Configuracio.CarregaConfiguracio();    // Carrega la configuració 
          com = new Comunicacio(); 
          com.StartServer(Configuracio.portLocal, this);// Inicialitza socket 
 
          if (Configuracio.ipLocal == string.Empty)  
              Configuracio.ipLocal = com.LocalIp().ToString(); 
 
          // La identificació de les peticions REGISTER sempre serà igual 
          Configuracio.RegisterCallId =  
              Guid.NewGuid().ToString().Replace("-", "") + 
              "@" + Configuracio.ipLocal; 
       } 
       catch (Exception ex) 
       { 
          // Informem a l'agent d'usuari de l'error en la inicialització 
          Engegat = false; 
          Configuracio.EscriuLog("I", ex); 
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          interficie.OnError 
             ("Error en la inicialización de la pila SIP. Consulte el log."); 
       } 
} 

Figura 47: Inicialització de la pila SIP 
 
Un cop la pila està inicialitzada, l’agent d’usuari disposarà dels següents 
mètodes per executar les funcionalitats ofertes: 
 

- AturarUA: Atura el socket i esborra les taules d’emmagatzemament de 
fils d’execució. 

- Trucar: Inicialitza l’establiment d’una sessió. 
- Capacitats: Executa una petició de capacitats 
- Registrar: Executa una petició de registre 
- CancelarIniciSessio: Cancel·la l’establiment de sessió, si encara no ha 

finalitzat. 
- Penjar: Finalitza una sessió establerta 
- AcceptaInvite: Accepta una petició externa d’inici de sessió. 
- RebutjaInvite: Rebutja una petició externa d’inici de sessió. 

 
 
6.6.2 Execució de peticions d’usuari 
 
L’agent d’usuari, a través de la pila SIP, pot enviar peticions d’inici de sessió, 
peticions de registre i peticions de capacitats. Iniciar aquestes peticions és tant 
senzill com cridar un mètode de l’objecte de la pila SIP. 
 
// Intenta realitzar una trucada a una direcció SIP 
public string Trucar(string uriDesti, string cos) 
{ 
    if (UABase.Ocupat) return string.Empty; 
    UABase.Ocupat = true; 
 
    return EngegaUAPeticioUsuari(MissatgeSIP.Metodes.INVITE, cos, uriDesti, 
           Configuracio.ipServidorSIP, Configuracio.portServidorSIP); 
} 
 
// Envia una petició de capacitats a una direcció SIP 
public void Capacitats(string uriDesti) 
{ 
    EngegaUAPeticioUsuari(MissatgeSIP.Metodes.OPTIONS, string.Empty, uriDesti, 
            Configuracio.ipServidorSIP, Configuracio.portServidorSIP); 
} 
 
// Envia una petició de registre al servidor SIP configurat 
public void Registrar() 
{ 
    EngegaUAPeticioUsuari(MissatgeSIP.Metodes.REGISTER, string.Empty,  
            Configuracio.ServidorSIP, Configuracio.ipServidorSIP,  
            Configuracio.portServidorSIP); 
} 

Figura 48: Peticions d’usuari 
 
Si l’agent d’usuari vol iniciar una trucada, cridarà la pila SIP passant la direcció 
URI a la que vol enviar la petició, i la descripció SDP de la sessió que vol 
iniciar. Per requerir capacitats, l’agent d’usuari passar la direcció URI del 
destinatari que vol consultar. La petició de registre es realitzarà amb els 
paràmetres de configuració establerts. 
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Quan un d’aquests mètodes és cridat, la pila SIP reconeix la nova petició 
d’usuari, i crida el mètode EngegaUAPeticioUsuari amb els paràmetres de la 
petició que es vol executar. Aquest mètode és l’encarregat de crear els fils 
d’execució que gestionaran aquestes peticions. Cal destacar que ens trobem 
amb noves peticions d’usuari i, per tant, encara no existeix cap gestor de 
peticions que les serveixi. 
 
// Engega un nou fil d'execució d'un gestor de peticions per  
// administrar una nova petició d'usuari 
private string EngegaUAPeticioUsuari(MissatgeSIP.Metodes metode, 
     string cos, string uriDesti, string ipRemota, int portRemot) 
{ 
     // Inicialitzem el nou gestor de peticions i el seu  
     // punt d'inici d'execució i les dades 
     FilUA filUA = new FilUA(); 
     Thread thrUA = new Thread(new ThreadStart(filUA.NovaPeticioUsuari)); 
     thrUA.Name = filUA.InicialitzaPeticioUsuari(metode, cos, uriDesti, 
                  ipRemota, portRemot, this); 
 
     // Emmagatzemem el nou gestor de peticions i l'engeguem 
     if (htUAs[filUA.CALLID] == null) htUAs.Add(filUA.CALLID, filUA); 
     else htUAs[filUA.CALLID] = filUA; 
     thrUA.Start(); 
 
     return filUA.CALLID; 
} 

Figura 49: Inicialització d’un nou fil d’execució UAC 
 
El gestor de peticions es basa en la classe FilUA, que implementa la lògica del 
protocol SIP per gestionar l’intercanvi de missatges entre els elements SIP. Per 
processar una nova petició d’usuari, es crea un nou objecte FilUA i s’estableix 
el punt d’entrada per l’execució d’aquest objecte. Llavors, s’inicialitzen les 
variables de l’objecte que identifiquen el mètode a executar i l’adreça destí. Un 
cop tenim llest el nou gestor de peticions, el guardem, mitjançant el seu 
identificador, en la taula htUAs que emmagatzema el diferents gestors de 
peticions, i engeguem el fil d’execució al punt definit NovaPeticioUsuari. La 
funció que acabem de veure, EngegaUAPeticioUsuari, retornarà a l’agent 
d’usuari el codi identificador del gestor de peticions, filUA.CALLID, per si es vol 
realitzar alguna acció sobre ell. Aquest codi identifica tant a l’objecte gestor de 
peticions com al diàleg que aquest gestor durà a terme. 
 
En aquest punt, el fil d’execució s’encarregarà d’enviar la petició i finalitzarà la 
seva execució esperant una resposta. 
 
D’altra banda, també s’ha de tenir en compte que l’usuari pot realitzar diferents 
peticions sobre un diàleg ja establert. Per exemple, si tenim una sessió activa, i 
l’usuari la vol finalitzar, s’haurà de crear i enviar una petició BYE. 
 
La classe UABase defineix els mètodes que l’agent d’usuari pot cridar per 
actuar sobre un diàleg establert. Cal destacar que, tal i com acabem de veure, 
els diàlegs establerts estan gestionats per fils d’execució administrats per la 
classe UABase. 
 

// Envia una petició per cancel·lar un intent propi d'inici de sessió 
public void CancelarIniciSessio(string idSessio) 
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{ 
    if (htUAs[idSessio] != null) 
        DespertaThread(idSessio, true, true, MissatgeSIP.Metodes.CANCEL); 
} 
 
// Envia una petició per finalitzar una sessió establerta 
public void Penjar(string idSessio) 
{ 
    if (htUAs[idSessio] != null) 
        DespertaThread(idSessio, true, true, MissatgeSIP.Metodes.BYE); 
} 
 
// Accepta una petició externa d'inici de sessió 
public void AcceptaInvite(string idSessio) 
{ 
    if (EsperaUsuari != string.Empty && htUAs[idSessio] != null) 
    { 
        EsperaUsuari = string.Empty; 
        DespertaThread(idSessio, true, true, 
           MissatgeSIP.Metodes.UA_ACCEPTA_INVITE); 
    } 
} 
 
// Rebutja una petició externa d'inici de sessió 
public void RebutjaInvite(string idSessio) 
{ 
    if (EsperaUsuari != string.Empty && htUAs[idSessio] != null) 
    { 
        EsperaUsuari = string.Empty; 
        DespertaThread(idSessio, true, true, 
           MissatgeSIP.Metodes.UA_REBUTJA_INVITE); 
    } 
} 

Figura 50: Peticions d’usuari 
 
Aquests mètodes, ofereixen una sèrie d’accions que l’agent d’usuari pot 
realitzar sobre comunicacions actives, entenent per comunicacions actives 
aquelles que ja estan sent administrades per un gestor de peticions en un fil 
d’execució. 
 
El procediment que s’ha de seguir en aquest cas, és buscar el fil d’execució 
que administra la comunicació en la que volem actuar, i activar-lo amb la nova 
petició. Aquest procés es realitza al mètode DespertaThread, que veurem més 
endavant. 
 
 
6.6.3 Execució de peticions externes i respostes 
 
De la mateixa manera que l’usuari pot iniciar una petició d’establiment de 
sessió, ens pot arribar una petició igual d’un altre usuari. La pila SIP 
implementada, també haurà de servir peticions externes. Dintre d’aquest grup, 
però, hem de diferenciar entre noves peticions, i peticions sobre una sessió 
establerta. Entenem per noves peticions les que no formen part d’una 
comunicació establerta, com per exemple les peticions INVITE o OPTIONS. 
Les peticions sobre una sessió establerta són aquelles que estan contingudes 
en una comunicació, com les peticions de CANCEL o BYE. 
 
Reprenent el punt anterior, cal destacar que l’enviament d’una petició d’usuari, 
provocarà la recepció d’un missatge de resposta a aquesta petició. Així doncs, 



Protocol d’inicialització de sessió SIP  Pàgina 76 
 

  Pàgina 76 

ens trobem amb que podem rebre tres tipus de missatges diferents, i per tant, 
haurem d’actuar de manera diferent depenent del missatge rebut. 
 
Tots els missatges que arriben a la pila SIP, ho fan a través de la classe 
UABase, que implementa el mètode RespostaSocket a on la classe 
Comunicacio notifica l’arribada de nous missatges. Aquest mètode, és 
l’encarregat de parsejar el nou missatge, i comprovar si es tracta d’una nova 
petició externa, d’una petició externa que pertany a una transacció establerta o 
a una resposta a una petició del nostre agent d’usuari.  
 
if (msg.FromTextToMessage(input))       // Parseig del missatge 
{ 
   switch (msg.Tipus) 
   { 
      case MissatgeSIP.TipusMissatge.Resposta: 
      // És un missatge de resposta, busquem el gestor que va fer la petició 
         CarregaDadesDespertaThread(msg, false, ipRemota, portRemot); 
         break; 
      case MissatgeSIP.TipusMissatge.Peticio: 
      // És una petició. Busquem el seu identificador 
         string callId = msg.htHeaderFields[ 
               MissatgeSIP.CampCapcelera.Call_ID.ToString()].ToString(); 
         if (htUAs[callId] != null) 
         { 
             // L'identificador pertany a un gestor de peticions no finalitzat
             CarregaDadesDespertaThread(msg, true, ipRemota, portRemot); 
         } 
         else 
         { 
             // L'identificador no existeix; és una petició nova. 
             // Engeguem un nou fil d'execució d'un gestor de peticons 
             EngegaUAPeticioExterna(msg, ipRemota, portRemot); 
         } 
         break; 
      case MissatgeSIP.TipusMissatge.NoDefinit: 
         break; 
    } 
} 

Figura 51: Administració de missatges rebuts 
 
Si el missatge és una resposta, llavors hauria de pertànyer a un gestor de 
peticions ja creat en la nostra pila. D’altra banda, si el missatge és una petició, 
llavors aquesta pot ser una nova petició, o una petició que pertany a un diàleg 
establert. En el cas en que es rebi una resposta o una petició que pertany a un 
diàleg establert, el procés principal de la pila haurà de buscar el gestor de 
peticions al que pertany el missatge i reactivar-lo. Però si el missatge és una 
nova petició, llavors s’haurà d’engegar un nou gestor de peticions en un fil 
d’execució per servir aquesta petició. 
 
El mètode utilitzat per crear un nou fil d’execució per una petició externa és 
EngegaUAPeticioExterna, i és molt semblant al mètode vist anteriorment en el 
cas de peticions d’usuari. 
 

// Engega un nou fil d'execució d'un gestor de peticions per  
// administrar una nova petició externa 
private void EngegaUAPeticioExterna(MissatgeSIP msg, string ipRemota, 
    int portRemot) 
{ 
    // Inicialitzem el nou gestor de peticions i el seu punt  
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    // d'inici d'execució i les dades 
    FilUA filUA = new FilUA(); 
    Thread thrUA = new Thread(new ThreadStart(filUA.NovaPeticioExterna)); 
    thrUA.Name = filUA.InicialitzaPeticioExterna(msg, ipRemota, 
       portRemot, this); 
 
    // Emmagatzemem el nou gestor de peticions i l'engeguem 
    if (htUAs[filUA.CALLID] == null) htUAs.Add(filUA.CALLID, filUA); 
    else htUAs[filUA.CALLID] = filUA; 
    thrUA.Start(); 
} 

Figura 52: Inicialització d’un nou fil d’execució UAS 
 
Passem a veure el cas en que rebem una petició que pertany a un diàleg, o 
rebem la resposta a una petició. 
 
En aquests dos casos, el tractament del missatge rebut s’implementa al mètode 
CarregaDadesDespertaThread, a on es gestionarà el missatge i s’activarà el fil 
d’execució que se n’ha de fer càrrec. Per fer-ho, la classe UABase conté dues 
taules hash amb les que gestiona els diferents fils d’execució; la primera taula 
htUAs emmagatzema els diferents objectes gestors de peticions que 
s’executen en fils d’execució separats, i la segona taula htThreadsMSG és la 
bústia a on es guarden els missatges rebuts perquè després puguin ser 
recuperats pels fils d’execució. 
 
private void CarregaDadesDespertaThread(MissatgeSIP msg, bool peticio, 
     string ipRemota, int portRemot) 
{ 
 // Busquem l'identificador del missatge 
 string callId = msg.htHeaderFields[ 
           MissatgeSIP.CampCapcelera.Call_ID.ToString()].ToString(); 
       if (htUAs[callId] != null) 
       { 
           // Guardem el missatge a la bústia del gestor de peticions 
           if (htTheradsMSG[callId] != null) htTheradsMSG[callId] = msg; 
           else htTheradsMSG.Add(callId, msg); 
 
           // Engeguem el gestor de peticions associat al missatge 
           DespertaThread(callId, peticio, false, 
               MissatgeSIP.Metodes.NO_DEFINIT); 
       } 
       else 
       { 
           // Guardem en el log que ha arribat una missatge de 
           // resposta sense que hi hagi un gestor de peticions associat 
           Configuracio.EscriuLog(System.DateTime.Now.ToString() + 
               " Mensaje no tratado."); 
       } 
} 

Figura 53: Gestió del missatge d’un diàleg 
 
Com podem veure, un cop guardat el missatge a la bústia htThreadsMSG, es 
crida el mètode DespertaThread per tal de reactivar el fil d’execució del gestor 
de peticions que administrarà el missatge rebut. 
 
Aquest és el punt de convergència entre la recepció d’una petició externa dintre 
d’un diàleg, i una petició d’usuari dintre d’un diàleg. Tal i com varem veure en el 
punt anterior, l’usuari de la pila SIP també podia executar peticions sobre 
diàlegs ja establerts (per exemple finalitzar una sessió enviant una petició 
BYE), i el procediment passava, com aquí, pel mètode DespertaThread. Així 
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doncs, aquest mètode serà l’encarregat de reactivar el fil d’execució d’un gestor 
de peticions en els casos en que rebem un missatge de resposta, rebem una 
petició externa que pertany a un diàleg, o executem una petició d’usuari que 
pertany a un diàleg. 
 
// A partir de l'identificador d'un gestor de peticions en espera, 
// el torna a activar 
static public void DespertaThread(string Name, bool tipusPeticio, 
     bool peticioUsuari, MissatgeSIP.Metodes metodeUsuari) 
{ 
     if (htUAs[Name] != null)     // Comprovem que el gestor existeixi 
     { 
          FilUA filUA = (FilUA)htUAs[Name];   // Agafem l'objecte 
          Thread thrUA = null; 
          if (tipusPeticio) 
          { 
               if (peticioUsuari) 
               { 
                   // Arriba una petició d'usuari per un fil no  
                   // finalitzat. Inicialitzem el punt d'entrada. 
                   filUA.Metode = metodeUsuari; 
                   thrUA = new Thread(new ThreadStart(filUA.PeticioUsuari)); 
               } 
               else 
               { 
                   // Arriba una petició externa per un fil no  
                   // finalitzat. Inicialitzem el punt d'entrada. 
                   thrUA = new Thread(new ThreadStart(filUA.PeticioExterna)); 
               } 
          } 
          else 
          { 
               // Arriba la resposta a una petició d'un fil no  
               // finalitzat. Inicialitzem el punt d'entrada. 
               thrUA = new Thread(new ThreadStart(filUA.Reposta)); 
          } 
 
          // Engeguem el fil d'execució d'un gestor de peticions 
          thrUA.Name = filUA.CALLID; 
          thrUA.Start(); 
     } 
} 

Figura 54: Reactivació d’un gestor de peticions 
 
Un cop definit el punt d’entrada al gestor de peticions, s’engega el fil d’execució 
que continuarà l’administració del diàleg. 
 
 
6.6.4 Fils d’execució: Gestor de peticions 
 
Els gestors de peticions són els objectes que creen i serveixen les peticions. Es 
processen en diferents fils d’execució, el que permet poder gestionar diferents 
peticions paral·lelament. Els gestors de peticions es basen en la classe FilUA, 
que implementa la lògica d’intercanvi de missatges del protocol SIP. 
 
En els apartats anterior, hem vist que el procés principal de la classe UABase, 
s’encarrega d’inicialitzar els diferents fils d’execució depenent dels missatges 
que s’han de gestionar. Hem vist que ens podem trobar amb cinc casos 
diferents, i cada un d’aquests casos està associat a un punt d’entrada del 
gestor de peticions. Els cinc casos són: 
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a) Nova petició d’usuari, en la que l’usuari inicia una operació a través de la 

pila SIP. 
b) Petició d’usuari sobre un diàleg ja establert. 
c) Recepció d’una resposta a una petició pròpia. 
d) Nova petició externa; un altre agent d’usuari ens envia una petició. 
e) Petició externa sobre un diàleg ja establert. 

 
Passem a veure com es processen aquests missatges en el gestor de 
peticions.  
 

a) Nova petició d’usuari 
 
Un cop carregades les variables de control mitjançant el mètode 
InicialitzaPeticioUsuari, s’engega el fil d’execució per processar la petició, a 
través del mètode NovaPeticioUsuari. En primer lloc es comprova quin mètode 
s’ha de peticionar, després es crea el missatge i tot seguit s’envia. 
 
// Comprovem quin és el mètode que es vol executar per crear el missatge 
switch (metode) 
{ 
    case MissatgeSIP.Metodes.INVITE:    // es vol establir una sessió 
         msg = CreaInvite(uriDesti, cos); 
         break; 
    case MissatgeSIP.Metodes.REGISTER:  // es vol registrar en un servidor SIP
         msg = CreaRegister(uriDesti); 
         break; 
    case MissatgeSIP.Metodes.OPTIONS:   // demanar capacitats d'un element SIP
         msg = CreaOptions(uriDesti); 
         break; 
    default: 
         interficie.OnError(Codificacio.ePeticio + " (NPU) "); 
         break; 
} 
// Enviem el missatge creat 
if (msg != null) UABase.EnviaMissatge(msg, ipRemota, portRemot); 

Figura 55: Nova petició usuari 
 
El funcionament pels tres possibles mètodes que es poden triar és el mateix. 
Per cada opció s’implementa un mètode de creació del missatge, un altre de 
creació del missatge amb autenticació, i finalment un mètode de tractament de 
la resposta rebuda. 
 
En el cas del mètode OPTIONS, la creació del missatge la du a terme el 
mètode CreaOptions. Per crear el missatge, instancia un objecte del tipus 
MissatgeSIP, i carrega els camps de capçalera necessaris pel mètode en 
qüestió. 
 
// Crea un nou missatge de petició OPTIONS 
private MissatgeSIP CreaOptions(string uriDesti) 
{ 
    MissatgeSIP msg = new MissatgeSIP(); 
    msg.CreaPeticio(MissatgeSIP.Metodes.OPTIONS, "sip:" + uriDesti); 
 
    // Carrega els camps de capçalera 
    string To = string.Format("<sip:{0}>", uriDesti); 
    string From = string.Format("<sip:{0}@{1}>", 
        Configuracio.usernameServidorSIP, Configuracio.ServidorSIP); 
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    string Contact = string.Format("<sip:{0}@{1}>", 
        Configuracio.usernameServidorSIP, Configuracio.ipLocal + 
        ":" + Configuracio.portLocal); 
    string Via = string.Format("{0}/UDP {1}:{2}", Configuracio.VersioSIP, 
        Configuracio.ipLocal, Configuracio.portLocal); 
    CSeq++; 
 
    // Afegeix els camps de capçalera al missatge 
    msg.AfegeixCampHeader(MissatgeSIP.CampCapcelera.Via, Via); 
    msg.AfegeixCampHeader(MissatgeSIP.CampCapcelera.Max_Forwards, 
        Configuracio.MaxForwards.ToString()); 
    msg.AfegeixCampHeader(MissatgeSIP.CampCapcelera.To, To); 
    msg.AfegeixCampHeader(MissatgeSIP.CampCapcelera.From, From); 
    msg.AfegeixCampHeader(MissatgeSIP.CampCapcelera.Call_ID, CallId); 
    msg.AfegeixCampHeader(MissatgeSIP.CampCapcelera.CSeq, CSeq.ToString() + 
        " " + metode.ToString()); 
    msg.AfegeixCampHeader(MissatgeSIP.CampCapcelera.Contact, Contact); 
    msg.AfegeixCampHeader(MissatgeSIP.CampCapcelera.Accept, 
        Configuracio.Accept); 
    msg.AfegeixCampHeader(MissatgeSIP.CampCapcelera.Content_Length, "0"); 
    return msg; 
} 

Figura 56: Crea petició OPTIONS 
 
Un cop enviada la petició, el gestor de peticions finalitza la seva execució i es 
guarda el seu estat fins que arribi la resposta. 
 

b) Petició d’usuari sobre un diàleg ja establert 
 
En aquest cas ens trobem amb la mateixa situació que abans, però amb petites 
diferències. Les accions que pot realitzar l’usuari sobre un diàleg ja establert 
són les de cancel·lar una petició en curs, finalitzar una sessió, i acceptar o 
rebutjar una petició entrant d’inici de sessió. Els dos primers casos, es basen 
en els mètodes CANCEL i BYE, i el seu funcionament és el mateix que en 
l’apartat a). El punt d’entrada d’aquestes peticions és el mètode PeticioUsuari. 
 
En el cas en que l’usuari vulgui acceptar la petició d’inici de sessió, enviarem 
un missatge de resposta amb el codi 200 OK per acceptar la petició, i 
canviarem les variables de direcció per apuntar a l’altre agent d’usuari en 
comptes del servidor, ja que quan la sessió s’estableix, l’intercanvi de 
missatges és punt a punt. El fil d’execució no s’elimina. 
 
Si d’altra banda, l’usuari vol rebutjar la invitació, enviarem un missatge de 
resposta 488 per informar que no s’ha acceptat la petició i finalitzarem 
l’execució del fil. 
 
case MissatgeSIP.Metodes.UA_ACCEPTA_INVITE: 
     // es vol acceptar una petició entrant d'inici de sessió 
     // montem una resposta d'OK 
     msg = ContestacioInvite(Codificacio.c200, Codificacio.d200); 
     // enviem la resposta 
     UABase.EnviaMissatge(msg, ipRemota, portRemot); 
     msg = null; 
     // recuperem el contacte del missatge rebut. Ara els missatges d'aquesta 
     // transacció no passaran pel servidor; seran punt a punt 
     string uriDestiTemp = string.Empty, ipTemp = string.Empty; 
     int portTemp = 0; 
     msgRebut.RecuperaContacte(out uriDestiTemp, out ipTemp, out portTemp); 
     if (uriDestiTemp != string.Empty) uriDesti = uriDestiTemp; 
     if (ipTemp != string.Empty) ipRemota = ipTemp; 
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     if (portTemp != 0) portRemot = portTemp; 
     break; 
 
case MissatgeSIP.Metodes.UA_REBUTJA_INVITE: 
     // es vol rebutjar una petició entrant d'inici de sessió 
     // finalitzem la transacció i enviem la resposta d'error 
     UABase.Ocupat = false; 
     UABase.EliminaThread(CallId); 
     msg = ContestacioInvite(Codificacio.c488, Codificacio.d488); 
     break; 

Figura 57: Accepta o rebutja INVITE 
 

c) Recepció d’una resposta a una petició pròpia 
 
Fins aquí hem vist com enviem missatges de petició a partir d’una decisió de 
l’usuari. Aquestes peticions, seran contestades mitjançant missatges de 
resposta, que seran rebuts pel gestor de peticions a través del punt d’entrada 
Resposta. En aquesta funció, es comprovarà a quin mètode SIP pertany la 
resposta, per poder analitzar-la. 
 
// Comprovem quin era el mètode de la petició 
switch (metode) 
{ 
    case MissatgeSIP.Metodes.REGISTER: 
         RespostaRegister(msgResp);   // Tractem respostes de registre 
         break; 
    case MissatgeSIP.Metodes.INVITE: 
    case MissatgeSIP.Metodes.CANCEL: 
         RespostaInvite(msgResp);     // Tractem respostes d'inici de sessió 
         break; 
    case MissatgeSIP.Metodes.OPTIONS: 
         RespostaOptions(msgResp);    // Tractem respostes de capacitats 
         break; 
    case MissatgeSIP.Metodes.BYE: 
         RespostaBye(msgResp);        // Tractem respostes de fi de sessió 
         break; 
    default: 
         interficie.OnError(Codificacio.ePeticio + " (R) "); 
         break; 
} 

Figura 58: Respostes 
 
A partir del codi del missatge de resposta, es poden realitzar diferents 
actuacions. Si, per exemple, rebem una resposta de requeriment d’autorització 
(401 o 407), llavors tornarem a enviar la petició amb autenticació. Si rebem una 
resposta amb un codi provisional (< 200) llavors esperarem una resposta final. 
Si rebem una resposta d’acceptació (200) llavors continuem l’execució. Per 
qualsevol altre resposta d’error (>200) finalitzem el fil d’execució. 
 
Aquestes característiques són comunes a tots els mètodes de tractament de 
respostes, amb l’excepció del mètode RespostaInvite, que implementa un 
tractament més complex. Aquest mètode, en rebre una resposta d’acceptació 
(200), haurà de consultar el camp Contact del missatge rebut per agafar la 
direcció real de l’agent d’usuari amb el que es vol establir la sessió. Un cop 
tingui aquestes dades, canviarà les variables de direcció per apuntar a l’altre 
agent d’usuari en comptes del servidor, i finalment enviarà una missatge de 
confirmació ACK directament a la IP de l’altre agent d’usuari. 
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d) Nova petició externa 
 
Les peticions que altres agents d’usuari poden fer sobre el nostre agent 
d’usuari són les de demanar capacitats i les d’inicialitzar una nova sessió. Un 
cop carregades les variables de control a través del mètode 
InicialitzaPeticioExterna, el mètode inicial del gestor de peticions per aquest cas 
és NovaPeticioExterna. 
 
// Comprovem quin és el mètode que es vol executar 
switch (metode) 
{ 
    case MissatgeSIP.Metodes.OPTIONS:   // Tractament d'una petició OPTIONS 
         PeticioOptions(); 
         break; 
    case MissatgeSIP.Metodes.INVITE:    // Tractament d'una petició OPTIONS 
         PeticioInvite(); 
         break; 
    case MissatgeSIP.Metodes.ACK:       // Poden arribar ACKs de servidor 
         UABase.EliminaThread(CallId); 
         break; 
    default: 
         // Per altres mètodes, enviem una resposta amb l'error not allowed 
         UABase.EliminaThread(CallId); 
         UABase.EnviaMethodNotAllowed(msgRebut, ipRemota, portRemot); 
         break; 
} 

Figura 59: Nova petició externa 
 
Si s’envia un mètode diferents als dos mètodes esmentats, la pila SIP 
contestarà amb una resposta d’error indicant que el mètode no està permès. Si 
ens envien una petició OPTIONS o INVITE, la pila processarà la petició. En el 
primer cas, contestarem amb una resposta indicant les característiques de la 
pila SIP. En el cas de rebre una petició INVITE, el tractament és una mica més 
complex. 
 
El mètode que tractarà les peticions INVITE externes és PeticioInvite, i la seva 
implementació es basa, en primer lloc, en comprovar si la pila SIP està 
ocupada amb una altre trucada, cas en que s’envia una resposta per indicar 
que estem comunicant (486), i es finalitza l’execució del fil. Si no és el cas, 
enviem una resposta provisional (180) indicant que el telèfon està sonant, i 
avisem a l’agent d’usuari que té una trucada entrant. En aquest moment 
s’activa un timer per esperar que l’usuari accepti o rebutgi la invitació. Els casos 
d’acceptació o rebuig de la petició els hem vist en l’apartat b). Si l’usuari no 
pren cap decisió, quan el timer termina el compte enrere , es finalitza la 
trucada; s’envia una resposta d’error indicant que la petició ha finalitzat (487) i 
s’elimina el fil d’execució. 
 
// Tractament d'una petició INVITE externa 
private void PeticioInvite() 
{ 
    MissatgeSIP msgResp = null; 
    if (UABase.Ocupat) 
    { 
       // Si ja tenim una trucada activa, enviem una resposta de busy here i 
       // finalitzem l'execució de la transacció 
       UABase.RespostaProvisionalGenerada = false; 
       msgResp = ContestacioInvite(Codificacio.c486, Codificacio.d486); 
       UABase.EliminaThread(CallId); 
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       UABase.EnviaMissatge(msgResp, ipRemota, portRemot); 
    } 
    else 
    { 
       // Si no tenim cap trucada activa, posem la pila en estat ocupat 
       UABase.Ocupat = true; 
       int timeout = Configuracio.TimeOutRinging; 
       if (msgRebut.htHeaderFields[ 
           MissatgeSIP.CampCapcelera.Expires.ToString()] != null) 
       { 
           timeout = int.Parse(msgRebut.htHeaderFields[ 
                MissatgeSIP.CampCapcelera.Expires.ToString()].ToString()); 
       } 
 
       // enviem una resposta provisional de ringing 
       UABase.RespostaProvisionalGenerada = true; 
       msgResp = ContestacioInvite(Codificacio.c180, Codificacio.d180); 
       UABase.EnviaMissatge(msgResp, ipRemota, portRemot); 
 
       // Avisem a la capa superior de que tenim una trucada entrant 
       UABase.EsperaUsuari = CallId; 
       interficie.IncommingCall(CallId, msgRebut.htHeaderFields[ 
            MissatgeSIP.CampCapcelera.From.ToString()].ToString()); 
 
       // Engeguem un timer per esperar la decisió de l'usuari 
       System.Threading.Thread.Sleep(timeout * 1000); 
 
       // Si l'usuari no ha acceptat ni rebutjat la trucada, la finalitzem 
       if (UABase.EsperaUsuari == CallId) TerminaTrucada(); 
    } 
} 

Figura 60: Petició INVITE externa 
 

e) Petició externa sobre un diàleg ja establert 
 
Finalment, també podem rebre una petició sobre un diàleg ja establert, per 
exemple una petició BYE sobre una sessió activa. El punt d’entrada al gestor 
de peticions en aquests casos és el mètode PeticioExterna, que tractarà les 
peticions amb el mateix procediment vist en el punt anterior. 
 
Les peticions que podem rebre en aquest punt són les de cancel·lació d’una 
petició anterior, finalització d’una sessió activa, o la confirmació d’establiment 
d’una sessió. 
 
// Comprovem quin és el mètode que es vol executar 
MissatgeSIP.Metodes metodePeticio = MissatgeSIP.StringToMethod(msgResp.SL1); 
switch (metodePeticio) 
{ 
    case MissatgeSIP.Metodes.BYE: 
         PeticioBye(msgResp);         // Tractament d'una petició BYE 
         break; 
    case MissatgeSIP.Metodes.CANCEL: 
         PeticioCancel();             // Tractament d'una petició CANCEL 
         break; 
    case MissatgeSIP.Metodes.ACK: 
         // Confirmació d'incici de sessió 
         interficie.SessionEstablished(CallId); 
         break; 
    default: 
         // Per altres mètodes, enviem una resposta amb l'error not allowed 
         UABase.EliminaThread(CallId); 
         UABase.EnviaMethodNotAllowed(msgResp, ipRemota, portRemot); 
         break; 
} 
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Figura 61: Petició externa sobre diàleg establert 
 
Si rebem una petició BYE, la pila SIP contestarà un missatge d’acceptació 
(200), avisarà a l’agent d’usuari que ha finalitzat la sessió i eliminarà el fil 
d’execució. Si rebem una petició CANCEL, la pila comprovarà si es pot 
cancel·lar l’operació (cas en que hàgim generat una resposta provisional) i en 
cas afirmatiu finalitzarà la trucada. Per últim, si rebem una petició ACK, 
avisarem a l’agent d’usuari que s’ha confirmat l’establiment de la sessió. Per 
qualsevol altre mètode, contestarem un missatge d’error indicant que el mètode 
no està permès. 
 
Tant en la cancel·lació d’una petició INVITE com en el cas en que l’usuari no 
accepta ni rebutja una petició INVITE, hem dit que finalitzàvem la petició. 
Aquesta finalització la du a terme el mètode TerminaTrucada, i el procés que 
realitza es basa en generar i enviar un missatge de resposta amb el codi de 
petició finalitzada (487), l’actualització de les variables d’estat per indicar que 
no tenim cap trucada activa, la notificació a l’agent d’usuari de que s’ha 
finalitzat la petició, i l’eliminació del fil d’execució associat amb aquest diàleg. 
 
// Finalització de trucades entrants 
private void TerminaTrucada() 
{ 
    // Inicialitzem l'estat per indicar que no hi ha cap trucada activa 
    UABase.RespostaProvisionalGenerada = false; 
    UABase.EsperaUsuari = string.Empty; 
    UABase.Ocupat = false; 
 
    // Enviem una resposta de request terminated 
    MissatgeSIP msgResp = ContestacioInvite(Codificacio.c487, 
        Codificacio.d487); 
 
    // Finalitzem l'execució de la transacció 
    UABase.EliminaThread(CallId); 
    UABase.EnviaMissatge(msgResp, ipRemota, portRemot); 
 
    // Avisem a la capa superior de que s'ha finalitzat la petició 
    interficie.TerminatedCall(CallId, msgRebut.htHeaderFields[ 
        MissatgeSIP.CampCapcelera.From.ToString()].ToString()); 
} 

Figura 62: Finalització de trucades entrants 
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Capítol 7. Posada en escena 
 
 
7.1 Definició de l’entorn 
 
El funcionament de la pila SIP s’avaluarà en un entorn real; és a dir, les proves 
es realitzaran contra un servidor SIP publicat a Internet: www.iptel.org. Aquest 
servidor és públic i gratuït, i ofereix tots els serveis necessaris de 
redireccionament, registre i localització definits al protocol SIP. 
 
Abans, però, cal destacar que hem creat dues comptes en aquest servidor per 
poder establir una sessió entre dos agents d’usuari diferents. 
 
Aquesta avaluació es realitzarà en un ordinador personal, amb Windows XP 
SP2, sobre la tecnologia .NET Framework 2.0. La connexió a Internet es 
realitza mitjançant un mòdem ADSL. La IP pública serà igual, doncs, a la IP 
privada de l’equip. 
 
S’executaran dues instàncies del programa, amb configuració diferent, i 
associades a dos ports diferents de l’equip. D’aquesta manera, un agent 
d’usuari podrà realitzar peticions sobre l’altre a través del servidor de IPTel.org. 
 
La configuració dels diferents agents d’usuari, estarà definida als seus 
respectius fitxers de configuració (conf.xml). Serà la següent: 
 

Agent d’usuari A: uoc@iptel.org  Agent d’usuari B: sibrahem@iptel.org  
<xml> 
   <Configuracio> 
      <ipLocal></ipLocal> 
      <portLocal>5060</portLocal> 
      <usernameServidorSIP>uoc</usernameServidorSIP> 
      <passwordServidorSIP>uoc</passwordServidorSIP> 
      <ServidorSIP>iptel.org</ServidorSIP> 
      <ipServidorSIP>195.37.77.99</ipServidorSIP> 
      <portServidorSIP>5060</portServidorSIP> 
      <TimeOutRinging>30</TimeOutRinging> 
      <commonName>UA_UOC</commonName> 
      <nomFitxer>logUA</nomFitxer> 
      <Log>true</Log> 
   </Configuracio> 
</xml> 

<xml> 
   <Configuracio> 
      <ipLocal></ipLocal> 
      <portLocal>5061</portLocal> 
      <usernameServidorSIP>sibrahem</usernameServidorSIP> 
      <passwordServidorSIP>sam3156</passwordServidorSIP> 
      <ServidorSIP>iptel.org</ServidorSIP> 
      <ipServidorSIP>195.37.77.99</ipServidorSIP> 
      <portServidorSIP>5060</portServidorSIP> 
      <TimeOutRinging>30</TimeOutRinging> 
      <commonName>UA_UOC</commonName> 
      <nomFitxer>logUA</nomFitxer> 
      <Log>true</Log> 
   </Configuracio> 
</xml> 

Figura 63: Configuració dels agents d’usuari 
 
 
7.2 Registre en un servidor SIP públic 
 
Abans de realitzar qualsevol petició sobre un altre element SIP, el nostre agent 
d’usuari s’ha de registrar contra el servidor, per tal de validar-se i de donar a 
conèixer la seva direcció actual. Per realitzar aquest registre, s’enviarà al 
servidor una petició REGISTER. Tenint en compte que estem en un entorn real, 
el servidor demanarà autenticació, i, mitjançant el mètode Digest 
Authentication, ens validarem al servidor. Aquest procediment, requereix haver 
subscrit un compte amb el servidor. 
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Traça de l’agent d’usuari A (uoc@iptel.org)  
 
Descripció Missatge 
Enviem al servidor una petició de 
registre, indicant la nostre 
direcció SIP i la IP actual. 

15/06/2006 18:16:56 ENVIADO A: 195.37.77.99:5060 
REGISTER sip:iptel.org SIP/2.0 
Call-ID: 0bc9c3949251450499505059740d068d@80.224.199.112 
From: <sip:uoc@iptel.org> 
Expires: 3600 
Via: SIP/2.0/UDP 80.224.199.112:5060 
CSeq: 3 REGISTER 
To: <sip:uoc@iptel.org> 
Contact: <sip:uoc@80.224.199.112:5060> 
Content-Length: 0 

El servidor ens contesta que no 
estem autoritzats. Per poder 
validar-nos, ens ofereix uns 
paràmetres al camp de capçalera 
WWW_Authenticate, que haurem 
de fer servir en la següent 
petició. 

15/06/2006 18:16:56 RECIBIDO DE: 195.37.77.99:5060 
SIP/2.0 401 Unauthorized  
Content_Length: 0 
From: <sip:uoc@iptel.org> 
Server: Sip EXpress router (0.10.99-iptelorg/tekelec-SOPv2 
(i386/linux)) 
To: 
<sip:uoc@iptel.org>;tag=b51ece8fd8c195776737473dd6552d43.0b8a 
Warning: 392 195.37.77.99:5060 "Noisy feedback tells:  pid=27654 
req_src_ip=80.224.199.112 req_src_port=5060 in_uri=sip:iptel.org 
out_uri=sip:iptel.org via_cnt==1" 
Via: SIP/2.0/UDP 80.224.199.112:5060;rport=5060 
CSeq: 3 REGISTER 
WWW_Authenticate: Digest realm="iptel.org", 
nonce="4491880d45f296e40366acb13d590442bf6f6528" 
Call_ID: 0bc9c3949251450499505059740d068d@80.224.199.112 

Un cop calculada la codificació 
de l’autenticació, tornem a enviar 
la petició de registre afegint el 
camp Authorization, amb les 
dades calculades mitjançant el 
procediment Digest. 

15/06/2006 18:16:56 ENVIADO A: 195.37.77.99:5060 
REGISTER sip:iptel.org SIP/2.0 
Call-ID: 0bc9c3949251450499505059740d068d@80.224.199.112 
From: <sip:uoc@iptel.org> 
Expires: 3600 
Via: SIP/2.0/UDP 80.224.199.112:5060 
CSeq: 4 REGISTER 
To: <sip:uoc@iptel.org> 
Contact: <sip:uoc@80.224.199.112:5060> 
Content-Length: 0 
Authorization: Digest username="uoc", realm="iptel.org", 
nonce="4491880d45f296e40366acb13d590442bf6f6528", 
uri="sip:iptel.org", response="02cf8f90e1a6bd2de1a2f21ef47f0e46" 

El servidor accepta la nostra 
petició; el nostre agent d’usuari ja 
està validat i disponible per 
enviar i rebre peticions. El 
servidor ja coneix la nostra 
adreça actual. 

15/06/2006 18:16:56 RECIBIDO DE: 195.37.77.99:5060 
SIP/2.0 200 OK  
From: <sip:uoc@iptel.org> 
Server: Sip EXpress router (0.10.99-iptelorg/tekelec-SOPv2 
(i386/linux)) 
Content_Length: 0 
Warning: 392 195.37.77.99:5060 "Noisy feedback tells:  pid=27661 
req_src_ip=80.224.199.112 req_src_port=5060 in_uri=sip:iptel.org 
out_uri=sip:iptel.org via_cnt==1" 
Via: SIP/2.0/UDP 80.224.199.112:5060;rport=5060 
CSeq: 4 REGISTER 
To: 
<sip:uoc@iptel.org>;tag=b51ece8fd8c195776737473dd6552d43.0b8a 
Contact: <sip:uoc@80.224.199.112:5060>;expires=600 
Call_ID: 0bc9c3949251450499505059740d068d@80.224.199.112 

Figura 64: Traça de la petició de registre. fitxer: 7.2_A_logUA.txt 
 
 
7.3 Petició de capacitats 
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En aquest cas, realitzarem una petició de capacitats a un altre agent d’usuari. 
Per poder-ho fer, els dos agents d’usuari tenen que estar registrats en el 
servidor. La petició de capacitats es basa en enviar al servidor un missatge de 
petició OPTIONS i l’adreça a la que està dirigida. En el nostre cas, l’agent 
d’usuari A (uoc@iptel.org) realitzarà una petició de capacitats a l’agent d’usuari 
B (sibrahem@iptel.org).  
 
Traça de l’agent d’usuari A (uoc@iptel.org)  
 
Descripció Missatge 
Enviem al servidor la petició 
destinada a l’agent d’usuari 
sibrahem. 

15/06/2006 18:53:52 ENVIADO A: 195.37.77.99:5060 
OPTIONS sip:sibrahem@iptel.org SIP/2.0 
Call-ID: 1b297215-730f-43a3-84e9-b67d012ee832 
From: <sip:uoc@iptel.org> 
Max-Forwards: 70 
Via: SIP/2.0/UDP 80.224.199.112:5060 
CSeq: 1001 OPTIONS 
To: <sip:sibrahem@iptel.org> 
Contact: <sip:uoc@80.224.199.112:5060> 
Content-Length: 0 
Accept: application/sdp 

El servidor, ens demana 
autenticació per validar que 
tenim dret a realitzar 
aquesta petició. 

15/06/2006 18:53:52 RECIBIDO DE: 195.37.77.99:5060 
SIP/2.0 407 Proxy Authentication Required  
From: <sip:uoc@iptel.org> 
Server: Sip EXpress router (0.10.99-iptelorg/tekelec-SOPv2 (i386/linux)) 
Content_Length: 0 
Warning: 392 195.37.77.99:5060 "Noisy feedback tells:  pid=27656 
req_src_ip=80.224.199.112 req_src_port=5060 
in_uri=sip:sibrahem@iptel.org out_uri=sip:sibrahem@iptel.org via_cnt==1" 
Via: SIP/2.0/UDP 80.224.199.112:5060;rport=5060 
CSeq: 1001 OPTIONS 
To: 
<sip:sibrahem@iptel.org>;tag=b51ece8fd8c195776737473dd6552d43.0b8a 
Proxy_Authenticate: Digest realm="iptel.org", 
nonce="449190b56b6c82ec8620b9c90167757ed9a919dd" 
Call_ID: 1b297215-730f-43a3-84e9-b67d012ee832 

Tornem a enviar la petició 
amb les dades de 
l’autenticació 

15/06/2006 18:53:52 ENVIADO A: 195.37.77.99:5060 
OPTIONS sip:sibrahem@iptel.org SIP/2.0 
Call-ID: 1b297215-730f-43a3-84e9-b67d012ee832 
From: <sip:uoc@iptel.org> 
Max-Forwards: 70 
Via: SIP/2.0/UDP 80.224.199.112:5060 
CSeq: 1002 OPTIONS 
Proxy-Authorization: Digest username="uoc", realm="iptel.org", 
nonce="449190b56b6c82ec8620b9c90167757ed9a919dd", 
uri="sip:sibrahem@iptel.org", 
response="b532a1719e127e1cacbbed4ea30a310b"  
To: <sip:sibrahem@iptel.org> 
Contact: <sip:uoc@80.224.199.112:5060> 
Content-Length: 0 
Accept: application/sdp  

Ens arriba la resposta de 
l’altre agent d’usuari, 
indicant-nos les seves 
capacitats. 

15/06/2006 18:53:52 RECIBIDO DE: 195.37.77.99:5060 
SIP/2.0 200 OK  
From: <sip:uoc@iptel.org> 
Call_ID: 1b297215-730f-43a3-84e9-b67d012ee832 
Contact: <sip:sibrahem@80.224.199.112:5061> 
Via: SIP/2.0/UDP 80.224.199.112:5060;rport=5060 
Accept_language: en 
To: <sip:sibrahem@iptel.org> 
Accept: application/sdp 
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE 
CSeq: 1002 OPTIONS 

Figura 65: Petició de capacitats (uoc@iptel.org) fitxer: 7.3_A_logUA.txt 
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Traça de l’agent d’usuari B (sibrahem@iptel.org)   
 
Descripció Missatge 
L’agent d’usuari sibrahem rep una petició 
de capacitats procedent de l’agent 
d’usuari uoc a través del servidor 
iptel.org. 

15/06/2006 18:53:52 RECIBIDO DE: 195.37.77.99:5060 
OPTIONS sip:sibrahem@80.224.199.112:5061 SIP/2.0  
Proxy_Authorization: Digest username="uoc", 
realm="iptel.org", 
nonce="449190b56b6c82ec8620b9c90167757ed9a919dd", 
uri="sip:sibrahem@iptel.org", 
response="b532a1719e127e1cacbbed4ea30a310b" 
From: <sip:uoc@iptel.org> 
Call_ID: 1b297215-730f-43a3-84e9-b67d012ee832 
Content_Length: 0 
Record_Route: <sip:195.37.77.99;lr=on> 
Via: SIP/2.0/UDP 
195.37.77.99;branch=z9hG4bK14cf.4ae27c76.0,SIP/2.0/UDP 
80.224.199.112:5060;rport=5060 
CSeq: 1002 OPTIONS 
To: <sip:sibrahem@iptel.org> 
Contact: <sip:uoc@80.224.199.112:5060> 
Max_Forwards: 16 
Accept: application/sdp 

Enviem la resposta de la petició al 
servidor, indicant el codi de resposta i les 
característiques del nostre agent d’usuari. 

15/06/2006 18:53:52 ENVIADO A: 195.37.77.99:5060 
SIP/2.0 200 OK 
Call-ID: 1b297215-730f-43a3-84e9-b67d012ee832 
Accept-language: en 
From: <sip:uoc@iptel.org> 
Via: SIP/2.0/UDP 
195.37.77.99;branch=z9hG4bK14cf.4ae27c76.0,SIP/2.0/UDP 
80.224.199.112:5060;rport=5060 
CSeq: 1002 OPTIONS 
To: <sip:sibrahem@iptel.org> 
Accept: application/sdp 
Contact: <sip:sibrahem@80.224.199.112:5061> 
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE 

Figura 66: Petició de capacitats (sibrahem@iptel.org)  fitxer: 7.3_B_logUA.txt 
 
 
7.4 Establiment de sessió entre dos agents d’usuari 
 
La petició més usual en el protocol SIP, és la d’inicialització de sessió: INVITE, 
ja que l’objectiu del protocol és establir sessions multimèdia entre dos agents 
d’usuari. Per realitzar aquesta petició, cal que els dos agents d’usuari estiguin 
registrats en un servidor SIP. 
 
En el nostre cas, l’agent d’usuari B realitzarà una petició INVITE sobre l’agent 
d’usuari A. Un cop la petició arribi a l’agent d’usuari A, es poden produir tres 
situacions: que la petició s’accepti i per tant s’estableixi la sessió, que la petició 
es rebutgi i finalitzi la petició, o, finalment, que no es prengui cap decisió i la 
petició finalitzi per temps d’espera. 
 

a) S’accepta la petició 
 
Traça de l’agent d’usuari B (sibrahem@iptel.org)   
 
Descripció Missatge 
L’agent d’usuari B, que coneix 
l’adreça de l’agent d’usuari A, li 
envia, a través del servidor, una 

15/06/2006 19:00:01 ENVIADO A: 195.37.77.99:5060 
INVITE sip:uoc@iptel.org SIP/2.0 
Call-ID: cf865d0a-f165-410f-b667-d5c50e527c3a 
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petició per inicialitzar una sessió From: <sip:sibrahem@iptel.org> 
Max-Forwards: 70 
Content-Type: application/sdp 
Via: SIP/2.0/UDP 80.224.199.112:5061 
CSeq: 1001 INVITE 
Subject: no subject 
To: <sip:uoc@iptel.org> 
Contact: <sip:sibrahem@80.224.199.112:5061> 
Content-Length: 123 
 
v=0 
o=- 982769551076 982769551076 IN IP4 80.224.199.112 
s=- 
c=IN IP4 80.224.199.112 
t=0 0 
m=audio 5004 RTP/AVP 8 3 0 

El servidor, com en la resta 
d’operacions, ens demana les 
credencials. 

15/06/2006 19:00:01 RECIBIDO DE: 195.37.77.99:5060 
SIP/2.0 407 Proxy Authentication Required  
From: <sip:sibrahem@iptel.org> 
Server: Sip EXpress router (0.10.99-iptelorg/tekelec-SOPv2 
(i386/linux)) 
Content_Length: 0 
Warning: 392 195.37.77.99:5060 "Noisy feedback tells:  pid=27651 
req_src_ip=80.224.199.112 req_src_port=5061 
in_uri=sip:uoc@iptel.org out_uri=sip:uoc@iptel.org via_cnt==1" 
Via: SIP/2.0/UDP 80.224.199.112:5061;rport=5061 
CSeq: 1001 INVITE 
To: 
<sip:uoc@iptel.org>;tag=b51ece8fd8c195776737473dd6552d43.939b 
Proxy_Authenticate: Digest realm="iptel.org", 
nonce="44919226864b0033151ce89e7c630fc4dc01f886" 
Call_ID: cf865d0a-f165-410f-b667-d5c50e527c3a 

Tornem a enviar la petició, igual 
que la primera però afegint el 
camp amb les credencials 

15/06/2006 19:00:01 ENVIADO A: 195.37.77.99:5060 
INVITE sip:uoc@iptel.org SIP/2.0 
Subject: no subject 
Content-Length: 123 
CSeq: 1002 INVITE 
Max-Forwards: 70 
Via: SIP/2.0/UDP 80.224.199.112:5061 
Call-ID: cf865d0a-f165-410f-b667-d5c50e527c3a 
Content-Type: application/sdp 
Proxy-Authorization: Digest username="sibrahem", realm="iptel.org", 
nonce="44919226864b0033151ce89e7c630fc4dc01f886", 
uri="sip:uoc@iptel.org", 
response="802b845e42c06a65eba747e6e00f2fe0"  
Contact: <sip:sibrahem@80.224.199.112:5061> 
To: <sip:uoc@iptel.org> 
From: <sip:sibrahem@iptel.org> 
 
v=0 
o=- 982769551076 982769551076 IN IP4 80.224.199.112 
s=- 
c=IN IP4 80.224.199.112 
t=0 0 
m=audio 5004 RTP/AVP 8 3 0 

El servidor accepta la petició i 
ens envia una resposta temporal 
mentre encamina la petició 

15/06/2006 19:00:01 RECIBIDO DE: 195.37.77.99:5060 
SIP/2.0 100 trying -- your call is important to us  
From: <sip:sibrahem@iptel.org> 
Server: Sip EXpress router (0.10.99-iptelorg/tekelec-SOPv2 
(i386/linux)) 
Content_Length: 0 
Warning: 392 195.37.77.99:5060 "Noisy feedback tells:  pid=27661 
req_src_ip=80.224.199.112 req_src_port=5061 
in_uri=sip:uoc@iptel.org out_uri=sip:uoc@80.224.199.112:5060 
via_cnt==1" 
Via: SIP/2.0/UDP 80.224.199.112:5061;rport=5061 
CSeq: 1002 INVITE 
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To: <sip:uoc@iptel.org> 
Call_ID: cf865d0a-f165-410f-b667-d5c50e527c3a 

Un cop la petició ha arribat a 
l’agent d’usuari A, aquest envia 
una resposta provisional indicant 
que el telèfon està sonant. 

15/06/2006 19:00:02 RECIBIDO DE: 195.37.77.99:5060 
SIP/2.0 180 Ringing  
From: <sip:sibrahem@iptel.org> 
To: <sip:uoc@iptel.org> 
Call_ID: cf865d0a-f165-410f-b667-d5c50e527c3a 
Via: SIP/2.0/UDP 80.224.199.112:5061;rport=5061 
CSeq: 1002 INVITE 
Contact: <sip:uoc@80.224.199.112:5060> 

L’usuari accepta la petició, i 
l’agent d’usuari A envia una 
resposta per informar-ho. 

15/06/2006 19:00:03 RECIBIDO DE: 195.37.77.99:5060 
SIP/2.0 200 OK  
From: <sip:sibrahem@iptel.org> 
To: <sip:uoc@iptel.org> 
Call_ID: cf865d0a-f165-410f-b667-d5c50e527c3a 
Via: SIP/2.0/UDP 80.224.199.112:5061;rport=5061 
CSeq: 1002 INVITE 
Contact: <sip:uoc@80.224.199.112:5060> 

Quan l’agent d’usuari B rep la 
resposta d’OK, envia un missatge 
ACK per confirmar l’establiment 
de la sessió. Aquest missatge 
s’envia directament a la IP de 
l’agent d’usuari A, que coneixem 
gràcies a la resposta 200 OK que 
ens ha enviat prèviament. La 
sessió ja està establerta. 

15/06/2006 19:00:03 ENVIADO A: 80.224.199.112:5060 
ACK sip:uoc@80.224.199.112 SIP/2.0 
Call-ID: cf865d0a-f165-410f-b667-d5c50e527c3a 
From: <sip:sibrahem@iptel.org> 
To: <sip:uoc@iptel.org> 
Max-Forwards: 70 
CSeq: 1003 ACK 
Via: SIP/2.0/UDP 80.224.199.112:5061 
Content-Length: 0 

L’agent d’usuari B vol finalitzar la 
sessió, i envia una petició BYE 
directament a la IP de l’agent 
d’usuari A. 

15/06/2006 19:00:14 ENVIADO A: 80.224.199.112:5060 
BYE sip:uoc@80.224.199.112 SIP/2.0 
Call-ID: cf865d0a-f165-410f-b667-d5c50e527c3a 
From: <sip:sibrahem@iptel.org> 
To: <sip:uoc@80.224.199.112> 
Max-Forwards: 70 
CSeq: 1004 BYE 
Via: SIP/2.0/UDP 80.224.199.112:5061 
Content-Length: 0 

L’agent d’usuari A accepta la 
petició i confirma la finalització de 
la sessió amb una resposta 200 
OK també directa a la IP de 
l’agent d’usuari B. 

15/06/2006 19:00:14 RECIBIDO DE: 80.224.199.112:5060 
SIP/2.0 200 OK  
From: <sip:sibrahem@iptel.org> 
To: <sip:uoc@80.224.199.112> 
Call_ID: cf865d0a-f165-410f-b667-d5c50e527c3a 
Via: SIP/2.0/UDP 80.224.199.112:5061 
CSeq: 1004 BYE 
Content_Length: 0 

Figura 67: Petició INVITE (sibrahem@iptel.org)  fitxer: 7.4_B_Apartat_A_logUA.txt 
 
 
Traça de l’agent d’usuari A (uoc@iptel.org)  
 
Descripció Missatge 
L’agent d’usuari A rep, a través del 
servidor, una petició d’inici de sessió de 
l’agent d’usuari B. 

15/06/2006 19:00:01 RECIBIDO DE: 195.37.77.99:5060 
INVITE sip:uoc@80.224.199.112:5060 SIP/2.0  
Proxy_Authorization: Digest username="sibrahem", 
realm="iptel.org", 
nonce="44919226864b0033151ce89e7c630fc4dc01f886", 
uri="sip:uoc@iptel.org", 
response="802b845e42c06a65eba747e6e00f2fe0" 
From: <sip:sibrahem@iptel.org> 
Call_ID: cf865d0a-f165-410f-b667-d5c50e527c3a 
Content_Length: 123 
Record_Route: <sip:195.37.77.99;lr=on> 
Via: SIP/2.0/UDP 
195.37.77.99;branch=z9hG4bKfe34.c502d9a.0,SIP/2.0/UDP 
80.224.199.112:5061;rport=5061 
CSeq: 1002 INVITE 
Contact: <sip:sibrahem@80.224.199.112:5061> 
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Subject: no subject 
Max_Forwards: 16 
To: <sip:uoc@iptel.org> 
Content_Type: application/sdp 
 
v=0 
o=- 982769551076 982769551076 IN IP4 80.224.199.112 
s=- 
c=IN IP4 80.224.199.112 
t=0 0 
m=audio 5004 RTP/AVP 8 3 0 

L’agent d’usuari A envia una resposta 
provisional indicant que s’ha rebut la 
petició i estem a l’espera de que l’usuari 
accepti o rebutgi la petició 

15/06/2006 19:00:01 ENVIADO A: 195.37.77.99:5060 
SIP/2.0 180 Ringing 
Call-ID: cf865d0a-f165-410f-b667-d5c50e527c3a 
From: <sip:sibrahem@iptel.org> 
To: <sip:uoc@iptel.org> 
Contact: <sip:uoc@80.224.199.112:5060> 
Via: SIP/2.0/UDP 
195.37.77.99;branch=z9hG4bKfe34.c502d9a.0,SIP/2.0/UDP 
80.224.199.112:5061;rport=5061 
CSeq: 1002 INVITE 

L’usuari accepta la petició, i enviem, a 
través del servidor, una resposta 200 OK 
indicant que volem establir la sessió. 

15/06/2006 19:00:03 ENVIADO A: 195.37.77.99:5060 
SIP/2.0 200 OK 
Call-ID: cf865d0a-f165-410f-b667-d5c50e527c3a 
From: <sip:sibrahem@iptel.org> 
To: <sip:uoc@iptel.org> 
Contact: <sip:uoc@80.224.199.112:5060> 
Via: SIP/2.0/UDP 
195.37.77.99;branch=z9hG4bKfe34.c502d9a.0,SIP/2.0/UDP 
80.224.199.112:5061;rport=5061 
CSeq: 1002 INVITE 

L’agent d’usuari B ens envia un missatge 
de confirmació i ens guardem la seva IP 
actual. La comunicació a partir d’aquest 
moment és punt a punt. 

15/06/2006 19:00:03 RECIBIDO DE: 80.224.199.112:5061 
ACK sip:uoc@80.224.199.112 SIP/2.0  
From: <sip:sibrahem@iptel.org> 
To: <sip:uoc@iptel.org> 
Call_ID: cf865d0a-f165-410f-b667-d5c50e527c3a 
CSeq: 1003 ACK 
Via: SIP/2.0/UDP 80.224.199.112:5061 
Max_Forwards: 70 
Content_Length: 0 

Rebem una petició de finalització de sessió 
de l’agent d’usuari B. 

15/06/2006 19:00:14 RECIBIDO DE: 80.224.199.112:5061 
BYE sip:uoc@80.224.199.112 SIP/2.0  
From: <sip:sibrahem@iptel.org> 
To: <sip:uoc@80.224.199.112> 
Call_ID: cf865d0a-f165-410f-b667-d5c50e527c3a 
CSeq: 1004 BYE 
Via: SIP/2.0/UDP 80.224.199.112:5061 
Max_Forwards: 70 
Content_Length: 0 

Enviem una resposta acceptant la 
finalització de sessió, directament l’agent 
d’usuari B 

15/06/2006 19:00:14 ENVIADO A: 80.224.199.112:5061 
SIP/2.0 200 OK 
Call-ID: cf865d0a-f165-410f-b667-d5c50e527c3a 
From: <sip:sibrahem@iptel.org> 
To: <sip:uoc@80.224.199.112> 
Via: SIP/2.0/UDP 80.224.199.112:5061 
CSeq: 1004 BYE 
Content-Length: 0 

Figura 68: Petició INVITE (uoc@iptel.org)  fitxer: 7.4_A_Apartat_A_logUA.txt 
 
 

b) Es rebutja la petició 
 
NOTA: Es suposa que els dos agents d’usuari ja estan registrats i la petició ja 
s’ha fet. Mostrem, doncs, les traces referents al rebuig de la petició. 
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Traça de l’agent d’usuari A (uoc@iptel.org)  
 
Descripció Missatge 
Un cop rebuda la petició d’invitació, 
l’agent d’usuari A envia una resposta 
provisional indicant que el telèfon està 
sonant. 

15/06/2006 19:20:27 ENVIADO A: 195.37.77.99:5060 
SIP/2.0 180 Ringing 
Call-ID: 72e65e5e-beff-475c-8412-ade39aee8057 
From: <sip:sibrahem@iptel.org> 
To: <sip:uoc@iptel.org> 
Contact: <sip:uoc@80.224.199.112:5060> 
Via: SIP/2.0/UDP 
195.37.77.99;branch=z9hG4bKa9ab.379a9722.0,SIP/2.0/UDP 
80.224.199.112:5061;rport=5061 
CSeq: 1002 INVITE 

L’usuari decideix rebutjar la petició i 
l’agent d’usuari A envia una resposta 488 
a l’agent d’usuari B, a través del servidor 

15/06/2006 19:20:30 ENVIADO A: 195.37.77.99:5060 
SIP/2.0 488 Not Acceptable Here 
Call-ID: 72e65e5e-beff-475c-8412-ade39aee8057 
From: <sip:sibrahem@iptel.org> 
To: <sip:uoc@iptel.org> 
Contact: <sip:uoc@80.224.199.112:5060> 
Via: SIP/2.0/UDP 
195.37.77.99;branch=z9hG4bKa9ab.379a9722.0,SIP/2.0/UDP 
80.224.199.112:5061;rport=5061 
CSeq: 1002 INVITE 

El servidor envia un missatge de 
confirmació. 

15/06/2006 19:20:30 RECIBIDO DE: 195.37.77.99:5060 
ACK sip:uoc@80.224.199.112:5060 SIP/2.0  
User_Agent: Sip EXpress router(0.10.99-iptelorg/tekelec-
SOPv2 (i386/linux)) 
From: <sip:sibrahem@iptel.org> 
To: <sip:uoc@iptel.org> 
Call_ID: 72e65e5e-beff-475c-8412-ade39aee8057 
Via: SIP/2.0/UDP 
195.37.77.99;branch=z9hG4bKa9ab.379a9722.0 
CSeq: 1002 ACK 
Content_Length: 0 

Figura 69: Petició INVITE (uoc@iptel.org)  fitxer: 7.4_A_Apartat_B_logUA.txt 
 
 
Traça de l’agent d’usuari B (sibrahem@iptel.org)   
 
Descripció Missatge 
Un cop enviada la petició d’invitació, rebem una 
resposta de l’agent d’usuari A indicant que el 
telèfon està sonant. 

15/06/2006 19:20:27 RECIBIDO DE: 
195.37.77.99:5060 
SIP/2.0 180 Ringing  
From: <sip:sibrahem@iptel.org> 
To: <sip:uoc@iptel.org> 
Call_ID: 72e65e5e-beff-475c-8412-ade39aee8057 
Via: SIP/2.0/UDP 80.224.199.112:5061;rport=5061 
CSeq: 1002 INVITE 
Contact: <sip:uoc@80.224.199.112:5060> 

Tot seguit rebem una resposta indicant que l’usuari 
ha rebutjat la petició. 

15/06/2006 19:20:30 RECIBIDO DE: 
195.37.77.99:5060 
SIP/2.0 488 Not Acceptable Here  
From: <sip:sibrahem@iptel.org> 
To: <sip:uoc@iptel.org> 
Call_ID: 72e65e5e-beff-475c-8412-ade39aee8057 
Via: SIP/2.0/UDP 80.224.199.112:5061;rport=5061 
CSeq: 1002 INVITE 
Contact: <sip:uoc@80.224.199.112:5060> 

El servidor SIP torna a enviar la resposta per 
assegurar que l’agent d’usuari B la rebi. L’agent 
d’usuari B ha d’ignorar totes les respostes 
duplicades que rebi del servidor. 

15/06/2006 19:20:31 RECIBIDO DE: 
195.37.77.99:5060 
SIP/2.0 488 Not Acceptable Here  
From: <sip:sibrahem@iptel.org> 
To: <sip:uoc@iptel.org> 
Call_ID: 72e65e5e-beff-475c-8412-ade39aee8057 
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Via: SIP/2.0/UDP 80.224.199.112:5061;rport=5061 
CSeq: 1002 INVITE 
Contact: <sip:uoc@80.224.199.112:5060> 
 
15/06/2006 19:20:31 Mensaje no tratado. 

Figura 70: Petició INVITE (sibrahem@iptel.org)  fitxer: 7.4_B_Apartat_B_logUA.txt 
 
 

c) Petició finalitzada per timeout 
 
NOTA: Es suposa que els dos agents d’usuari ja estan registrats i la petició ja 
s’ha fet. Mostrem, doncs, les traces referents al timeout de la petició. 
 
Traça de l’agent d’usuari A (uoc@iptel.org)  
 
Descripció Missatge 
Un cop rebuda la petició d’invitació, 
l’agent d’usuari A envia una resposta 
provisional indicant que el telèfon està 
sonant. 

15/06/2006 19:34:40 ENVIADO A: 195.37.77.99:5060 
SIP/2.0 180 Ringing 
Call-ID: cef2f78f-6deb-4be9-b0a2-46418cde6870 
From: <sip:sibrahem@iptel.org> 
To: <sip:uoc@iptel.org> 
Contact: <sip:uoc@80.224.199.112:5060> 
Via: SIP/2.0/UDP 
195.37.77.99;branch=z9hG4bK2492.f9ef9b82.0,SIP/2.0/UDP 
80.224.199.112:5061;rport=5061 
CSeq: 1002 INVITE 

L’agent d’usuari té un paràmetre 
configurable TimeOutRinging que indica el 
número de segons que esperarem una 
decisió de l’usuari abans de finalitzar la 
petició. Quan passem el temps d’espera, 
enviem una resposta 487 indicant que la 
petició ha finalitzat sense que l’usuari 
l’accepti o la rebutgi. 

15/06/2006 19:35:10 ENVIADO A: 195.37.77.99:5060 
SIP/2.0 487 Request Terminated 
Call-ID: cef2f78f-6deb-4be9-b0a2-46418cde6870 
From: <sip:sibrahem@iptel.org> 
To: <sip:uoc@iptel.org> 
Contact: <sip:uoc@80.224.199.112:5060> 
Via: SIP/2.0/UDP 
195.37.77.99;branch=z9hG4bK2492.f9ef9b82.0,SIP/2.0/UDP 
80.224.199.112:5061;rport=5061 
CSeq: 1002 INVITE 

El servidor envia un missatge de 
confirmació. 

15/06/2006 19:35:10 RECIBIDO DE: 195.37.77.99:5060 
ACK sip:uoc@80.224.199.112:5060 SIP/2.0  
User_Agent: Sip EXpress router(0.10.99-iptelorg/tekelec-
SOPv2 (i386/linux)) 
From: <sip:sibrahem@iptel.org> 
To: <sip:uoc@iptel.org> 
Call_ID: cef2f78f-6deb-4be9-b0a2-46418cde6870 
Via: SIP/2.0/UDP 
195.37.77.99;branch=z9hG4bK2492.f9ef9b82.0 
CSeq: 1002 ACK 
Content_Length: 0 

Figura 71: Petició INVITE (uoc@iptel.org)  fitxer: 7.4_A_Apartat_C_logUA.txt 
 
 
Traça de l’agent d’usuari B (sibrahem@iptel.org)   
 
Descripció Missatge 
Un cop enviada la petició d’invitació, rebem una 
resposta de l’agent d’usuari A indicant que el 
telèfon està sonant. 

15/06/2006 19:34:40 RECIBIDO DE: 
195.37.77.99:5060 
SIP/2.0 180 Ringing  
From: <sip:sibrahem@iptel.org> 
To: <sip:uoc@iptel.org> 
Call_ID: cef2f78f-6deb-4be9-b0a2-46418cde6870 
Via: SIP/2.0/UDP 80.224.199.112:5061;rport=5061 
CSeq: 1002 INVITE 
Contact: <sip:uoc@80.224.199.112:5060> 

Després d’esperar, l’agent d’usuari B rep una 15/06/2006 19:35:10 RECIBIDO DE: 
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resposta 487 indicant que la petició ha finalitzat per 
timeout. 

195.37.77.99:5060 
SIP/2.0 487 Request Terminated  
From: <sip:sibrahem@iptel.org> 
To: <sip:uoc@iptel.org> 
Call_ID: cef2f78f-6deb-4be9-b0a2-46418cde6870 
Via: SIP/2.0/UDP 80.224.199.112:5061;rport=5061 
CSeq: 1002 INVITE 
Contact: <sip:uoc@80.224.199.112:5060> 

El servidor SIP torna a enviar la resposta per 
assegurar que l’agent d’usuari B la rebi. L’agent 
d’usuari B ha d’ignorar totes les respostes 
duplicades que rebi del servidor. 

15/06/2006 19:35:11 RECIBIDO DE: 
195.37.77.99:5060 
SIP/2.0 487 Request Terminated  
From: <sip:sibrahem@iptel.org> 
To: <sip:uoc@iptel.org> 
Call_ID: cef2f78f-6deb-4be9-b0a2-46418cde6870 
Via: SIP/2.0/UDP 80.224.199.112:5061;rport=5061 
CSeq: 1002 INVITE 
Contact: <sip:uoc@80.224.199.112:5060> 
 
15/06/2006 19:35:11 Mensaje no tratado. 

Figura 72: Petició INVITE (sibrahem@iptel.org)  fitxer: 7.4_B_Apartat_C_logUA.txt 
 
 
7.5 Peticions d’un tercer agent d’usuari 
 
Mentre dos agents d’usuari estan, per exemple, mantenint una trucada 
telefònica, un tercer agent pot intentar establir una sessió amb algun d’ells. Si 
l’agent d’usuari que rep la nova petició no implementa multiconferència, haurà 
d’informar que està comunicant. En el nostre cas, suposem que l’agent d’usuari 
A manté una sessió establerta amb l’agent d’usuari B, i que l’agent d’usuari C 
intenta iniciar una sessió amb l’agent d’usuari A. 
 
Traça de l’agent d’usuari C (sibrahem@iptel.org)   
 
Descripció Missatge 
L’agent d’usuari C envia una petició INVITE a 
l’agent d’usuari A, a través del servidor (ja ha 
passat l’autenticació) 

15/06/2006 19:47:43 ENVIADO A: 195.37.77.99:5060 
INVITE sip:uoc@iptel.org SIP/2.0 
Subject: no subject 
Content-Length: 123 
CSeq: 1002 INVITE 
Max-Forwards: 70 
Via: SIP/2.0/UDP 80.224.199.112:5062 
Call-ID: fb028234-5224-4839-bd5b-53a58c65af16 
Content-Type: application/sdp 
Proxy-Authorization: Digest username="sibrahem", 
realm="iptel.org", 
nonce="44919d54f7745b1755f3ddaeb47f2867210b34be", 
uri="sip:uoc@iptel.org", 
response="92376a202f8271540b432fcc44280008"  
Contact: <sip:sibrahem@80.224.199.112:5062> 
To: <sip:uoc@iptel.org> 
From: <sip:sibrahem@iptel.org> 
 
v=0 
o=- 982769551076 982769551076 IN IP4 80.224.199.112 
s=- 
c=IN IP4 80.224.199.112 
t=0 0 
m=audio 5004 RTP/AVP 8 3 0 

El servidor envia a l’agent d’usuari C una 
resposta provisional indicant que està 
tramitant la seva petició. 

15/06/2006 19:47:44 RECIBIDO DE: 195.37.77.99:5060 
SIP/2.0 100 trying -- your call is important to us  
From: <sip:sibrahem@iptel.org> 
Server: Sip EXpress router (0.10.99-iptelorg/tekelec-
SOPv2 (i386/linux)) 
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Content_Length: 0 
Warning: 392 195.37.77.99:5060 "Noisy feedback tells:  
pid=27650 req_src_ip=80.224.199.112 
req_src_port=5062 in_uri=sip:uoc@iptel.org 
out_uri=sip:uoc@80.224.199.112:5060 via_cnt==1" 
Via: SIP/2.0/UDP 80.224.199.112:5062;rport=5062 
CSeq: 1002 INVITE 
To: <sip:uoc@iptel.org> 
Call_ID: fb028234-5224-4839-bd5b-53a58c65af16 

La petició arriba a l’agent d’usuari A, i, com 
està en un altre conversa, envia a l’agent 
d’usuari C una resposta 486 indicant que 
està comunicant. 

15/06/2006 19:47:44 RECIBIDO DE: 195.37.77.99:5060 
SIP/2.0 486 Busy Here  
From: <sip:sibrahem@iptel.org> 
To: <sip:uoc@iptel.org> 
Call_ID: fb028234-5224-4839-bd5b-53a58c65af16 
Via: SIP/2.0/UDP 80.224.199.112:5062;rport=5062 
CSeq: 1002 INVITE 
Contact: <sip:uoc@80.224.199.112:5060> 

El servidor SIP torna a enviar la resposta per 
assegurar que l’agent d’usuari C la rebi. 
L’agent d’usuari C ha d’ignorar totes les 
respostes duplicades que rebi del servidor. 

15/06/2006 19:47:44 RECIBIDO DE: 195.37.77.99:5060 
SIP/2.0 486 Busy Here  
From: <sip:sibrahem@iptel.org> 
To: <sip:uoc@iptel.org> 
Call_ID: fb028234-5224-4839-bd5b-53a58c65af16 
Via: SIP/2.0/UDP 80.224.199.112:5062;rport=5062 
CSeq: 1002 INVITE 
Contact: <sip:uoc@80.224.199.112:5060> 
 
15/06/2006 19:47:44 Mensaje no tratado. 

Figura 73: Petició INVITE (sibrahem@iptel.org)  fitxer: 7.5_C_logUA.txt 
 
 
Amb aquest joc de proves, s’ha comprovat la funcionalitat de la pila SIP en un 
entorn real, executant les diferents opcions que implementa. 
 
 



Protocol d’inicialització de sessió SIP  Pàgina 96 
 

  Pàgina 96 

Capítol 8. Conclusions 
 
 
En aquest projecte s’ha realitzat un estudi sobre el protocol SIP i s’ha 
implementat una pila SIP que formarà part d’un agent d’usuari. La funcionalitat 
oferta, associada a una pila RTP, fa possible que un agent d’usuari pugui 
realitzar trucades telefòniques a través de la xarxa. 
 
En aquest sentit, cal destacar l’evolució de les comunicacions a través de 
Internet, que ha avançat de manera independent als sistemes de comunicació 
tradicionals, fins al punt de ser un bon substitut. 
 
Per motius econòmics, sembla evident que la comunicació a través de Internet 
mitjançant les tecnologies estudiades en aquest projecte, s’imposarà a la 
telefonia tradicional, i continuarà evolucionant fins que estigui totalment 
integrada en la societat. 
 
Realitzant aquest projecte no he pogut deixar de pensar en la tecnologia 
WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access, Interoperabilitat 
Mundial per Accés per Microones). Aquesta tecnologia es defineix com un 
estàndard de transmissió sense cables de dades dissenyat per ser utilitzat en 
àrees metropolitanes proporcionant accessos concurrents en àrees de fins a 48 
kilòmetres de radi amb velocitats de fins 70 Mbps. 
 
El punt de convergència entre les tecnologies de comunicació a través de 
Internet i de les xarxes inàlambriques de gran abast, donarà lloc a la 
comunicació telefònica a través de dispositius mòbils tal i com ara entenem la 
telefonia mòbil tradicional. 
 
A través d’un agent d’usuari instal·lat  en un dispositiu mòbil, la comunicació 
telefònica serà possible amb una alta qualitat de servei i un cost mínim. 
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Glossari 
 
 
.NET Framework: Plataforma de Microsoft per l’execució i gestió d’aplicacions 
desenvolupades amb aquesta tecnologia. 
Agent d’usuari: Aplicació capaç d’establir i gestionar sessions multimèdia amb 
altres aplicacions. 
Agent d’usuari client: Subsistema de l’agent d’usuari encarregat de realitzar 
peticions. 
Agent d’usuari servidor: Subsistema de l’agent d’usuari encarregat de servir 
peticions 
Algoritme hash: Procediment que assigna un valor únic a partir d’un 
paràmetre d’entrada 
API (Aplication Program Interface): Interfície d’aplicació del programa. És el 
conjunt de rutines del sistema que es pot utilitzar des d’un programa. 
ASCII: (American Stardard Code for Information Interchange): Estàndard 
americà per l’intercanvi d’informació. Està compost per una taula de 128 
caracters. 
Autenticació: Mecanisme de validació en un sistema remot, a través d’un 
valors coneguts per l’usuari i pel sistema remot. 
Códec: Procediment de codificació i descodificació d’informació, com l’àudio. 
Datagrama: Estructura d’un paquet de dades. 
Diàleg: Conjunt de missatges enviats i rebuts que tenen relació entre ells. 
DNS (Domain Name System): Conjunt de protocols i serveis que permet 
adreçar servidors a través d’un nom, en comptes d’una direcció IP. 
Fil d’execució (Thread): Procés creat per un altre procés, que s’executa de 
manera paral·lela. 
Gateway: Porta d’accés. Dispositiu que permet connectar entre si dues xarxes 
amb diferent protocol. 
GUI (Graphic User Interface): Interfície gràfica d’usuari. És el pont, entre 
l’usuari i l’aplicació, que permet la interactuació.  
HTTP (Hyperlink Text Transfer Protocol): Protocol de transferència d’hipertext. 
IP (Internet Protocol): És un protocol de Internet utilitzat per l’adreçament i la 
comunicació de dades. 
IETF (Internet Engineering Task Force): Força de Treball de l’ Enginyeria de 
Internet que intenta determinar com Internet i els protocols de Internet treballen, 
així com definir els estàndards prominents. 
ITU (International Telecommunication Union): Unió Internacional de 
Telecomunicacions; una organització que pertany a Nacions Unides, a on els 
governs i el sector privat coordinen les xarxes i els serveis de 
telecomunicacions globals. 
Port: És el camí a través del qual entra i surt informació d’un ordinador. 
RFC (Request For Comments): Conjunt d’arxius de caràcter tècnic a on es 
descriuen els estàndards o les recomanacions de qualsevol concepte o 
tecnologia. 
RTCP (Real Time Control Protocol): Protocol de control pel protocol RTP. 
S’utilitza pel control i diagnòstic de sessions RTP. 
RTP (Real Time Protocol): Protocol de transport en temps real. Proveeix el 
transport per portar la porció àudio / multimèdia de la comunicació.  
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SDP (Session Description Protocol): Protocol de descripció de sessió. S’utilitza 
per definir les característiques d’una sessió. 
Servidor de registre (Registrar): Element SIP encarregat de servir peticions de 
registre d’usuaris. Manté la localització de l’usuari. 
Servidor proxy: Element SIP encarregat de redireccionar la missatgeria entre 
un agent d’usuari client i un agent d’usuari servidor. Opera de manera 
transaccional, sense mantenir l’estat de la sessió.  
SIP (Session Initiation Protocol): Protocol d’iniciació de sessió. Protocol 
proposat com a estàndard per inicialitzar, modificar i finalitzar sessions d’usuari 
interactives. 
Socket: terminal d’un enllaç de comunicació bidireccional entre dos programes 
que s’executen en xarxa. 
TCP (Transmission Control Protocol): Protocol de control de transmissió. És un 
protocol de transport orientat a la connexió. 
TU (Transaction User): Transacció d’usuari que relaciona la parella petició – 
resposta. 
UA (User Agent): Agent d’usuari. 
UAC (User Agent Client): Agent d’usuari client. 
UAS (User Agent Server): Agent d’usuari servidor 
UDP (User Datagram Protocol): Protocol de transport no orientat a la connexió 
basat en l’intercanvi de datagrames.  
URI (Uniform Resource Identifier): Identificador uniforme de recursos, per 
adreçar dispositius. 
VoIP (Voice over IP): Veu sobre IP. Tecnologia que permet la comunicació de 
veu a través d’una xarxa. 
WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access): Xarxa sense fils de 
accés per microones de gran abast. 
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Apèndix A: Guia d’usuari de l’agent d’usuari 
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1. Configuració i inicialització del programa 
 
NOTA: La interfície gràfica de l’agent d’usuari per la plataforma Windows (.NET 
Framework) és equivalent a la interfície gràfica de l’agent d’usuari per la 
plataforma WindowsCE (.NET Compact Framework). En aquesta guia s’ha fet 
servir com a exemple la plataforma Windows. 
 
En la inicialització, l’agent d’usuari carrega la configuració del fitxer conf.xml. En 
aquest fitxer, a més d’altres dades, es defineix el port local al que s’associarà 
l’agent d’usuari, la informació sobre la compte d’usuari, i el nom i l’adreça del 
servidor SIP. Aquest fitxer ha d’existir al mateix directori a on s’executa l’agent 
d’usuari. Quan s’engega el programa, es carrega la configuració i es mostra la 
pantalla inicial. 
 
<xml> 
   <Configuracio> 
      <ipLocal></ipLocal> 
      <portLocal>5060</portLocal> 
      <usernameServidorSIP>uoc</usernameServidorSIP> 
      <passwordServidorSIP>uoc</passwordServidorSIP> 
      <ServidorSIP>iptel.org</ServidorSIP> 
      <ipServidorSIP>195.37.77.99</ipServidorSIP> 
      <portServidorSIP>5060</portServidorSIP> 
      <TimeOutRinging>30</TimeOutRinging> 
      <commonName>UA_UOC</commonName> 
      <nomFitxer>logUA</nomFitxer> 
      <Log>true</Log> 
   </Configuracio> 
</xml> 

 
Figura 1: Configuració del fitxer conf.xml i pantalla inicial 

 
 
2. Registre 
 
A partir de les dades del Servidor SIP informades al fitxer de configuració, 
l’agent d’usuari és capaç de registrar-se al servidor mitjançant el botó Registre. 
El procés consisteix en enviar una petició de registre al servidor, i esperar que 
la pila SIP informi de que ja estem registrats. 
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Figura 2: Registre en el servidor iptel.org 

 
 
3. Petició de capacitats 
 
Un cop estem registrats en un servidor SIP, podem realitzar peticions de 
capacitats a diferents elements SIP, coneixent la seva adreça. Per realitzar-ho, 
s’ha d’informar l’adreça SIP del destinatari al camp URI Destí, i prémer el botó 
Capacitats. La informació de capacitats rebuda de l’agent d’usuari destí, es 
mostrarà a la finestra d’informació. 
 

  
Figura 3: Petició de capacitats 

 
 



Protocol d’inicialització de sessió SIP  Pàgina 103 
 

  Pàgina 103 

4. Inicialització de sessió 
 
4.1 Petició INVITE 
 
Per realitzar una petició d’inici de sessió, cal que, tant el nostre agent d’usuari, 
com l’agent d’usuari destí, estiguin registrats en un servidor SIP (no és 
necessari que sigui el mateix). La petició es realitza informant l’adreça de 
l’agent d’usuari destí al camp URI Destí i prement el botó Trucar. La pila SIP 
ens informarà del procés i de l’establiment de la sessió. 
 

  
Figura 4: Petició d’inici de sessió 

 
 
4.2 Cancel·lació de la petició INVITE 
 
Quan s’està realitzant una petició d’inici de sessió, si encara no ha finalitzat la 
tramitació de la petició, és possible cancel·lar-la mitjançant el botó Penjar, que 
enviarà una petició CANCEL. 
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Figura 5: Cancel·lació d’inici de sessió 

 
 
4.3 Finalització de la sessió 
 
Un cop la sessió està establerta, es podrà finalitzar en qualsevol moment 
mitjançant el botó Penjar, que enviarà una petició BYE. 
 

 
 

Figura 6: Finalització de sessió 
 
 
5. Petició d’inicialització de sessió rebuda 
 
El nostre agent d’usuari també pot rebre peticions d’inici de sessió des d’un 
altre agent d’usuari. Quan rebem una petició d’inici de sessió, el nostre agent 
d’usuari ens informa de qui ens està trucant, i habilita els botons Despenjar i 
Penjar, per acceptar o rebutjar la petició entrant. 
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5.1 Acceptar la invitació 
 
En rebre una petició entrant, automàticament s’habilita el botó Despenjar. 
Prement aquest botó acceptarem la invitació i s’establirà la sessió. 
 

  
Figura 7: Acceptació d’una invitació d’inici de sessió 

 
 
5.2 Rebutjar la invitació 
 
En rebre una petició entrant, automàticament s’habilita el botó Penjar. Prement 
aquest botó rebutjarem la invitació i tornarem a l’estat inicial. 
 

  
Figura 8: Rebuig d’una invitació d’inici de sessió 
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