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Abstract. This paper presents the BRisa UPnP A/V framework. BRisa is a fra-
mework that allows users to discover multimedia devices, share, search and
render multimedia content over the local networks or remotely through the In-
ternet. BRisa has been developed using UPnP specifications, which makes use
of standard Internet protocols and services, such as HTTP, UDP and SOAP. It is
composed by three main applications: the BRisa Media Server, the BRisa Media
Renderer and the BRisa Control Point, each of them plays a specific role in our
entire UPnP solution. In this paper we briefly describe our UPnP implementa-
tion and discuss a set of features implemented to share audio/video/image in a
computer network. We also explain the application of our approach to resource
limited devices, such as internet tablets and cellphones.

Resumo. Este artigo apresenta o BRisa UPnP framework. O BRisa é um
arcabouço que permite que usuários descubram dispositivos multimı́dia, com-
partilhem, pesquisem e reproduzam conteúdos multimı́dia através de uma rede
local ou através da Internet. O BRisa foi desenvolvido usando as especificações
UPnP, as quais utilizam padrões bem estabelecidos na Internet como o HTTP,
o UDP e o SOAP. É separado em três aplicações principais baseadas em dis-
positivos UPnP: o BRisa Media Server, o BRisa Media Renderer e o BRisa
Control Point, onde cada um deles executa uma tarefa especı́fica dentro da
implementação UPnP desenvolvida. Neste artigo discutiremos a estrutura in-
terna e as decisões de implementação do projeto BRisa, com o foco principal
em plataformas que possuam recursos limitados de hardware, tais como internet
tablets e celulares.

1. Introdução
Nos últimos anos, com o advento de vários dispositivos móveis como PDAs, telefones ce-
lulares, Internet Tablets e a concepção de mobilidade tornou-se possı́vel a materialização



da computação pervasiva [Weiser 1995]. Neste contexto, o padrão UPnP [Forum 2008] é
uma alternativa interessante para a disponibilização de serviços pervasivos como a des-
coberta automática de dispositivos, por exemplo. A especificação de áudio e vı́deo do
padrão UPnP, lançada em 2002, oferece aos dispositivos UPnP a capacidade de comparti-
lhar conteúdos multimı́dia através de uma rede de computadores.

O BRisa foi desenvolvido para suprir a lacuna de uma boa implementação em
código aberto seguindo a especificação UPnP A/V. O BRisa é desenvolvido em Python e
permite uma criação rápida e personalizada de dispositivos UPnP, em especial de Media
Servers, Media Renderers e Control Points, tal como especificado nos documentos que
definem o padrão UPnP.

A plataforma alvo do BRisa é o maemo. Maemo é uma plataforma de desenvolvi-
mento de softwares livres para dispositivos Nokia Internet Tablets, fabricados pela Nokia,
mas que também pode ser executado em outros dispositivos baseados em Linux. Embora
o foco seja na plataforma maemo, o arcabouço do BRisa pode facilmente ser usado em
outros sistemas que possuem suporte a linguagem Python.

2. BRisa
A especificação UPnP A/V define uma interação genérica entre os pontos de controles
UPnP e dispositivos UPnP A/V. Os dispositivos UPnP A/V podem ser Media Servers
(responsáveis por anunciar e compartilhar os itens multimı́dia), e Media Renderers (res-
ponsáveis por reproduzir tais itens). O Control Point interage com os mesmos para a
obtenção de arquivos de mı́dia (Media Server) e reprodução no Media Renderer, que
pode ser executado em outro dispositivo.

Antes do desenvolvimento do BRisa, foram avaliadas as as principais
implementações UPnP A/V em código aberto. As aplicações avaliadas foram o GMe-
diaServer, o GMediaRender, o Cidero e o PyMedS. Verificou-se que as mesmas têm uma
arquitetura monolı́tica, difı́cil de acrescentar novos serviços e caracterı́sticas, além de de-
mandar um vasto uso da memória para execução de tarefas básicas, como o carregamento
de uma string. Considerando as caracterı́sticas de limitação de recursos, estas aplicações
foram consideradas impróprias para dispositivos com recursos limitados se comparados
aos atuais desktops, como os Nokia Internet Tablets da plataforma maemo.

O BRisa combina as boas práticas de programação em python com uma arquitetura
baseada em plugins. Além disso, tem um esquema dinâmico de carregamento de plugins
em múltiplas linhas de execução, sendo apropriado para dispositivos embarcados. Além
disso, o BRisa possui um sistema de armazenamento de dados que evita a sobrecarga do
uso da memória do dispositivo no qual ele é executado. O projeto BRisa é distribuı́do
como software livre e de código aberto, sob a licença MIT. Para maiores informações de
como baixá-lo e utilizá-lo, acesse http://brisa.garage.maemo.org/.

3. Desenvolvimento
O arcabouço BRisa é composto de três aplicações principais: o Media Server UPnP, o
Media Renderer UPnP e o Control Point UPnP.

O Media Server é responsável pelo compartilhamento de itens multimı́dia através
de UPnP, como arquivos de áudio (.mp3, .wma, .ogg), vı́deo e imagem, além de itens
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Figura 1. Comunicação entre os dispositivos UPnP e o ponto de controle

multimı́dias acessados remotamente, como rádios online (ex. SHOUTcast), álbuns de
fotografias (ex. FlickR) e vı́deos online (ex. YouTube). Estes itens multimı́dia podem
estar armazenados no sistema de arquivos local ou serem acessados de forma remota na
Internet.

O Media Renderer é capaz de renderizar os itens multimı́dia armazenados e com-
partilhados pelos Media Server UPnP, os quais podem estar localizados em qualquer ponto
da rede. Como o BRisa segue o padrão UPnP é possı́vel utilizar o BRisa Media Ren-
derer com um Media Server qualquer, desenvolvido por outro projeto, mas que siga as
especificações UPnP de áudio e vı́deo (a recı́proca também é verdadeira, ou seja, o Media
Server funciona com qualquer outro Media Renderer). Quando o ponto de controle UPnP
(control point) é iniciado, ele envia uma mensagem multicast para a rede buscando todos
os Medias Servers e Medias Renderers UPnP. Cada um dos servidores encontrados na rede
responde a requisição do ponto de controle, que neste momento passa a conhecer todos
os serviços oferecidos por eles. Explorando um determinado Media Server, um usuário
através de um ponto de controle em seu dispositivo, pode reproduzir os itens multimı́dia
armazenados no Media Server através do Media Renderer. Este esquema é ilustrado na
Figura 1.

A partir deste ponto, explicaremos com mais detalhes as caracterı́sticas do Media
Server, que foi desenvolvido focando a utilização em dispositivos de recursos limitados.
A primeira caracterı́stica é a maneira pela qual o arcabouço BRisa manipula a navegação
dos itens UPnP. Ao invés de carregar todos os meta-dados dos itens em memória, eles
são armazenados em um banco de dados (isso vale para o plugin de sistema de arquivo,
um outro plugin pode escolher uma estratégia diferente). O plugin de sistema de arquivo
utiliza um banco de dados relacional SQLLite para armazenar as referências dos itens
e somente quando uma requisição de acesso a um determinado item chega pela rede,
o BRisa Content Directory Subsystem (CDS) redireciona essa requisição para o plugin
especı́fico. O plugin então consulta os itens solicitados na requisição e os retorna para o
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Figura 2. Estrutura interna do BRisa Media Server

CDS. Neste ponto o CDS formata estes itens em um formato especı́fico, conhecido por
DIDL-XML [Burnett and Davis 2005]. O formato DIDL-XML é usado para representar
meta-dados de objetos complexos em forma textual. Em seguida estes dados formatados
são encapsulados em um pacote SOAP e enviados de volta para o ponto de controle. A
Figura 2 ilustra este esquema.

Um outra caracterı́stica importante do BRisa Media Server é a arquitetura baseada
em plugins, também mostrada na Figura 2. Foi desenvolvido uma arquitetura extensı́vel
e flexı́vel que permite a implementação de novos plugins que compartilhem dados mul-
timı́dia que sejam acessados de uma fonte especı́fica (possivelmente localizada remota-
mente). O processo de desenvolvimento de um novo plugin pode ser dividido em três
etapas. Na primeira, o desenvolvedor deve criar um arquivo implementation.py e colocá-
lo no diretório CDS plugins. A segunda etapa consiste na criação de uma classe python
que se estende a classe CDSPlugin. Deve-se então atribuir um nome para o plugin e im-
plementar os métodos load, unload, execute e browse. O Código 1 apresenta a estrutura
geral para a criação de um novo plugin no BRisa.

Código 1. Código inicial da implementação de um plugin do BRisa

1 from m e d i a s e r v i c e s . cds . p l u g i n import P l u g i n
2
3 c l a s s FooP lug in ( P l u g i n ) :
4 name = "FooPluginName"
5 use = "on"
6 p r i o r i t y = 999
7
8 def i n i t ( s e l f , ∗ a rgs , ∗∗ kwargs ) :
9 P l u g i n . i n i t ( s e l f , ∗ a rgs , ∗∗ kwargs )

10
11 def l o a d ( s e l f ) :
12 pass
13



14 def u n l o a d ( s e l f ) :
15 pass
16
17 def browse r ( s e l f , o b j e c t i d , b r o w s e f l a g , f i l t e r , s t a r t i n g i n d e x ,
18 r e q u e s t e d c o u n t , s o r t c r i t e r i a ) :
19 r e s u l t = [ ]
20
21 f o r i t em in q u e r y i t e m s :
22 r e s u l t . append ( DIDLItem ( i t em ) )
23
24 re turn r e s u l t

Como cada plugin tem um nome, o CDS carrega cada um deles automaticamente
quando o Media Server é iniciado ou quando um novo arquivo de plugin é criado no di-
retório CDS plugins. Este mecanismo é implementado usando um esquema de múltiplas
linhas de execução chamado de BRisa Plugin Manager. O BRisa Plugin Manager é res-
ponsável por carregar os plugins ao mesmo tempo em que responde às requisições re-
motas de navegação. É importante mencionar o fato de que cada plugin é independente,
inclusive na forma pela qual implementa suas estruturas de armazenamento e acesso aos
dados.

Além disso, o projeto BRisa disponibiliza uma ferramenta de configuração do
BRisa Media Server, que é uma aplicação web na qual o usuário pode configurar o com-
portamento básico do servidor, carregar ou desativar algum plugin, compartilhar novos
conteúdos multimı́dia e iniciar ou parar o serviço de compartilhamento do conteúdo mul-
timı́dia.

No desenvolvimento do BRisa alguns outros projetos foram utilizados. O SQLOb-
ject, uma biblioteca de software Objeto/Relacional que permite acesso a alguns sistemas
de banco de dados de forma transparente, abstraindo do desenvolvedor os detalhes de
manipulação interna dos dados provendo uma conexão direta com o banco de dados. Ou-
tro projeto utilizado foi o Twisted, um arcabouço de rede escrito em python que abstrai do
desenvolvedor diversas implementações de acesso aos recursos na rede. Um outro pro-
jeto de software livre que contribui bastante nas funcionalidades do BRisa é o SOAPpy.
O SOAPpy é uma biblioteca que permite implementar webservices, oferecendo uma API
completa para o padrão SOAP.

4. Resultados

A Tabela 1 mostra uma comparação entre o BRisa e outras aplicações UPnP A/V em
código aberto avaliados. O uso de python permite portabilidade ao BRisa, que pode ser
usado em desktops Linux ou em dispositivos móveis.

A arquitetura baseada em plugins permite aos usuários compartilharem não so-
mente arquivos locais, mas também dados multimı́dia remotos, desde que algum de-
senvolvedor implemente o plugin respectivo, tal como foi exemplificado anteriormente.
Como resultado dessa arquitetura flexı́vel, o BRisa torna-se uma porta de entrada para
fontes multimı́dia via web, como Flickr, rádios SHOUTcast e YouTube. Assim, novos
plugins podem ser facilmente criados pela comunidade de software livre e disponibiliza-
dos através da estrutura de plugins do BRisa Media Server, mostrada anteriormente.



Tabela 1. BRisa e outras aplicações UPnP

BRisa Gms1 Gmr2 Cidero PyMedS
Media Server sim sim não não sim
Media Render sim não sim não não
Control Point sim não não sim não

UPnP Eventing não sim sim sim não
Flickr sim não não não não

YouTube sim não não não não
SHOUTcast sim não não não não

Carregamento Paralelo sim não não não não
Indicado para disp. embarcados sim não não não não

Configuração via Web sim não não não não

5. Conclusões
Neste artigo apresentamos o BRisa, uma implementação em código aberto com as
especificações UPnP A/V com foco em dispositivos de recursos limitados. O BRisa é
um framework escrito em python que permite a rápida criação de novos dispositivos e
serviços UPnP. Como exemplo de utilização desse arcabouço, desenvolvemos os disposi-
tivos Media Server e Media Renderer, que permitem o compartilhamento e a reprodução
de dados multimı́dia através de uma rede de computadores. Por todos as caracterı́sticas
apresentadas aliadas ao fato da facilidade de implementação, o BRisa vem sendo bastante
usado pela comunidade de software livre e a tendência é que consigamos ainda mais pes-
soas interessadas no projeto, principalmente pessoas interessadas em aplicações na área
de computação pervasiva.

Como um dos atuais trabalhos, nós estamos implementamos a parte de eventos
UPnP, pois, como visto na tabela de resultados, o BRisa não aparesenta esta importante
funcionalidade. Como trabalhos futuros, nós estamos estendendo a atual versão do BRisa
para outros dispositivos móveis não baseado na plataforma maemo, como por exemplo
os dispositivos Nokia Série 60. Além disso, estamos implementando mais alguns plugins
para o BRisa, tais como o do Raphdsody e charges.com.br. Um subprojeto de inovação
do BRisa é o sistema de transcodificação de áudio e vı́deo em tempo de execução. O
objetivo é transcodificar um vı́deos de um formato e tamanho original para outro formato
e tamanho, o que permitirá a reprodução de itens multimı́dia mesmo que originalmente
os pontos de controle não sejam capazes de executar o item multimı́dia original.
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