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Samenvatting
Ontwikkelingen in computers, netwerken en software hebben gezorgd voor steeds meer inte
gratie van multimedia in de computerwereld, onder andere door de komst van goedkope, grote
en snelle opslagmedia, en betere hardware. Steeds meer netwerken zullen in de toekomst ge
bruikt gaa worden voor de overdracht van geluid, real-time video, beelden, kortom: Multimedia.

In de wereld van het Internet wordt gewerkt aan de integratie multimedia. Een en ander is reeds
gei'mplementeerd in WEB-browsers, zoals Netscape en Mosaic. Tot nu toe beperken zich de
multimedia mogelijkheden van deze browsers tot het overdragen van een multimedia en het
vervolgens afspelen daarvan.

Dit project richt zich op onderzoek en een applicatie van multimedia en digitale netwerken in
een Windows omgeving. Het onderzoek richt zich allereerst op de mogelijkheden van de com
binatie, en de eisen die hiervoor aan het netwerk gesteld worden. Vervolgens wordt een netwerk
applicatie interface gezocht die onder Windows het meest geschikt is voor de implementatie van
deze multimedia netwerk services, rekening houdend met compatibiliteit met andere systemen.
Verder is onderzocht hoe multimedia is gei'ntegreerd in de Windows omgeving.

Met deze gegevens is een applicatie gebouwd die de multimedia interface van Windows com
bineert met de netwerk interface in de vorm van de network wave driver en bijbehorende network
wave server. De network wave driver is een waveform audio driver die zich ten opzichte van
het systeem gedraagt als een driver voor bijvoorbeeld een audio kaart met ADIDA conversie.
De driver speelt waveform data niet lokaal af, maar zendt digitale audio naar de server via het
netwerk, ofvraagt om data van de server via het netwerk. De server speelt de waveform data af
op een lokale DA conversie kaart of neemt digitale audio op via deze kaart en stuurt deze naar
de driver. Een applicatie die op de machine met de driver draait zal de audio uitbreidingen van
de server zien als een lokale kaart.

Samenvatting
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1 Inleiding

Ontwikkelingen in computers, netwerken en software hebben gezorgd voor steeds meer inte
gratie van multimedia in de computerwereld, door de komst van goedkope en grote opslagmedia,
en snellere en goedkopere hardware. Steeds meer netwerken zullen in de nabije toekomst ge
bruikt worden voor niet slechts de overdracht van "ruwe" digitale data, maar voor het overbren
gen van geluid, realtime video, beelden enzovoorts. Kortom: Multimedia.

Zeker op het terrein van het Internet wordt veel gewerkt aan de overdracht van beeld en geluid.
Een en ander wordt gei'ntegreerd in de WEB-browsers, zoals Netscape en Mosaic, maar de
multimedia capaciteiten beperken zich (tot nu toe) nog tot het overdragen van een bestand, en
het vervolgens op het scherm weergeven van het beeld, of het afspelen van het geluid. Hier is
dus nog steeds geen sprake van een real-time multimedia toepassing, en zaken zoals een video
conferentie of een telefoongesprek via het digitale netwerk behoren nog tot onderwerpen van
onderzoek. [1,2,3,4]

Met de combinatie van een digitaal netwerk en multimedia ontstaan legio mogelijkheden. Twee
gebruikers, elk met een computer uitgerust met een geluidskaart en aangesloten op een gemeen
schappelijk netwerk, zouden met elkaar kunnen spreken, de een zou een animatie kunnen afspe
len op het scherm van de ander, of zou muziekles kunnen geven. Databases kunnen informatie
verstrekken die verder gaat dan tekst aIleen, zoals film- en geluidsfragmenten. In plaats van
systeembeveiliging met wachtwoorden en logins zou bijvoorbeeld stemherkenning kunnen wor
den gebruikt.

Eerst wordt bekeken welke services van het netwerk gevraagd kunnen worden als gevolg van
diverse multimedia activiteiten. Vervolgens worden enkele netwerk protocollen en API's (Ap
plication Programming Interface) bekeken, teneinde een protocol te vinden dat in staat is met
diverse systemen te communiceren, en dat onder Windows gebruikt kan worden.

Het doeI is het bouwen van een interface waarmee applicaties toegang hebben tot de specifieke
multimedia protocollen die in het volgende hoofdstuk worden besproken. AIle aangeboden ser
vices hebben een connectiegericht karakter, maar verschillen op het gebied van integriteit (al
dan niet fouten in data, verlies van data), doorvoersnelheid (aantal bytes data per seconde te
verzenden) en doorvoertijd (verschil tussen tijdstip van aankomst en tijdstip van verzending).

Deze interface kan bestaan uit een DLL (Dynamic Link Library), een static library (.LIB) of
zelfs een applicatie, die permanent actief is en via messages communiceert met de multimedia
applicaties. Een andere mogelijkheid is om de interface via het multimedia systeem te integreren,
door een multimedia driver te schrijven die input (vanuit het systeem gezien) via het netwerk
verzendt naar een soortgelijke driver van een ander systeem, die de netwerkdata weer omzet in
multimedia in- of output data. Dit is gei'mplementeerd in de Network Wave Driver, waarover
het laatste deel van het verslag handelt.
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2 Multimedia en netwerken

Voor transport van multimedia data worden eisen gesteld aan het netwerk en aan het protocol,
die afhangen van het type service dat verleend moet worden. De services die verlangd worden
wijken af van het conventionele netwerkgebruik, zoals de overdracht van bestanden. Het be
langrijkste onderscheid tussen het gebruik van het netwerk voor multimedia en het gebruik voor
bestandsoverdracht is de tijd beperking. Bij bestandsoverdracht wordt altijd de voorkeur gege
yen aan betrouwbaarheid boven snelheid, terwijl bijvoorbeeld bij de overdracht van geluid een
snelle overdracht belangrijker is, zodat het geluid ruet hapert, dan het voorkomen transrnissie
fouten, die slechts ruis opleveren [8, 12].

2.1 Transfer

Een transfer bestaat uit de eenrnalige overdracht van een hoeveelheid data. Hierbij kan men
denken aan het overbrengen van een bestand, zoals een tekening. Hiervoor is vereist dat het
protocol de data foutloos transporteert, zodat de arriverende data bij de ontvanger gelijk is aan
de verzonden inforrnatie. Er worden geen specifieke eisen gesteld aan de tijd die hiervoor nodig
is, anders dan de wensen van de gebruiker.

2.2 Continue datastroom

De datastroom bestaat uit een voortdurende toevoer van data door de zender, zoals bijvoorbeeld
gedigitaliseerd beeld of geluid dat "live" wordt opgenomen en verzonden. De data wordt op
gedeeld in packets, die een voor een worden verzonden. Hierbij is het van belang dat het netwerk
deze stroom kan verwerken (voor spraak gesampled met een frequentie van 8kHz. met 8 bits
per sample is een gemiddelde doorvoersnelheid van tenrninste 8000 bytes/seconde noodzake
lijk). De packets dienen in dezelfde volgorde aan te komen als waarin ze verzonden zijn. Bit
fouten in de data worden genegeerd, dat wil zeggen dat de bitfouten worden beschouwd als ruis.
Packets die tijdens de transmissie verloren gaan kunnen als ruis beschouwd worden. Ais een
pakket meer dan een keer arriveert bij de ontvanger, mag slechts een pakket daarvan worden
geaccepteerd, duplicaten dienen te worden genegeerd.

2.3 Tijdafhankelijke stroom

De tijdafhankelijke stroom bestaat uit een aantal opeenvolgende te verzenden events, meestal
met zeer weinig data (enkele tot enkele tientallen bytes) waarbij het van belang is dat het tijds
verschil tussen twee blokken gehandhaafd blijft. Voorbeelden hiervan zijn een muziekstuk in
MIDI forrnaat, een animatie of synchronisatie data. Transmissiefouten zijn hierbij ongewenst
en het protocol moet dus voor foutencorrectie zorgen.

2.4 Directe doorvoer

Bij een directe doorvoer is het de bedoeling dat elk event "onrniddellijk" wordt verzonden. De
tijd tussen verzending door de applicatie en de aankomst bij de ontvangende applicatie dient zo
kort mogelijk te zijn, meestal in de orde van 5-1 amilliseconden. De events zijn over het algemeen
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klein, net als bij de tijdafhankelijke stroom. Een voorbeeld van een toepassing hiervan is twee
mensen die samen een muziekstuk spelen ("quatre mains") op ieder een eigen klavier, waarbij
ze elkaar kunnen horen. Merk op dat fouten in de data ongewenst zijn, dus dat het protocol moet
voorzien in een foutencorrectie, en het is vooral belangrijk dat de status van elk van beide
applicaties overeenkomt met de status zoals de ander denkt dat die is. Voor foutencorrectie kan
hierbij gedacht worden aan foutencorrigerende codes, of aan het verzenden van niet aileen de
gewijzigde informatie, maar ook van een deel van de ongewijzigde informatie.

2.5 Samenvatting

Hieronder voIgt een vergelijking van de vier eerder genoemde services. Merk op dat hier nog
steeds niet echt sprake is van multimedia, maar van men "single" media zou kunnen noemen.
Een multimedia systeem zou in staat moeten zijn meer dan een medium tegelijkertijd te gebrui
ken, zoals bijvoorbeeld beeld en geluid.

Transfer
Wb.v.: Image (DIB), lijntekening (Metafile).
Q) Geen specifieke tijdeisen.
• Geen transmissiefouten toegestaan
~Geen specifieke doorvoersnelheid eisen.

Continue datastroom:
Wb.v.: Wave audio, Digitale video.
Q) Tijdige aankomst in goede volgorde.
• Data packets met transmissiefouten toch behandelen, beschouwen als ruis.
~Voldoende doorvoercapaciteit van netwerk belangrijk (PCM gecodeerde spraak: 8kb/s,

MPEG video: 100kb/s).

Tijdafbankelijke stroom:
Wb.v.: Muziekdata (MIDI) in een richting, Animatie (presentation), synchronisatie van twee

machines.
(9 Tijd intervaIlen tussen events di~nen gelijk te blijven na verzending.
• Transmissiefouten niet toegestaan, aIle data moet correct aankomen.
~Weinig doorvoercapaciteit geeist van het netwerk (MIDI: 1 event=3 bytes).

Directe doorvoer:
Wb.v.: Muziekdata (MIDI) in twee richtingen, cursorbesturing.
Q) Events dienen met zo min mogelijk vertraging aan te komen (ca. 5 ms).
• Geen transmissiefouten, of beter: gelijke status.
~Weinig capaciteit vereist.
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3 Netwerkprotocollen en API's

In het vorige hoofdstuk zijn enkele vonnen van netwerkgebruik ge
noemd die typisch zijn voor het aanbieden van multimedia services
over netwerken. Deze services moeten germplementeerd worden op
een bestaand protocol, ofvia een standaard API (Application Program
ming Interface). De gekozen netwerk API zal de schakeI gaan vonnen
tussen de applicatie en het netwerk, zoals weergegeven in figuur 1.

Gezocht wordt naar een interface die allereerst compatible is, dat wil
zeggen dat deze gebruikt kan worden op diverse systemen die hetzelfde
of een vergelijkbaar operating system gebruiken en vergelijkbaar zijn
qua hardware.

Applicatie..
I

Y
Netwerk APIJ

•I

Y

I
Netwerk

,-_ hard~&SO~_~

Figuur 1: Een netwerk API
vonnt de schakel

tussen applicatie en netwerk
Gewenst wordt tevens dat de software zo portable mogelijk is. Met
portabiliteit wordt hier bedoeld de eenvoud waarmee de applicatie kan
worden aangepast aan een systeem dat een ander operating system ge
bruikt of niet vergelijkbaar is qua hardware. Een applicatie is volledig
portable indien de applicatie zonder meer op de andere machine kan draaien. (Noot: Volgens
deze definitie is een compatible machine een machine waarvoor aIle software volledig portable
is.)

In dit hoofdstuk worden enkele bestaande protocollen toegelicht, en een keus bepaald voor de
te gebruiken API.

3.1 IPXlSPX

IPX en SPX zijn protocollen die ontworpen zijn en gebruikt worden door Novell. IPX biedt een
aantal basis services, zoals overdracht van data packets over lokale en interlokale netwerken en
de mogelijkheid meerdere applicaties tegelijk van het netwerk gebruik te laten maken ("multi
threaded"). IPX is connectionless, en data packets worden niet gecheckt op bitfouten. Packets
kunnen verioren gaan, of gedupliceerd worden. Op IBM-PC's heeft IPX een asynchrone inter
face, wat betekent dat een applicatie niet geblokkeerd wordt totdat data verzonden is, en dat de
applicatie via een "event service routine" op de hoogte kan worden gesteld van arriverende
netwerkdata of het afronden van een transmissie.

SPX is een uitbreiding van IPX en biedt een connectie gerichte service. SPX is in staat tot stream
transfer, wat wil zeggen dat aIle data die wordt verzonden arriveert in dezelfde volgorde als
waarin ze verzonden is, zonder bitfouten.

Voor zover mij bekend is er nog geen interface standaard voor IPX onder Windows.

3.2 NetBIOS

Netbios is ontworpen door IBM en wordt ondersteund door veel netwerkfabrikanten, zoals No
vell, die NetBIOS implementeert op IPX. NetBIOS wordt ook weI germplementeerd op TCP/IP,
een protocol waarop we later terugkomen. NetBIOS biedt, behalve wat SPX en IPX reeds aan
bieden, extra services zoals het gebruik van machinenamen. De compatibiliteit is op IBM com-
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patible machines uitstekend, de portabiliteit is (door mij) nog niet onderzocht. Microsoft heeft
NetBIOS uitgebreid tot NetBEUI, NetBIOS Enhanced User Interface. NetBIOS en NetBEUI
zijn bedoeld met name voor netwerken met een relatief klein aantal (20 tot 200) gebruikers.

3.3 NetDDE en NetOLE

Microsoft Windows, en met name Windows for Workgroups, biedt de mogelijkheid van NetDDE
(DDE = Dynamic Data Exchange) en NetOLE (OLE = Object Linking and Embedding).
NetDDE is een uitbreiding van DDE. DDE maakt het mogelijk voor applicaties om data uit te
wisselen op dezelfde machine. De applicaties communiceren door middel van shared memory,
waarbij met bepaalde vastgestelde keywords wordt aangegeven om welk type data en welk type
applicatie het handelt. NetDDE breidt deze mogelijkheid uit tot netwerken, en biedt dus de
mogelijkheid om data uit te wisselen tussen applicaties draaiend op verschillende machines,
vergelijkbaar met NetBIOS, doch biedt aanzienlijk meer mogelijkheden voor multi-threaded
applicaties. NetDDE is een API, wat een uitstekende compatibiliteit betekent. Portabiliteit is
vrijwel nihil, daar NetDDE en het daarop geYmplementeerde NetOLE uitsluitend op Windows
systemen gebruikt kunnen worden. Verder biedt het uitsluitend een protocol voor foutvrije trans
missie van data.

3.4 Windows Sockets

Windows Sockets (ook wei WinSock of WinSockets) is een netwerk API die ontworpen is voor
Microsoft Windows door diverse fabrikanten. WinSockets kan in principe werken met verschil
lende protocollen, met meer dan een netwerkinterface, en met verschillende applicaties tegelijk.
Op dit moment wordt uitsluitend het TCP/IP protocol ondersteund. TCP/IP staat voor "Trans
mission Control Protocol/Internet Protocol". Dit protocol biedt de mogelijkheid van commu
nicatie tussen netwerken en computers met verschillende hardware en operating systemen.

3.5 Keuze

Vanwege de compatibiliteit van Windows Sockets (werkt op ieder Windows systeem, zoals
Windows 3.1, Windows 95 en Windows NT) en de mogelijkheid tot communiceren met andere
systemen wordt voor WinSockets gekozen als API voor netwerk transport. Qua interne structuur
is WinSock minder geschikt, zoals in het volgende hoofdstuk zal blijken, de hier genoemde
argumenten wegen echter zwaarder. Verder is er geen netwerk API in Windows beschikbaar die
weI voor tijdkritische operaties geschikt is.
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4 Windows Sockets

Door gebrek aan standaards werden veel producenten van TCP/IP applicaties gedwongen hun
applicaties zo te ontwerpen dat ze rekening konden houden met verschillende API's. Meer dan
tien verschillende implementaties van TCP/IP zijn reeds op de markt, en veeI verkopers gingen
ertoe over de interfaces te abstraheren tot een niveau zodanig dat al deze irnplementaties konden
worden aangeroepen via een enkele interface.

Deze benadering was zowel kostbaar als frustrerend. Bij iedere modificatie of toevoeging van
een implementatie moest de interface weer aangepast worden. Een Windows Sockets comite
werd opgericht teneinde deze Babylonische verwarring op te klaren. Binnen negen maanden
werd de specificatie van de eerste versie van Windows Sockets gepubliceerd. Hierbij dient weI
opgemerkt te worden dat de interface bijna een kopie is van de socket interface van Berkeley
UNIX systemen, en pas na aanpassingen in versie 1.1 (de later te bespreken WSA extensions)
enigszins geschikt werd voor een non-preemptive multitasking systeem als Windows 3.1. [12]

4.1 Het sockets paradigma

,- :J -0 C01 I0 iJ'
~__~~at+ Lj ~.' J

sockets I

I ~po~ 16 :____, , _--__ .._1__

i WinSock .DLL
L---r ----,· ----.:

Internet Adres i

r
-------' ,----1

, Netwerk kaart (interface) :
'---- -----r--"--I L..:...... : -----

: Netwerk Adres I
~------"----'--'--l

L Netwerk-----_._~

Het sockets paradigma werd gei"ntroduceerd in Berke
ley UNIX (BSD) in de tachtiger jaren. In principe was
dit slechts bedoeld als basis voor communicatie tussen
processen, doch evolueerde tot een IPC (Inter Process
Communication) mechanisme voor het ingebouwde
TCP/IP. Een socket vormt eenvoudigweg een bidirec
tioneel eindpunt voor communicatie tussen processen.
Bidirectioneel betekent dat communicatie in twee
richtingen mogelijk is.

Een socket heeft drie componenten. Ten eerste de net
werk interface waaraan deze verbonden is. Ten tweede
een poortnummer of ID, en ten derde het type, name
lijk stream ofdatagram. In figuur 2 is schematisch het
model weergegeven. Dit schema stelt een enkele ma
chine voor, verbonden met twee netwerkkaarten met Figuur 2: Windows Sockets adresserings model
een netwerk. De netwerkkaarten worden onderschei-
den door de netwerk adressen. WinSock heeft aan elk
van deze kaarten een internet adres verbonden. Bij dit internet adres hoort een Port ID, waarmee
een applicatie verbonden is, en een of meer sockets. Strikt genomen is het mogelijk meer dan
een applicatie te verbinden aan een Port ID, maar het is dan niet duidelijk welk van de applicaties
de inkomende berichten via deze poort zal ontvangen. Het gebruik van meer sockets op -een
enkele poort is in wezen overbodig, aangezien dit geen extra functionaliteit levert. Onderscheid
kan gemaakt worden door bijvoorbeeld een socket te gebruiken voor lees operaties en een voor
schrijf- of zendoperaties.
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4.2 Stream en datagram sockets

Het Windows sockets model biedt services voor zowel connectie gerichte als connectieloze
protocollen. In TCP/IP biedt TCP een connectiegerichte service, terwijl UDP (User Datagram
Protocol) connectieloze services biedt. In het sockets model worden connectiegerichte diensten
verleend door stream sockets, connectieloze door datagram sockets.

TCP is een betrouwbaar (d.w.z. foutloze transmissie), connectiegericht protocol, en wordt ge
bruikt door applicaties die grote hoeveelheden data tegelijk moeten verzenden, en betrouwbaar
heid en sequencing vereisen. De TCP service is een stream service. De TCP verbinding trans
porteert een stroom bytes, en geen afzonderlijke pakketten. Dat wil zeggen dat vanuit de
ontvanger geen onderscheid is te maken tussen data die als twee blokken van 100 bytes is
verzonden, of als vier van 50 bytes. Een voorbeeld van een typische TCP applicatie is FTP.

Als een applicatie zelfvoor sequencing en/offoutencorrectie wil zorgen, ofhet netwerk gebruikt
voor services met een iteratiefkarakter, dan wordt het user datagram protocol (UDP) gebruikt.
Een voorbeeld hiervoor is een applicatie die periodiek de systeemtijd uitzendt voor synchroni
satie doeleinden.

4.3 Polling versus callback

In veel programma's en systemen is het gebruikelijk dat de applicatie kijkt of er een event
(toetsaanslag, muisbeweging, arriverende netwerkdata) aanwezig is om op te reageren, vervol
gens actie ondemeemt en weer wacht op invoer. De applicatie vraagt dus aan het systeem ofer
acties te ondememen zijn (polling). In Windows, en veel andere operating systemen, zijn die
rollen juist omgedraaid. De applicatie wordt door het systeem aangeroepen indien er een event
voorhanden is. Merk op dat een event hier ook een zogenaamd "idle" event zou kunnen zijn,
dus eigenlijk een gebrek aan invoer, om de applicatie de kans te geven om bepaalde bewerkingen
in de achtergrond uit te voeren.

Het originele Berkeley sockets systeem was een "polling" systeem. Dit maakt het eigenlijk
ongeschikt voor gebruik in een event-gestuurde omgeving als Windows. Daarom is het originele
concept uitgebreid met de Windows Sockets Asynchronous Extensions (WSA), met functies die
weI event-gestuurd zijn.

Een voorbeeld is het wachten op een verbinding. Volgens de Berkeley sockets moet de applicatie
die een verbinding verwacht ofwel steeds aan het systeem vragen of een connection request is
gearriveerd (polling), ofwel de "listen" functie aanroepen, waardoor de applicatie geblokkeerd
blijft tot er een connection request arriveert. Met de WSA extensions kan de applicatie aan het
systeem doorgeven dat het op een verbinding wacht via de "listen" functie. Indien een connec
tion request arriveert wordt een boodschap (event) aan de applicatie doorgegeven dat de ver
wachte request is gearriveerd, en de applicatie kan dan vervolgen met het opzetten van de ver
binding. De WSA extensies kunnen de applicatie ook informeren over het opzetten van een
verbinding, het arriveren van data, het vrijkomen van buffers voor het verzenden van data, het
beeindigen van de verbinding en het arriveren van zogenaamde "out of band" data.

Aan de WinSock interface kleven enkele grote nadelen. Zo is de overhead bij gebruik nogal
groot, doordat nergens gebruik wordt gemaakt van shared memory, zoals bijvoorbeeld in het
Windows Multimedia systeem (zie hoofdstuk 5 hierover) wel het geval is. Een applicatie die
data wil zenden plaatst de data in een buffer, en geeft een pointer naar deze buffer door aan
WinSock. De inhoud van de buffer wordt dan naar de buffer van de betreffende socket gekopi-
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eerd. Daama wordt deze verzonden, bijvoorbeeld door deze naar de DMA buffer van de net
werkkaart te kopieren. Bij ontvangst van data via het netwerk wordt deze vanuit de netwerk
hardware in de buffer van de betreffende socket geplaats, en op verzoek van de applicatie weer
gekopieerd in de buffer van de applicatie. Dit zal significante vertragingen op gaan leveren bij
netwerken gebaseerd op transfer rates van 150 megabit per seconde, of zelfs I gigabit per se
conde. Deze transfer rates zijn vaak al hoger dan de transfer van huidige processors naar het
lokale geheugen.

Het tweede bezwaar tegen WinSock is de message interface. De WSA extensie kan uitsluitend
een message sturen naar een window. Dit betekent dat messages voor arriverende netwerkdata
in de message queue van de applicatie terecht komen, zodat ten eerste gewacht moet worden tot
de applicatie processortijd krijgt toegewezen (in Windows 3.x betekent dit dat men moet wachten
tot een andere applicatie de processor vrijgeeft) en vervolgens moet gewacht worden tot de
andere messages uit de queue door de applicatie behandeld zijn. Het gebruik van een onder
Windows gebruikelijk "callback" mechanisme zou voorkomen dat de applicatie moet wachten
op het arriveren van een message uit de queue. De WinSock interface kan dan direct een proce
dure van de applicatie aanroepen, in plaats van het sturen van een message.

4.4 De WinSock API

De WinSock API bestaat uit een aantal functies in de dynamic link library WINSOCK.DLL. De
functies in deze DLL worden beschreven in het meestal bij de implementatie geleverde WIN
SOCK.HLP, een Windows help file. Hier voIgt een beknopte samenvatting. Voor een volledige
beschrijving verwijs ik naar deze help file.

4.4.1 WSAStartupO en WSACleanupO

Voordat men een van de functies uit de WinSock API aanroept, dient eerst de applicatie zich te
registreren door het aanroepen van WSAStartupO. Voor het beeindigen van de applicatie dient
WSACleanupO te worden aangeroepen. Indien de applicatie beeindigd wordt zonder WSAClea
nupO aan te roepen, bijvoorbeeld door een systeemfout (UAE), zal de WinSock API toch de
nodige variabelen en geheugenblokken in gebruik voor deze applicatie vrijgeven, en aIle sockets
van de applicatie sluiten. De syntax van de functies is:

int PASCAL FAR WSAStartup ( WORD wVersionRequired, LPWSADATA IpWSAData );
int PASCAL FAR WSACleanup ( void );

De parameter wVersionRequired is de vereiste versie van de WinSock implementatie. Voor de
huidige versie 1.1 zal deze parameter Ox0101 zijn. Een versie 1.0 zal dan falen, versie 2.0 zal
aIleen falen als deze niet compatible is met 1.1. IpWSAData is een pointer naar een structuur
waarin door de WinSock implementatie inforrnatie zal worden gegeven, zoals de versie en naam
van de implementatie, en de maximale grootte van een datagram packet.

WSAStartupO initialiseert data die specifiek is voor de betreffende task onder Windows. Een
applicatie roept norrnaal gesproken deze functie slechts een keer aan, maar kan deze meer dan
eens aanroepen. WSACleanup moet dan even vaak worden aangeroepen voor het afsluiten van
de applicatie. Bij het aanroepen vanuit een DLL moet rekening gehouden worden dat voor iedere
applicatie die de DLL gebruikt de WSAStartup functie moet worden aangeroepen.

Alle functies zijn "PASCAL FAR" omdat ze in een DLL verblijven. DLLs gebruiken standaard
de Pascal conventie voor aanroepen van functies. In volgende beschrijvingen zijn de "FAR PAS

CAL" directives weggelaten.
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4.4.2 socketO en closesocketO

De socketO functie opent een socket, zoals al eerder is beschreven. De closesocket functie sluit
deze socket af, en beeindigt een eventuele verbinding.

SOCKET socket ( int af, int type, int protocol );

De parameter af is het adresseringsforrnaat, op het moment is PF_INET de enige constante die
hiervoor kan worden gebruikt voor ARPA Internet forrnaat. type Is het type socket, dit is
SOCK_STREAM ofSOCK_DGRAM (spreekt voor zich). protocol Is het protocol dat gebruikt moet
worden, meestal is deze 0 voor het default protocol. De return value is een WORD die voor aIle
hier verder te beschrijven functies nodig is.

int closesocket{SOCKET s)

s Is de socket die afgesloten moet worden. Voor stream sockets wordt dan ook de verbinding
verbroken, datagram sockets worden simpelweg verwijderd zonder de andere kant daarvan op
de hoogte te steIlen.

4.4.3 bindO

Voordat een socket gebruikt kan worden wordt deze verbonden aan een lokale poort en internet
adres. Meestal wordt als adres INADDR_ANY opgegeven, een willekeurige interface van de
computer. Als de poort 0 is wordt door WinSock een unieke poort tussen 1024 en 5000 toege
wezen.

int bind ( SOCKET s, const struct sockaddr FAR * name, int namelen ) i

De parameter name is meestal van het type SOCKADDR_IN:

struct sockaddr in {
short sin_family;
u_short sin-port;
struct in_addr sin_addr;
char sin_zero[B] i

} ;

bindO Is meestal de eerste functie die aangeroepen wordt na socketO. Het adres dat aan bindO
wordt opgegeven is wat voor data verzonden via deze socket als "afzender" wordt aangegeven.

4.4.4 connectO

De connectO functie lijkt op bindO. Voor stream sockets zet connectO (vanuit de client) een
verbinding op, als connect niet faalt, dan is een virtueel circuit gegenereerd waarover sendO en
recvO kunnen worden gebruikt. De server moet op het adres listenO hebben aangeroepen, en
met acceptO de connectie accepteren. Hierop gaan we niet verder in. Op stream sockets kan
connectO blokkeren.

connectO Kan ook worden aangeroepen voor datagram sockets ("connected datagram socket").
Hierbij wordt dan een default adres ingesteld voor aIle sendO en recvO functies. Een connected
datagram socket ontvangt geen datagrarnmen van andere hosts dan uitsluitend die met het ge
geven adres, wat applicaties de last ontneemt te verifieren van welke host een datagram afkom
stig is. Verder hoeft niet voor iedere sendO een destinatie te worden opgegeven. Op datagram
sockets kan connectO niet blokkeren, er wordt immers niets verzonden over het netwerk.

int connect ( SOCKET s, const struct sockaddr FAR * name, int namelen );
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4.4.5 sendO en sendtoO

Twee functies kunnen worden gebruikt voor het verzenden van data: sendO en sendtoO. Het
verschil is dat sendtoO aileen kan worden gebruikt voor datagram sockets, terwijl sendO voor
stream sockets en connected datagram sockets kan worden gebruikt. Voor sendtoO is tevens een
destinatie adres nodig, voor sendO is reeds een adres opgegeven bij connectO.

int send ( SOCKET s, const char FAR * buf, int len, int flags);
int sendto ( SOCKET s, const char FAR * buf, int len, int flags, const
struct sockaddr FAR * to, int tolen );

De functies plaatsen de data in een buffer, en verzenden deze via het netwerk. De return value
is het aantal verzonden bytes, of SOCKET_ERROR indien een fout is opgetreden. Blokkering kan
optreden indien de netwerk buffers vol zijn.

4.4.6 recvO en recvfromO

Het ontvangen van data van een remote host kan via recvO ofrecvfromO. De recvO functie kan
worden gebruikt voor aIle typen sockets, recvfromO uitsluitend voor datagram sockets.

int recv ( int s, char FAR * buf, int len, int flags);
int recvfrom ( int s, char FAR * buf, int len, int flags, struct sockaddr
FAR * from, int FAR * fromlen );

De functies plaatsen data vanuit de netwerkbuffers in de buffer aangegeven door buf, met een
maximum van len bytes. Merk op dat de from parameter van recvfromO bij aanroep naar een
blok geheugen wijst, die bij terugkeer het adres bevat van de host waar het datagram van atkom
stig is (ingesteld via bind()). De return value is het aantal ontvangen bytes of SOCKET_ERROR

indien een fout is opgetreden. Blokkering kan optreden als geen data in de buffers aanwezig is.

4.4.7 selectO

Een aantal van bovengenoemde functies kan voor onbepaalde tijd blokkeren. Een manier om
dit te voorkomen is het gebruik van de selectO functie.

long select ( int nfds, fd_set FAR * readfds, fd_set FAR * writefds,
fd_set FAR * exceptfds, const struct timeval FAR * timeout );

De parameter nfds heeft geen functie (compatibiliteit). De drie sets bevatten sockets die gecon
troleerd moeten worden op beschikbaarheid voor respectievelijk lezen (ontvangen), schrijven
(zenden) en fouten. Met de timeout parameter kan de tijdsduur die deze functie inneemt worden
ingesteld. De functie kan blokkeren voor onbepaalde tijd indien de timeout parameter NULL is.
Anders blokkeert de functie maximaal totdat de timeout verstreken is, bij een timeout van 0
seconden blokkeert de functie niet. De functie keert terug indien een of meer van de sockets in
de sets beschikbaar worden. De return value is SOCKET_ERROR bij een fout, 0 bij een time out,
en het aantal beschikbare sockets uit de sets (voor lezen, schrijven of foutmeldingen) in aile
andere gevallen.

4.4.8 WSAAsyncSelectO

WSAAsyncSelectO is de asynchrone versie van selectO. WSAAsyncSelectO wordt aangeroepen
voor een socket, waarna deze gemarkeerd is als non-blocking. Indien een functieaanroep zou
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blokkeren op een non-blocking socket (bijvoorbeeld recvO als geen data in de netwerkbuffer
aanwezig is), dan faalt deze met de error WSAEWOULDBLOCK.

int WSAAsyncSelect ( SOCKET s, HWND hWnd, unsigned int wMsg, long IEvent ) i

De parameter IEvent bestaat uit de combinatie van de volgende flags:

• FD READ
• FD WRITE
• FD OOB
• FD ACCEPT
• FD CONNECT
• FD CLOSE

Gereed voor lezen (binnenkomende data)
Gereed voor schrijven (plaats in zend buffer)
Inkomende out-of-band data
Notificatie voor binnenkomend connection request
Notificatie voor succes bij opzetten verbinding
Notificatie voor het afsluiten van een verbinding

Voor datagram sockets zijn alleen FD_READ en FD_WRITE van belang. Indien een van de ge
noemde events optreedt, wordt naar de window, aangegeven door hWnd, de message wMsg
gestuurd. In de wParam van deze message staat de socket s, de IParam bevat het event (een van
de bovengenoemde flags) en een eventuele error indicatie.

Voor het gebruik van WSAAsyncSelect moet de applicatie een window openen. Als een DLL
of driver gebruik wi! maken van deze functie, dan moet deze een window creeren (eventueel
hidden).

4.4.9 Byte ordering

Niet aIle computersystemen slaan hun data op gelijke wijze op. Met name de ordening van de
bytes in (long) integers verschilt nogal. De systemen gebaseerd op een Intel processor zetten de
minst significante byte voorop (dat maakt het "casten" van long naar uint of byte eenvoudig),
terwijl systemen gebaseerd op bijvoorbeeld Motorola processors de meest significante byte
voorop zetten (dan staan ook aIle bits van meest naar minst significant).

Als twee op dit punt verschillende typen machines infonnatie zouden uitwisselen zonder con
versie, zou, indien de ene machine een integer met waarde 9 verstuurt naar de ander, de ander
deze zien als een integer met waarde 2304! Om dit probleem binnen het netwerk op te lossen
worden de macro's htonlO (voor long types) en htonsO (voor short, zoals int of word) gebruikt.
Deze macro's verwisselen de volgorde van de bytes zodat ze in de standaard netwerk volgorde
staan, met de meest significante byte vooraan.

4.5 Voorbeeld van een WinSock applicatie

Hieronder een eenvoudige applicatie voor Windows sockets. De applicatie verstuurt een "Hello
World" boodschap via een datagram socket, en wacht op respons.

{
SOCKET Si
char buffer[SO] i

char hello [] = 'Hello world";
WSADATA WsaDatai
SOCKADDR_IN sini
wSAStartup(WSREQVER, &WsaData}i
s = socket (PF_INET, SOCK_DGRAM, O}i
sin. sin_family = AF_INETi
sin.sin-port = htons(PORT}i
sin.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY}i
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bind(s, (LPSOCKADDR)&sin, sizeof(sin}) i

connect(s, (LPSOCKADDR)&remote, sizeof(remote)} i

send(s, hello, strlen(hello} +1, O} i

recv(s, buffer, sizeof(buffer) , O} i

closesocket(s} i

WSACleanup(}j
}

De applicatie controleert nergens de resultaten van de functies, dit zou eigenlijk weI wenseIijk
zijn, maar is hier weggelaten vanwege de Ieesbaarheid. Enkele constanten en variabelen zijn
nog extern gedeclareerd, zoals WSAREQVER, de vereiste versie van WinSock, en PORT, het
poortnummer die de applicatie gebruikt. De variabele remote is bijvoorbeeld het resultaat van
invoer van de gebruiker, en is van het type SOCKADDR_IN.

Deze applicatie zal waarschijnlijk blokkeren bij de recvO opdracht, totdat een boodschap arri
veert. Deze applicatie kan op geen enkele manier ervoor zorgen dat het wachten op invoer
onderbroken wordt.

- 12- 4. Windows Sockets



5 Windows Multimedia Interface
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AIle Windows multimedia functies zijn geYntegreerd
in MMSYSTEM.DLL, een library die bij aile versies van
Windows die met multimedia zijn uitgerust aanwezig
is. Applicaties kunnen op dit moment, via MMSYSTEM,

gebruik maken van de MCI functies en van de Low
Level Audio services. Het verband tussen applicatie,
MMSYSTEM, de MCI drivers en de Low Level Audio
drivers is weergegeven in figuur 3. [12,13,14]

De Multimedia Command Interface (MCI) functies
bieden onder andere de mogelijkheid (multimedia) be-
standen te openen en af te spelen of op te nemen. De Figuur 3: MMSYSTEM, Mel en Low Level

Audio.
MCI interface maakt het in principe mogelijk een ap-
plicatie te schrijven die bijvoorbeeld geluid digital i-
seert en opslaat in een bestand, en deze af kan spelen, met opties als terugspoelen, pauzeren,
vooruitspoelen en dergelijke. MCI drivers kunnen ook functionaliteit bieden voor het bewerken
van multimedia bestanden, zoals kopieren, uitsnijden en inplakken van data. MCI kan cornmu
niceren met MIDI apparatuur, DIA en AID conversie van audio, digitale video, scanner appara
tuur, en ieder willekeurig ander randapparaat dat multimedia functionaliteit kan bieden, en waar
voor drivers in het systeem aanwezig zijn. De MCI audio functies maken gebruik van low level
audio.

De low level audio services zijn toegespitst op audio toepassingen, te weten Wave, Midi en
Auxiliary services. De wave functies zijn voor het opnemen en afspelen van gedigitaliseerd
geluid, de MIDI (Music Instruments Digital Interface) functies zijn voor het besturen van een
(interne of externe) synthesizer en de auxiliary functies controleren het mengen van diverse
(analoge) geluidsbronnen, zoals bijvoorbeeld het geluidsignaal atkomstig van een audio CD
speIer.

Samengevat werken MCI drivers met een breed scala aan multimedia apparatuur, en zijn gericht
op het werken met bestanden, terwijl de low level audio drivers uitsluitend audio functies on
dersteunen, en werken met datatransporten tussen applicatie en driver via het geheugen. Van
wege de overeenkomst van het gedrag van de low level audio drivers met een mogelijke imple
mentatie van de netwerkinterface is gekozen voor het schrijven van een low level audio driver.
Een MCI device kan hiervan zonder aanpassingen gebruik maken. In dit hoofdstuk wordt de
multimedia interface van Windows beschreven, deze beschijving is de basis voor iedere low
level audio driver.

5.1 Functie van audio device drivers

Audio device drivers vonnen de schakel tussen het Windows multimedia systeem en de audio
hardware. AIle audio multimedia functies worden door het systeem doorgegeven aan de drivers.
Het is mogelijk meer dan een driver te gebruiken voor ieder type audio device (bijvoorbeeld
indien meer dan een geluidskaart in het systeem is geYnstaIleerd), en meer dan een audio type te
integreren in een enkele driver.
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5.2 De diverse typen audio devices

De audio functies van Windows ondersteunen op dit moment zes verschillende typen audio
devices:

• Auxiliary audio devices, gemixed met MIDI en wavefonn audio in een multimedia sys-
teem.

• Waveform input devices om analoge geluidssignalen om te zetten in digitale infonnatie.
• Waveform output devices om digitale audio infonnatie om te zetten in analoge signalen.
• MIDI input ports om MIDI data te ontvangen van exteme MIDI apparatuur.
• MIDI output ports om MIDI infonnatie naar exteme MIDI apparatuur te zenden.
• Interne MIDI synthesizers om MIDI infonnatie om te zetten in muziek (of geluid).

MIDI output ports en interne synthesizers gebruiken eenzelfde entry-point in de drivers, en
kunnen zodoende als zijnde gelijk beschouwd worden.

5.3 Structuur van eeo audio device driver

Audio device drivers zijn dynamic-link libraries (DLLs). De MMSYSTEM module van Windows
vonnt de interface tussen applicaties en drivers; applicaties roepen de drivers niet direct aan.
Indien een applicatie een low level audio functie aanroept, wordt deze door MMSYSTEM omgezet
in een message voor de driver, en indien de driver een client een notificatie moet sturen, roept
de driver MMSYSTEM aan met de betreffende notify message. MMSYSTEM routeert deze dan naar
de client. De extensie van een device driver DLL hoeft niet ".DLL" te zijn. Het rneest gebrui
kelijk is het de driver een extensie ".DRV" te geven.

5.4 Drivers en SYSTEM.INI

Het bestand SYSTEM.INI bevat infonnatie voor het laden en configureren van drivers. De audio
device driver moet geidentificeerd worden in de sectie [drivers]. Verder kan de driver nag in
fonnatie opslaan in een eigen sectie, nonnaal gesproken de naam van de driver. Het wijzigen
van SYSTEM.INI zal nonnaal gesproken via de installatieprocedure verlopen.

De vereiste identificatie in de [drivers] sectie zorgt ervoor dat Windows de driver laadt. De driver
wordt geidentificeerd door het sleutelwoord "wave" (voor wavefonn devices) of het sleutel
woord "midi" (voor midi devices) gevolgd door eventueel een nummer 1-9 en vervolgens een
"=" teken en de naam van de driver. Bijvoorbeeld:

[drivers]
timer=timer.drv
wavel=sndblst2.drv
wave2=netwaved.drv

5.5 DriverProc

De DriverProc functie vonnt de schakel tussen het Windows systeem en een driver. Iedere driver
heeft een DriverProc functie. Deze wordt door het systeem aangeroepen. In C is de declaratie
van deze functie:

LRESULT FAR PASCAL _loadds DriverProc{DWORD dwDriverID, HDRVR hDriver,
UINT iMessage, LPARAM IParaml, LPARAM IParam2)
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De parameters dwDriverID en hDriver zijn identifiers die door het Windows systeem worden
bepaald. iMessage bevat de message voor de driver, een van de DRV_x constanten. De betekenis
van beide LPARAMS hangt afvan de message. AIle messages die de driver niet verwerkt, dienen
te worden doorgestuurd naar de default Windows procedure voor driver messages, DejDriver
Proc.

Hieronder voIgt een voorbeeld van een DriverProc:

LRESULT FAR PASCAL _loadds DriverProc(DWORD dwDriverID, HDRVR hDriver,
UINT uiMessage, LPARAM lParaml, LPARAM lParam2)
{

switch (uiMessage) {
case DRV LOAD: return (LRESULT)lL;
case DRV FREE: return (LRESULT)lL;
case DRV_OPEN: return (LRESULT)lL;
case DRV_CLOSE: return (LRESULT)lLi
case DRV_ENABLE: return (LRESULT) (Enable() ? lL OL);
case DRV_DISABLE: Disable();

return (LRESULT)lL;
case DRV_QUERYCONFIGURE:

return (LRESULT)lL; /* we do configuration */
case DRV CONFIGURE:

Configure () i

return (LRESULT)lL;
case DRV INSTALL:

return (LRESULT)lL;
case DRV REMOVE:

ConfigRemove() ;
return (LRESULT)lL;

default:
return DefDriverProc(dwDriverID, hDriver, uiMessage, lParaml, lPar

}
}

Vit dit voorbeeld blijkt dat slechts enkele messages van belang zijn voor de driver. De meeste
messages worden afgehandeld met "return 1L;" ofwel doorgeven aan het systeem dat de functie
met succes is afgesloten. De EnableO functie, die wordt aangeroepen bij DRV_ENABLE, maakt
aIle noodzakelijke voorbereidingen voor het openen van de devices. In het geval van de NWD
bestaat dit voomamelijk uit het initialiseren van het WinSock gedeelte. De ConfigO functie wordt
gebruikt voor configuratie van de driver. De driver geeft zelf een dialoogvenster weer, in dit
geval instellingen als de naam van de computer waarnee men een verbinding wil opzetten.

5.6 Entry-Point functies

Naast de DriverProc functie moet een audio device driver ook een of meer van de volgende
functies bevatten:

• wodMessage voor waveform output drivers
• widMessage voor waveform input drivers
• modMessage voor MIDI output drivers en interne synthesizers
• midMessage voor MIDI input drivers
• auxMessage voor auxiliary audio drivers

Drivers die meer dan een type audio device ondersteunen (bijvoorbeeld wave en MIDI) hebben
een entrypoint functie voor ieder type.
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Deze entry-point functies verwerken messages van MMSYSTEM. De messages volgen uit de
low-level audio functies van MMSYSTEM. Bijvoorbeeld, als een applicatie een waveform output
device opent met de waveOutOpen functie, dan zendt MMSYSTEM de betreffende driver een
WODM_OPEN message.

De functies hoeven niet reentrant te zijn (d.W.z. de functies hoeven niet aanroepbaar te zijn vanuit
zichzelf) behalve modMessage. De modMessage functie kan aangeroepen worden tijdens het
verwerken van een interrupt, en dient dus weI reentrant te zijn. Bovendien gelden nog beperkin
gen bij het aanroepen van Windows functies tijdens het verwerken van interrupts.

De C syntax voor deze functies is:

DWORD FAR PASCAL _loadds _export xxxMessage(WORD id, UINT msg, DWORD
dwUser, DWORD dwParaml, DWORD dwParam2)

Hierbij is idhet logisch numrner van het device (beginnend bij 0) en msg de message. De dwUser
parameter wordt intern door de driver gebruikt. Bij de XXX_OPEN message is dwUser een pointer
naar een DWORD. De driver kan hierin informatie plaatsen, meestal een pointer naar een data
structuur met gegevens voor de aanroepende applicatie. Bij aIle andere messages die pas na het
openen van de driver kunnen worden aangeroepen (zoald XXX_CLOSE) is dwUser de DWORD

die de driver daar heeft ingevuld. Meestal wordt in dwUser een pointer naar een structuur met
data voor de client opgeslagen. De betekenis van de dwParamx parameters hangt af van de
message.

5.7 Open en Close

Een applicatie (client) opent een audio device driver alvorens deze te gebruiken, en sluit hem
weer zodra hij klaar is met de transacties. Drivers kunnen gelijktijdig aan meer dan een client
tegelijk services verlenen. lndien meer clients worden ondersteund, kan men naar keuze meer
dan een device aangeven bij de XXX_GETNUMDEVS message, ofwel meer dan een XXX_OPEN

messages toestaan. In het eerst geval wordt via de uDeviceID aangegeven welk device bedoeld
wordt, en dient men onderscheid te maken bij de XXX_GETDEVCAPS message, in het tweede
geval moet de driver onderscheid maken via de dwUser parameter.

5.8 Data transfer model

De taak van een audio driver is het overbrengen van audio data tussen een applicatie en een
audio device. Het transfer model is voor MIDI devices iets verschillend van wave devices.
Auxiliary audio drivers hebben geen data transfer nodig, maar uitsluitend controle informatie.

Het overbrengen van waveform data van een applicatie naar een waveform output driver gaat
als voIgt:

• De client (applicatie) alloceert geheugen voor het data blok.
• De client verzoekt de driver om het blok te prepareren ("prepare").
• De client zendt het blok naar de driver.
• De driver zet het blok in zijn output queue.
• De client kan nog meer blokken zenden, ook deze worden in de queue geplaatst.
• Ais de driver een data blok uit zijn queue naar de output device heeft gestuurd, retoumeert

hij het data blok naar de client door de client een message te zenden.
• De client verzoekt de driver de preparatie ongedaan te maken ("unprepare").
• De client geeft het geheugen blok weer vrij.
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i
Vrij geheugen

. Ongelezen data van disk

Data gelezen van disk

. Data afgespeeld, geheugen weer beschikbaar

In figuur 4 is schematisch weergegeven hoe ap-

~~~~~i~e:~~:;:::p:~:::;~~~~~:s~~~n Data op harddisk I Vf~~·~
Applicatie geheugen I 1 ! :+kr,I~~

De applicatie alloceert geheugen (1). Data vanaf DriverQueue BiR--=_ "," ~ it-
de harddisk wordt naar deze buffers gekopieerd ~ • ~

---- ----t:Ibf.Dl-1.IJllI",eert.data Mac rnA buffer

(2). Een buffer die gevuld is met data (3) wordt Hardware DMA buffer

aan de driver doorgegeven (4). Deze plaatst ze in
een queue (5). De driver kopieert data uit de buf
fers naar een DMA buffer (6), die door de D/A
conversie hardware wordt gebruikt. Is een buffer
afgespeeld (7), dan wordt deze weer naar de ap-
plicatie geretoumeerd (8) als lege buffer, en kan L..- ---'

weer met data vanaf de harddisk worden gevuld. Figuur 4: Data transport model voor het afspelen van
audio vanaf een harddisk

Merk op dat pijlen 4 en 8 geen kopieeractie weer-
geven, maar slechts het doorgeven van een poin-
ter. Pijlen 2 en 6 stellen wei het kopieren van data voor.

Voor input devices is het model gelijk, maar de client zendt de driver een lege buffer. De driver
vult deze buffer met data en retoumeert de buffer naar de client door een message.

MIDI data bestaat in het algemeen uit zeer kleine messages (meestal 2 of 3 bytes) en gebruikt
een iets ander systeem. MIDI data wordt "verpakt" in een enkel DWORD (4 bytes) en als functie
parameter (dus via de stack) aan de driver doorgegeven. Hierbij is dus geen geheugen gereser
veerd! MIDI input drivers wachten totdat het volledige event is gearriveerd en sturen dit naar
de client in een DWORD. MIDI data kan ook nog "MIDI exclusive events" bevatten. Dit zijn
events langer dan 4 bytes. Deze worden op dezelfde manier overgebracht als waveform data.
De meeste MIDI output drivers doen dit, in tegenstelling tot de waveform drivers, in het alge
meen synchroon, d.w.z. als de functie terugkeert is de data ook verzonden.

Het prepareren van de data blokken is noodzakelijk omdat die toegankelijk moeten zijn tijdens
het verwerken van een interrupt. De meeste audio hardware werkt met een combinatie van DMA
en interrupts. Geheugen dat tijdens een interrupt service routine (ISR) toegankelijk dient te zijn,
moet onder Windows met GlobalPageLockO zijn voorbereid. De meeste drivers kunnen op de
XXX]REPARE en XXX_UNPREPARE message reageren met een MMSYSERR_NOTSUPP fout.
MMSYSTEM zal dan de blokken met GlobalPageLock voorbereiden. Indien dit niet nodig is, of
indien meer voorbereiding nodig is, dan dient de driver deze messages beide te behandelen.
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6 Multimedia transport protocollen

In de vorige hoofdstukken zijn de netwerk interface en de multimedia interface van Windows
aan de orde geweest. Om multimedia aan het netwerk te kunnen koppelen, wordt een driver
geschreven die een Windows multimedia interface biedt met netwerkfunctionaliteit, deze driver
zal in het volgende hoofdstuk beschreven worden. In dit hoofdstuk worden de netwerkprotocol
len die in de driver gebruikt zullen worden op een abstract niveau beschreven.

De vier te onderscheiden netwerk-multimedia services kunnen, afgezien van de transfer, het best
gebruik maken van datagram sockets. De transfer is in wezen isomorf aan een stream socket.
Voor elk van de services is een protocol ontworpen.

In dit hoofdstuk zal onderscheid worden gemaakt tussen client en server. Met client wordt uit
sluitend de machine ofapplicatie bedoeld die vraagt om een verbinding, server duidt uitsluitend
op de machine of applicatie die wacht op inkomende verzoeken voor het opzetten van een
verbinding. Een enkele machine kan zowel client als server zijn.

6.1 UDP ofTCP

Yoor het opzetten en verbreken van verbindingen wordt een foutloze transmissie verwacht, met
de eigenschap dat de overdracht niet volgens het stream-principe verloopt. Dat wil zeggen dat
de ontvanger onderscheid moet kunnen maken tussen bijvoorbeeld twee transmissies van ieder
50 bytes en een enkele transmissie van 100 bytes. In een stream protocol zijn deze gevallen niet
te onderscheiden, de applicatie ziet altijd 100 bytes arriveren. De eis van het behoud van de
transmissie structuur maakt het TCP protocol, dat weliswaar betrouwbaar is maar een stream
service biedt, ongeschikt voor het opzetten van verbindingen. De UDP service is in principe
onbetrouwbaar, maar kan worden uitgebreid met een protocol voor foutencorrectie. In het OSI
reference model is UDP te plaatsen juist onder de datalink laag.

Yoor het transport van data is het eveneens van belang dat de datagrarnmen gescheiden blijven.
Bovendien wordt de eis gesteld dat de data zo snel mogelijk wordt verstuurd. Ook voor het
datatransport wordt om deze redenen het UDP protocol gebruikt.

6.2 Wijze van opzetten van een verbinding
1L.....-_C_lie_n_t-oJ

I ConnectI
Server

'-·---lAccept

I--D-a-tal---~

I Datal--"~
.-·----.,I-O-ata--

I'"""D-is-co-n-ne-ctl---~

De client (degene die de connectie wil opzetten) zendt een
"connect" datagram naar de server. Dit connect datagram
bevat informatie over het te gebruiken type verbinding
(wavelink, timestamp) en de gegevens, zoals gewenst for
maat van de data (bijvoorbeeld sample-rate ofvertragings
tijd) en de capaciteiten van de machine (maximaal toege- Figuur 5: Client-server interactie, opzetten

en verbreken verbinding.stane sample rate). De server verifieert deze data door mid-
del van een checksum; indien dit niet overeenstemt (bit-
fouten), dan kan de zender een negative acknowledge (NACK) datagram terugzenden of het
"connect" datagram negeren. Indien de server gereed is voor het opzetten van een verbinding,
zendt deze een "accept" datagram terug, met dezelfde informatiestructuur als het "connect"
datagram. De client verifieert de checksum van het "accept" datagram en, indien de checksum
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niet klopt, kan de client dit negeren, de verbinding verbreken of opnieuw proberen een verbin
ding op te zetten. Indien het accept datagram correct is ontvangen, is de verbinding gereed en
kan overgegaan worden tot het zenden van wave data. In figuur 5 wordt grafisch weergegeven
hoe client en server informatie uitwisselen.

6.2.1 Adressering

1~ Connect" H 2001 1

@_~~1 i

3 [i~~=~ata - ~. 1050 I

De poort (van het IP adres) van de server moet van
tevoren bekend zijn. De client kan het verzoek om een
verbinding vanuit iedere willekeurige poort verzen
den, en verwacht een "accept" (of"NACK") datagram
op deze poort. De poort waarvandaan de "accept" is
verzonden is de poort waar de client aile volgende da
tablokken en een verzoek tot verbreken van de verbin
ding naar toe zendt. Een client die twee ofmeer gelijk
tijdige verbindingen wenst, moet voor iedere
verbinding een ander poortadres gebruiken.

2

Client Server
Sockets Dalagrammen Sockets

12001 I

L~~ \~Accept' ~ 1050 1

11024 ~ Disconnect ~ 1050 I

5

4
In figuur 6 is in een voorbeeld weergegeven hoe server
en client poortadressen gebruiken. De server heeft al
tijd een socket op adres 2001. Deze socket wacht op
inkomende connect datagrammen. De client creeert
een socket, in dit voorbeeld op adres 1024. Vanuit deze
socket zendt de client een connect datagram. De server Figuur 6: Adressering met poortadressen en so-
ontvangt dit (1), en creeert een nieuw socket, nu op ckets

1050 (2). Vanuit deze socket zendt de server een accept
datagram terug (3). De client zendt dan data over de verbinding (3), naar adres 1050 van de
server (en niet naar 2001, die weer connect datagrammen verwacht). Om de verbinding te ver
breken wordt een disconnect verzonden (4), hierop verwijdert de server de socket op 1050, en
de client verwijdert eventueel de socket op 1024 uit het eigen systeem (5). De poortnummers
1024 en 1050 zijn tijdens executie van client en server programma's gekozen door de WinSock
implementatie, doordat deze nog beschikbaar waren op dat moment. Een tweede verbinding zou
onder dezelfde omstandigheden weer andere poortadressen kunnen gebruiken.

6.2.2 Mogelijke oorzaken voor falen

In ieder stadium bij het opzetten van de verbinding kan een datagram verIoren gaan of verminkt
of zelfs gedupliceerd worden. Het protocol moet hier rekening mee houden, en voorkomen dat
het systeem bijvoorbeeld in een situatie terecht komt waarin eindeloos op een ontvangstbeves
tiging wordt gewacht. Hieronder een lijst van de mogelijke foutscenario's en hoe het protocol
deze behandelt:

• Het "connect" datagram arriveert niet. De client zal dit merken doordat geen "accept" da
tagram arriveert binnen een bepaalde periode. De client kan een nieuwe poging doen door
hetzelfde "connect" datagram nogmaals te zenden, en dit zal het beste gedrag blijken voor
de client.

• Het "connect" datagram wordt verminkt. De server zal dit merken bij verificatie van de
checksum, en (eventueel) een NACK datagram terugzenden. De client ontvangt het NACK

datagram ofontvangt niets of een verminkt NACK datagram, en kan hetzelfde handelen als
bij het verIoren gaan van het connect datagram.
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• Het "connect" datagram wordt gedupliceerd. De server kan verifieren of reeds een verbin
ding met deze client is opgezet aan de hand van het (unieke) adres. Als dit het geval is
moet de server een accept datagram versturen over de betreffende verbinding, want het du
plicaat kan het gevolg zijn van een nieuwe poging van de client tot het opzetten van een
verbinding na het uitblijven van een "accept" datagram.

• Het "accept" datagram arriveert niet. De client merkt dit niet, en zal handelen alsofhet
"connect" datagram verloren is gegaan. Het beste gedrag voor de client is hier om nog
maals een "connect" datagram te verzenden, zodat de server ook een "accept" datagram
zendt.

• Het "accept" datagram wordt verminkt. De client merkt dit bij verificatie van de check
sum, en zal opnieuw een "connect" datagram verzenden.

• Het "accept" datagram wordt gedupliceerd. De client kan ieder additioneel "accept" data-
gram negeren.

Het zwakste punt van dit protocol voor het opzetten van een verbinding is dat de client een
beperkt aantal malen opnieuw zal proberen de verbinding op te zetten. Dit omdat het mogelijk
is dat de gezochte server niet bestaat. Als gevolg hiervan kan de server, als het laatste accept
datagram verloren is gegaan, in een situatie terecht komen waarin hij een verbinding heeft met
een niet (meer) bestaande client. Erg waarschijnlijk is dit niet, daar in dit geval connect data
grammen weI arriveren, terwijl aIle accept datagrammen verloren gaan.

6.3 Verbreken van de verbinding

Voor het verbreken van de verbinding zou de client kunnen volstaan met het zenden van een
"disconnect" datagram. Maar als dit datagram niet arriveert bij de server, dan weet de server
niet dat de client de verbinding heeft verbroken. De server zou dus een acknowledge moeten
terugsturen en de client zou moeten wachten tot deze arriveert. Maar deze acknowledge zou ook
verloren kunnen gaan, en dus zou de client de ontvangst hiervan moeten bevestigen, enzovoorts.
Het probleem zit in het al dan niet arriveren van de laatste bevestiging. Het TCP/IP protocol
gebruikt een drieledige methode (client zendt disconnect, server zendt acknowledge, client zendt
acknowledge), omdat voor dit schema de kans dat een van de partijen niet weet dat de ander
heeft verbroken erg miniem is gebleken in de praktijk.

6.4 Continue datastroom: Bet wavelink protocol

Het wavelink protocol biedt een connectiegerichte service. Er zijn twee typen datagrammen,
namelijk systeem datagrarnmen en wave datagrammen. Systeem datagrammen worden gebruikt
voor het opzetten en verbreken van een verbinding, en onderhandelingen voor het te gebruiken
formaat voor de wave datagrammen. Wave datagrammen zijn blokken wave data, gesampled en
verzonden via het netwerk.

De eerste twee bytes van een datagram geven aItijd het type datagram aan, de waarde van het
Type woord is een van de constanten tpConnect, tpAccept, tpAck, tpNack of tpData. Als het
datagram een foutverificatiecode bevat dan bevindt deze zich in de eerstvolgende twee bytes.

Connect datagrammen en accept datagrammen hebben dezelfde structuur (figuur 7). Het type is
tpConnect oftpAccept, de checksum (Chk) is de aritmetische som van aIle bytes in het datagram,
uitgezonderd het Type en Chk veld. Vervolgens geeft het CType veld aan welk type connectie
verzocht wordt, een van de constanten ctWaveln of ctWaveOut. Het WaveFmt veld is een WA

VEFORMATEX structuur die in het Windows multimedia systeem wordt gebruikt. De lengte van
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de inhoud is variabel, en wordt bepaald door de in
houd van het cbSize veld. De structuur biedt vol
doende capaciteit om gecomprimeerde wave for
maten (zoals ADPCM en MPEG gecodeerde data)
te kunnen beschrijven. Het laatste veld in het con
nect datagram is de naam van de afzender, een 0
tenninated string voor de internet naam.

Type Chk CTyp vvaveFrrrt.·H~~~a::J
I I

,,

Figuur 7: Schematische voorstelling Connect en
Accept datagram

. ... ]
Type Chk

I

Seq Data
i I I I I

Wave datagrammen (figuur 8) bevatten naast het datagram
type identificatie (voor wave datagrammen is dit tpData)
een sequens nummer (Seq), een verificatie code (Chk), be
rekend als 2's complement van de sequens, en de data. Het Figuur 8: Schematische voorstelling

sequens nummer loopt op, beginnend bij 0 voor het eerst Wave datagram

verzonden wave datagram. De ontvanger (dat kan zowel de
client als de server zijn) accepteert aIle wave datagrammen die een hoger sequens nummer
hebben dan van het laatst ontvangen datagram. Indien de verificatie code niet 2's complement
van het sequens nummer is, wat duidt op een transmissiefout, wordt aangenomen dat het sequens
nummer voor het datagram het laatste sequens nummer + 1 is. Op deze manier wordt voorkomen
dat onnodig datagrammen worden genegeerd. Door het gebruik van sequens nummers wordt
het aannemelijk gemaakt dat datagrammen nooit twee keer ontvangen worden, en dat de data
die het laatst verzonden is ofwel ook als laatste aankomt, ofwel niet arriveert en verloren gaal.
Wave datagrammen kunnen dus bitfouten bevatten (dit Ievert ruis) of verloren gaan, maar niet
in volgorde worden verwisseld.

Omdat het hier om redelijk grote hoeveelheden data gaat, is meestal ook flow-control nodig, om
te voorkomen dat de server overspoeld wordt met wave datagrammen.

Bij veeI protocollen voor seriele verbindingen wordt het XONIXOFF schema gebruikt voor flow
control. De server zendt dan in dit geval een XOFF indien het aantal buffers in de server te groot
dreigt te worden, en een XON zodra dit aantal onder een bepaalde grens koml. Voor het wavelink
protocol is dit schema niet bruikbaar, want tussen het verzenden van een XOFF en het ontvangen
(en interpreteren) ervan kan de driver een groot aantal blokken hebben verzonden, zodat de
server alsnog bufferruimte tekort ZQU kunnen komen.

Een alternatief is het door de server laten verzenden van een acknowledge voor ieder ontvangen
datablok. De driver stuurt aIleen een nieuw blok zodra en acknowledge is ontvangen. Dit schema
is onbruikbaar vanwege de mogelijkheid dat zowel datablokken als acknowledge verioren kun
nen gaan. De driver ontvangt geen acknowledges meer en stopt met het zenden van blokken, de
server ontvangt geen data en verzendt dus ook geen acknowledges.

De methode die uiteindelijk gebruikt is kan men omschrijven als "forward acknowledge". Als
de server een wave datagram ontvangt met sequensnummer s, en de server heeft ruimte voor n
buffers, dan wordt een acknowledge gestuurd voor datagram s+n. De driver zendt aIleen data
grammen met een sequensnurnmer kleiner of gelijk aan de laatst ontvangen acknowledge. Bij
het opzetten van de verbinding wordt aangenomen dat een acknowledge voor de eerste n wave
datagrammen is ontvangen. Dit algoritme zorgt dat driver en server een zekere mate van syn
chronisatie behouden. Het systeem kan in een deadlock komen als n opeenvolgende datagram
men ofacknowledges verloren gaan, dan zendt de driver geen data meer en de server geen nieuwe
acknowledges. In dat geval is het waarschijnlijk dat er een storing in de netwerkverbinding is
opgetreden, zodat communicatie niet langer mogelijk is.
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Figuur 9: Schema voor wave transmissie met
flow control, n=3

In figuur 9 wordt weergegeven hoe dit protocol ver
loopt met n=3, ofwel de server buffert maximaal 3 da
tagrammen. De client zendt de eerste drie datagram
men, en wacht op een acknowledge voor datagram 4.
De server speelt de wave data af, d.w.z. hij stuurt deze
door naar de lokale wave output, en zodra ze geretour
neerd worden zendt de server een Ack voor dat data
gram nummer+3. Ais de client een Ack ontvangt zendt
hij aIle datagrammen tot en met dit nummer. Door een
transmissiefout gaat Ack nummer 5 verloren. Ack
nummer 6 komt wel aan, zodat de client achtereenvol
gens 5 en 6 zal zenden. Zelfs als Ack#6 verloren was
gegaan, dan zou Ack#7 nog zorgen dat 5, 6 en 7 wer
den verzonden. Pas als drie opeenvolgende Ack data
grammen verloren gaan, of de daaraan voorafgaande
wave datagrammen, komt het systeem in een situatie
waar geen data meer kan worden uitgewisseld.

Client
lend #1
lend #2
lend #3

Zend #4

lend #5

lend #f3
lend #7

Server

Speel #1
Speel#2
Speel#3
Ack#4

Ack#5--...--.
Speel#4

Ack#f3
Speel#5

Ack#7

Ack#8------->

Het verbreken van de verbinding kan door elk van de
partijen geschieden. Dit gebeurt door het eenmalig verzenden van een "disconnect" datagram,
dat geen verdere data bevat. Bij ontvangst van dit datagram wordt de verbinding als verbroken
beschouwd. Indien dit datagram verloren gaat, weet de andere partij niet dat de verbinding
verbroken is. De enige manier waarop dit alsnog geconstateerd kan worden is het uitblijven van
inkomende wave datagrammen.

Dit protocol kan tevens gebruikt worden voor het verzenden van bee1den (movie). Het is hierbij
mogelijk dat een datagram een beeld voorstelt, dan is de implementatie precies dezelfde, maar
het is ook mogelijk dat er meer beelden in een datagram passen, of dat er meer datagrammen
nodig zijn voor een beeld (afhankelijk van de grootte die het netwerk toestaat). In het laatste
geval kan de sequens nummering gebruikt worden voor het bepalen van de positie van het deel
van het beeld in het datagram.

Als gebruik wordt gemaakt van compressie, dient er voor gezorgt te worden dat ofwel een
initialisatie frame zich bevindt aan het begin van ieder datagram, ofwel de kans op fouten voor
I-frames zeer gering is. Voer DVI ADPCM compressie, toegepast bij geluid, bestaan de initiali
satie frames uit een 16 bit sample waarde aan het begin van ieder data blok. De blokken zijn
gewoonlijk 256, 512, 1024 of 2048 bytes, waardoor een datagram grootte van 2048 bytes zal
voldoen aan de eis van een I-frame aan het begin van ieder datagram. Voor MPEG compressie
voor movies kunnen de I-frames groter zijn dan de maximale datagrarngrootte, dus zal hier
foutcorrectie en sequensing nodig zijn.

6.5 Tijdafbankelijke stroom: Timestamped protocol

Het principe van de tijdafhankelijke stroom is dat de data die verzonden wordt, arriveert na het
verstrijken van een vastgestelde tijd. Anders gezegd: De tijd die verstrijkt tussen het ontvangen
van twee datablokken is gelijk aan de tijd die verstreek tussen het verzenden ervan.

Ook dit protocol maakt gebruik van systeem datagrammen en de eigenlijke datablokken. Het
opzetten van de verbinding gebeurt op gelijke wijze als bij het wavelink protocol. De connect
en accept datagrarnmen bevatten nu informatie over het type van de datablokken (bijvoorbeeld
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MIDI data), de tijdresolutie (maximale fout in de timing), en de vertragingstijd (tijd tussen
verzending en ontvangst).

Ieder te verzenden datablok wordt door de zender voorzien van een timestamp, dat is een geheel
getal dat aangeeft hoeveel tijdseenheden zijn verstreken tussen het opzetten van de verbinding
en het verzenden van het datablok. Bij de ontvanger wordt de data gebufferd totdat het tijdstip
van de timestamp is aangebroken, en vervolgens wordt het blok doorgegeven aan de applicatie.

Voor foutencorrectie worden de datablokken voorzien van een checksum, en een identificatie
nummer. Bij ontvangst wordt de data geverifieerd aan de hand van de checksum. Indien een fout
in de data wordt geconstateerd, wordt een NACK (negative acknowledge) verstuurd naar de
zender, anders wordt een ACK (acknowledge) teruggestuurd, met het identificatie nummer. De
zender houdt alle datablokken in een buffer, waaruit ze verwijderd worden indien ofwel een ACK

is ontvangen voor het betreffende blok, ofwel de maximale tijd dat ze gebufferd kunnen worden
verstreken is. Deze maximale tijd is de (constante!) vertraging tussen zenden van de applicatie
aan de ene zijde en ontvangst door de applicatie aan de andere kant. Bij ontvangst van een NACK

wordt het betreffende blok opnieuw verzonden, mits het nog aanwezig was in de buffer. Het
blok wordt ook opnieuw verzonden indien de helft van de maximale houdtijd is verstreken
zonder dat een ACK is ontvangen (dit betekent dat ofwel het blok zelf, ofwel de (N)ACK verloren
is gegaan).

6.6 Directe doorvoer

Bij dit protocol is het doeI dat datablokken zo snel mogelijk na het verzenden door de ene
applicatie arriveren bij de ontvangende applicatie. Maximale vertragingstijden zijn in de orde
van enkele tot enkele tientallen milliseconden.

Ieder datablok wordt in een datagram verzonden. Door de eis dat de data zo snel mogelijk dient
aan te komen, is het niet mogelijk foutencorrectie toe te passen door timers en (N)ACK datagram
men. WeI zijn er nog andere methoden om transmissie fouten te corrigeren.

De eerste methode berust op een foutencorrigerende code. De data wordt zodanig gecodeerd dat
bij ontvangst eventuele bitfouten kunnen worden gecorrigeerd zonder te vragen om hertrans
missie van delen ervan. Het nadeel van deze methode is dat deze geen mogelijkheid biedt om
datagrammen die verloren gaan te herstellen. Het verloren gaan van datagrammen is de meest
voorkomende foutenoorzaak op het Internet, en dat maakt deze methode dus ongeschikt. Een
tweede bezwaar tegen deze codering is de overhead, waardoor nog extra vertraging optreedt.

De tweede methode is om niet aIleen de data te verzenden, maar de status van de applicatie. Bij
het verzenden van MIDI data kan hierbij gedacht worden aan het verzenden van een lijst met
toetsen die ingedrukt zijn, in plaats van het verzenden van alleen "note on" en "note off"
messages. Als dan datagrarnmen verloren gaan, verliest men weI timing informatie, maar de
status wordt hersteld. Deze methode kan alleen gebruikt worden ais de hoeveelheid informatie
die in de status begrepen is niet te groot is.

Een derde methode is het twee keer verzenden van ieder datablok. Als ieder blok voorzien is
van een checksum, kan worden nagegaan welk van de datagrammen correct arriveert. Als de
kans in een netwerkverbinding op het verloren gaan ofverminken van een datagram 1% is, dan
is de kans dat twee datagrammen verloren gaan ofverminkt worden 0,01%•. Deze methode kan
dus de foutenkans verlagen. Deze methode kan gezien worden als een variatie op de eerste
methode. De foutencorrigerende code bestaat nu uit de data zelf plus twee keer een checksum.
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Een methode die wei gebruikt wordt bij het verzenden van initialisatieframes voor MPEG en
kleurenpaletten is de volgende. Als twee data pakketten A en B moeten worden overgebracht
dan worden vier pakketten verstuurd: A, B, AxB en AyB. De symbolen x en y stellen twee
asymmetrische bewerkingen voor, die zodanig zijn gekozen dat indien slechts twee van deze
vier arriveren, dat daaruit zowel A als B kunnen worden berekend. Een mogeIijkheid is voor x
de (byte-gewijze) optelling en voor y het aftellen te nemen. Vit A+B en A-B kan zowel A als B
worden afgeleid, en dat geldt ook voor aIle andere combinaties van A, B A+B en A-B. De
hoeveelheid additionele data voor de foutcorrectie is gelijk aan die voor het dupliceren van de
datagrammen, de prestatie is beter, want nu hoeven uit 4 datagrammen slechts 2 willekeurige te
arriveren.

• Deze berekening is juist in het geval van Gausische storing op het netwerk, in de praktijk kan deze echter
anders uitvallen
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7 Network Waveform Driver
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In de inleiding is reeds aangegeven dat er diverse ma
nieren zijn om de multimedia netwerk protocollen te
implementeren in een programma of library. Het na
deel van zo'n library of OLL is dat software die ge
bruik kan maken van multimedia en netwerken gebon
den is aan deze ene library, en dus nog ontworpen zal
moeten worden. Aangezien er (nog) geen standaards
bestaan voor de combinatie van netwerken en multi
media zal eventuele ontwikkeling van software hier
voor niet makkelijk op gang komen.

In de Windows omgeving bestaat een standaard voor
netwerkcommunicatie (de eerder besproken WinSock
OLL) en een standaard voor multimedia interfaces. In
de Windows omgeving zijn aIle multimedia functies
geimplementeerd in drivers. Een driver is (onder Figuur 10: Overzicht van aile "layers" tussen
Windows) niets anders dan een DLL die een aantal applicatie en audio in/uitvoer

precies omschreven functies bevat. Iedere OLL heeft
sowieso een LibMain procedure, die aangeroepen wordt bij het laden van de OLL, en een WEP,
de Windows Exit Procedure, die aangeroepen wordt als laatste functie, dus vlak voor het ver
wijderen van de OLL uit het geheugen. Een driver heeft daarnaast ook nog een DriverProc
procedure, die de basis vonnt voor aIle communicatie met de driver.

In figuur lOis schematisch weergegeven hoe de applicatie bij een client kan communiceren met
audio functies van een server. Oe applicatie "ziet" de lokale MMSYSTEM library uitgebreid
worden met de waveform audio services van de server.

De network waveform driver gebruikt het wavelink protocol uit het vorige hoofdstuk.

7.1 Opzet

Een aantal systemen is aangesloten op een netwerk. In dit netwerk is een speciale server aanwezig
met audio uitbreidingen, zodat deze digitale data kan ornzetten in geluid en vice versa. AIle
systemen beschikken over de network wave driver.

De eerste client heeft geen audio uitbreidingen, maar wil een gedigitaliseerd geluidsfragment
afspelen. Oat kan door de Network Wave Driver (NWD) te openen voor audio uitvoer, en een
verbinding op te zetten met de server. AIle data die de client naar de NWD stuurt, wordt via het
netwerk doorgegeven aan de server die het geluid afspeelt. Oit is een mogelijkheid om de re
sources van de server (in dit geval een geluidskaart) te delen.

Oe systemen A en B beschikken ieder over een geluidskaart met ADIDA conversie mogelijk
heden. Ze kunnen drie verschillende verbindingen opzetten:

• De NWD output van A stuurt data naar B die wordt omgezet in geluid.
• De NWD output van A stuurt data naar de NWD input van B.
• De NWD input van A accepteert data die door B gedigitaliseerd wordt.
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De eerste verbinding is die van het vorige voorbeeld met de server. In het tweede geval "ziet"
B de data van A alsof deze door een lokale audio uitbreiding wordt gegenereerd. In het laatste
geval ziet A de data als afkomstig van een lokale audio uitbreiding.

7.2 Opbouw van de driver

De diverse taken van de driver zijn ondergebracht in
een aantal modules. In figuur 11 is het verband tussen
de betreffende module en de andere modulen aange
geven door een pijl van A naar B als B functies kan
aanroepen die zich in module A bevinden. De pijlen
geven dus het verband "exporteert naar" aan. De
"centrale" module is de netwavedmodule. Deze bevat
onde andere de DriverProc functie. De waveout mo-
dule bevat de waveform output driver met de wodMes- Figuur 11: De "exporteert naar" verbanden tus-

sen de modules in de driversage functie. De wavein module bevat de waveform
input driver met de widMessage functie. De netwconf
module bevat de configuratie procedure, voornamelijk een dialoogvenster waarin onder andere
de naam van de remote host kan worden ingevoerd. In de wavecomn module bevinden zich de
functies die voor zowel de in- als output driver nodig zijn. Dit zijn onder andere functies voor
het opzetten en verbreken van een verbinding, het weergeven van foutmeldingen, en het verzen
den van start/stop commando's.

De onderverdeling in modules is niet uitsluitcnd voor het overzichtelijk houden van het pro
gramma, maar dient ook om de driver minder geheugen te laten gebruiken als deze niet actief
is. Alle modules, behalve de centrale netwaved module, zijn als "discardable" en "loadoncall"
gemarkeerd. Dit betekent dat de modules pas in het geheugen worden geladen door het operating
systeem als ze ook werkelijk aangeroepen worden.

7.3 De netwaved module

De netwaved module is de centrale module die de andere modules aanroept, en waarin de andere
modules gegevens opslaan (via globale variabelen) en opvragen.

In deze module bevindt zich de DriverProc functie, die de link vormt tussen het Windows sys
teem en de driver als geheel. De enige messages die door deze functie worden verwerkt zijn de
DRV_ENABLE, DRV_DISABLE, DRV_QUERYCONFIG en DRV_CONFIG messages. De overige mes
sages worden afgehandeld met een "return 0" of "return 1" opdracht.

Bij een DRV_ENABLE message wordt de EnableO functie aangeroepen. Deze leest de instellingen
uit system.ini, die worden ingesteld door de netwconfmodule, en creeert vervolgens het Socket
Window. Dit is een window die de driver in staat stelt messages te ontvangen van de Windows
Sockets Asynchronous (WSA) Extensions. Verder wordt dit window gebruikt om intern mes
sages te ontvangen, zodat ten eerste de aanroepen van de WinSock functies plaatsvinden in de
juiste context (dat is de context van de driver zelf, en niet die van de applicatie die de driver
aanroept) en ten tweede kan worden voorkomen dat de aanroepende applicatie geblokkeerd
wordt doordat de driver bijvoorbeeld een foutrnelding toont in een message box. De respons van
dit window op diverse messages wordt later besproken.
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De disableO functie, aangeroepen bij DRY_DISABLE maakt de driver non-actiefdoor het Socket
Window te verwijderen. DRV_ENABLE wordt aangeroepen bij het starten van Windows, DRY_DI
SABLE bij het afsluiten van Windows, zodoende is de driver beschikbaar zolang Windows actief
IS.

Op DRY_QUERYCONFIG reageert de driver met "return 1" wat betekent dat de driver configuratie
ondersteunt, en dus zal reageren op de DRY_CONFIG message.

Bij DRV_CONFIG roept de driver de configureO functie aan uit de netwconfmodule.

7.4 De waveout module

In de waveout module zijn de procedures en functies ondergebracht die nodig zijn voor een
Waveform Output Client. In deze module bevindt zich de wodMessage entry-point functie, die
al eerder is besproken in het hoofstuk over de Windows multimedia interface.

7.4.1 Open en close

Op WODM_OPEN, als gevolg van de aanroep van waveOutOpen (MMSYSTEM.DLL) door een
applicatie zal de driver proberen een connectie op te zetten met een server. De driver stuurt een
"connect" datagram naar de server, met als informatie het waveform formaat (aantal samples
per seconde, aantal kanalen en aantal bits per sample) en de naam van de lokale machine (via
gethostnameO). De driver wacht vervolgens op een inkomend datagram, oftot een timeout (door
de gebruiker in te stellen) afloopt. Bij ontvangst van een "accept" datagram is de verbinding
opgezet, indien een "nack" (Negative Acknowledge) is ontvangen of in geval van een timeout
meldt de driver een foutmelding aan het systeem, en de waveOutOpen functie die de applicatie
aanriep zal een foutcode aangeven.

Voor het opzetten van de verbinding wordt een geheugenblok gealloceerd waarin aile gegevens
van de aanroepende applicatie en de status van de driver worden bewaard, zoals de socket
identifier voor de verbinding, het gebruikte waveformaat, het callback adres van de applicatie
en de wachtrij (queue) van waveform data blokken. Een pointer naar dit geheugenblok wordt
opgeslagen in de dwUser parameter, zodat deze voor alle volgende driver messages beschikbaar
is, en de driver verschillende applicaties kan onderscheiden.

Het verbreken van de verbinding gebeurt door het verzenden van een "disconnect" datagram,
en het verwijderen van alle gebruikte geheugenblokken uit het geheugen, als respons op de
WODM_CLOSE message (waveOutClose).

7.4.2 Transport van data

Na het openen van de driver en opzetten van de verbinding kan de applicatie waveform data
doorgeven aan de driver via de WODM_WRITE message. De applicatie gebruikt hiervoor de
waveOutWrite functie. Alle door de applicatie gealloceerde en toegevoegde buffers worden in
de FIFO queue geplaatst. Deze queue bestaat uit een linked list. Buffers met data die de driver
heeft verzonden naar de server worden aan de applicatie geretourneerd via de callback.

De buffers die de applicatie doorgeeft kunnen maximaal 4 gigabyte in grootte zijn. Door de
driver worden ze voor verzending opgedeeld in pakketjes van maximaal 2048 bytes, en ieder
pakket wordt voorzien van een header met het type datagram (altijd tpData), het sequensnummer
en een verificatiecode voor het sequensnummer. Verder is nog een vorm van flow control nodig,
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want indien de driver zonder enige extra vertraging verzendt wat hij van de applicatie doorkrijgt
aan buffers, en de server alle data moet vasthouden in buffers totdat deze verwerkt zijn door het
multimedia systeem, kan de server geheugen tekort komen.

7.4.3 Getpos

Tijdens het afspelen van digitale audio kan aan de driver gevraagd worden tot welke relatieve
positie de D/A conversie is gevorderd (meestal in milliseconden of in samples). De wave driver
implementeert deze functie door bij te houden hoeveel bytes zijn verzonden naar de server,
gemeten vanaf de laatste waveOutReset of vanaf het openen van de driver.

7.4.4 Reset, pause en restart

Naast waveOutOpen, waveOutClose en waveOutWrite kan een applicatie ook nog de functies
waveOutPause (tijdelijk onderbreken van de D/A conversie), waveOutRestart (hervatten van
D/A conversie na een onderbreking) en waveOutReset (stopzetten van D/A conversie, en aIle
met waveOutWrite gestuurde buffers retourneren aan de apllicatie) aanroepen. De functie wa
veOutReset wordt vrijwel altijd aangeroepenjuist voor een waveOutClose, omdat waveOutClo
se voor een driver zal falen met MMSYSERR_STILLPLAYING als nog data in de driver queue
aanwezig is. Bij ontvangst van WODM_RESET retourneert de driver aIle data blokken naar de
applicatie via het callback mechanisme, en zet de teller voor het aantal verzonden bytes op nul.

De pause en restart functies resulteren in het verzenden van een speciaal "command" datagram,
met de waarde crnPause of cmRestart, die als constanten zijn gedefinieerd. Voor foutdetectie
wordt 2's complement van deze constanten ook verzonden, als bij het sequensnummer van wave
datagrammen. Er wordt niet op ontvangstbevestiging gewacht, het verioren gaan van deze da
tagrammen kan aIleen gedetecteerd worden door de applicatie of de gebruiker ervan. Pause en
restart worden vrijwel uitsluitend aanreroepen als respons op een verzoek van de gebruiker.

7.5 De wavein module

In de wavein module is vrijwel aIle functionaliteit voor een waveform input client aanwezig. In
deze module bevindt zich de widMessage entry-point functie.

7.5.1 Open en close

Het opzetten van een verbinding gebeurt op dezelfde wijze als voor de waveform output driver.
De client stuurt een "connect" datagram en wacht op een inkomend "accept" of "nack" data
gram tot een timeout afloopt. Het verzonden "connect" diagram verschilt uitsluitend in het
"ConType" veld, dat aangeeft dat men een verbinding met een waveform input client wil op
zetten. Ook de wave in driver alloceert een geheugenblok met informatie. Hiervoor wordt de
zelfde structure gebruikt als bij de waveout driver. De waveform input driver alloceert ook nog
een buffer voor inkomende data, die bij het datatransport wordt gebruikt. Het sluiten (close) van
de driver gebeurt op gelijke wijze, namelijk door het verzenden van een "disconnect" en het
vrijmaken van aIle gebruikte geheugenblokken.
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7.5.2 Data transport

De applicatie alloceert geheugenblokken en geeft deze, net als bij de output driver, via een
WAVEHDR structure door aan de driver, die hiervoor een WlDM_ADDBUFFER message krijgt. De
blokken worden geinitialiseerd door het dwBytesRecorded veld op 0 te zetten, om aan te geven
dat nog geen data is opgenomen in het blok, en de pointer lpData die naar een leeg geheugenblok
wijst te kopieren naar het reserved veld. De blokken worden daarna in een queue geplaatst.

Zodra waveform data arriveert via het netwerk, wordt deze geplaatst in een geheugenblok, in de
positie aangegeven door het reserved veld. Vervolgens worden de dwBytesRecorded en reserved
velden aangepast, totdat het blok geheel gevuld is. In dat geval wordt het blok geretourneerd
naar de applicatie. AIle blokken worden geheel gevuld, en resterende data die niet meer in het
blok past wordt in een volgend blok geplaatst.

Voor het datatransport is geen flow control nodig. De server bepaalt hoeveel data de client
ontvangt, de applicatie is verantwoordelijk voor het alloceren van voldoende bufferruimte voor
ontvangst van deze data. Als de applicatie onvoldoende bufferruimte alloceert voor de driver
zal dat verloren gaan doordat de driver geen geheugenblokken meer heeft om data in te plaatsen.

7.5.3 Start, stop en reset

In tegenstelling tot een waveform output driver start een waveform input driver pas met het
verwerken van data als een start commando wordt gegeven, en niet zodra een buffer wordt
toegevoegd, wat de output driver weI doet. De applicatie plaatst in het algemeen een aantal
buffers in de queue van de driver met wavelnAddBuffer, en start met opnemen door een waveln
Start functie aanroep. De netwerk driver stuurt hierop een "start" commando datagram naar de
server. Deze zal dan beginnen met het verzenden van data. Om te stoppen met het datatransport
roept de applicatie wavelnStop aan, waarop de driver een "stop" commando datagram naar de
server stuurt. Als de applicatie gereed is, roept deze wavelnReset aan, waarop de driver stopt
met opnemen (verzenden van een "stop" datagram) en aIle geheugenblokken uit de queue re
tourneert naar de applicatie.

7.6 Configuratie
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Figuur 12: Configuratie dialoogvenster

Opties die niet toegankelijk zijn vanuit de Windows
multimedia interface, zoals de naam van de host waar
mee een verbinding moet worden opgezet, zijn toegan
kelijk gemaakt via het configuratiescherm (control pa
nel) van Windows. Hiervoor dient de netwconf
module. Deze exporteert de ConfigureO functie, die
het dialoogvenster van figuur 12 weergeeft met de vol
gende opties:

• Naam van de host (remote) computer
• Timeout waarde in milliseconden
• Aantal keren dat onpnieuw geprobeerd wordt een

verbinding op te zetten in geval van een timeout
• Het poortnurnmer van de wave server
• De grootte van de netwerk buffer van WinSock
• Of een query naar de server wordt gestuurd, of aIleen lokaal wordt geverifieerd (zie onder).
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• De maximale data doorvoer in kB/s.
• Of al dan niet een dialoogvenster met een foutmelding wordt weergegeven indien de fout

melding niet aan het multimedia systeem kan worden doorgegeven (zoals "host not
found")

De instellingen worden opgeslagen in system.ini, en gelden voor aile verbindingen die vanaf
dat moment worden opgezet. Bestaande verbindingen worden hierdoor niet beinvloed. Het is
niet nodig Windows te herstarten na het wijzigen van een instelling.

De query opties worden als voigt gebruikt. Indien de network wave driver wordt geopend,
verfieert deze eerst de data rate. Indien de data rate boven het gestelde maximum uitkomt, faalt
de poging tot openen met WAVERR_BADFORMAT. Is de data rate niet te hoog, dan wordt geeheek
ed ofde applieatie de wave driver wil openen, ofsleehts wil weten ofeen bepaald fonnaat geldig
is (=query). Als het gaat om een query, dan wordt een tpConneet datagram verzonden naar de
server, met in het conneetie type de ctQuery bit geset. De server stuurt een NACK indien het
fonnaat ondersteund wordt, en een ACK indien het formaat wei ondersteund wordt. Bij ontvangst
van een NACK faalt de driver met WAVERR_BADFORMAT, bij een ACK wordt de query bevestigd,
en bij een timeout, bijvoorbeeld doordat de server niet "bestaat", faalt de driver met WAVERR_ER

ROR om aan te geven dat een exteme fout is opgetreden.

- 30- 7. Network Wavefonn Driver



8 Wave server

In het vorige hoofdstuk is de network waveform driver besproken. Deze driver gedraagt zich ten
opzichte van het multimedia systeem als driver voor digitale audio hardware. De driver probeert
een connectie op te zetten met een server, die allerlei taken zou kunnen verrichten. De server
zou waveform data uit een database kunnen halen, of zou inkomende waveform data kunnen
afspelen via ingebouwde audio hardware.

Voor dit project is een wave server geimplementeerd die audio hardware kan delen. Oat wil
zeggen dat een ander systeem een verbinding kan opzetten met deze server en de daar aanwezige
audio hardware kan bedienen, dus geluid kan digitaliseren en waveform data kan afspelen.

8.1 Opbouw van de wave server

Oe wave server applicatie is geschreven in c++ met de ObjectWindows interface van Borland.
Er worden drie nieuwe window objecten gedefinieerd, afgeleid van TDialog, het standaard dia
loogvenster object. Oit zijn:

• TMainDlg, het "centrale" window. Oeze wacht op inkomende verzoeken voor het opzet-
ten van een verbinding, en opent daarop een van de volgende twee window objecten:

• TWaveOutDlg, dit object wordt gebruikt voor verbindingen met de waveform output driver,
• TWavelnDlg, dit object wordt gebruikt voor verbindingen met de waveform input driver.

De objecten TWaveInDlg en TWaveOutDlg lijken sterk op elkaar. Beide objecten hebben pro
cedures voor vier situaties:

• Initialisatie en opzetten van de verbinding
• Inkomende netwerkberichten
• Inkomende multimedia berichten
• Afsluiten van de verbinding

De drie bijbehorende vensters zijn weergegeven in figuur 13.

Figuur 13: De drie dialoog objecten, van links naar rechts: TMainDlg, TWaveInDlg en TWaveOutDlg
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8.2 TMainDlg

TMainDlg is afgeleid van Tdialog, en is dus een dialoogvenster. Het venster toont twee velden
met informatie (de naam van de computer en foutmeldingen die niet tot afsluiten van de applicate
hoeven te leiden) en een button voor het afsluiten van openstaande verbindingen. TMainDlg
opent een socket en verbindt dit met bindO aan IP-poort 2001. TMainDlg wacht vervolgens op
inkomende connect datagrammen op dit poortadres.

Ais een connect datagram arriveert, wordt geverifieerd ofhet gaat om een wave-in verbinding,
een wave-out verbinding ofeen query. Een query is een verificatie ofeen verbinding kan worden
opgezet. Bij onvangst van een query wordt geverifieerd of de lokale drivers het formaat onder
steunen, en een acknowledge wordt verzonden indien dit het geval is. Wordt het waveform
fonnaat niet ondersteund, dan wordt een negative acknowledge (NACK) verzonden.

8.3 TWavelnDlg

TWaveInDlg zendt data van de lokale waveform input naar de client. Hierbij wordt geen flow
control gebruikt.

8.3.1 Initialisatie

In de constructor worden alle variabelen van TWaveInDlg gei"nitialiseerd. De checksum van het
datagram wordt geverifieerd, als deze niet klopt dan wordt een NACK verzonden en het TWa
veInDlg object vemietigd. Het waveformaat wordt opgeslagen, evenals de naam van de remote
host. Het waveformaat wordt doorgegeven als query naar de lokale wave driver, als de driver
het formaat niet ondersteund dan wordt een NACK verzonden en het object vemietigd.

Bij de SetupWindow functie is het object zichtbaar op het scherm, en heeft het een handle, zodat
het messages kan ontvangen en verzenden. Tijdens SetupWindow wordt de lokale wave input
driver geopend, en zal messages kunnen posten naar het object.

8.3.2 Arriverende netwerkdata

De enige typen datagrammen waarop TWaveInDlg kan reageren zijn tpDisconnect en tpCom
mand datagrammen. Bij ontvangst van een tpDisconnect datagram wordt de verbinding verbro
ken. De tpCommand datagrammen geven het start en stop commando. Bij onvtvangst van
cmStart wordt de lokale driver opdracht gegeven te beginnen met de AD conversie van signalen,
bij cmStop wordt dit proces gestopt. Zowel cmStart als cmStop kunnen meer dan eens worden
ontvangen per connectie.

8.3.3 Multimedia berichten

TWaveInDlg reageert op een WIM_DATA message, die door de lokale driver wordt verzonden
om aan te geven dat een buffer is gevuld met data, door de data te voorzien van een sequens
nummer en vervolgens te verzenden naar de remote client. Ais de wave server zich in de afsluit
fase bevindt, na het ontvangen van een tpDisconnect, dan worden de datablokken niet verzonden,
en de buffers slechts verwijderd uit het geheugen. Anders worden de buffers weer geretoumeerd
naar de driver, zodat deze ze kan vuHen met data.
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8.3.4 Verbreken van de verbinding

Bij ontvangst van een tpDisconnect datagram, of als de gebruiker het venster sluit, wordt aan
de lokale wave driver een Reset gegeven. Deze post nu aIle nog in de driver aanwezige buffers
terug naar het TWavelnDlg venster, die deze uit het geheugen zal verwijderen. Zou het object
in dit stadium vemietigd worden, dan zullen deze messages niet meer behandeld worden, en het
geheugen dat door de buffers wordt ingenomen niet vrijgegeven worden. Daarom wordt een
WM_CLOSENOW message naar zichzelf gestuurd, die dus na de WIM_DATA messages van de
lokale wave driver in de message queue terechtkomt. Na het ontvangen van de WM_CLOSENOW

message zijn dus alle geheugenblokken vrijgegeven en kan het object worden vemietigd.

8.4 TWaveOutDlg

TWaveOutDlg onvangt data van een client en speelt deze via lokale drivers af.

8.4.1 Initialisatie en verbreken van de verbinding

De initialisatie gaat op gelijke wijze als bij TWavelnDlg. Alleen wordt hier de wave output driver
geopend in plaats van de input driver. Ook het verbreken van de verbinding gebeurt precies
eender.

8.4.2 Arriverende netwerkdata

Arriverende berichten kunnen zijn: tpDisconnect, tpCommand en tpData. Ontvangst van een
/pDisconnec/ datagram betekent dat de verbinding kan worden verbroken. Van het tpCommand
datagram worden cmPause en cmRestart ondersteund, de betekenis hiervan spreekt voor zich.

Indien een tpData datagram arriveert wordt een buffer gealloceerd die groot genoeg is om het
datagram in zijn geheel in op te slaan. Het datagram wordt in de buffer geplaatst door WinSock.
De buffer wordt aangepast zodat deze naar de lokale wave driver kan worden gestuurd, door de
pointer naar het begin van het data1;>lok te verhogen, zodat de datagram header (6 bytes) wordt
overgeslagen. De buffer wordt aan de lokale wave driver doorgegeven met waveOutWriteO.

8.4.3 Multimedia berichten

Het multimedia systeem stuurt een WOM_DONE message naar de server applicatie indien een
buffer is afgespeeld door de lokale wave driver. Indien de verbinding nog niet vebroken is, stuurt
de server een acknowledge, met het sequensnummer van het bijbehorende datagram, verhoogd
met een constante waarde. De driver die het datagram verzond weet op deze wijze hoeveel
datagrammen het nog naar de server kan zenden. De server geeft dan het geheugenblok weer
vnJ.
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9 Conclusies en aanbevelingen

Hoewel steeds meer projecten met als onderwerp de integratie van multimedia en netwerken
van start gaan, is er nog steeds geen protocolstandaard voor multimedia transport. Ondanks de
ongeschiktheid van TCP en UDP protocollen van het Internet voor multimedia services, van
wege het ontbreken van zaken als prioriteiten en gegarandeerde bandbreedte, worden deze van
wege de meestal reeds gedane investeringen in hard- en software het meest gebruikt voor mul
timedia transport.

Na het verzamelen van inforrnatie over diverse netwerk API's en protocollen, is gekozen voor
de WinSock API, vanwege de compatibiliteit hiervan en vanwege het feit dat WinSock via het
TCPIIP protocol direct gebruik kan maken van het Internet. Dit betekent tevens dat WinSock
applicaties kunnen communiceren met applicaties draaiend onder andere operating systems dan
Windows, zoals UNIX en LINUX.

Voor het transport van multimedia data zijn vier verschillende typen van netwerkservices te
onderscheiden, namelijk de transfer, de continue datastroom, de tijdafhankelijke stroom en de
directe doorvoer. Applicaties kunnen ook combinaties van deze services gebruiken. Voor elk
van deze vier services is een protocol ontworpen dat rekening houdt met de specifieke eisen
ervan.

De network multimedia services zijn ge'implementeerd in een multimedia driver, vanwege de
mogelijkheid dat bestaande multimedia applicaties gebruik kunnen maken van deze services.
De driver wordt door het systeem gezien als een waveform in- en output device. De driver
communiceert met een server programma dat een voer de server lokale wave device gebruikt
voor in- en uitvoer van digitale audio.

Tijdens het testen van de driver en server bleek de ongeschiktheid van WinSock voor multimedia
toepassingen. De interface heeft veel overhead, bestaande uit een aantal geheugenkopieeracties,
wat nu, en zeker met de komst van snellere netwerken van 100 megabit per seconde of meer,
een grote beperking vormt.Verder is het onmogelijk om tijdkritische netwerk applicaties te
schrijven met WinSock door de message-based interface. Voer de wave driver was het tijdkri
tische aspect niet belangrijk, maar de beperkende factor bij de overdracht van audio bleek de
overhead van de WinSock interface te zijn, en niet de netwerk hardware.

Het is mogelijk de tijdafhankelijke stroom en het bijbehorende timestamped protocol te imple
menteren met behulp van WmSock in de vorm van een MIDI driver. Het is onmogelijk de directe
doorvoer te realiseren, daar dit een tijdkritische overdracht vergt. In het Windows systeem zou
een tijdkritische actie met een callback kunnen worden ge'implementeerd, de gebruikte WinSock
versie 1.1 biedt deze mogelijkheid echter niet.

Vit onderzoeken naar de geschiktheid van de Internet protocollen voor multimedia netwerk
transport blijkt reeds de ongeschiktheid van TCP en UDP voor deze toepassingen. Er bestaat
geen prioriteit, zodat het niet mogelijk is een bandbreedte te garanderen voor een bepalde ver
binding, en verder zijn er geen tijdkritische acties mogelijk.

Voor een integratie van netwerk en multimedia zal allereerst een nieuwe netwerk API moeten
worden ontwikkeld, met minder overhead, bijvoorbeeld door het doorgeven van pointers in
plaats van geheugenkopieeracties, en met de mogelijkheid tot het direct toegang te krijgen tot
de processorcapaciteit via het operating systeem, zodat tijdkritische acties mogelijk zijn. Voor
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deze interface zou het datatransportmodel van Windows waveform data model kunnen staan,
deze interface biedt namelijk al deze mogelijkheden.
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1 Inleiding

Ontwikkelingen in computers, netwerken en software hebben gezorgd voor steeds meer inte
gratie van multimedia in de computerwereld, door de komst van goedkope en grote opslagmedia,
en snellere en goedkopere hardware. Steeds meer netwerken zullen in de nabije toekomst ge
bruikt worden voor niet slechts de overdracht van "rowe" digitale data, maar voor het overbren
gen van geluid, realtime video, beelden enzovoorts. Kortom: Multimedia.

Zeker in het Internet wordt veel gewerkt aan de overdracht van beeld en geluid. Een en ander
wordt gei"ntegreerd in de WEB-browsers, zoals Netscape en Mosaic, maar de multimedia capa
citeiten beperken zich (tot nu toe) nog tot het overdragen van een bestand, en het vervolgens op
het scherm weergeven van het beeld, ofhet afspelen van het geluid. Hier is dus nog steeds geen
sprake van een echte real-time multimedia toepassing, en zaken zoals een video conferentie of
een telefoongesprek via het digitale netwerk behoren nog slechts tot de "could be" categorie.

De afstudeeropdracht richt zich nu op wat er mogelijk is met netwerken en multimedia, en een
implementatie hiervan in software. Met dit literatuuronderzoek wordt onderzocht wat er op dit
moment al gerealiseerd is en ontwikkeld wordt op het gebied van multimedia en netwerken, en
wat nog ontwikkeld moet worden. Hierbij wordt vooral belang gehecht aan het innovatieve
karakter van de applicatie, zoals het real-time overbrengen van data in plaats van "klassieke"
bestandsoverdracht. Liefst zouden we normen en aanbevelingen vinden voor het schrijven van
multimedia applicaties. Vanwege het innovatieve karakter van dit onderzoek zoeken we recente
literatuur, dus van na 1990. Er worden geen verdere eisen gesteld aan type of vorm van de
publikatie, of aan de regio.
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2 Concept inhoudsopgave van het
afstudeerverslag

1 Inleiding

2 Multimedia en netwerken

3 Netwerkprotocollen en API's

4 Windows Multimedia interface

5 Multimedia protocollen

6 Multimedia netwerk interface

7 Conclusies en aanbevelingen
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3 Resultaten van het literatuuronderzoek

3.1 VUBIS

Vanuit VUBIS proberen we een aantal boeken te selecteren met als onderwerp multimedia en
netwerkcommunicatie. Ais trefwoord beginnen we met "multimedia" en, aangezien dit anders
een lange lijst niet relevante werken zal opleveren, beperken het resultaat met het trefwoord
"netwerk" en aIle combinaties daarvan (netwerken, etc.). Dit levert 2 werken op, die beide
ongeschikt worden geacht op grond hun inhoud. We zoeken nog aan de hand van deze werken
naar relevante trefwoorden, dit levert op:

• Datacommunicatie
• Computemetwerken
• Protocollen

Een beperking van het woord "multimedia" met deze termen levert geen nieuwe resultaten,
evenals een opzoeking op titels met deze woorden.

3.2 INSPEC op CD-ROM

De opzoeking in VUBIS leverde geen bruikbare werken op, zodoende zoeken we nu naar arti
kelen in de Computer and Control Abstracts. We zijn op zoek naar bij voorkeur recente artikelen,
zodoende wordt gezocht in de CD-ROM versie. Hierbij worden de volgende zoektermen ge
bruikt in de Basic Index ('?' is een wildcard):

• multimedia
• network?

Dit levert een groot aantal werken (meer dan 300 in 1995), zodoende wordt het resultaat beperkt
met achtereenvolgens een van de volgende relevante zoektermen:

• windows

• TCP
• UDP

Voor het selecteren van artikelen hanteren we de volgende criteria:

• Periode: Werken van na 1990
• Taal: Nederlands of Engels
• Inhoud: Ontwikkeling van multimedia systemen die gebruik maken van een netwerk.

Voorkeur voor implementaties in een Windows omgeving.
• Aanwezig in bibliotheek in Eindhoven, of op korte termijn opvraagbaar.

In tabel I zijn de resultaten weergegeven. HetjaartaI is hetjaartal van de CD-ROM uitgave. Het
zoekresultaat bestaat uit een aantal titels die de zoekterm opleverde. Een aantal artikelen wordt
hieruit op grond van de beschrijving in de abstract gekozen, en opgezocht. Op grond van de
inhoud en bovenstaande criteria worden dan de relevante artikelen aangemerkt.
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Tabel I: Resultaten van INSPEC query

Jaartal (CDROM) Zoekresultaat Op abstract Op inhoud

1995 (tot juni) 20 7 3

1994 24 5 1

1993 19 5 0

1990-1992 40 2 0

Met behulp van INSPEC worden in totaal 4 relevante publicaties gevonden.

3.3 Science Citation Index

Eerst wordt de Science Citation Index (SCI) gebruikt als autonome bron voor het vinden van
tijdschriftartikelen. De bij VUBIS en INSPEC gebruikte trefwoorden leveren geen resultaten.
Vervolgens zoeken we naar artikelen van de auteurs van de uit INSPEC afkomstige publikaties,
ook dit levert geen resultaat.

3.4 Sneeuwbalmethode

Uitgaande van de meest relevante artikelen [1,2,3,4] worden nu andere publikaties gezocht aan
de hand van de literatuurlijsten. Hierbij wordt dan uiteindelijk gezocht naar een ofmeer artikelen
die als basis dienden voor andere publicaties over het betreffende onderwerp.

Geen van de gevonden publikaties heeft een artikel gemeenschappelijk, wei wordt een vijfde
relevant artikel gevonden [5].

3.5 Citatiemethode

De sneeuwbalmethode levert publikaties op die ouder zijn dan de publikatie waar vanuit wordt
gegaan, terwijl we uitdrukkelijk op zoek waren naar recente teksten. Met behulp van de Science
Citation Index zoeken we naar recente artikelen die terugverwijzen naar de eerder gevonden
artikelen.

Alle vijf de tot nog toe gevonden publicaties zijn uit conference papers en dergelijke, terwijl in
de SCI slechts tijdschriftartikelen zijn te vinden. Zodoende kunnen met deze methode geen
nieuwe artikelen worden opgespoord.

3.6 On-line onderzoek op Internet

Vanwege het kleine aantal gevonden artikelen wordt vervolgd met on-line research op het In
ternet. Oit gebeurt met een Internet Browser (Netscape), en een WWW pagina voor het opzoeken
van informatie via Internet, de Lycos Page (URL code: ''http://lycos-tmpl.psc.edu/lycos
form.html?").

Hierbij worden de volgende trefwoorden gebruikt:

• network
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• multimedia
• realtime

Dit levert een lijst met 128 verwijzingen naar WWW pagina's. Hieruit worden een aantal rele
vante artikelen, aan de hand van de korte omschrijving en de inhoud geselecteerd. De volgende
pagina's worden gevonden, met eventuele verwijzingen naar andere pagina's:

NAT's Distributed Multimedia Index
http://sorch.doc.ic.ac.uk/-npz/multimedia/

Tenet Group
http://tenet.berkeley.edu

Networked Multimedia Overview
http://cio.cisco.com/warp/public/614/19.html

Multimedia Networking Group
http://minas.stanford.edu/

Center for Networked Multimedia (CNM)
http://airbome.cnm.bell-atl.com/

Digital Distribution Methods for Multimedia Networking
http://www.iat.unc.edu/technote/teknote5 .html

Hierbij dient opgemerkt te worden dat URL codes foutiefkunnen zijn overgenomen, en veran
derd ofverwijderd kunnen worden door de beheerders ervan.

3.7 Overige informatiebronnen

Naast de werken die het resultaat zijn van het literatuuronderzoek, staan ook nog andere infor
matiebronnen ter beschikking. Dit zijn:

• Help bestanden van Borland C++, versies 4.02 en later ook van versie 4.5, waaronder het
help bestand winsock.hlp, met informatie over Windows Sockets, en de winapi en owlapi
help files met informatie over windows functies en Borland Objectwindows.
In dit bestand kan via het Windows help systeem gezocht worden op trefwoord.

• Microsoft Developer Network - Developer Library op CD-ROM, nummer 8 van juli 1994.
Op deze CD-ROM staat een database met informatie en artikelen die informatie
verschaffen over het programmeren onder Microsoft Windows.
Hierin kan met zoektermen gezocht worden in titels en complete teksten. Artikelen op
deze CDROM verwijzen dikwijls naar de SDK en DDK CDROM.

• Microsoft Driver Developer Kit (DDK) en Software Developer Kit (SDK), op CD-ROM.
Bevat voorbeelden en documentatie voor het schrijven van drivers en specifieke software
onder Windows.
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4 Relatie tussen geselecteerde artikelen en
inhondsopgave v/h afstndeerverslag

De artikelen uit de literatuurlijst worden op verschillende plaatsen in het afstudeerverslag ge
bruikt. In tabel II is het verband tussen artikel en het hoofdstuk van de inhoudsopgave weerge
geven met een markering als het betreffende artikel betrekking heeft op het hoofdstuk.

Tabel II: Verband tussen artikel referentie nummer en hoofdstuk uit concept inhoudsopgave

Literatuur referentie

Hoofdstuk [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

1 X X X X

2 X X X

3 X

4 X X

5 X X

6 X X X
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5 Conclusies en aanbevelingen

Opzoeking van literatuur met behulp van VUBIS leverde geen resultaat. Vandaar dat met behulp
van INSPEC en de Science Citation Index (SCI), infonnatiebronnen met behulp waarvan men
een groot aantal tijdschriften en verslagen kan opsporen. Dankzij de abstracts en het groot aantal
daarin terug te vinden trefwoorden kon in INSPEC een aantal relevante artikelen gevonden
worden. Autonome en referentie-opzoekingen in de SCI leverden niets op. Via onderzoek op
het Internet kon een aantal recente en relevante artikelen worden opgevraagd.

Qua inhoud werden veel publicaties ongeschikt geacht. In veel artikelen ontbrak het real-time
aspect van multimedia, een wezenlijk onderdeel om een echte vernieuwing te vonnen op dit
gebied. De meeste relevante artikelen betroffen de ontwikkeling van een "multimedia conferen
ce system", een methode om onder andere beeld en spraak via een digitaal netwerk te transpor
teren.

De conclusie van het literatuuronderzoek luidt dat op het gebied van de combinatie van realtime
multimedia en netwerken weliswaar veeI onderzoek verricht wordt, doch nog steeds geen nor
men ontwikkeld zijn. Vandaar dat dit onderzoek zich zal richten op het zoeken naar een bestaande
nonn voor multimedia of netwerkcommunicatie, en deze zodanig aan te passen dat een nonn
ontstaat voor multimedia communicatie via een netwerk.
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6 Literatuurlijst

De literatuurlijst is gelijk aan die opgenomen in het afstudeerverslag.
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LAVED.DEF December 6, 1995 Page 1

LIBRARY NBTWAVED

DESCRIPTION 'wave:Network wave i/o driver 0.3'

EXETYPE
PROTMODE

WINDOWS

LOADONCALL
LOADONCALL
LOADONCALL
LOADONCALL
LOADONCALL
LOADONCALL
LOADONCALL

segments are discardable, except those to be called by timers
MOVEABLE DISCARDABLE LOADONCALL
SINGLE PRELOAD

TEXT MOVEABLE DISCARDABLE
NBTWAVED_CODE MOVEABLE DISCARDABLE
NBTWCONF CODE MOVEABLE DISCARDABLE
WAVEOUT CODE MOVEABLE DISCARDABLE
WAVEIN CODE MOVEABLE DISCARDABLE
ERROR_CODE MOVEABLE DISCARDABLE
NBTUTIL CODE MOVEABLE DISCARDABLE

;most
CODE
DATA
SEGMENTS

HEAPSIZE 2048
;few kb needed to hold client data structures

EXPORTS
DRIVERPROC @l
WODMESSAGE @2
WIDMESSAGE @3
SOCKETWNDPROC

IMPORTS
SEND
GETPEERNAME
GETSERVBYFORT
WSAASYNCGETPROTOBYNUMBER
NTOBS
NTOBL
IOCTLSOCKET
SHUTDOWN
WSASETBLOCKINGBOOK
INET NTOA
BIND
INBT ADDR
WSASETLASTERROR
WSAGETLASTERROR
RECV
CLOSESOCKET
GETSERVBYNAME
WSACANCELASYNCREQUEST
WSAASYNCGETHOSTBYADDR
WSAASYNCSELECT
GBTBOSTBYNAME
GETHOSTNAME
WSASTARTOP
HTONS
HTONL
ACCBPT
WSACANCBLBLOCKINGCALL
RECVFROM
GETPROTOBYNUMBER
WSAASYNCGETPROTOBYNAME
WSACLEANUP
WSAASYNCGETSERVBYFORT
WSAISBLOCKING
GETSOCKNAME
SETSOCKOPT
GETSOCKOPT
CONNECT
WSAASYNCGETHOSTBYNAME
SOCKET
LISTEN
SELECT
WSAUNHOOKBLOCKINGBOOK
SENDTO

=WINSOCK.19
.WINSOCK.5
=WINSOCK.56
=WINSOCK.104
=WINSOCK.15
=WINSOCK.14
.WINSOCK.12
.WINSOCK.22
..WINSOCK.109
=WINSOCK.11
=WINSOCK.2
=WINSOCK.10
.WINSOCK.112
..WINSOCK.111
=WINSOCK.16
..WINSOCK.3
.WINSOCK.55
=WINSOCK.108
.WINSOCK.102
..WINSOCK.101
.WINSOCK.52
=WINSOCK.57
.WINSOCK.115
=WINSOCK.9
=WINSOCK.8
.WINSOCK.1
..WINSOCK.113
..WINSOCK .17
=WINSOCK.54
=WINSOCK.105
=WINSOCK.116
=WINSOCK.106
=WINSOCK .114
=WINSOCK.6
=WINSOCK.21
.WINSOCK.7
.WINSOCK.4
.WINSOCK.103
=WINSOCK.23
=WINSOCK.13
.WINSOCK.18
..WINSOCK.ll0
=WINSOCK.20



~AVED.DEF

GETHOSTBYADDR
WSAASYNCGETSERVBYNAME
_WSAFDISSET
GETPROTOBYNAME

December 6, 1995

=WINSOCK.51
=WINSOCK.I07
coWINSOCK.151
.WINSOCK.53
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#include "netwaved.h"
1* Wave output part

*1

II stuff in other modules
extern WORD MaxDataRate;
extern WORD MaxDatagramSize;
extern HWND SocketWindow;
extern WORD DriverFlags;
extern NPWAVEALLOC wodClient;

December 6, 1995 Page 1

Iithis takes care of "wrapping"
II from OxFFFF to 0

void FAR PutMessage (UINT Msg, WORD wParam);
/******************************************************************************/
1* Called if network data can be sent on this socket. Need not be the case,

can be called any time, and will never "block". Pending block will be returned
to application, and next block will be sent to network.

*1
void FAR PASCAL wodWriteReady(NPWAVEALLOC pWave)
{

II Must check this flag, since this may be old message, pending while doing a close
if (pWave)
{LPWAVEBDR q;

char FAR* WaveData;
DATAGRAM* dgram = pWave->Buffer;
long remain;
WORD Size;
if ««WORD)pWave->Sequens <= (WORD)pWave->CanSend) I I

«int)pWave->Sequens <~ (int)pWave->CanSend» &&
pWave->Queue)

{
q _ pWave->Queue;
WaveData = (char*)q->reserved;
remain = q->dwBufferLength - q->dwBytesRecorded;
if (remain>O) Ilput data in several smaller datagrams if neccesary
{

if (remain+DataHeadSize > MaxDatagramSize)
Size = MaxDatagramSize-DataHeadSize;

else
Size (WORD) remain;

dgram->Type _ tpData;
dgram->dp.Wave.Check = -(dgram->dp.Wave.Sequens = pWave->Sequens++);
f~emcpy(dgram->dp.Wave.Data,WaveData, Size);

if (send (pWave->Socket, (char*)dgram, Size+DataHeadSize, O)=-SOCRET_ERROR)
{Dl(Rsend() fail R); return; }

WaveData +- Size;
q->reserved _ (DWORD)WaveData;
remain -_ Size;
pWave->dwByteCount += Size;
q->dwBytesRecorded +- Size;

)
if (remain<-O) {

pWave->Queue = q->lpNext;
q->dwFlags = (q->dwFlags I WBDR_DONE) & -WBDR INQUEUE;
waveCallback(pWave, WOM_DONE, (LPARAM)q);

}
II PostMessage(SocketWindow, w.M_WODDATA, (WPARAM)pWave, 0);

PutMessage(WM_WODDATA, (WORD)pWave);
}

}
}

void FAR PASCAL wodReadReady (NPWAVEALLOC pWave)

{
if (pWave)
{ DATAGRAM dgram;

int Size;
Dl ( RreadreadyR) ;
Size = recv(pWave->Socket, (char*)&dgram, sizeof(dgram), 0);
if «Size>l)&&(Sizel=SOCKET_ERROR»
switch (dgram.Type)
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}
}

{

}

case tpAck: if (dgram.dp.Ack.Sequens =. -dgram.dp.Ack.Check)
{ pWave->CanSend • dgram.dp.Ack.Sequens;

wodWriteReady(pWave);
}

1* Empty Queue after a reset by marking all headers as done and posting them. *1
void NEAR PASCAL wodPos tAl lHeaders (NPWAVEALLOC pWave)
{ LPWAVEHDR q;

q = pWave->Queue;
while (ql=NULL)
{
pWave->Queue = q->lpNext;
q->lpNext = NULL;
q->dwFlags • (q->dwFlags & -WHOR INQUBUE) WHOR_DONE;
waveCallback(pWave, WOM_DONE, (DWORD)q);
q • pWave->Queue;

}
}

1* return driver parameters. *1
#pragma argsused
static void NEAR PASCAL wodGetDevCaps(LPBYTB lpCaps, WORD wSize)
{
WAVEOUTCAPS wc;

wc.wMid = MM_OWNDRIVER;
wc.wPid • MM_OWNDRIVER;
wc.vDriverVersion • DRIVER_VERSION;
wc.dwFormats = OxOFFFL; IIALL FORMATS
wc.wChannels = 2;
wc.dwSupport = 0;
strcpy(wc.szPname, "Network Wave Transmitter");
memcpy«void*)lpCaps, (void*)&wc, min(wSize, sizeof(wc»);

}

DWORD NEAR PASCAL wodWrite(LPWAVEHDR WaveHead, NPWAVEALLOC pWave)
{ LPWAVEHDR q;

LPWAVEHDR p • NULL;
if (WaveHead->dwFlags & WHOR_INQUBUE) { Dl("Still playing"); return WAVERR_STILLPLAYING; }
q = pWave->Queue;
while (q) {p • q; q = q->lpNext;} Ilfind null pointer
lip points to last wavehdr in queue, q=null = p->next
WaveHead->reserved • (DWORD)WaveHead->lpData;
WaveHead->dwBytesRecorded • 0;
WaveHead->dwFlags • (WaveHead -> dwFlags I WHOR_INQUEUE ) & -WHOR_DONE;
WaveHead->lpNext = NULL;
if (p) p->lpNext = WaveHead;
else pWave->Queue = WaveHead;

I I if (pWave->Sequens <= pWave->CanSend)
SendMessage(SocketWindow, WM_WODDATA, (WPARAM)pWave, 0);

return 0;
}

DWORD NEAR PASCAL wodGetPos(LPMMTIME Time, NPWAVEALLOC pWave)
{ DWORD Bytes = pWave->dwByteCount;

switch (Time->wType)
{ case TIME_BYTES:

Time->u.cb = Bytes;
break;

case TIME MS:
Time->u.ms • (1000 * Bytes) / pWave->pcmwf.wfx.nAvgBytesPerSec;
break;

default:
Time->wType • TIME_SAMPLBS;
Time->u.sample • Bytes / pWave->pcmwf.wfx.nBlockAlign;
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}
return 0;

};
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#pragma argsused
/****************************************************************************

This function conforms to the standard Wave output driver message proc
****************************************************************************/
DWORD FAR PASCAL loadds export wodMessage(WORD id, UINT mag, DWORD dwUser, DWORD dWParaml, DWORD
{ const WAVEFORMAT FAR *lpFmt; 1* pointer to passed format *1

NPWAVEALLOC pOUtClient; II current client

1* this driver only supports one device *1
if (id 1= 0) {

D1("invalid wave device id");
return MMSYSERR_BADDEVICEID;

}

II if (! (wodStatus & ST_ENABLED) ) ( return MMSYSERR_NOTENABLEDi )

switch (msg) {
case WODM GETDEVCAPS:

D1("WODM_GETDBVCAPS") ;
wodGetDevCaps«LPBYTE)dwParam1, (WORD)dwParam2);
return OL;

case WODM GETNUMDEVS:
D1 ( "WODM_ GETNUMDEVS" ) ;
return 1L;

case WODM WRITE:
D1 ("WODM_WRITE");
return wodWrite«LPWAVEHDR)dwParam1, (NPWAVEALLOC)LOWORD(dwUser»;

case WODM PREPARE:
D1 ("WODM_PREPARE");
/* Since we won't access data at interrupt time, we don't need to prepare.

But if we return MMSYSERR NOTSUPP, MMSystem will GlobalPagelock it! */
«LPWAVEHDR)dwparam1)->dwFlags 1= WHDR_PREPARED;
return 0;

case WODM UNPREPARE:
D1("WODM_UNPREPARE") ;
«LPWAVEHDR)dwParaml)->dwFlags &. -WHDR_PREPARRD;
return 0;

case WODM RESET:
D1("WODM_RESET");
wodPostAllHeaders«NPWAVEALLOC)LOWORD(dwUser»;
«NPWAVEALLOC)LOWORD(dwUser»->dwByteCount = 0;
return 0;

case WODM GETPOS:
return wodGetPos«LPMMTIME)dwParam1, (NPWAVEALLOC)LOWORD(dwUser»;

case WODM_PAUSE:
SendCommand«(NPWAVEALLOC)LOWORD(dwUser»->Socket, cmPause);
return OL;

case WODM RESTART:
SendCommand«(NPWAVEALLOC)LOWORD(dwUser»->Socket, cmRestart);
return OL;

case WODM OPEN:
{ WORD ExtraBytes • 0;

D1 ( "WODM_OPEN") ;
lpFmt = «LPWAVEOPENDESC)dwParam1)->lpFormat;
if «lpFmt->nAvgBytesPerSec » 10) > MaxDataRate) return WAVERR_BADFORMAT;
if «dwParam2 &: WAVE_FORMAT_QUERY) &&: {I (DriverFlags r. FL_REMOTEQUERY») return OL; / /ju
if {{(LPWAVEFORMAT)lpFmt)->wFormatTag == WAVE_FORMAT_PCM) ExtraBytes • 0;

else ExtraBytes = «LPWAVEFMT)lpFmt)->wfx.cbSize;
pOUtClient. (NPWAVEALLOC)LocalAlloc{LPTR. sizeof(WAVEALLOC)+ExtraBytes);
if (poutClient == NULL) {

return MMSYSERR_NOMEM;
}
* «DWORD*)dwUser) .. MAKELONG(pOUtClient. 0);
poutClient->dwCallback • «LPWAVEOPENDESC)dwParam1)->dwCallback;
pOUtClient->dwlnstance • «LPWAVEOPENDESC)dwParaml)->dwInstance;
pOUtClient->hWave • «LPWAVEOPENDESC)dwParaml)->hWave;
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};
}

pOutClient->dwFlags • dwParam2;
pOutClient->dwByteCount 3 OL;
_fmemcpy(&pOutClient->pcmwf, lpFmt, sizeof(WAVEFMT) + ExtraBytes);
pOutClient->Queue • NULL;
pOutClient->CanSend = INITIALWRITE;
pOutClient->hBuffer = GlobalAlloc(GMEM_FlXED I GMEM_SHARE, MaxDatagramSize);
if «pOutClient->Buffer • (DATAGRAM*)GlobalLock(pOutClient->hBuffer» == NULL)
{ LocalFree«LOCALBANDLE)pOutClient);

return MMSYSERR NOMEM;
} -
{int Err;
Err =(int)SendMessage(SocketWindow, WM_SETUPCONNECT, (WPARAM)pOutClient,

MAKELONG«dwParam2 & WAVE_FORMAT_QUERY) ? ctWaveOut!ctQuery : ctWaveOut, 0»;
if «Errl=O) II (dwParam2 & WAVE_FORMAT_QUERY»
{ D1("SetupConnection failed");

LocalFree«LOCALHANDLE)pOutClient);
return Err;

}
}
1* Add to list of clients *1
pOutClient->Next = wodClient;
wodClient • pOutClient;
1* sent client his OPEN callback message *1
waveCallback(pOutClient, WOM_OPEN, OL);
return OLi II we did it

}
case WODM CLOSE:

D1(nWODM_CLOSE");
II close connection
pOutClient. (NPWAVEALLOC)LOWORD(dwUser);
if (pOutClient->Queue) return WAVERR_STILLPLAYINGi
SendMessage(SocketWindow, WM_CLOSECONNECT, (WPARAM)pOutClient, MAKELONG(ctWaveOut,O»i
waveCa1lback(pOutClient, WOM_CLOSE, OL);
1* remove from list of clients *1
{ NPWAVEALLOC w;

w = wodC1ienti
if (w=.pOutClient)
{ wodC1ient • (NPWAVEALLOC)pOutC1ient->Next;
} else {

while (w->Next I- pOutC1ient) {w = (NPWAVEALLOC)w->Next; }
w->Next = pOutClient->Next;

}
1* free the allocated memory *1
Globa1Un1ock(pOutClient->hBuffer);
G1oba1Free(pOutC1ient->hBuffer);
Loca1Free«LOCALBANDLE)pOutClient);
pOutC1ient • NULL;
}
return OL;

II We don't support these, but report we do, since they're required for any wod.
case WODM BREAKLOOP:

return OL;
default: return MMSYSERR_NOTSUPPORTED;



December 6, 1995 Page 1

/****************************************************************************

Debug ou tpu t

********.******************************************************************/

#ifdef DEBUG
1* #include <stdio.h>

void OutputDebuglnt (int i)

( char buf[I2];
sprintf(buf, "\r\n -td \r\n", i);

OutputDebugString(buf);

j*1

(OutputDebugString (" \r\n"), OutputDebugString (sz), OutputDebugString (" \r\n") )
OutputDebuglnt (il

#define DI (sz)
II #define D2 (i)

#else
#define DI(sz) 0

II #define D2(i) 0
#endif
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#define DRIVER NAME "netwaved. drv"
/* retrieves d~fault remote name from system.ini */
#define GetProfileRemoteName(buf, bufsizeJ GetPrivateProfileString(DRIVER_NAME,
void FAR PASCAL Configure(HWND hwndOwner);
void FAR PASCAL ConfigRamove(void);

"IPAddress", "" ,
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/****************************************************************************

netwconf. rh

produced by Borland Resource Workshop

*****************************************************************************/

#define ID_IPADDRESS 102
#define ID MAXRETRIES 103
#define ID_BUFFERSIZE 107
#define ID_IPPORT 106
#define ID TIMEOUT 105
#define ID DISPLAYERROR 108
#define ID HELP 104
#define IDD_CONFIG 101
#define ID_MAXRATE 110
#define ID_REMOTEQUERY III
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II Include file containing defines, typedefs & includes
#define FD SETSIZE 2
II#define DEBUG
#include <windows.h>
#include <string.h>
#include <mmsystem.h>
#include <winsock.h>
#include "mmddk.h"
#include "debug.h"
#include "netwconf.h"
#include "datagram.h"
#pragma hdrs top

#define MAXNAME 80
II Number of packets to send initially, without request from server
#define INITIALWRITE 12
II required winsock version
#define WSREQVER OxOl0l
I I Local port
#define PORT 0
II port to connect to
#define TOPORT ServerPort
II timeout for connection attempts in milliseconds
#define TIMEOUT NetTimeOut

II own version driver
#define MM_OWNDRIVER OxFFFF
#define DRIVER_VERSION OxOl00

#define ST NOTENABLED OxOO
#define ST ENABLED OxOl
#define ST OPENING Ox03
#define ST OPEN Ox05
#define ST CLOSING Ox07
#define ST CLOSED ST ENABLED
#define ST PLAYING Oxll

#define WM WODSOCK (WM_USER + 1)
#define WM WODDATA (WM_USER + 2)

#define WM WIDSOCK (WM_USER + 11)
#define WM WIDDATA (WM_USER + 12)

#define WM SETUPCONNECT (WM_USER + 21)
#define WM CLOSECONNECT (WM_USER + 22)

#define WM SENDCMD (WM_USER + 20)

#define WM ERRORMESSAGE (WM_USER + 100)
#define WM WSASTART (WM_USER + 101)
#define WM WSASTOP (WM_USER + 102)

#define FL DISPLAYERROR 1

#define FL_REMOTEQUER Y 2

Iithis value chosen to minimize # of small packets. Most programs allocate 16k
Ilor powers of 2 for buffers, so our packets should comply with this. Windows
Iisockets for WFW reports Maxlnt as maximum packet size, but will not send
Ilpackets bigger than 4k. This is a known bug.
#define MAXBLOCKSIZE (2048 + DataHeadSize)
IIMax allowed incoming data size.
#define RECEIVEBUFFER (4096 + DataHeadSize)

Ilbuffer size for send() api (24k instead of default 8k)
#define WS_SENDBUFSIZE 24576

1* per allocation typedef structure for wave *1
typedef struct wavealloc_tag {

DWORD dwCallback; 1* client's callback *1
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DWORD
LPWAVEHDR
DWORD
DWORD
DATAGRAM*
HANDLE

HANDLE

SOCKET
WORD
void * NEAR
WORD
WAVEFMT

}WAVEALLOC, NEAR *

dwlnstance;
Queue;
dwFlags;
dwByteCount;
Buffer;
hBuffer;
hWave;
Socket;
Sequens;
Next;
CanSend;
pcmwf;

NPWAVEALLOC, FAR *

1* client's instance data *1
1* Q to hold outgoing data *1
1* allocation flags *1
1* byte count since last reset *1
1* Used for various reasons *1
1* Handle for Buffer *1
1* handle for stream *1
1* For network transport *1
1* Sequens # of datagrams *1
1* next client in list. *1
1* highest allowed sequens # to send data packets *1
1* format of wave data *1

PWAVEALLOC;

typedef struct LOCALOUTPUT {
SOCKET Socket;
HWAVEOUT hWaveOut;
WORD Sequens;

} LOCALOUTPUT, NEAR * NPLOCALOUTPUT, FAR * PLOCALOUTPUT;

II Some function prototypes

II netutil. c
WORD FAR PASCAL CalcCheckSum(DATAGRAM * dg, int Size);
long FAR PASCAL GetBytesReady(SOCKET a);

II error.c
void FAR PASCAL ErrorMeasage(char* Mag);

Iinetwaved.c
void FAR PASCAL waveCallback(NPWAVEALLOC pWave, WORD msg, DWORD dwl);
void FAR PASCAL SendCommand(SOCKET Socket, BYTE Cmd);
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#include "netwaved.h"

II stuff in other modules (see netwaved.c)
extern WORD MaxDataRate;
extern WORD MaxDatagramSize;
extern BWND SocketWindow;
extern WORD DriverPlags;
extern NPWAVEALLOC widClient;

void NEAR PASCAL PostWaveHeader(NPWAVEALLOC pWave)
{ LPWAVEHDR q;

if «q = pWave->Queue) laO)
{

q->dwFlags a (q->dwFlags & -WHDR INQUEUE)
pWave->Queue = q->lpNext;
waveCallback(pWave, WIM_DATA, (LPARAM)q);

}
}

#pragma argsused
void FAR PASCAL widReadReady(NPWAVEALLOC pWave, SOCKET Socket)
{ WORD DType;

int Size;
Size = recv(Socket, (char*)&DType, sizeof(int), MSG_PEBK);
if «Sizel=SOCKET ERROR) I I (WSAGetLastError()a-WSAEMSGSIZE»
{ -

switch (DType)
{ case tpData:

{
LPWAVEHDR q; II queue to put data in
DATAGRAM* dgram; II to receive data
char* source; II where current data is located
char* dest; II where to copy the data
WORD DSize; II Size of received data (left in source)
WORD Left; II # of bytes left in current queue buffer
dgram = pWave->Buffer;
{ IIDl ("Received"),.

while «DSize = (WORD)GetBytesReady(Socket» > DataHeadSize)
{ Size. recv(Socket, (char*)dgram, RECElVEBUPPER, 0);

if (Size==SOCKET_ERROR) Dl("Unexpected error during recv");
DSize -= DataHeadSize;
source. dgram->dp.Wave.Data;
q = pWave->Queue;
while (q)
{

dest • (char*)q->reserved;
Left = (WORD) (q->dwBufferLength - q->dwBytesRecorded);
if (Left >a DSize)
{ _fmemcpy(dest, source, DSize);

q->dwBytesRecorded += DSize;
dest +- DSize;
q->reserved (DWORD)dest;
pWave->dwByteCount += DSize;
if (q->dwBytesRecorded == q->dwBufferLength) PostWaveHeader(pWave);
q = NULL;

} else Ilcan only fill part of dest buffer
{ _fmemcpy(dest, source, Left);

q->dwBytesRecorded +- Left;
source +_ Left;
DSize Left;
pWave->dwByteCount += Left;
PostWaveHeader(pWave);
q - pWave->Queue;

}
}

}
}

}
break;

}

Page 1
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}
}

return 0;

/* pointer to passed format */
/* pointer to client information structure */

#pragma argsused
static void NEAR PASCAL widGetDevCaps(LPBYTE lpCaps, WORD wSize)
{

WAVEINCAPS we;
wc.wMid • MM_OWNDRIVER;
wc.wPid • MM_OWNDRIVER;
wc.vDriverVersion • DRIVER_VERSION;
wc.dwFormats • OxOFFFL; I/ALL FORMATS
wc.wChannels • 2;
strcpy(wc.szPname, -Network Wave Receiver-);
memcpy«void*)lpCaps, (void*)&wc, min(wSize, sizeof(wc»);

}

void NEAR PASCAL widPostAllHeaders(NPWAVEALLOC pWave)
{ LPWAVEHDR q;

q • pWave->Queue;
while (ql =NULL)
{
pWave->Queue • q->lpNext;
q->lpNext = NULL;
q->dwFlags = (q->dwFlags & -WHDR INQUEUE) WHDR_DONE;
waveCallback(pWave, WIM_DATA, (DWORD)q);
q c pWave->Queue;

}
}

DWORD NEAR PASCAL widGetPos(LPMMTlME Time, NPWAVEALLOC pWave)
/* We'll support bytes, samples and milliseconds, using the system clock

to determine the position the output would be at */
{ DWORD Bytes = pWave->dwByteCount;

switch (Time->wType)
{ case Tl:MB_MS:

Time->u.ms = (1000 * Bytes) / pWave->pcmwf.wfx.nAvgBytesPerSec;
break;

default:
Time->wType • TIME_BYTES;
Time->u.cb • Bytes;
break;

}

};

#pragma argsused
DWORD FAR PASCAL _loadds widMessage (WORD id, UINT mag, DWORD dwUser, DWORD dwParaml, DWORD dwParam
{
canst WAVEFORMAT FAR *lpF.mt;
NPWAVEALLOC pInClient;

/* this driver only supports one device */
if (id I. 0) {

Dl(ftinvalid wave device idol;
return MMSYSERR_BADDEVICEID;

}

switch (mag) {
case WIDM_ADDBUFFER:

Dl(-WIDM_ADDBUFFBRft);
{ PWAVEHDR p;

#define WaveHead ((PWAVEHDR)dwParaml)
WaveHead->reserved = (DWORD)WaveHead->lpData;
WaveBead->dwBytesRecorded • 0;
WaveBead->dwFlags = (WaveHead -> dwFlags WHDR_INQUBUB)" -WHDR_DONE;
WaveHead->lpNext • NULL;
pInClient c (NPWAVEALLOC)LOWORD(dwUser);
p • pInClient->Queue;



IN.C

if (p)

{

December 6, 1995 Page 3

while (p->lpNext) p Q p->lpNext;
p->lpNext = WaveHeadi

} else {
plnClient->Queue = WaveHeadi

}
return OL;
}

case WODM_PRBPARE:
D1 ("WODM_PREPARE") i

/* Since we won't access data at interrupt time, we don't need to prepare.
But if we return MMSYSERR_NOTSUPP, MMSystem will GlobalPagelock it! */

«LPWAVEHDR)dwParaml)->dwFlags 1= WHDR_PREPARED;
return 0;

case WOOM_UNPREPARE:
D1 ("WOOM_UNPREPARE") ;
«LPWAVEHDR)dwParam1)->dwFlags &= -WHOR_PREPARED;
return 0;

case WIOM_START:
01("WIDM_START");
SendCommand«(NPWAVEALLOC)LOWORD(dwUser»->Socket, cmStart);
return OL;

case WIOM_STOP:
01 ("WIDM_STOP") ;
SendCommand«(NPWAVEALLOC)LOWORD(dwUser»->Socket, cmStop)i
return OL;

case WIDM RESET:
Dl("WIOM_RESET");
SendCommand«(NPWAVEALLOC)LOWORD(dwUser»->Socket, cmStop);
widPostAllHeaders«NPWAVEALLOC)LOWORD(dwUser»;
«NPWAVEALLOC)LOWORD(dwUser»->dwByteCount a 0;
return OL;

case WIDM_GETPOS:
01("WIDM_GETPOS");
return widGetPos«LPMMTIMB)dwParam1, (NPWAVEALLOC)LOWORD(dwUser»;

case WIOM GETNUMDEVS:
D1("WIDM_GETNUMDEVS");
return lL;

case WIDM_GETDEVCAPS:
D1 ("WIDM_GETDEVCAPS");
widGetDevCaps«LPBYTE)dwParam1, (WORD)dwParaml);
return OL;

case WIDM_OPEN:
{ WORD ExtraBytes = 0;

D1 ( IIWIDM_OPEN") ;
lpFmt = «LPWAVEOPENDESC)dwParaml)->lpFormat;
if {(lpFmt->nAvgBytesPerSec » 10) > MaxDataRate) return WAVERR_BADFORMAT;
if «dwParam2 & WAVE_FORMAT_QUERY) && (1 (DriverFlags & FL_REMOTEQUERY») return OLi / /just a q
if {({LPWAVEFORMAT)lpFmt)->wFormatTag aa WAVE_FORMAT_PCM) ExtraBytes a 0;

else ExtraBytes = «LPWAVEFMT)lpFmt)->wfx.cbSize;
plnClient a (NPWAVEALLOC) LocalAlloc (LPTR, sizeof(WAVEALLOC)+ExtraBytes);
if (plnClient aD NULL) {

return MMSYSERR_NOMEM;
}
*«DWORD*)dwUser) a MAKELONG(plnClient, 0);
plnClient->dwCallback - «LPWAVEOPENDESC)dwParaml)->dwCallback;
plnClient->dwlnstance - «LPWAVEOPENDESC)dwParam1)->dwlnstance;
plnClient->hWave • «LPWAVEOPENDESC)dwParam1)->hWave;
plnClient->dwFlags • dWParam2;
plnClient->dwByteCount = OL;
_fmemcpy(&plnClient->pcmwf, lpFmt, sizeof(WAVEFMT) + BxtraBytes);
plnClient->Queue a NULL;
plnClient->CanSend a 0;
(

plnClient->hBuffer a GlobalAlloc(GMBM_FlXED I GMEM_SHARE, RECElVEBUPFER);
if «plnClient->Buffer = (DATAGRAM*)GlobalLock(plnClient->hBuffer» a- NULL)
{
LocalFree«LOCALHANDLE)plnClient)i
return MMSYSERR_NOMEM;
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}
}
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}

}
{ int Err;

Err -(int)SendMessage(SocketWindow, WM_SETUPCONNECT, (WPARAM)plnClient,
MAKELONG«dwParam2 & WAVE_FORMAT_QUERY) ? ctWave1nlctQuery : ctWaveln, 0»;

if «Errl =0) II (dwParam2 & WAVE_FORMAT_QUERY»
{ Dl("SetupConnection failed");

LocalFree«LO~LE)plnClient);

return Err;
}

}
plnClient->Next - widClient;
widClient _ plnClient;
waveCallback(plnClient, WIM_OPBN, OL);
return OL;

}
case WIDM CLOSE:

D1("WIDM_CLOSE");
plnClient = (NPWAVEALLOC)LOWORD(dwUser);
if (plnClient->Queue) return WAVERR_STILLPLAYING;
SendMessage(SocketWindow, WM_CLOSECONNECT, (WPARAM)plnClient, MAKELONG(ctWaveln,O»;
waveCallback(plnClient, WIM_CLOSE, OL);
{ NPWAVEALLOC w;

w - widClient;
if (w-=plnClient)
{ widClient = (NPWAVEALLOC)plnClient->Nexti
} else {

while (w->Next IQ plnClient) w _ (NPWAVEALLOC)w->Next;
w->Next = plnClient->Nexti

}
}
GlobalUnlock(plnClient->hBuffer)i
GlobalFree(plnClient->hBuffer)i
LocalFree«LOCALHANDLE)plnClient)i
return aLi

default:
return MMSYSERR_NOTSUPPORTED;

Page "
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#include "netwaved.h"

extern WORD MaxDatagramSize;
extern HWND SocketWindow;
extern SOCKADDR_IN remote;
extern WORD NetTimeOut;
extern WORD MaxRetries;
extern WORD ServerPort;
extern WORD wodBufferSiz8;
extern WORD DriverFlags;
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II Post message, unless already in queue
void FAR PutMessage(UINT Msg, WORD wParam)
{ MSG m;

if (IPeekMessage(~, SocketWindow, Mag, Msg, PM_NOYIELD!PM_NOREMOVE»
PoatMessage(SocketWindow, Msg, wParam, 0);

}

1* Displays an error dialog box if this option was set. *1
void FAR PASCAL BrrorMessage(char* Mag)
{ D1(Mag);

if (DriverFlags & FL_DISPLAYERROR)
PostMessage(SocketWindow, WM_ERRORMESSAGE, O,(LPARAM)Msg);

}

/* calculates (arithmetic) checksum for given datagram. */
WORD FAR PASCAL CalcCheckSum{DATAGRAM * dg, int Size)
/Isize = total size, including type & checksum.
{ WORD Sum = 0;

int i;
Size -. 4; //don't check headers.
for (i=O; i<Size; i++) {Sum += dg->dp.CalcCs.Data[i];};
return Sum;

};

/* retrieve number of bytes waiting to be read from winsock */
long FAR PASCAL GetBytesReady(SOCKET a)
{ u long Result;

if (ioctlsocket(a, FIONREAD, &Result) •• 0)
{ return Result; }

elae
{ return oil;

};

1* Callback to client for wave in/out */
void FAR PASCAL waveCallback(NPWAVEALLOC pWave, WORD mag, DWORD dwl)
{
if (pWave->dwCallback)

DriverCallback(pWave->dwCallback, 1* user's callback DWORD */
BIWORD(pWave->dwFlags) I DCB_NOSWITCB, 1* flags (no stack switch) *1
pWave->hWave, /* handle to the wave device */
mag, /* the message */
pWave->dwlnstance, /* user's instance data */
dw1, 1* first DWORD */
OL); /* second DWORD (=0)*1

}

/IThese functions are called from the windowproc, because all init. need
I/to be done from this context. Otherwise, all winsock functions may fail,
I/because they see the different task id.

1* sends startlstop/pause/restart commands *1
void FAR PASCAL SendCommand(SOCKET Socket, BYTB cmd)
{ DATAGRAM dgram;

dgram.Type = tpCommand;
dgram.dp.Command.Command = Cmd;
dgram.dp.Co~d.Check • -cmd;
SendMessage(SocketWindow, WM_SENDCMD, (WPARAM) Socket, (LPARAM)&dgram)i

}
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int PAR PASCAL SetupConnection(NPWAVEALLOC pClient, WORD ConnType) //ret: a if ok, else some MM e
{

pClient->Socket a socket(pp INET, SOCK DGRAM, 0);
if (pClient->Socket==INVALID_SOCKET) {

BrrorMessage("Unable to open another socket");
return MMSYSERR_ERRORi

}
{ SOCKADDR_IN sin;

sin. sin_family = AP_INET;
sin.sin-port = htons(PORT);
sin.sin addr.s addr = htonl(INADDR ANY);
/ / try to iner;ase send/reev buffe;' size
if (I (ConnType&ctQuery»

if (setsockopt(pClient->Socket, SOL_SOCKET, (ConnType&ctWaveIn? SO RCVBUF
(char·)&wodBufferSize, sizeof(int»-=SOCKET_ERROR)

D1 ("setsockopt () failed");
if (bind (pClient->Socket, (LPSOCKADDR)&sin, sizeof(sin» 1=0)
{ BrrorMessage("Socket cannot be associated with local port");

closesocket(pClient->Socket);
return MMSYSERR_ALLOCATED;

}

pClient->Buffer; // For transmitting/reeving data
MaxRetries; // Retry counter
0; // # of extra bytes in Waveformat

}
{
DATAGRAM* dgram =
WORD Retry
WORD ExtraBytes 
do {

dgram->Type = tpConnect;
if (pClient->pcmwf.wfx.wPormatTag

{

&pClient->pcmwf, sizeof(PCMWAVEFORMAT»;

- 0;

sizeof(WAVEFMT)+ExtraBytes);

MaxDatagramSize-1-ConnectHeadSize-E

BxtraBytes = pClient->pcmwf.wfx.cbSize;
_fmemcpy(&dgram->dp.Connect.WavePzt, &pClient->pcmwf,
else
_fmemcpy(&dgram->dp.Connect.WavePzt,
dgram->dp.Connect.Wave~t.wfx.cbSize

}
{

}
dgram->dp.Connect.ConType = ConnType;
if (gethostname(&dgram->dp.Connect.LocaIName[ExtraBytes],
{

int Len;
Len = str1en(&dgram->dp.Connect.LocaIName[BxtraBytes]) + ConnectHeadSize + 1 + ExtraBytes;
dgram->dp.Connect.CheckSum _ CalcCheckSum(dgram, Len);
if (remote.sin_addr.s_addr htonl(INADDR_LOOPBACK»
{ HOSTBNT PAR· Host;

char IPAddress[MAXNAMEJ;
GetProfileRemoteName(IPAddress, sizeof(IPAddress»;
if «Host = gethostbyname(IPAddress» l=NULL)
{ _fmemcpy(&remote.sin_addr, Host->h_addr, sizeof(IN_ADDR»; }

}
{

int err;
fd_set sset; //for select function
TIMEVAL timeout;
if (sendto(pClient->Socket, (char*)dgram, Len, 0, (LPSOCKADDR)&remote,

sizeof(remote»-=SOCKET_ERROR) {BrrorMessage("sendto failed - cannot send request")
PD_ZERO(&sset);
PD_SBT(pClient->Socket, &sset);
timeout. tv_sec = TIMEOUT / 1000;
timeout.tv_usec a 1000 * (TIMEOUT' 1000);
err = select(O, &sset, NULL, NULL, &timeout);
if (err==l)
{ SOCKADDR_IN sin;

int addrsize = sizeof(sin);
recvfrom(pClient->Socket, (char*)dgram, MaxDatagramSize, 0, (LPSOCKADDR)&sin, &addrsi
switch (dgram->Type)
{

case tpAccept:
D1 ("ACCEPT") ;
if (connect (pClient->Socket, (LPSOCKADDR)&sin, sizeof(sin»=aSOCKET_ERROR)



ECOMN.C December 6, 1995 Page 3

{ ErrorMessage(nconnect() failed ft ); return MMSYSERR_ERROR; }
if (WSAAsyncSelect(pClient->Socket, SocketWindow, (ConnType&ctWaveln? WM_WIDSOCK

{Dl(ftWSAAsyncselect failed"); return MMSYSERR_ERROR; }
return 0; //success

case tpAck:
Dl("ACKft);
if (ConnType&ctQuery) return 0;
break;

case tpNack:
Dl("NACKft);
return WAVERR_BADFORMAT;

default:
if (IRetry) {ErrorMessage(ftWrong datagram? not an accept datagram. n );

return MMSYSERR_ERROR;
}

}
} else { if (IRetry) {ErrorMessage(fttimeout - Remote host won't respond ft ); return MMSYS

}
} else { ErrorMessage(ftLocal host lookup failed - can't send n ); return MMSYSERR_ERROR;}

} while (Retry--);
}
return MMSYSERR_ERROR; //should never get here!

}

void FAR PASCAL CloseConnection(NPWAVEALLOC pClient)
{

{ int Type;
Type • tpDisconnect;
send (pClient->Socket, (char*)&Type, sizeof(int), O)i

}
closesocket(pClient->Socket);

}
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#include "netwaved.h"
#include "netwconf.rh"
#include "netwconf.h"
/* Configuration part
*/

extern HANDLE Hlnst;
extern SOCKADDR_IN remote;
extern WORD ServerPort;
extern WORD NetTimeout;
extern WORD HaxRetries;
extern WORD DriverFlags;
extern WORD wodBufferSize;
extern WORD HaxDataRate;
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/*******************************************************************************

Configuration
***************************.*.*************************************************/

/* DialogProc for configuration dialog. Also modifies system.ini
ret: TRUE if message was processed, FALSE if windows should

*/
#pragma argsused
BOOL CALLBACK ConfDialogProc(hwndDlg, msg, wParam, lParam)
HWND hwndDlg; /* handle of dialog box */
UINT msg; /* message */
WPARAH wParam; /* first message parameter */
LPARAH IParam; /* second message parameter */
{
switch (msg)
{
case WH COMMAND:

awi tch (wParam)
{

case IDOK: {
HOSTENT FAR. Host;
char IPAddress[HAXNAMB];
BOOL Ok;
WSADATA WsaData;
WSAStartup(WSREQVER, &WsaData);
GetDlgItemText(hwndDlg, ID_IPADDRESS, IPAddress, MAXNAME);
if «Host _ gethostbyname(IPAddress» I=NULL)
{

WritePrivateProfileString(DRIVER_NAME, "IPAddress ft
, IPAddress, "SYSTEM.INI");

_fmemcpy (&remote.sin_addr. s_addr, Host->h_addr, sizeof(IN_ADDR»;
EndDialog(hwndDlg, IDOK);

} else {
HessageBox(hwndDlg, "Host lookup failed.", "Net Error: ft

, MB_OK);
} ;

WSACleanup () ;
GetDlgItemText(hwndDlg, ID_TIHEOUT, IPAddress, MAXNAHE);
NetTimeout c GetDlgItemInt (hwndDlg, ID_TlHEOUT, &Ok, FALSE);
WritePrivateProfileString(DRIVER_NAME, "NetTimeOUt", IPAddress, "SYSTEM.INI");
GetDlgltemText(hwndDlg, ID_MAXRETRIES, IPAddress, MAXNAHE);
HaxRetries c GetDlgltemlnt (hwndDlg, ID_HAXRETRIES, &Ok, FALSE);
if (HaxRetries <- 20)
WritePrivateProfileString(DRlVER_NAME, "MaxRetries", IPAddress, "SYSTEM.INI");

else
MaxRetries - 20;

GetDlgItemText(hwndDlg, ID_BUFFERSIZE, IPAddress, MAXNAHE);
wodBufferSize c GetDlgltemInt (hwndDlg, ID_BUFFERSIZE, &Ok, FALSE) « 10;
WritePrivateProfileString(DRlVER_NAME, "BufferSize", IPAddress, "SYSTEM.INI");
GetDlgItemText(hwndDlg, ID_IPPORT, IPAddress, MAXNAME);
ServerPort = GetDlgltemInt (hwndDlg, ID_IPPORT, &Ok, FALSE);
WritePrivateProfileString(DRlVER_NAME, "IPPort", IPAddress, "SYSTEM.INI");
GetDlgItemText(hwndDlg, ID_HAXRATE, IPAddress, MAXNAHE);
HaxDataRate - GetDlgItamInt (hwndDlg, ID_MAXRATE, &Ok, FALSE);
WritePrivateProfileString(DRlVER_NAME, "HaxDataRate", IPAddress, "SYSTEM.INI");
IPAddress[l] • 0;
DriverFlags - IsDlgButtonChecked(hwndDlg, ID~ISPLAYERROR)

(IsDlgButtonChecked(hwndDlg, ID_REMOTEQUERY) « 1);
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IPAddress[O] • 'O'+DriverFlags;
WritePrivateProfileString(DRIVER_NAME, ·Flags·, IPAddress, "SYSTEM.INI");
return TRUE;
}

case IDCANCEL:
EndDialog(hwndDlg, IDCANCEL);
return TRUE;

case ID HELP:
WinHelp(hwndDlg, "netwaved.hlp·, HELP_KEY, (DWORD)·Configuration");
return TRUE;

default: return FALSE;
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}
case WM INITDIALOG:

{ -

char IPAddress[MAXNAME];
GetProfileRemoteName(IPAddress, sizeof(IPAddress»;
SetDlgItemText(hwndDlg,ID_IPADDRESS, IPAddress);
SetDlgItemInt (hwndDlg, ID_TIMEOUT, NetTimeOut, FALSE);
SetDlgItemInt (hwndDlg, ID_MAXRETRIES, MaxRetries, FALSE);
SetDlgItemInt (hwndDlg, ID_BUFFERSIZE, wodBufferSize » 10, FALSE);
SetDlgItemInt (hwndDlg, ID_IPPORT, ServerPort, FALSE);
SetDlgItemInt (hwndDlg, ID_MAXRATE, MaxDataRate, FALSE);
CheckDlgButton(hwndDlg, ID_DISPLAYERROR,DriverPlags & 1);
CheckD1gButton(hwndDlg, ID_REMOTEQUERY, (DriverFlags»l) & 1);
return TRUE;

}
case WM_CLOSE: EndDia1og(hwndDlg, IDCANCEL); return TRUE;
default: return FALSE;

}
}

/* Opens the configuration dialog */
void FAR PASCAL Configure(HWND hwndOwner)
{
DialogBox(BInst, MAKEINTRESOURCE(IDD_CONFIG), hwndOwner, ConfDialogProc);

}

/* should remove system.ini data, but how? */
void FAR PASCAL ConfigRemove(void)
{ return;
}
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#include "netwaved.h"
1* Main module. This calls the other parts of the program

*1

HANDLE Blnst
WORD MaxDatagramSize
IIWORD wodStatus
WORD DriverFlags
WORD ServerPort
WORD NetTimeOut
WORD MaxRetries
WORD wodBufferSize
WORD MaxDataRate
HWND SocketWindow
NPWAVEALLOC wodClient
NPWAVEALLOC widClient

.. 0; II
• 0; II

ST_NOTENABLED;II
.. 0; II
= 2001; II
= 500; II
= 2; II
• WS_SENDBUFSIZE;
• 44; II
.. 0; II
.. NULL; II
= NULL; II

instance handle of this dll
Maximum size of datagrams
status of driver
contains all checkboxes in configdialog.
remote IP port to connect to
timeout in ms for connect rq
max number of times to try to connect
Iisize of internal winsock buffer
Max allowable avg data rate in kBls
handle of socket window
list of w.o. clients
list of w.i. clients

Mask with FL xx

SOCKADDR_IN remote;
char sZSWClassName[]

II default address to connect to
= "SocketWND"; II class name for socket window

II from wavecomn.c
int FAR PASCAL SetupConnection(NPWAVEALLOC pClient, WORD ConnType);
void FAR PASCAL CloseConnection(NPWAVEALLOC pClient);

II defs from waveout.c
void FAR PASCAL wodWriteReady(NPWAVEALLOC pWave);
void FAR PASCAL wodReadReady(NPWAVEALLOC pWave);

II from wavein.c
void FAR PASCAL widReadReady(NPWAVEALLOC pWave, SOCKET Socket);

/******************************************************************************/

1* THIS CALLBACK PROCESSES MESSAGES FROM WSA EXTENSIONS
* This callback is the driving force of this driver. All events are
* posted to this window, so they can be processed in the driver context.
* This also copes with reentrancy and isr-time restrictions

*1
LRESULT CALLBACK SocketWndProc (hwnd, uMsg, wParam, lParam)
HWND hwnd; 1* handle of window *1
UINT uMsg; 1* message identifier *1
WPARAM wParam; 1* first message parameter *1
LPARAM lParam; 1* second message par~meter *1
{switch (uMsg)

{
case WM WODSOCK:

if
{

II Data arrival or so on w.o.d. part socket.
(WSAGETSBLECTERROR(lParam).mO) Ilis this an error?

NPWAVEALLOC w; lifind out which client app this is for
w • wodClient;
while (w && (w->Socket 1= wParam» w .. (NPWAVEALLOC)w->Next;
if (w)
switch (WSAGETSELECTEVENT(lParam»
{

case PO_READ:
Dl ("PO_READ");
wodReadReady (w) ;
return OL;

case PO_WRITE:
Dl("PO_WRlTE") ;
wodWriteReady(w);
return OL;

};
};
return OL;

case WM WIDSOCK:
if (WSAGETSELECTERROR(lParam) ••O) Ilis this an error?
{

switch (WSAGETSELECTEVENT(lParam»
{

case PO_READ: Ilfind the corresponding client data
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December 6, 1995

{ NPWAVEALLOC W;
D1 ("FO_READ");
w .. widClient;
while (w && (w->Socket 1= wParam» w .. (NPWAVEALLOC)w->Next;
if (w) widReadReady(w, wParam); else Dl(-No client?-);

}
return OL;
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};
return OL;

case WM_WODDATA: wodWriteReady«(NPWAVEALLOC)wParam); return OL;
case WM_SENDCMD: return send«SOCKET)wParam, (char*)IParam, sizeof(WORD) + sizeof(BYTE) + sizeof(
case WM_SETUPCONNECT: return SetupConnection«NPWAVEALLOC)wParam, LOWORD(IParam»;
case WM_CLOSECONNECT: CloseConnection«NPWAVEALLOC)wParam); return OL;
case WM_ERRORMESSAGE: MessageBox(NULL, (char*)IParam, -NetWaveDrv ERROR", MB_OK); return OL;
case WM WSASTART:

{ WSADATA WsaData;
if (WSAStartup(WSREQVER, &WsaData) == 0)
{MaxDatagramSize = min(WsaData.iMaxUdpDg, MAXBLOCKSIZE);
return 0;

}else{
ErrorMessage("WSA Startup failed - No winsock found?");
return 1;

}
}

case WM WSASTOP:
{ WSACleanup(); }

default: return DefWindowProc(hwnd, uMsg, wParam, IParam);
}

}

/* main entry point for windows system. Just stores the handle of this DLL
*/

#pragma argsused
int PAR PASCAL LibMain (HINSTANCE hlnstance, WORD wDataSeg, WORD cbHeapSize, LPSTR IpCmdLine)
{

Hlnst = hInstance;
return 1; //just say it worked

};

/* Enables driver. Ret true if enabled ok. Opens socketwindow
*/

BOOL NEAR PASCAL Enable(void)
{ WNDCLASS wc;

DriverPlags .. GetPrivateProfileInt(DRIVER_NAME, -Plags-, 0, -SYSTEM.INI-);
NetTimeOUt .. GetPrivateProfileInt(DRlVER_NAME, -NetTimeOUt-, 500, -SYSTEM.INI");
MaxRetries .. GetPrivateProfileInt(DRIVER_NAME, -MaxRetries", 2, "SYSTEM.INI-);
wodBufferSize .. GetPrivateProfileInt(DRIVER_NAME, -BufferSize-, 24, -SYSTEM.INI") «10;
ServerPort = GetPrivateProfilelnt(DRIVER_NAME, "IPPort-, 2001, -SYSTEM.INI-);
MaxDataRate .. GetPrivateProfileInt(DRIVER_NAME, "MaxDataRate", 44, -SYSTEM.INI-);
wc.style .. 0;
wc.lpfnWUdProc = SocketWndProc;
wc.cbClsExtra .. 0;
we. cbWndExtra .. 0;
wc.hInstanee .. HInst;
wc.hIcon = LoadIcon(NULL,IDI_APPLICATION);
we.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
we.hbrBaekground .. (HBRUSB) (COLOR_WINDOW + 1);
we.lpszMenuName .. NULL;
we.lpszClassName .. szSWClassName;
if (IRegisterClass(&we» {Dl("Register failed"); return PALSE; }
SocketWindow .. CreateWindow(szSWClassName, -SocketWindow-, WS_OVERLAPPEDIWS_MINIMIZE,

0, 0, 0, 0, HWND DESKTOP, NULL, BInst, NULL )1

if (ISoeketWindow) {Dl(-Createwindow failed-I; return FALSE;}
ShowWindow(SoeketWindow, SW_BIDE);
remote.sin_family .. AF_INET;
remote.sin-port .. htons(TOPORT);
remote.sin_addr.s_addr .. htonl(INADDR_LOOPBACK);
if (SendMessage(SoeketWindow, WM WSASTART, 0, 0»

{D1("WSAStartup failed"); ret~rn FALSE;}



(WAVED.C December 6, 1995 page 3

if (SetMessageQueue(INITIALWRITE + 4)==0)
{SetMessageQueue(S); II Default queue size 8
Dl("SetMsgQueue fail");

}
II wodStatus = ST_ENABLED;

return TRUE;
};

1* Removes all items from memory. Called when driver (windows) is closed
*1

void NEAR PASCAL Disable(void)
{

SendHessage(SocketWindow, WM_WSASTOP, 0, 0);
DestroyWindow(SoeketWindow);
UnregisterClass(szSWClassName, BInst);

II wodStatus = ST NOTENABLED;
}; -

1* Driverproc entry point. Doesn't do much actually.
*1

#pragma argsused
LRESULT PAR PASCAL loadds DriverProc(DWORD dwDriverID, BDRVR hDriver, UINT uiMessage, LPARAM lPar
{

switch (uiMessage) {
case DRV LOAD:

return (LRESULT)lL;
case DRV_FREE:

return (LRESULT)lL;
ease DRV OPEN:

return (LRESULT)lL;
case DRV_CLOSE:

return (LRESULT)lL;
case DRV_ENABLE:

Dl("DRV_ENABLS");

1*
Sent to the driver when the driver is loaded or reloaded
and whenever Windows is enabled. Drivers should only
hook interrupts or expect ANY part of the driver to be in
memory between enable and disable messages
dwDriverID is OL.
IParaml is OL.
IParam2 is OL.
Return value is ignored.

*1
if (I Enable ())

ErrorMessage("Driver was unable to load for some reason");
return (LRESULT)OL;

case DRV_DISABLE:
Dl ("DRV_DISABLE") ;

1*
Sent to the driver before the driver is freed.
and whenever Windows is disabled
dwDriverID is OL.
IParaml is OL.
IParam2 is OL.
Return value is ignored.

*1
Disable();
return (LRESULT) lL;

case DRV_QUERYCONFlGURE:
Dl ("DRV_QUERYCONFlGURE") ;

1*
Sent to the driver so that applications can
determine whether the driver supports custom
configuration. The driver should return a
non-zero value to indicate that configuration
is supported.
dwDriverID is the value returned from the DRV_OPEN
call that must have succeeded before this message
was sent.
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lParaml is passed from the app and is undefined.
lParam2 is passed from the app and is undefined.
Return OL to indicate configuration NOT supported.
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*/
return (LRESOLT)1L;

case DRV_CONFIGURE:
D1("DRV_CONFIGURE");
/*

/* we do configuration */

}
}

Sent to the driver so that it can display a custom
configuration dialog box.
IParaml is passed from the app. and should contain
the parent window handle in the loword.
lParam2 is passed from the app and is undefined.
Return value is undefined.
Drivers should create their own section in system.ini.
The section name should be the driver name.

*/
Configure ( (HWND) 1Param1) ;
return (LRESOLT)1L;

case DRV INSTALL:
Dl("DRV_INSTALL");
return (LRESOLT)lL;

case DRV REMOVE:
D1 ("DRV_REMOVE") ;
ConfigRemove () ;
return (LRESOLT)lL;

default:
return DefDriverProc(dwDriverID, hDriver,uiMessage,lParaml,lParam2);
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EXETYPB WINDOWS
CODE PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA PRELOAD MOVEABLE MULTIPLB
HEAPSIZE 16384
STACKSIZE 16384
IMPORTS

SEND
GETPEERNAME
GETSERVBYPORT
WSAASYNCGETPROTOBYNUMBER
mOHS
moUL
IOCTLSOCKET
SHUTDOWN
WSASETBLOCKINGHOOK
INET NTOA
BIND
INET ADDR
WSASETLASTERROR
WSAGETLASTERROR
RECV
CLOSESOCKET
GETSERVBYNAME
WSACANCBLASYNCREQUEST
WSAASYNCGETHOSTBYADDR
WSAASYNCSELECT
GETHOSTBYNAME
GETHOSTNAME
WSASTARTUP
HTONS
HTONL
ACCBPT
WSACANCELBLOCKINGCALL
RECVFROM
GETPROTOBYNUMBER
WSAASYNCGETPROTOBYNAME
WSACLEANUP
WSAASYNCGETSERVBYPORT
WSAISBLOCKING
GETSOCltNAMB
SETSOCKOPT
GETSOCKOPT
CONNECT
WSAASYNCGETHOSTBYNAME
SOCKET
LISTEN
SELECT
WSAUNHOOKBLOCKINGHOOK
SENDTO
GETHOSTBYADDR
WSAASYNCGETSERVBYNAME

WSAFDISSET
GETPROTOBYNAME
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=WINSOCK.19
=WINSOCK.S
.WINSOCK.S6
.WINSOCK.104
.WINSOCK.1S
=WINSOCK. 14
..WINSOCK.12
=WINSOCK.22
=WINSOCK.109
.WINSOCK.ll
.WINSOCK.2
=WINSOCK.10
..WINSOCK.1l2
=WINSOCK.lll
=WINSOCK.16
.WINSOCK.3
=WINSOCK'SS
..WINSOCK.108
.WINSOCK.102
=WINSOCK.10l
=WINSOCK.S2
.WINSOCK.S7
..WINSOCK.llS
=WINSOCK.9
=WINSOCK.8
..WINSOCK.l
.WINSOCK.113
.WINSOCK.17
..WINSOCK.S4
=WINSOCK.10S
=WINSOCK.116
=WINSOCK.106
..WINSOCK.114
.WINSOCK.6
=WINSOCK.21
=WINSOCK.7
.WINSOCK.4
=WINSOCK.103
=WINSOCK.23
.WINSOCK.13
=WINSOCK.18
.WINSOCK.110
=WINSOCK.20
.WINSOCK.Sl
=WINSOCK.107
=WINSOCK.1Sl
.WINSOCK.S3
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/****.***********************************************************************

nwserver. rh

produced by Borland Resource Workshop

*****************************************************************************/

#define IDD MAIN 101
#define ID_LOSTPERCENT 202
#define ID_LOSTCOUNT 201
#define ID_REMOTENAME 105
#define ID_LOCALNAME 105
#define IDD_WAVEIN 103
#define IDD WAVEOUT 102
#define ID STATUS 104
#define ID_CLOSE 103
#define ID_MESSAGE 102
#define ID CLOSEALL 101
#define IDI MAIN 1001



(WM_USER + 1)

(WM_USER + 10)
2001
WAVE MAPPER
15
32

ERVER.CPP

#include <stdio.h>
#include <owl\applicat.h>
#include <owl\dialog.h>
#include <owl\framewin.h>
#include <winsock.h>
#include <rnmsystem.h>
#include " .. \netwaved\datagram.h"
#pragma hdrstop
#incl ude "nwserver. rh"

#define WM SOCK
#define WM_CLOSENOW
#define PORT
#define DEVICE
#define ALLOWSEND
#define WAVEINBUFFERS
II macro for future use
#define WaveHdr ((LPWAVEHDR)l)
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II Status for wave inlout
const stNotConnected m 0;
const stClosing = 1;
const stConnected • 2;
const stRecord = 3;

server windows
Iistatus setting

IIMaximum size of packet. Used if network can transport even bigger packets.
const MaxBufSize = 2048;

II met volgende constanten wordt WaveCaps.dwForrnat structuur opgezet
const Mask16Bit m OxCCC;
const MaskStereo = OxAAA;
const Maskl1kHz = OxOOF;
const Mask22kHz = OxOFO;
const Mask44kBz = OxFOO;

char LocalName[128];

/******************************************************************************/
long GetBytesReady(SOCKET s) II ret: # of bytes in receive buffer of socket s
{ u_long Result;

if (ioctlsocket(s, FIONREAD, &Result) 0)

{ return Result; }
else

{ return OJ};
};

WORD CalcCheckSum(DATAGRAM &dg, int Size)
Iisize = total size, including type & checksum.
{ WORD Sum • 0;

Size -a 4; Iidon't check headers.
for (int iaO; i<Size; i++) {Sum +m dg.dp.CalcCs.Data[i];};
return Sum;

};

void SendNack(SOCKBT Sock, SOCKADDR IN* remote, WORD why)
{ DATAGRAM dgram;

dgram.Type • tpNack;
dgram.dp.Nack.Why =why;
dgr~.dp.Nack.Check • -why;
if (remote==NULL) {send(Sock, (char*)&dgr~, sizeof(1nt) + sizeof(dgram.dp.Nack), 0); }
else {sendto(Sock, (char*)&dgram, sizeof(int) + s1zeof(dgram.dp.Nack), 0, (LPSOCKADDR) remote, s1

}

void SendAck (SOCKET Sock, SOCKADDR IN* remote, WORD Seq)
{ DATAGRAM dgram;

dgram.Type • tpAck;
dgram.dp.Nack.Why • Seq;
dgr~.dp.Nack.Check• -Seq;
if (remote••NULL) { send(Sock, (char*)&dgr~, sizeof(int) + sizeof(dgram.dp.Nack), 0); }
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else sendto{Sock, (char*)&dgram, sizeof{int) + sizeof{dgram.dp.Nack), 0, (LPSOCXADDR) remote, siz
}

LPWAVEHDR AllocWave{WORD Size) II Allocates wave block of given size.
{ LPWAVEBDR Result;

HGLOBAL hmemD, hmemR;
void* data;
hmemD • GlobalAlloc (GMEM_SRARE I GMEM_MOVEABLB, Size);
data. GlobalLock{hmemD);
if (datacaNULL) {return NULL;};
hmemR D GlobalAlloc{GMEM_SBARE I GMEM_MOVEABLB, sizeof{WAVEBDR»;
Result a (LPWAVEBDR)GlobalLock{hmemR);
if (Result==NULL)
{ GlobalUnlock{hmemD);

GlobalFree(hmemD);
return NULL;

};
Result->lpData = (char*) data;
Result->dwBufferLength • Size;
Result->dwUser = MAKELONG(hmemR, hmemD);
Result->dwBytesRecordedm 0;
Result->dwFlags = 0;
Result->dwLoops • 0;
Result->reserved = 0;
return Result;

};

void FreeWave{LPWAVEHDR Wave) IIDisposes wave block allocated with AllocWave
{ HGLOBAL hmemD, hmemR;

hmemR = (HGLOBAL)LOWORD{Wave->dwUser);
hmemD D (BGLOBAL) BIWORD (Wave->dwUser) ;
GlobalUnlock{hmemD) ;
GlobalFree{hmemD);
GlobalUnlock{hmemR);
GlobalFree{hmemR);

};

/************.*************************************************** •• ************/

class TMainDlg; Ilforwarded

II Server for wave in connection (that means the server sends data)
class TWavelnDlg : public TDialog {

TMainDlg* Owner; II owner of this dialog
TWavelnDlg* Next; I I next server in line (if wave device supports mul tp opens)
LPWAVEFM'r WaveFormat; I I forma t of wave (need not be PCM)

SOCKET Sock; II socket for ilo operations
BWAVEIN hWaveln; II handle for wave device
lnt Status; II one of stxxx, status of server
lnt sequens; I I last sent sequens number
SOCKADDR_IN RemoteAddr; II Address of remote host
char RemoteName[12B]; II Name of remote host

public:
TWavelnDlg (TMainDlg* AOwner, DATAGRAM* dgram, SOCKADDR_ IN* from); I I ini t
-TWavelnDlg(); Iidisposes this object.
void SetupWindow(); IIOpens SOCket, and local wave device
void Msg{char* buf) {SetDlgltemText{ID_MESSAGB, buf);} II Quick messsage
void CloseAll{); II Close this window and all others
LRBSULT wmSock (WPARAM w, LPARAM 1); I I Responds to msgs from WSA extensions
void idStart{); II Starts sending wave data
void idStop{); II Stops sending
void idClose{); II Prepares window for closure. Resets wave device,
II and posts w.M_CLOSENOW message. This allows the wave driver to return all
II wave buffers, so we can dispose them.
LRBSULT wmClose{WPARAM w, LPARAM 1) {ldClose{); return OJ};
LRBSULT wmCloseNow{WPARAM w, LPARAM 1) I I Final closure operations

{
wavelnClose{hWaveln);
DestroyWindow{BWindow);
return 0;
}
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LRESULT mmData(WPARAM w, LPARAM 1); II Disposes or reuses returned wave blocks
BOOL IsAccepted(WAVBFMT &WaveFmt) II ret: true if wavefomat can be recorded on local device

{ return (waveInOpen(NULL, DEVICE, (LPWAVEFORMAT) &WaveFmt, NULL~ NULL, WAVE_FORMAT_QUERY) ••0
DBCLARE_RBSPONSB_TABLB(TWavelnDlg);

};
DEFlNE_RESPONSB_TABLB(TWaveInDlg)

EV_MESSAGE(WM_SOCK, wmSock),
EV_MESSAGE(MM_WIM_DATA, mmData),
EV_COMMAND(ID_CLOSE, idClose),
EV_MESSAGE(WM_CLOSE, wmClose),
EV_MESSAGE(WM_CLOSBNOW, wmCloseNow),

END_RESPONSE_TABLB;

/*********************.* ••• ****************************************************/
class TWaveOutDlg : public TDialog {

TMainDlg* Owner; II See waveindlg for most comments
TWaveOutDlg* Next;
LPWAVBFMT WaveFormat;
SOCltET Sock;
HWAVBOUT hWaveOut;
1nt Status;
1nt sequens;
WORD LostCount;
SOCKADDR_IN RemoteAddr; II Address of remote host
char RemoteName[128]; II Name of remote host

public:
TWaveOutDlg (TMainD1g* AOwner, DATAGRAM* dgram, SOCKADDR_IN* from);
-TWaveOutDlg(); Iidisposes this object.
void SetupWindow();
void Msg(char* buf) (SetDlgltemText(ID_MESSAGE, buf); }
void CloseAll();
LRESULT wmSock (WPARAM w, LPARAM 11;
void Received(SOCKET sl; II Incoming wave datagrams
void idC1ose();
LRESULT wmClose(WPARAM w, LPARAM 1) {idC1ose(); return O;}
LRESULT wmCloseNow(WPARAM w, LPARAM 1)

{
waveOutClose(hWaveOut);
DestroyWindow(HWindow);
return 0;
}

LRESULT mmData (WPARAM w, LPARAM 1); I I Disposes returned wave blocks and sends ack
BOOL IsAccepted(WAVBFMT &WaveFmt) { return (waveOutOpen(NOLL, DEVICE, (LPWAVBFORMAT)&WaveFmt, N
DECLARE_RESPONSE_TABLE(TWaveOutDlg);

};
DEFINE_RESPONSE_TABLE(TWaveOutDlg)

EV_MESSAGE(WM_SOCK, wmSock),
EV_MESSAGE (MM_WOM_DONE, mmData),
BV_COMMAND(ID_CLOSE, idClose),
BV_MESSAGE(WM_CLOSE, wmClose),
BV_MESSAGB (WH_CLOSBNOW, wmCloseNow),

END_RESPONSB_TABLE;
/*****************************************************.* •••••••••••••••••••••••/

window. Opens Wave [In lOut] Dlg
: public TDialog {

First client in the list

Socket for server
from wsastartup()

WaveInClient; II
WaveOutClient;

II
II

II Main server
class TMainDlg

public:
TWaveInDlg*
TWaveOutDlg*
SOCKET Sock;
WSADATA wdata;

public:
TMa1nDlg() : TDialog(NULL, IDD_MAIN) Ilinitialisation of variables

{
WaveInClient • NULL;
WaveOutClient= NULL;
Sock • INVALID_SOCKET;
if (WSAStartup(Ox0101, &wdata) leO)
{ ::MeasageBox(O, "Unable to open WinSock interface", "Error", MB_OK);

CloseWindow () ;
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from winsock

Ilopens, binds, etc. Sock
/Isets up initial status
IIResponds to FD_READ and FD_WRITE
/ICloses all open connections
/Idisposes this object.

}
}i

void InitSocket{);
void SetupWindow{);
LRESULT wmSock (WPARAM, LPARAM);
void idCloseAll();
-TMainDlg ()

{
idCloseAll () ;
WSACleanup () ;

}
void Accept(SOCKBT s); IIAccepts (?) incoming connection requests
void Msg(char* buf) {SetDlgltemText(ID MESSAGE, buf); } II Quick msg in window
DECLARE_RESPONSE_TABLE(TMainDlg);

};
DEFlNE_RESPONSE_TABLE{TMainDlg)

EV_MESSAGE{WM_SOCK, wmSock),
EV_COMMAND{ID_CLOSEALL, idCloseAll),

END_RESPONSE_TABLE;

void TMainDlg::lnitSocket{)
{

SOCKADDR_IN sin;
Sock ~ socket{PF_lNET, SOCK_DGRAM, 0);
sin. sin_family • AF_lNET;
sin.sin-port = htons{PORT);
sin.sin_addr.s_addr • htonl(INADDR_ANY);
if {bind (Sock, (LPSOCKADDR)~sin, sizeof{sin» 1=0)

{ MessageBox("Bind{) FAILED", -ERROR", MB_OK);
CloseWindow () ;

};
if (WSAAsyncSelect{Sock, HWindow, WM_SOCK, FD_READ)I~O)

{ MessageBox("WSAASyncSelect() FAILED", "ERROR", MB_OK);
CloseWindow{) ;

}
}

void TMainDlg::SetupWindow{)
{

TDialog::SetupWindow();
if (gethostname(LocalName, sizeof(LocalName»==O) SetDlgltemText(ID_LOCALNAMB, LocalName);
Msg{wdata.szDescription);
InitSocket()i

};

LRESULT TMainDlg:: wmSock (WPARAM w, LPARAM l)
Ilw=socket, I = sockerr : sockevent
{

if (WSAGETSELECTERROR{l)=aO) I/is this an error?
{

switch (WSAGETSELECTEVENT{l»
{

case PO READ:

C
DATAGRAM dgram;
int Size;
dgram.Type ., 0;
Size., recvfram{w, (char*)&dgram, sizeof{int), MSG_PEEK, NULL, NULL)i
if {(Sizel=SOCKET_ERROR) I I (WSAGetLastBrror{).,=WSAEMSGSIZB»
{

switch (dgram.Type)
{ case tpConnect: Accept(w); break;

default: recv{w, (char*)&dgram, sizeof(int), 0); Msg("Invalid datagram received");
}

}
break;
}

}
}
return 0;
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void TMainDlg::Accept(SOCKET s}
{int Size;

DATAGRAM dgrUl;
SOCKADDR_IN sin;
int ASize a sizeof(sin);
if «(Size a recvfrom(s, (char*)&dgram, sizeof(dgram), 0, (LPSOCKADDR)&sin, &ASize»I.SOCKET_ERROR
{

if (CalcCheekSum(dgram, Size) _ .. dgram.dp.Connect.CheckSum)
{ switch (dgram.dp. Connect. ConType)

{case ctWaveIn:
(new TWaveInDIg(this, &dgram, &sin»->Create();
break;

case ctWaveOut:
(new TWaveOutDlg(thls, &dgram, &sin))->Create(};
break;

ease ctWaveInlctQuery:
if (waveInOpen(NULL, DEVICE, (LPWAVEFORMAT) (&dgram.dp.Connect.WaveFmt), 0, 0, WAVE_FORMAT

SendAck(Sock, &sin, ctWaveln);
else

SendNack(Sock, &sin, whyNotSupp};
Msg(">Query In");
break;

case ctWaveOutI ctQuery:
if (waveOutOpen(NULL, DEVICE, (LPWAVEFORMAT) (&dgram.dp.Conneet.WaveFmt), 0, 0, WAVE FORMA

SendAck(Sock, &sin, ctWaveOut);
else

SendNack(Sock, &sin, whyNotSupp);
Msg(">Query Out");
break;

default:
SendNack(Sock, &sin, whyNotSupp);
Msg("Unsupported connection type"};

}
} else SendNack(Sock, &sin, whyBadCbecksum);

}
}

void TMainDlg::idCloseAll()
{ if (WaveInClient) WaveInClient->CloseAll();

if (WaveOutClient) WaveOutClient->CloseAll(};
}

/******************************************************************************/
TWaveInDlg: : TWaveInDIg (TMainDlg* AOwner, DATAGRAM* dgram, SOCKADDR IN* from)

TDialog«TDialog*)AOwner, IDD_WAVEIN)
{ SOCKADDR_IN sin;

int Res;
int Len;

Sock = INVALID_SOCKET;
hWaveIn .. 0;
sequens .. 0;
Status • stNotConnected;
Owner - AOwner;
Next .. AOwner->WaveInClient;
WaveFormat.. NULL;
RemoteAddr.. *from;
AOwner->WaveInClient • this;
Sock = socket(PF_lNET, SOCK_DGRAM, O};
sin. sin_family = AF_lNET;
sin.sin-port .. 0; //pick a port
sin.sin_&ddr.s_&ddr = htonl(INADDR_ANY);
if (bind (Sock, (LPSOCKADDR)&sin, sizeof(sin» I.O}

{ Owner->Msg("wavein: Bind() FAILED");
CloseWindow () ;
return;

};
Res. 30*1024;
if (setsockopt(Sock, SOL_SOCKET, SO_SNDBUF, (char*)&Res, slzeof(Res»-..SOCKET_ERROR)
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Owner->Msg{"wavein: Cannot open wavein"};
CloseWindow();
return;

{ Msg(~setBockopt(sendbufdize} FAILED~};

}
if (connect (Sock, (LPSOCKADDR) from, sizeof(SOCKADDR IN)}=_SOCKET ERROR)

{ SendNack(Sock, from, whyError}1 -
Owner->Msg(Wwavein: connect(} FAILEDW};
CloseWindow(};
return;

}
if (IsAccepted(dgram->dp.Connect.WaveFmt»
{ WORD ExtraBytes _ 0;

if (dgram->dp.Connect.WaveFmt.wfx.wFormatTag 1= WAVE_FORMAT_PCM) ExtraBytes _ dgram->dp.Conn
WaveFormat a (LPWAVEFMT)ma1loc(sizeof(WAVEFMT) + ExtraBytes}1
_fmemcpy(WaveFormat, &dgram->dp.Connect.WaveFmt, sizeof(WAVBFMT) + ExtraBytes};
strcpy(RemoteName, &dgram->dp.Connect.LocalName[ExtraBytes);
Len = strlen(strcpy(&dgram->dp.Accept.LocalName[ExtraBytes], LocalName}) + AcceptHeadSize +

} else
{ SendNack(Sock, from, whyNotSupp);

Owner->Msg{"wavein: Bad format");
CloseWindow () ;
return;

}
dgram->Type - tpAccept,
dgram->dp.Accept.CheckSum = CalcCheckSum(*dgram, Len);
if (send(Sock, (char*)dgram, Len, O}-=SOCKET_ERROR)
{

Owner->Msg("wavein: Unable to respond - send failed");
CloseWindow() ;
return;

}
}

void TWaveInDlg::SetupWindow()
{

if (WSAAsyncSelect(Sock, HWindow, WM_SOCK, FD READ) 1=0)
{ Owner->Msg("wavein: WSAASyncSelect() FAILED");

CloseWindow(};
return;

}
if (lwavelnOpen(&hWaveIn, DEVICE, (LPWAVEFORMAT)WaveFormat,

(DWORD)MAKELONG(HWindow,O) , NULL, CALLBACK_WINDOW)}
{ Status - stConnected;
} else
{

}
SetDlgltemText(ID_REMOTENAME, RemoteName);

}

TWaveInDlg: :-TWavelnDlg{) Iidisposes this object.
{ TWavelnDlg* p;

WORD dgram;
if (Sockl-INVALID_SOCKET)
{

dgram = tpDisconnect;
send (Sock, (char*)dgram, aizeof(WORD), 0);
closesocket(Sock);

}
p = Owner->WavelnClient; II remove this object from owners list of clients
if (p==this) Owner->WavelnClient = Next;
else {

while «p)&&(p->Next 1= this» p - p->Next;
if (p) p->Next = Next;

}
Next - NULL;
if (WaveFormat) free(WaveFormat);

}

LRESULT TWavelnDlg: :wmSock(WPARAM w, LPARAM 1)
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if (WSAGETSELECTERROR(l) ••O) //is this an error?
{

switch (WSAGETSELECTEVENT(l»
{

case FD READ:

C
DATAGRAM dgram;
int Size;
dgram. Type .. 0;
Size - recv(w, (char*)&dgram, sizeof(dgram) I 0);
if «Sizel ..SOCKET_ERROR) I I (WSAGetLastError() .. -WSAEMSGSIZE»
{

switch (dgram.Type)
{

case tpDisconnect:
Msg(ft>Disconn");
idClose () ;
break;

case tpCommand:
swi tch (dgram. dp . CODIIDand. CODIIDand)
{ case cmStart: Msg(ft>Start ft ); idStart(); break;

case emstop: Msg(">Stop"); idStop(); break;
}
break;

default: Msg("Invalid datagram");

return 0;

};
};

};

}
};
break;
};

void TWaveInDlg::idStart()
{ LPWAVERDR p;

int i;
if (Statua.=atConnected)
{

for (i.O; i<WAVBINBUFFERSi i++)
{ p • AllocWave(MaxBufSize + DataHeadSizel i

p->lpData += DataHeadSize;
p->dwBufferLength • MaxBufSize;
waveInPrepareHeader(hWaveIn, p, sizeof(WAVBHDR»;
if (waveInAddBuffer(hWaveIn, p, sizeof(WAVBHDR»)

Msg("Cannot add buffer");
}
Status .. stRecord;
if (waveInStart(hWaveIn) ...O) Msg(·Started");

}
}

void TWavelnDlg::idStop()
{

if (Status •• stRecord)
{ Status.. stConnected;

wavelnReset(hWaveIn);
Mag ("Stopped") ;

}
}

#pragma argsused
LRBSULT TWaveInDlg::DllDData(WPARAM w, LPARAM 1)

{
if «WORD)WaveHdr->dwBytesRecorded)
{ I/transmit the block

DATAGRAM" dgram • (DATAGRAM") (WaveHdr->lpData - DataHeadSize);
dgram->Type • tpData;
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dgram->dp.Wave.Sequens .. sequens;
dgram->dp.Wave.Cbeck .. -sequens;
sequens++l
send(Sock, (char*)dgram, DataHeadSize + (WORD)WaveHdr->dwBytesRecorded, 0),

}
if (Status<stRecord) IIDid we stop yet?
{

wavelnAddBuf fer (bWaveln, WaveHdr, sizeof(WAVBHDR»;

wavelnUnprepareHeader(bWaveIn,
FreeWave(WaveHdr)1

} else
{

}

WaveHdr, sizeof(WAVBHDR»;

return 0;
}

void TWavelnDlg::idClose()
{

Status a stClosing;
if (Status=astRecord) {

wavelnStop(bWaveIn);
waveInReset(bWaveIn);

}
Pos~essage(WM_CLOSENOW, 0, 0);

}

void TWaveInDlg::CloseAll()
{

if (Next) Next->CloseAll();
idClose();

}

/***** •• ***********************************************************************/
TWaveOutDlg::TWaveOutDlg(TMainDlg* AOwner, DATAGRAM* dgram, SOCKADDR_IN* from)

TDialog«TDialog*)AOwner, IDD_WAVBOOT)
{ SOCKADDR_IN sin;

int Res;
int Len;

Sock = INVALID_SOCKET;
bWaveOut .. 0;
sequens .. 0;
LostCount .. 0;
Status .. stNotConnected;
Owner .. AOwner;
Next .. AOwner->WaveOutClient;
WaveFormat= NULL;
RemoteAddra *from;
AOwner->WaveOUtClient a tbis;
Sock. socket(PF_lNET, SOCK_DGRAM, 0);
sin. sin_family a AF_lNET;
sin.sin-port a 0; Ilpick a port
sin.sin_addr.s_addr .. htonl(IHADDR_ANY);
if (bind (Sock, (LPSOCKADDR)&sin, sizeof(sin» laO)

{ Owner->Msg("waveoutserv: Bind() FAILED");
CloseWindow () ;
return;

};
Res a 30*1024;
if (setsockopt(Sock, SOL SOCKET, SO_RCVBOF, (char*)&Res, sizeof(Res»a=SOCKET_ERROR)

{ Msg("setsockopt(recvbufsize) FAILED");
}

if (connect (Sock, (LPSOCKADDR) from, sizeof(SOCKADDR_IN»=..SOCKET ERROR)
{ SendNack(Sock, from, whyBrror);

Owner->Msg("waveoutserv: connect() FAILED"),
CloseWindowO;
return;

}
if (IsAccepted(dgram->dp.Connect.WaveFmt»
{ WORD BxtraBytes .. 0;

if (dgram->dp.Connect.WaveFmt.w£x.wFormatTag la WAVB_FORMAT_PCM) ExtraBytes • dgram->dp.Conn
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WaveFormat c (LPWAVEFMT)malloc (sizeof (WAVEFMT) + ExtraBytes);
_fmemcpy(WaveFormat, &dgram->dp.Connect.WaveFmt, sizeof(WAVEFMT) + ExtraBytes);
strcpy(RemoteName, &dgram->dp.Connect.LocalName[ExtraBytes);
Len a strlen (strcpy (&dgram->dp.Accept.LocalName [ExtraBytes] , LocalName» + AcceptHeadSize +

} else
{ SendNack(Sock, from, whyNotSupp);

Owner->Msg("waveout: Bad format");
CloseWindowO ;
return;

}
dgram->Type .. tpAccept;
dgram->dp.Accept.CheckSum c CalcCheckSum(*dgram, Len);
if (send(Sock, (char*)dgr~, Len, O) ...SOCKET_ERROR)
{

Owner->Msg("waveoutserv: Unable to respond - send failed");
CloseWindow () ;
return;

}
}

void TWaveOutDlg::SetupWindow()
{

if (WSAAsyncSelect(Sock, &Window, WM SOCK, FD READ) 1..0)
{ Owner->Msg("waveouts: WSAAsyncs;lect() FAILED");

CloseWindow () ;
return;

}
if (lwaveOutOpen(&hWaveOut, DEVICE, (LPWAVEFORMAT)WaveFormat,

(DWORD) MAKELONG (&Window, 0), NULL , CALLBACK_WINDOW»
{ Status.. stConnected;
} else
(

Owner->Msg("waveoutserver: Cannot open waveout") ;
CloseWindow();

. return;
}
SetDlgItemText(ID_REMOTENAME, RemoteName);

}

TWaveOutDlg::-TWaveOutDlg() Iidisposes this object.
{ TWaveOutDlg* p;

WORD dgram;
if (Sockl_INVALID_SOCKET)
{

dgram c tpDisconnect;
send (Sock, (char*)dgram, sizeof(WORD), 0);
closesocket(Sock) ;

}
p c Owner->WaveOutClient; II remove this object from owners list of clients
if (p-=this) Owner->WaveOUtClient • Next;
else {

while «p)&&(p->Next 1= this» p c p->Next;
if (p) p->Next - Next;

}
Next c NULL;
if (WaveFormat) free(WaveFor.mat);

}

LRBSULT TWaveOutDlg::wmSock(WPARAM w, LPARAM 1)
Ilw=socket, 1 .. sockerr I sockevent
{

if (WSAGETSELECTERROR(l) =-0) Ilis this an error?
{

switch (WSAGETSELECTEVENT(l»
{

case FD READ:

C
WORD dgram;
int Size;
dgram - 0;
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Size m recv(w, (cbar*)&dgram, sizeof(WORD), MSG PEEK);
if «Sizel=SOCKET_ERROR) I I (WSAGetLastError().:WSAEMSGSIZE»
{

switcb (dgram)
{

II

case tpDiseonneet:
reev(w, (cbar*)&dgram, sizeof(dgram), 0),
Msg(">Disconn") ;
idClose();
break;

case tpData:
Reeeived(w) ;
break;

case tpCommand:
DATAGRAM dg;
recv(w, (char*)&dg, sizeof(dg), 0);
if (dg. dp. Command. Command == -dg. dp. Command. Check)
switch (dg.dp.Command.Command)
{ case cmPause: waveOUtPause(hWaveOUt); Msg(">Pause"); break;

case cmRestart: waveOUtRestart(hWaveOUt); Msg(">Restart"); break;
}
break;

default: recv(w, (cbar*)&dgram, sizeof(dgram), 0);
Msg("Invalid datagram");

return 0;

};
};

};

}
};
break;
};

h;
d;
Size;
DSize;

«DSize. (WORD)GetBytesReady(s»>2)

void TWaveOUtDlg::Reeeived(SOCXET s)
II recv cannot return error, because of earlier peek operation!
{

LPWAVEBDR
DATAGRAM*
WORD
WORD

while
{

h • AlloeWave(DSize); IICreate a buffer that can hold all data.
if (h-.NULL) {Msg("No memory"); return;}
else

{
d • (DATAGRAM*)h->lpData;
Size. reeves, (ehar*)d, DSize, 0);
h->lpData. (LPSTR)&(d->dp.Wave.Data);
h->dwDufferLength • Size - DataBeadSize;
if «sequens) & (d->dp.Wave.Sequens 1= sequens+l»
{ LostCount += d->dp.Wave.Sequens - sequens - 1;

SetDlgItemInt(ID_LOSTCOUNT, LostCount, FALSE);
II SetDlgItemInt (ID_LOSTPERCENT, MulDiv (LostCoun t, 100, sequens), FALSE);

}
sequens. d->dp.Wave.Sequens;
waveOUtPrepareHeader(hWaveOUt, h, sizeof(WAVEBDR»;
if (waveOUtWrite(hWaveOUt, h, sizeof(WAVEHDR»)
{
waveOUtUnprepareHeader(hWaveOUt, h, sizeof(WAVEHDR»;
FreeWave (h) ;
Msg("Cannot write");

}
}

}
};

#pragma argsused
LRESULT TWaveOUtDlg: :mmData(WPARAM w, LPARAM 1)

{ WORD * d;
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waveOutUnprepareHeader(hWaveOut, LPWAVEHDR{l), sizeof{WAVEHDR);
if (StatuslcstClosing)
{

d a (WORD*) (LPWAVEHDR{l)->lpData - sizeof{WORD));
SendAck{Sock, NULL, (*d) + ALLOWSEND);

}
FreeWave{LPWAVEHDR{l»;
return 0;

};

void TWaveOutDlg::idClose{)
{

Status • stClosing;
waveOutReset{hWaveOut);
if (PostMessage{WM_CLOSENOW, 0, 0)=_0) Msg{~Cannot send close");

}

void TWaveOutDlg::CloseA1l()
{

if (Next) Next->CloseAll{);
idClose{);

}

/******************************************************************************/
class TMainWin : public TFrameWindow {

public:
TMainWin{): TFrameWindow{NULL, "NetWaveServer", new TMainD1g{), TRUE)
{

Attr.Style - WS CAPTION WS_CLIPCHILDREN WS MINIMIZEBOX WS SYSMENU WS_VISIBLE;
};

};

/.*.***************************************************************************/
class TMyApp public TApplication {

public:
TMyApp () TApplication ("NetWaveServer")
{ };
virtual void InitMainWindow()
{

EnableBWCC{);
SetMainWindow{new TMainWin);
MainWindow->Setlcon{this, IDI_MAIN);

}
};

int OwlMain{int l*argc*l, char* l*argv*1 [])
{

II The default Q size is 8 messages. If our wave device closes, we'll need more,
II since we get ALLOWSEND buffers returned, plus some additional close messages.
II ALLOWSEND+l would be sufficient, but we take a few more just to be on the safe side.
II The max allowed queue size in windows 3.x is 120 messages.
if (SetMessageQueue(min{ALLOWSEND,WAVEINBUFFERS) + 4)caO)
{
SetMessageQueue(8); II Default queue size = 8
MessageBox(O, "Unable to create message queue", "Fatal Error", MB_OK);
return 0;

}
II A single command runs our app
return TMyApp{) .Run();

};
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