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Resum 
 
 
El LED mapping és una tècnica visual i d’il·luminació que consisteix en generar continguts 
en un software determinat i reproduir-los en sistemes de LED controlables píxel a píxel, ja 
siguin en forma de tira, o focus. L’objectiu és crear animacions en 2D i reproduir-les en 
formes geomètriques, com s’és vist en la Torre Glòries freqüentment per esdeveniment com 
el MWC o en diferents espectacles del festival Llum BCN. 
 
Actualment és un mercat en expansió i diferents companyies proporcionen software 
compatible amb estàndards de comunicació de dades per il·luminació (com per exemple la 
start up Barcelonina Protopixel). Per altra banda, les opcions open source i gratuïtes son escasses 
i poc versàtils, la qual cosa va donar lloc a la idea d’aquest treball final de grau. 
 
Fent ús de les eines de la comunitat openFrameworks, el software openLedMapper, 
programat en C++, permet rebre una font de vídeo en temps real, definir un set up de tires 
de LED, i enviar la informació necessària a controladors tant comercials com handmade 
(basats en la plataforma Arduino). El sistema de vídeo, control i la GUI, són possibles gràcies 
a diferents addons de la comunitat openFrameworks, publicats de manera open source i gratuïta.  
 
 
Abstract 
 
 
LED mapping is a visual and lighting technique that consists in generating content in a 
certain software and playing it in controllable pixel-to-pixel LED systems, for example LED 
strips or LED spotlights. The aim is to create 2D animations and play them in geometric 
shapes, as seen in the Glòries Tower frequently during events like MWC or in many 
installations in Llum BCN festival. 
 
It is currently an expanding market and different companies provide software compatible 
with data communication standards for lighting (such as the Barcelona’s startup Protopixel). 
On the other hand, open source and free options are scarce and not very versatile, which 
gave rise to the idea of this final degree project. 
 
Using openFrameworks community tools, the openLedMapper software, programmed in C 
++, allows the user to receive a real-time video source, define a set of LED strips in the 
screen, and send the necessary information to both commercial and handmade controllers 
(based on the Arduino platform). The video system, control and GUI are possible thanks to 
different addons from the openFrameworks community, open source and free. 
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Prefaci 
 
Entenem per software open source aquell que està disponible per al públic general per utilitzar-
lo o modificar-lo lliurement. Està pensat com una col·laboració entre programadors, amb 
l’ànim de modificar, millorar i compartir les seves versions (les anomenades forks) amb la 
comunitat. Els codis open source es publiquen sota una llicència. Depenent dels termes 
d’aquesta llicència, tercers podran descarregar, modificar o publicar lliurement les seves forks. 
La plataforma més popular per a la gestió de codi lliure és actualment Github, creada l’any 
2008. L’activisme en aquest àmbit es pot considerar com un moviment polític i social que ha 
donat pas a gran productes comercials com els smartphones amb SO Android i també 
integracions entre software O.S. i hardware O.S. com l’ecosistema Arduino. Referent a la 
programació creativa i les arts digitals, els projectes open source més notables en aquesta 
temàtica són Processing, Pure Data i el toolkit openFrameworks. 
 
openFrameworks és un Toolkit (un conjunt de eines) pensant per facilitar el creative coding. Va 
ser concebut per Zach Lieberman, Theo Watson i Arturo Castro. L’any 2005 va començar 
la seva implementació i posterior us pels estudiants de la Parsons School of Design. 
L’objectiu dels autors és proporcionar un conjunt d’eines de alt nivell (menor complexitat a 
l’hora de programar) per a artistes digitals. L’ecosistema openFrameworks es basa en un 
conjunt de llibreries anomenades addons, les quals poden ser del core, o sigui, desenvolupades 
pels principals contribuïdors del software, o independents. Respectivament s’anomenen amb 
el prefixes of ó ofx. Actualment més de 70 programadors participen en el desenvolupament 
del codi del core, i compta també amb una comunitat molt activa en el suport de l’aprenentatge 
en forma de fòrums, tutorials i materials. 
 
L’any 2006, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals de Catalunya va contactar amb 
tres investigadors de la Universitat Pompeu Fabra per retransmetre les campanades de cap 
d’any utilitzant la il·luminació de la Torre Glòries (Figura 1) (propietat de Agbar en aquell 
moment). El software de control de la il·luminació no permetia reproduir-hi animacions 
personalitzades en aquell moment, degut a això els investigadors van haver d’entendre els 
protocol de control dels seus focus LED i programar un software per poder-hi projectar els 
continguts.  
 
Paral·lelament, l’any 2007 el duo francès de música electrònica Daft Punk va llençar la gira 
Alive 2007 (Figura 2). Aquesta gira va ser la més faraònica de la seva carrera musical. Incloïa 
una estructura piramidal amb pantalla LED d’alta resolució i una estructura triangular dotada 
de tires de LED controlables píxel per píxel. Segurament aquets són uns dels primers LED 
mapping  de la història dels espectacles audiovisuals.  
 
Ambdós demostren que el LED mapping és una alternativa al mapping convencional (el qual 
consisteix en projectar el vídeo sobre la forma geomètrica o la superfície amb un o múltiples 
projector). Podem dir que és una alternativa degut a que les possibilitats geomètriques es 
multipliquen i es simplifica el sistema en cas de que aquestes formes siguin altament 
complexes. Posem per exemple la Torre Glòries, un edifci fosc, amb un relleu cúbic. 
Requeriria de un set up de projectors en 360ª al voltant seu, de molta alta potència, per 
aconseguir un resultat semblant al obtingut utilitzant la seva il·luminació LED pròpia.  
 
Un altre punt a comentar d’aquesta tecnologia és la immersió que pot proporcionar, de 
manera semblant als domes (cúpules on es projecta des de dins un mapping). Un  exemple 
és el col·lectiu català Playmodes, que utilitza tecnologia LED per les seves instal·lacions 
inversives (Figura 3). 
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Figura 1 – Campanades 2007 retransmeses amb la Torre Glòries 

 

 
Figura 2 – Daft Punk, espectacle Alive 2007 
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Figura 3 – Espectacle Beyond, de Playmodes 
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1. Què és el LED mapping? 
 
1.1  Visió general 
 
En el moment de crear un LED mapping entren en jocs diferents protocols d’il·luminació i 
control de llum per hardware. L’objectiu d’aquest apartat és explicar el set up general, a vista 
d’ocell, tant del software com hardware implicat en el procés. 
 
Per poder realitzar un LED mapping és necessari un software de control, una interfície 
hardware, i LED digitals. 
 
 

 

 

 
Figura 4 – Set up per controlar LEDs 

En el software (1), es configura el controlador, el set up de LEDs i els continguts. En la 
Figura 4 podem veure en la pantalla de l’openLedMapper dues barres formades per petites 
rodones. La vertical conté 20 cercles, que representen els píxels de la tira de LED real present 
darrere l’ordinador. En canvi, la barra en diagonal conté 100 cercles, que representen els 
píxels de la bobina de LEDs de la part esquerra de la figura. En funció de l’orientació i posició 
en la pantalla d’aquestes dues barres, podrem apreciar canvis en els patrons d’il·luminació 
dels nostres LEDs. 

 

 

SW (1) HW (2) LEDs (3) 
Ethernet 
(a) 

Senyal Digital 
(b) 
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2 
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El següent punt és la connexió entre software i hardware (a). Aquesta es sol fer per cable 
Ethernet. Un dels protocols que pot enviar la informació és Art-Net (veure secció 1.3) el 
qual funciona en UDP/IP. Els controladors tenen una IP configurable per menú, o assignada 
per el servidor DHCP de l’ordinador. Si s’utilitzen múltiples controladors, és freqüent 
utilitzar switchs per “rutejar” els paquets a cada controlador. També tots els controladors 
hauran d’estar dins el mateix rang de IPs. En la Figura 4 podem apreciar com l’ordinador i el 
controlador estan connectats directament mitjançant un cable Ethernet. 

Un cop la informació ha arribat al controlador hardware (2), aquest ha de traduir-la al 
protocol que entenen els LEDs, normalment SPI. Aquests controladors solen estar dotats 
de una targeta de Ethernet i un processador ARM que classifica la informació i genera el 
senyal. Llavors aquesta informació s’envia en cascada al llarg de tota la tira o tot el set up. En 
la Figura 5 podem veure el controlador Advatek Pixlite. En la part dreta té un connector 
Ethernet i en la part esquerra quatre sortides SPI (etiquetades com OP1...OP4) amb capacitat 
de fins a 680 píxels per sortida. 

 

 
 

Figura 5 – Controlador Art-Net a SPI Advatek PixLite 
 

L’últim element de la cadena són els LEDs digitals. En la part posterior de la Figura 4 podem 
apreciar un perfil d’alumini de un metre amb LEDs i una bobina de cinc metres en la part 
esquerra. En aquest cas es tracta de LEDs digitals tipus WS2811. S’anomenen així per el xip 
que s’encarrega de traduir el senyal digital SPI (Serial Peripheral Interface) a PWM (Pulse-
width modulation), mètode utilitzat pel dimming dels LEDs. En la Figura 6  podem veure 
que cada secció retallable de la tira està formada per tres LEDs SMD5050 (de 5mm x 5mm), 
un xip digital World Semi WS2811, i entrades i sortides de voltatge i senyal. Aquestes estan 
marcades com a 12V, GND, Do (sortida digital) i Din (entrada digita). En aquest cas concret, 
degut a que les tires s’alimenten amb 12V, un píxel de la nostra barra en el software 
correspondria a tres LEDs en la tira. Això és degut a que el fabricant col·loca tres LEDs en 
sèrie, a mes de una resistència de 2.7kOhms (Figura 7). 
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Figura 6 – LEDs Digitals WS2811 de BTF Lighting, és important remarcar que el senyal té un únic sentit com 

s’indica per la fletxa blanca 

 
Figura 7 – Datasheet WS2811 

 
1.2 Software actual, estat de l’art 
 
A mesura que la tecnologia LED ha avançat, diferents empreses especialitzades en software 
audiovisual i luminotècnic han començat a incorporar funcionalitats de LED mapping en el 
seus programes. És per exemple el cas de MadMapper o Resolume. El primer, és un software 
nascut per al mapping de vídeo, creat per la companyia garageCube. L’objectiu inicial 
d’aquest era la creació de màscares i warpings per a mapping arquitectònic. Resolume també 
va néixer amb un objectiu similar, però més orientat a la mescla de vídeo en temps real per a 
VJ (vídeo jockeys). Ambdós han incorporat funcionalitats de LED mapping 
complementàries al mapping convencional. Per altra banda, empreses com la start up 
Barcelonina Protopixel, han optat per crear un software dedicat únicament al LED mapping. 
En aquesta secció es presenta un petit recull de software amb criteris de popularitat i 
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funcionalitats. També es presenta una alternativa gratuïta però limitada en termes de 
configuració del mapeig.  
 
a) MadMapper 
 
MadMapper (https://madmapper.com/) és un software disponible per a Windows i MacOS. 
El preu de la llicència perpètua (versió 3) és de 359€ + IVA per a dos ordinadors. La interfície 
inicial ens mostra quatre seccions principals. La secció dedicada a LED mapping està 
representada per una bombeta.  
 

 
Figura 8 – Interfície general de MadMapper 

L’usuari pot començar a configurar l’arranjament de LEDs afegint un nou fixture (artefacte) 
fent click al botó DMX+ ó al botó inferior si vol encadenar-los (Figura 9). 
 

 
Figura 9 – Lista de elements LED 

Posteriorment, pot configurar i situar els fixtures en un rectangle on s’hi reproduirà els patrons 
de vídeo (com per exemple la barra vertical ressaltada en vermell). Una de les opcions que té 
MadMapper és l’ús de shaders amb paràmetres personalitzables. Per exemple en la Figura 8 
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podem veure en el requadre vermell paràmetres com Scale i Speed que ens permetran 
modificar la velocitat en que les línies diagonals es mouen per la pantalla i també la seva mida. 
 
 
b) Resolume Arena 
 
Resolume (https://resolume.com/) és un software disponible per a Windows i MacOS, 
especialment pensat per a VJs, el qual permet mesclar vídeo per capes, aplicar efectes en 
temps real, i també ajustar les projeccions per a mappings amb projector o pantalles LED. 
Inclou la funcionalitat de LED maping en la versió Arena, la qual té un preu de 799,00€ + 
IVA per llicència perpètua (de la versió 6) i un ordinador. 
 

 
Figura 10 – Resolume Arena pantalla principal 

L’usuari pot seleccionar clips de vídeo o shaders modificables i combinar-los en diferents 
capes. En canvi, el LED mapping no es configura des de la finestra principal, sinó en la 
configuració de sortida de vídeo. Com podem veure en la Figura 11, els fixtures s’afegeixen 
pressionant el botó “+”. En aquesta figura podem veure dues barres de LEDs disposades 
horitzontalment i paral·leles.  
 

 
Figura 11 - Advanced output, configuració del LED mapping 
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c) Protopixel Create 
 
Protopixel Create (https://protopixel.net/) és el software de la start up Barcelonina 
Protopixel, disponible només per a MacOS. Els preus de les llicències de Protopixel per 1 
mes, 3 mesos, 6 mesos o 1 any són respectivament 149.90€, 449.70€, 899.40€ i 1798.80€. 
Està dedicat totalment al control de LED digital. L‘usuari té dues opcions principals, la de 
afegir Fixtures ó Content, tal com es pot veure ressaltat en la Figura 12 
 

 
Figura 12 – Pantalla principal Protopixel Create 

Les Fixtures es poden moure i modificar de manera semblant a Madapper, i una de les opcions 
notables respecte als seus competidors és el mode “simulació”, que s’activa mitjançant la 
icona de bombeta en la part superior dreta. En aquest mode, l’usuari pot veure la disposició 
de LEDs i una simulació de la il·luminació que reproduiran, ometent el contingut del mapeig 
(Figura 13). 
 
L’enfocament de Protopixel és la simplificació en la configuració dels controladors, és per 
això que conjuntament amb el software, ofereixen un hardware amb un protocol de control 
propi prèviament implementat en el seu software. Això simplifica la configuració en 
comparació amb un controlador Art-Net en termes de adreça IP,  quantitat de píxels per 
sortida física del controlador, etc. 
 
En canvi, en comparació amb MadMapper o Resolume Arena, la generació de continguts de 
vídeo no és tant immediata. Les opcions disponibles són: carregar una imatge fixa, un vídeo 
extern, utilitzar Syphon (un framework per enviar vídeo entre diferents softwares en un 
mateix ordinador) o bé carregar un script de Python amb shaders o animacions programades 
amb openFrameworks. 
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Figura 13- Simulació en Protopixel Create 

 
d) Jinx! 
 
Jinx! (http://www.live-leds.de/) és un software disponible únicament per a Windows, gratuït 
però de codi tancat. Està orientat al control de Matrius LED, per la qual cosa és difícil 
classificar-lo o no com un software de LED mapping. Els continguts són predeterminats pel 
software, i es poden combinar en forma de “mesclador” de vídeo. També permet la 
programació de continguts amb el seu llenguatge de script. 
 

 
Figura 14 – Finestra principal de Jinx! 
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Els inconvenients que té Jinx! respecte a les seves alternatives són per exemple la 
impossibilitat de crear un arranjament de fixtures LED i crear contingut expressament per 
aquest (tenint en compte la forma geomètrica que creen). La configuració dels LEDs es fa 
en la finestra de patch, i sempre s’afegeixen de manera seqüencial, d’esquerra a dreta, 
paral·lelament. Per exemple, en la Figura 15 podríem veure com “patchejar” una seqüencia 
de 20 LEDs en la fila 1 i  en la fila 5 de la matriu de vídeo de Jinx!. 
 

 
Figura 15 – Finestra patch de Jinx!, on es configuren els fixtures de LEDs 

 
e) Altres 
 
Altres opcions de LED mapping són per exemple Madrix (https://www.madrix.com/), un 
software amb un approach semblant al de Jinx!, utilizant matrius i mesclador de vídeo. Enntec 
Led Mapper (https://www.enttec.com/) i GeoPix (https://www.enviral-design.com/). 
D’aquestes opcions cap és open source, i l’única gratuïta és la penúltima versió del GeoPix ( la 
0.9 ). Cal tenir en compte que la majoria d’aquets softwares tenen un free trial que  permet 
provar les seves funcionalitats de manera gratuïta però sobreposa watermarks que no 
permeten utilitzar-los de manera professional en una instal·lació o espectacle. 
 
d) Model de negoci 
 

Els professionals del LED mapping solen 
ser empreses o particulars. En el cas de les 
empreses, ens podem trovar que a més de 
vendre software, venguin hardware i 
instal·lacions. És per exemple el cas de 
Protopixel o MadMapper. 
 
En canvi, els particulars, solen oferir 
instal·lacions artístiques en festivals 
d’il·luminació, de música o galeries d’art. 
 

Figura 16 – Col·labració de Protopixel amb el festival 
MUTEK 
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1.3 Protocols i Hardware 
 
En el moment d’utilitzar un software de LED mapping, em de tenir coneixement del 
protocol que s’utilitza per enviar la informació als LEDs. Els protocols més comuns en 
luminotècnica són DMX512, Art-Net i sACN. 
 
a) DMX512 – ANSI E1.11 
 
Històricament, DMX512 [1] és el protocol més antic. Va ser desenvolupat per l’USITT 
(United States Institute of Theater Technology) l’any 1988. L’objectiu principal era el 
d’unificar i simplificar el control d’il·luminació escènica entre diferents fabricants. Aquest 
protocol posteriorment (l’any 1998) va passar a ser mantingut per l’entitat americana ETSA 
(Entertainment Services and Technology Association). Finalment, en el 2004, l’ANSI 
(American National Standards Institute) va aprovar l’estàndard DMX512 sota l’especificació 
ANSI E1.11-2004 - Entertainment Technology USITT DMX512-A - Asynchronous Serial Digital 
Data Transmission Standard for Controlling Lighting Equipment and Accessories [2]. 

El protocol de comunicacions de la capa física que utilitza DMX512 és el EIA-485 o també 
anomenat freqüentment RS-485 (Recomended Standard 485). L’enviament de la informació 
es fa de manera asíncrona, això permet que els receptors no estiguin perfectament 
sincronitzats en la lectura. A més, el senyal DMX512 segueix la especificació de transmissió 
diferencial del RS-485, això vol dir que el mateix senyal s’envia amb la polaritat invertida. 
D’aquest amanera la immunitat a interferències és major i, segons especificacions teòriques, 
la llargada del cablejat de transmissió pot arribar fins als 1219m amb 32 fixtures connectats 
[1]. 

El mode de connexió del DMX512 és en daisy chain, això és, encadenats amb un pont entre 
l’entrada DMX IN i DMX OUT dels aparells. A més, com el nom indica, es poden 
transmetre 512 canals d’informació independent (anomenats un universe). Cada un d’aquests 
canals transmet 8 bits d’informació [3], tenint un rang d’entre el 0 i el 255 per a dimming de 
focus o control de funcionalitats d’aparells. 

 
Figura 17 – Connector DMX512 segons l’estàndard ANSI, els pins 4 i 5 són de retorn d’informació i opcionals 

 



 

 10 

 
Figura 18 – Connector utilitzat normalment per la indústria de l’espectacle en aparells sense retorn d’informació 

 
 

Pin 1 GND 
Pin 2 Data - 
Pin 3 Data + 

 
Figura 18 - Pinout del connector DMX512 de tres pins 

 
 
 
 
 
L’ús dels canals de DMX512 està lligat al fixture en concret. Cada fabricant defineix el número 
de canals a utilitzar pel seu aparell en concret. El tècnic d’il·luminació configura el canal 
d’escolta de cada aparell en funció dels canals consumits pels fixtures anteriors. Per exemple, 
si un focus LED consumeix tres canals pel color Red-Green-Blue i estava situat en el canal 1, 
el següent aparell es configurarà en el canal 4 per no sobreposar-se amb el anterior. 
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Figura 19 – Exemple de connexions de diferents aparells amb DMX512 

 
 
En el cas del LED mapping, utilitzant un conversor de DMX512 a protocol SPI (utilitzat 
per controlar LEDs digitals) es pot realitzar un LED mapping, però certs handicaps apareixen: 
 

- Un d’ells es la quantitat de canals. Cada LED de la nostra tira, conté un LED Vermell, 
Verd i Blau (RGB), o en certs casos RGBW (amb Blanc). Per controlar cada un dels 
LEDs necessitem 3 canals de DMX512. Les tires LED comercials oscil·len entre 
densitats de 30 LEDs per metre fins a 144 LEDs per metre (en les tires de 5V on un 
píxel equival a un LED, no com amb l’exemple de la Figura 6).      
 
Amb un sol univers DMX512 el número possible de LEDs controlables és de 
⌊512/3⌋ = 170 i en el cas d’utilitzar tires de 30 LEDs per metre, el número màxim 
de metres controlable és de +,-.- = 	0, 2234. 
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Figura 20 – Conversor de DMX512 a SPI 

 
 

- Un altre handicap es la connexió entre l’ordinador amb el software de LED mapping 
i el controlador DMX512. No podem connectar més d’un controlador USB a 
DMX512 (com per exemple el Enntec Open DMX USB). Així doncs continuem tenint 
la limitació de 5,667m i sumem la complicació d’haver d’utilitzar un convertidor de 
DMX512 a SPI. 
 

 

 
Figura 21 – Controlador USB a DMX512 Enttec 

 
 
Aquesta limitació, sumant-se a la necessitat de la indústria audiovisual d’utilitzar cada com 
més maquinaries amb més funcionalitats (conseqüentment més canals DMX512), va donar 
peu a la creació d’un protocol capaç de transportar una gran quantitat de universos DMX512 
per cable de Ethernet. 
 
Cal destacar que el protocol DMX512 es va actualitzar al protocol DMX512-A / ANSI E1.11 
(2008) incloent millores en la protecció elèctrica, estandardització de la terra (GND), 
obligació d’utilitzar només RS485 en els pins 4 i 5 i definició del RDM (Remote Device 
Managment), protocol per rebre informació dels fixtures al controlador [4]. 
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b) Art-Net 
 
Paral·lelament a la normalització del protocol DMX512 per l’ETSI, l’any 1998 va aparèixer 
la primera versió de Art-Net (versió I). Art-Net és un protocol que permet transportar 
DMX512-A (trames amb informació de 512 canals de 8 bits cadascun) per cable Ethernet. 
Utilitza protocol IP i els paquets en la capa de transport són de tipus UDP. Està desenvolupat 
per Artistic Licence, sota copyright, tot i que les especificacions són públiques i és royality-
free. 
 
La última versió de Art-Net és la Art-Net 4 (2006) [5], i permet el control de fins a 32.768 
universos de DMX512-A (entenem per Universe una agrupació de 512 canals DMX512-A). 
Altres funcionalitats notables del protocol són el sistema Unicast, aquest determina que els 
paquets d’informació UDP s’enviaran del server al destinatari en concret (les primeres 
versions utilitzaven Broadcast). També el suport de RDM implementat en DMX512-A, i 
funcionalitats de discovery que permeten enviar un paquet en mode Broadcast i que tots els 
nodes connectats contestin amb la seva informació. 
 

 
 

Figura 22- Elation eNode 8 Pro: Art-Net Node amb 8 sortides de DMX512-A 

 
 
La terminologia associada a Art-Net és la següent: 
 

- Node aparell que tradueix DMX512-A cap a o des de Art-Net. 
- Universe: frame amb 512 canals de DMX512-A. 
- Sub-Net: grup de 16 universos consecutius. 
- Net: grup de 16 sub-nets consecutives, és a dir, 256 universos. 
- Port-Adress: és una de les possibles 32.768 adreces en la qual es pot enviar un frame 

de DMX. Està composada per un número de 15 bits amb la Net+Sub-
Net+Universe. 

- Controller: controlador central, taula de llums o ordinador. 
- IP: adreça de la Internet Protocol. Identifica únicament Nodes o Controllers en una 

xarxa. Art-Net utilitza Ipv4 de 32bits (4 blocks de 8 bits). 
- Subnet Mask: Defineix quina part de la IP representa l’adreça de la xarxa i quina 

representa els Nodes connectats, també de 32 bits. 
- Port: identificador que es dona al paquet UDP que transporta la informació DMX. 

Art-Net utilitza el port 6454 (0x1936). 
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Figura 23 – Exemple configuració Art-Net en MadMapper, la port adress seria 0 – 1 – 0  

 
Per defecte, segons les especificacions de Art-Net 4 (Release V1.4), els aparells amb Art-Net 
venen de fàbrica configurats en el rang de IPs Classe A. Aquest rang es caracteritza per una 
Subnet Mask de 255.0.0.0, deixant els últims tres blocs per a l’adreça del Host/Node. El que 
proposa Artistic License és implementar una IP en format 2.B.C.D, on els termes B, C i D 
es calcularan en funció de la MAC (Media Acces Control, adreça única per cada hardware). 
 
Alternativament es pot utilitzar un servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 
per a que les adreces s’assignin automàticament, o en el cas de fer servir ordinadors 
connectats en xarxes locals, assignar adreces manualment amb la mateixa Subnet Mask que 
té el nostre ordinador. 
 
Una selecció dels paquets que es poden enviar per Art-Net són per exemple: 
 

- ArtPoll: utilitzat per a descobrir la presencia de Controladors o Nodes en la xarxa. 
S’envia en mode Broadcast (adreça 2.255.255.255 i Sub-Net mask 255.0.0.0). Els 
Nodes connectats en la xarxa han de contestar com a màxim en 3 segons amb un 
paquet ArtPollReply. Útil també per detectar desconnexions de la xarxa. 

- ArtPollReply: resposta al ArtPoll, inclou informació del Node tal com l’adreça IP, 
o la versió de firmware. 

- ArtIpProg: si el Node ho suporta, paquet que permet configurar remotament la IP 
d’aquest. 

- ArtDmx: paquet utilitzat per transmetre dades de DMX512. Inclou informació de la 
Net, Subnet i Universe, la llargada de les dades (referent a si inclou tots els 512 
canals), un control d’ordre seqüencial (per evitar salts temporals en el timeline de 
paquets) i el camp Data que conté un array de tipus Int 8 (0-255) amb tota la 
informació DMX. 

 
 

 
 

Figura 24 – El manual d’usuari de qualsevol producte que implementi Art-Net  
ha d’incloure el seu logotip i informació de copyright 
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c) Controladors Art-Net a SPI 
 
Una de les aplicacions que Artistic License anuncia pel protocol Art-Net és la de control de 
instal·lacions LED de gran escala. Tot i que hi ha empreses que fabriquen controladors de 
LEDs digitals amb protocols propis, com per exemple Protopixel (Figura 25), l’opció que 
ofereix Art-Net és la de compatibilitat entre programari, i sovint aquets controladors també 
incorporen sortides amb protocol DMX512.  

 
Figura 25 – Protopixel LED Controler,  

 
Però l’avantatge  dels controladors Art-Net a SPI (Serial Peripheral Interface) en comparació 
amb l’opció DMX à SPI presentada en la Figura 19 radica en la quantitat de canals. Utilitzant 
un senyal DMX i convertint-lo a SPI la quantitat de canals utilitzable és de 512, un Universe. 
Posant per exemple LEDs que disposen de R, G i B, la limitació es fixa en 170 píxels. 
 
En canvi, les marques comercials que subministren controladors de Art-Net a SPI encadenen 
més d’un Universe per sortida, és a dir, en una sortida de senyal SPI s’hi envien més de 512 
canals de informació. La sortida màxima de canals es fixa en criteris de LEDs per sortida 
tenint en compte el framerate o memòria RAM de la MCU del controlador. Així doncs, en 
certs controladors podem arribar a tenir sortides de fins a 680 píxels RGB (Figura 26), o 
sigui 680pix * 3Ch/pix = 2.040 Channels [6]. 
 

 
Figura 26 – Controlador low cost Bincolor BC-204: quatre sortides de 680 píxels més una sortida de DMX512. 
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Un altre aspecte d’aquests controladors és que en l’hora d’encadenar universos sempre 
inclouen un número enter de píxels en l’univers en sí. Per exemple, si tenim píxels de 3Ch, 
llavors  5+6	78.78/9:; = 170,666667	=í?@AB, en aquest cas el software de control ignora els últims 

dos canals, de manera que 5+-	78.78/9:;	 = 170	=í?@AB. En cas de que els píxels incloguin un LED 

White (siguin de 4 Ch: RGBW), el càlcul seria enter: 5+6	78C78/9:; = 128	=í?@AB	. 
 

 
Figura 27 – Exemple de MadMapper ignorant els últims dos canals del primer Universe. 

 
L’organització dels universos tenint en compte les quatre sortides de 680 píxels RGB per 
exemple en el controlador BC-204 seria la següent: 
 

- 680pix * 3Ch/pix = 2040Ch à 2040Ch / 510Ch = 4 Universe per Output 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La majoria de controladors són configurables amb interface física, portal Web, o software de 
configuració propi. En el cas del controlador BC-204 podríem configurar la sortida de cada 
port amb els botons de la seva interface física. 
 

 
Figura 29 - Configuració Art-Net, BC-204 

Out 1 

Out 2 

Out 3 

Out 4 

Universe 1 … Universe 4 
 

Universe 5 … Universe 9 
 

Universe 10 … Universe 14 
9 

Universe 15 … Universe 19 
9 

Figura 28 - Configuració universos Art-Net coontrolador BC-204 
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Altres paràmetres que es poden configurar en controladors Art-Net a SPI són: 
 

- El circuit integrat de control dels LEDs, com per exemple el mostrat en la Figura 7. 
- L’ordre de color, entès com en quin ordre s’envien els tres possibles colors R-G-B o 

R-G-B-W. 
- El routing del senyal en zig-zag, útil en casos en que els LEDs es disposen en forma 

de matriu i es vol simplificar el connexionat. 
- El primer canal de la sortida, en el cas de que la sortida anterior vagi fins al Universe 

2, Channel 480, la següent sortida pot continuar en el Universe 2, Channel 481. 
(Aquest no és el cas de l’exemple de la Figura 28, ja que s’utilitzen tots els canals de 
cada univers). 

 
 

 

 
Figura 30 - Exemple de configuració en el controlador BC-204 

 

 
Figura 31 – Exemple de configuració controladors Advatek 
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d) Controladors DIY 
 
Una de les opcions per complementar el software openLedMapper seguint en la filosofia del 
Open Source és la de fabricar-se controladors Art-Net amb mòduls Arduino, Teensy, o 
ESP8266/ESP32. Utilitzant un conjunt de llibreries Open Source podem resoldre la 
descodificació de trames de Art-Net i escriptura de dades als LEDs. 
 
El primer procés és possibles gràcies a llibreries d’Art-Net (github.com/natcl/Artnet) per a 
l’entorn Arduino que ens permeten descodificar i filtrar per Universe (i altres paràmetres) les 
trames d’Art-Net. La posterior traducció a informació SPI és possible amb llibreries 
específiques de control de LEDs digitals com és FastLED (github.com/FastLED/) o bé 
Neopixel (github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel). 
 
Una bona plataforma per començar el prototipatge de controladors Art-Net és Teensy. 
Aquesta és una alternativa al hardware d’Arduino però programable amb la seva IDE 
(Integrated Development Environtment). Les avantatges que ofereix respecte Arduino són 
processadors amb arquitectura de 32 bits amb freqüències superiors i major quantitat de 
RAM. Aquests paràmetres ens permeten incrementar la quantitat de LEDs respecte a un 
Arduino Nano, Uno o Mega. Tot i això poden aparèixer problemes de rendiment deguts a la 
optimització del codi de l’adaptador Ethernet que poden limitar el número màxim 
d’universos usables pel Teensy. 
 

 
Figura 32 – Controlador Art-Net amb Teensy 3.2 i mòdul Ethernet 

 
Figura 33 – Exemple de configuració de la IP, núm de LEDs i IC per la Teensy de la Figura 31 
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1.4 Tecnologia LED Digital o Adreçable 
 
Els LEDs digitals són el detonant de una nova revolució en el concepte de instal·lació 
lumínica i també un gran complement (Figura 34) de la tècnica del vídeo mapping. En 
comparació amb els seus predecessors, els LEDs no adreçables, aporten la dinàmica de poder 
ésser controlables independentment, és a dir, cadascun dels seus díodes és un píxel que 
conforma una “pantalla modular” de baixa resolució, és per això que també s’anomenen 
adreçables. Es troben en diferents formes, en forma d’array conformant el que es coneix com 
una “tira de LED”, en mòduls intendents d’alta potència (COB LED – Circuit Over Board), 
o en forma de matrius en una PCB (Printed Circuit Board) sòlida. 
 
 

 
Figura 34 - Espectacle inaugural Flors i Violes 2018 a Palafrugell. Combinació de vídeo mapping, LED mapping i 

lluminària DMX 

 

 
Figura 35 - Matriu de LEDs digitals a l'esquerra i detall d'un LED digital a la dreta 

El que entenem per LED digital o adreçable és un LED que incorpora el dimmer (“control 
de la brillantor”) en l’encapsulat de manera microscòpica o en una PCB en forma de mòdul. 
Fixant-nos en la imatge dreta de la Figura 35 podem veure un circuit integrat microscòpic 
negre, del qual surten una sèrie de borns de coure, aquest és l’integrat encarregat de controlar 
la brillantor dels seus díodes Vermell, Verd i Blau. En aquest cas es tracta d’un integrat Wolrd 
Semi 2812B (WS2812B). 
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Figura 36 - Il·luminació escènica de l’artista Four Tet, matriu 3D de mòduls LED digital 

Aquests LED poden tenir o bé l’encapsulat incorporat o formar part d’un mòdul on 
l’encapsulat controla un o més LEDs alhora. 
 
 

 
                         Figura 38 -  Integrat WS2811 

 
Una de les característiques d’aquests integrats és que retransmeten el senyal al següent 
integrat, i així successivament fins a l’últim. Si ens fixem en la Figura 37, podem veure que en 
aquesta secció de tira de LED hi ha un Din, una fletxa indicant un sentit d’esquerra a dreta 
i un Do. Això ens indica en quin sentit viatgen les dades. Llavors no és com en el DMX on 
cada fixture té una adreça que se l’hi assigna, sinó que, la posició del nostre píxel en 
referència amb el primer de la cadena determinarà quina adreça té. 
 
 
 
 
 

Figura 37 - Secció amb un WS2811 controlant 3 
LEDs SMD505 en sèrie a 12V 
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Per exemple, en la figura següent, el primer LED de la tira negre té l’adreça “1”, però si ara 
connectem un altre LED abans d’aquesta tira (indicat en vermell), ara el primer LED de la 
tira negre passarà a tenir l’adreça 3 + 1 (la següent de les adreces consumides pel LED que 
ara el precedeix). En el moment de “mapejar” les tires LED i dissenyar les connexions entre 
les tires hem de tenir en compte quants canals consumeix cada secció i el canal anterior 
en cas de no ser la primera tira connectada a la sortida del controlador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Definició de LED i dimming per PWM 
 
Un LED és un díode emissor de llum (Light Emmitting Diode). És tracta d’una font de llum 
que emet fotons quan s’aplica una tensió entre el seu ànode i càtode. Al tractar-se d’un tipus 
de díode, la tensió aplicada ha de ser positiva en el ànode i negativa en el càtode. 
 

 
Figura 40 - LED en un encapsulat difusor de 5mm 

 
La combinació de díodes Vermell, Verd i Blau en un mateix encapsulat permeten generar de 
manera més o menys acurada tot l’espectre de colors. Els LEDs més freqüentment instal·lats 
en tires LED són els que es troben en forma de encapsulat SMD (Surface Mount Device). Es 
solen anomenar com SMD acompanyat de dos números, indicant per exemple en el cas del 
SMD 5050 que té una mida de 50 x 50 mm. 
 

Data 
In 

1 

Data Out 
 1 4 

Figura 39 - Exemple connexions i canals 
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Figura 41 – LED SMD 5050 

 

 
Figura 42 – Detall dels tres LEDs R-G-B en un SMD 5050 

 
El voltatge consumit per un díode LED RGB dependrà de la corrent que el travessa, és per 
això que és indispensable limitar-la per no danyar el dispositiu. Si consultem per exemple el 
Datahseet d’un LED SMD 5050 RGB  (Figura 43) [8] podem veure el consum de corrent (Eix 
Y) en funció del voltatge (Eix X). 
 

 
Figura 43 – Característica I/V LED SMD 5050 RGB 
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Això ens indica que, per exemple, si el LED Blau o Verd no reben un voltatge superior a 
2.8V no produiran cap tipus de llum, i per altra banda, el límit de voltatge que poden tolerar 
és de 3.6V. En aquest cas consumiran 40mA. 
 
Per regular la brillantor de un LED (el que s’entén com dimming en anglès), podríem utilitzar 
una resistència variable (potenciòmetre) en sèrie amb un altre resistència. Però els 
inconvenients d’aquest mètode són: 
 

- Consum de corrent: el potenciòmetre i la resistència hauran de suportar el consum 
de corrent total dels LEDs que hi tinguin connectats, la qual cosa encareix i 
impossibilita tècnicament aquest mètode en LEDs de alta potència o tires LED. 
 

- El dimming de un LED ha de ser logarítmic, degut a que l’ull humà no percep els 
canvis de brillantor de manera lineal. 

 
Aquesta casuística dona peu a un mètode de dimming per polsos anomenat Pulse Width 
Modulation (PWM). 
 

 
Figura 44 - Senyal PWM 

 
El PWM consisteix en generar un senyal de freqüència i amplitud fixada però amb Duty Cycle 
variable. El DC és la quantitat de temps per la qual la senyal està en el seu valor HIGH o 
LOW i s’expressa en tant per cent, relatiu al període del senyal. En l’exemple de la Figura 44 
podem apreciar un DC de aproximadament del 25%, ja que un període sencer correspondria 
a dues divisions temporals senceres, i veiem que el senyal està una quarta part d’aquestes 
subdivisions en HIGH. Amb aquest mètode el sistema de control sempre proporciona un 
Voltatge i Corrent constants al LED, però varia la seva intensitat amb el Duty Cicle. 
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Figura 45 – Senyal PWM amb un DC del 50% aproximadament 

 
Els dimmers de LEDs i tires LED utilitzen aquesta tecnologia per regular les intensitats de les 
seves components R, G i B. Però el gran avanç que dona peu a la tecnologia de LED 
adreçable o digital, és la incorporació d’un integrat o en la tira LED (Figura 37), o en 
l’encapsulat del LED (Figura 35) que permet rebre un senyal digital de control, i controlar 
per PWM la brillantor del LED en qüestió. 
 
 

 
Figura 46 – Exemple de l’integrat W2811, capaç de controlar per PWM LEDs RGB 
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b) LED digitals i tipus de senyals 
 
La versatilitat en les tires LED digitals és en el control per PWM de la brillantor incorporat 
en cada LED. Però un altre factor interessant és com s’envia la informació als LEDs i com 
aquets la retransmeten. En molts exemples s’ha parlat de conversió Art-Net a SPI o DMX a 
SPI. La intenció d’aquest apartat és concretar en els protocols de control de LEDs adreçables.  
 
El SPI (Serial Peripheral Interface) és una especificació per a comunicació serial síncrona 
(amb clock) de poca distància amb una jerarquia de Master-Slave. Tot i que la majoria de 
controladors de LEDs s’anuncien com a “Art-Net to SPI”, no tots els LEDs funcionen amb 
el mateix protocol de control. Els dos gran grups de protocols de LED adreçables que 
existeixen són els tenen un terminal dedicat al clock (síncrons) y els que no el tenen 
(asíncrons). 
 
 

 
Figura 47 – LED adreçable APA102, control síncron.  

 

 
Figura 48 – LED adreçable WS2812B, control asíncron 
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Si comparem les dues figures anteriors, en la Figura 47 podem apreciar un LED adreçable 
amb les connexions CI, CO, DI, DO. Aquestes són: Clock In, Clock Out, Data In, Data 
Out. En canvi, en la Figura 48 podem apreciar només DI i DO. 
 
Estudiant en concret el cas del integrat APA102 [9] [10], que estaria en el grup dels síncrons, 
podem destacar les següents especificacions: 
 

- “LED frame” de 32 bits, amb 8 bits (256 nivells) pel dimming dels colors R-G-B, 5 
bits dedicats al control de la brillantor general i 3 bits amb funcionalitat desconeguda 
degut a la inintel·ligibilitat del datasheet. 
 

- Cada tramesa d’informació és precedeix d’un Start Frame de 32 bits a 0, i conclou 
amb un End Frame amb els 32 bits en 1. 

 

 
Figura 49 – Estructura d’informació APA102 

 
 
En canvi, en el cas de l’integrat WS2812B [11], en el grup dels asíncrons ens trobem amb: 
 

- Comunicació basada en codificació NZR (non-return-to-zero) 
- LED frame de 24 bits, amb 8 bits (256 nivells) pels colors R-G-B. 
- Cada LED es “queda” el primer paquet de 24 bits que rep i reenvia els següents. 
- Bitrates de l’ordre dels 800Kbps. 
- Reset de la informació cada 50microSegons. 
- 30 frames per segon en el cas de tenir fins a 1024 LEDs. 
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Figura 50 – Estructura del protocol WS2812B 

 
Així doncs els LEDs WS2812B podem veure que es retransmeten la informació en cadena, 
quedant-se un paquet de 24 bits corresponent als bits dels seus colors RGB. A més, com és 
pot veure en la Figura 51, els 8 bits corresponents al color s’envien per ordre Green – Red – 
Blue. 
 

 
Figura 51 - WS2812B: bits pels colors i estructura en cadena 

 
A trets generals, les diferencies entre protocols de LED adreçable amb clock o sense seran 
notables només en el cas de tenir tirades de píxels molt llargues. En aquest cas, es recomana 
la utilització de protocols síncrons. L’avantatge està en que amb el clock hi ha una perfecta 
sincronització entre la imatge mostrada pel primer píxel i per l’últim. En canvi, en el cas dels 
WS2811 o WS2812B, pot haver-hi desincronització, degut a la seva manera de reenviar el 
senyal entre LEDs. 
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c) Paràmetres típics de les tires LED 
 
A part de les especificacions proporcionades pels fabricants en els seus datasheets, en la 
indústria del LED existeixen molts tipus de tires de LED, o mòduls de LED adreçable. Els 
paràmetres més importants a tenir en compte per fer un LED mapping són els següents: 
 

- Voltatge i consum 
- Densitat de LEDs per metre 
- Número de LEDs que conformen un píxel (estrictament lligat amb el primer 

terme) 
 
En una tira LED, el voltatge d’alimentació per a LEDs WS2812B sol ser de 5V. Com hem 
vist anteriorment, el mòdul WS2812B integra el LED SMD 5050 i el circuit integrat de 
control, és a dir, s’encarrega del PWM i té les resistències corresponents per baixar el voltatge 
al voltatge de treball del LED. 
 
En canvi, ens podem trobar amb el cas de l’integrat WS2811, aquest es sol trobar 
externament en la tira, connectat a tres LEDs SMD5050. En aquest cas, l’alimentació de la 
tira és de 12V, ja que aquest tres LEDs  SMD5050 estaran en sèrie controlats pel PWM del 
integrat WS2811. 
 
 

 

 
Figura 52 – Comparativa WS2812B a 5V i WS2811 a 12V. 

 En el primer, un píxel és un LED, en el segon, un píxel són 3 LEDs 

 
La potència que consumirà la tira LED es calcularà en funció del nombre de LEDs que 
tingui. Normalment un LED SMD 5050 consumeix 0,2W a full brightness. Els fabricants 
produeixen tires a diferents voltatges (5V, 12V o 24V) però també en diferents densitats de 
LEDs. Entenem la densitat de LEDs com la quantitat de LEDs que té la tira per metre. 
 
Per exemple la companyia xinesa BTF Lighting fabrica en densitats de 
30/60/74/96/100/144 LEDs per metre. El consum en funció de la densitat de LED és: 
 
 
 

30LED/m 9 Watt/m 
60LED/m 18 Watt/m 
74LED/m 22 Watt/m 
96LED/m 28.8 Watt/m 
100LED/m 30  Watt/m 
144LED/m 43.2 Watt/m 

Taula 1 – Consum de potència en funció de la densitat de LEDs, tires BTF Lighting 
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Figura 53 – Comparativa densitat de LEDs en tires WS2812B 
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2. El software openLedMapper 
 
El software openLedMapper és una eina desenvolupada en C++ amb el Toolkit 
openFrameworks. L’executable per a MacOS i el codi font estan disponibles en la plataforma 
Github (github.com/albert-ka/openLedMapper). Mitjançant la GUI (Graphical User Interface) 
l’usuari pot configurar el seu controlador Art-Net, afegir tires LED, posicionar-les en la 
pantalla i enviar-hi contingut de vídeo. 
 

 
Figura 54 – Finestra principal de l’openLedMapper 

 
2.1 L’entorn openFrameworks 
 
openFrameworks (https://openframeworks.cc/) [12] es un “open source C++ Toolkit for 
creative coding”. Va ser creat el 2005, en aquell moment plataformes Open Source de 
creative codig com Processing (processing.org/), impulsat per Ben Fry, començaven a veure 
la llum, i Zach Lieberman, professor de Art de la Parsoss School of Desgn va decidir 
compartir un conjunt de llibreries de C++ amb els seus estudiants. Aquestes van tenir una 
gran acollida i van formar una comunitat de desenvolupadors i artistes.  
 
L’any 2008 va estar premiat per Ars Electronica i va ser llavors quan els desenvolupadors es 
van adonar de l’impacte del projecte, al conèixer que el projecte tenia usuaris fins i tot al 
Japó. Conjuntament amb Processing i Arduino (aquesta última basada en Processing i el 
treball de Hernando Barragán, Wiring) formen part d’un gran ecosistema de comunitats de 
creative coding i Open Source. La filosofia primordial de oF és “Do It With Others”. 
 
Per utilitzar openFrameworks hem de descarregar el conjunt de llibreries (disponibles per a 
macOS/Linux/Windows/iOS/Android/Armv6/Armv7...) i una IDE per programar en 
C++. En aquest conjunt d’eines trobarem el projectGenerator, que és la utilitat que farem servir 
per començar un projecte nou, la qual ens generarà els arxius main.cpp, ofApp.cpp i 
ofApp.h. 
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a) Estructura d’openFrameworks 
 
Quan executem un projecte programat amb openFrameworks, la nostra IDE executa el 
main.cpp, i dins d’aquest main s’executa la classe ofApp. És aquesta la que conté el codi del 
nostre projecte. L’arxiu ofApp.h (Figura 55) és on declararem les variables a utilitzar en el 
nostre programa. openFrameworks ens proporciona tres funcions principals setup( ), 
update( ) i draw( ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- setup( ): ens servirà per una configuració inicial dels elements que utilitzem en el 
nostre programa. Per exemple, configurar el framerate de l’aplicació, el color de fons, 
etc. Aquesta funció només es crida un cop en el principi de  cada execució. 
 

- update( ): funció que es crida en loop durant l’execució del programa. Ens servirà per 
actualitzar valors i fer operacions, per exemple. 
 

- draw( ): funció que es crida en loop durant l’execució del programa i ens permet 
dibuixar elements en pantalla cridant mètodes de openFrameworks que utilitzen 
openGL. 
 

Paral·lelament, disposem de funcions com keyPressed(...), mouseMoved(...), 
windowResized(...). Aquestes només es criden quan es detecta cert “event” en el nostre 
ordinador. Per exemple, per seleccionar una tira LED en el nostre programa, és útil posar el 
codi corresponent dins la funció mousePressed(...).  En el recurs ofBook es pot trobar una 
explicació molt ex ofBook/chapters/how_of_works.html  
 

class ofApp : public ofBaseApp{ 
 
 public: 
  void setup(); 
  void update(); 
  void draw(); 
 
  void keyPressed(int key); 
  void keyReleased(int key); 
  void mouseMoved(int x, int y ); 
  void mouseDragged(int x, int y, int button); 
  void mousePressed(int x, int y, int button); 
  void mouseReleased(int x, int y, int button); 
  void mouseEntered(int x, int y); 
  void mouseExited(int x, int y); 
  void windowResized(int w, int h); 
  void dragEvent(ofDragInfo dragInfo); 
  void gotMessage(ofMessage msg); 
   
}; 

Figura 55 -  Exemple del codi en l’arxiu ofApp.h 
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b) Els addons 
 
L’essència de openFrameworks és el desenvolupament d’una plataforma de forma 
col·laborativa, i un element clau són els addons. Els addons son creats pels usuaris de 
openFrameworks o desenvolupadors del core amb un propòsit concret i el codi sol estar 
allotjat a Github. Els més utilitzats passen a formar part del core de openFrameworks i són 
mantinguts amb més freqüència i per més usuaris. 
 
Els addons “independents” solen estar  recollits en el portal http://ofxaddons.com classificats 
per categories. Un exemple de addons d’openFrameworks són ofxMidi, ofxNetwork, 
ofxKinect, ofxOpenCV o ofxUI. Aquesta varietat de addons fa possible la creació de 
aplicacions amb àudio, imatge, control de hardware, interactivitat, i molt més en una sola 
plataforma de programació, i és això el que fa d’openFramewokrs un projecte versàtil per la 
comunitat artística i informàtica. 
 
Un exemple és el projecte EyeHarp, desenvolupant en el Music Technology Group per 
l’investigador Zacharias Vamvakousis. Aquest software desenvolupat amb 
openFrameworks, gratuït i open source permet tocar música a usuaris amb paràlisis cerebral 
o incapacitats motores. Utilitzant la mirada i eye trackers el programa genera Midi i permet 
tocar instruments digitals. 
 

 
Figura 56 – Concert de EyeHarp: Joel, el primer alumne del projecte, i Zacharias. 

 
2.2 Open Source i llicències 
 
Entenem per Open Source el software distribuït amb el codi font accessible i sota una 
llicència [13]. Una obra per defecte, quan és publicada pel seu autor té un copyright. El copyright  
dona a l’autor el dret de estipular en quins condicions el seu treball es pot copiar i utilitzar 
per tercers. 
 
Existeix el cas del software públic domain que estipula que la obra pertany al públic en general 
i no està protegida per lleis de propietat intel·lectual com el per exemple copyright. 
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En els projectes Open Source l’autor assigna una llicència a seu software per estipular què i 
què no pot fer l’usuari amb ell. És la llicència la que dona certs drets a l’usuari, i s’entén com 
un “contracte” entre l’autor (que és el propietari dels drets) i el usuari final. Els termes que 
es solen tractar en les llicències són el dret d’utilitzar l’obra, redistribuir-la, modificar-la, etc, 
normalment conservant els drets d’autor a no ser que es tracti de una llicència públic domain.  
 
Un dels termes que també fixen les llicències són les limitacions de garantia. Aquestes 
s’entenen com que l’autor no assegura el perfecte funcionament del software, i l’usuari ho 
assimila i accepta no prendre mesures legals per qualsevol problema derivat de la utilització 
d’aquest respecte a ell. 
 
a)Llicència MIT 
 
La llicència MIT [14] va ser creada pel Masachssestts Institute of Technology i és considerada del 
grup de les llicències permissives. Les principals característiques són la d’assignar l’autoria als 
autors originals del projecte, i les limitacions són les de merchanability, és a dir, la no garantia 
de que el software funcionarà perfectament en un context comercial de producte.  
 
Comercial use Es pot utilitzar el treball comercialment 
Modify Es poden fer  modificacions del treball original 
Distribute Es pot distribuir el codi font o l’arxiu compilat 
Sublicense Es pot incorporar el treball en altres projectes amb llicències 

més restrictives 
Private use Es pot utilitzar per a ús privat 
Liability and 
warranty 

Sense garantia ni dret a reclamació a l’autor en cas de problemes, 
normalment s’utilitza el terme provided “as is”. 

Taula 2 – Termes generals de la llicència MIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Un exemple de codi sota llicència MIT és openFramewoks. Aquest es pot incloure en 
software comercial tancat sempre i quan es mostri el disclamer de la Figura 57, com és el cas 
per exemple de l’empresa Protopixel, que mostra aquest disclamer en la End User License 
Agreement (EULA). 

Copyright <YEAR> <COPYRIGHT HOLDER> 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy 
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal 
in the Software without restriction, including without limitation the rights 
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell 
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is 
furnished to do so, subject to the following conditions: 

The above copyright notice and this permission notice shall be included in 
all copies or substantial portions of the Software. 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR 
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE 
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER 

LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, 
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE 

SOFTWARE. 

Figura 57 – Exemple Llicència MIT 
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b)Llicència GNU General Public License v3.0 
 
La llicència GNU GPL v3.0 és una llicència de la Free Software Fundation (fsf.org/). Es 
considera llicència copyleft, en el sentit de que fomenta l’ús i el dret a copiar i utilitzar el codi 
a tothom. Però la imposició més important d’aquesta llicència és l’obligatorietat de conservar-
la duran tota la “cadena” de modificacions que pugui rebre. És a dir, si algú utilitza un 
software sota GNU GPL v3.0, i en fa una altra versió, té dret a distribuir-la, fins i tot cobrar 
per la distribució, però aquesta sempre ha de continuar oberta sota la GPL v3.0. Aquesta 
filosofia pretén continuar la cadena del software lliure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’openLedMapper té una llicència GNU GPL v3.0 que es pot consultar complerta en 
l’apartat LICENSE del repositori de Github https://github.com/albert-
ka/openLedMapper/blob/master/LICENSE. 
 

 
Figura 59 -  La llicència GNU GPL v3.0 inclou dues condicions claus, Disclose source i Same license 

 
2.3 L’openLedMapper 
 
Com ja s’ha introduït en l’apartat 1.1, l’openLedMaper és un software Open Source que fa 
de pont entre una font de vídeo i un controlador Art-Net de LEDs adreçables. Es nodreix 
de diferents addons de la comunitat openFrameworks per rebre la font de vídeo, fer la lectura 
dels píxels de la GPU, comunicar-se per xarxa amb el controlador, enviar la informació en 
forma de paquets Art-Net, i per últim, permetre el control de l’usuari mitjançant una GUI 
(Graphical User Interface). 
 
Els addons utilitzats i la seva corresponent funcionalitat son: 
 
ofxSyphon Permet internament rebre vídeo en temps 

real d’altres aplicacions: After Effects, VLC 
o Processing, oF, etc. Utilitza el framework 
Syphon (Open Source). 

ofxFastFboReader Utilitat que permet llegir píxels de la GPU 
de manera ràpida, utilitzant Pixel Buffer 
Objects. Treballa amb la font de vídeo de 
Syphon. 

For example, if you distribute copies of such a program, whether 
gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same 
freedoms that you received.  You must make sure that they, too, 
receive or can get the source code.  And you must show them these 
terms so they know their rights. 

 
Figura 58 - Exemple fragment GNU GPL v3.0 
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ofxNetwork Addon que permet la comunicació per 
xarxa amb protocol TCP o UDP. 

ofxArtnet Addon que permet enviar paquets de Art-
Net a un controlador amb un IP específica 
(Unicast) i en diferents universos. 

ofxImGui Grafical User Interface migrada a 
openFrameworks del projecte ImGui. 
Optimitzada per no afectar al framerate de 
l’aplicació. 

Taula 3 – Addons utilitzats a l’openLedMapper 

En conjunt tots aquests addons proporcionen totes les funcionalitats necessàries per cobrir 
des de la interacció amb l’usuari, fins al control del hardware final. 
 
L’esquema general del funcionament seria el següent: 
 

 
En aquest cas podem veure una animació generada en After Effects, que s’envia al nostre 
software mitjançant Syphon. En el software trobem quatre fixtures de tires LED amb els seus 
respectius universos i canals assignats. Els píxels de l’animació de la barra blanca que passen 
per damunt de píxels de fixtures són ordenats en trames de Art-Net i enviats al controlador 
BC-204 mitjançant un cable de Ethernet. El controlador tradueix la informació Art-Net a 
SPI per al control dels LEDs.  
 
La utilitat que té modificar la mida i forma dels nostres fixtures de LEDs és prototipar 
l’animació real. En aquest cas doncs, suposaríem que tenim una estructura de LEDs en forma 
de creu, i amb dues barres verticals com es mostra en l’aplicació. Si les nostres tires de LED 
son de 60LEDs per metre, però de 3LEDs per píxel, ens trobaríem amb que aquestes barres 
serien de 2 metres de longitud (veure apartat 1.3c). 
 
 

Figura 60 – Exemple de setup per un LED mapping amb After Effects 

Syphon 

Ethernet 

SPI 
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El procés que haurà de seguir l’usuari per configurar aquest LED mapping és el següent: 
 
1 – Executar l’aplicació: 
 

 
Figura 61 – Icona de l’executables d’openFrameworks, personalitzable per l’usuari si es desitja 

2 – Configurar la IP del controlador Art-Net, i el número màxim d’universos que utilitzarà: 
 

 
Figura 62 - Configuració IP. L'ordinador haurà d'estar en el mateix rang d'IPs 

3 – Activar l’entrada de Syphon amb el botó “Swap SYPHON” 
 

 
Figura 63 – Animació provinent de After Effects per Syphon 
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4 – El següent pas és pre-configurar quin tipus de fixture LED utilitzarem, podem especificar 
el número de LEDs (píxels), el primer univers i el primer canal. Automàticament la següent 
fixture tindrà un Start Channel consecutiu a l’últim canal del fixture  anterior (concepte explicat 
en l’apartat 1.3). 
 

 
Figura 64 – Part de la GUI corresponent al set up del fixture LED 

5 – Amb el botó Add New Fixture apareix en pantalla un arrengament de cercles, representant 
una tira LED on cada cercle és el un píxel. En aquest moment l’usuari pot interaccionar amb 
la tira LED i posicionar-la on desitja. 
 

 
Figura 65 – Tira LED de 100 píxels, mentre està seleccionada es mostra en vermell i es pot moure pels dos extrems. 
6 – Si ho desitja, l’usuari podrà comprovar quin aspecte tindrà la seva instal·lació de LED 
mapping en dos dimensions amb els Drawing Modes Circle + Color i Only Color. Aquests 
mostren una simulació del mapping omplint amb el color del píxel corresponent el cercle 
que el representa.  
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Figura 66 – Simulació “Only Color” del mapping mostrat en la Figura 53 

 
7 – Altres funcionalitats a les quals l’usuari té accés amb la 
GUI (Figura 67) són “Syphon fullscreen”, que ajusta la font 
de Syphon a la mida de la finestra, i les opcions de 
Menu/Save as/Open i Edit Fixture que a data de la 
elaboració d’aquest document estan parcialment 
implementades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les següents subdivisions d’aquest apartat tenen com a 
objectiu explicar el procés del desenvolupament d’aquest 
software, conjuntament amb els challenges afrontats. 
L’enfocament ha estat Bottom-up, en el sentit de que s’ha 
implementat en primer cas funcionalitats individuals i 
concretes que després s’han integrat per formar components 
més grans, que finalment han culminat amb la creació de la 
GUI, element indispensable per a que algú sense 
coneixements de entorns de programació utilitzi el software. 
 
 

Figura 67 – Detall de la GUI 
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a) La font de vídeo: ofxSyphon 
 
Syphon (syphon.v002.info/) [15] és una tecnologia Open Source que permet compartir frames 
de vídeo entre aplicacions en MacOs (l’eina equivalent en Windows és Spout). Està dissenyat 
per compartir frames en la GPU, i optimitza els algoritmes per aconseguir el millor framerate 
possible. Un gran conjunt d’aplicacions (tant Open Source com de codi tancat) suporten 
Syphon. Entre elles es troben aplicacions de vídeo mapping, creative coding, i de show en directe 
tals com QLab, Resolume Arena, Protopixel Create, MadMapper, Adobe After Effects, 
Cinema 4D, Touch Designer , Unity o Pure Data entre d’altres. 
 
La utilitat de Syphon en aquest projecte és:  
 

- Primer, permetre el prototipatge dels contingut de vídeo amb After Effects i a la 
vegada permetre a l’usuari fer de  VJ (Vídeo Jockey). Això és possible utilitzant un 
software específic per a això i en temps real. 
 

- Segon, delegar la programació dels continguts en cas de tractar-se d’instalacions fixes 
(reproducció en instal·lacions cada “x” minuts o hores, o en loop. En aquest cas es 
poden utilitzar softwares com VLC Player (el famós reproductor de vídeo, té una 
versió que envia per Syphon) o QLab (software d’espectacle que permet seqüenciar 
temporalment continguts de vídeo o imatge). 

 
L’addon de Syphon per a openFrameworks està creat per l’usuari astellato 
(github.com/astellato/ofxSyphon). Per utilitzar-lo hem de crear un objecte 
ofxSyphonServerDirectory i ofxSyphonClient. L’addon també ens proporciona 
funcions per detectar quan un nou programa està enviant Syphon i avisar a l’usuari. 
 
Un dels mètodes interessants per la lectura d’un stream de Syphon és el getTexture(). Això 
ens permet treballar amb ofTexture. Aquest objecte de openFrameworks és un warper de 
textures de OpenGL (una llibreria Open Source per produir gràfics en la GPU) que ens 
permet guardar molts frames en un framebuffer ofFbo. 
 

 
Figura 68 – Lectura de la font de vídeo en un FBO (Frame Buffer Object) 

Però el següent pas és el d’extreure píxels concrets d’aquest Fbo (GPU) i passar-los a la CPU. 
Aquest és un procés delicat que pot bloquejar la gràfica i fer decaure el framerate de manera 
dràstica.  Per exemple, utilitzant glReadPixels(), bloquegem el renderitzat de la GPU en cada 
crida. El següent apartat explica com resoldre aquesta causística.  



 

 40 

b) La lectura dels píxels: ofxFastFboReader 
 
Un dels dilemes que es presenten en aquest software tenen a veure amb la transferència 
d’informació entre GPU i CPU. L’objectiu és agafar la informació de la GPU (els píxels que 
volem llegir de Syphon), i enviar-los cap a la memòria de la CPU per transmetre’ls com a 
trames de Art-Net. 
 
Una manera de llegir píxels del FBO és utilitzant la funció glReadPixels( ). El primer intent 
de lectura de píxels, es va fer una crida a glReadPixels( ) per cada un dels píxels d’una tira 
LED. Això va resultar en un decrement del framerate fins a valors per sota dels 10 frames per 
segon. El motiu va resultar ser que moltes crides per part de la CPU a la funció glReadPixels() 
bloquejava la pipeline de la GPU. 
 
La solució radica en la utilització de Pixel Buffer Objects [16]. Citant de la referència XX de 
la Bibliografia: “The main advantage of PBO is fast pixel data transfer to and from a graphics card 
through DMA (Direct Memory Access) without involing CPU cycles”. 
 
L’addon ofxFastFboReader (github.com/satoruhiga/ofxFastFboReader)  proporciona 
funcionalitats per a una lectura ràpida de Fbo a PBO, i retorna els píxels de la pantalla en un 
contenidor del tipus ofPixels (dissenyat per treballar amb blocs de píxels en format de 
8bits, i en la memòria gestionada per la CPU). Posteriorment, podrem passar els 
screenPixels a les nostres tires LED sense alentir la lectura dels frames de vídeo.  
 
Una altra mode de funcionament de té l’addon és el de llegir de manera asíncrona. Això és 
utilitzant dos PBOs i llegint-los en frames no consecutius. 
 

 
Figura 69 - Lectura asíncrona de PBOs 

 

 
Figura 70 – readToPixels passa els píxels del Fbo a screenPixels 
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c) La classe LedStrip i els seus mètodes 
 
El paradigma de la POO (Programació Orientada a Objectes) es presenta com un model 
basat en els objectes. Aquests contenen certs atributs i propietats i també mètodes que ens 
permeten accedir-hi i modificar-los.  
 
Pensant en una tira de LED física, situada damunt d’una superfície, ens ve al cap que aquesta 
té una posició determinada per dos punts, el del principi, i el del final. També té una llargada, 
en metres per exemple. Veurem també que genera uns colors per cada un dels LEDs que té, 
així doncs tindrà també uns píxels que varien de intensitat les seves components R-G-B. 
 

 
L’abstracció del món físic al món virtual i la POO faciliten el procés de desenvolupament 
en aquest cas, de la classe LedStrip. Els atributs que tindrà seran semblants als que té en el 
món real. Per exemple (veure arxiu LedStrip.h):  
 
ofvec2f  x1y1 Posició inicial, punt on comença la tira LED. 
ofvec2f x2y2 Posició final, fins on arriba la tira LED. 
int numLeds Número de LEDs, relacionat amb la densitat de LEDs per metre 

que proposa el fabricant. 
int radius El radi dels cercles que representen els seus píxels, semblant al 

feix de llum circular que fan els LEDs. 
float length Semblant a la llargada que té la tira en centímetres. 
float stepX Increments en l’eix X que faríem per dibuixar la tira en una 

graella de paper, per exemple. 
float stepY Increments en l’eix Y que faríem per dibuixar la tira en una 

graella de paper. 
int stripID Identificador que ficaríem a la tira, numerada per exemple, en 

funció de quantes en tinguem. 
int firstCh Primer canal que tindrà el primer LED, com s’ha explicat en 

l’apartat 1.3, en funció dels LEDs que el precedeixin en la 
connexió. 

int lastCh Últim canal, relatiu el número de LEDs que conté la tira. 
int firstUn En cas de utilitzar més d’un univers, el primer. 
int lastUn En cas d’utilitzar més d’un univers, el últim. 

Figura 71 – L’objecte (instàncies) en el paradigma de la POO, i l’objecte físic real 
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int numCh Número de canals DMX  a utilitzar per controlar els seus píxels, 
de 0 a 255 i tres vegades numCh en cas de tires RGB. 

vector<ledPixel> 
myLedStripPixels 

Arrangament de la estructura ledPixel, a l’hora de tallar la tira, en 
funció de la seva llargada contindrà més LEDs o menys, 
cadascun amb una posició física i un color a mostrar. 

vector 
<ledStripChannels> 
myLedStripChannels 

Els canals R-G-B corresponents als nostres LEDS. 

Taula 4 – Atributs classe LedStrip 

Aquets són els atributs que tindran les nostres instàncies de la classe LedStrip, i el seu possible 
comparatiu en el món real.  
 
Però de la mateixa manera que manipularem la nostra tira de LEDs, la mourem de lloc, li 
voldrem canviar el color, la tallarem en diferents llargades, etc, el nostre software modificarà 
les instancies de les nostres tires amb diferents mètodes. 
 
void setup L’equivalent a determinar quants LEDs tindrà i en 

quina posició de la “cadena” estarà (primer canal i 
univers). 

void setID Numeració per identificar-la 
void setPosition En quina posició la fiquem, determinada pels dos 

extrems. 
void setChUn Modificació del primer canal i univers, en cas de 

connectar-la en un altre punt de la cadena. 
void move Moure-la per un dels dos extrems 
void mouseInside Detectar si hem ficat el cursor damunt i 

conseqüentment la podem moure. 
void drawNoFill Mostrar la seva representació en pantalla com un 

cercle “vuit”. 
void drawColor Mostrar la seva representació en pantalla com un 

cercle amb el color corresponent al píxel. 
void drawLine Mostrar-la en pantalla com una línia, sense 

representació dels píxels. 
int getId Llegir quin identificar li hem posat. 
int getNumCh Llegir la quantitat de canals que ocupa. 
int getNumLeds Llegir la quantitat de LEDs que té. 
pair<int,int> getFirstChFirstUn Llegir el primer canal i univers. 
pair<int,int> getLastChLastUn Llegir l’ultim. Canal i univers. 
pair<int,int> getNextStripChUn Calcular quin ha de ser el primer canal i univers de 

la primera la següent tira a connectar a la cadena. 
vector<ledStripChannels> 
getChannels 

Obtenir tots els canals amb els valors dels colors R-
G-B que té la tira. 

Taula 5 – Mètodes classe LedStrip 
 
Combinant totes aquestes eines, conjuntament amb els mètodes i funcions que ofereix 
openFrameworks, podem llegir els píxels per pantalla, guardar-los en la tira LED que els 
correspongui, concatenar les dades en canals DMX i Universos, i enviar-les per Art-Net. El 
següent apartat pretén explicar quin és el flux d’informació en el software quan l’usuari 
interacciona amb ell. 
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d) El flux de dades en l’update( ) i draw( ) 
 
Els “triggers” o desencadenants de la majoria de les accions es troben en la funció 
ofApp::draw( ) de openFrameworks. És així degut a que la GUI està situada en aquesta 
part del codi i és qui rep les interaccions de l’usuari. Tot i que els event handlers també juguen 
un rol important en les interaccions de tipus moure la tira, i seleccionar-la, entre d’altres. 
 

A continuació es mostra què desencadenen les accions de l’usuari 
en el moment d’interaccionar amb la GUI. 
 

ofApp::draw( ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Save Controller Crida a la funció 
setupArtnet 

Aquesta guarda un element 
per cada univers en el vector 
artnetController i també 
afegeix un element per 
univers en 
myControllerUniverses 

Figura 72 – Elements de la 
GUI 

Drawing Modes Actualitzem la 
variable drawMode 

En funció de quin valor té drawMode, 
es crida drawColor, drawNoFill o 
drawLine per cada element del vector 
myLedStrips. També reben el flag de la 
tira seleccionada actualment per 
dibuixar-la en vermell. 

Swap SYPHON Crida a la funció 
swapSyphon 

Aquesta comprova si hi ha 
més fonts de vídeo en el 
directori de Syphon, si és 
així, mostra la següent font. 

Syphon 
fullscreen 

Canvia la variable 
boleana resizeMode 

En el draw, si és true, ajustarà 
la mida del vídeo a 1280x800 
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Però, a part de les accions desencadenades per interaccions de l’usuari amb la GUI, en 
aquesta part del programa també s’executen en loop els mètodes per dibuixar la font de vídeo 
(Syphon) i la representació gràfica de les LedStrip (drawColor, drawNoFill, etc). 
 

ofApp::update( ) 
 
Paral·lelament, és en el loop update()on s’actualitzen les variables de les nostres instàncies. 
Per cada frame s’executen les següents instruccions seqüencialment (veure arxiu ofApp.cpp): 
 

- Es rep la font de vídeo i s’extreuen els píxels de la CPU a la GPU amb getTexture() 
i readToPixels(). 

 
- Per cada element del nostre vector de myLedStrips cridem al mètode readPixels, 

aquest rep tots els píxels de la pantalla però guarda només els que estan en les 
coordenades corresponents als seus LEDs. 
 

- També, per cada element de myLedStrips, recuperem els píxels que ha adquirit en 
el pas previ, i els encadenem en els vectors encarregats d’enviar els universos de Art-
Net, en aquest cas myControllersUniverses. 
 

- Finalment, en aquesta iteració del loop update( ) l’últim pas és enviar totes les 
cadenes de universos cap al controlador Art-Net. Això és possible amb el mètode 
sendArtnet( ) de l’objecte artnetController  (addon ofxArtnet). Aquest rep una 
seqüència de 512 canals i els envia per UDP en paquets Art-Net. 

 
 

ofApp:: mousePressed( ) / ofApp::mouseDragged( ) 
ofApp::keyPressed( ) 

 
Els event handlers d’openFrameworks són les funcions que ens permeten completar la 
interacció de l’usuari amb el programa. S’executen només quan certes coses passen en el 
sistema. Respectivament, quan premem el ratolí, l’arrastrem o premem una teclat. Són 
indispensable perquè ens faciliten la interacció per a: 
 

- Seleccionar una tira LED. Si el ratolí està en estat mousePressed comprovarem si 
les coordenades d’aquest estan dins d’algun dels cercles de la nostra tira (mètode 
mouseInside()). En cas afirmatiu, guardarem la ID de la tira com a ledStripFlag. 

 
 
 

NumLEDs 
StartUniverse 
StartChannel 

Modifiquen 
respectivament aquestes 
variables globals auxiliars 

Add Nex Fixture 
Afegeix un nou 
element al vector 
myLedStrips 

Automàticament es crea una 
instància de LedStrip() i es crida el 
mètode setup() per assignar-li les 
seves característiques. 
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- Moure la nostra tira. Si detectem un event mouseDragged( ),cridarem al mètode 
move() de la tira que actualment apunta el nostre ledStripFlag. Això ens permet 
moure només la tira que està en color vermell (la que hem seleccionat prèviament). 
 

- Per últim, keyPressed s’executa quan premem una tecla del teclat i ens informa de 
quina es tracta. En aqueta funció, comprovem si l’usuari prèviament havia seleccionat 
una tira (el ledStripFlag apunta a alguna tira) i si és el cas, en prémer la tecla Delete 
del teclat (OF_KEY_DEL), eliminarà aquella tira LED del vector. 

 
 
e) La GUI: ImGui 
 
Un dels últims elements a incorporar en el programa és la Graphical User Interface (GUI). 
Si volem distribuir un software que es pugui executar i utilitzar sense coneixements de 
programació ni ús de IDEs és indispensable que la GUI accedeixi als mètodes i variables 
necessàries amb la interacció per teclat i ratolí. 
 
ImGui és una llibreria de C++ gratuïta i Open Source creada per l’usuari de Github Ocornut 
(github.com/ocornut/imgui). Ha estat portada a la plataforma openFrameworks per l’usuari 
jvcleave (github.com/jvcleave/ofxImGui). Permet crear diferents tipus d’elements com: 
 
 

- ImGui::Text(“ ”) :  Sortida de text. 
- ImGui::Button(“ ”) : Crea un botó, quan el premem retorna un true. Es pot ficar 

en un statment if(ImGui::Button (“ ”)) per cridar certes línies de codi. 
- ImGui::InputText(“ ”) : Permet llegir un text entrat per teclat i guardar-lo en un 

string. Per exemple utilitzat per guardar la IP del nostre Art-Net controller. 
- ImGui::BeginMenu() / ImGui::MenuItem() / ImGui::EndMenu() : mètodes 

per crear, obrir i tancar un Menú d’usuari i afegir-hi elements.  
 
 

 
Figura 73 – Exemple de l’ús de ImGui en l’openLedMapper 
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3. Conclusions 
 
3.1 La filosofia de l’Open Source 
 
La realització d’aquest Treball Final de Grau ha estat molt útil com a introducció a la 
programació en C++ i l’entorn openFrameworks. L’utilització de “peçes” de codi d’altres 
usuaris d’aquest framework han fet possible el fet d’arribar a un resultat final funcional. Això 
fa notable el valor que aporta el programari Open Source a la societat, i la importància de 
fomentar la cadena del codi lliure, tal com pretén la llicència GNU GPL v3.0.  
 
3.2  Limitacions del software 
 
Ara bé, un dels problemes en el desenvolupament del software han estat estrictament lligats 
amb el framerate  de l’aplicació. Al tractar-se d’una aplicació que processa informació de vídeo 
en temps real, la programació de certes parts del codi de manera no optimitzada, provoquen 
que l’aplicació consumeixi una quantitat de recursos més elevada que les seves homònimes, 
i fins i tot en certs casos, s’aturi l’execució. 
 
Això limita el software a aplicacions de testeig i prototipatge per a estudiants i aficionats, 
però impossibilita la utilització d’aquest en entorns professionals amb una gran quantitat de 
fixtures de LEDs.  
 
3.3 Propòsit general i específic 
 
El propòsit general d’aquest treball final de grau, el qual ha estat aportar una alternativa 
totalment gratuïta al software presentat en l’apartat 1.2 podem dir que s’ha assolit, però tenint 
en compte les limitacions de l’apartat anterior. També remarcar el propòsit específic d’aquest 
document, què és fer un estudi de l’estat de l’art d’aquesta tècnica artística, i del conjunt de 
protocols i qüestions tècniques que implica. 
 
3.4 Futures línies de desenvolupament 
 
Les futures línies de desenvolupament tenen com a objectiu: 
 

- Optimitzar els problemes de framerate, per poder fer d’aquesta peça de codi una eina 
professionalment usable i comparable a les seves homònimes presentades en la 
introducció. 
 

- Implementar les funcionalitats pendents, descrites en aquest document, com l’opció 
de guardar el setup de tires en un arxiu XML, o editar les seves propietats un cop 
creades. 
 

- Afegir funcionalitats per crear continguts de vídeo personalitzats i modificables a 
temps real, basats en shaders, per poder utilitzar el software de manera stand-alone i 
controlar l’espectacle  

 
- Crear una comunitat de programadors i aficionats a la il·luminació LED, per 

documentar millor la tècnica del LED mapping i millorar el software en diferents 
aspectes concrets com per exemple la UX (User Experience). 
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