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ABSTRACT 
UpnP (Universal Plug And Play) is a new technology in the networking industry and is an extention of PnP. This 
technology has the same characteristic as PnP i.e. zero configuration. Through control point (controller in a UPnP 
enabled hardware), users can detect hardwareattached to a network, monitor and use their services. As the number of 
hardwarethat can be connected to a network and can be assigned with IP addresses increases, the UPnP system has a 
good  prospect. In this research, UPnP architecture is used to develop a control point application for capturing audio 
videos and display them on other computers within the network. The control point application includes video receiver, 
video player and UPnP Controller. The device consists of video capture, video transmitter and UPnP Controller 
facilities. Control point automatically searches for the device and asks it to send the video data captured from the video 
camera. The data is then processed by the control point and the player will display when the video processing is finished. 
Keywords: UPnP,  Video Streaming, Control point,  Device. 

 
1. Pendahuluan 
Universal Plug And Play (UPnP) adalah arsitektur untuk koneksitas jaringan dari aplikasi-aplikasi pintar, alat-alat 
nirkabel, dan computer-komputer yang semakin berkembang. UPnP didesain untuk mendukung ‘zero configuration’ , 
jaringan ‘invisible’, dan penemuan secara otomatis untuk berbagai macam alat dari berbagai jenis vendor di seluruh 
dunia. Hal ini berarti sebuah alat dapat secara dinamis bergabung dalam sebuah jaringan, memperoleh IP address, 
memberitahukan kemampuan yang dimiliki oleh alat tersebut,  serta mempelajari tentang keberadaan dan kemampuan 
dari alat lain di dalam jaringan tersebut. 
 
Dengan mendeskripsikan jenis dan pelayanan peralatan tersebut dalam format XML(Extensible Markup Language) 
kemudian menyertakan arsitektur UPnP di atas lapisan protokol HTTP, maka peralatan tersebut sudah menjadi peralatan 
yang UPnP enabled. Dimanapun peralatan tersebut terpasang pada sebuah jaringan maka akan terdeteksi oleh control 
point (istilah controller untuk peralatan yang UPnP enabled) dan dapat dengan leluasa dikontrol pada jaringan tersebut. 
Dalam penelitian ini akan ditunjukkan bagaimana UPnP berperan dalam pendistribusian audio dan video datasource 
(istilah untuk paket streaming) di suatu jaringan. 

 
2. Universal Plug And Play (Upnp) 
Arsitektur UPnP merupakan arsitektur yang dibangun atas dasar protocol TCP/IP dengan memanfaatkan protocol HTTP 
yang di-extended dengan protocol lain pada Layer Application-nya. Arsitektur ini dirintis oleh sebuah forum bernama 
UPnP Working Forum Committee untuk melakukan standarisasi. Pengembang aplikasi yang menggunakan standar UPnP 
dikatakan sebagai UPnP Vendor. 
 
Dengan menggunakan kemampuan yang ada pada UPnP maka sebuah device dapat dideteksi keberadaannya dalam 
jaringan oleh sebuah control point,  kemudian melalui control point  tersebut bisa dimanfaatkan fasilitas pada device 
tersebut tanpa harus melakukan konfigurasi atau dikenal dengan istilah Zero Configuration. Susunan paling dasar dari 
sebuah jaringan UPnP adalah terdiri dari devices, control points dan services. 
 
Skenario umum UPnP dapat dibagi menjadi enam bagian yaitu : 
• Addressing 

Pada tahap ini device UPnP mendapatkan alamat IP atau nama host. Alamat tersebut bisa didapatkan secara dinamis 
melalui DHCP ataupun melalui konfigurasi IP statis.   

• Discovery 
Ketika sebuah device dihubungkan ke dalam sebuah jaringan, device tersebut  akan melakukan multicast sejumlah 
discovery message(advetise), memberitahukan device dan service yang terdapat di dalamnya. Setiap control point 
yang ada, dapat mendengarkan pada alamat multicast standar  (239.255.255.250:1900).  Begitu juga sebaliknya 
ketika sebuah control point terhubung pada jaringan (search).  

• Description 
Pada tahap discovery, control point  masih sedikit mengetahui tentang informasi sebuah device.  Supaya control 
point  mengetahui lebih detail tentang sebuah device maka control point harus menerima deskripsi dari device 
tersebut dan service yang disediakan device tersebut dengan melakukan request  XML Device  dan service 
description. 

• Control 
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Untuk mengontrol sebuah device, control point melakukan invoke action kepada service device. Untuk melakukan 
itu, sebuah control messagedikirimkan menuju control URL dari sebuah device. Sebagai responnya, service 
mengembalikan hasil action yang sesuai atau error messages apabila terjadi bad request. Efek dari invoke action 
tersebut adalah memicu device untuk melakukan sesuatu sehingga terjadi perubahan nilai pada state variable. Ketika  
state variable tersebut berubah, event akan dipublikasikan kepada semua control point yang terdaftar pada device. 

• Eventing 
Melalui eventing control point memantau perubahan nilai state variable pada device. 

• Presentation 
Apabila device memiliki URL (elemen presentationURL pada device description) untuk presentation maka user akan 
mampu memonitor atau mengontrol device yang berada pada jaringan melalui web. Permintaan halaman presentasi 
(presentation page) kepada device  merupakan proses HTTP GET request 
 

3.  Media Streaming 
Stream media adalah istilah yang bisa di pakai untuk menjelaskan tentang aliran data yang akan dikirim dan diterima 
secara realtime. Pada dasarnya ia adalah informasi yang dikirim secara terus menerus, diproses dan dipresentasikan 
secara langsung untuk ditampilkan ke pengguna atau menyimpannya ke sebuah file. Proses-proses yang dipakai bisa 
berupa mengubah data ke format lain yang berbeda, kompres atau dekompres, menggabungkan dengan stream lain. 
Kualitas video atau audio yang di-streaming dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti bandwidth, keefisienan proses 
dalam sistem, dan format kompresi data ketika melakukan pengiriman. Untuk hasil dengan kualitas tinggi, diperlukan 
kemampuan pemrosesan data dan bandwidth yang lebih. 

 
4. Datasource 
Datasource adalah protokol yang meng-handle data audio dan video. Dia menyimpan lokasi, protokol dan paket stream 
yang yang akan dikirim ke proses lain. Ada dua tipe datasource, push datasource dan pull datasource. Pull datasource 
bisa berupa file atau network stream. Push datasource adalah semua source yang mem-broadcast media dengan 
menggunakan RTP. Push datasource bisa berupa mikrofon atau webcam. Ketika stream sudah berupa datasource, tidak 
ada perbedaan antara pull datasource maupun push datasource. Oleh karena itu, beberapa datasource bisa digabung 
menjadi satu meskipun berasal dari sumber yang berbeda. 

 
5. Deskripsi Aplikasi 
Aplikasi yang dibangun dala penelitian ini terdiri dari dua bagian yaitu: 
• Device 

Disebut sebagai server, karena menyediakan beberapa pelayanan yang dibutuhkan control point. Disini, capture 
device dideteksi, membuat datasource dari capture device dan mengirimkannya ke control point. 

• Control point 
Berfungsi sebagai klien dan menerima datasource yang dikirim oleh device. Datasource tersebut yang akan diolah 
untuk dimainkan, ditampilkan ke layar atau disimpan ke file. 

 
6. Desain Aplikasi Device 
Ada UPnP Controller yang berfungsi sebagai media komunikasi antara control point dan device. Setiap permintaan aksi 
dari control point dilakukan lewat protokol UPnP. Permintaan utama dari control point adalah pengiriman datasource 
yang akan dilakukan oleh Video Transmitter. 

 
6.1 Init video Capture Device 
Berfungsi mendeteksi semua capture device yang terhubung ke komputer. Jika capture device tidak ditemukan, maka 
aplikasi akan dimatikan mengingat fungsi utama aplikasi device ini adalah transmisi audio dan video. Setelah mendeteksi 
capture device, diteruskan dengan membuat file XML sebagai deskripsi servis-servis yang dimiliki oleh UPnP device. 
File XML ini yang akan dipakai dalam init UPnP device. 
 
6.2 Init UPnP Device 
Merupakan bagian dari UPnP controller  yang bertugas untuk mengatur komunikasi data antara device dan control point. 
Pada proses ini, aplikasi akan melakukan konfigurasi UPnP device, men-setting UDN (Unique Device Name) sesuai 
dengan ip komputer (untuk membedakan antara device satu dengan lainnya yang berada pada jaringan), mengatur listener 
untuk memonitor action dan state variable), membuat HTTP server dengan membuka  socket TCP (untuk keperluan 
description, controll, eventing dan presentation) dan UDP (untuk keperluan discovery). 
 
6.3 Manage Video Datasource 
Aplikasi ini berjalan sendiri tanpa dikontrol oleh proses tertentu. Aplikasi ini berjalan ketika UPnP device sudah berjalan 
dan berakhir ketika UPnP device dimatikan. Fungsi proses ini adalah memanajemen datasource. Jika tidak ada klien 
yang memakai datasource tertentu, maka datasource tersebut akan dihapus. Keberadaan proses ini sangat penting ketika 
ada klien yang memutus hubungan secara sepihak tanpa prosedur yang sesuai, karena UPnP device tidak bisa 
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mendeteksinya. Dengan alasan itu, maka ada fungsi lain yang dilakukan proses ini yaitu mendeteksi status klien yang 
sudah terdaftar, apakah masih tersambung atau sudah terputus. Jika ditemukan klien sudah terputus, maka klien tersebut 
akan dihapus dari daftar klien. 
 
6.4 Update Event State Variable 
Merupakan bagian dari UPnP controller khususnya eventing yang bertugas untuk mengirimkan perubahan nilai yang 
terjadi pada state variable kepada klien yang telah terdaftar. Karena aplikasi yang dibuat tidak memanfaatkan event 
subscribe yang dimiliki oleh UPnP maka proses ini hanya berjalan ketika ada permintaan aksi dari klien. 

 

  
Gambar 1. Alur Proses Aplikasi Pada Device 

 
6.5 Update Video Datasource 
Berguna untuk mendaftar datasource yang sedang atau akan dipakai oleh klien. Jika ada permintaan transmisi datasource 
oleh klien, proses ini akan mencari datasource yang diminta klien di daftar datasource. Jika ditemukan, datasource 
tersebut akan diduplikasi dan diberikan ke klien. Jika tidak ditemukan, dibuat datasource baru dan dimasukkan ke daftar 
datasource. 
 
6.6 Update Client 
Aplikasi ini tidak memanfaatkan even subscribe yang dimiliki oleh UPnP, sehingga klien yang terhubung dengan device 
ini harus disimpan tersendiri. Data-data yang disimpan berupa alamat ip klien, port yang dipakai dalam transmisi video, 
dan datasource yang digunakan. Jika klien yang meminta aksi belum terdaftar, maka data-data klien tersebut dimasukkan 
di daftar klien. Primary key di daftar klien adalah alamat ip klien dan datasource (dikenali dengan nama medialocator-
nya) yang dipakai, jika ada klien yang alamat ip-nya sudah terdaftar tetapi meminta datasource yang berbeda, klien akan 
didaftar sebagai klien baru, dan data lama tidak dihapus. 
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6.7 Transmit Video Datasource 
Merupakan proses utama yaitu mengirimkan datasource ke klien. Proses ini berjalan sendiri tapi masih dikontrol oleh 
proses lain, yaitu proses yang berjalan di daftar klien (class vClient). Proses ini bersifat unicast, satu klien satu proses, 
sehingga sebelum proses ini berjalan diperlukan data-data dari klien untuk diproses seperti alamat ip klien, port dan 
datasource yang digunakan. 
 
7. Desain Aplikasi Control point 
Ada UPnP Controller yang berfungsi sebagai media komunikasi antara control point dan device. Ada Video Player yang 
bertugas menerima transmisi datasource dari device untuk dimainkan dan ditampilkan ke layar 

 
7.1 Init UPnP Control point 
Bagian yang mengatur komunikasi data antara control point dengan device. Pada proses ini aplikasi akan membuat HTTP 
server dengan membuka baik socket TCP (untuk menerima notify event state variable dari device) maupun UDP (untuk 
menerima notify messagedari device  yang melakukan advertise maupun melakukan discovery search). 

 
7.2 Manage Server Device 
Merupakan aplikasi yang berjalan sendiri tanpa dikontrol oleh proses tertentu. Aplikasi ini berjalan ketika UPnP control 
point sudah berjalan dan berakhir ketika UPnP control point dimatikan. Tugas proses ini adalah memanajemen device 
yang terhubung ke control point. Jika control point sudah tidak melakukan komunikasi dengan device tertentu, device 
tersebut akan dihapus. Keberadaan proses ini sangat penting, ketika ada device yang terputus secara tiba-tiba tanpa ada 
pemberitahuan ke control point. 

 
7.3 UPnP Action Request 
Suatu proses dimana control point melakukan aksi terhadap device. Disini terjadi komunikasi untuk melakukan 
perundingan masalah port, dan hal lainnya untuk memulai transmisi datasource. 

 
7.4 Update Server Device 
Setelah alur komunikasi disetujui kedua belah pihak, control point dan device, data-data device dimasukkan ke daftar 
device. Primary key dari daftar device adalah alamat ip device dan jenis datasource (dikenali dengan nama medialocator-
nya) yang dikirimkan. Jika ada device yang alamat ip-nya sudah terdaftar tetapi mengirimkan datasource yang berbeda, 
device akan didaftar sebagai device baru, dan data lama tidak dihapus. 

 
7.5 Receive Video 
Merupakan aplikasi yang berjalan sendiri (thread) tapi masih dikontrol oleh proses lain yang berada di daftar device 
(class vServer). Proses ini berjalan berdasarkan data-data yang dimasukkan ke dalam daftar device. Disini proses 
penerimaan datasource terjadi untuk kemudian ditampilkan ke layer atau disimpan ke file. 

 
8. Implementasi 
Aplikasi ini diimplementasikan hanya untuk satu subnet saja. Agar bisa berjalan di subnet yang berbeda bisa 
menggunakan aplikasi pembantu, yaitu intel device relay yang bisa didownload dari http://www.intel.com/ 
technology/UPnP/tech.htm#tools. Pengolahan multimedia dalam aplikasi ini menggunakana API dari SUN yaitu Java 
Media Framework (JMF).  
 
8.1 Implementasi Device 
Ada 6 class yang dipakai dalam pembuatan aplikasi device ini, yaitu  
• VDevice 

merupakan UPnP Controller, yang berfungsi untuk berkomunikasi dengan control point. 
• vCaptureDevice 

Sebagai Init Capture Device, berfungsi untuk mendeteksi capture device yang ada, seperti soundcard, webcamera, 
dll. 

• vSource 
berfungsi menyimpan informasi datasource, yaitu paket yang akan dikirimkan ke klien, antara lain datasource, 
medialocator, dll. 

• vClient 
berfungsi menyimpan informasi klien, antara lain port, host address, datasource yang digunakan, dll. 

• vTransmitter 
berfungsi melakukan pengiriman datasource ke klien 

• SourceXC 
berfungsi memanajemen penggunaan datasource. Proses ini sangat berperan ketika hubungan antara device dan 
control point terputus secara tiba-tiba. Proses ini akan menghapus klien yang sudah tidak terhubung dan datasource 
yang sudah tidak terpakai lagi.  
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Gambar 2. Alur Proses Pada Aplikasi Control point 

 

 
 

Gambar 3. Relasi Antar Class Pada Device 
 

8.2 Implementasi Control point 
Ada 5 class yang dipakai dalam pembuatan aplikasi control point ini, yaitu  
• vCPoint 

merupakan UPnP Controller yang berfungsi untuk berkomunikasi dengan device 
• vServer 

berfungsi menyimpan informasi device,  antara lain host address, port, medialocator, dll. 
• vServerXC 

berfungsi memanajemen daftar device. Proses ini sangat berperan ketika hubungan antara device dan control point 
terputus secara tiba-tiba. Device yang sudah tidak aktif lagi akan dihapus. 

• vPlayer 
berfungsi menerima dan menampilkan datasource dari device ke layar 

• vRecorder 
berfungsi menerima dan menyimpan datasource dari device ke file. 

 

 
Gambar 4. Relasi Antar Class Pada Control point 
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9. Ujicoba 
Ujicoba bertujuan untuk mengetahui besarnya resource memori yang dibutuhkan dan kualitas gambar yang dihasilkan. 
Ujicoba dilakukan dengan spesifikasi hardwaredan software berikut. 
• Device: Intel Pentium 4 2,66 GHz, DDR 512 Mb (OS MS Windows 2003 Server) dan Intel pentium 4 2,66 GHz, 

DDR 1Gb (OS MS Windows 2000 Advance Server) 
• Control point: Intel Pentium 2 400 MHz, SDRAM 320 (OS MS Windows 2003 server) Mb dan AMD Duron 955 

MHz SDRAM 256 MB (OS MS Windows 2000 Professional) 
• Ujicoba dilakukan pada satu subnet 
• Ujicoba dilakukan pada jaringan kabel (wire) 
Hasil-hasil ujicoba adalah sebagai berikut: 
Control point 
• Duron 955, CPU Performance menunjukkan 11 % dari  total resource CPU dan 28.180K memori. Penggunaan 

bandwidth mencapai 0,09% dari keseluruhan 100Mbps. 
• Pentium 400, CPU Performance menunjukkan 8% dari total resource dan 28.748K memori. 
• Kualitas gambar baik (tergantung dari kamera yang dipakai) sama seperti gambar yang tampil pada komputer lokal. 
Device 
• Untuk 1 klien, CPU Performance menunjukkan 7 % dari total resource CPU dan 45.332K memori. penggunaan 

bandwidth mencapai 0,9% sampai 0,11% dari keseluruhan 100Mbps. 
• Untuk 2 klien, penggunaan bandwidth mencapai 0,21% dari keseluruhan 100Mbps. Memori mengalami 

peningkatan sebanyak 2Mb 
• Untuk 4 klien, penggunaan bandwidth mencapai 0,3% sampai 0,4% dari keseluruhan 100Mbps. Peningkatan 

memori per-control point stabil pada angka 2Mb. 
• Pendeteksian Capture Device oleh JMFRegistry pada OS MS Windows 2000 Advance Server mengalami kerusakan 

sehingga pada CPU terjadi memory dump. Kejadian juga terjadi pada MS Windows 2000 Professional. Bisa 
disimpulkan device tidak berjalan pada sistem Windows 2000 

 

 
Gambar 5. Hasil Capture Pada Klien 

 
Gambar 6. Duron 955 CPU Performance 
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Gambar 7. Duron 955 Bandwidth Monitor 

 

 
Gambar 8. Pentium 4 2,66Ghz CPU Performance 

 
Gambar 9 Pentium 4 2,66GHz Bandwidth Monitor 

 
10. Kesimpulan 
Dari bahasan yang telah diberikan didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
• Dengan menggunakan arsitektur UPnP, aplikasi untuk sharing video bisa diterapkan dengan baik 
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• Arsitektur UPnP juga berhasil diterapkan untuk membangun aplikasi yang bisa mencari sharing video di suatu 
jaringan, dan mampu memanfaatkan pelayanan-pelayanan yang dimilikinya 

• Kualitas video streaming tidak terpengaruh oleh automatisasi dan proses dalam UPnP, akan tetapi dipengaruhi oleh 
kualitas kamera, efektifitas dan efisiensi proses, kompresi, bandwidth, hardwarekomputer dan lain-lain 

• Disarankan kedua aplikasi memiliki computing power yang besar karena dimungkinkan device memiliki lebih dari 
satu capture device dan menangani sejumlah klien. Control point juga memungkinkan untuk menerima transmisi 
datasource lebih dari satu, baik dari device yang sama ataupun device lain. 

• Meskipun memerlukan software tambahan, arsitektur UPnP bisa diterapkan dalam subnet yang berbeda. 
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