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Col·laboracions 
Aquest projecte neix de la voluntat d’analitzar quelcom que fem servir de forma intensiva 
com a mitjà de comunicació en el nostre dia a dia. Eines com les aplicacions de missatgeria 
instantània es fan servir quotidianament i tenen la seva rèplica en el mercat empresarial 
com a facilitador per a la col·laboració dels equips de treball. La mobilitat ha estat un factor 
clau a l’hora d’entendre perquè s’han imposat a tot arreu. 

Aquest treball s’ha realitzat de forma autònoma fent recerca de fonts públiques, 
bàsicament Internet, per copsar l’estat de l’art en el mercat corporatiu d’aquest tipus de 
solucions. 

S’ha comptat amb la col·laboració dels fabricants Cisco, Alcatel-Lucent i Unify, així com 
del departament d’Enginyeria de Clients de Telefónica que ha ajudat en la orientació i 
estimació de solucions de Comunicacions Unificades per a Empreses. 

Des d’aquest apartat vull agrair la col·laboració a aquestes empreses per poder dur a 
terme aquest estudi. 
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Resum del Projecte 
Estudi de viabilitat en l’ús de tecnologies NFV/SDN  per la implementació de projectes de 
comunicacions unificades (CU) dins l’entorn empresarial. S’analitzarà mitjançant un cas 
pràctic de implantació d’un entorn de CU en una empresa tipus, si les solucions NFV/SDN 
disponibles actualment al mercat, adaptades a aquest tipus de projectes, poden competir 
amb les implementacions clàssiques que s’han vingut desplegant fins ara.  
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Resumen del Proyecto 
Estudio de viabilidad en el uso de tecnologías NFV/SDN para la implementación de 
proyectos de comunicaciones unificadas (CU) dentro del entorno empresarial. Se analizará 
mediante un caso práctico de implantación de un entorno de CU en una empresa tipo, si 
las soluciones NFV/SDN disponibles actualmente en el mercado, adaptadas a este tipo de 
proyectos, pueden competir con las implementaciones clásicas que se han venido 
desplegando hasta ahora. 
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Abstract 
Feasibility study on the use of NFV/SDN technologies for the implementation of unified 
communications (UC) projects in a business environment. It will analyze, through a case 
study of implantation of a UC environment in a standard company, whether NFV / SDN 
solutions currently available in the market adapted to this type of projects, can compete 
with the classical implementations that have been deployed so far. 
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1 Introducció 

1.1 Context del projecte 

Tal com defineix Gartner, companyia líder a nivell mundial en consultoria i recerca en 
tecnologies de la informació, les solucions de comunicacions unificades (CU) engloben els 
productes (equipament, software i serveis) que faciliten l’ús interactiu de múltiples 
mètodes de comunicacions empresarials. Això inclou el control, la gestió i la integració 
d’aquest mètodes de comunicació. També considera els canals de comunicació (mèdia), 
xarxes i sistemes, així com les aplicacions de negoci, i en alguns casos, els terminals i 
aplicacions de consum. 

Fa 10 anys, els venedors de sistemes de col·laboració empresarial com IBM i Microsoft i 
els venedors de plataformes de comunicacions corporatives com Cisco, Alcatel-Lucent o 
Unify tenien unes fronteres molt definides. Des de fa almenys 7 anys, gràcies al moviment 
dels dos blocs de fabricants, les fronteres han deixat d’existir, incorporant funcionalitats 
de col·laboració (missatgeria instantània, per exemple) a les comunicacions unificades i 
funcionalitats de comunicacions unificades (per exemple, veu) a les solucions de 
col·laboració. 

Es parla doncs de sistemes de comunicacions corporatives que permeten funcionalitats de 
valor afegit pels usuaris i que són gestionades per un mateix sistema. 

Algunes de les funcionalitats de CU que incorporen les plataformes corporatives de veu 
són 

• Presència: la plataforma mostra a l’usuari que ho consulta l’estat de disponibilitat 
de l’usuari amb el que vol comunicar, abans de que es produeixi aquesta 
(disponible, ocupat, no molestar). 

• Mobilitat: capacitat de fer servir les funcionalitats de comunicacions unificades 
dintre i fora de la xarxa corporativa, sigui per LAN de l’empresa, WiFi, connexió 
remota a intranet o xarxes mòbils. 

• Multidispositiu: permet utilitzar comunicacions unificades des de diversos tipus de 
dispositius, siguin ordinadors personals, tauletes o mòbils. 

• Missatgeria instantània: comunicació via diàlegs interactius (xats) sense limitació 
de caràcters i amb capacitat de transmetre arxius i símbols. Permet fer xats en 
grup amb més d’un usuari.  

• Número únic: les comunicacions de veu són enviades a l’usuari amb un únic 
número, independentment del nombre de dispositius que tingui. En funció del 
fabricant, permeten aplicar una lògica concreta sobre quin dispositiu i quan 
s’adrecen les trucades. 

• Bústia de veu integrada: integració de la bústia de veu fixa de la plataforma de 
veu corporativa associada al terminal fix d’usuari amb la bústia de veu mòbil. 
Permet l’enviament i comunicació al client de correu electrònic de les notificacions, 
annexant el contingut del missatge enregistrat en un arxiu d’àudio. 
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• Videoconferència: comunicacions de vídeo entre els usuaris sense necessitat de 
tenir un equipament de sala específic. En funció dels sistemes, permeten 
comunicacions de vídeo de 1 usuari amb 1 usuari o de 1 usuari a N usuaris, essent 
necessari en aquests casos, recursos de multivideoconferència. 

• Integració amb aplicatius de negoci: capacitat d’integració en els aplicatius de 
negoci de l’empresa de forma que l’usuari no necessiti cridar un aplicatiu extern a 
l’hora de fer servir les CU. 

• Integració amb l’ofimàtica de Windows: possibilitat de fer servir comunicacions 
unificades des de la suite ofimàtica de Windows (Excel, PowerPoint, Word) sense 
haver de fer una crida a un aplicatiu extern. 

• Softphone: funcionalitats de telèfon virtual per fer trucades de veu IP des del PC, 
la tauleta o el mòbil. 

• Col·laboració web: capacitat d’intercanvi a través del navegador de vídeo, àudio, 
xat i continguts del PC amb un usuari remot, de forma que tothom pot compartir 
els continguts a l’hora que s’efectua la comunicació. 

• Click to call: funcionalitat que permet cursar una trucada IP des de l’ordinador 
mitjançant un clic del ratolí del PC, sense haver de llençar cap aplicatiu. 

• Desktop sharing: compartició de l’escriptori tauleta o PC dels usuaris en 
comunicació. 

El mercat global de CU està creixent a pas decidit, gràcies en part al creixement del serveis 
de CU cloud com a servei (UCaaS: Unified Communications as a Service). 

Segons publica Infonetics 1 al VoIP and UC Services and Subscribers report del 2014, 
s’espera que el mercat de telefonia sobre IP (ToIP) i serveis de CU arribi als 88.000 milions 
de dòlars al 2018, sobretot per l’adopció en l’entorn empresarial dels serveis de trunking 
SIP (connectivitat IP a la xarxa PSTN que poden facilitar l’optimització dels accessos a la 
xarxa pública quan es despleguen infraestructures de CU) i serveis cloud, tant a les grans 
corporacions com a les Pimes. 

El cost d’implantació, propietat i operació dels sistemes de ToIP ha caigut un 28% segons 
un informe de Nemertes Research publicat fa un any, en base a entrevistes i qüestionaris 
web. Aquesta reducció de costos compensa parcialment l’augment dels costos associats a 
la implantació de solucions de CU, que s’expliquen per la demanda i major ús d’aquest 
tipus de solucions en el mercat empresarial. 

Però, per què està succeint ara aquest impuls en l’adopció de les CU en el món empresarial, 
si és una tecnologia present fa més de 10 anys? 

Doncs segons The Yankee Group 2, “la convergència de dispositius mòbils innovadors d’alta 
qualitat, les xarxes IP, l’accés sense cables en qualsevol lloc i les comunicacions unificades 
han creat un escenari de tempesta perfecta que canviarà les regles del joc” 

                                                      

1 Infonetics forecasts VoIP and unified communications services to grow to $88 billion market by 2018. Myers, 
Diane . Infonetics. Abril 2014. 

2 Mobility Powers the Next Wave of Growth for Unified Communications. Kerravala, Zeus. Yankee group. June 
2010. 
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Gran part d’aquest dinamisme del mercat l’estan provocant els nous actors d’aplicacions 
OTT (Over-The-Top) que han simplificat i universalitzat les interfícies d’usuari amb un 
creixement espectacular: Facebook Messenger, WhatsApp, Skype, Hangouts, Line, 
ChatMe,...la llista és creixent i dinàmica en base a adquisicions. 

Al desembre del 2013, Skype ja havia tret a les operadores el 40% del tràfic telefònic 
internacional a les operadores a Espanya 3 

 

Figura 1.1- Evolució dels ingressos de la telefonia fixa comparada amb Skype 

A més, Microsoft va comprar Skype al 2011 per 8.500 milions de dòlars, el que ha suposat 
que l’aplicació aprofités els canals de Microsoft per expandir-se encara més, per exemple 
gràcies a la incorporació d’aquest software a tots els ordinadors equipats amb Windows 
des de la versió 8.1 i a la consola de videojocs Xbox. 

En paral·lel, Whatsapp amb el seu sistema de comunicació amb capacitat d’enviament i 
recepció de missatges de forma gratuïta mitjançant les principals plataformes de telefonia, 
s’ha convertit en pocs anys en un dels fenòmens més destacables de la indústria. 

Segons l’informe 4 de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), 
corresponent al tercer trimestre del 2013, els operadors de mòbils han reduït el 41,8% els 

                                                      

3 Skype arrebata a las telecos el 40% del tráfico telefónico internacional. Lorenzo, Antonio. El economista. 
Gener 2014. 
4 Whatsapp devora más del 40% de los ingresos de los SMS en un año. Lorenzo, Antonio. El Economista. 
Desembre 2013. 
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seus ingressos per missatgeria curta SMS en els darrers dotze mesos del 2013, i si es 
miren les xifres de dos anys abans, arriba a un 60% de reducció. 

Tot aquest creixement en rellevància de Whatsapp dintre del mercat tradicional dels 
operadors, ve acompanyat per un creixement d’usuaris exponencial. WhatsApp ha assolit 
la xifra de 800 milions d’usuaris actius al mes durant l’abril de 2015. Whatsapp confirma 
així el seu lideratge en les aplicacions de missatgeria instantània, fins i tot per davant 
Facebook Messenger 5. 

Whatsapp ha anat incorporant noves funcionalitats davant la competència d’altres OTT 
com Skype, Line o WeChat. Recentment ha incorporat de forma definitiva pels usuaris 
d’Android i IOS trucades de veu a través del tràfic de dades.  

Altres factors tecnològics com la virtualització en la implantació dels subsistemes han 
ajudat a optimitzar part dels costos tradicionals en els projectes de CU. Pràcticament la 
majoria de fabricants de referència ofereixen solucions virtualitzades dels seus 
equipaments, tant a les configuracions on-premises (en equips i instal·lacions del client) 
com cloud. 

Una de les problemàtiques en la implantació dels projectes de CU és la gestió d’aquest 
projecte com una transformació del lloc de treball i dispositius TI de l’usuari, que comporta 
la distribució de paquets de software de CU als dispositius dels usuaris, instal·lació, 
manteniment i compatibilitat de versions de software.  

Per fer front a aquest problema s’està accelerant la consolidació de tecnologies basades 
en WebRTC (www.webrtc.org) que pràcticament tots els fabricants de CU contemplen com 
a evolució de les seves plataformes de CU. Cisco ha posat a disposició dels usuaris Spark 
(web.ciscospark.com) i contempla la seva sortida al mercat en breu, com una opció més 
de CU amb format WebRTC. Unify (abans formalment Siemens Enterprise 
Communications) per la seva banda ha llançat Circuit (www.yourcircuit.com). 

WebRTC és un projecte obert i gratuït que proveeix aplicacions mòbils i navegadors amb 
capacitats de comunicacions RTC (Real Time Communications) via simples API, 
aconseguint una interfície simple, streaming de vídeo en temps real de tots els 
participants, compartició d’escriptori i possibilitats de missatgeria instantània, entre 
d’altres capacitats. 

Google, Microsoft i Apple estan involucrats encara que no alineats en els 
desenvolupaments dels estàndards. Google especialment ha fet significants esforços per 
avançar en aquesta tecnologia pel seu interès en que el navegador preferit sigui Chrome, 
i que això de retruc li mantingui els ingressos en el mercat publicitari. 

Google va començar en aquest projecte fa uns anys amb l’objectiu d’habilitar aplicacions 
RTC d’alta qualitat i enriquides tant per navegadors, plataformes mòbils i servidors, 
permetent que es comuniquin mitjançant un conjunt comú de protocols, simples API de 
Javascript i HTML5. Mozilla amb Firefox i Opera s’han afegit a Chrome com a navegadors 

                                                      

5 WhatsApp's growth is incredible: It just added another 100 million new users in 4 months. Kim, Eugene. 
Business Insider. April 2015. 
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que suporten el protocol, tot i que no hi ha encara una versió 1.0 definitiva de l’estàndard 
disponible. 

Des del punt de vista dels usuaris i gestors TIC de les empreses, hi ha més facilitats per 
fer servir i impulsar projectes de CU dintre de les corporacions gràcies a aquest dinamisme 
del mercat, donat que les interfícies d’usuari de les aplicacions de CU són més intuïtives i 
s’assemblen més a les que fan servir els usuaris en la seva vida particular amb les 
aplicacions OTT com Whatsapp o Skype. Per tant la gestió del canvi és més ràpida fent 
visibles les eficiències i millores en l’activitat professional de forma més ràpida. 

1.2 Objectius 

L’objectiu principal d’aquest document és l’estudi d’un cas d’implantació de comunicacions 
unificades en l’entorn empresarial i l’anàlisi de viabilitat de l’ús de tecnologies NFV/SDN 
en aquest tipus de projectes.  
 
Per aconseguir aquest propòsit, primerament ens centrarem en la definició de les diferents 
tecnologies que entren en joc i ens endinsarem en el món de les de Comunicacions 
Unificades basant-nos  en els següents aspectes: 
 

Es definiran els tipus accessos i serveis sobre els que han evolucionat les 
comunicacions empresarials fins arribar l’entorn de Comunicacions Unificades que 
avui en dia demana el mercat.  

Es determinarà com és una solució de Comunicacions Unificades, l’arquitectura i els 
blocs funcionals que la composen, la seva missió i com interactuen entre ells. 

Es tractaran les implicacions amb els ecosistemes WAN de PSTN, LAN, seguretat lògica 
i l’ecosistema de dispositius d’usuari per poder dur a terme aquesta implementació. 

Es presentaran les tendències tecnològiques d’SDN, NFV i virtualització que s’estan 
desplegant en el món de les comunicacions, analitzant-ne les capacitats, riscos i 
beneficis. 

Un cop s’hagi emmarcat el context del projecte, es plantejarà un cas pràctic on es definirà 
una empresa fictícia de grans dimensions, determinant el seu estat actual i les seves 
necessitats relacionades amb la implantació d’una solució de comunicacions unificades a 
curt i mig termini. En la cerca de la solució per donar compliment als requeriments que es 
demanen, quedaran definits els tres grans objectius del projecte:  

1) Estudiar les diverses opcions de mercat existents amb els principals fabricants de 
CU i concretar una solució de Comunicacions Unificades amb un dels fabricants, 
que cobreixi les necessitats de l’empresa, en base als criteris actuals i les millors 
pràctiques de mercat. 

2) Mitjançant un repàs a l’estat de l’art de la tecnologia, analitzar en quin punt es 
troben les tecnologies SDN/NFV pel que fa a organitzacions, fabricants i proveïdors 
de servei, i veure cap a on s’estan dirigint els esforços. 

3) Per últim, i a mode de cloenda, en les conclusions d’aquest estudi basat en un cas 
pràctic d’implementació de CU, es valorarà si les solucions NFV/SDN disponibles 
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actualment al mercat, poden competir o complementar la implantació clàssica  
d’una arquitectura de CU en l’entorn empresarial. 

1.3 Estructura de la memòria 

Aquesta memòria consta de 9 capítols, en els quals s’estructura el cos de la memòria de 
la següent manera: 

En el primer capítol es fa una introducció al concepte de CU i la situació de mercat. A 
continuació es fixen els objectius del projecte i l’estructura de la memòria. 

En el segon capítol es fa un repàs als tipus d’accessos i les plataformes de veu, que 
configuren els elements evolutius del món de les comunicacions empresarials sobre les 
quals es sustenta una solució de CU. El capítol es completa definint els elements, 
l’arquitectura i els serveis que formen una solució de CU. 

En el tercer capítol es descriuen els requeriments en quant a comunicacions i TI que ha 
de tenir una empresa de cara a implantar una solució de CU. En concret, es detallen les 
necessitats de LAN, WAN, sistemes i elements de seguretat que poden ser necessaris pel 
desplegament amb èxit d’un projecte d’aquest tipus. 

Al quart capítol es fa una exposició concepte teòric sobre el virtualització, SDN i NFV, que 
són alternatives tecnològiques que  han sorgit en els darrers anys en el món de les xarxes 
de comunicacions i que es podrien aplicar a un projecte d’aquest tipus.  

Al cinquè capítol s’entra ja en el cas pràctic, definint els requeriments per la implantació 
d’un projecte de CU. Això es fa prenent com a base una empresa fictícia de tipus gran, 
amb 50 centres i 1000 treballadors, dels quals es vol migrar uns 200 treballadors a un 
entorn de comunicacions unificades i que estigui preparat en un futur per acollir la totalitat 
dels treballadors.   

Al sisè capítol es desglossen els principals fabricants de CU del mercat i es presenta la 
seva solució de CU per establir quin és el fabricant que millor s’adapta a les necessitats 
detallades en el capítol anterior. 

Al setè capítol es defineix quina seria l’arquitectura i elements de la solució de CU que 
s’implantaria, en base al fabricant escollit i a les actuals pràctiques de mercat. 

Al vuitè capítol s’intentarà veure la viabilitat de la solució escollida de CU amb tecnologies 
SDN/NFV, tot fent un repàs al mercat i a l’estat de l’art d’aquestes tecnologies. 

Per últim al novè capítol s’exposaran les conclusions d’aquest projecte. 
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2 Solucions de mercat en CU 
Per fer l’estudi de les possibles solucions, es definirà una organització empresarial privada 
tipus, on hi treballen 1000 persones distribuïdes en més de 50 centres, amb una dispersió 
geogràfica per Catalunya, on desenvolupa la seva activitat econòmica, una alta interacció 
amb els seus clients i on els serveis de telecomunicacions esdevenen una eina clau per al 
seu bon funcionament, a banda de ser una partida econòmica important que cal optimitzar. 

La complexitat de la seva xarxa corporativa de telecomunicacions, atesa la seva dispersió 
geogràfica, la diversitat de serveis a suportar, la complexitat intrínseca de l’operativa, i la 
necessitat d’alineament amb l’estratègia de l’empresa, fa necessari abordar aquest tipus 
de projectes amb l’objectiu principal d’optimitzar aquests costos, millorar el nivell actual 
dels serveis i dotar-se de nous equips i serveis avançats. 

Dins dels nous serveis avançats, es defineix com a element clau incorporar un sistema de 
comunicacions unificades, que proporcioni les eines de productivitat personal i eficiència 
als usuaris, evolucionant el sistema propietari actual a una plataforma de veu amb CU. 

Es contempla per tant la provisió d’una plataforma de CU, inicialment per a 200 usuaris,  
amb possibilitat d’incorporar més usuaris sense necessitat d’ampliar els sistemes 
centrals de la mateixa. La plataforma ha de permetre el creixement fins a poder donar 
servei a la totalitat dels 1000 usuaris de l’empresa. 

Aquest sistema de CU necessita comunicar a l’organització cap a la xarxa pública 
commutada de veu dels operadors, en endavant PSTN, i per tant, necessita dels diferents 
serveis d’accés d’operador que es descriuen a continuació. 

2.1 Tipologia d’accessos a la PSTN  

Les tipologies d’accés de veu a la xarxa d’operador es descriuen en els següents apartats. 
Pel que fa als accessos, els nivells físics i d’enllaç poden estar suportats per diferents 
tecnologies, fins i tot entre el punt de terminació de xarxa i la xarxa de commutació de 
l’operador. 

En qualsevol cas les línies analògiques, d’Accés Bàsic, d’Accés Primari i accessos SIP 
esdevenen serveis de xarxa independents de la tecnologia de suport, que ofereixen les 
capacitats, facilitats i interfícies que s’indiquen en els punts següents. 

Pel que fa a l’especificació de les interfícies que aporta cada un dels serveis de xarxa 
d’operador i els seus serveis suplementaris, en el següent enllaç públic de l’operador 
incumbent a Catalunya, s’hi recull la informació detallada corresponent: 
http://www.telefonica.es/interfaces/ 

Les tipologies d’accessos utilitzades per suportar els serveis d’àrea estesa de veu són les 
següents:  

• Accessos al servei telefònic bàsic (POTS, Plain Old Telephone Service). 

• Accessos al servei de xarxa digital serveis integrats (XDSI). 

• Accessos NGN. 
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Es tracta de serveis de telecomunicacions bàsics mitjançant infraestructures de xarxa 
basada en parells de coure clàssics que arriben fins al darrer tram del client. 

2.1.1.1 Línia analògica 

Permeten fer trucades nacionals i internacionals, i establir comunicacions, principalment 
de veu, encara que també de dades i imatges, amb qualsevol altre usuari que disposi 
d’aquest servei o que hi pugui accedir. A més, amb aquest servei es poden establir 
trucades amb usuaris de telefonia mòbil gràcies a la interconnexió entre ambdues xarxes. 

Els usuaris es connecten per una línia individual fixa de coure a la xarxa de l’operador qui 
pot donar el servei mitjançant accés directe amb mitjans propis o bé, amb accés indirecte 
recolzant-se en la infraestructura d’un operador de xarxa.  

Aquesta línia acaba en un punt d’accés instal·lat al domicili de l’usuari, on es connecten, 
directament o a través de la xarxa interior, els terminals adients per al tipus de 
comunicació que interessi. Normalment són, telèfons fixos, sense fil o faxos. 

Alguns dels avantatges d’aquest tipus de línies analògiques convencionals són: 

• Accés universal, establint comunicacions de veu, dades i imatges amb qualsevol 
terminal del món, fins a una velocitat de 33.6 kb/s. 

• Possibilitat contractació o ús de serveis associats com ara trucada en espera, 
servei contestador i desviació de trucades, etc. 

2.1.1.2 Línia d’enllaç 

Típicament són línies que es connecten a sistemes privats de telefonia empresarials 
(centraletes) que compten amb interfícies analògiques de sortida FXO (Foreign eXchange 
Office) a la xarxa pública. La línia d’enllaç connecta les plataformes de veu de l’usuari amb 
una central de la xarxa telefònica pública i porta associades facilitats de salt. 

Les línies d’enllaç configurades com a grup de salt estan associades a un únic número 
telefònic, i això permet que l’usuari pugui rebre les trucades a aquest número per qualsevol 
de les línies que estigui lliure. 

Alguns avantatges serien: 

• L’empresa només ha de fer públic un únic número, independentment del nombre de 
línies que tingui la seva instal·lació de salt. 

• El grup de salt permet atendre més trucades que les línies analògiques individuals, 
encara que tinguin el mateix nombre de línies. 

• Faciliten la connexió a la xarxa telefònica de centraletes de capacitat baixa i mitjana, i 
sistemes multilínies. 

2.1.1 Accessos al servei telefònic bàsic POTS 
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2.1.2.1 Accés bàsic XDSI 

Està constituït per dos canals B de 64 kbps per a la transmissió d'informació i un canal D 
de 16 kbps per a la senyalització d'usuari. Permet connectar simultàniament fins a 8 
terminals. 

En el costat de les instal·lacions d'usuari (interfície S/T) la velocitat de transmissió total 
és de 192 kbps, distribuïts de la següent manera: 2 canals B, 1 canal D i la informació 
addicional necessària per al manteniment del sincronisme, el manteniment de la estructura 
de multitrames (actualment no s'utilitza), i el control d'accés al canal de senyalització. 
Està suportat per una configuració a quatre fils (dos per a transmissió i dos per a recepció). 

En el costat de xarxa (interfície U) la velocitat en línia és de 160 kbps, la transmissió és 
full-dúplex amb tècniques de cancel·lació d’eco i està suportat en el bucle d’abonat de 
coure actualment existent. 

2.1.2.2 Accés primari XDSI 

Està constituït per 30 canals B de 64 kbps per a la transmissió d'informació i un canal D 
de 64 kbps per a la senyalització d'usuari, amb una velocitat total de 2 Mbps. 

En el costat de les instal·lacions d'usuari (interfície T) es disposa d'una trama de 2048 
kbps, amb una agrupació de funcions TX2, normalment una centraleta digital les 
extensions de la qual poden ser o no línies d'interfície S. Pot estructurar-se en altres 
combinacions de canals d’entre les ja mencionades. 

En el costat de xarxa, per a enllaçar les instal·lacions d'usuari amb la central XDSI, l'accés 
està suportat per un sistema de transmissió per a trames de 2 Mbps. 

2.1.2.3 Serveis suplementaris XDSI 

A diferència dels accessos analògics, els accessos XDSI permeten una sèrie de serveis 
suplementaris que són d’aplicació per als accessos bàsics i primaris. A continuació es 
detallen els més rellevants. 

Grup de salt (LH) 

Aquest servei s’aplica a un conjunt d'accessos bàsics individuals que es constitueixen en 
grup de salt. Amb això s’aconsegueix que totes les trucades destinades a un únic número 
XDSI (que anomenarem número de salt) siguin ofertes per qualsevol dels accessos 
integrants del grup que disposin d'un canal B lliure. 

Independentment d'això, cadascun dels accessos disposarà del seu número principal i 
podrà contractar una numeració MSN addicional, mantenint la seva caracterització de línia 
d'accés individual en quant als serveis disponibles sobre aquells números als que no 
s’associa el salt. 

2.1.2 Accessos XDSI
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Aquest servei s’aplicarà exclusivament en accessos bàsics. Tots els accessos bàsics que 
conformin el grup de salt hauran de pertànyer a la mateixa central local. 

Presentació de la identitat de l'usuari que truca (CLIP) 

Permet al usuari, quan actua com a abonat trucat, rebre la identitat del número que truca 
en cas de disposar d’aquesta en la central local de destinació. 

La presentació d’identitat és completa en el sentit que es proporciona tota la informació 
que l'usuari trucat necessita per a iniciar una trucada cap a l'usuari que truca. És a dir, si 
la trucada és interurbana, es presenta el número d’abonat precedit del prefix indicatiu 
provincial i, en trucades procedència de internacional, es proporciona el número XDSI 
complet (número d’abonat + codi de àrea + codi de país) precedit del codi d'accés 
internacional. En altres paraules: l'usuari no necessita afegir cap marcatge per iniciar una 
trucada en sentit oposat. 

Aquest servei està disponible per l’accés bàsic XDSI, accés primari, grup de salt i grup 
ISPBX. 

Restricció de la identitat de l'usuari que truca (CLIR) 

Fa que la xarxa, sense que sigui precisa cap actuació per part de l'usuari, restringeixi la 
identitat del mateix en totes les seves trucades de sortida. 

Aquest servei està disponible en accés bàsic XDSI, accés primari, grup de salt i grup ISPBX. 

Presentació de la identitat de l'usuari connectat (COLP) 

Permet a l’usuari, quan actua com abonat que truca, rebre la identitat del número 
connectat (el que accepta la trucada), en cas de disposar d’aquesta en la central local 
d’origen. Amb aquest servei, l'usuari que truca podrà constatar si la destinació final de la 
trucada és diferent de la indicada a la xarxa mitjançant el nombre trucat com ocorre, per 
exemple, en el cas de desviacions. 

El format de presentació de la informació proporcionada per la xarxa segueix els mateixos 
criteris mencionats en la descripció del CLIP. 

Aquest servei està disponible per l’accés bàsic XDSI, accés primari, grup de salt i grup 
ISPBX. 

Restricció de la identitat de l'usuari connectat (COLR) 

Fa que la xarxa, i per tant sense que sigui precisa cap actuació per part de l'usuari, 
restringeixi la identitat del mateix quan actua com abonat trucat, en totes les trucades 
d'entrada acceptades. 

Aquest servei s’aplica als accessos bàsics XDSI, accés primari, grup de salt i grup ISPBX. 

Portabilitat de terminals (TP) 

Permet als abonats XDSI efectuar una reconfiguració de la trucada que ha assolit l’estat 
actiu, permetent canviar el terminal amb que s’atenen a la mateixa, o la ubicació del 
mateix. 
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En suspendre la trucada, se li pot associar una clau de manera que només es pugui 
reprendre posteriorment si s’invoca la clau adequada. En qualsevol cas, la xarxa manté la 
trucada suspesa disposada per a ser recuperada durant tres minuts. 

Es pot activar en els accessos bàsics XDSI i grup de salt, si bé en aquest últim context 
només és aplicable sobre l'accés en que s’invoca. 

Indicació de Trucada en Espera (CW) 

Aquest servei permet a l’abonat, quan té els dos canals B del seu accés bàsic XDSI ocupats, 
rebre una indicació de la existència d'una nova trucada d'entrada. Una vegada l'usuari s'ha 
apercebut de la existència d'una trucada d'entrada en espera podrà acceptar aquesta, 
rebutjar-la o ignorar-la. 

Disponible en accés bàsic XDSI i grup de salt, en aquest cas s’exclou el número de 
capçalera de salt. 

Desviament incondicional de trucades (CFU) 

Aquest servei permet a l’usuari B registrar una adreça C cap a la qual es desviaran 
incondicionalment totes les trucades dirigides cap a l'adreça B, sempre que els altres 
atributs del número (per exemple, restricció de trucades de sortida) ho permetin. 

Disponible en accés bàsic XDSI i grup de salt, en aquest cas s’exclou el número de 
capçalera de salt. 

Numeració múltiple 

Aquest concepte abasta dos serveis suplementaris diferents: 

• Múltiples números d’abonat (MSN): Permet assignar múltiples números XDSI a 
una sola interfície. Disponible en accés bàsic XDSI i grup de salt. 

• Marcatge directe d'extensions (DDI): Permet a un usuari trucar directament a 
un altre usuari que depèn d'una centraleta o qualsevol altre sistema privat 
connectat a la XDSI. En altres paraules, permet realitzar una selecció directe 
d'extensions en fase de establiment de la trucada; és a dir, sense marcació 
posterior. Disponible en accés primari i grup ISPBX. 

Línia directe sense marcatge (LDSM) 

Aquest servei permet als abonats XDSI subscrits efectuar trucades sense cap tipus de 
marcatge cap a un destinació prèviament determinada pel propi usuari.  

La destinació pot ser modificada a voluntat de l'usuari i verificada per aquest en qualsevol 
moment. De la mateixa manera, l'usuari subscrit pot, si ho vol, desactivar el servei. Estan 
predefinides dues modalitats: 

• Línia directe sense marcatge amb establiment immediat: En la que la xarxa 
inicia immediatament els procediments d’establiment de la trucada amb la 
destinació preprogramada tan aviat com percep que el terminal ha despenjat. 
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• Línia directe sense marcatge amb establiment diferit: En la que la xarxa, una 
vegada que ha rebut una indicació de presa de la línia sense informació 
d’adreçament, roman 5 segons a la espera de la possible marcació d'un número 
de destinació diferent del preprogramat. Transcorregut aquest temps, sense 
marcació addicional, s’inicien els procediments d’establiment de la trucada amb 
la destinació preprogramada. 

Aquest servei està disponible en accés bàsic XDSI i grup de salt, en aquest cas s’exclou el 
número de capçalera de salt. 

Informació de tarifació (AOC) 

Aquest servei proporciona la possibilitat de rebre informació relativa al còmput de la 
tarifació de la trucada. La informació de tarificació es dóna sempre al final de la trucada, 
però també es pot donar durant la trucada. 

La informació proporcionada consisteix en una indicació del nombre de passos 
comptabilitzats en total fins al moment de generar aquesta informació, la qual es presenta, 
segons la modalitat contractada, a intervals regulars en el temps (cada 30 segons existeixi 
o no variació en la informació a lliurar) durant la fase activa i/o al final de la mateixa. 

Disponible en accés bàsic XDSI i grup de salt, en aquest cas s’exclou el número de 
capçalera de salt 

Tal com defineix la Unió Internacional de Telecomunicacions, ITU 
(http://www.itu.int/en/ITU-T/gsi/ngn/Pages/definition.aspx), una xarxa de nova 
generació (NGN) és una xarxa basada en commutació de paquets amb capacitats per 
proveir serveis de telecomunicacions als usuaris fent servir múltiples accessos de banda 
ampla, tecnologies de transport amb capacitat de qualitat de servei (QoS), i on les funcions 
de xarxa relacionades són independents de les tecnologies de transport associades que hi 
han a sota. 

Partint de la base que les empreses solen tenir accessos de dades amb els operadors per 
assegurar la connectivitat entre les delegacions i també per l’accés a internet, es pot 
aprofitar aquesta infraestructura per a les comunicacions de veu, agrupant els accessos a 
la PSTN en un punt concentrat de la xarxa, fent servir la mateixa tecnologia IP present en 
la xarxa interna de l’empresa com a tecnologia de transport IP directament a l’operador, 
sense necessitat de passarel·les addicionals i conversors TDM. 

S’ha de tenir en compte que totes les plataformes de veu empresarials es basen en la 
centralització de la intel·ligència dels serveis (control de la trucada, serveis de bústia de 
veu, directoris, operadores automàtiques) en servidors, generalment residents en 
màquines de propòsit general i que s’ubiquen en la seu central de l’empresa. Aquests 
servidors també  donen servei a la resta d’elements de la telefònica corporativa (terminals 
IP i gateways) que es troben a qualsevol oficina que disposi de connectivitat IP amb 
aquests servidors. Aquest tipus d’arquitectura de comunicacions de veu corporatives 
anomenat “Full IP” afavoreix considerablement la presència d’accessos IP natius a xarxes 
públiques de nova generació al costat operador. 

2.1.3 Accessos NGN 
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D’aquesta forma s’aconsegueix una optimització de la xarxa en base en tres factors: 

1. Es pot reduir el nombre de canals necessaris de sortida a PSTN gràcies al guany 
estadístic per la concentració. Depenent de la topologia de l’empresa, del nombre 
i mida de les delegacions, es pot arribar a reduccions significatives del nombre 
d’accessos locals a les seus. 

2. Es minimitza la inversió de l’empresa en l’arquitectura de les plataformes de veu 
IP evitant passarel·les de veu a PSTN tradicional (gateways PRI o BRI). 

3. Es pot exercir un control centralitzat de totes les comunicacions de veu a PSTN de 
l’empresa en un únic punt.  

Els serveis d’accés telefònic per a NGN permeten oferir doncs, de forma natural, serveis 
d’accés telefònic a totes les oficines remotes que es desitgin i que formin part de la xarxa 
de dades de l’empresa.  

Aquesta és una de les diferències més importants amb els accessos fixos tradicionals TDM, 
per exemple accessos primaris digitals XDSI, donat que podem dir que amb una única ruta 
definida sobre l’enllaç de dades a l’operador es pot arribar a totes les seus geogràficament 
disperses de l’empresa. 

Així mateix, les empreses amb un nombre de terminals mòbils alt, solen tenir un accés 
dedicat fix amb la xarxa de l’operador mòbil, típicament un enllaç TDM de 2Mbps que cal 
interconnectar mitjançant hardware específic de la plataforma de veu corporativa o bé 
amb un gateway específic. Amb els accessos NGN, és possible definir una ruta segura per 
l’enllaç de dades i tenir sortida a la xarxa mòbil de l’operador, substituint l’enllaç tradicional 
TDM a la xarxa mòbil.  

D’aquesta forma, es pot definir una ruta per les comunicacions fixes i una altra per les 
comunicacions mòbils. 

 

Figura 2.1- Esquema de l’accés NGN 
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Concepte de Ruta 

Es basa en el aplicar als accessos NGN el mateix concepte existent en els accessos 
tradicionals TDM XDSI. 

Una ruta NGN és una connexió lògica entre un element senyalitzador de la plataforma de 
comunicacions de veu corporativa de l’empresa (una adreça IP amb capacitat d’entendre 
un protocol de senyalització de telefonia sobre IP SIP) i un element senyalitzador de xarxa 
(adreça IP de porta d’accés a la xarxa NGN), pel que es poden establir un nombre limitat 
de connexions simultànies o canals. 

En el cas de les connexions a la xarxa fixa de l’operador, a més implica l’assignació de 
numeració pública geogràfica del Servei Telefònic Disponible al Públic (STDP) a aquesta 
ruta. 

Components de la Ruta NGN: 

• Adreça IP client. És l’adreça IP de client assignada a l’element senyalitzador. Totes 
les trucades dirigides a la numeració de la ruta d’aquest client s’enviaran a aquesta 
direcció IP mitjançant protocol SIP (INVITE), i l’NGN només permetrà trucades del 
client des d’aquesta direcció IP. Aquesta direcció IP tindrà connectivitat amb l’NGN 
mitjançant l’enllaç de dades amb l’operador. Aquesta direcció IP correspondrà a la 
del servidor de trucades (Call Server) de la plataforma de veu corporativa IP. A 
més, per una mateixa ruta, es podran configurar més d’una adreça IP de client per 
crear escenaris redundants. Per exemple, es podrà configurar una direcció primària 
i una altra secundària, de forma que l’NGN permetrà trucades cap a la xarxa pública 
des de les dues adreces IP, i enrutarà les trucades inicialment a l’adreça primària, 
i en cas de fallida a la secundària. 

• Adreça IP d’NGN. És la direcció IP de l’NGN que veuen els clients com a destí de 
totes les seves comunicacions, que correspon a l’element frontera de la xarxa NGN 
anomenats SBC (Session Border Controller). Els clients envien les seves trucades 
des de la seva plataforma corporativa de veu IP fins aquestes adreces IP. 
L’operador enrutarà el tràfic com si aquestes adreces estiguessin a la xarxa privada 
de dades del client i per tant, tindran connectivitat directa amb totes les seus de 
l’empresa. Així mateix, el client rebrà totes les trucades SIP des de l’NGN cap als 
seus elements senyalitzadors (servidors de trucades) des d’aquests elements 
frontera. Aquests SBC aïllen la xarxa NGN de l’operador de la xarxa privada de 
dades de les empreses i a l’hora, de les diferents empreses entre si, afegint un 
component de seguretat a l’arquitectura. 

• Nombre de canals. Cada ruta lògica entre un element senyalitzador de l’empresa i 
l’NGN ve definida per un nombre màxim de comunicacions simultànies que 
defineixen la capacitat d’aquesta ruta (canals). Aquesta característica és 
contractable en mòduls de canals i l’empresa pot créixer o decréixer en capacitat 
segons les seves necessitats. 

• Numeració telefònica. Pels accessos a xarxa fixa sobre NGN, cada ruta porta 
associada una numeració telefònica pública del Servei Telefònic Disponible al Públic 
(STDP). Les trucades dirigides a aquests números des de la resta del món, seran 
encaminades mitjançant l’NGN a l’element senyalitzador de l’empresa. De la 
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mateixa forma que en els accessos tradicionals TDM, cada ruta té associada 
obligatòriament un número de capçalera que identifica unívocament a la ruta. 
Tanmateix, l’element senyalitzador de la plataforma de veu corporativa de 
l’empresa (Call Server) podrà realitzar trucades cap a l’NGN identificant el número 
origen (número A) d’entre els assignats a aquesta ruta. En cas de no informar de 
cap número origen, o d’un que no pertanyi a aquesta ruta, la xarxa d’operador 
sobreescriurà el número A amb el de capçalera d’aquesta ruta. És possible fer la 
migració de la numeració actual de l’empresa des de les xarxes tradicionals (xarxa 
telefònica commutada/XDSI) cap a NGN. 

• Concepte de senyalització i mèdia. A diferència dels accessos tradicionals (xarxa 
telefònica commutada/XDSI) la senyalització entre les parts està dissociada del 
tràfic de veu o mèdia, de forma que la senyalització passa entre l’element 
senyalitzador del client i l’SBC de l’NGN, i el tràfic de mèdia s’enruta directament 
als terminals finals de l’usuari, que poden estar en una altra ubicació diferent dels 
servidors de trucades. Aquest comportament pot veure’s en la següent figura en 
un exemple de trucada entre usuaris de diferents empreses fent servir NGN. 

 

Figura 2.2- Enrutament d’una trucada a través de la xarxa NGN 

2.2 Plataformes de veu 

Les plataformes de veu corporatives, en un entorn amb múltiples seus i empleats, 
requereixen de sistemes amb alta disponibilitat i serveis de valor afegit que ajudin a 
l’empresa a assolir els seus objectius. 

Els sistemes analògics multilínies inicials han passat per diversos estat d’evolució, com les 
plataformes propietàries digitals fins als sistemes actuals “Full IP”. 
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La darrera evolució present en el mercat des de fa uns anys és la presència dels serveis 
de valor afegit centrats en les CU que proporcionen eines de productivitat i eficiència 
personal als usuaris, enriquint les prestacions tradicionals de veu. 

A continuació es descriuen les dues modalitats actuals d’implementació en l’entorn 
empresarial, d’una banda amb la plataforma ubicada físicament en les dependències de 
l’empresa, i de l’altra hostatjada en un proveïdor de serveis. 

Molt sovint les empreses s’estimen més tenir el seu equipament relacionat amb la telefonia 
corporativa a les seves instal·lacions.  

Prové d’una cultura tradicional on les empreses gestionen amb el departament de 
Comunicacions l’equipament amb els seus propis mitjans i periòdicament destinen 
inversions per actualitzar i renovar equipament de veu, típicament en un període de 5 
anys que es considera un període estàndard d’obsolescència. 

Des de l’aparició dels sistemes de ToIP, els departaments de TI i Comunicacions estrenyen 
la seva relació i molt sovint convergeixen, donat que uns aporten l’experiència en la gestió 
i operació d’aquests sistemes de veu corporativa, i els altres proporcionen i coneixen  la 
infraestructura de xarxa corporativa de dades que sosté les comunicacions de veu sobre 
IP. 

Tot i que hi ha sistemes basats en arquitectures obertes no lligades a cap fabricant, com 
Asterisk, SIPfoundry o Elastix, en l’actualitat tenen limitada presència en l’entorn 
empresarial respecte als fabricants d’arquitectures propietàries, essent bàsicament el seu 
entorn d‘operació empreses del sector públic i universitats. 

Asterisk és una estructura de codi obert que permet construir aplicacions de 
comunicacions, convertint un PC de propòsit general en un servidor de comunicacions. Es 
poden implementar, entre d’altres, sistemes de veu IP, gateways ToIP i servidors de 
conferència. És una de les més antigues implementacions de CU open source, creant-se a 
partir del codi desenvolupat en 1999 per Mark Spencer, fundador i actual CTO (Chief 
Technical Officer) de Digium que desenvolupa i distribueix codi Asterisk, així com 
productes de CU basats en Asterisk. 

Els usuaris i les empreses són lliures d’implementar software open source Asterisk per si 
mateixos, convertint-se en un consultor o integrador, o bé comprar una solució integral 
de Digium o un altre integrador. A Catalunya, dintre de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, UPCNet ha desenvolupat una solució basada en Asterisk que proporciona 
serveis a la pròpia UPC, a més de proveir d’infraestructura per altres universitats catalanes 
que han iniciat proves de concepte i implementacions parcials d’aquest tipus de solució. 

A l’hora d’escollir el fabricant de plataforma de ToIP, és majoritàriament acceptat pel 
sector la referència del consultor Gartner que publica periòdicament anàlisis i comparatives 
dels diferents fabricants de plataformes de veu corporativa. 

Gartner és una companyia líder a nivell mundial en consultoria i recerca en tecnologies de 
la informació. Realitzen informes sobre tendències i monogràfics sobre àrees temàtiques 

2.2.1 On-premises ToIP 
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d’interès que moltes empreses prenen com a referència en la presa de decisions. Creada 
al 1970, té la seu a Stanford, EUA i compta amb divisions de recerca, programes executius 
consultoria i esdeveniments amb més de 6.600 associats en 85 països. 

En aquest tipus d’arquitectura, tots els blocs funcionals es troben a les seus de l’empresa. 
D’una banda, s’allotja en servidor de veu en un CPD de l’empresa i des d’aquí, es configura 
la sortida a la xarxa pública de veu. Aquest servidor de veu de l’empresa, interconnectat 
amb la resta de seus de l’empresa via enllaços LAN o WAN, propis o d’operador, 
proporciona el nucli i intel·ligència del sistema a les oficines remotes, on es despleguen 
terminals IP sobre la LAN existent. 

 

Figura 2.3- Esquema general dels elements d’una solució de ToIP  

Aquesta LAN existent necessita tenir capacitat suficient per poder establir tràfic de veu. 
Això es pot aconseguir gràcies a la separació dels tràfics de veu i dades en VLAN diferents, 
dimensionant suficientment els enllaços segons el tràfic a suportar, així com un cablejat 
mínim de categoria 5. Els commutadors LAN convé que comptin amb mecanismes de QoS, 
VLAN i PoE (Power over Ethernet), alliberant la necessitat de disposar d’alimentadors locals 
de corrent pels terminals IP dels usuaris. 

En el cas de seus amb necessitats de alta disponibilitat, es configura un gateway local amb 
sortida a la PSTN, generalment accessos XSDI bàsics i primaris, de forma que en cas de 
caiguda del servidor de veu, puguin tenir un escenari de contingència amb sortida i entrada 
de trucades a la xarxa pública gràcies a que els terminals IP d’aquesta seu es registren al 
gateway, qui els proporciona sortida local. Els gateways proporcionen recursos de 
transcoding i multiconferència per les comunicacions que ho necessiten. 
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El nivell de disponibilitat es pot augmentar disposant d’un segon servidor de veu (o de  
trucades) central que actuï en mode actiu-actiu o actiu-reserva i prengui el relleu en cas 
de fallida del principal. En aquests casos, sol estar en un segon CPD de forma que una 
caiguda del CPD principal no afecti al segon servidor de veu. 

En alguns casos, a banda de la seu principal on es troba CPD, si la seu de l’empresa és 
crítica, també s’instal·la un servidor de veu de segon nivell que actua com servidor 
principal en cas d’indisponiblitat del servidor o servidors centrals. 

La diferència principal en aquestes configuracions, a banda de les consideracions 
tècniques, necessitats de comunicacions entre els centres, impacte econòmic tant en el 
moment de la implementació com en l’operació posterior i actualitzacions de hardware i 
software, és el nivell de servei que compten els usuaris. 

En el cas de presència d’un gateway local a la seu, els usuaris comptaran amb servei de 
trucada bàsica cap a la xarxa pública de veu, i si la seu té un servidor de veu secundari 
disposaran gairebé de tots els serveis de valor afegit típics de les plataformes corporatives  
de veu (configuracions cap-secretària, grups de captura, bústia de veu, marcació per nom, 
multiconferències d’àudio i vídeo, depenent en cada cas de les prestacions de cada 
fabricant). 

Val a dir que els servidors de veu són equipament carrier-class, és a dir, amb un nivell de 
disponibilitat per sobre de les prestacions de l’equipament de propòsit general i ja solen 
portar redundats els elements més crítics, com poden ser les fonts d’alimentació. 
Complementàriament, els CPD poden tenir mecanismes redundats de subministrament 
elèctric, refrigeració i sistemes d’alimentació ininterrompuda. 

Cal tenir en compte que també s’aconsegueix millorar la disponibilitat de la seu 
implementant una diversificació d’accessos WAN duplicant els equips enrutadors amb 
configuració de balanceig de càrrega o actiu-passiu. 

Per tant, són possibles múltiples configuracions amb l’objectiu d’augmentar el nivell de 
disponibilitat de l’equipament desplegat als centres en funció de la criticitat de cada 
delegació corporativa. 

Tot i que més endavant en aquest document es descriuran més en detall els subsistemes 
que composen les diverses arquitectures de plataformes de veu corporatives amb CU dels 
fabricants, a nivell general, conjuntament amb el servidor de veu central, hi ha servidors 
secundaris, bé físics o virtualitzats, que proporcionen diverses funcionalitats com poden 
ser:  

• Servidor multimèdia bústia de veu. 

• Enregistradors de trucades. 

• Gateway de sortida a la PSTN.  

• Servidor de videoconferència. 

• Sistemes d’operació i gestió de la plataforma. 

• Servidor per a la senyalització, transcoding i multiconferències. 

• Sistema de gestió remota de la plataforma. 
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En els darrers anys, han aparegut al mercat solucions que exporten el concepte cloud als 
sistemes de comunicacions de veu empresarial, aprofitant que són de facto, des de la seva 
conversió en sistemes de ToIP, un sistema més allotjat sobre la infraestructura TI de 
l’empresa. 

Per tant, si una empresa decideix externalitzar a un proveïdor extern parcialment o 
totalment el seu CPD, també es poden donar els serveis de comunicacions de veu des del 
cloud, deixant únicament a les seus de l’empresa els elements més lligats a l´usuari, com 
poden ser els dispositius de sobretaula, mòbils i els gateways de sortida a la PSTN per 
situacions de contingència. 

La resta de subsistemes es troben al cloud del proveïdor de servei, incloent la sortida 
corporativa a la xarxa PSTN. 

Aquestes arquitectures permeten transformar un plantejament basat en la inversió, a un 
mode de pagament per a servei, on s’inclouen típicament tant el software i hardware 
necessari, l’operació i gestió dels sistemes, les trucades i els evolutius de la plataforma, 
de forma que sempre es disposa d’una plataforma actualitzada sense necessitat d’un 
pressupost periòdic per actualització de versions, llicències i hardware. 

Sobre aquesta infraestructura de ToIP allotjada al cloud, es solen proporcionar serveis de 
CU com a servei, UCaaS. Podem trobar infraestructures UCaaS compartides entre 
múltiples empreses (multitenant) o exclusives (monotenant) i la diferència de 
funcionalitats serà gairebé nul·la tot i que a nivell de costos, les multitenant permeten 
ajustar-los per l’optimització de les infraestructures comunes de base. 

A nivell d’usuari, la diferència és gairebé nul·la perquè les prestacions i funcionalitats són 
les mateixes, i el grau de servei que és el més rellevant, està pactat sota contracte 
mitjançant un Acords de Nivell de Servei (ANS) que estipulen terminis, temps de resposta, 
grau de disponibilitat i penalitzacions lligades a incompliments. 

De fet, en el cas d’empreses amb múltiples seus, un punt clau sempre que sigui factible a 
nivell econòmic, és poder oferir un mateix nivell de servei des del punt de vista de l’usuari, 
independentment de la mida de la seu. Això és més simple si totes les seus es troben 
sobre el mateix proveïdor de ToIP que suporti veu, vídeo (molt útil per la formació i les 
reunions de grup). D’aquesta forma es proveeix la mateixa experiència pels usuaris 
intentant comunicar-se entre llocs de diferents localitats. 

Es poden donar als usuaris facilitats de trucades per nom gràcies a la interconnexió del 
directori corporatiu de l’empresa amb el directori al cloud del proveïdor. El mateix sistema 
pot tractar les trucades entrants amb capacitats de resposta interactiva de veu (IVR 
Interactive Voice Response) i els trucants poden marcar dient el nom de la persona amb 
la que volen parlar. 

En el cas de les empreses amb centres d’atenció de trucades, el sistema cloud disposa 
d’un centre d’atenció de trucades de backup, que atén les trucades en el cas de que el 
centre d’atenció de trucades principal no respongui, evitant pèrdua de contacte dels 
clients. 

2.2.2 Cloud ToIP
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Els desplegament en mode cloud facilita a més alliberar recursos TI de l’empresa dedicats 
a la gestió i operació dels sistemes de comunicacions que normalment no estan presents 
o no tenen el nivell de coneixement expert demanat en les delegacions més petites. I des 
del punt de vista dels usuaris finals, universalitza el nivell de servei independentment de 
la ubicació física on es trobin. 

 

Figura 2.4- Evolució de la solució de ToIP On-Premises cap a la solució Cloud 

2.3 Comunicacions Unificades (CU) 

L'objectiu principal de les comunicacions unificades és millorar la productivitat dels usuaris 
i els processos de negocis. Gartner defineix els productes de CU (equips, software i serveis) 
com aquells que poden facilitar l'ús de múltiples mètodes de comunicacions empresarials 
per obtenir aquest objectiu. Això pot incloure el control, la gestió i la integració d'aquests 
mètodes. Els productes de CU integren els canals de comunicació (mitjans), xarxes i 
sistemes, així com aplicacions de negoci de TI, i en alguns casos, les aplicacions i els 
dispositius de consum. 
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Els productes de comunicacions unificades són utilitzats per les persones per facilitar les 
comunicacions personals, i per les empreses per donar suport als grups de treball i al flux 
de treball i de comunicacions de negoci.  Alguns productes de CU poden estendre les 
comunicacions fora dels límits de l'empresa per millorar les comunicacions entre les 
organitzacions, i per donar suport a les interaccions amb grans comunitats públiques o per 
comunicacions personals. Cada vegada més, les aplicacions de CU s'estan integrant o 
oferint en conjunt amb aplicacions de col·laboració per formar comunicacions unificades i 
de col·laboració (CUC) i, en alguns casos, s'estan integrant amb aplicacions de negoci i 
fluxos de treball, cosa que Gartner anomena CEBP (Communications-Enabled Business 
Processes). 

És útil dividir les CU en sis àrees de productes de comunicacions: 

• Telefonia: Aquesta àrea inclou la telefonia fixa, mòbil i telefonia sobre IP, així com 
l'evolució de les PBX i IP-PBX. Aquesta categoria inclou opcions per a veu i vídeo 
que ometen mètodes de connectivitat tradicionals, com serien connexions directes 
basades en Internet. 

• Conferència: Aquesta àrea inclou veu (àudio) per conferències, videoconferències, 
conferències web amb capacitat per compartir documents i aplicacions, així com 
altres formes de capacitats de conferències unificades. 

• Missatgeria: Aquesta àrea inclou correu electrònic, que s'ha convertit en una eina 
de treball indispensable, correu de veu i diversos enfocaments per missatgeria 
unificada (UM). 

• Presència i IM: La missatgeria instantània permet a les persones enviar missatges 
de text i altres informacions a d’altres persones o grups en temps real. Els serveis 
de presència permeten a les persones veure l'estat d’altres persones, així com els 
recursos. 

• Clients: Els clients de comunicacions unificades permeten l'accés a diverses 
funcions de comunicació a través d'una interfície. Aquests poden adoptar diferents 
formes, incloent els clients d'escriptori, els clients de navegador i clients per a 
dispositius mòbils, com ara telèfons intel·ligents i tauletes, així com clients 
especialitzats incrustats dins de les aplicacions de negoci. 

• Aplicacions de Comunicacions habilitades: Aquest ampli grup d’aplicacions tenen 
integrades  directament funcionalitats de comunicacions. Les àrees d'aplicació clau 
inclouen la col·laboració, el contacte centralitzat, la notificació i administració 
consolidada, presentació d'informes i eines d'anàlisi. Eventualment, altres 
aplicacions que suporten els processos de negoci seran comunicacions-habilitades 
(CEBP), aquestes poden incloure la integració de CU amb aplicacions hospitalàries 
per millorar els fluxos de treball entre metge i infermera o per millorar les 
activitats de col·laboració entre metges, o afegir comunicacions a les aplicacions 
de processos de compra per millorar-ne la precisió i la velocitat. 

2.3.1 Concepte
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Les CU unifiquen doncs els diversos canals i mitjans de comunicacions que tenen els 
usuaris entorn d’una plataforma segura i privada, que enriqueix les comunicacions de veu 
corporatives, a diferència de les múltiples aplicacions OTT de gran consum. Les CU donen 
resposta a les demandes de comunicació actuals corporatives dels mateixos usuaris que 
ja compten amb aquestes eines de comunicació multicanal en el món personal, englobades 
sota el concepte de converses, oferint un entorn molt més ampli i ric que el tradicional de 
comunicacions o trucades. 

S’aborden tres eixos dintre del concepte de converses: 

1. Converses multi-participant. Tal i com succeeix en les converses tradicionals es pot 
afegir en qualsevol moment una altra persona, sense tenir clarament delimitat des 
del començament de forma unívoca el nombre màxim de participants. La conversa 
comença i a mida que es va desenvolupant, s’afegeixen i s’eliminen participants de 
forma natural, sense que sigui necessari preveure-ho amb antelació. Les xarxes 
socials es fan ressò d’aquesta obertura de la comunicació a més bandes, 
incorporant més veus en una discussió amb la mateixa naturalitat que ho fem en 
la vida normal. Amb els clients software de comunicacions unificades, qualsevol 
comunicació té de forma nativa caràcter de potencial conferència o multi-
participant. Un usuari que truca a un altre sempre té la possibilitat d’afegir més 
participants a mesura a que calgui. No és necessari, com en canals tradicionals de 
videoconferència, la reserva de sales ni programar prèviament el nombre de 
participants o la durada de la conferència. 

2. Converses multi-dispositiu: La pluralitat de dispositius fets servir pels usuaris en 
els entorns professionals és total i no hi ha signes de que vagi a remetre, més aviat 
al contrari, amb l’arribada d’altres elements com els wearables 6. L’usuari espera 
que les plataformes que ofereixen les comunicacions s’adaptin a aquest entorn 
heterogeni de dispositius (ordinador, terminal fix, tauleta, mòbil...) amb disparitat 
de sistemes operatius, hardware i versions. L’usuari no vol estar condicionat a l’ús 
d’un únic dispositiu en una sessió, per exemple el terminal de veu de sobretaula, 
sinó que espera i vol poder canviar d’un a un altre amb facilitat, i utilitzar el que en 
cada moment li vagi millor sense perdre el context de la conversa i sense mètodes 
de transferència complexos. Les plataformes de comunicacions unificades estan 
centrades en l’usuari gràcies a la seva tecnologia subjacent basada en SIP i al 
concepte de converses, on l’usuari té associats múltiples dispositius i pot commutar 
de forma natural entre ells. La plataforma s’encarrega que l’experiència de canvi 
sigui senzilla, que no es perdi informació de context pel camí i que sigui l’usuari el 
que decideixi com desitja rebre les seves comunicacions. 

3. Converses multimèdia: En la vida real utilitzem diversos mitjans de comunicació 
(llenguatge corporal, oral, visual i escrit) per tal de ser eficients en la nostra 
comunicació interpersonal amb els tres tipus d’audiència possible (auditiva, visual 
i cinètica). Els usuaris de sistemes corporatius també esperen que les plataformes 

                                                      

6 Wearable, d’arrel anglesa que significa "portable" o "vestible". Fa referència als ordinadors corporals o portables 
amb l’usuari, deixant de ser un dispositiu aliè a l’usuari que fa servir l’ordinador en un context especifíc, sinó que 
s’incorpora a la vida de l’usuari i interactua continuament amb ell i amb la resta de dispositius. Alguns dels més 
coneguts i que cada cop són més presents en el nostre dia a dia, són els rellotges intel·ligents o smartwatchs, 
calçat o samarretes esportives amb GPS incorporat i polseres que monitoritzen el nostre estat de salut. 
 



30                                                          Viabilitat en l’ús de tecnologies SDN/NFV en projectes de CU 
 

 

 

   

de comunicació tinguin la capacitat de recollir aquesta multiplicitat de mitjans sota 
el mateix entorn, sobretot pel que fa al vídeo, element imprescindible per una 
millora de l’experiència d’usuari, ja que dóna informació del llenguatge corporal de 
l’emissor. Sense les CU, aquests mitjans estan disponibles, però els manca d’una 
correcta integració, ja que sovint l’usuari final ha de canviar de sessió, de dispositiu 
o fins i tot, d’ubicació física per anar a una sala de videoconfèrencia per afegir el 
vídeo. Les CU tenen caràcter multimèdia de forma nativa, amb una única 
plataforma  per poder gestionar totes les interaccions que un usuari vol poder 
desenvolupar dins d’una única sessió, sigui àudio, missatgeria, vídeo, compartició 
d’arxius i d’escriptori, d’una forma integrada en una mateixa conversa. 

Cada fabricant agrupa les funcionalitats CU en base a tipus d’usuari diferents, en funció 
del seu perfil d’ús de les comunicacions, tant de veu com multimèdia. Normalment els 
fabricants tenen com a mínim un usuari bàsic de cost reduït amb un nombre de 
funcionalitats bàsiques, un usuari mitjà amb les funcionalitats del perfil bàsic i alguna més, 
i finalment un usuari avançat amb totes les funcionalitats disponibles. Aquesta diversitat 
de tipus de llicenciament d’usuari dóna resposta als diferents perfils dels usuaris dintre 
d’una empresa, donat que les seves funcions i rols solen ser també variats. 

A l’apartat 2.3.4 (Serveis) es descriuran amb més detall les funcionalitats més rellevants 
que proporcionen les plataformes corporatives de CU des del punt de vista de l’usuari. 

En general, les arquitectures de plataformes de veu corporatives amb CU dels fabricants, 
compten amb el servidor de veu central i servidors secundaris, bé físics o virtualitzats, que 
proporcionen les funcionalitats necessàries per tal que el sistema operi correctament. 

Aquest servidors poden ser del propi fabricant de la plataforma de veu corporativa, 
constituint així un bloc únic anomenat appliance, o bé servidors físics d’altres fabricants. 
La tendència actual és passar dels appliances propis del fabricant a ecosistemes més 
oberts, amb servidors d’altres fabricants i possibilitats de virtualització. 

Donat que els principals fabricants de plataformes corporatives de veu incorporen de base 
capacitats de CU, essent les plataformes només de veu totalment residuals en les noves 
implantacions, les arquitectures actuals de comunicacions corporatives de veu tenen 
menys separats els blocs funcionals corresponents a les funcionalitats clàssiques de les 
plataformes de veu, dels blocs més propis de les CU. Des de l’aparició de les estratègies 
de virtualització de servidors, aquesta frontera s’ha fet encara més difosa. 

Un dels fets que provoca una major complexitat a l’hora de treballar amb plataformes 
corporatives de veu amb CU és entendre el sistema de llicenciament dels seus blocs 
funcionals i usuaris, donat que cada fabricant té el seu sistema, que a més, evoluciona en 
el temps en funció de la competència, del mercat, de l’evolució tecnològica de la 
plataforma i les estratègies comercials de l’empresa. Per tant, podem tenir models de 
llicenciament totalment heterogenis entre plataformes i entre versions de la mateixa 
plataforma. 

A continuació es veuran blocs funcionals que provenen de les plataformes de veu 
corporatives tradicionals i subsistemes més recents específics del concepte de CU. 

2.3.2 Elements 
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Servidor de trucades 

El nucli principal del sistema es recolza en les capacitats del servidor de trucades. Aquest 
element base, s’integra amb els subsistemes de CU mitjançant interfícies Ethernet 
proporcionant les capacitats de veu i controlant les comunicacions SIP a les extensions 
que dona servei.  

Té diferents capacitats d’escalabilitat segons cada fabricant per adaptar-se a diferents 
configuracions en nombre d’usuari i funcionalitats requerides, amb un grau de fiabilitat 
carrier-class (nivell de servei operador) redundant el hardware per evitar pèrdues de 
servei. També permeten separació geogràfica a nivell 2 i nivell 3 en dos CPD en cas de 
tenir més d’un servidor de trucades. 

El servidor de trucades és un programa software que s’executa sobre un Sistema Operatiu, 
generalment Linux (excepte per raons òbvies en arquitectura de Microsoft per Skype for 
Business). Aquest programa es correspon amb l’aplicació de telefonia que controla cada 
objecte (terminals, enllaços, grups d’enllaços del sistema), decidint les operacions a 
realitzar depenent de l’estat de l’objecte, la configuració del mateix, així com 
l’esdeveniment rebut. Aquest nucli del sistema és l’encarregat de mantenir la visibilitat de 
la sessió de l’usuari, per damunt del dispositiu terminal i mitjà utilitzat. 

En les darreres implementacions dels fabricants, faciliten el desplegament en les 
instal·lacions de l’empresa (on-premises), al cloud o  també híbrides.  

Quan un equip IP donat d’alta en un servidor de trucades realitza una comunicació de veu, 
el senyal de veu és processat pel compressor del propi equip IP abans de que sigui enviat 
al servidor de trucades mitjançant la xarxa IP. Un cop arriba al servidor de trucades, el 
senyal de veu es processa i en cas que el terminal IP receptor no faci servir la mateixa  
codificació, es comprimeix/descomprimeix abans de ser adreçada a l’equip receptor. Si els 
terminals tenen protocols de codificació comuns, el flux de veu RTP (Real Time Protocol) 
arriba directament a l’equip receptor alliberant recursos del servidor de trucades, 
anomenant-se aquesta funció com DRTP (Direct Real Time Protocol).  

Les trucades de veu transiten sobre segments IP utilitzant alguns dels protocols de 
codificació i compressió G711, G723 o G729. Les trucades de dades transiten sobre 
segments IP encapsulats en datagrames IP, i les trucades de FAX transiten sobre segments 
IP fent servir protocol T38. 

El servidor de trucades incorpora un motor SIP amb les API més o menys obertes per 
facilitar el desenvolupament d’aplicacions de tercers. 

Les funcions principals del servidor de trucades són el processament i gestió de les 
trucades, aplicacions internes, generació dels CDR, aplicacions específiques d’hotel i petits 
call centers, servidor DHCP, gatekeeper 7, servidors de descàrregues de configuracions de 
terminals TFTP. 

                                                      

7 Elements dintre d’una arquitectura H323/SIP que tradueixen el número de telèfon a una adreça IP, gestionen 
l’autorització de la trucada, l’ample de banda i el tràfic dintre de la LAN. Depenent de les implementacions, tenen 
un servidor RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) per gestionar les autentificacions dels 
terminals. 
 



32                                                          Viabilitat en l’ús de tecnologies SDN/NFV en projectes de CU 
 

 

 

   

Tot i que varia amb el fabricant, la versió i fins i tot, l’àrea geogràfica de comercialització 
del fabricant, algunes de les funcionalitats més comunes que proporcionen es detallen a 
continuació: 

• Trucada bàsica d’àudio: capacitat per emetre i rebre trucades de veu a les 
extensions dels usuaris. 

• Retenció de trucades: possibilitat de deixar una trucada en espera 
momentàniament sense que el usuari trucant tingui l’àudio del usuari trucat. 

• Identificació de número trucant: presentació del número trucant, sigui intern o 
extern si l’extensió té associat un numero de marcació directa (DDI). 

• Ocultació de número trucant: oculta el numero que truca al usuari que rep la 
trucada. 

• Transferències: traspàs d’una trucada d’un terminal a un altre, un cop rebuda la 
trucada en el primer terminal. 

• Captura de trucades: es defineix un grup d’extensions com a participants en un 
grup de captura, i qualsevol trucada adreçada a un número de capçalera del grup 
de captura o directa a qualsevol del membres del grup, pot ser capturada des de 
qualsevol terminal dels usuaris participants del grup captura. 

• Grups de salt: un cop definit un grup de salt entre un nombre d’usuaris, les trucades 
s’adrecen al membres del grup de salt en funció de la política d’enrutament 
establerta. Depenent de la versió i del fabricant, permet definir un algoritme o un 
altre i que les trucades vagin aleatòriament, en sèrie, en paral·lel a tots els 
membres o, en funció si ja s’ha atès una altra trucada abans o si no respon, que 
temporitzi el temps que la trucada està pendent de ser atesa i que vagi després a 
un altre terminal, etc. 

• Cap-Secretària: facilitat de supervisió des del terminal de secretària de les trucades 
adreçades al cap, el seu estat (ocupat en una trucada o lliure), rebent-les i 
transferint-les des de la posició de secretària al terminal del cap. 

• Retro-trucada (callback): funcionalitat que permet a l’usuari d’una extensió que 
truca a un altre i que la plataforma li indica que està ocupat, programar que li avisi 
quan l’usuari trucat estigui lliure per tornar a comunicar amb ell. 

• Servei nocturn o fora d’horari atenció: programació del sistema per reenviar les 
trucades entrants, un cop activada aquesta funcionalitat, a una extensió 
predefinida, un sistema de missatgeria de veu o IVR (Interactive Voice Response, 
resposta de veu interactiva). L’activació es fa segons un algoritme d’horari o dia, o 
bé directament amb una tecla programada a algun terminal habilitat. 

• Trucada d’emergència: programació en una tecla o bé en funció d’un esdeveniment 
donat, per fer una trucada al número programat, bé intern o extern. 

• Desviaments de trucades: desviament de les trucades adreçades a una extensió 
individual o grups d’extensions o de tot el sistema a un destí prefixat. Pot ser fix o 
bé per horari. 
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• Conferències: capacitat de mantenir trucades amb més d’un participant a l’hora, 
tant d’àudio com de vídeo. En aquest darrer cas, depenent del fabricant, poden ser 
necessaris altres blocs funcionals per dotar de capacitat de processament 
addicional al servidor de trucades (a través de DSP, Digital Signal Processor). 

• Mobilitat d’extensió: capacitat de login i logout des de qualsevol terminal amb el 
número assignat a l’usuari i el seu password, amb tots els atributs definits per 
aquest usuari (desviaments, tecles programades, accés a marcació per nom, etc). 

• Tecles de funció: segons els model de terminal de l’usuari, tecles programables 
amb números de marcació directa o accés a altres funcionalitats com la bústia de 
veu o activació de servei nocturn, per exemple. Amb certs fabricants i models, es 
defineixen menús contextuals que són activats per tecles multi-funció que 
permeten accedir a funcionalitats de programació, canvi de noms dels usuaris, 
activació auriculars, etc. Les versions més avançades de terminals actuals solen 
incorporar aquesta funcionalitat en pantalles tàctils. 

• Timbre simultani: sonoritat del timbre en les extensions programades a l’hora, amb 
possibilitat de diferenciar tractament en funció de si són trucades internes o 
externes. 

• Control d’admissió de trucades (CAC, Call Admission Control): capacitat de limitació 
del nombre de trucades que es reben o s’emeten en el servidor de trucades, de 
forma estàtica o dinàmica. Facilita la gestió de l’ample de banda utilitzat pel 
transport de tràfic (RTP d’àudio i fax T.38) mitjançant els enllaços amb recursos 
limitats que puguin haver en una xarxa corporativa. Garanteix que només 
s’establiran trucades de mèdia en temps real quan els recursos d’ample de banda 
necessaris estiguin disponibles en tots els enllaços d’accés que puguin haver entre 
els dos terminals en comunicació. Algunes de les accions que pot dur a terme el 
sistema és el reenrutament pels usuaris SIP o gateways SIP alternatius, rebuig de 
la trucada o processament dinàmic de les fallades d’enllaç. 

• Enrutament de trucades: es pot definir un pla d’enrutament estàtic basat en el 
número trucat o un pla alternatiu amb desbordament en diverses rutes definides o 
per horaris, afegint o traient dígits als introduïts per l’usuari. 

• Plans de numeració privats per les extensions d’usuaris amb n dígits (número de 
dígits inferior al pla internacional de trucades E164 8). 

• Suport de seguretat i encriptació: capacitat d’encriptació de les trucades internes 
amb SRTP o TLS en les connexions de xarxa o usuari. Fa una administració segura 
dels comptes i contrasenyes, CDR i arxius de dades. Compta amb protecció contra 
atacs de denegació de servei (DoS, Denial of Service). 

• Registre d’esdeveniments: emmagatzematge dels registres de trucades (CDR, Call 
Detail Records) i altres esdeveniments del servidor de trucades per tal de facilitar 
l’operació i manteniment del sistema. 

                                                      

8 Recommendation E.164 : The international public telecommunication numbering plan. International 
Telecommunication Union, ITU. 
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• Els servidors de trucades s’integren de forma més o menys oberta, donat que cada 
fabricant fa la seva interpretació dels estàndards en tres línies: 

o En horitzontal amb altres sistemes de veu, utilitzant l’estàndard SIP per a 
la interconnexió amb altres plataformes de veu, trunks, SBC (Session 
Border Controller) o dispositius i aplicacions de tercers.  

o Cap avall, mitjançant la virtualització i utilització de diferents entorns 
hardware independents del fabricant. 

o Cap amunt amb l’ús d’SDK (Software Development Kits), serveis Web o 
connectors predefinits. Donat l’estat de permanent ebullició en el 
desenvolupament d’aplicacions de tercers i l’estratègia més o menys oberta 
de facilitar la integració de tercers, depenent del fabricant, permeten la 
gestió i administració d’SDK. Es publiquen i s’exposen les API de 
comunicació centrades en l’usuari que permeten l’abstracció de la capa 
d’accés, per permetre programació de serveis Web per integració amb 
aplicacions existents de negoci, xarxes socials o CRM (Customer 
Relationship Management).  

Els servidors de trucades acostumen a treballar amb diferents protocols estàndards de 
networking que permeten integrar-se amb altres blocs funcionals de dades d’altres 
fabricants, com poden ser TCP/IP, RTP, sFTP, DNS, DHCP, NTP i SSL, entre d’altres. 

A nivell de comunicacions amb terminals d’usuari fa servir SIP i suporten enllaços QSIG 
públics i privats cap als operadors de xarxa pública.  

Per relacionar-se mitjançant connexions CTI (Computer Telephony Integration) amb altres 
blocs funcionals com aplicacions de call center, operadora automàtica, servidors de valor 
afegit, suporten protocols com CSTA (Computer Supported Telecommunications 
Applications) o TSAPI (Telephony Server Application Programming Interface). 

Servidor multimèdia bústia de veu 

Proporciona funcionalitats de missatgeria multimèdia unificada pels missatges de veu, fax 
i correu electrònic enviats a una única bústia d’usuari. 

Es té una visió integrada de totes les missatgeries, abans independents, integrades amb 
les aplicacions de correu més presents en el mercat (IBM Lotus, Microsoft Exchange o 
qualsevol gestor de correu que suporti IMAP 9). 

Entre les funcionalitats més corrents, tenim: 

• Bústia única per missatges de veu, fax, SMS i correu electrònic. 

• Integració en client de correu amb enviament de missatge amb fitxer annex d’àudio 
pels missatges de veu, imatge pels faxos i text pels SMS. 

                                                      

9 IMAP, Internet Message Access Protocol. Protocol d’accés a missatges d’Internet que  permet des del nivell 
aplicació l’accés des de qualsevol equip amb connexió Internet. Respecte a POP3 (Post Office Protocol versión 3) 
permet, entre d’altres especificar carpetes del costat del servidor i visualitzar els missatges de forma remota 
sense haver-los de descarregar. 
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• Integració amb qualsevol servidor de correu via SMTP. 

• Integració amb servidors Exchange i Lotus. 

• Barra d’eines integrades en Outlook o Lotus Notes. 

• Accessibilitat mitjançant client web, SMTP-POP3/IMAP4. 

El servidor multimèdia adreça les trucades a la bústia associada al terminal, podent 
configurar-se de forma automàtica o que sigui l’usuari el que ho activi. 

L’usuari trucant escolta el missatge de salutació enregistrat per l’usuari o el que disposa 
el sistema per defecte, i a continuació pot enregistrar un missatge de veu. Cada propietari 
de bústia de veu pot enregistrar diferents missatges de salutacions personals perquè el 
sistema els incorpori segons sigui trucada interna, externa, si l’usuari està ocupat o altres 
esdeveniments, o bé fer servir un missatge de salutació corporatiu. 

La presència de nous missatges sol ser notificada en el terminal fix propietari de la 
plataforma, sigui en el display o tecla específica, o bé canviant de to en el cas de terminals 
d’usuari analògics que no disposen de protocols de comunicació més rics amb el servidor.  

Després d’escoltar un missatge, aquest pot ser esborrat, salvat i/o reenviat a un altre 
usuari amb un nou missatge. Per exemple, també es pot respondre al remitent del 
missatge de veu amb un altre missatge de veu, sense necessitat de marcar el seu número 
ni encetar una nova comunicació amb ell. 

La mateixa bústia de veu serà única pels missatges de veu, fax, SMS i correu electrònic, 
assignant diferents números de marcació directa (DDI, Direct Dial In) a un únic repositori, 
permetent diferenciar el número públic per rebre comunicacions de fax i el de veu associats 
a un únic usuari. 

Software clients web, Windows i dispositius mòbils 

Per tal de fer servir les capacitats de CU dels terminals fixes de la plataforma corporativa 
de veu en els smartphones, ordinadors i tauletes, cal estendre amb un client software les 
capacitats de ToIP, número únic, transferència entre dispositius de les trucades, 
missatgeria instantània i presència, entre d’altres, a la resta de dispositius amb 
plataformes PC Windows, Mac, SO mòbils i tauletes. 

Depenent de l’estratègia de cada fabricant en base a la presència dels diversos SO en els 
dispositius dels usuaris, es desenvolupen clients per cadascuna de les plataformes 
esmentades, essent sempre gairebé segures la disponibilitat del client Windows per a PC, 
Android i IOS per a tauletes i mòbils. Algunes també en tenen per Windows Mobile, encara 
que és una excepció. 

Pel que fa a navegadors, la majoria cobreix Chrome i Internet Explorer, alguns també 
Firefox i Safari.  

Tot aquest ecosistema de SO i versions de SO, augmenta la complexitat pel fabricant a 
l’hora de mantenir les compatibilitats necessàries de clients i plataformes, i a l’hora és 
percebuda per l’usuari com a simplicitat. 
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Aquesta demanda de simplicitat anirà en augment i passarà a ser un requeriment per part 
de l’usuari, cansat d’haver d’aprendre interfícies diverses i que a més es veu reforçat per 
la integració de les interfícies que cada cop s’assemblen més. 

Aquesta unificació interfícies es veu recolzada per l’estratègia d’unificació de Microsoft i 
Windows 10 amb la mateixa versió de SO independentment del dispositiu mòbil, tauleta i 
ordinador), i també de la resta de la indústria com Google i fabricants de plataformes de 
veu amb WebRTC. 

Alguns fabricants es recolzen en l’estàndard Extensible Messaging and Presence Protocol 
(XMPP) per a les funcions de presència i missatgeria instantània i poden interactuar creant 
una federació amb altres empreses que compten amb clients de Google, IBM i Microsoft. 

Normalment l’estratègia de llicenciament de cada fabricant, en funció del tipus d’usuari de 
CU que tingui associat, compta amb un client senzill amb funcionalitats de telèfon software 
(softphone) i algunes capacitats bàsiques de CU, i un client software més complert amb 
capacitats totals de CU (vídeo, conferències de vídeo, col·laboració, etc). 

Servei de Missatgeria de Fax  

Depenent del fabricant, aquest bloc pot estar integrat en la seva modalitat més bàsica 
dintre del subsistema de missatgeria multimèdia unificada, o bé conformar un bloc 
independent. 

Les prestacions que ofereix serien: 

• Recepció i enviament de fax des d’una bústia associada a un número de marcació 
directa. 

• Editor i visor de Fax. Els fax rebuts poden ser editats en PC.  

• Definició de plantilles corporatives amb inclusió de logotipus i portada. 

• Enviament diferit i fragmentat de fax. 

• Definició de destinataris alternatius com un altre fax o una impressora de xarxa. 

• Arxivat electrònic. 

Enregistradors de trucades 

Les plataformes disposen de sistemes d’enregistrament de trucades més o menys 
complexes, en funció de les capacitats demanades per millorar la qualitat d’atenció als 
clients externs, o deixar constància d’un acord entre les parts. 

Els sistemes de gravació poden ser cridats sota demanda de l’usuari per enregistrar una 
conversa específica, funcionar aleatòriament o permanentment. 

Normalment s’avisa a l’usuari que truca de l’enregistrament de la trucada, excepte en els 
casos d’enregistrament silenciós. 

Els sistemes enregistradors poden ser centralitzats i aleshores, poden formar part del 
mateix servidor de trucades o estar presents en una única ubicació per donar servei a la 
totalitats d’extensions del sistema, o bé, ser locals de cada delegació que formi part de la 
solució. 
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Pel que fa a la tecnologia, hi ha sistemes passius, és a dir, que es connecten directament 
de forma física a l’extensió que s’enregistra, bé sigui al propi terminal o al repartidor de 
telefonia de l’empresa, i  també n’hi ha d’actius que monitoritzen el port LAN des del 
commutador fent una replica dels tràfic de mèdia i enviant-ho al servidor que enregistra 
les trucades. 

Tarificadors 

Totes les plataformes generen uns registres de tarificació que recullen informació sobre 
les trucades de totes les extensions. 

Aquesta informació es pot fer servir per diferents aplicacions de tarificació i gestió, que les 
presenten d’una forma més intuïtiva per l’usuari o administrador del sistema.  El sistema 
també permet l’exportació dels registres per tal que siguin processats per aplicacions del 
client, bé per ser integrada aquesta informació en altres aplicatius de negoci o bé per 
aconseguir un nivell d’informes més enllà dels que es poden obtenir en el propi sistema 
tarificador. 

Els registres CDR s’emmagatzemen en una base de dades SQL amb possibilitat d’impressió 
dels registres a mode de justificant. 

El sistema també permet la supervisió dels comptadors d’usuari per part dels usuaris 
definits a tal efecte. 

Servidor de presència i missatgeria instantània 

Potser és un dels servidors que més impacten des del costat de l’usuari en el seu ús de 
les CU en l’entorn corporatiu. 

En aquest servidor es consolida la informació de presència telefònica amb la informació de 
presència de missatgeria instantània (xat).  

L'estat de presència és únic per usuari i independent del nombre o tipus de dispositius. 
Per exemple, si un usuari està en línia en algun dispositiu apareixerà així per a la resta 
d’usuaris. 

Facilita doncs la presència d'usuari i telefonia de diversos dispositius, possibilitant 
l’intercanvi de missatgeria instantània des del telèfon d'escriptori, PC, tauleta i 
smartphone. 

La missatgeria instantània permet missatges de text enviats entre usuaris de CU que 
estiguin en línia. La disponibilitat d'usuari per a rebre missatges instantanis s'indica a la 
llista de contactes del client PC o web.  

Diversos fabricants fan servir XMPP per a la seva implementació IM i per tant, com passa 
amb els clients software, és possible utilitzar altres aplicacions alienes a la plataforma 
basades en XMPP, tot i que cal un treball d’anàlisi previ de requeriments i integració 
d’ambdós aplicatius. 

Media Gateway 

Servidor per a la senyalització, transcoding i multiconferències. Responsable dels tons i 
anuncis (música en espera) no proporcionats pels terminals. S’encarrega de les 
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conferències multi-participant invocades des dels terminals (a partir de 3 participants), 
realitzant transcoding.  

S'encarrega també de les funcions d'interfície tant dels terminals com amb les xarxes 
privades o públiques 

Poden suportar equipament telefònic estàndard com: 

• Telèfons analògics i telèfons digitals cablejats. 

• Enllaços a xarxes telefòniques públiques o privades. 

• Terminals i estacions base DECT/WI-FI. 

• Guies vocals, tons i circuits de conferència a 3 que es reprodueixen en les converses. 

• Gateway per IP que inclou compressors per assegurar la comunicació entre 
telefonia convencional i telefonia IP. 

Per tant, agrupa les interfícies amb la telefonia convencional, digital i analògica, cablejada 
i sense fils, accessos a xarxes públiques i privades, a més de la telefonia sobre IP. 

Els Media Gateways compten amb una bateria addicional al subministrament d’alimentació 
per assegurar que el sistema tingui una certa autonomia en cas de fallida. 

Realitzen les comunicacions IP que provenen de l’exterior amb el servidor de trucades i 
suporta els compressors/descompressors per possibilitar trucades de veu amb altres Media 
Gateways, telèfons IP i recursos telefònics estàndards no IP. 

Igual que en d’altres subsistemes, els fabricants permeten implementacions en mode 
appliance, amb un servidor de tercers o bé virtualitzada evitant així la necessitat 
d'instal·lar gateways de hardware en els CPD. Gairebé tots els fabricants fan servir 
tecnologia de virtualitació basada en màquines virtuals VMware. 

Hi ha algun fabricant, com per Exemple, Alcatel-Lucent, que permet implementar un segon 
servidor de trucades en mode passiu sobre un Media Gateway de manera que en el cas 
que el Media Gateway perdi contacte amb el servidor de trucades principal, substitueixi a 
aquest en les seves funcions. Per a això, aquest servidor de trucades passiu es manté 
totalment actualitzat pel que fa al servidor de trucades principal i la seva capacitat és la 
mateixa que la d'un Call Server. Durant el procés de substitució, ja sigui del servidor de 
trucades principal pel passiu (caiguda) o del passiu al principal PCS per Call Server 
principal (recuperació), les trucades en curs es perden. 

Servidor de videoconferència 

Les plataformes compten amb servidors de videoconferència que permeten trucades de 
vídeo 1 a 1 ó 1 a N, bé incorporant aquestes funcionalitats més bàsiques en el propi 
servidor de trucades o bé amb un servidor independent que compta amb més capacitats i 
recursos hardware i software. Aquests segons s’anomenen MCU (Multi Conference Unit). 

Els primers habiliten les comunicacions dels clients software amb funcionalitat softphone 
IP per tenir una connexió de vídeo entre dos usuaris. 

La MCU permet vídeo trucades de 1 a N i interconnecta amb equips de sala de 
videoconferència tant H323 com SIP. 
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D’aquesta forma, s’habilita un accés senzill dels usuaris a les videotrucades, donat que 
amb un PC amb els requeriments de software i hardware bàsics i webcam, ja és possible 
mantenir videotrucades.  

Sistema de connectivitat remota via Internet 

La plataforma de CU ha de ser transparent a la ubicació dels usuaris i per tant, és necessari 
habilitar l’accés des de fora de la intranet de la corporació als usuaris remots o en mobilitat. 

Habitualment, i a diferència de la connectivitat de dades que normalment requereix llençar 
un client IPSec cap a un servidor IPSec present en la DMZ de l’empresa connectada a 
Internet, la connexió amb la seu central on es troba la plataforma de CU ha de ser 
transparent a l’usuari, i executar-se en un segon pla des del client software present al 
dispositiu en mobilitat, sigui un ordinador portàtil, tauleta o mòbil. 

Per tal de facilitar aquesta connectivitat, es proporcionen elements que actuen com a 
reverse-proxy i adrecen les peticions dels usuaris remots als elements de xarxa intern que 
ho necessiten (servidor de presència, servidor de missatgeria instantània, servidor de veu, 
etc). 

Aquests elements solen estar presents a la xarxa perimetral o DMZ (DeMilitarized Zone). 

Sistema de col·laboració web 

Aquest bloc funcional proporciona una eina de col·laboració web que permet la 
col·laboració multimèdia, estenent les conferències de veu amb col·laboració web.  

Aquestes sessions de col·laboració, creades i iniciades per un usuari de CU poden ser 
ateses per qualsevol usuari de comunicacions unificades i també per usuaris externs a 
l’organització que no pertanyin a la plataforma gràcies a la seva interfície web. 

Solen oferir un entorn de sales virtuals on es combinen els recursos necessaris perquè els 
equips virtuals d’usuaris puguin mantenir reunions com si estiguessin en mode presencial.  

Els participants, sense necessitat d'instal·lar cap software poden accedir a la sessió, 
seguint des d'un PC, tablet o Smartphone la presentació o compartició de pantalla que el 
ponent està fent, o els materials exposats a través de la pissarra de treball.  

Al mateix temps, es poden intercanviar missatges a través de xat i compartir la imatge de 
les càmera web a través de videoconferència. 

Alguns fabricants permeten també l’enregistrament de les sessions de col·laboració. 

Sistemes d’operació i gestió de la plataforma 

És el sistema de gestió de la solució que permet l’operació i gestió del sistema. Sol estar 
com a subsistema en el servidor de trucades donat que des d’aquí rep els inputs i envia 
els outputs de configuració de tot el sistema. És un software propietari, normalment amb 
accés via web que entre d’altres proporciona: 

• Alta, baixa i modificacions dels usuaris SIP de la plataforma. 
• Configuracions de plans de numeració, afegint i traient dígits si s’escau. 
• Configuració de Proxies SIP i els gateways. 
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• Implementació dels enllaços SIP (Trunking IP SIP). 
• Configurar les eines de login dels usuaris del sistema i usuaris SIP. 
• Backup i restauració del sistema. 
• Central d’alarmes. 

Tot i que l’arquitectura es detallarà en capítols posteriors, com a norma general, els 
diferents elements de la solució corporativa de ToIP i CU es connecten dintre de la seu 
principal mitjançant una xarxa Ethernet fent servir ports de commutadors de LAN. 

En funció dels requeriments de criticitat, els elements es poden configurar en alta 
disponibilitat, duplicant els elements més rellevants, com poden ser el servidor de 
trucades, el servidor de presència, etc, fins a replicar tots els elements en una solució 
completament redundada. 

 

Figura 2.5- Esquema general d’una solució de Comunicacions Unificades 

En aquests casos, es solen disposar els elements en dos CPD, un actiu i l’altre passiu o en 
mode de repartiment de càrrega, geogràficament separats i interconnectats via Ethernet 
o enllaços WAN, i sempre assegurant que el retards entre ambdós nodes no arribin al 
llindar mínim necessari per assegurar que poden interactuar correctament i tenen 
visibilitat IP entre ells. 

2.3.3 Arquitectura
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Gairebé tots els servidors s’interconnecten en la zona segura de la intranet, darrera dels 
elements de seguretat perimetral que aïllen la intranet dels accessos a les xarxes públiques 
de veu, dades i Internet. Una excepció és el sistema de connexió remota dels usuaris via 
Internet, que ha d’estar visible a la zona desmilitaritzada de la xarxa. 

Les CU centralitzen els diversos canals de comunicació en la plataforma corporativa, 
assegurant la confidencialitat i integritat de la informació respecte a solucions de gran 
consum que només cobreixen part de les funcionalitats. Els serveis més rellevants a 
disposició dels usuaris de les plataformes corporatives de CU són: 

• Gestió de presència: informació disponibilitat de l’usuari per participar en una 
conversa, independent del canal. Es distingeix entre presència personal, associada 
a l’usuari (està comunicant ara, està disponible o no molestar) i presència de 
dispositiu (disponible, en ús, no disponible). 

• Telefonia: capacitats d’emetre trucades i rebre-les des de diversos dispositius, de 
forma anàloga a les prestacions bàsiques que es podrien tenir en les extensions 
clàssiques de telefonia de les plataformes corporatives de veu. 

• Softphone: software d’usuari amb client web, client per a ordinador, per tauleta o 
mòbil que permet gestionar les comunicacions unificades a cada dispositiu, incloent 
videotrucades. En funció del fabricant i de la versió de la plataforma, els clients de 
comunicacions unificades permeten més o menys funcionalitats, i la tendència, tal 
com es comentava al començament d’aquest anàlisi, és una interfície d’usuari 
homogènia independentment del dispositiu, SO i versió, essent WebRTC una de les 
possibles aproximacions que està agafant força embranzida. 

• Número únic: depenent de la plataforma s’anomena One Number Server o One 
Number Reach i permet definir un dispositiu com a preferit i que l’usuari pot anar 
canviant de forma fàcil, rebent i emetent les trucades des d’aquest dispositiu i 
presentant el seu número personal en la pantalla, sigui quin sigui el dispositiu que 
fa servir. 

• Transferència de converses: relacionat amb l’anterior, capacitat de transferència 
d’una conversa sense pèrdua de la sessió, entre el dispositiu actiu i un altre 
dispositiu de l’usuari. Els diferents dispositius associats a l’usuari són donats d’alta 
prèviament en la plataforma, i la commutació de dispositius també pot significar el 
canvi de mitjà físic de forma transparent per l’usuari: LAN, WiFi, Internet, xarxa 
fixa o xarxa mòbil. 

• Missatgeria instantània: capacitats d’Instant Messaging (IM) entre els usuaris, fent 
servir entorns de xat per les comunicacions entre un o més d’un usuari. Aquesta 
funcionalitat està molt lligada a la presència de l’usuari, donat que cal saber si es 
receptiu a atendre una comunicació per xat, cosa que fa que aquesta funcionalitat 
sovint es doni des del mateix bloc funcional que el de presència, depenent de la 
tecnologia utilitzada. 

2.3.4 Serveis
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• Llista de contactes: accés al directori extern de la plataforma de veu corporativa. 
Normalment aquest directoris segueixen l’estàndard LDAP (Lightweight Directory 
Access Protocol) que proveeix a les aplicacions d’un mètode estàndard per accedir 
i modificar la informació que hi ha emmagatzemada al directori. Això permet a un 
client centralitzar tota la informació d’usuaris en un repositori únic que està 
disponible per a múltiples aplicacions, reduint despeses de manteniment. Aquesta 
funció s’utilitza principalment pel servei telefònic de trucada per nom, possibilitant 
que l’usuari només conegui el nom enlloc del número de telèfon de l’usuari amb el 
que vol mantenir una conversa. 

• Diari de trucades: disponibilitat dels registres d’activitat de l’usuari, sigui quin sigui 
el tipus de comunicació realitzada, amb dades de durada, amb qui ha comunicat i 
possibilitat de tornar a comunicar amb aquest usuari. 

• Bústia de veu multimèdia: repositori de missatges deixats a l’usuari mentre està 
absent o ocupat en una altra conversa. Poden provenir de comunicacions d’àudio,  
o en el futur de vídeo, i s’integren amb els clients de correu electrònic corporatiu 
més habituals, enviant una còpia del contingut del missatge annexada a un email. 

• Gestió de regles: possibilitat d’establir regles de comportament del sistema 
respecte a la disponibilitat i dispositiu de l’usuari, fent que les trucades es rebin a 
un lloc o un altre en funció dels esdeveniments i variables d’entrada predefinides. 
Per exemple, si és horari laboral, i l’usuari té ocupada l’agenda, es reben les 
trucades en el mòbil, altrament, a la bústia de veu. 

• Col·laboració: molt imbricat amb missatgeria instantània, sol ser llicenciat pels 
fabricants de forma addicional al client software bàsic de CU, sobretot perquè 
provenen de solucions dissenyades anteriorment de forma independent i permet 
fer un afegit en la diferenciació dels diferents nivells d’usuaris i funcionalitats 
associades. Proveeix un espai de compartició d’àudio, vídeo dels participants (1 a 
1, 1 a N), compartició d’escriptori, enviament d’arxius, registre de les sessions amb 
els continguts per la consulta posterior dels participants, cessió del control de la 
sessió als participants de forma que es comparteix el rol de ponent tant pel que fa 
per la font emissora del vídeo i àudio, i de vegades, depenent de la plataforma, 
enregistrament de les sessions de col·laboració 

• Conferències: tant de vídeo com d’àudio, de 1 a 1 i de 1 a N. Normalment es permet 
iniciar una conferència en àudio i després passar-la a vídeo, afegint la imatge. En 
funció de la solució i les capacitats necessàries, pot necessitar en l’arquitectura 
desplegada d’elements específics independents que gestionin aquesta funcionalitat 
i que proveeixin dels recursos hardware i software necessaris. 

• Autentificació única: més conegut per Single Sign-On (SSO) possibilita a un usuari 
Windows que ha estat autenticat inicialment en la seva estació de treball, l’ús de 
serveis de xarxa i comunicacions unificades de la plataforma corporativa sense 
haver de autentificar-se de nou en el client software de CU. Cal interconnectar 
doncs, el servei d’autentificació de l’entorn Microsoft amb la plataforma de CU per 
intercanviar aquesta informació, a més, de forma segura. 
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3 Requeriments d’una solució de CU 
Quan es planteja la implementació d’un projecte de CU en un entorn corporatiu, on els 
requeriments de nivell de servei i disponibilitat són claus per aconseguir les fites 
d’eficiència i productivitat que es demanen a la solució, s’han d’assegurar que es compten 
amb els mitjans i condicionants tècnics que seran necessaris per fer-ho possible. 

Donat que les comunicacions unificades tenen com a base les infraestructures de dades 
corporatives, tant pel que fa la LAN com a WAN, serà necessari que aquestes estiguin 
preparades per poder fer possibles les comunicacions de veu, vídeo, senyalització, 
protocols i dades de les aplicacions que es troben a sobre. 

Els sistemes de CU s’interrelacionen a més amb certs subsistemes de l’arquitectura TI de 
la corporació, com poden ser els servidors DNS, servidor correu i directori actiu que han 
d’estar parametritzats per poder facilitar aquesta relació entre ells. 

Així mateix, hi han aspectes relacionats amb la seguretat lògica de l’empresa a tenir 
presents, donat que unifiquem i concentrem les comunicacions de tot tipus en un mateix 
entorn, i cal tenir en compte com evitar vulnerabilitats que posin en risc la informació 
crítica de la corporació. 

En aquest capítol es revisaran doncs els aspectes clau a tenir en compte pel que fa a: 

• LAN  
• WAN  
• SISTEMES 
• SEGURETAT  

3.1 LAN 

La xarxa d’àrea local esdevé el nucli de transport de totes les comunicacions, i per extensió 
de les comunicacions unificades. 

És aconsellable fer una auditoria de l’estat de la LAN abans d’iniciar un projecte d’aquest 
tipus, identificant equips, models i configuracions de forma que es puguin prendre 
decisions de renovació d’equipament, en cas que sigui necessari, dintre de l’abast del 
projecte de CU. 

Tot i que pot semblar obvi donada la seva omnipresència en les implementacions 
corporatives, la LAN ha de ser Ethernet amb cablejat de categoria 5 o superior. 

Depenent del nombre d’usuaris de la seu i dels sistemes TI que suporti, cal que aquesta 
LAN estigui composada per dos nivells de commutadors, un nivell de nucli amb 
commutadors d’alta capacitat i un nivell de distribució per donar servei als dispositius 
d’usuari. 

Pel que fa a l’alimentació dels dispositius, els commutadors poden tenir la facilitat 
d’alimentació remota dels terminals (PoE, Power Over Ethernet), consideració a tenir en 
compte en la configuració de la solució perquè condiciona altrament l’ús d’alimentadors 
separats pels dispositius. 
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Com a norma general, i per seguretat, es proveeix un pla d’adreçament IP separat per a 
l’equipament de ToIP (terminals IP, adaptadors analògics, gateways) i pels dispositius de 
dades, evitant la interconnexió entre ambdós a nivell 3, per exemple gràcies a la facilitat 
de llistes d’accés al router. Cal tenir en compte però, que hi ha certs clients de ToIP com 
poden ser les operadores sobre PC o l’accés a pàgines de configuració d’usuari dels 
terminals que han de tenir accés a serveis de veu i dades, i per tant, s’ha de tenir en 
compte a l’hora d’aplicar el filtratge a nivell 2 o nivell 3.   

Per l’assegurament de la qualitat de servei de la veu i tràfic multimèdia, es poden marcar 
les trames segons l’IEEE 802.1p/q que permet realitzar la separació a nivell 2 de les LAN 
de veu i dades encapsulant Best Effort o multiclasse ETH. 

Cal que els commutadors implementin doncs, mecanismes de QoS (Quality of Service) 
realitzant una gestió adient del tràfic, minimitzant la pèrdua de paquets, retards i jitter. 
Aquests mecanismes consisteixen en la classificació del tràfic, gestió de cues i repartiment 
de l’ample de banda, definits per a les xarxes Ethernet en l’IEEE 802.1p pel suport de 
mecanismes de priorització. 

A nivell de hardware, convé que els commutadors tinguin al menys una cua d’alta prioritat 
per tal de dur a terme QoS, i que sobre aquesta cua prioritària es pugui enrutar el tràfic 
de la VLAN dedicat a les aplicacions de veu. Els mecanismes de gestió de cues, s’aplicaran 
en funció de la classificació realitzada a nivell 2 (QoS amb 802.1 p) i a nivell 3 (DSCP o IP 
Precedence) 

 

Figura 3.1- Exemple de la configuració de les VLAN  
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S’aconsegueix la implementació de VLAN diferenciades pel servei de dades, pel servei de 
ToIP i pels servidors de telefonia i serveis de valor afegit, configurant per exemple la VLAN 
20 pel servei de dades, la VLAN 21 pel servei de veu ToIP i VLAN 22 pels servidors de 
telefonia i serveis de valor afegit. 

La VLAN de dades serà la subxarxa pels servidors que suporten aplicacions de client i els 
PC d’usuari, però també pels PC d’usuari que suporten aplicacions de telefonia, per 
exemple operadores sobre PC o softphones.  

La VLAN de veu és la subxarxa pels equips de veu (terminals IP del fabricant i adaptadors 
analògics). 

La VLAN pels servidors de telefonia i serveis de valor afegit normalment només es defineix 
en les seus principals donat que solen ser on s’ubiquen aquests elements i des d’on es 
dóna servei a tota la xarxa corporativa, típicament el servidor de trucades i resta de 
servidors de valor afegit, com els servidors de missatgeria instantània i el de presència.  

Addicionalment, es solen identificar unes VLAN separades pels gateways, per exemple 23 
i 24, i una VLAN de gestió dels commutadors, per exemple la 30, que ens permetrà fer la 
gestió centralitzada dels commutadors.  

Quan connectem terminals IP sobre la LAN cal assegurar que el retard total, que és el 
sumatori entre d’altres del retard de codificació i descodificació del senyal d’àudio, més el 
retard dels buffers pel jitter (per contrarestar variabilitat del temps d’arribada dels 
paquets), més el retard per a la transmissió de la LAN, més el retard de transmissió de la 
WAN en el cas de seus distants, no sigui superior a 150 mil·lisegons (recomanació ITU 
G.114 per a veu d’alta qualitat 10). 

Un altre aspecte a tenir en compte en els commutadors és la seva capacitat a donar suport 
a la funcionalitat de servidor DHCP, que permet assignar adreçament IP i gateway per 
defecte als dispositius de la VLAN de veu i de la VLAN de dades. En alguns fabricants, 
poden ser necessaris requeriments addicionals a aquesta funcionalitat per tal de suportar 
opcions determinades per l’autoconfiguració dels dispositius. 

Per exemple, en el cas d’arquitectura amb fabricant Cisco, tant els commutadors com els 
terminals suporten el protocol propietari CDP (Cisco Discovery Protocol), que permet que 
els terminals es descarreguin la configuració de la VLAN. Si no hi ha protocol CDP, cal 
configurar la VLAN manualment als terminals. Alternativament, els models de terminals 
més recents y els commutadors suporten el protocol estàndard LLDP (Link Layer Discovery 
Protocol) funcionalment equivalent a CDP, i que pot ser utilitzat en entorns multi-fabricant.  

Els terminals IP es connecten directament a ports físics del router o a un commutador de 
LAN, depenent de la dimensió de la seu. Els servidors i gateways es connecten a un 
commutador de LAN o bé a un router, en funció del volum d’usuaris de la delegació. 

Cal configurar la xarxa per que funcioni correctament l’encaminament de tràfic IP entre 
els terminals, entre els terminals i el servidor de trucades, i entre els terminals i els 
gateways. 

                                                      

10
 Recommendation G.114: One-way transmission time. International Telecomunication Union, ITU 
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3.2 WAN 

La veu, i per extensió, també el vídeo, és molt sensible al retard i a la variació del retard 
(Jitter). El retard de serialització que tenen els paquets al entrar i sortir per una línia amb 
un ample de banda determinat, juga un paper molt important a l’hora de dimensionar les 
velocitats mínimes dels accessos a la xarxa del operador. 

Resulta imprescindible per donar un servei acceptable a l’usuari final poder implementar 
mecanismes de qualitat de servei que garanteixin l’ample de banda mínim necessari pel 
transport de veu, així com obtenir una baixa latència per aquest tipus de tràfic. 

Per això, cal fer servir enllaços WAN amb capacitat de qualitat de servei. La majoria dels 
proveïdors ofereixen diverses solucions d’accés a la seva xarxa dades MPLS, bé amb xDSL, 
FTTH o Fibra Òptica, fent possible la classificació del tràfic IP de telefonia, tant el de 
senyalització com el de mèdia dintre de la classe de servei multimèdia. 

Els aspectes més rellevants que afecten al transport de veu i vídeo sobre les xarxes IP són 
la codificació, retard, jitter i pèrdua de paquets. Per evitar problemes, és necessari que hi 
hagi un element a l’arquitectura de la solució ToIP amb CU que implementi un mecanisme 
per limitar el nombre de trucades per seu, anomenat control d’admissió de trucades (CAC, 
Call Admission Control). 

Amb el CAC, una seu no pot gestionar més tràfic de ToIP que el limitat a aquesta seu, 
evitant que es superi al cabal multimèdia configurat a l’enllaç WAN d’aquesta seu i que la 
probabilitat de superar l’1% de pèrdua de paquets sigui molt alta, deixant a aquesta seu 
sense comunicacions de ToIP. 

Seguint la recomanació ITU G.114 per a veu d’alta qualitat, cal respectar que el retard 
màxim unidireccional extrem a extrem entre els terminals d’usuari finals no superi els 
150ms, i per la part WAN de la connexió, sigui com a màxim de 100 ms. 

En el cas d’accessos FTTH, a diferència dels enllaços xDSL amb parells metàl·lics de coure, 
té una part compartida, i per tant susceptible d’estar congestionada, entre les ONT i la 
OLT. 

Els operadors solen donar nivells de garantia diferenciada entre els accessos FTTH per a 
usos residencials i els empresarials. A més, permeten l’ús de 802.1q per marcar qualitat 
de servei a nivell 2 en la sortida des del router. 

El retard en la part WAN de l’enllaç entre dues ubicacions no ha de superar els 100 ms. 
Aquest retard és el temps de transmissió entre els routers d’accés a la WAN de les dues 
seus, sumant el retard de trànsit entre els nodes de xarxa on es connecten els enllaços de 
les seus de l’empresa, més el retard de transmissió en els accessos dels routers de les 
seus als nodes de xarxa. 

Els valors típics demanats pels fabricants per assegurar una bona qualitat de servei amb 
una codificació G729 amb tres mostres/trames serien: 

• Taxa màxima de pèrdua de paquets WAN ha de ser inferior a l’1%. 
• Jitter inferior a 30 mil·lisegons. 
• Disponibilitat d’enllaç WAN superior al 99%. 
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3.3 Sistemes 

Els projectes de plataformes corporatives de CU formen part del ecosistema TI des del 
moment que fan servir la mateixa tecnologia LAN per a la seva interconnexió i necessiten 
interactuar amb elements presents prèviament en l’arquitectura de sistemes TI de la 
organització. 

 

Figura 3.2- Interconnexió dels sistemes a la LAN   

La majoria d’organitzacions tenen un sistemes d’informació a nivell d’usuari basats en 
plataformes Microsoft, i per tant, les plataformes de CU han d’adaptar-se a aquest entorn. 

Un ecosistema a nivell de LAN pot presentar els següents elements: 

• Hub: d’ús residual, donada la poca diferència en costos amb un commutador i les 
funcionalitats associades a aquest segon. Dispositiu que permet centralitzar el 
cablejat d’una xarxa i permet ampliar-la. Aquest dispositiu rep el senyal per un port 
i el repeteix per la resta de ports. Mateix domini de broadcast Ethernet. 

• Commutador: la seva funció és interconnectar dos o més segments de xarxa, 
passant dades d’un segment a l’altre, d’acord amb la direcció MAC de destí de les 
trames en la xarxa. Els commutadors s’utilitzen quan es desitja connectar múltiples 
xarxes, fusionant-les en una sola.  
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• Bridge: és un dispositiu d’interconnexió de xarxes d’ordinadors que opera en la 
capa 3 de nivell d’enllaç de dades del model OSI. Interconnecta dos segments de 
xarxa o divideix una xarxa en segments, fent el traspàs de dades d’una xarxa cap 
a l’altre, amb base en la direcció física de destí de cada paquet. Connecta dos 
segments de xarxa como una sola xarxa utilitzant el mateix protocol d’establiment 
de xarxa. 

• Router: és un dispositiu de hardware utilitzat per a la interconnexió de xarxes 
informàtiques que permet assegurar l’adreçament de paquets de dades entre elles 
i determinar la millor ruta que han de prendre. 

• Firewall: part d’un sistema o xarxa que està dissenyada per bloquejar o denegar 
l’accés a persones no autoritzades a un sistema, permetent al mateix temps les 
comunicacions autoritzades. Es tracta doncs, d’un dispositiu o conjunt de 
dispositius configurats per permetre, limitar, xifrar, desxifrar el tràfic entre els 
diferents àmbits sobre la base d’un conjunt de normes, regles i altres criteris. 

Dintre d’aquesta infraestructura de LAN, hi ha els diferents servidors que fan servir els 
usuaris, i que proporcionen serveis com poden ser: 

• Correu corporatiu: proporciona comptes de correu electrònic als usuaris i és 
responsable de rebre i emetre els missatges de l’organització. 

• Web: permet la publicació de continguts web, intern o externs a l’organització. 

• Servidor de fitxers: facilita la compartició de fitxers entre els usuaris de la xarxa 
amb permisos d’accés, lectura i modificació. 

• Impressió: gestiona la impressió en els dispositius d’impressió en xarxa 
accessibles des dels usuaris. 

• Autenticació i gestió de la seguretat: gestiona l’autenticació i polítiques d’accés 
a la xarxa interna de l’empresa. 

• Aplicacions i Bases de Dades: servidors on s’allotgen les aplicacions i les bases 
de dades que necessiten els usuaris. 

• Màquines virtuals: servidors que proporcionen màquines virtuals per la 
compartició de recursos físics de processament, memòria i emmagatzematge 
entre els aplicatius que corren a sobre. 

• Directori Actiu (Active Directory, AD): dóna informació sobre equips i objectes 
d’usuari, com poden ser l’adreça de correu electrònic. Emmagatzema aquesta 
informació en una base de dades segura i proveeix les eines d’administració i 
cerca en el directori. Permet administrar tots els comptes d’usuari i recursos de 
xarxa en una única ubicació, aplicant directives als objectes de directori per 
assegurar que tots s’administren de forma coherent. Per tal de interconnectar 
el Directori Actiu amb la plataforma corporativa de veu, cal resoldre d’una banda 
el procés d’autenticació entre AD i la plataforma de veu, i d’una altra la 
sincronització del DA amb la base de dades interna de la plataforma de veu, de 
forma que s’intercanviïn les dades dels usuaris en ambdós repositoris 
d’informació. Utilitza els protocols NTLM o Kerberos. 
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• DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol, assigna i reserva adreces IP als 
clients.  

• DNS: Domain Name System, proporciona localització de serveis de xarxa i 
recursos. Per les solucions de connectivitat externa de les plataformes de veu 
amb usuaris en mobilitat, necessita que cada element involucrat estigui donat 
d'alta en el DNS. Els clients softphone en mobilitat han d'accedir al respectiu 
DNS segons la seva ubicació/posició a la xarxa: 

- Client/servidor a la xarxa externa/internet ha d'accedir a un DNS 
extern/públic i rebre respostes a les peticions d'aquest DNS extern. 

- Client/servidor en la interna ha d'accedir a un DNS intern i rebre 
respostes a les peticions d'aquest DNS intern. 

 

Figura 3.3- Seqüència de petició DNS    

3.4 Seguretat 

La seguretat és un factor rellevant quan s’implementa una plataforma de veu corporativa 
amb comunicacions unificades sobre protocol IP. 

Cal doncs, una política de seguretat integral per protegir la integritat, privacitat i 
disponibilitat del sistema de comunicacions IP. 

Es poden integrar diverses tecnologies de seguretat en diversos segments, augmentant 
així la seguretat total mitjançant la prevenció d’errors aïllats que comprometin o impactin 
el sistema. 

Una política de seguretat integral inclou alguna cosa més que tecnologia avançada de 
seguretat, comprèn processos operacionals que assegurin un ràpid desplegament de 
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pegats per al software i aplicacions, instal·lació de tecnologies de seguretat al moment 
adequat i, finalment, la realització i avaluació d’auditories de seguretat. Des de que es va 
incorporar la ToIP, la seguretat també s’ha implantat en els sistemes corporatius de veu.  

Quan posem el servidor de trucades a la LAN s’ha d’assegurar que aquesta és 
completament segura, atès que un atac als components que processen les trucades 
afectaria a cada usuari en el sistema, no solament als usuaris dels telèfons IP. En aquest 
escenari, no solament és necessari tenir les mateixes consideracions de seguretat com si 
tot el sistema estigués sobre la xarxa IP, sinó també és necessari administrar dues xarxes 
separades, sense perdre els beneficis de tenir una solució integrada en una única xarxa 
convergent. 

Quan ens protegim contra els tipus de vulnerabilitats comunes de veu i sistemes 
relacionats amb la veu, com les comunicacions unificades, és important considerar tres 
components crítics: 

• Privacitat: Proveir una via de comunicacions segures. Tecnologies com IP Security 
(IPSec) i SSL ens permeten implementar Virtual Private Networks (VPN) segures 
que ens ajuden a fer més robustes les comunicacions tant a la LAN com a la WAN. 
També les plataformes de veu compten amb el seu sistema d’accés remot segur 
equivalents als accessos IPSec o SSL. 

• Protecció: Implementar sistemes de defensa contra amenaces. Tecnologies com els 
Firewalls i IDS (Intrusion Detection System) i combaten les amenaces originades 
interna i externament. 

• Control: Configurar sistemes d'identitat i confiabilitat. Servidors de control d'accés 
i el control d’admissió a la xarxa fan possible que les organitzacions puguin 
controlar l'accés a la informació, permetent que només els equips autoritzats 
puguin tenir accés a la informació al moment correcte. 

 

Figura 3.4- Exemple de configuració dels elements de seguretat a la LAN 



51                                                          Viabilitat en l’ús de tecnologies SDN/NFV en projectes de CU 
 

 

 

   

El protocol IP és la base per a la transmissió de veu, vídeo i dades. Per tant, hereta els 
mateixos problemes d’autenticació que estan associats al protocol IP. 

Una forma de simplificar-ho en certs fabricants és connectar al mateix port Ethernet físic 
el PC i terminal IP associats a l’usuari. Tot i això, en ser IP, cal garantir la seguretat de les 
connexions. 

Altres fabricants incorporen un certificat X.509v3 en els terminals IP que generen un arxiu 
de llista de confiança. Altres fan servir l’estàndard 802.1x “Port-based Network Access 
Control” que cobreix el desplegament infraestructures LAN en les que els dispositius i els 
usuaris han de registrar-se abans de fer cap activitat. Proporciona un mètode 
d’autenticació i seguretat normalitzat per a les tecnologies de xarxa basades en 
l’especificació IEEE 802, incloent LAN i Wireless LAN: 

• EAP-TLS (Transport Layer Security): es defineix en l’RFC 2716 com el mètode de 
seguretat en el client 802.1x, que encara a dia d’avui està present a moltes 
organitzacions. Proporciona una autenticació mútua del client i de la xarxa, basant-
se en certificats. Es recolza en els certificats existents en el costat client i en el 
costat servidor per realitzar aquesta autenticació, i distribueix les claus 
d'encriptació d'usuari i sessió generades dinàmicament, per així securitzar la 
connexió. Aquestes funcionalitats d'autenticació mútua i distribució de claus 
d'encriptació dinàmiques són especialment interessants per a entorns Ethernet 
compartits, tals com les LAN sense fils 802.11. 

• EAP-Logoff: sense aquesta millora, quan s'autenticava un PC situat darrere d’un 
terminal IP, era possible desconnectar-lo i connectar en el seu lloc altre dispositiu, 
sense haver de re-autenticar-lo. Si es desconnecta el PC que es troba darrere del 
terminal IP, aquest envia un missatge EAP-LOGOFF cap al commutador, en nom 
del PC. El commutador posa l'adreça MAC que s'acompanya en aquest missatge en 
estat No Autenticat. Quan el PC es torni a connectar, serà necessari que es torni a 
autenticar. 

Amb una solució integral d'autenticació a Ethernet, el control d'accés a la xarxa es fa 
independent del tipus de servei de la xarxa, ja sigui una LAN corporativa fixa, sense fil o 
qualsevol dels serveis públics accessibles per Ethernet. Una solució d'autenticació comuna 
beneficia notablement als usuaris, als gestors de les xarxes corporatives i als proveïdors 
de serveis. Els usuaris poden utilitzar una única interfície d'autenticació, que els permeten 
moure's entre diversos serveis d'accés, reautenticant-se quan així se'ls requereixi. 

La seguretat comença amb la configuració de la pròpia xarxa Ethernet. El principal objectiu 
és limitar la interacció entre els equips telefònics i altres equips que puguin estar a la 
xarxa, de forma que no es vegin compromesos per una intrusió en un element de xarxa. 
Per aïllar els equips de la plataforma corporativa de veu es poden prendre les següents 
mesures: 

• Connectar els servidors de trucades i equips telefònics (terminals IP) a 
commutadors de LAN que analitzen l'adreça de destinació dels paquets de dades i 
solament envien aquells que concerneixen a un equip donat. 

• Configurar identificadors de VLAN en els equips telefònics i en els ports del 
commutador de LAN. 
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• Configurar el pla d'adreçament de la plataforma de veu corporativa en una 
subxarxa dedicada. 

• Per incrementar la seguretat, separar tot l'equipament de la plataforma corporativa 
ToIP de la resta de la LAN de client mitjançant un firewall. 

La protecció en l'accés al servidor de trucades s'implementa en diversos nivells. En el mitjà 
de transmissió es realitza un procés d'autenticació. A nivell de protocol IP es realitza un 
filtratge d'adreces IP, on solament es permet l'accés a aquells equips declarats com a 
segurs. En el nivell de transport, TCP, es realitza un filtratge de ports. Ja en el nivell 
d'aplicació és possible xifrar les comunicacions, a més de completar el procés 
d'autenticació. 

Un aspecte important en la seguretat en els accessos al servidor de trucades és el concepte 
de host segur o verificat (trusted host). Consisteix en indicar mitjançant un parell de llistes, 
els equips i terminals als quals s'autoritza la connexió. Es mantenen dues llistes, mantenint 
els equips amb interfície Ethernet autoritzats en una de les llistes, i els equips amb un 
altre tipus d'interfície, en l'altra. Un terminal que no estigui en la llista de hosts segurs pot 
connectar-se, però no pot accedir a serveis TCP/IP segurs. 

Una altra actuació pot ser limitar el rang de ports dinàmics que farà servir el servidor de 
trucades i altres servidors per tal de limitar la possibilitat d’ús de ports oberts als elements 
de seguretat perimetral de l’empresa. 

En el cas d’atacs a les IP dels servidors de la solució, solen comptar amb un registre dels 
esdeveniments en fitxers log i que poden ajudar a fer una anàlisi forense posterior, hagi 
estat un atac amb èxit o no. 

També es pot habilitar l’encriptació de les trucades per evitar l’accés de tercers a les 
mateixes, depenent de cada plataforma es fan servir mecanismes de xifrat o uns altres 
(TLS, SRTP). 

Els Firewalls de l’empresa hauran de permetre l’accés a la zona segura dels elements de 
xarxa que composen la solució de CU, tant pels servidors que la composen com pels ports 
utilitzats pel client softphone. 

Session Border Controller 

Un element de gran importància a l’hora de maximitzar la seguretat de la solució, a banda 
dels elements esmentats anteriorment, és el Session Border Controller (SBC). És un 
dispositiu susceptible de dur a terme múltiples funcions dins dels processos de trucada, 
relatius a la connectivitat, qualitat de servei i també a la seguretat. 

L’SBC és un dispositiu que es desplega en xarxes de veu IP per fer el control de la 
senyalització i del tràfic de mèdia quan es produeix una trucada de veu entre la xarxa 
interna del client i el proveïdor de telefonia. Aquest dispositiu marca el punt d'unió o de 
frontera entre la xarxa  pública de telefonia del proveïdor i la xarxa del client. També 
s'utilitza com a punt d'interconnexió entre centraletes per realitzar les adaptacions de 
protocol i còdecs i poder establir comunicacions entre elles. 
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Es poden diferenciar tres ports físics: 

• Port d'Accés: Port de senyalització i mèdia per a la connexió cap a les PBX de 
l’empresa. En cas de convivència de centraletes existents, serveix de nexe d'unió 
sobre el parc heterogeni de centraletes de veu i solucions de vídeo. 

• Port de Core: Port de senyalització i mèdia per a la connexió amb NGN. 

• Port de Gestió: Per a l'administració i alarmes de l'equip. 

El servei de ToIP s'està convertint en un objectiu d'atacs, fraus, i robatoris de servei i 
d'identitat, que afecten a empreses i als seus serveis. Els proveïdors d'infraestructures 
multimèdia no són aliens a això, ja que la pèrdua del servei de ToIP pot suposar molt més 
que la pèrdua d'ingressos (desercions de clients, reputació de marca i responsabilitats 
legals). En aquest sentit una protecció basada només en firewalls i routers no és suficient 
o adequada. 

L’SBC es fa servir en la interconnexió de les xarxes IP, permetent mantenir oculta a 
l’exterior la topologia de la xarxa, així com configurar les tasques pel control d'admissió. 
L’SBC soluciona problemes de NAT transversal i pot tenir el control de mèdia RTP, si se’ls 
fa passar per ell. També controla més de 80 amenaces que afecten als protocols SIP, 
H.323, H.245, H.248, MGCP, NCS, RTP, TCP, UDP, IP, ICMP i ARP. 

Els SBC també es diferencien dels tallafocs, en proporcionar una sèrie de funcions que van 
més enllà de l'enfocament de seguretat. Un SBC pot proporcionar transcodificació entre 
els diferents protocols, com l’H.323 per a veu i vídeo, i SIP. El protocol SIP és tan obert 
per les seves diverses implementacions que intentar establir un enllaç SIP entre diferents 
centraletes no és trivial o té més implicacions perquè hi ha plataformes que treballen amb 
H.323. L’SBC resol la interoperabilitat: SIP-SIP, SIP-H.323, MGCP, TCP/UDP, IPv4-IPv6 
amb possibilitat d’alta disponibilitat i configuracions per Call Admission Control i QoS. 

Una capacitat important és proporcionar la interconnexió que permeti a les diferents 
implementacions SIP treballar entre elles. SIP va ser escrit amb el propòsit de ser molt 
ampli, i no només per funcions relacionades amb la veu, el que significa que qualsevol 
variant SIP és una mica diferent. Un SBC coneix d'aquestes variants i pot interoperar entre 
elles. Això permet que una implementació de Microsoft Lync UC pugui treballar amb 
aplicacions de Cisco UC, per exemple.  

L’SBC és un equip clau que permet oferir la interoperabilitat necessària entre les diverses 
funcions, juntament amb les operació, administració i gestió (OA&M, Operation 
Administration & Management) fonamentals per a una xarxa segura, fiable i funcional. 

Un Firewall examina el trànsit a les capes 3 i 4 de la pila OSI, incloent IP i TCP/UDP. Els 
SBC, d'altra banda, poden fer front a qualsevol capa de la pila fins a aplicacions, a la capa 
7. El Protocol d'Iniciació de Sessió SIP, per exemple, que s'utilitza per iniciar i acabar 
sessions de comunicacions en temps real, treballa a la Capa 7. 

Els Firewalls normalment tenen configuracions molt estàtiques. Permeten que el trànsit 
des de determinats punts flueixi a través de ports específics a una destinació definida, 
subjecte a certs límits, com per evitar sobrecàrregues de trànsit. I pot aturar el trànsit 
dels punts finals que no estan permesos. 
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Alguns firewalls van un pas més enllà i tenen un coneixement limitat de SIP. Permeten 
l'obertura i tancament dinàmic de ports coneguts SIP, en comptes de deixar-los oberts o 
tancats com un servidor de seguretat normal faria. 

Un SBC, d'altra banda, té ple coneixement de la pila SIP i el protocol de transport en temps 
real RTP, que s'utilitza per transportar tràfic, tal com veu i vídeo. Com a tal, van més 
endins i tenen un coneixement inherent dels paquets que estan transitant, de com han de 
ser els formats i de com identificar els paquets mal formats. Aquests paquets mal formats 
poden ser paquets legítims o maliciosos; un SBC, amb el seu coneixement més ampli, pot 
detectar la diferència, mentre que altres tipus de solucions no poden. 

Aquesta capacitat permet a un SBC implementar polítiques contra els atacs que es 
produeixen en les capes superiors, com el vídeo o seqüències d'àudio. Un SBC podria 
detectar i prevenir un atac de denegació de servei adreçades a un port de vídeo, per 
exemple. 

Amb la seva consciència de la capa d'aplicació, un SBC també es capaç de conèixer l’ample 
de banda i la seqüència de paquets que són necessaris, per evitar una inundació de 
paquets RTP a la xarxa, una capacitat que està més enllà de l'abast d'un firewall. 

Així mateix, un SBC pot detectar quan algú està intentant suplantar els números 
d'identificació de trucades en una plataforma de veu, cosa que evitaria un atac per obligar 
a una PBX a marcar números 90X/80X (d’alt cost) per exemple. 

Els SBC també poden xifrar les sessions quan sigui necessari, el que és una bona pràctica 
en les xarxes de Microsoft Lync, per exemple. 

Els SBC poden gestionar els atacs de DoS (Denegation of Service) de dues de maneres. 
Una d'elles és la creació de polítiques de tot tipus de sessions o trucades que simplement 
no estan permeses. Poden ser trucades de certs països o fins i tot grups d'adreces IP. Si 
l’empresa sap, per exemple, que no té clients fora de Catalunya, podria permetre només 
les trucades procedents de Catalunya. L’SBC també poden limitar el nombre de trucades 
que es poden establir en un moment determinat; si els volums són molt alts, com ho fan 
durant un atac DoS, les trucades es limiten a un llindar predefinit. 

Una altra forma d'atac DoS té a veure amb els intrusos que utilitzen paquets mal formats 
per infligir dany. En aquest cas, s’envien els paquets que estan mal formats 
intencionadament al dispositiu de recepció, com una plataforma de veu IP o un còdec de 
vídeo, que no sap tractar-los. 

Per als hackers, l'esperança és que el sistema de destinació tractarà d'analitzar el paquet, 
no serà capaç de llegir-ho correctament i es veurà obligat a reiniciar. Això fa que el servidor 
de trucades estigui fora de servei. Podrien ser 5 o 10 minuts abans que tot estigui de nou 
en línia. Mitjançant l'enviament en diverses ocasions d’aquests paquets mal formats, els 
intrusos poden negar l'accés als serveis de veu i vídeo per hores o dies. Fins i tot si el 
sistema es manté en línia, l'esforç de processar milions de paquets falsos mantindrà 
trucades reals sense finalitzar, i per tant, es produirà la denegació del servei. 

Els SBC poden protegir contra aquest tipus d'atacs perquè realitzen la inspecció profunda 
dels paquets, s’asseguren que estan correctament formats i tenen sentit en el context de 
la trucada de veu o vídeo. Qualsevol paquet mal format simplement serà descartat. 
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4 Alternatives a les solucions tradicionals 
L’aparició de les tecnologies de virtualització han possibilitat vies alternatives al 
desplegament de hardware dedicat i específic per cadascuna de les solucions o blocs 
funcionals del ecosistema TI, i per extensió, de les plataformes de veu corporatives amb 
comunicacions unificades que gràcies a la seva conversió en sistemes full-IP, passen a 
formar part de l’entorn de sistemes de l’organització 

La tecnologia de virtualització de servidors ha revolucionat el sector de les tecnologies de 
la informació abaixant els costos d’adquisició (CAPEX, Capital Expenditure) i d’operació 
(OPEX, OPerational Expenditure), tot això proporcionant una disponibilitat del servei més 
alta i mecanismes de protecció de les dades. 

Aquesta tecnologia de virtualització també ha aplanat el camí a nous conceptes com SDN 
(Software Defined Networking) i NFV (Network Function Virtualization) que estan destinats 
a ser el nucli tecnològic de les properes xarxes d’operador i proveïdors de serveis, així com 
transformar les capacitats dels dispositius d’accés que proporcionen servei als usuaris. 

4.1 Virtualització 

Hi ha suficients motius que empenyen cap una arquitectura virtualitzada en lloc d’una 
física. Potser el més clar és, en el cas d’arquitectures físiques, el fet d’estar lligat de mans 
i peus a un conjunt de components de hardware, que sovint tenen un cicle de vida curt i 
que demanen personal amb coneixement específics d’aquest hardware tant per fer 
ampliacions o actualitzacions del hardware, com per la seva operació, administració i 
gestió (OA&M, Operations, Administration and Management). 

 

Figura 4.1- Arquitectura física i arquitectura virtualitzada    

Un altre motiu es la dificultat per moure o copiar dades d’un hardware a un altre. En canvi, 
en una arquitectura virtualitzada, és fàcil moure i copiar màquines virtuals que estan 
encapsulades en fitxers i són independents del hardware físic que tenen per sota. Són 
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fàcils a manegar perquè estan aïllades d’altres màquines virtuals i dels canvis que hi hagi 
a nivell hardware. A més, permet també suportar aplicacions propietàries i que els 
servidors es consolidin, afavorint economies d’escala. 

La virtualització és la creació mitjançant software d'una versió virtual d'algun recurs 
tecnològic, com pot ser una plataforma de hardware, un sistema operatiu, memòria o 
altres recursos de xarxa. 

Es tracta doncs d’una abstracció dels recursos d'un servidor, anomenada hipervisor o VMM 
(Virtual Machine Monitor) que crea una capa d'abstracció entre el hardware de la màquina 
física (host) i el sistema operatiu de la màquina virtual (virtual machine, guest), dividint-
se el recurs en un o més entorns d'execució. 

Aquesta capa de software (VMM) gestiona i arbitra els quatre recursos principals d'un 
ordinador (CPU, memòria, dispositius perifèrics i connexions de Xarxa) i així podrà repartir 
dinàmicament aquests recursos entre totes les màquines virtuals definides en el 
computador central. Això fa que es puguin tenir diversos ordinadors virtuals executant-se 
en el mateix ordinador físic. 

La virtualització té el seu nucli en el concepte d’hipervisor que és la plataforma que permet 
aplicar diverses tècniques de control de virtualització per utilitzar, al mateix temps, 
diferents sistemes operatius en un mateix hardware. 

 

Figura 4.2- Tipus de solucions virtualitzades    

Hi ha hipervisors de tipus 1, també anomenats natius, unhosted o bare-metal. En aquests 
l’hipervisor s’executa directament sobre el hardware físic, i es carrega abans que els 
sistemes operatius convidats, i tots els accessos directes al hardware són controlats per 
ell. 

Tot i que aquesta és l’aproximació clàssica i més antiga de virtualització per hardware, en 
l’actualitat les solucions més potents de la majoria de fabricants fan servir aquest 
enfocament. És el cas de Microsoft Hyper-V, Citrix XEN Server i VMware ESX-Server. 

4.1.1 Concepte
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És molt freqüent que als hipervisors en general se’ls apliqui el terme VMM (Monitor de 
Màquina Virtual), mentre que el terme hipervisor es reserva pels hipervisors de tipus 1. 

En els hipervisors de tipus 2, també anomenats hosted, l’hipervisor s’executa en el context 
d’un sistema operatiu complert, que es carrega abans que l’hipervisor. Les màquines 
virtuals s’executen en un tercer nivell, per sobre de l’hipervisor. Són típics d’escenaris de 
virtualització orientada a la execució multiplataforma de software, com en el cas de CLR 
(Common Language Runtime) per .NET o de les màquines virtuals de Java. 

Els hipervisors de tipus 3 o híbrids, tant el sistema operatiu amfitrió com l’hipervisor 
interactuen directament amb el hardware físic. Les màquines virtuals s’executen en un 
tercer nivell respecte al hardware, per sobre de l’hipervisor però també interactuen 
directament amb el sistema operatiu amfitrió. 

Amb la virtualització s’aconsegueix la compartició dels recursos hardware de la plataforma 
entre les diferents màquines virtuals configurades. 

 

Figura 4.3- Compartició de recursos a la màquina virtual    

Es poden assignar, a diferència d’una arquitectura física, recursos de CPU de la plataforma 
dedicada a cada màquina virtual, que executa el seu sistema operatiu i les aplicacions que 
són necessàries per sobre, com poden ser un servidor de comunicacions unificades o un 
SBC.  

També s’assignen els recursos de memòria que necessiten cadascuna de les màquines 
virtuals, de forma independent i a mida de les necessitats de cada moment, fent molt fàcil 
l’ampliació de recursos a diferència de les arquitectures físiques. 
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Figura 4.4- Repartiment de recursos a les màquines virtuals segons la necessitat  

La xarxa virtual proveeix els serveis de xarxa pels servidors hardware i les màquines 
virtuals que fan servir commutadors virtuals. Un commutador virtual adreça tràfic de xarxa 
entre màquines virtuals i enllaços a xarxes externes. També combina l’ample de banda 
d’adaptadors de xarxa i balanceja tràfic entre ells, gestionant també la tolerància a errades 
(failover) de les targetes d’interfície de xarxa físiques (NIC, Network Interface Card). 

Així es modelitza un commutador físic Ethernet, on un NIC d’una màquina virtual es 
connecta a un port, i cada enllaç fa servir un port. 

 

Figura 4.5- Commutador Virtual   
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Des de fa anys la consultora Gartner també publica el seu quadrant màgic pel que fa a 
virtualització de servidors, en el que es poden veure les empreses i la seva posició en el 
mercat. 

El requadre de Gartner està dividit en quatre quadrants on s’agrupen en: 

• Líders: empreses amb un producte madur i ben posicionades pel dia de demà. 

• Visionaris: comprenen cap a on va el mercat o disposen d'una visió de canvi de 
regles, tot i que encara no dominen el mercat amb el seu producte. 

• Jugadors de nínxol: es mouen bé en un segment determinat del mercat. Fins al 
moment no disposen d'innovació suficient per superar a altres competidors. 

• Reptadors: disposen d'un producte madur o dominen un segment important, 
encara que no han demostrat comprendre cap a on va el mercat. 

 

Figura 4.6- Quadrant Gartner 2014 sobre fabricants de solucions de virtualització 

Malgrat l'avanç de Microsoft, VMware continua liderant el mercat de la virtualització. 
Actualment un 58% de les empreses utilitzen el seu software de virtualització de servidors 
x86. A continuació se situen Citrix i Microsoft. 

4.1.2 Modalitats 



60                                                          Viabilitat en l’ús de tecnologies SDN/NFV en projectes de CU 
 

 

 

   

Un 92% de les empreses ha introduït tecnologies de virtualització amb una mitjana de 
desplegament de 470 màquines virtuals. VMware segueix sent la més àmpliament 
implementada, l'adopció de múltiples hipervisors en el mateix centre de dades s'està 
convertint en la norma. 

El 58% de les organitzacions utilitza l'oferta de VMware com a principal hipervisor, encara 
que un 20,2% ha optat per Citrix i un 18,6% per Microsoft. Atenent a l'ús de la 
virtualització en el seu conjunt, un 84% de les empreses utilitza VMware, un 61% Hyper-
V de Microsoft i un 55,4% XenServer de Citrix. 

En el cas de les plataformes de veu corporatives amb comunicacions unificades, 
pràcticament tots els fabricants opten per productes de virtualització de servidors de 
VMware 

Els fabricants, com Unify, Cisco o Alcatel-Lucent suporten qualsevol infraestructura de 
hardware de virtualització que compleixi amb els requeriments de disseny que demanen 
cada servidor o bloc funcional. 

Depenent de la configuració de cada servidor, usuaris o funcionalitats, seran necessàries 
unes capacitats de màquines virtuals respecte a CPU, memòria i emmagatzematge. 

En el cas de configuracions d’alta disponibilitat, la redundància de servidors de 
comunicacions està contemplada, virtualitzant els dos o més servidors redundants de la 
plataforma de veu corporativa, en servidors físics diferents del grup de recursos, per 
garantir així la resistència a fallides de hardware. 

4.2 SDN 

L’arquitectura clàssica de les xarxes IP es basa en una configuració amb el control distribuït 
del transport de les dades. Aquesta descentralització va ser un dels requisits als inicis 
d’internet per garantir-ne la resistència, però l’evolució que ha tingut la xarxa fan 
replantejar aquesta concepció. Avui en dia conviuen una gran diversitat de protocols amb 
condicions canviants de tràfic i és necessari que les xarxes siguin flexibles als canvis o a 
les fallades. En l’entorn clàssic presenta els següents problemes: 

• Complexitat de la xarxa: Els  equips de xarxa s’han de configurar individualment 
amb llenguatge específic. Afegir un nou node pot implicar reprogramar gran 
quantitat d’equips. Això afecta a l’escalabilitat de la xarxa. 

• S’utilitzen equips propietaris que són cars i necessiten suport especialitzat. A més 
a més moltes vegades no tenen la velocitat o flexibilitat suficient per adaptar-se a 
les necessitats del mercat. 

• Els mecanismes de resposta i reconfiguració davant canvis són limitats (per 
exemple la transició IPv4 a IPv6). 

4.2.1 Concepte
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Per solucionar aquestes limitacions apareix el concepte d’SDN (Software Defined 
Networking o Xarxa Definida per Software). Aquest nova concepció, trenca amb la 
integració vertical que s’havia establert fins el moment, on els equips encarregats d’enviar 
els paquets, també s’encarreguen de gestionar cap a on s’han d’enviar. SDN proposa 
separar el control lògic de la xarxa (pla de control) dels dispositius que s’encarreguen de 
reenviar el tràfic (pla de dades). Amb la separació del pla de control i el pla de dades, 
tindrem uns dispositius de xarxa “sense intel·ligència” (commutadors) encarregats només 
del reenviament de paquets, mentre que el control lògic s’implementa en un controlador 
centralitzat (anomenat també sistema operatiu de xarxa o NOS).  

 

Figura 4.7- Diferència entre el concepte de xarxes clàssic i el d’SDN    

L’evolució d’SDN també s’ha vist acompanyada d’altres conceptes i evolucions fetes en 
diferents àrees, com són les xarxes actives o la virtualització de xarxes. A finals dels 90 
van començar a aparèixer els primers avanços en aquest sentit que van acabar de quallar 
el 2008 amb OpenFlow com a principal abanderat d’aquest moviment.  

Figura 4.8- Desenvolupaments relacionats amb virtualització i SDN dels darrers 20 anys   

Amb OpenFlow, la separació  de la capa de control i la de dades es realitza per mitjà d’una 
interfície programada (API) entre els commutadors i el controlador SDN . El controlador 
exerceix un control directe sobre el comportament dels commutadors mitjançant unes 
taules de flux que poden ser modificades dinàmicament en funció del seu estat, o de 
l’evolució o el tipus de tràfic de dades. Depenent de les regles instal·lades pel controlador, 
un commutador es pot comportar com un router, commutador, firewall, entre d’altres. 
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Amb la separació del pla de control del de dades, idealment aconseguim que el 
comportament de la xarxa no depengui del hardware, que només és responsable de 
reenviar paquets. El control de la xarxa queda centralitzat i basat només en software de 
manera que es possible tractar separadament tots els conceptes que l’engloben 
(reenviament, gestió, polítiques...). A part es simplifica molt el control ja que és possible 
utilitzar llenguatges d’alt nivell i els canvis de comportament (temporals o no) es fan sota 
una visió global de la xarxa. El resultat és una xarxa més flexible i amb més possibilitats 
d’evolució i innovació.  

Arquitectura 

L’arquitectura de xarxa que proposa l’SDN es defineix en quatre conceptes bàsics: 

1. El pla de control i el pla de dades estan separats. Es treu la funcionalitat de control 
dels dispositius de xarxa que esdevenen simples reenviadors de paquets. 

2. Les decisions de reenviament estan basades en flux enlloc de destinació. El flux es 
defineix com  un conjunt de valors en certs camps dels paquets que actuen com a 
criteris de filtratge per executar unes determinades accions. Això permet unificar 
el comportament de diferents tipus de dispositius de xarxa, i per aquest motiu se’ls 
engloba a tots amb el nom de commutadors. 

3. El control lògic és desplaçat cap a una entitat externa anomenada controlador SDN 
o Sistema Operatiu de Xarxa (NOS). El NOS és una plataforma de software que pot 
executar-se en un servidor estàndard i proporciona els recursos essencials i 
abstraccions (dels fabricants, topologia o ubicació dels equips) per facilitar la 
programació dels dispositius en base a una visió de xarxa lògicament centralitzada.  

4. Amb aquests canvis s’aconsegueix que la xarxa sigui programable (d’aquí el nom 
d’SDN) mitjançant aplicacions de software que s’executen per sobre del NOS, que 
a la vegada interactua amb els dispositius del pla de dades que hi ha per sota. 

 

Figura 4.9- Arquitectura de la capa de control d’SDN.  
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Infraestructura (Data Plane) 

Com ja hem dit abans el concepte d’SDN passa la part lògica dels dispositius cap al 
controlador, de manera que aquests es comporten com a elements de reenviament 
programables. La programació s’ha de poder realitzar dinàmicament i a distància. Això 
implica que  tots aquests equips han de ser compatibles amb interfícies obertes 
estandarditzades per tal que dispositius de diferents fabricants puguin interoperar 
correctament entre ells i amb el controlador. Tots aquests equips estan interconnectats 
entre ells formant el que s’anomena pla de dades. 

Normalment els fabricants implementen els dispositius amb el seu propi software 
(compatible amb les API obertes), però també existeixen fabricants que han tret al mercat 
el que s’anomenen white switches que són dispositius només de hardware als quals el 
client els ha d’instal·lar un sistema operatiu basat en Linux i que per tant poden ser 
modificats per adaptar-se a evolucions o nous estàndards que puguin venir. 

Interfícies Southbound (API) 

Les interfícies Southbound representen la interfície de connexió entre els elements del pla 
de control dels elements del pla de dades. Es comporten com un driver disponible per la 
capa de control que permet programar els diferents elements del pla de dades. El control 
dels dispositius ha de poder ser dinàmic per adaptar-se a les condicions canviants de la 
xarxa i també s’ha de poder fer remotament i sense dependència del fabricants. La irrupció 
al mercat de dispositius compatibles amb un estàndard és el punt més crític de cara a la 
seva implantació, ja que molts fabricants no s’arrisquen a assumir amb antelació els costos 
de desenvolupament. Per això la generalització d’OpenFlow ha estat molt ben acollida pel 
sector. 

OpenFlow 

OpenFlow és un protocol obert de commutació que es va crear el 2008 a la Universitat 
d’Stanford i que ha despertat un gran interès dels proveïdors de dispositius de xarxa i dels 
gestors de les grans xarxes commutades. El protocol, que es va desenvolupar per posar 
en pràctica la filosofia SDN, està regulat  actualment per la OpenFlow Networking 
Foundation, una organització impulsada pels usuaris i sense ànim de lucre, dedicada a 
accelerar l’adopció d’aquest estàndard (https://www.opennetworking.org).  

OpenFlow es va crear per permetre gestionar la commutació d’una xarxa de manera 
centralitzada, i cobreix la lògica del funcionament intern dels dispositius compatibles, així 
com diàleg entre el controlador i l’equip de xarxa (que anomena commutador) per tal que 
aquest últim pugui ser programat a distància. OpenFlow doncs, a part de definir el protocol 
de comunicació entre el controlador i el commutador, també defineix l’arquitectura lògica 
del commutador, deixant que cada fabricant en faci la seva implementació . 
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Figura 4.10- Components principals del commutador OpenFlow 

L’intercanvi de missatges  entre el controlador i el commutador normalment es fa a través 
d’un canal segur. Les comandes del controlador al commutador especifiquen com s’han de 
reenviar els paquets i configura els paràmetres com ara les prioritats de les VLAN. Els 
missatges des dels commutadors informen al controlador quan els enllaços es cauen o 
quan arriba un paquet sense instruccions de reenviament específiques. 

L’esquema bàsic de tractament dels paquets per part del commutador es basa en taules 
de flux que contenen un conjunt de regles amb accions compartides pels paquets que 
tenen les mateixes característiques. Els commutadors poden contenir una o més taules de 
flux amb múltiples entrades per on s’aniran confrontant els paquets que entren al 
commutador.  

 

Figura 4.11- Exemple de taula de flux 

El concepte de flux s’estableix per representar camí que segueix cada paquet des de que 
entra fins que surt del commutador, que està determinat pels criteris que compleix, i del 
que se’n despendran una sèrie d’accions.  

 

Figura 4.12- Flux d’OpenFlow dins el commutador. 
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Les taules de flux s’identifiquen amb un número, començant per zero en ordre creixent, i 
els camps de capçalera dels paquets entrants es comparen amb les entrades de flux de la 
taula respectant una prioritat. Quan es troba una coincidència, s’actualitzen els 
comptadors i s’executaran les instruccions que contingui aquella entrada. Una instrucció 
pot afegir un valor anomenat metadata a un paquet abans d'enviar-lo a la següent taula 
de flux. Aquest valor es converteix en un paràmetre addicional d’entrada de la següent 
taula. Les instruccions també poden enviar el paquet a una altra taula que tingui un 
identificador major que el seu. El procés continua taula per taula fins que totes les 
instruccions especificades s'han completat i el paquet ha estat enviat. 

 

Figura 4.13- Diagrama de flux d’OpenFlow 

Quan arriba un paquet que no coincideix amb cap entrada de la taula de flux, per defecte  
descartarà el paquet, però es pot definir que sigui enviat a la següent taula o, com es fa 
en la majoria dels casos, es pot configurar el paquet perquè sigui enviat al controlador. El 
controlador defineix aleshores un nou flux per a aquest paquet i crea una o més entrades 
a la taula de flux. Posteriorment, envia l'entrada o entrades al commutador perquè siguin 
afegides a les taula. Finalment, el paquet és enviat de tornada al commutador que el 
processa segons el que determinen les entrades de fluxos de nova creació. 

A les entrades de la taula es poden especificar una gran varietat de paràmetres per definir 
els criteris de coincidència, com el port del commutador per on ha arribat el paquet, 
l’adreça Ethernet, l’etiqueta VLAN, o l’adreça IP/port, entre d’altres. Cada entrada es 
composa dels següents camps: 

• Camp de coincidència: normalment és una condició que ha de complir la capçalera 
del paquet, però també pot ser un valor de metadata.   

• Prioritat: es pot establir l’ordre amb que s’executaran les entrades dins la taula. 

• Comptadors: necessaris per generar les estadístiques que necessita el controlador. 
Inclouen paràmetres com el número de paquets rebuts per port, per taula, per 
entrada, el número de paquets descartats o la duració del flux. 
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• Instruccions: accions que s’executaran quan el paquet compleixi el camp de 
coincidència.  

• Timeouts: regulen el temps de vida de la entrada de manera absoluta o relativa al 
temps que porta sense utilitzar-se. Les entrades també poden ser estàtiques si es 
configuren com a zero. 

• Cookie: valor triat pel controlador que s’utilitza per filtrar paràmetres del flux 
(estadístiques, modificacions...) 

Les instruccions poden comportar la modificació del paquet o afegir accions que es faran 
a partir d’aleshores als paquets. Les instruccions també poden dirigir un paquet a una altra 
taula o establir el conjunt d'accions associades a cada paquet. Les accions també poden 
especificar que el paquet s'enviarà a través d'un port específic, modificar el TTL, afegir 
etiquetes de VLAN o MPLS o proporcionar suport bàsic de QoS pels paquets. 

En resum, les instruccions bàsicament apliquen tres tipus d’accions: o bé es descarta el 
paquet, o bé es modifica, o bé es reenvia. En aquest últim cas tenim diferents opcions: 

• Reenviar-lo per un port concret. 

• Reenviar-lo al controlador per tal que aquest decideixi el que s’ha de fer amb el 
paquet, ja sigui afegint una nova entrada de flux o bé descartant-lo. 

• Reenviar-lo a una altra taula.  

• Reenviar-lo pel mateix port per on ha entrat el paquet. 

• Reenviar-lo per tots els ports excepte el port per on ha entrat el paquet. 

Depenent del tipus d’acció, es poden executar immediatament o acumular-se en un 
conjunt d’accions que s’apliquen totes juntes quan el paquet és encuat per ser reenviat. 

 

Figura 4.14- Estructura de la taula de flux d’OpenFlow 
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Una acció també pot especificar un identificador de grup. Els grups proporcionen una 
manera eficient d'ordenar que el mateix conjunt d'accions es dugui a terme en múltiples 
fluxos. Les operacions del grup es defineixen dins del commutador per mitjà entrades a 
una taula de grup. Cada entrada consisteix en el seu valor identificador, un tipus de grup, 
un comptador i un paquet d'accions (action bucket). El tipus de grup especifica si tots els 
paquets d'accions han de ser executats, que és útil per a la implementació de broadcast o 
multicast, o només s’executa un paquet  específic. 

OpenFlow protocol 

Aquest protocol descriu els missatges d’intercanvi entre un controlador i un commutador 
d’OpenFlow. Aquests missatges permeten que el controlador pugui tenir el control sobre 
el comportament de commutador, ja sigui afegint, modificant o suprimint les entrades de 
les taules. Aquest protocol està protegit normalment a través de TLS (Transport Layer 
Security o SSL) proporcionant un canal segur d’intercanvi. 

El protocol descriu 3 tipus de missatges.  

Del controlador al commutador. Aquest missatges són iniciats pel controlador i 
serveixen per: 

• Demanar la identitat i capacitats d’un commutador. 

• Establir o demanar la configuració del commutador. Aquest respon amb els 
paràmetres de configuració. 

• Canviar l’estat del commutador afegint, modificant o esborrant entrades de flux o 
grup a les taules o establint les propietats dels ports. 

• Recollir informació del commutador principalment estadístiques. 

• Enviar un paquet que ha estat enviat anteriorment pel commutador a un determinat 
port del commutador. També s’inclouen la llista d’accions que s’han d’aplicar al 
paquet.  

• Missatges per definir el rol o filtrar els missatges asíncrons que es reben d’un 
commutador. S’utilitzen quan els commutadors es connecten a múltiples 
controladors. 

Asíncrons. Són el missatges del commutador dirigits al controlador. Serveixen per: 

• Transferir un paquet el controlador. 

• Informar sobre l’esborrat d’una entrada d’una taula de flux. 

• Informar al controlador del canvi en un port. 

• Notificar el controlador d’errors. 

Simètrics. Es poden iniciar des de les dues bandes. 

• Intercanvi a l’inici de la connexió de missatges “Hola”. 

• Petició/recepció de missatges d’echo (comprovar que la connexió està operativa o 
per determinar la latència). 



68                                                          Viabilitat en l’ús de tecnologies SDN/NFV en projectes de CU 
 

 

 

   

Evolució del protocol: 

OpenFlow 1.0 – Desembre 2009 – Primera versió amplament implementada i 
desplegada. 

• Taula única. 

• Ethernet IPv4. 

OpenFlow 1.1 – Febrer 2011 – No va tenir massa èxit. Incompatible amb la versió 1.0   

• Multi-taula.  

• Grups. 

• Suport VLAN, MPLS i SCTP. 

• Ports Virtuals. 

OpenFlow 1.2 – Desembre 2011 – Primera versió ONF. Soluciona els problemes de la 
versió 1.1   

• Més flexibilitat i propera a les implementacions. 

• Regles de coincidència més flexibles. 

• Reescriptura de la capçalera dels paquets més flexible. 

• Suport IPv6. 

• Canvi de rol per configuracions multicontrolador.  

OpenFlow 1.3 – Abril 2012 – Versió de llarg recorregut : 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4  

• Mes flexibilitat amb les taules (més possibilitats de table-miss, quan no hi ha 
coincidències, o poder anar a next-table).  

• Mesuradors (funcions de càlculs estadístics). 

• Suporta etiquetes PBB (Provider Backbone Bridges, també anomenat MAC-in-MAC 
és un protocol que permet als proveïdors de serveis encapsular els paquets dels 
clients conservant les seves VLAN). 

• Permet al controlador filtrar missatges d’esdeveniments dels commutadors per 
configuracions multicontrolador. 

OpenFlow 1.4 – Agost 2013 –  

• Bundles (lot de missatges per aplicar canvis al commutador que s’apliquen com un 
de sol, és a dir o es fan tots els canvis o, en cas d’error, no se’n fa cap). 

• Suport de ports òptics. 

• Flow monitoring (en un entorn multicontrolador, permet als controladors veure els 
canvis que fan els altres en un commutador). 

• Eviction (permet al commutador eliminar automàticament les entrades d’una taula 
que no s’utilitzen quan arriben noves entrades i no hi ha prou espai a la taula).  

• Vacancy: permet al controlador rebre un missatge d’avís quan una taula supera un 
cert llindar de capacitat.  
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OpenFlow 1.5 – Desembre 2014 – 

• Taules de sortida (quan s’envia un paquet al port de sortida pot ser processat per 
les taules egress de manera similar al que es fa quan entra un paquet). 

• Suport de PPP protocol. 

• Suporta entrades sobre flags de TCP (per detectar l’inici i el fi de la connexió TCP). 

• Millores en les estadístiques (Meter). 

• Millores dels Bundles, ara es poden planificar i el controlador pot interrogar sobre 
les capacitats de bundle d’un commutador. 

Malgrat tot, OpenFlow presenta alguns inconvenients. D’una banda el pla de control i el 
de dades no estan suficientment separats, ja que els dispositius de reenviament retenen 
certa intel·ligència per poder fer l’anàlisi dels paquets que han de processar.  Això implica 
que  han de ser coneixedors específics dels diferents protocols que han de tractar i, per 
tant, la incorporació de nous protocols comportarà una major complexitat en les taules de 
flux, amb el consegüent augment en el temps de procés dels paquets.                                                                                                   

Per fer front a aquesta problemàtica han sorgit altres protocols com el Protocol-Oblivious 
Forwarding (POF), que simplifica molt l’anàlisi dels paquets per millorar l’eficiència en el 
procés de reenviament, i el més important, que els dispositius de reenviament no han de 
ser coneixedors dels protocols que gestionen. En aquest protocol es va una mica més enllà 
en la separació dels plans de control i de dades ja que els dispositius de reenviament es 
són totalment independents de la tecnologia, amb capacitat per processar i reenviar 
paquets amb un control total per part del controlador SDN. 

El protocol OpenFlow està inspirat en el protocol ForCES, que va aparèixer uns anys abans 
i  que ja va proposar la separació entre el pla de control i el pla de dades per permetre 
una configuració més dinàmica. En aquest cas, però, la interpretació és diferent i els dos 
plans poden estar dins del dispositiu, sense necessitat d’un controlador extern centralitzat, 
però es considera més flexible i més potent que OpenFlow. Els Dispositius de reenviament 
es modelen utilitzant blocs de funcions lògiques (LFB) que poden ser estructurats de forma 
modular per formar mecanismes de reenviament més complexos. Cada LFB proporciona 
una funcionalitat, com ara enrutament IP. Els elements de control utilitzen el protocol 
ForCES per configurar els LFB interconnectats de cara a modificar el comportament dels 
elements de reenviament. 

Per últim també tenim OVSDB (Open vSwitch Database) que forma part de l’entorn virtual 
obert Open vSwitch per a hipervisors de Linux. L’OVSDB és un protocol complementari 
dels anteriors en quan no està destinat interactuar amb el pla de control, sinó amb el pla 
de gestió. Realitza funcions complementàries com tunnelling, establiment de polítiques de 
QoS, modificació de ports... 

Controladors SDN/NOS 

El controlador SDN és un element crític de l’arquitectura SDN i actua igual com un sistema 
operatiu  tradicional, per donar suport a les aplicacions i alliberar-les de la interacció a 
baix nivell amb la infraestructura de xarxa que hi ha per sota. Així mateix proporciona a 
les aplicacions  funcionalitats genèriques com poden ser informació de la tipologia, de 
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l’estat de la xarxa, inventari dels dispositius, funcionalitats d’enrutament, eines 
analítiques... 

Dins dels controladors els podem separar en dos grans grups: els centralitzats i els 
distribuïts. En els centralitzats s’exerceix el control des d’un únic punt de la xarxa per una 
sola entitat. Presenta el risc de ser un únic punt de fallada i pot tenir limitacions per 
controlar un número molt elevat de commutadors en xarxes molt extenses, però d’altra 
banda el disseny de la solució es simplifica. Els controladors distribuïts, permeten escalar 
el disseny per abastar xarxes més extenses. També és més tolerant a fallades en quant 
un controlador pot prendre el control d’un altre quan detecta una caiguda. Per contra 
poden presentar problemes de consistència si no es sincronitzen be els diferents nodes 
quan hi ha actualitzacions. 

En el cas de models distribuïts, s’ha de tenir en compte que és necessari fer ús de les 
Westbounds-Eastbounds API per tal que els nodes de control es puguin traspassar 
informació, implementar els algorismes de consistència... Malgrat tot, moltes d’aquestes 
API són propietàries, i per això fa falta disposar d’una API oberta i generalitzada que 
permeti coordinar les plataformes de diferents fabricants de cara a augmentar la diversitat 
de controladors i la robustesa d’aquesta interfície. 

 

Figura 4.15- Interfícies Eastbound/Westbound en controladors SDN distribuïts 

Interfície Northbound  

L’èxit d’SDN depèn en la mesura que sigui capaç d’estandarditzar i generalitzar l’ús de les 
interfícies obertes que recull la seva arquitectura. Mentre que la interfície Southbound ja 
està coberta amb bona acceptació pel protocol OpenFlow, l’API de Northbound encara està 
per definir. En aquest cas en tractar-se d’una interfície software, el procés d’acceptació 
acostuma a produir-se per adopció d’alguna de les iniciatives que van sorgint com a 
estàndard de facto. Malgrat tot, la definició d’un estàndard obert pot impulsar la 
portabilitat de les aplicacions i la interoperabilitat de les diferents plataformes. La manca 
d’una interfície Northbound no estandarditzada pot obligar a les aplicacions a haver-se de 
barallar amb els detalls de la interfície Southbound (una aplicació no necessita saber tots 
els detalls sobre la topologia de la xarxa). Així  una aplicació d'enginyeria de trànsit hauria 
de dir-li al controlador la trajectòria dels fluxos, i és el controlador el que ha de crear 
ordres apropiades per modificar les taules de reenviament dels commutadors). 
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Per tant, Es necessiten els llenguatges de programació de xarxa per a facilitar i 
automatitzar la configuració i la gestió de la xarxa. Els requisits d'un llenguatge per SDN 
es centren en tres importants aspectes: 

1. El llenguatge de programació de la xarxa ha de proporcionar els mitjans per a la 
consulta de l’estat de la xarxa. En temps d’execució el llenguatge ha de recollir 
l'estat i les estadístiques de la xarxa per proveir-les a l'aplicació. 

2. El llenguatge ha de ser capaç d'expressar les polítiques de xarxa que defineixen el 
comportament de reenviament desitjat. Ha de ser possible combinar les polítiques 
de xarxa de diferents aplicacions i en el cas que les aplicacions generin polítiques 
de xarxa contradictòries, el llenguatge de la xarxa ha de ser prou potent per 
expressar i resoldre aquest tipus de conflictes. 

3. La reconfiguració d’una la xarxa és una tasca difícil, especialment amb diverses 
polítiques de xarxa. En temps d'execució s’han de desencadenar els processos 
d'actualització dels dispositius, tot assegurant que es garanteix el control d'accés, 
que s'eviten bucles de reenviament o que no es compleixen altres invariants. 

Visibilitat de recursos de xarxa: Un dels majors inconvenients de les arquitectures de 
xarxes tradicionals és que les aplicacions que s'executen en la capa 7 del model OSI tenen 
poca o cap visibilitat dels recursos disponibles a la capa de xarxa. Per tant, els 
requeriments moltes vegades s’aproximen i els elements de xarxa i s’aprovisionen tirant 
llarg. 

En l'arquitectura SDN, el controlador centralitzat pot veure les necessitats de recursos de 
les aplicacions i la disponibilitat de recursos en les capes inferiors. El controlador és capaç 
d'igualar les necessitats de recursos en contra de la disponibilitat de recursos, el que 
resulta en la utilització eficient de hardware de xarxa. 

Hardware de xarxa simplificat: En l'arquitectura de xarxa tradicional, la intel·ligència 
(és a dir, els algoritmes) per a la construcció de camins eficients estan incrustats dins dels 
elements de xarxa (routers, commutadors, etc.) i la presa de decisions està distribuïda en 
tota la xarxa. Això elimina un únic punt de fallada, però ha fet que els elements de xarxa 
es carreguin de complexitat amb capes sobre capes de protocols.  

En l'arquitectura SDN la intel·ligència de presa de decisions és al controlador centralitzat, 
el que redueix considerablement la complexitat d'elements de xarxa. 

Desplegament eficient de la infraestructura de xarxa: el desplegament tradicional 
d'infraestructura de xarxa implica la configuració individual dels elements de xarxa amb 
les seves  interfícies de comandes en línia (CLI) o scripts i posteriorment s’ha de confiar 
que els resultats col·lectius de configuració de la xarxa siguin els previstos. La solució de 
problemes de fallades pot convertir-se en un malson que implica treball amb eines 
arcaiques.  

 

4.2.2 Avantatges
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El controlador centralitzat en l'arquitectura SDN, si es dissenya correctament, té la 
capacitat de ser programat (a través d'interfícies REST) per llenguatges d'alt nivell com 
Java o Scala. La programació del controlador combinat amb els seus resultats de visibilitat 
de la xarxa permeten una distribució eficient i àgil de la infraestructura de xarxa. 

Aquests beneficis tècnics de la SDN es tradueixen en aquests importants avantatges 
empresarials: 

• Reducció de les despeses de capital: Històricament, els proveïdors d'equips de 
xarxes han gaudit marges per sobre del 60%. S'espera que la simplificació del 
hardware de xarxa porti un augment de la competència que farà que es redueixin 
els costs dels equips. L'arribada de "hardware de marca blanca" és sens dubte un 
pas en aquesta direcció. A causa de l'augment de la visibilitat de la xarxa que 
ofereix SDN, el hardware de xarxa que estava normalment sobredimensionat es 
pot especificar amb major precisió i s'espera reduir encara més les despeses de 
capital. 

• Reducció de les despeses de funcionament: La naturalesa programable de 
l'arquitectura SDN fa que sigui més fàcil de dissenyar, implementar, administrar i 
escalar les xarxes. La capacitat d'automatitzar l'aprovisionament introdueix agilitat 
a les xarxes i redueix les necessitats de recursos humans, resultant en despeses 
d'operació més baixos.  

• Agilitat i flexibilitat: SDN ajuda a les empreses a desplegar ràpidament noves 
aplicacions, serveis i infraestructures  per complir ràpidament els objectius 
canviants del mercat.  

• Permet la innovació: SDN permet a les empreses crear nou tipus d’aplicacions, 
serveis i models de negoci que poden oferir nous ingressos i més valor afegit a la 
xarxa. També repercuteix en la satisfacció d’usuari. 

Els principals reptes de cara a la implantació de les xarxes SDN són: 

Seguretat: a causa que el pla de control esdevé la funció central de l’arquitectura SDN, 
les estratègies de seguretat s’han de centrar en protegir el controlador i autenticar les 
aplicacions que accedeixen al pla de control. 

Els nous serveis poden introduir amenaces de seguretat ja que els programadors i 
administradors de xarxa poden executar sense saber-ho codi de risc i estendre l’amenaça 
a través del controlador . En el mateix sentit, la naturalesa virtual d’SDN pot donar lloc a 
la creació d'innombrables segments de la xarxa, cadascun amb els seus propis riscs i 
requisits de seguretat. 

Escalabilitat: en l'arquitectura SDN, on trobem controladors centralitzats o parcialment 
distribuïts que interaccionen amb un pla de dades amb múltiples dispositius, hi ha la 
possibilitat que els controladors puguin esdevenir un coll d'ampolla de la xarxa. En 
particular, les grans xarxes amb volums de peticions importants poden congestionar els 

4.2.3 Reptes SDN
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controladors. A mesura que creixen les xarxes, el coll d'ampolla es tensa i el rendiment de 
la xarxa es degrada. 

L’escalabilitat es pot millorar amb una arquitectura de control descentralitzat o solució 
similar, com ara la divisió o plans de control totalment distribuïts. Però aquestes solucions 
poden introduir nous obstacles, com problemes de convergència o múltiples instàncies de 
control que caldria configurar i gestionar 

Interoperabilitat:  Per a les noves xarxes, implementar SDN és bastant senzill - tots els 
dispositius de xarxa són compatibles amb SDN. La transició d'una xarxa tradicional cap a 
SDN és una altra història, i més amb la xarxa tradicional operativa donant suport de negoci 
actiu i als sistemes de xarxa. Les empreses i la majoria dels entorns de xarxa que han de 
fer la transició a SDN, requereixen d’un període d'interoperabilitat amb una infraestructura 
híbrida. 

Els nodes de xarxa existents i els d’SDN poden funcionar junts, amb l'ajuda d'un protocol 
apropiat que suporti comunicacions SDN a la vegada que proporciona compatibilitat amb 
les tecnologies del pla de control IP i MPLS existents - reduint el cost, el risc i la interrupció 
dels serveis, mentre es dura la transició a SDN. 

Rendiment: El rendiment és un dels factors claus per a totes les xarxes. 
Independentment de si la xarxa és robusta, segura, o interoperable, si no té el rendiment 
que es demana, la xarxa esdevé inútil. La separació entre el pla de control i el de dades 
que proposa l’arquitectura SDN, pot introduir latència. En grans xarxes això pot comportar 
un nivell inacceptable de retard, degradant el rendiment de la xarxa. De la mateixa 
manera, el temps de resposta del controlador i el seu rendiment poden contribuir als mals 
resultats, que combinats poden causar problemes d'escalabilitat. 

La solució per la problemàtica de rendiment en xarxes creixents i grans és traslladar més 
intel·ligència al pla de dades o passar a una arquitectura amb el pla de control distribuït . 
Mentre que això pot millorar el rendiment SDN, s’allunya una mica de l’ideal d’SDN de 
separar totalment les dades i el control. L’equilibri cal buscar-lo quan la virtualització es 
manté sense degradar el rendiment de la xarxa o introduint possibles punts de fallada. 

SDN clarament ofereix molts avantatges atractius i beneficis sobre solucions de xarxes 
existents, incloent l'oportunitat de respondre a la creixent demanda de serveis de TI 
personalitzades i donar suport al dinamisme que demanen els usuaris finals. Les 
oportunitats de proporcionar serveis a través software fent ús de hardware comercial off-
the-shelf, converteixen SDN en una forma atractiva per gestionar els costos de xarxa i ser 
més sensible a les necessitats de l'usuari.  

4.3 NFV 

Els fabricants d’equips de xarxes i telecomunicacions fins ara desenvolupaven els seus 
productes (routers, commutadors, firewalls, etc.), amb un hardware propietari, optimitzat 
per cada tipus d’equipament. Es tracta dispositius dedicats, incapaços de suportar altres 

4.3.1 Concepte
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funcions i que tenen un cost d’inversió i manteniment molt alts. Malgrat que les 
plataformes propietàries són més efectives per certes aplicacions, moltes vegades en el 
món de les telecomunicacions, el mercat evoluciona més ràpid del que els fabricants poden 
respondre. El hardware dedicat requereix un temps intensiu de creació, disseny i tests de 
codificació de la programació dels circuits integrats específics. A més a més si es detecta 
un error, moltes vegades es perd tota la feina feta i s’ha de tornar a començar la de nou. 

Aprofitant els grans avanços que hi ha hagut en els darrers anys en tecnologies de 
virtualització en el món dels computadors, i la convergència tecnològica cap al món IP, el 
novembre de 2012 set dels principals operadors de xarxes de telecomunicacions mundials 
van iniciar a través de l’ETSI un grup de treball per creació d’un nou estàndard anomenat 
NFV. El concepte de la virtualització de les funcions de xarxa (NFV) neix per permetre la 
migració del costós equipament de xarxa propietari cap a servidors genèrics o COTS 
(Commercial Off-The-Shelf). L’objectiu és  tenir xarxes molt més flexibles i que responguin 
ràpidament als canvis de mercat, així com aconseguir un gran estalvi de costos d’inversió 
i manteniment i la simplificació de la introducció de nous serveis. 

Esquema funcional NFV 

El concepte d’NFV es basa en modelar el comportament dels diferents elements de xarxa 
en software, en el que s’anomenen Virtual Network Functions (VNF). Quan els elements 
estan virtualitzats, el rol de cada funció està definit en un software lògic que s’executa en 
un sistema operatiu concret i comparteix recursos físics de xarxa comuns. Per relacionar i 
adaptar les diferents VNF que s’executen en una mateixa màquina amb els recursos físics, 
s’afegeix una capa de virtualització. 

L’estructura d’NFV es composa de 3 blocs principals: 

1. VNF són les entitats de software que s’executen sobre una sèrie de recursos físics 
virtualitzats (NFVI). Aquestes entitats es comporten igual que ho faria un element 
físic de la xarxa i es pot composar de diversos components que poden desplegar-
se sobre una o diverses màquines virtuals. 

2. NFVI (NFV Infraestructura) Entitat que s’encarrega de convertir el hardware de 
computació, l’emmagatzematge i els recursos de xarxa en recursos disponibles per 
les VNF. Això es fa per mitjà d’una  capa de virtualització que trasllada els recursos 
físics en un pool de recursos lògics.  Aquesta capa, usualment un hipervisor, 
abstreu i particiona lògicament els recursos físics i després enllaça les VNF a la 
infraestructura virtualitzada que té per sota. 

3. NFV ManO que s’encarrega de totes les tasques de gestió específiques per la  
virtualització en l’entorn NFV com poden ser la gestió del cicle de vida dels VNF i 
dels recursos físics i de software que intervenen en la virtualització de la  
infraestructura. 
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Figura 4.16- Diagrama de blocs d’NFV 

Arquitectura d’NFV 

L’arquitectura d’NFV es centra en els canvis necessaris en la xarxa d’un operador de cara 
a integrar els processos NFV. 

A continuació es detallen els blocs funcionals i els punts de referència entre aquests. 

 

Figura 4.17- Arquitectura d’NFV 
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VNF 

Les VNF, funcions de xarxa basades en software, es despleguen en grans servidors 
genèrics (COTS) que faciliten la ràpida resposta a les condicions canviants de la xarxa. 
Cada VNF està gestionada per un EMS (Element Management System) que s’utilitza per 
recollir informació sobre el seu funcionament i errors, així com administrar i configurar 
cada VNF. Els EMS reporten al OSS/BSS (Operation/Business Suport System) 

OSS/BSS (Operation/Business Suport System) 

Fa referència sistema de gestió global de xarxa. La part d’operació s’encarrega de la gestió 
de la xarxa, de les avaries, de la configuració i del servei. La part de negoci s’encarrega 
de la gestió de client, dels productes i les comandes. 

Infraestructura NFV (NFVI) 

L’NFVI és la totalitat de tots els components de hardware i software que composen l’entorn 
on es gestionaran i s’executaran les VNF. L’NFVI es pot estendre en diferents localitzacions 
i la xarxa que interconnecta aquestes localitzacions formarà part també de l’NFVI. 

Des de la perspectiva de les VNF, la capa de virtualització i els recursos de hardware es 
veuen com una entitat única que les proveeix dels recursos virtualitzats necessaris. 

Recursos Hardware 

En NFV, els recursos hardware es composen d’elements de computació, emmagatzematge 
i de xarxa que proveeixen a les VNF dels recursos de procés, emmagatzematge i 
connectivitat a través de la capa de virtualització. Del hardware de computació se 
n’encarreguen equips COTS i l’emmagatzematge pot estar a la mateixa màquina o pot 
tractar-se de discos compartits de xarxa.  

Capa de Virtualització i recursos virtualitzats 

La capa de virtualització abstreu els recursos hardware i desvincula el software VNF del 
hardware que té per sota. També s’encarrega de particionar lògicament els recursos físics 
que proveeix i d’assegurar el cicle de vida corresponent a cada VNF, permetent així utilitzar 
la infraestructura virtualitzada al software que implementa les VNF.  

Això permet a les VNF desplegar-se en diferents recursos hardware físics. Típicament 
aquesta funcionalitat es proporciona per recursos de computació i emmagatzematge en 
forma d’hipervisors i màquines virtuals (VM). Una VNF es pot executar en diferents VM. 

L’arquitectura NFV deixa oberta la implementació de la solució de la capa de virtualització. 
En alguns casos les VM poden tenir accés directe a recursos hardware compartits  però 
sempre han de proporcionar maneres estàndard d’abstreure els recursos i sense 
dependència de components específics de hardware. 

L’ús d’hipervisors és una de les típiques solucions que es fan servir en el desplegament de 
VNF. Les VNF també poden ser aplicacions que corren en un servidor no virtualitzat a 
través d’un sistema operatiu. En tot cas la operativitat de la VNF ha de ser independent 
de l’escenari de desplegament. 
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La capa de virtualització també virtualitza les connexions de xarxa entre VM d’una VNF o 
entre diferents VNF.   

NFV ManO 

D’altra banda tenim el NFV ManO que es comunica amb la part física de la xarxa i els 
OSS/BSS per fer funcionar la part virtualitzada de la xarxa en sincronia amb la resta de la 
xarxa. El NFV ManO es composa de tres parts: 

Orquestrador   

Organitza i gestiona la  Infraestructura NFV i els recursos de software. 

Gestors d’VNF (Network Functions Virtualization Manager) 

Són responsables de la gestió dels cicles de vida de les VNF, creant, actualitzant, escalant 
o eliminant els VNF quan han complert el seu propòsit.   

Gestor d’Infraestructura Virtualitzada (VIM) 

El VIM (Virtual Infrastructure Manager) s’utilitza per gestionar la interacció dels VNF amb 
els recursos assignats. Incrementa els recursos per les VNF quan es necessari a la vegada 
que té en compte l’eficiència energètica. 

Des del punt de vista d’NFV la gestió d’infraestructura virtualitzada inclou funcionalitats 
que s’utilitzen per controlar i gestionar la interacció d’una VNF amb els recursos que 
necessita i així com la seva virtualització. 

Des del punt de vista de gestió, el VIM s’encarrega de: 

• Gestionar el software (hipervisors), recursos de computació, emmagatzematge i 
xarxa dedicats a la Infraestructura NFV. 

• Assignar les VM als hipervisors i els recursos de hardware i de connectivitat. 

• Gestionar i assignar els recursos d’infraestructura, millorar l’eficiència energètica i 
reclamar més recursos si fos necessari. 

Des del punt de vista de l’Operativa el VIM s’encarrega de: 

• La visibilitat i gestió de la Infraestructura NFV. 

• Anàlisis de les causes de problemes de rendiment de la Infraestructura NFV. 

• Recol·lectar informació sobre avaries de la infraestructura. 

• Recol·lectar informació per planificar la capacitat, monitoritzar i optimitzar. 

Servei, VNF i Descripció d’Infraestructura 

Aquest conjunt de dades proveeix informació referent al model de desplegament VNF, 
informació relativa al servei,  models d’informació d’infraestructura NFV i VNF Forwarding 
Graph (VNF FG). 

Els VNF FG són una eina conceptual per descriure com s’han de connectar les VNF per 
proporcionar diversos serveis de xarxa. Les VNF poden estar combinades o en cadena. Per 
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cada servei de xarxa, hi ha d’haver un camí específic de reenviament que li dirà a l’NFV 
Orchestration com han d’estar connectades les VNF per proporcionar aquell servei.  

 

Figura 4.18- Exemple de servei VNF extrem-extrem 

Punts de referència 

• Vi-Ha: És la interfície entre la capa de virtualització i els recursos hardware que 
permet crear un entorn d’execució per les VNF. També recull l’estat dels recursos 
hardware per gestionar les VNF sense dependre de cap plataforma hardware. 

• Vn-Nf: representa l’entorn d’execució proporcionat per la Infraestructura NFV a les 
VNF. No hi ha cap protocol de control específic.   

• Or-Vnfm:  S’utilitza pels requeriments dels VNF Managers relacionats amb 
reserves, autoritzacions, validacions o assignacions dels recursos necessaris. 
També s’envia la informació de configuració cap al VNF manager per tal que el VNF 
es configuri correctament. Es recull informació de l’estat del VNF necessari per la 
gestió dels cicles de vida dels servei de xarxa. 

• Vi-Vnfm: Interfície per les peticions d’assignació de recursos del VNF Manager i per 
l’intercanvi de la informació de l’estat i la configuració dels recursos hardware 
virtualitzats. 

• Or-Vi: Interfície per les peticions de reserves i assignacions de recursos de 
l’Orquestrador i per l’intercanvi de la informació de l’estat i la configuració dels 
recursos hardware virtualitzats. 

• Nf-Vi: Interfície per l’assignació específica de recursos virtualitzats en resposta a 
les peticions. Intercanvi de la informació de l’estat i la configuració dels recursos 
hardware i reenviament de la informació de l’estat dels recursos virtualitzats. 
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• Os-Ma: Interfície per peticions de gestió dels cicles de vida de VNF i dels servei de 
xarxa i reenviament de la informació de l’estat de l’NFV, comptes i usos. Intercanvis 
de polítiques de gestió i dades analítiques i informació sobre els recursos NFVI i la 
seva capacitat. 

• Ve-Vnfm: Interfície per peticions de gestió del cicle de vida de VNF i del servei de 
xarxa. També intercanvia informació de configuració  i d’informació de l’estat. 

• Se-Ma: Aquesta interfície és usada per recuperar informació relativa al model de 
desplegament VNF, VNF FG, informació relacionada amb el servei i models 
d’informació d’infraestructura NFV. La informació proporcionada és usada per l’NFV 
management i l’Orquestrador. 

Reducció del “time to market”: Fins ara, la introducció de nous serveis en les xarxes 
de proveïdors ha estat un procés molt lent donada la complexitat i quantitat dels equips 
que intervenen en la xarxa. Això implica un llarg procés de certificació amb treballadors 
especialitzats en els diferents equips involucrats. Amb NFV és possible reduir 
considerablement temps el desplegament per la modificació o introducció  de nous serveis, 
ja que els serveis s’executen de forma virtualitzada en servidors genèrics (COTS). 
D’aquesta manera, els nous serveis es poden introduir de forma controlada en una 
determinada zona i escalar-ho a la resta de la xarxa un cop s’ha comprovat el bon 
funcionament.  

Accelera la innovació: En afavorir entorns i estàndards de codi obert, s’elimina la 
dependència del hardware propietari, i s’obre un mercat d’entrada per a nous proveïdors 
de software que necessiten inversions més modestes que els fabricants de hardware. 

 

Figura 4.19- Comunitats Open Source en els diferents blocs d’NFV 

4.3.2 Avantatges
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Estalvi de costos: Disminució de la inversió de capital (CAPEX) per l’ús de servidors 
COTS, més econòmics que el hardware específic, i per la compartició de recursos entre els 
diferents serveis, aplicacions i usuaris que implica la reducció dels equips necessaris. 
També s’obté una disminució dels costos d’operació i manteniment (OPEX) que s’obté 
bàsicament per la reducció del personal especialitzat i de les necessitats de formació 
(equipament menys específic), i per la millora de l’eficiència energètica que comporta l’ús 
de recursos compartits. 

Flexibilitat i escalabilitat: la virtualització de recursos proporciona una major flexibilitat 
per escalar ampliant o reduint les capacitats. Així mateix, la optimització de les xarxes i 
topologies es pot fer sobre la marxa, a mesura que es coneixen les demandes en temps 
real. El sistema multi-usuari permet confeccionar serveis a la carta pels diferents clients.  

Increment de la fiabilitat i la resistència: NFV proporciona múltiples punts per detectar 
esdeveniments, contrastar-los i aplicar les polítiques correctores apropiades. A més les 
xarxes NFV són més fiables ja que en cas d’avaria o saturació en un punt, els recursos es 
poden reassignar en base a les necessitats, independentment de la ubicació, evitant així 
errors en cadena. Això permet utilitzar el hardware de xarxa al màxim rendiment. 

Estandardització: Avui en dia encara manquen estàndards per a les comunicacions entre 
els components NFV. Tenim interfícies com Ve-Vnfm, NF-Vi, o Vn-NF que no tenen definició 
més enllà del seu nom i quins components es comuniquen entre si. Els organismes de 
normalització i diverses comunitats estan treballant en la creació de models de 
comunicació per a les interfícies amb nom, però farà falta temps per que hi hagi consens. 

NFV té una concepció multi-proveïdor, per tant és necessari que els proveïdors llencin 
diferents solucions d’NFVI, VNF i ManO amb una interconnectivitat oberta i 
estandarditzada. Actualment, s’estan desenvolupant aquestes normes, però en l’actualitat 
encara hi ha mancances d’estàndards oberts.  

Orquestració: Cal aconseguir un sistema d'orquestració únic per les solucions de 
hardware existents i les virtualitzades. Per motius d’herència, rendiment i raons de 
funcionalitat, el futur immediat és una xarxa híbrida, tant amb hardware propietari com 
amb serveis virtualitzats . Els sistemes de gestió i orquestració han de tenir la capacitat 
de donar suport i interactuar tan amb solucions físiques propietàries com amb les 
tecnologies de software virtualitzades. Si la funció és idèntica, llavors no hi ha motius 
perquè el sistema de gestió i orquestració  tracti els dos sistemes de manera diferent, des 
del punt de vista funcional. 

L’orquestració desitjada,  que proporciona una automatització àgil i elàstica, requereix de 
l’anàlisi i l'heurística que combinen diferents tecnologies i proveïdors. Aquests sistemes 
s'estan desenvolupant, però no existeixen plenament avui,  així que els fabricants, 
proveïdors de serveis i organitzacions han treballar junts per aconseguir-ho. És essencial 
que el sistema pugui suportar les necessitats d'un proveïdor de serveis típic, amb capacitat 
de manejar múltiples proveïdors, múltiples tecnologies, polítiques específiques dels clients, 
i fer tot això amb una visió integral de tot el nucli de la xarxa com a ecosistema. 

4.3.3 Reptes NFV



81                                                          Viabilitat en l’ús de tecnologies SDN/NFV en projectes de CU 
 

 

 

   

Model Operacional: Inicialment els proveïdors de serveis van concebre NFV sense canvis 
en el model OSS/BSS. En el model tradicional, l’OSS depèn de la tecnologia de xarxa i 
forma un canal per on viatgen totes les accions d’operacions i manteniment. Les solucions 
de gestió actual es basen en un model vertical enfocat als elements de xarxa que 
composen un determinat servei.  Aquest model ha de canviar ja que NVF planteja un 
model d’infraestructura molt més horitzontal, amb necessitats d’automatismes que 
requereixen formes més dinàmiques de gestió de recursos, abastant totes les VNF.  
També, i com a conseqüència de la desvinculació entre hardware i software, és necessari 
un model operacional on el nivell físic és gestioni independentment de la capa de software 
virtualitzada. 

Seguretat: Les xarxes NFV han de tenir un nivell de seguretat similar al que tenen les 
xarxes amb solucions propietàries. Per contra, el concepte d’NFV porta inherent una sèrie 
riscos, com la dispersió de màquines virtuals al servei de les VNF, que fan que es dilueixin 
els límits de la xarxa i sigui difícil definir i gestionar zones de seguretat o l’ús de solucions 
obertes multi-proveïdor que poden comportar forats de seguretat. Per fer front a aquestes 
noves amenaces, es proposa particionar la seguretat en diferents dominis i treballar sobre 
cada un d’ells:  

• Entorn virtualització, Es preveu que augmentin els atacs de seguretat, accessos no 
autoritzats o filtracions de dades, quan s’implementin funcions de xarxa en entorns 
virtualitzats. Cal aïllar l’espai de la màquina virtual amb accessos controlats sota 
autenticació. 

• Computació: Les dades s’han de guardar encriptades amb accés exclusiu només 
per les VNF. 

• Infraestructura de xarxa: utilització de protocols de securització tipus TLS, IPSec o 
SSH. 

• Aplicació. 
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5 Cas pràctic  
Per fer l’estudi de les possibles solucions, es defineix una organització empresarial privada 
fictícia que anomenarem NMH on hi treballen 1000 persones distribuïdes en més de 50 
centres, amb una dispersió geogràfica per Catalunya, on desenvolupa la seva activitat 
econòmica, una alta interacció amb els seus clients i on els serveis de telecomunicacions 
esdevenen una eina clau per al seu bon funcionament, a banda de ser una partida 
econòmica important que cal optimitzar. 

La complexitat de la seva xarxa corporativa de telecomunicacions, atesa la seva dispersió 
geogràfica, la diversitat de serveis a suportar, la complexitat intrínseca de l’operativa, i la 
necessitat d’alineament amb l’estratègia de l’empresa, fa necessari abordar aquest tipus 
de projectes amb l’objectiu principal d’optimitzar aquests costos, millorar el nivell actual 
dels serveis i dotar-se de nous equips i serveis avançats. 

Dintre dels nous serveis avançats, es defineix com a element clau incorporar un sistema 
de comunicacions unificades per NMH, que proporcioni les eines de productivitat personal i 
eficiència als usuaris, evolucionant el sistema propietari actual a una plataforma de veu 
amb CU. 

Es contempla, per tant, la provisió d’una plataforma de CU, inicialment per a 200 usuaris,  
amb possibilitat d’incorporar més usuaris sense necessitat d’ampliar els sistemes 
centrals de la mateixa. La plataforma ha de permetre el creixement fins a poder donar 
servei a la totalitat dels 1000 usuaris d’NMH 

5.1 Situació actual 

Els centres d’NMH, des del punt de vista dels sistemes de comunicacions de veu fixa, 
estan integrats en la Xarxa Corporativa de Veu (XCV), basada en una plataforma Sopho 
de Philips. Alguns dels centres també tenen línies analògiques per serveis independents 
(fax, línies analògiques suport d’accessos xDSL). 

Pel que fa als serveis de comunicacions mòbils, compta amb 450 línies mòbils, de les quals 
250 disposen de tarifa plana de dades, i amb 2 enllaços primaris amb la xarxa de l’operador 
mòbil.  

NMH compta amb una arquitectura de centres dispersos geogràficament de diferent 
magnitud. Els centres connectats a la xarxa corporativa de veu són bàsicament seus 
principals amb un nombre de departaments i empleats alt respecte a la mitjana de les 
delegacions. Dels 50 centres, 5 tenen aquesta entitat principal i són capçaleres de la seva 
zona geogràfica (2 a Barcelona, 1 a Girona, 1 a Lleida i 1 a Tarragona). 

La XCV es basa en una solució distribuïda amb dos nodes centrals a Barcelona (BCN1 i 
BCN2) entrellaçats entre si amb enllaços d’operador MPLS de 1Gbps de FO i amb 
connexions des de la resta de seus remotes amb accessos MPLS d’operador de 100 i 
20Mbps.  

A Barcelona, s’ubiquen un doble servidor de trucades (principal a BCN1 i secundari a 
BCN2). Cadascun dels nodes, BCN1 i BCN2, disposa de dos enllaços primaris (PRI) a la 
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xarxa pública fixa i un altre a la xarxa mòbil. NMH també compta amb una plataforma de 
gestió del sistema Sopho de Philips. Aquesta plataforma disposa de servei de missatgeria 
vocal per a totes les extensions del sistema i guies vocals.  

Actualment NMH disposa de dos CPD (Centre de Processament de Dades), un a BCN1 i un 
altre a BCN2, on s’allotgen els diferents servidors que proporcionen serveis TI als usuaris 
d’NMH. Ambdós CPD estan basats en tecnologia Nexus de Cisco i compten amb  
balancejadors hardware que permeten implementar solucions balancejades entre els dos 
CPD. Aquests CPD disposen també d’una plataforma de virtualització basada en VMware. 
Les xarxes  dels CPD no estan esteses a L2 per mantenir la independència.  

La xarxa de backbone d’NMH la formen les seus principals d’NMH de BCN1 i BCN2 (tipus 
A). Cada seu compta amb dos enllaços diversificats de 1Gbps sobre FO i infraestructura 
de l’operador MPLS amb tecnologia Ethernet. Addicionalment, els CPD d’NMH tant a BCN1 
i BCN2 compten a un enllaç d’1Gbps d’operador com a sortida a Internet. 

Les delegacions que tenen entre 40 i 100 usuaris (tipus B) de  Girona, Lleida i Tarragona, 
compten amb dos accessos diversificats de 100 Mbps sobre FO i infraestructura d’operador 
MPLS amb tecnologia Ethernet 

A més a més de les delegacions principals, hi ha 12 delegacions que tenen entre 10 i 39 
usuaris (tipus C) i accedeixen als dos CPD de BCN1 i BCN2 amb un accés de 100 Mbps 
sobre FO i infraestructura d’operador MPLS amb tecnologia Ethernet.  

Per últim hi ha 33 delegacions on hi treballen menys de 10 persones (tipus D) que compten 
amb un accés VPN-IP sobre xarxa d’operador amb tecnologia xDSL de 20 Mbps. 

 

Figura 5.1- Esquema actual de l’empresa NMH. 
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Es contempla la provisió d’una plataforma de comunicacions unificades (en endavant CU), 
inicialment per 200 usuaris amb possibilitat d’incorporar més usuaris sense necessitat 
d’ampliar els sistemes centrals de la mateixa. La plataforma ha de permetre el 
creixement fins a poder donar servei a la totalitat d’usuaris d’NMH, al voltant de 1.000 
usuaris aproximadament.  

El sistema de CU ha d’incloure: 

• Plataforma de CU. 
• Interconnexió de la plataforma existent de comunicacions de veu basada en Sopho. 
• Dispositius d’integració de comunicacions. 
• Adaptació de la plataforma a l’entorn de virtualització d’NMH. 
• Entorn de laboratori-preproducció que permeti simular la totalitat de les 

funcionalitats previstes en el entorn productiu. 
• Prestació d’un servei gestionat de videoconferència per comunicacions a l’exterior. 

Aquest servei es proporcionarà per 15 llocs de treball/usuaris i 2 sales amb equips 
de videoconferència. Ha de permetre sessions de conferència multipunt – multipunt 
entre clients interns i externs, independentment del tipus de client utilitzat 
(equipament de videoconferència específic, client en lloc de treball). Es valorarà 
molt positivament la màxima integració del servei de videoconferència amb 
l’exterior amb l’entorn de CU demanat. 

Per al disseny de la solució de CU es contemplaran els elements i serveis que permeten 
dotar a NMH de facilitats de CU de forma escalable. 

En  general,  les  comunicacions  han  d’anar  orientades  a  l’usuari  com  a  entitat,  
prescindint  de plantejaments basats en extensions i ubicacions físiques. 

La plataforma haurà d’integrar les funcionalitats de comunicacions de veu amb la xarxa 
corporativa Sopho existent a NMH.  

La solució ha de permetre la integració de la plataforma de missatgeria de veu fixa i mòbil 
en els dispositius d’usuari (PC, telèfon, laptop, smartphone i tablet). 

També, s’ha de facilitar la integració amb la plataforma de correu corporatiu d’NMH amb 
tecnologia Microsoft Exchange. 

La plataforma haurà de disposar de totes les eines de gestió que permetin la 
monitorització, gestió i configuració de forma centralitzada. 

La solució ha de tenir alta disponibilitat proveint de mecanismes de contingència que 
permetin assegurar el nivell de servei als usuaris. 

Ha de facilitar la interoperabilitat amb l’equipament existent de sales de videoconferència 
Polycom. Les sales de videoconferència s'han de poder veure com a un client més de la 
plataforma de CU, accessible segons privilegis i invitacions i amb estat de presència 

5.1.1 Requeriments 

5.1.2 Condicionants tècnics 
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integrat. Aquestes sales han de poder ser reservades de la mateixa manera que es 
reserven altres recursos a través de Microsoft Exchange.  

S’ha d’habilitar l’accés a aquests dispositius mitjançant smartphones/tablets des de 
l’aplicació de CU en mobilitat. 

Possibilitat de connectar telèfons físics amb accessos remots via Internet pels usuaris en 
mobilitat des de l’exterior de les seus d’NMH sense necessitat d’establir prèviament una 
connexió VPN. 

La  plataforma  ha  de  permetre  la  fàcil  integració  d’aplicatius  de  negoci de tipus 
ERP i CRM. 

La plataforma ha de permetre establir diversos nivells de funcionalitats associats amb el 
perfil de cadascun dels usuaris. Inicialment, es preveu la creació de 2 perfils d’usuari, bàsic 
i avançat. 

Quant a funcionalitats d'usuari bàsiques, es requereix que la plataforma de CU permeti les 
següents funcionalitats d’usuari: 

• Funcionalitats de telefonia bàsica. 

• Funcionalitats de videoconferència: 

o De lloc de treball a lloc de treball. 

o Amb clients de diferents dispositius (smartphones/laptops/tablets). 

o Amb sistemes de videoconferència de sala (Polycom). 

o Es valoraran positivament aquelles propostes que presentin solucions 
obertes que permetin interoperabilitat amb productes de comunicacions 
i col·laboració IP de tercers (Skype, Microsoft). 

o Es requereix de funcionalitats de multiconferència. 

• Addicionalment, es requereix de la implementació de sales d’àudio i 
videoconferència: 

o Com a mínim, 30 canals de vídeo simultanis. 

o Com a mínim, 50 canals d’àudio simultanis. 

• Les plataformes de la solució han de poder realitzar ampliacions durant un 
termini de 5 anys. 

• Bústia de veu unificada accessible des del PC, telèfon, smartphone, tablet, etc. 

• Accés al servei de bústia única des de la interfície d'usuari de CU tant al desktop 
com al dispositiu mòbil. 

• Recepció de correu electrònic amb el missatge de veu annexat. 

• Funcionalitats d'enregistrament de trucades i conferències segons privilegis 
d'usuari. 

• Funcionalitats de recepció de faxos a la bústia de correu electrònic. 

• Funcionalitats d'operadora automàtica. 

• Les sessions de comunicació han de poder canviar de mitjà de forma 
transparent per a l’usuari (IM, trucada, videoconferència, sessió de 
col·laboració). 

• Múltiple-ringing: Possibilitat de configurar més d'un terminal/extensió per 
usuari i que es comportin com una única extensió. 
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• La solució de CU haurà de disposar d’una interfície per tal que, o bé el grup 
d’administradors, o bé cadascun dels usuaris, puguin definir regles de 
localització de l’usuari sobre les extensions. 

• Disponibilitat de l’agenda de l’usuari del sistema CU informada a Microsoft 
Exchange. 

• Números favorits de l’usuari. Es valorarà que aquesta funcionalitat estigui 
integrada amb la llibreta d’adreces particular de l’usuari al seu Exchange. 

En quant a funcionalitats d'usuari avançades: 

• Numeració única d’usuari. Es valorarà positivament disposar de la possibilitat 
que les trucades originades per l’usuari, sigui quin sigui el terminal en el que es 
troba disponible (extensió fixa o mòbil, corporativa o no), presentin en destí la 
numeració personal associada a l’usuari de forma transparent, de tal manera 
que l’interlocutor no experimenti la percepció d’un desviament. 

• Funcionalitats click to call: 

o Des de navegador web. 

o Des de client de correu electrònic i des de fitxa de contacte en client de 
correu electrònic Outlook. 

o Inicialització de multiconferències des de convocatòria de reunió en 
client de correu i des de fitxes de contacte en client de correu Outlook. 

o Des d’aplicacions de negoci CRM i ERP. 

El sistemes centrals de la plataforma hauran de suportar, com a mínim: 

• Execució en entorn de virtualització existent a NMH (VMware). 

• Mecanismes i protocols per a la integració amb eines col·laboratives internes 
(Sharepoint de Microsoft) i externes/xarxes socials. 

• La plataforma haurà de ser accessible des de clients i terminals: 

o Microsoft Windows 7 i 8. 

o iOS v6 i superiors (iPhone, iPad). 

o Android v4 i superiors. 

o Es valorarà positivament que la plataforma disposi de clients per a 
MacOs. 

El sistema central de la plataforma de CU ha de suportar: 

• Encaminament de trucades mitjançant SIP estàndard (Trunk SIP). 

• Compatibilitat amb terminals i dispositius SIP estàndard. 

o Terminals d'usuari segons perfil (bàsic, avançat). 

o Terminals de multiconferència. 

o Terminals de videoconferència. 

• Federació amb altres entorns de comunicacions unificades mitjançant protocols 
estàndard. 

• Possibilitat de xifrat de les comunicacions, internes i externes, tant a l’entorn 
fix corporatiu o remot, com a l’entorn mòbil, bé sota demanda, o bé de forma 
permanent. 

• Els components a instal·lar als equips clients han de poder-se paquetitzar i 
distribuir mitjançant la plataforma de distribució de software existent a NMH. 

El dispositiu d’integració en el lloc de treball de les comunicacions de veu (auriculars o 
micròfon sense fils) ha de suportar: 
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• Interfície USB per a connexió de l’equip informàtic. 

• Interfície RJ11 per a connexió del terminal fixe família Sopho de Philips. 

• Interfície Bluetooth per a connexió del terminal mòbil i del auricular i micròfon. 

La plataforma de comunicacions unificades ha de poder permetre un entorn de 
col·laboració integral: 

• Eina de col·laboració que permeti la compartició de documents, presentacions, 
escriptori i aplicacions de forma simultània amb vídeo i audioconferència, amb 
possibilitat d'enregistrament de les sessions tant de vídeo/àudio com 
multimèdia. 

• Aquesta eina ha de permetre la fàcil col·laboració amb usuaris de dins i de fora 
de la xarxa de forma molt àgil i sense necessitat de disposar de privilegis 
d’administrador per fer-ne ús. 

• El suport de famílies de terminals per col·laboracions amb l’exterior haurà de ser 
el mateix que per plataformes corporatives. 

• La reserva de recursos per fer una col·laboració haurà de ser intuïtiva per l’usuari 
i perfectament integrada amb l’eina de reserva de recursos corporativa basada 
en Microsoft Exchange. 

Quant a explotació i gestió: 

• La plataforma ha d’incloure una eina centralitzada que permeti: 

o Gestió d’usuaris, integrable amb eines de gestió d'identitats mitjançant 
protocols estàndard. 

o Gestió de clients/dispositius. 

o Inventari centralitzat de la plataforma, perifèrics, clients i enllaços. 
Exportable a fitxer ofimàtic estàndard. 

Quant a dispositius d’integració de comunicacions (auriculars i micròfon sense fils): 

• Es requereix el subministrament de dispositius d’integració en el lloc de treball 
de les comunicacions de veu. 

• Es valora positivament que el dispositiu proposat sigui prou versàtil perquè 
l’usuari se’l pugui endur fora del seu lloc de treball de forma transparent. 

• El dispositiu d’integració de comunicacions ha de permetre centralitzar en un 
únic dispositiu les comunicacions de veu, incloent, com a mínim: 

o Equip informàtic – client de CU (Windows 7). 

o Terminal fixe (compatible amb la planta de telefonia existent formada 
per família de dispositius Sopho). 

o Terminal mòbil. 

• Mecanisme per a l’automatització del penjat i despenjat del telèfon fix. 

• Software de gestió del dispositiu que permeti la integració amb els principals 
clients de CU. 

• Es valorarà positivament que el software de gestió permeti la generació 
d’esdeveniments integrables en software de tercers que permetin assolir un grau 
d’integració més elevat (per exemple, detecció que l’usuari abandona el seu lloc 
de treball). 

5.1.3 Condicionants de servei
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• Possibilitat de gestió centralitzada per tal de garantir la coherència de tot el 
desplegament, i permetre així independència dels usuaris pel que fa als cicles 
d’actualització del dispositiu d’integració. 

Pel que fa a les volumetries inicials del projecte, es resumeixen en la següent taula: 

Servei Unitats 
Usuaris bàsics CU 130 
Usuaris avançats CU 70 
Canals vídeo simultanis 30 
Canals àudio simultanis 50 
Sales conferència 2 
Sales col·laboratives 10 

Taula 5.1- Volumetries del projecte 

Quant a explotació i gestió, el sistema ha de possibilitar el serveis de supervisió i 
monitorització: 

• Monitorització dels serveis i sistemes mitjançant les plataformes de gestió o 
revisió directa sobre els enllaços o equips. 

• Revisió de logs, vulnerabilitats i errors. 
• Detecció i gestió d’alarmes. 
• Gestió d’incidències.  
• Anàlisi de paràmetres de capacitat i configuració i gestió del rendiment i 

capacitat. Anàlisi d’incidències repetitives. 
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6 Fabricants de solucions de CU al mercat 

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), en la seva nota de premsa 
del 19 de desembre del 2014 sobre la consulta pública relativa a la definició i anàlisi del 
mercat d’accés local majorista i accés de banda ampla, designa els operadors amb poder 
significatiu de mercat 11. 

Telefónica manté la major quota de mercat, en termes de banda ampla, situant-se en el 
46,1% el juny de 2014. En el mercat empresarial, on els clients necessiten de solucions 
més especialitzades i complexes d’accessos de banda ampla, telefonia fixa i serveis de 
dades avançats, Telefónica té una clara posició de lideratge, essent la seva quota el 2013 
superior al 60% i ascendint al 78,3% en el cas d’empreses de més de 10 seus. 

Per tant, sembla lògic fer servir la cartera de solucions de Telefónica com a referència, 
tenint en compte que la resta d’operadors i proveïdors de serveis tenen un ventall de 
solucions que segueix majoritàriament la línia marcada per aquest l’operador. 

6.1 Anàlisi de les possibles solucions de CU 

Dintre de la cartera de solucions de plataformes corporatives de veu amb comunicacions 
unificades de Telefónica, trobem les solucions dels fabricants Cisco, Alcatel-Lucent i Unify, 
que des de fa anys són les plataformes de més presència en el mercat de comunicacions 
unificades, tal i com mostren els informes de Gartner. 

Les CU ofereixen la possibilitat de millorar significativament la interacció i comportament 
dels individus, grups i empreses. De productes de CU en podem trobar per una banda d’un 
entorn integrat per un únic proveïdor (stand-alone) o d’altra banda hi ha empreses que 
poden desplegar una cartera d'aplicacions i plataformes integrades que abasten múltiples 
proveïdors. En molts casos, les CU es despleguen per ampliar i afegir funcionalitats a les 
inversions ja fetes en comunicacions. 

Els riscs per als venedors i compradors de solucions de CU al mercat empresarials són 
molt alts, a causa dels costos significatius, la visibilitat i l'impacte de negoci de la seva 
elecció. Cinc característiques de les CU tenen un efecte important en l'èxit del producte i 
la satisfacció dels usuaris: 

• L'experiència de l'usuari (UX, User eXperience) - La qualitat, la intuïció i 
l'eficiència de la UX en general a través de tots els dispositius influirà molt en 
l'eficàcia de la solució, la seva taxa d'adopció, ús i, en última instància, en la 
productivitat de l'empresa. Mentre que una administració i gestió consolidades 
són característiques importants per l’èxit de la solució,  és l’alta qualitat en  
l'experiència de l'usuari final la que impulsarà l'adopció i la productivitat. 

                                                      

11 Consulta pública relativa a la definición y análisis del mercado de acceso local al por mayor facilitado en una 
ubicación fija y los mercados de acceso de banda ancha al por mayor, la designación de operadores con poder 
significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas. CNMC. 

6.1.1 Gartner Magic Quadrant de CU
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• Mobilitat: Les expectatives dels usuaris de com les solucions de CU accentuen 
la mobilitat es segueixen incrementant. A més d'exigir funcionalitats de CU 
completes en dispositius mòbils, els usuaris estan començant a esperar que 
els dispositius mòbils s’integrin amb dispositius d'escriptori per permetre un 
entorn de treball més potent i integrar les CU amb les aplicacions de consum 
dels terminals mòbils. En l’avaluació del darrer Magic Quadrant té una 
importància extra la mobilitat, ja que segueix sent un requisit diferenciador 
clau. Gartner recomana que les empreses considerin l'adopció d'una estratègia 
de mobilitat prioritària, on les aplicacions de comunicacions unificades estiguin 
dissenyades en primer lloc per UX mòbil i després per a PC. 

• Interoperabilitat - Les empreses volen evitar "jardins tancats" i solucions 
propietàries, mitjançant l’adopció del acords de federació entre empreses i 
entre empresa i consumidor. A més, moltes empreses trobaran les seves 
necessitats més ben  servides, utilitzant diversos proveïdors, ja sigui a causa 
de les inversions heretades o permetent una configuració amb el millor de cada 
casa. Aquest recerca considera com els proveïdors encaren els requisits crítics 
d'interoperabilitat emergents. 

• Cloud i híbrids: la Integració on-premises de CU amb serveis al cloud i serveis 
de CU híbrids continuen exercint un paper cada vegada més important a 
mesura que aquestes opcions maduren. 

• Àmplia solució atractiva:  L’èxit de les solucions de CU depèn en la mesura que 
siguin atractives per a una àmplia i diversa audiència de les persones que 
poden decidir dins les empreses. A més dels usuaris finals, els actors influents 
en les decisions d'empresa abasten departaments tant diversos com el 
d’informàtica, telecomunicacions o membres dels comitè executiu. 

  

Figura 6.1- Quadrant Gartner del 2014 dels proveïdors de Comunicacions Unificades    
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CISCO 

Cisco ofereix una suite completa de CU, així com una ampli ventall de funcions de 
comunicació addicionals. Les parts claus de la suite de CU inclouen un Gestor Cisco de 
CU; Cisco Jabber, que inclou el client mòbil i d'escriptori; Cisco Unity Connection, Cisco 
WebEx, que ara també està disponible com a servidor on-premises; múltiples opcions de 
vídeo; i d’una àmplia gama de clients fix i mòbil i d’opcions de dispositius. Tota la cartera 
del proveïdor s'ofereix ara virtualment a través de VMware, operant tant en servidors de 
sistemes de computació unificats de Cisco com en d’altres servidors qualificats. Cisco 
ofereix diverses opcions d’integració d’escriptori virtuals (virtualització de clients), i 
ofereix comunicacions integrades addicionals i funcionalitats de col·laboració, incloent en 
el seu centre de contactes, conferència integrada Cisco WebEx i Cisco TelePresence. 
Finalment, Cisco aprofita el seu software de CU en una solució cloud anomenada Cisco 
Hosted Collaboration Solution (Cisco HCS), que permet als distribuïdors de Cisco HCS 
crear solucions UCaaS així com opcions híbrides on-premises al cloud. 

Durant l’any passat s’han fet diverses incorporacions clau en la cartera de solucions dins 
l'àrea de vídeo, abastant nous sistemes d'escriptori (Sèrie DX), sistemes de sala (Sèrie 
MX), el TelePresence SX10 Quick Set (un sistema de sala de vídeo de desplegament ràpid 
i de fàcil instal·lació), la millora de les ofertes empaquetades (Business Edition 6000 pel 
mercat mitjà i Business Edition 7000 per a empreses), i el TelePresence Video 
Communication Server Expressway, que permet als tele-treballadors i usuaris remots 
Jabber d’accedir als serveis sense la necessitat d'una connexió VPN. 

Cisco UC és una solució atractiva per a les mitjanes i grans corporacions multinacionals 
que requereixen altes capacitats de veu i vídeo. També és atractiu per a les empreses 
que requereixen suport total del client de CU en les principals plataformes mòbils i d’Apple 
Mac, i per aquelles que volen aprofitar les seves infraestructures xarxa de Cisco. 

Fortaleses 

• Cisco ofereix una suite completa de CU amb un alt grau de suport (escalable a 
nivell mundial) per missatgeria instantània, presència, vídeo, telefonia i múltiples 
opcions de conferència. A més, la funcionalitat completa de CU està disponible en 
les principals plataformes mòbils. 

• Prime Collaboration: proporciona una administració unificada per a xarxes de veu 
i vídeo, incloent automatitzat, desplegament accelerat, aprovisionament, 
monitorització en temps real, resolució de problemes proactiva, gestió de llicències 
i anàlisis i tendències a llarg termini. Prime Collaboration pot escalar a 150.000 
terminals per instància de servidor 

• La gran base de dades d’infraestructures de clients de Cisco, juntament amb el 
seu fort canal global, el servei i la integració de sistemes (SI) dels seus 
distribuïdors, el posiciona bé davant els grups decisors de compra de CU, incloent 
a molts departaments de TI i d'operacions. 

• A través d’operadors i proveïdors de serveis, Cisco està guanyant atractiu en 
solucions híbrides on-premises i les opcions en cloud. HCS es basa en el mateix 
software que ofereix Cisco on-premises, i els dos suporten el mateix client Jabber. 
A més, Cisco té acords per la transferència de llicències des d’entorns allotjats on-
premises. 
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Debilitats: 

• La solució de Cisco es basa en una sèrie de productes i adquisicions separades 
amb els anys, incloent el Cisco UC Manager, WebEx, Jabber i Tandberg. Com a 
resultat d’això, algunes experiències d'usuaris i administradors estan 
fragmentades, enlloc de ser homogènies. 

• Cisco’s Unified Workspace Licensing (CUWL) és un paquet d’útils per descriure les 
necessitats d'usuari. S’ofereix a un preu atractiu, en comparació amb la compra 
de components competitius de CU per separat. No obstant això, és important 
mesurar acuradament els requeriments basant-se en les necessitats de l'usuari, 
per evitar invertir massa en funcionalitats que després no es faran servir. 

• El Grup de Col·laboració Tecnològica ha d'avançar software nou i innovador i una 
visió convincent per a la indústria de CUC per conservar la seva sòlida posició de 
lideratge. No obstant això, pot resultar difícil ja que el grup ha d'operar dins d'una 
empresa, i amb canals, que estan fortament centrats en les arquitectures i serveis 
centrats en les xarxes. 

MICROSOFT 

Microsoft Lync (ara Skype for Business) ofereix una suite completa de funcionalitats de 
CU que Microsoft continua millorant a cada nova versió. S’integra amb les aplicacions 
d’Office, Active Directory i Skype. Microsoft té una ampli conjunt d’aplicacions de negoci 
addicionals que s’aniran afegint, incloent Office Graph (on un software amb capacitat 
d’aprenentatge defineix el context i connecta els usuaris amb documents rellevants, 
converses i gent) i Cortana (assistent digital) 

L’ecosistema de socis de Lync s’expandeix a un bon ritme, però, encara més important, 
el nivell de coneixement i experiència dels distribuïdors, en desplegaments complexos 
que inclouen veu i vídeo també milloren significativament any rere any. Les capacitats 
millorades de la federació de Lync han demostrat ser una efectiva manera pels grups de 
col·laborar en les fronteres entre les organitzacions. Per solucions cloud, Microsoft ofereix 
Lync Online com a part de l’Office 365 suite, així com en configuracions cloud privades. 
En ambdós casos, empreses col·laboradores poden fer-se càrrec de la part de telefonia. 
Malgrat això, les empreses han de ser conscients que Lync Online ofereix només una part 
de la solució on-premises de Lync, la majoria amb connectivitat PSTN limitada. 

Les empreses que tenen un significant número de treballadors que poden beneficiar-se 
del model de col·laboració de Lync han de considerar la solució de Lync i entendre com 
pot canviar els seus processos de negoci i productivitat de treball. Les empreses que 
considerin el desplegament de Lync en telefonia o vídeo  han d’entendre els requeriments 
de topologia i infraestructura, com suportaran les sucursals i com desplegaran i obtindran 
un suport global de tercers en cas necessari. Les empreses amb requeriments de telefonia 
avançats s’haurien d’assegurar que les funcionalitats estan suportades. 

Fortaleses: 

• Microsoft Lync continua fent guanys significants en el mercat i és atractiu per un 
ampli rang d’empreses. En molts casos és desplegat inicialment per instant 
messaging, presència i funcionalitats de webconferència, amb un increment 
gradual de desplegaments de telefonia i vídeo afegides continuant amb un 
desplegament per fases per grups específics o regions. 
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• El proveïdor ha millorat significativament la seva estratègia de penetració en el 
mercat de Lync durant el darrer any, posicionant-se com la solució més adequada 
per requeriments de comunicacions en temps real d’empreses en els propers anys. 

• Microsoft ha afegit capacitats de vídeo, incloent suport per sistemes de video Lync 
room-based i interoperabilitat dels estàndards de vídeo.   

• Els clients reporten que les funcions de Lync poden ser integrades ràpidament en 
processos d’empresa i aplicacions, proporcionant un nova, diferent i efectiva 
manera de realitzar tasques. Sovint aquestes noves funcions s’aconsegueixen 
desplegant millores de Lync des de la seva creixent llista de l’ecosistema 
d’empreses associades. 

Debilitats: 

• Pocs gestors IT reporten que hagin eliminat completament les seves PBX en les 
implementacions de Lync. Típicament, Lync IM/presència i conferència Web estan 
desplegats àmpliament a la base de treballadors, mentre que la telefonia està 
desplegada només per una part. L’estratègia en telefonia de Microsoft es basa en 
aprofitar funcionalitats d’empreses associades per funcions com terminals, 
gateways i centres de contacte; per tant , les empreses interessades en capacitats 
de  PBX haurien d’estar preparades també per invertir en solucions de tercers per 
aconseguir funcionalitats avançades. 

• Els clients Gartner reporten que els  usuaris amb terminals no Microsoft, com Mac 
workstations, no estan molt satisfets amb les funcionalitats i qualitat de Lync UX. 

• Els clients Gartner que despleguen Lync amb personal intern, sovint reporten que 
es necessiten  múltiples fabricants per obtenir un desplegament complert, i això 
genera reptes (per exemple, diferents empreses per telèfons, gateways, servidors, 
suport remot i monitorització de xarxa). A més a més, això pot donar lloc a 
incompatibilitats de versions. Això pot també resultar en una dificultat per obtenir 
i calcular el cost total pel servei i suport de Lync. 

• Algunes empreses expressen la preocupació que el paquet Microsoft, combinat 
amb protocols propietaris, les poden deixar bloquejades en un cercle tancat 
d’opcions. El paquet inclou Exchange, Lync, SharePoint, Office, Skype i Yammer. 
Mentre la interoperabilitat de vídeo és un bon signe, també serveix per emfatitzar 
la incompatibilitat en estàndards d’altres àrees, com l’estàndard de terminals SIP 
o WebRTC. 

ALCATEL-LUCENT 

La suite OpenTouch és una suite de CU totalment unificada i integrada. Pot escalar fins a 
5.000 usuaris i 15.000 terminals. Per sobre d’aquests límits, els components poden ser 
desplegats físicament separats, però com un únic sistema lògic. El servidor de 
comunicacions d’Empresa OmniPCX Enterprise escala des de 100 usuaris fins a 100.000 
en una única imatge i pot ser desplegat juntament amb l’OpenTouch Suite. Alcatel-Lucent 
continua expandint les seves capacitats de vídeo, el seu suport funcional a les CU mòbils 
i la flexibilitat de la transparència de converses mòbils entre dispositius en temps real 
(per exemple Session Shift). El proveïdor té la habilitat de sobreposar OpenTouch en 
commutadors de tercers, proporcionant una ruta per la migració per nous clients. L’any 
passat, Alcatel-Lucent també va expandir el seu model de CU cloud as a Service (UCaaS) 
i una solució híbrida de CU. 
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Alcatel-Lucent ha venut recentment  la seva unitat empresarial a China Huaxin, un 
inversor xines que ja ha tingut anteriors col·laboracions amb Alcatel-Lucent. Aquesta 
adquisició ofereix beneficis potencials pel present i futur dels clients, però també riscs. 
Les empreses que consideren invertir en Alcatel-Lucent haurien de tenir clara quina és la 
nova direcció de política i de productes d’abans de realitzar aquestes inversions. 

Els clients existents han d’avaluar la suite d’OpenTouch si estan buscant una completa 
suite de software de CU, però els nous clients potencials s’haurien d’assegurar que 
Alcatel-Lucent ofereixi un servei i suport suficients en el seu mercat. 

Fortaleses 

• OpenTouch ofereix una completa multiparty, multidispositiu i multimèdia suite de 
CU amb un cost competitiu, i que pot operar com a solució completa o com a part 
d’una solució de CU multiproveïdor.  

• Alcatel-Lucent CU ofereix funcions on-premises, cloud i híbrides que poden ser 
integrades. La solució cloud inclou opcions atractives, tals com un cloud personal. 
Aquestes noves capacitats juntes poden permetre Alcatel-Lucent competir en nous 
mercats on encara no hi és present. 

• El proveïdor té un gran mercat de telefonia a Europa des d’on sustenta inversions 
continues en una extensa gama de productes de CU i desenvolupament de mercat. 

• L’adquisició per part de China Huaxin és positiva en quan resol la incertesa sobre 
el futur de la unitat de negoci Empresarial,  enlloc de deixar-la com un valor menys 
estratègic de la seva cartera. 

Debilitats: 

• Fins ara Alcatel-Lucent Enterprise s’ha vist beneficiada per l’estabilitat en el seu 
equip gestor, i la divisió Enterprise ha estat rendible, però ara el futur de la 
organització és un altre cop qüestionat. Amb la nova adquisició per part de China 
Huaxin, hi ha una incertesa sobre el futur de la companyia que Alcatel-Lucent 
Enterprise haurà de gestionar mentre es defineix el nou full de ruta.  

• Alcatel-Lucent Enterprise no disposa de visibilitat significant a Amèrica del nord, 
limitant el seu atractiu per companyies multinacionals amb fortes necessitats de 
suportar aquest mercat. A més a més, la seva recent  compra per part de China 
Huaxin podria ser percebuda negativament per alguns clients i perspectives del 
mercat americà.  

MITEL 

El 2013 Mitel va reanomenar i reorganitzar la seva oferta, simplificant la comprensió i la 
compra de les seves solucions als clients. Des d’aleshores, ha fet diverses adquisicions, 
una d’elles Aastra que ja havia incorporat i gestionat diverses marques diferents per 
telefonia, vídeo, call centers i CU durant els anys anteriors. L’estratègia de MITEL és 
continuar oferint la suite MiCollab UC com la solució de CU més comuna a traves de 
diverses plataformes de gestió de trucades, encara que actualment MiCollab suporta 
només la plataforma MiVoice Business. La principal plataforma de gestió de trucades és 
MiVoice Business, que està enfocada a mitjanes i grans empreses, i MiVoice MX-One 
(herència d’Aastra), orientada a empreses grans o molt grans. Una altra incorporació 
prevista a MiCollab inclourà A400, A5000 i Clearspan (herència d’Aastra). Com a part de 



95                                                          Viabilitat en l’ús de tecnologies SDN/NFV en projectes de CU 
 

 

 

   

la plataforma de migració de CU, Mitel planeja introduir les capacitats clau de CU de  
BluStar (herència d’Aastra) també a MiCollab per enfortir la seva oferta de CU. Mitel 
intenta continuar mantenint les plataformes i actualitzar el llegat de base a les 
funcionalitats de CU de MiCollab. El proveïdor també ofereix el servei UCaaS MiCloud 
directament i a través de distribuïdors, basats en MiCollab, MiVoice i MiContact Center, 
així com ofertes de clouds privats de CU per aquestes i altres plataformes de control de 
trucades. El passat any, Mitel també va incorporar les solucions dels proveïdors de contact 
center de prairieFyre i Oaisys, així com Telepo, un petit proveïdor de cloud mòbils de CU. 
Mitel anirà incorporant les capacitats de vídeo d’Aastra en les opcions de vídeo de MiCollab 
i a MiVoice Video Unit. 

Les empreses que busquin una integració total de CU a un preu atractiu i aquelles que 
cerquin opcions de cloud flexibles i funcionalitats d’avaluació de comunicacions 
telefòniques per integrar a Microsoft Lync haurien de considerar les solucions de  MiVoice 
i MiCollab  de Mitel. Les empreses que tinguin equipament Aastra també haurien de 
considerar el full de ruta de MiCollab. 

Fortaleses: 

• Mitel ha expandit el seu abast al mercat amb la incorporació d’Aastra i hi ha una 
sinèrgia potencial entre les dues companyies. Les regions on Aastra estava activa, 
principalment Europa, Orient Mitjà i Àfrica, era complementaria de Mitel, que 
estava arrelada bàsicament a Amèrica del Nord. La compra també porta una base 
d’instal·lacions importants que pot ser actualitzada cap ofertes de CU contact 
center i cloud. Les adopcions dels estàndards d’escriptori i software de terminals 
permeten que puguin ser utilitzats pels clients existents.  

• Les solucions Mitel MiVoice, MiCollab i MiContact Center proporcionen una suite de 
software madura i entenedora. Estan basades en una arquitectura de software 
comuna que pot ser distribuïda i centralitzada en un data center. La solució 
s’executa en servidors estàndard que són certificats en entorns virtualitzats 
VMware. Les mateixes solucions també estan disponibles en cloud. Mitel també 
està oferint un escriptori de CU que pot executar-se en opcions d’escriptori 
múltiple virtualitzat. 

• El nou Mitel té ara més presencia i visibilitat a escala global. A finals de 2013, la 
combinació de les dues companyies era nº1 a l’est d’Europa i nº4 a l’Amèrica del 
Nord i a nivell mundial. 

• Mitel va tancar la compra d’Aastra el gener de 2014 i les activitats d’integració 
semblen anar pel bon camí, com s’ha evidenciat pels creixents objectius d’estalvi,  
la millora del deute de la companyia i pels esforços d’integració fets fins ara. El 
negoci d’Aastra a millorat la posició financera de Mitel, però fins el 2019 no es 
podrà apreciar l’estat del deute. 

Debilitats: 

• La cartera d’Aastra incorporada pot crear missatges confusos de màrqueting, 
complicant la penetració al mercat de Mitel i pot ser difícil pels distribuïdors 
d’entendre i vendre. L’expansió de la cartera de productes també pot forçar els 
recursos d’I+D i suport de Mitel. 

• Per tenir èxit Mitel ha de promoure les solucions MiCollab i cloud a la seva extensa 
base de clients i productes. Ha de ser capaç de fer front a la forta competència i 
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ha d’assegurar que els seus distribuïdors són capaços de vendre alguna cosa més 
que les funcions PBX bàsiques. 

• Les perspectives encara han de confirmar que les referències del canal de 
distribuïdors de Mitel són compatibles amb l’arquitectura i els requeriments 
geogràfics que intenten desplegar. No tots els distribuïdors tenen l’experiència i 
coneixement per treballar amb les seves solucions. 

AVAYA 

Avaya té un amplia graella de productes de comunicacions. El principal producte de CU 
per grans empreses és Avaya Aura Platform, mentre que Avaya IP Office Platform és el 
producte orientat a Pimes. Altres elements clau en la cartera de CU inclouen Avaya Aura 
Messaging, Avaya Aura Conferencing, Scorpia Video Conferencing i Avaya Aura 
Collaboration Environment. Avaya també ofereix un ampli ventall de CU d’escriptori, 
mòbil, clients de  telèfon i vídeo i terminals. Les principals solucions de contact center 
són Avaya Contact Center i Aura Call Center Elite. El proveïdor continua avançant les 
seves solucions de CU cloud i de serveis gestionats que estan basades en la mateixa 
solució que la versió on-premises. Avaya continua reduint, simplificant i clarificant el seu 
model de preus, i ara ofereix solucions de CU en diverses configuracions de suite. 

S’ha de tenir en consideració Avaya Aura si es necessita ajuntar entorns heterogenis 
(sistemes, serveis i dispositius) o si es tenen ja inversions en Avaya que es volen migrar 
a solucions de CU de nova generació. 

Fortaleses: 

• Telefonia i contact center continuen sent els elements centrals de la cartera 
d’AVAYA. La fortalesa i reconeixement del proveïdor en aquesta àrea l’ajuda a tenir 
visibilitat en el mercat mentre continua millorant la seva cartera general de CU. 

• Avaya ha progressat reduint la seva diversitat de productes, focalitzant-se en 
productes  i serveis específics en cada àrea. També ha progressat en simplificar la 
política de preus, centralitzar-se en funcionalitats enlloc d’en components. Tot això 
ha fet més senzill pels distribuïdors posicionar Avaya i incrementar més 
efectivament la penetració de CU pels usuaris d’una organització. 

• El proveïdor està expandint la seva cartera en direccions clau, incloent Avaya Aura 
Collaboration Environment per permetre un ampli ecosistema d’aplicacions 
d’empreses associades, ampliant les opcions d’integració del middleware i 
completant el seu suport per servidors virtualitzats i Aura Cloud Enablement per 
ofertes de cloud. 

• Avaya continua expandint les seves capacitats d’integració, permetent opcions 
d’integració multi proveïdor de CU, incloent la integració amb Microsoft Lync. 

Debilitats: 

• Els clients d’Avaya reporten que els processos de venda i les solucions són 
confusos. Les solucions poden semblar solucions individuals més que una 
comprensiva suite de CU. Els compradors s’han d’assegurar que els seus 
distribuïdors tenen els coneixements per focalitzar-se en l’amplia cartera d’Avaya. 
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• El fabricant ha de continuar demostrant que ha incrementat l’adopció i l’impuls de 
mercat per la seva cartera de CU, i no només de les seves solucions de telefonia i 
contact center. 

• L’amplia cartera d’Avaya conté funcionalitats redundants i crea confusió. Per 
exemple el proveïdor ha d’executar els plans d’unificar la UX de CU consolidant els 
clients Flare Experience, Scorpia, Aura Conferencing i Avaya one-X Communicator 
per les plataformes fixes i mòbils. 

• Avaya ha fet alguns progressos financers, però els resultats recents han sigut 
dispars, amb la disminució d’ingressos any rere any, encara que han millorat els 
beneficis. Malgrat això, les previsions no han millorat com s’esperava degut a 
inversions continues en iniciatives de ventes i màrqueting.  

UNIFY 

A l’octubre de 2013 Siemens Enterprise Communications es va passar a dir Unify. Unify 
és una joint venture de The Gores Group i Siemens. A principis de 2014 va fer canvis 
significants als seu equip directiu i va començar una reestructuració de l’organització per 
focalitzar millor la companyia en solucions de CU de software i cloud. 

La cartera de CU d’Unify OpenScape ofereix una suite total i integrada de funcionalitat de 
CU. OpenScape s’ofereix en tres configuracions, segons el mercat al que va dirigit. 
OpenScape Enterprise és per mitjanes i grans empreses (de 200 a més de 1.000 usuaris), 
OpenScape Enterprise Express és una solució de CU all-in-one per empreses mitjanes (de 
200 a 1.000 usuaris) i OpenScape Business està dirigida a Pimes d’una o més seus (de 5 
a 1000 usuaris). 

Unify continua avançant diverses iniciatives de cara al futur. Ha posat molt d’èmfasi en 
el darrer any en una nova solució anomenada Circuit (abans Project Ansibel), que és 
inicialment de tipus SaaS. Aquest projecte permet una nova experiència de CUC que fa 
ús d’un context de conversa individualitzat, és a dir l’històric de conversa i activitats de 
conferència individual, així com els temes que han estat marcats com a rellevants. La 
solució estarà disponible pel mercat com a solució col·laborativa amb un full de ruta que 
proporcionarà una millor integració a la cartera d’OpenScape i més tard a solucions de 
comunicacions de tercers. La integració d’OpenScape Fusion permet que el client estigui 
integrat en entorns d’altres aplicacions, incloent aplicacions d’empresa, Google Apps i 
aplicacions de xarxes socials com LinkedIn, Facebook i Twitter. 

Cal considerar la suite de CU OpenScape si es cerca una suite de software de CU basada 
en estàndards, completa i rendible que pot ser estesa, si fos necessari, via solucions 
d’integració de tercers. Les empreses amb HiPath 4000 també poden considerar la 
migració cap a OpenScape. 

Fortaleses: 

• La família OpenScape de solucions de CU és madura i ofereix una completa suite 
de funcionalitats. Està disponible en una varietat de configuracions dirigides a 
diferents segments de mercat i pot operar en els diversos desplegaments de 
telefonia existents. 

• Unify continua emfatitzant una aproximació oberta i interoperable, oferint 
múltiples opcions d’integració.  Està sent integrada en aplicacions de negoci amb 
la col·laboració d’empreses com IBM, Microsoft i Google. 
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• El proveïdor s’adapta als canvis del mercat de les telco, per competir millor en els 
segments de creixement i reduint compromisos en els mercats en declivi. 

Debilitats: 

• En els passats 12 mesos Unify ha fet molts canvis de gestió i de penetració de 
mercat. Per exemple va anunciar que planejava reduir a la meitat la seva plantilla. 
Completar aquests canvis porta temps i poden ser perjudicials internament. 
Executar amb èxit aquests canvis en aquest clima pot ser un repte, i les empreses 
han de visualitzar que els plans s’executen correctament. 

• Unify és un nou nom per una companya que ja estava mancada de presència al 
mercat d’Amèrica del Nord. A més a més ha d’incrementar la presència en el 
mercat UCaaS, que evoluciona i madura ràpidament, i ha de desenvolupar nous 
canals per aconseguir-ho. 

• Mentre continua millorant la seva cartera d’OpenScape existent, Unify està posant 
molt èmfasis en Circuits, i haurà de demostrar que són suficientment diferenciats 
per atraure nous usuaris. 

Quant als sistemes de videoconferència web, Gartner publica al desembre del 2014 el 
quadrant màgic, on situa a Cisco com a líder del mercat gràcies al seu producte WebEx i 
a la seva integració amb els sistemes de videoconferència on-premises del propi fabricant. 

 

Figura 6.2- Quadrant Gartner del 2014 dels proveïdors de Sistemes de Videoconferència    

6.1.2 Gartner Magic Quadrant Videoconferències 
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CISCO WEBEX 

Cisco WebEx Enterprise Edition inclou 4 tipus de solucions: Meeting Center, Training 
Center, Event Center i Support Center, i s’ofereix com a SaaS (Software As A Service, 
software com a servei). 

Cadascuna d’aquestes quatre variants s’adapta a un entorn d’ús diferent. Meeting Center 
està optimitzat per possibilitar sales de col·laboració i reunions virtuals dels equips de 
treball. Training Center afegeix capacitats per facilitar l’aprenentatge amb pissarra 
compartida, enregistrament de vídeo, qüestionaris en línia, etc. Event Center proporciona 
un espai pel broadcasting de missatges a tota una organització o esdeveniments on la 
comunicació és bàsicament unidireccional des del ponent a un nombre elevat d’assistents. 
Support Center està adreçat a un entorn de suport a l’usuari com poden ser serveis 
d’atenció al client, on es pot compartir escriptori i agafar control remot de l’escriptori per 
ajudar a l’usuari final. 

WebEx inclou per tant en la seva cartera 4 diferents solucions que s’adapten als casos 
d’ús clau en les organitzacions, a banda d’anar de la mà d’un gran ventall d’integracions 
amb els serveis de videoconferència i de comunicacions corporatives de veu. 

La veu es suporta de diverses formes, inclosa VoIP en el navegador o àudio des de la 
pròpia plataforma cap al terminal fix o mòbil que indiqui l’usuari, o be l’usuari trucant a 
la plataforma WebEx. 

Un cop analitzades les plataformes més rellevants del mercat, tant de comunicacions 
corporatives de veu amb comunicacions unificades com de videoconferència, es revisaran 
les solucions dels principals fabricants presents al mercat i dins de la cartera de 
l’operadora de referència del mercat empresarial a Espanya. 

Alcatel-Lucent s’ofereix dins de la cartera de Telefónica, així com en el d’altres operadores 
a nivell global, una solució amb arquitectura on-premises (plataforma en la seu de 
l’empresa) en model CAPEX (inversió) i cloud en modalitat de pagament per ús (OPEX). 

6.1.3.1 On-premises 

L’arquitectura de les plataformes que formen part de la suite de comunicacions 
OpenTouch està formada pels següents mòduls: 

• OXE 11.0, com a mòdul responsable de la funcionalitat de veu 

• OpenTouch 1.3, com a mòdul responsable de la funcionalitat de comunicacions 
unificades 

• Omnivista 8770 1.3 com a plataforma de gestió. 

La versió 11.0 d’OmniPCX Enterprise (OXE) representa una continuïtat de la solució de 
comunicacions IP presentada en versions anteriors, però sobre una altra arquitectura, i 
incorpora fonamentalment millores en capacitats del sistema, hardware, terminals o 
facilitats telefòniques, així com en les aplicacions i serveis de valor afegit, com són les 

6.1.3 Alcatel-Lucent 
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Comunicacions Unificades de la plataforma OpenTouch, conservant sempre la 
compatibilitat amb versions anteriors. 

La versió OpenTouch 1.3 amplia l'abast funcional de la plataforma de comunicacions 
unificades, fent èmfasi en la disponibilitat de clients per a múltiples entorns, i la 
implementació en entorns virtualitzats. 

Els mòduls que integren la suite OpenTouch poden comercialitzar-se i instal·lar-se de 
manera conjunta o per separat. 

La plataforma de comunicacions unificades OpenTouch aporta una visió nova en el 
tractament de l'experiència de les comunicacions corporatives centrada en tres pilars: 

• Converses multimèdia, mitjançant la integració del vídeo al costat de la veu o les 
dades. 

• Converses multidispositiu, oferint una experiència fluïda en els diferents 
dispositius a l'abast d'un usuari. 

• Converses multiparticipant, que permeten convertir qualsevol comunicació en una 
sessió de col·laboració. 

Des d'un punt de vista d'arquitectura, OpenTouch està construït al voltant d'un nucli SIP 
que integra el mòdul OXE com el responsable de les comunicacions de veu. 

OmniPCX Enterprise continua la seva evolució en el sentit ja traçat de disposar d'un únic 
sistema operatiu, LINUX sobre les següents plataformes: 

• Hardware comú: es denomina així per compartir armaris i les targetes de perifèrics 
amb la centraleta OmniPCX Office. 

• Hardware Crystal: la plataforma de hardware Crystal s'hereta de les anteriors 
versions d’OmniPCX Enterprise (anteriorment denominada OmniPCX 4400). 

Els principals elements d’OmniPCX Enterprise són: 

• Un Call Server, centre de control del sistema, que a més pot tenir integrat un 
sistema de missatgeria vocal. 

• Un o diversos Media Gateway, que suporten l'equipament telefònic estàndard. 

• Terminals: incloent IP, PC multimèdia o SoftPhone, H323, SIP. 

L'arquitectura està basada en un Servidor de Trucades, o Call Server, que està connectat 
a través d'una xarxa IP amb mòduls, anomenats Media Gateway, que fan la funció de 
passarel·la entre els diferents mitjans. Les interfícies amb la telefonia convencional, 
digital i analògica, cablejada i sense fils, accessos a xarxes públiques i privades, a més 
de la telefonia sobre IP, estan suportades pels Media Gateway. Per la seva banda, el Call 
Server conté la CPU del sistema. 

El Call Server és un programa que s'executa en el sistema operatiu Linux. Aquest 
programa es correspon amb l'aplicació de telefonia que controla cada objecte (terminals, 
enllaços, grups d'enllaç) del sistema, decidint les operacions a realitzar depenent de 
l'estat de l'objecte, de la configuració del mateix, així com de l'esdeveniment rebut. 

Les principals funcions realitzades pel Call Server són: 
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• Processament i gestió de les trucades telefòniques. 

• Aplicacions internes, tarificació, hotel-hospital, Call Center. 

• Servidor DHCP, servidor de descàrregues per a targetes i terminals (servidor 
TFTP). 

• Gatekeeper. 

Aquest sistema té la possibilitat de duplicació del Call Server. Amb aquesta funció quan 
falla el Call Server principal, el control del sistema passa al Call Server de reserva, de 
manera que tots els equips IP del sistema es reconnecten al nou Call Server. En el canvi 
de Call Server, les trucades establertes es mantenen, i només es perden aquelles trucades 
que es trobin en fase d'establiment. 

Això s'aconsegueix gràcies a un enllaç IP entre tots dos servidors que els permet mantenir 
la base de dades de sistema duplicada i amb consistència. A més, el Call Server principal 
envia continus missatges de presència (keep alive) al Call Server per servei. És 
convenient per raons de seguretat que els Call Server estiguin en armaris independents. 

A partir de la versió 11.0, el Call Server es pot instal·lar sobre un servidor físic (una placa 
allotjada en un MediaGateway o un servidor tipus appliance) o virtualitzada sobre 
VMware, per exemple amb desplegament virtualitzat sobre servidors Cisco UCS. La 
funcionalitat que aporta la solució és idèntica, independentment del tipus de hardware 
sobre el qual s'instal·li. 

El Media Gateway s'encarrega de les funcions d'interfície, tant amb els terminals com amb 
les xarxes privades o públiques.  

El hardware d'un OmniPCX Media Gateway comprèn racks de tipus S o L, comuns als de 
la central OmniPCX Office. 

Un ACT Media Gateway consisteix en un alvèol de hardware Crystal que, com passa amb 
els OmniPCX Media Gateway, es connecta amb el Call Server a través d'una xarxa IP. La 
funcionalitat d'un ACT Media Gateway és similar a la d'un OmniPCX Media Gateway. 

OmniPCX Enterprise presenta les següents capacitats: 

• Un sistema OmniPCX Enterprise en solitari pot tenir fins a 15.000 telèfons (entre 
terminals digitals propietaris, IP i Dect) per Call Server. 

• Un Call Server d'un sistema OmniPCX Enterprise en solitari pot gestionar fins a 
240 Media Gateway, que poden ser IP Gateway (anomenat per Alcatel-Lucent com 
hardware comú) o ACT Media Gateway (hardware Crystal). 

• En una disposició en xarxa es poden tenir fins a 100.000 usuaris, que poden estar 
distribuïts en 100 nodes. 

• Els nodes poden formar xarxes homogènies (amb protocol propietari ABC 
d’Alcatel-Lucent). Per formar xarxes amb versions anteriors, es pot utilitzar els 
protocols ABC-F (subconjunt del protocol ABC que inclou únicament les facilitats 
telefòniques) o QSIG. 

• Si només es vol utilitzar hardware comú, aquest condiciona el nombre d'usuaris a 
suportar, limitant-lo a 500 usuaris, encara que per software es podrien suportar 
fins a 15.000 usuaris, com s’ha indicat anteriorment. 
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Figura 6.3- Solució OpenTouch d’Alcatel     

OpenTouch és la solució software de comunicacions d'última generació desenvolupada 
per Alcatel-Lucent Enterprise per al segment empresarial. OpenTouch està format pels 
següents mòduls: 

• OpenTouch 2.0, com a mòdul responsable de la funcionalitat de CU. 

• Omnivista 8770 R2.0. 

Segons diu Alcatel-Lucent en la seva fitxa de producte (EMG3105110309), la nova suite 
de comunicacions OpenTouch permet que la col·laboració multi-party, multi-media i 
multi-device es converteixi en una faceta quotidiana més del negoci i els processos del 
dia a dia. Gràcies a ella, les comunicacions corporatives tradicionals es converteixen en 
converses col·laboratives enriquides i funcionals. I tot això en una única plataforma fàcil 
de gestionar. Com més àgils i productives siguin les comunicacions, més àgils i productius 
seran els empleats. 

La suite OpenTouch es basa en una arquitectura de comunicació per a les empreses, tant 
per implementacions basades en els centres del client com en cloud. La idea és construir 
una ruta d'evolució progressiva des de les interaccions instantànies i visuals a les 
comunicacions completament immersives. Això es pot fer millorant les tecnologies d'IP, 
CU, vídeo i sense fils per a confeccionar una experiència de comunicació constant, que 
asseguri una transició suau, adequada i gradual a la següent generació de solucions 
basades en web i SIP. 

Des d'un punt de vista tecnològic, al centre d'aquesta aproximació OpenTouch resideix 
un core SIP multimèdia. Aquest core és l'encarregat de mantenir la visibilitat de la sessió 
de l'usuari, per sobre del dispositiu terminal emprat i del tipus de mitjà utilitzat. El següent 
diagrama mostra l'arquitectura conceptual interna de la plataforma OpenTouch . 
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Figura 6.4- Arquitectura convergent d’OpenTouch     

En el nivell inferior, una capa de gestió dels dispositius permet lliurar una experiència 
unificada de comunicacions en terminals avançats, smartphones, tauletes o dispositius 
de vídeo. Per sobre, s'integren els serveis natius de connectivitat a través d’OXE, 
servidors SIP o d'altres PBX, federats per a una millor integració. La capa superior, al 
centre de la solució, és l'encarregada d'unificar l'experiència de l'usuari gestionant les 
diferents sessions a través dels diferents mitjans i dispositius. A partir d'aquí, es produeix 
l'obertura cap als nivells aplicatius: aplicacions de comunicacions (per exemple serveis 
de col·laboració o missatgeria), aplicacions de negoci (integracions amb CRM o altres) i 
aplicacions de gestió de clients (Contact Centers). La capa SIP anomenada "Conversation 
Layer" és l'encarregada d'aglutinar i donar aquesta visió unificada centrada en el client i 
en la sessió d'usuari a tots els aplicatius. 

D'aquesta manera es trenca amb el tradicional model de torres en què cada aplicació 
tenia el seu propi dispositiu i la seva pròpia gestió, amb poca o nul·la capacitat d'integració 
amb les aplicacions adjacents. 

Els blocs funcionals de l’arquitectura OpenTouch es representen a continuació:  

 

Figura 6.5- Arquitectura software d’OpenTouch     
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• OmniPCX Enterprise (OXE): encarregada de lliurar els serveis avançats de veu, 
així com la interconnexió amb la xarxa NGN mitjançant els troncals SIP amb 
l’operadora. La inclusió d’OXE dins de l'arquitectura OpenTouch permet oferir un 
camí d'evolució senzill per a tota la base instal·lada d'Alcatel-Lucent. Qualsevol 
usuari actual d’OXE pot, mitjançant el desplegament de la resta de components 
software d’OpenTouch, convertir la seva xarxa basada en veu en una xarxa 
capacitada per als nous serveis multi-party, multi-device i multimèdia sense 
necessitat de substituir la seva plataforma actual. 

• SIP Session Manager: part del core SIP responsable de la gestió unificada de 
sessions. És el cor de l'arquitectura OpenTouch i té les següents funcions: 

o Encaminament multimèdia dels diferents mitjans que formen part de la 
comunicació cap als usuaris corresponents i en els dispositius definits. 

o Gestió de les sessions dels usuaris i establiment les regles entre els 
diferents dispositius definits per cada usuari, i la commutació de sessions 
entre ells. 

o Funcions de telefonia per a dispositius terminals SIP estàndard incloent les 
habituals trucades, desviaments, transferències, accés a missatgeria, etc., 
i gestió de vídeo entre dispositius terminals. 

• SIP Media Server: part del core SIP de la solució encarregada de proveir tota la 
gestió de mitjans de comunicació, entre ells: 

o Mesclador d'àudio i vídeo (MCU) per commutació de sessions vídeo i 
conferències. 

o IVR i aplicació de missatgeria vocal basada en VxML. 
o Gestió de mitjans per operadora automàtica. 
o Gestió de mitjans per a guies vocals i música en espera. 
o Registres CDR i tiquets VoIP per a control de qualitat. 
o Gestió de còdecs de veu (G.711, G.729, G.722 i G.722.2) amb facilitats per 

implementar còdecs futurs de manera senzilla. 
o Gestió de còdecs de vídeo H.263 i H.264. 

• Instant Communication Manager: mòdul ICM encarregat de lliurar als diferents 
usuaris serveis de comunicacions unificades, com ara telefonia avançada, 
presència integrada, missatgeria instantània, conferència multimèdia, serveis de 
missatgeria i de FAX . 

• Omnivista 8770: mòdul de gestió. Dins de la filosofia OpenTouch la gestió ha de 
tenir un caràcter integral, unificant en un únic mòdul totes les tasques de 
configuració d'un usuari, independentment del tipus de dispositiu i de mitjà que 
utilitzi, enlloc de la visió tradicional d'un gestor diferent per cada tipus d'aplicació 
o dispositiu. Omnivista 8770 integra les següents funcions: 

o Provisió unificada d'usuaris, incloent telefonia, conferència, col·laboració i 
missatgeria. 

o Directori. 
o Tarificació. 
o Topologia. 
o Alarmes. 
o Configuració. 
o Gestió de dispositius SIP. 
o Distribució d'aplicacions per a terminals MyIC Phone. 
o Monitorització de rendiment en temps real per a veu i aplicacions. 
o Gestió de certificats de seguretat PKI. 
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Aquest disseny modular dels diferents components software dota l'arquitectura 
OpenTouch de gran flexibilitat, ja que permet que cadascun dels seus components pugui 
ser instal·lat en infraestructures dedicades a casa de client, en infraestructures dedicades 
allotjades en dependències de l’operador, o en infraestructures compartides en el data 
center de l’operador (model cloud).  

Dintre d’OpenTouch es distingeix entre dos grups d'usuaris, en funció del seu perfil 
d'utilització de les comunicacions, basat en veu o en converses multimèdia: 

Usuaris estàndard 

Els usuaris estàndard configurats amb OmniPCX Enterprise estan connectats a Alcatel-
Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS). 

Els usuaris estàndard tenen accés a la gamma de serveis de telefonia. 

Estan configurats amb hardphone i/o terminal i estan connectats al OXE Communication 
Server. Cada usuari estàndard pot estar equipat amb: 

• Un deskphone: 4008/18/IP Touch o telèfons digitals 4009/19 o els nous terminals 
IP 8028/8038/8068 o telèfons digitals 8029/8039/8069. 

• Un client smartphone: MIC Mobile per Blackberry, MIC per a iPhone, MIC Mobile 
per Android o qualsevol telèfon mòbil (en extensió remota). 

• Un client de softphone PC: 

o OmniTouch My IC Desktop en modes nòmada i control remot de trucades. 
o IP Desktop Softphone (emulació de telèfon a Windows, MAC, tauleta iPad). 

Els usuaris són principalment usuaris d'àudio amb accés a les següents funcions: 

• Identificació de qui truca. 

• Multilínia. 

• Trucada des de qualsevol lloc. 

• Atendre trucades (resposta automàtica). 

• Rebutjar trucada. 

• Desviar una trucada. 

• Trucada en espera/reprendre. 

• Consulta/consulta repetida. 

• Desviament de trucada. 

• Transferir. 

• Conferència a tres. 

• Notificació. 

• Silenci activat/desactivat. 

• Canviar altaveu/auriculars. 

• DTMF. 

Opcionalment, es poden oferir serveis de comunicació instantània als usuaris estàndard. 

Usuaris Multimèdia 

Els usuaris avançats d’OpenTouch poden aprofitar la gamma augmentada de serveis de 
comunicació. 
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Els usuaris OpenTouch estan configurats amb dispositius OpenTouch connectats al 
servidor IP d’OpenTouch. Cada usuari OpenTouch pot estar equipat amb: 

• Un telèfon fix: MyIC Phone o 8002/12 Deskphone o 4008/18 SIP Touch. 
• Un client smartphone: MIC Mobile per Blackberry o MIC Mobile per Android o 

qualsevol mòbil. 
• Un client OpenTouch Conversation en tauleta: OTC iPad. 
• Un client softphone de PC: OmniTouch My IC Desktop com a softphone SIP i control 

de remot. 
• Un equip de vídeo. 

Els usuaris OpenTouch (usuaris de vídeo i àudio) tenen accés a les següents funcions: 

• Nombre professional únic (identitat única). 
• Unified Directory Access (Accés al directori unificat). 
• Notificacions. 
• Instant Messaging (Missatgeria instantània). 
• Llista de contactes. 
• Conferència espontània d’N interlocutors. 
• Conferència programada d’N interlocutors. 
• Conferència de dades. 
• Combinació de mèdia. 
• Presència completa. 
• Encaminament multidispositiu. 
• Serveis de bústia de veu i bústia de veu visual. 
• Registre unificat de comunicacions. 
• Encaminament de trucades en funció de la ubicació. 
• Recuperació automàtica (ordres DTMF). 
• Integració amb Microsoft Outlook. 

 

Figura 6.6- Client d’Usuari OpenTouch     

Enfront de l'aproximació tradicional basada en terminals específics per a cada aplicació, 
OpenTouch proposa la utilització indistinta de diversos dispositius per accedir a les 
funcions de comunicacions unificades. 
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Figura 6.7- Dispositius d’Usuari OpenTouch     

6.1.3.2 Cloud 

La mateixa plataforma de Comunicacions Unificades està disponible en mode servei 
(pagament per ús/extensió) ofert des del cloud de l’operador. 

OpenTouch compta amb diversos components, que s'articulen de manera unificada en 
una única arquitectura. Els diferents components que formen OpenTouch es despleguen 
a la xarxa IMS (IP Multimedia Subsystem) de l'operador. L’arquitectura global de la 
solució OpenTouch és la mateixa que la d’on-premises. 

Aquesta flexibilitat s'adapta als requeriments finals de l’empresa, que pot optar per 
models de desplegament en cloud, en les seves instal·lacions, o mixtes, sense per això 
haver de sacrificar la funcionalitat, el model de gestió o els serveis finals d'usuari. 

L’arquitectura cloud es tracta d’una solució de comunicació corporativa, suportada sobre 
una xarxa privada virtual IP i sobre la xarxa de nova generació NGN de l’operador. 

Proporciona un servei de centraleta IP en xarxa amb les característiques i mateixes 
funcionalitats que en les plataformes usuals de telefonia a casa del client, però 
comercialitzada en una proposta de perfils d'usuari i de dispositius, sense necessitat 
d'inversió per part del client. 

El servei inclou: 

• Centraleta avançada: hardware des del cloud, i software en lloguer. 
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• Terminals (lloguer). 
• Accessos de telefonia basats en NGN. 
• Servei postvenda. 

A l’empresa es redueix la infraestructura al màxim de manera que només són 
imprescindibles terminals IP i infraestructura de dades. 

Aquesta modalitat de servei permet a les empreses la creació d'una xarxa de 
comunicacions avançades que és capaç d'oferir els mateixos serveis a totes les ubicacions 
de la corporació en l'àmbit geogràfic nacional, que fa servir i conviu perfectament amb 
els serveis de transport de dades, i que permet integrar dins d'una mateixa plataforma 
tecnològica les comunicacions de veu, dades i imatges, amb accés a les diferents xarxes 
existents, tant públiques (XTB/XDSI, NGN i Mòbil) com privades (xarxa IP de client). 

Tots els elements de l’arquitectura OXE i OpenTouch esmentats en apartat anterior es 
troben virtualitzats sobre plataforma VMware en servidors allotjats al centre de servei de 
l’operador, redundats per poder donar alta disponibilitat, i on es creen instàncies 
independents per a cada empresa que contracta el servei. 

Es defineixen tipus d’usuaris que tenen prestacions de la plataforma al cloud: 

• Usuari bàsic: tots els serveis de centraleta OXE R11, com poden ser trucada 
bàsica, en espera, retrucades, filtres, desviaments, transferències, cap-secretària, 
conferències, grups de salt i captura, trucades en sèrie i paral·lel, música en 
espera, número únic. 

• Usuari estàndard: tots els serveis inclosos en el perfil bàsic més serveis de 
missatgeria avançada, locucions i operadora automàtica. 

• Usuari avançat: els serveis de l’usuari estàndard més les comunicacions unificades 
d’OpenTouch (Comunicador web, PC i mòbil, presència, missatgeria instantània i 
col·laboració). 

Cisco s’ofereix dins de la cartera de Telefónica, així com en el d’altres operadores a nivell 
global, una solució amb arquitectura on-premises (plataforma en la seu de l’empresa) en 
model CAPEX (inversió) i cloud en modalitat de pagament per ús (OPEX). 

6.1.4.1 On-premises 

La solució de Cisco on-premises es basa en els següents elements: 

• Gestor de Trucades o Unified Communications Manager (CUCM). 
• Terminals i Adaptadors. 
• Routers/Gateway. 
• Serveis de Valor Afegit. 

El CUCM és l’element encarregat de la gestió de trucades. Controla tots els elements de 
la solució: terminals IP, gateways (connexió a XDSI), aplicacions multimèdia, dispositius 
de processament de senyal (conferència i adaptació de codificació), etc. També registra 
tots els elements, i gestiona l'accés dels usuaris als recursos i aplicacions compartits. 

6.1.4 Cisco 
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Situat generalment en les dependències principals de l’empresa proporciona la 
intel·ligència centralitzada, s'ocupa de la gestió de l'admissió i enrutament de trucades, i 
de la gestió dels recursos de la solució (dispositius de conferència, missatgeria vocal, 
gateways i telèfons). Disposa d'una aplicació integrada per a la seva configuració i 
administració via web. 

La versió de software actualment per a aquests equips és la versió 10.5 i el fabricant 
Cisco recomana l'actualització de versions de CUCM cada dos anys.  

En general, la incorporació d'una nova versió de plataforma és compatible amb tots els 
terminals i gateways comercialitzats en versions anteriors, realitzant els canvis de 
firmware/software pertinents (alguns d'ells, com el cas dels terminals es realitzen de 
forma automàtica amb el canvi a la nova versió). 

En la versió 10.5 tots els servidors sobre els quals s'executa l'aplicació de CUCM són de 
tipus virtual, és a dir, són màquines virtuals en una infraestructura VMware ESXi que 
abstreu la capa hardware perquè es pugui executar en qualsevol equipament hardware 
que suporti aquesta arquitectura i que compleixi amb uns requisits mínims de prestacions.  

El software del CUCM pot estar instal·lat en un o diversos servidors PC (ja carregats de 
fàbrica), o en plataformes de virtualització de servidors basats en plataformes CUCS 
(Cisco Unified Computing System) o de tercers que compleixin unes especificacions 
determinades. CUCS és una arquitectura que integra recursos de computació (CPU, 
memòria, i I/O), d’interconnexió IP, emmagatzematge basat en xarxa, i virtualització, 
dins d'un únic sistema d'alta disponibilitat. Aquest nivell d'integració proporciona estalvi 
en força i refrigeració, simplifica la connexió de servidors en xarxa, la recol·locació 
dinàmica d'aplicacions en els hosts físics, i compartir capacitat d'emmagatzematge en 
disc. Sempre s'implanten com a solucions redundants en almenys dos servidors. El 
Sistema Operatiu és una versió tancada de Linux. 

CUCM està format per una sèrie d'aplicacions, utilitats de veu, i eines d'administració i 
manteniment integrades, que s'enumeren a continuació. Aquests elements no estan 
necessàriament accessibles per a l'usuari o l'administrador de forma directa: 

• Cisco Unified Communications Manager (CUCM): aplicació de processament i de 
control de trucades. 

• Base de dades de configuració de CUCM: conté informació de configuració del 
sistema i del dispositiu, inclòs el pla de marcació. 

• Software d'administració CUCM. 

• Cisco Unified Mobility per a la facilitat de Single Number Reach (número únic de 
l’usuari amb múltiples dispositius). 

• Eina d'anàlisi i creació d'informes CDR (Call Detail Record) de CUCM: proporciona 
informes per a trucades basades en CDR que inclouen trucades per usuari, 
trucades a través de gateways, qualitat de trucada simplificada i un mecanisme 
de cerca de CDR. 

• Eina d'administració per lots (BAT) de CUCM: permet als administradors realitzar 
operacions per lots per agregar, eliminar i actualitzar dispositius i usuaris. 

• CUCM Attendant Console: permet que una recepcionista contesti i 
transfereixi/enviï les trucades dins d'una organització. L'assistent pot instal·lar la 
consola d'operadora, una aplicació client-servidor, en un PC amb Windows. La 



110                                                          Viabilitat en l’ús de tecnologies SDN/NFV en projectes de CU 
 

 

 

   

consola d'operadora es connecta amb el servidor Cisco Telephony Call Dispatcher 
(TC) per a serveis de connexió, estat de línia i serveis de directori.  

• Eina de supervisió en temps real (RTMT, Real Time Management Tool) de CUCM: 
eina client que supervisa el comportament en temps real dels components d'un 
grup de CUCM. RTMT utilitza HTTP i TCP per supervisar l'estat del dispositiu, el 
rendiment del sistema, la detecció del dispositiu i les aplicacions d'integració de 
telefonia a computadora (CTI). Sobre els arxius de rastreig i registre també en 
proporciona capacitats d'administració, inclosa la programació de descàrregues de 
tots els arxius, els esdeveniments definits per l'usuari, i la supervisió en temps 
real dels arxius. RTMT pot enviar alertes de pàgina i correu electrònic quan es 
detecten problemes.  

• Pont per a multiconferències de Cisco: proporciona recursos de software per a 
conferència de múltiples usuaris per a CUCM. 

• Cisco Unified IP Phone Address Book Synchronizer: permet que els usuaris 
sincronitzin les llibretes d'adreces de Microsoft Outlook o Outlook Express amb la 
llibreta d'adreces personal de Cisco. Després d'instal·lar i configurar la llibreta 
d'adreces personal de Cisco, els usuaris poden accedir a aquesta funció des del 
lloc web de configuració de telèfons IP Cisco Unified. 

• CUCM Locale Installer: proporciona ajustos regionals d'usuari i de xarxa per a 
CUCM amb la finalitat d'agregar compatibilitat amb altres idiomes que no siguin 
l'anglès. Els ajustos regionals permeten que els usuaris vegin el text traduït, 
tinguin tons de telèfon específics per a un país i rebin indicacions en l'idioma de la 
seva selecció quan treballen amb interfícies compatibles. 

• CUCM Assistant: proporciona funcions d'administració juntament amb pàgines web 
d'administració per a una millor gestió de les trucades. 

Les aplicacions CUCM requereixen l'ús de VMware vSphere (ESXi 5.0 o posterior) per 
suportar el hardware dels servidors UCS. Les aplicacions relacionades amb CUCM no 
s'instal·len, ni s'executen directament sobre el hardware del servidor, sinó que s’executen 
sobre les màquines virtuals del VMware. 

Els servidors CUCM poden agrupar-se en una formació de cluster. Un cluster és un conjunt 
de servidors CUCM que comparteixen la mateixa base de dades i els mateixos recursos. 
Dins d'un cluster es poden configurar els servidors de diverses maneres realitzant les 
següents funcions: 

• Servidor Database Publisher (el que publica la BD). 
• Servidor de TFTP. 
• Servidor de software d'aplicació (application server). 
• Servidor primari per a processament de trucades (call processing server). 
• Servidor de backup per a processament de trucades. 

Un cluster pot disposar d'un màxim de 20 servidors, dels quals un màxim de 8 poden 
tenir la funció de processament de trucades. 
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Figura 6.8- Esquema de la solució de CU de Cisco    

Es pot dedicar un servidor a una funció específica, o combinar diverses funcions en un 
únic servidor, depenent de la capacitat que es requereixi per al sistema, o del nivell de 
redundància que es desitgi. Cada cluster pot tenir un únic servidor Database publisher i 
habitualment hi ha un servidor TFTP, ambdues funcions poden suportar-se en un únic 
servidor o en servidors separats.  

El servidor Database publisher conté la BD amb tota la informació de configuració dels 
dispositius, però la resta de servidors subscrits al publisher mantenen una còpia en local 
d'aquesta BD. 

 

Figura 6.9- Seqüència de boot d’un telèfon Cisco    

Els canvis de configuració en el Communications Manager, s'emmagatzemen en el 
publisher, i aquest els envia a tots els servidors subscriber del cluster, que actualitzen 
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així la seva BD local. Si falla el servidor publisher no es podran realitzar canvis de 
configuració, però segueix funcionant el processament de trucades. 

Les dades que s’utilitzen en temps real (registre de telèfons IP, gateways i recursos DSP) 
són compartides per tots els servidors que formen part del cluster. 

Redundàncies pel cluster: 

• Duplicació de la BD. 
• Mecanisme de failover i fallback: proporciona redundància en el procés de 

trucades per als terminals IP i pels gateways. Es configura el sistema de manera 
que es defineixen grups de servidors de Communications Manager prioritzats dins 
del grup (primari, secundari, terciari). També es configuren grups de dispositius 
que s'assignen a un determinat grup de servidors Communications Manager dins 
del cluster. En operació normal els dispositius, associats a un grup, es registren 
en el servidor primari, si aquest cau es registren en el secundari, i si aquest també 
cau en el terciari. Quan es recupera l'operació normal, es tornen a registrar en el 
primari. En dependències remotes amb software de supervivència carregat en el 
router/gateway (software SRST, Survivable Remote Site Telephony), les 
extensions es registren en el SRST com si fos un servidor secundari o terciari. 

• La creació de grups de servidors dins del cluster augmenta la disponibilitat del 
sistema i a més permet fer repartiment de càrrega (treballa en manera 
balancejada). Es poden crear diversos grups de servidors, podent estar un 
servidor en uns grups com a opció primària i en uns altres com a opcions 
secundària o terciària. D'altra banda es creen grups de dispositius, que s'assignen 
a algun dels grups de servidors del cluster. D'aquesta forma s'aconsegueix 
repartir la càrrega de procés de trucades. 

• D'altra banda, els Servidors Subscriber principals i de backup poden estar 
centralitzats a la mateixa Seu principal o distribuir-se per diferents seus 
principals, proporcionant d'aquesta manera una redundància geogràfica 
addicional de la solució. No obstant això aquesta redundància geogràfica ha de 
complir que el RTT (Round Trip Time) màxim, no ha de superar els 80 mseg, això 
és, el retard en cada sentit no ha de ser superior a 40 mseg. Aquest temps ha 
d'incloure tots els retards (commutació i transmissió) produïts en el camí des d'un 
servidor a un altre.  

 
Un cluster de Communications Manager pot donar servei a una sola dependència o a un 
entorn multidependència de fins a 40.000 usuaris, amb les mateixes prestacions. 

La escalabilitat del Communications Manager també ve donada per la plataforma 
hardware que ho suporti. Aquesta plataforma, màquines virtuals en ESXi, funciona sota 
el Sistema Operatiu Linux sobre el qual treballa el software de telefonia Cisco 
Communications Manager. 

Depenent de les capacitats que requereixi cada instal·lació, Cisco ofereix diverses opcions 
de hardware per optimitzar les capacitats de processament. Aquestes capacitats es poden 
resumir en tres trams de servei per al dimensionament dels servidors: Small, Medium, 
Large. 

El dimensionament del Communications Manager en línies generals es realitza sobre la 
base del nombre màxim de terminals suportats en conjunció amb el nombre d'usuaris. 
Per a un dimensionament més ajustat s'usa un paràmetre denominat “device weight” 
resultant de la suma dels diferents pesos que tenen els diferents dispositius de veu que 
intervenen en l'arquitectura. 
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Els dispositius que cal tenir en compte són en general tots aquells que es registren en el 
Communications Manager o que es defineixen per a cert tipus de serveis com són Telèfons 
IP, Telèfons IP software, Gateways H.323, Gateways MGCP, Ports CTI, Clients H.323, 
Recursos de Transcoding, Recursos de multiconferència, Streamings de música en espera 
(MoH) i Ports de Voice Mail. 

El pes de cadascun d'ells depèn de la quantitat de recursos que gasta (memòria, 
processador, etc). Naturalment aquests recursos depenen del nombre de transaccions o 
crides que el dispositiu realitza a través del Communications Manager. Com a valor per 
defecte es pren un valor de 6 trucades per hora (BHCC, Busy Hour Call Completion).  

Un Cluster de Communications Manager en la seva configuració mínima ha de contenir 
almenys dos d'aquests servidors físics (iguals) per poder suportar redundància. En 
instal·lacions petites, on per raons pressupostàries es consideri convenient, pot eliminar-
se el requisit de redundància i instal·lar únicament un servidor físic, tenint en compte que 
en aquest cas el nivell de servei es veurà reduït. 

Els Gateways de Cisco són les els mateixos equips enrutadors que es solen fer servir en 
serveis de dades. Poden actuar com gateways independents del router o integrar 
ambdues funcionalitats en el mateix equip. Suporten els accessos a XDSI: Bàsics i 
Primaris. També disposen de dispositius per al processament de senyal (funció de 
conferència, còdecs). El gateway que s'instal·la en dependències remotes de l’empresa 
pot disposar a més d'un software addicional (SRST, Survivable Remote Site Telephony) 
que permet en situació de caiguda de la xarxa IP, o de caiguda del Communications 
Manager, seguir cursant trucades entre les extensions IP de la dependència (tràfic local), 
i entre aquestes i abonats de la XDSI. 

La densitat d'interfícies PRI i BRI de la família de routers Cisco 29xx, així com les seves 
prestacions, converteixen a aquesta plataforma en la més adequada per proveir a la 
solució d'aquest tipus d'interfícies. Es poden usar per connectar a la Xarxa Telefònica 
Bàsica (XTB) o a altres PBX. 

Tot l'equipament que forma part de la solució específica de veu ha de tenir connectivitat 
entre si. L'element principal de l'arquitectura, el CUCM (Gestor de Trucades), ha de tenir 
connectivitat IP amb tots els terminals IP i Media Gateways que formen part de 
l'arquitectura, estiguin en la pròpia dependència o en dependència remotes. També amb 
els servidors que suporten Serveis de Valor Afegit. 

Un breu extracte de les prestacions del sistema CUCM, seria el següent: 

• Enrutament automàtic alternatiu (AAR, Alternative Routing). 
• Ajust de guany i atenuació per dispositiu (telèfon i gateway). 
• Indicació de missatge d'àudio en espera. 
• Selecció automatitzada d'ample de banda. 
• Control d'admissió de trucades (CAC): entre grups i dins de grups. 
• Enregistrament de la trucada. 
• Compatibilitat de còdec per a la selecció automàtica d'ample de banda: G.711, 

G.722, G.722.1, G.723.1, G.728, G.729A/B, GSM-EFR, GSM-FR, àudio de banda 
ampla (compressió propietària de 16 bits; mostreig d'àudio de 16 kHz) i AAC 
(Advanced Àudio CODEC) per usar-ho amb dispositius de Telepresència de Cisco. 

• Marcació abreujada. 
• Resposta automàtica i intercomunicador. 
• Intrusió. 
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• Retro trucada si està ocupada o no contesta. 
• Desviament de trucades: totes (fora i dins de la xarxa), ocupat, no contesta. 
• Retenció i recuperació de trucades. 
• Combinació de trucades. 
• Estacionament i captura de trucades. 
• Grup de captura de trucades: universal. 
• Estat de trucada per línia (estat, durada, nombre). 
• Trucada en espera i recuperació (amb alertes audibles i configurables). 
• Cap-secretària. 
• Gestió i monitorització del sistema. 
• Mobilitat d’extensions (Single Number Reach, número únic). 

A banda del CUCM, els servidors de valor afegit complementen els paquets software que 
permeten donar la solució global d’aquesta plataforma de veu corporativa amb 
comunicacions unificades: 

• Servidor de Presència CUCM IM/Presence Server (CUPS): proporciona una solució 
de presència que permet conèixer la disponibilitat dels usuaris a cada moment, 
així com les capacitats de comunicació disponibles per a cadascun d'ells. CUPS 
s'integra amb aplicacions com Cisco Unified Communications Manager (CUCM) i 
Cisco Unity Connection i clients com Cisco Jabber de manera que aquestes 
aplicacions disposin de la informació de disponibilitat dels usuaris. 

• UCCX, Unified Contact Center Express. Call Center de Cisco: proporciona, en un 
únic servidor, una solució de Contact Center unificant tres funcions principals: 

o IVR (Interactive Voice Response): proporciona fins a 300 ports IVR per 
interaccionar amb els usuaris via DTMF o reconeixement de veu. 

o ACD (Automatic Call Distribution) permet enrutar i encolar les trucades als 
agents intel·ligentment, suportant fins a 300 agents. 

o CTI (Computer Telephony Integration): aquesta funcionalitat habilita la 
presentació de dades per pantalla (screen pop up) i permet la interacció 
amb altres aplicacions d'escriptori basades en Windows. 

• Missatgeria Cisco Unity Connection (CUC): és una potent aplicació de missatgeria 
de veu basada en el mateix sistema operatiu Linux de Comunicacions Unificades 
de Cisco. Permet accedir a missatges de veu des del telèfon, o utilitzant clients 
software (Cisco Unified Personal Communicator, JABBER, etc.). Cisco Unity 
Connection també ofereix funcions d'Operadora automàtica, enrutament de 
trucades, i reconeixement de veu. 

• Tarificador cHar uTile: La seva implementació potencia la integració productiva de 
telefonia i dades, facilitant una total capacitat de supervisió i millora del cicle de 
gestió telefònic i dels seus costos. Algunes de les prestacions més destacades de 
uTile Empresa són: tarificació i informació integral del tràfic telefònic, control en 
temps real mitjançant alertes i accés web a informes. 

• CUAC, Cisco Unified Attendant Console: És una solució de consola d'operadora per 
PC, que requereix de la instal·lació d'un servidor que suporta 25 clients de consola 
d'operadora concurrents, fins a 50 cues, i no té límit de nombre de contactes en 
el directori.  

Cisco Jabber és un client de Comunicacions Unificades que permet augmentar la 
productivitat de l'empleat donant-li un valor afegit a les aplicacions de Comunicacions 
Unificades. 

Cisco Jabber s'integra amb el CUCM per poder rebre/realitzar trucades, s'integra amb el 
Cisco Unity Connection per rebre els missatges vocals i s'integra amb el servidor de 



115                                                          Viabilitat en l’ús de tecnologies SDN/NFV en projectes de CU 
 

 

 

   

Missatgeria Instantània i Presència per poder veure l'estat de presència dels contactes i 
realitzar missatgeria instantània. 

Integra les funcionalitats de Presència, Missatgeria i Softphone (veu i vídeo) en un únic 
client unificat en totes les plataformes. 

Cisco Jabber és un client de col·laboració multiplataforma. Les plataformes compatibles 
són per a desktop Windows i OSX i per smartphones Android i IOS. 

És una aplicació nativa en cadascun dels sistemes suportats, que ofereix una interfície 
homogènia de prestacions equivalents.  

 

Figura 6.10- Client de la solució Jabber Cisco    

Per a algunes funcionalitats, com el suport de vídeo, depèn de les capacitats hardware de 
la plataforma sobre la qual s'executa (per exemple, la presència de càmera i micròfon i 
la seva qualitat). 

Les seves prestacions són: 

• Comunicació integrada. Vídeo, Veu, IM i amb capacitat d'escalar d'un medi a 
un altre.  

• Presència. 
• Missatgeria instantània.  
• Integració amb LDAP. 
• Desktop Sharing (P2P). 
• Visual Voicemail. 
• Integració amb l'Outlook. 
• Connexió bàsica de dispositius de tercers a través del Extend&Connect. 
• Xat persona a persona. 
• Xifrat de missatges. 
• Xat múltiple en grup. 
• Transferència de fitxers en conversa. 
• Captura de pantalla. 
• Historia de missatges local. 
• Registre de missatges en servidor. 
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• Comprovació ortogràfica. 
• Xat persistent. 
• Trucada xifrada. 
• Vídeo en alta definició basat en estàndards (720p). 
• Àudio en telèfon d'escriptori amb vídeo en Jabber. 
• Marcat per URI. 
• Autenticació única (Single Sign-On). 
• Clic to xat i xat de grup. 
• Clic to call i conferència. 
• Cerca, resolució i addició de contactes Outlook. 
• Compartició d’escriptori en conversa IM, veu i vídeo. 
• Compartir escriptori amb Telepresència. 
• Recepció de videoconferències des d’MCU (multiconference unit). 
• Suport de Meetings via Webex. 
• Unir-se a meeting de Webex des de Jabber. 
• Començar meeting de Webex des de Jabber. 
• Veure planificació de Webex en Jabber. 
• Indicació visual de missatge i presentació. 
• Llistat de missatges de veu. 
• Retrucada al remetent del missatge de veu. 

 

 

Figura 6.11- Esquema d’interacció del client Jabber i protocols utilitzats   

Una versió de Jabber gratuïta anomenada Jabber4Everyone (JFE) que està disponible des 
de mitjans del 2012 permet oferir un client de CU amb presència i missatgeria instantània 
a cost zero sempre que es desplega una solució de CUCM en una organització. 

Jabber4Everyone proporciona la flexibilitat completa de Jabber en el propi dispositiu 
d’usuari (Bring Your Own Device, BYOD) amb capacitats per presència i IM. Es pot 
desplegar en plataformes desktop/laptop Windows, MAC, tauleta iPad, smartphones 
iPhone, BlackBerry i Android. Els clients poden també afegir i desenvolupar aplicacions 
basades en l’estat de presència i IM gràcies al Jabber Web Software Development Kit 
(SDK). 
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D’aquesta forma, tots els empleats poden tenir Jabber amb serveis bàsics de presència i 
IM, incorporant també el seu terminal IP Cisco per iniciar i dirigir trucades, i en una fase 
posterior, canviar de tipus de llicència Jabber per tenir la resta de funcionalitats de CU 
esmentades anteriorment, per exemple bústia multimèdia, WebEx, veu i vídeo.  

Un últim bloc rellevant de l’arquitectura és l’Expressway, que permet accés simple i 
altament segur a vídeo, veu, contingut, missatgeria instantània i presència i cerques en 
el directori corporatiu, més enllà dels firewalls de l’empresa. Ajuda a distància els 
treballadors en mobilitat que col·laboren més eficaçment gràcies als seus dispositiu amb 
client Cisco Jabber. 

Està basat en Transport Layer Security (TLS) per al tràfic de les aplicacions Jabber sense 
haver de connectar a la xarxa corporativa sobre VPN. La solució d'accés mòbil i remot 
permet tant models de servei on-premise com basats en cloud, proporcionant una 
experiència consistent dins i fora de l'empresa.  

És una solució que no depèn del dispositiu ni del sistema operatiu dels clients en el marc 
dels serveis de Cisco Unified Client Services, en plataformes Windows, IOS i Android. 

Per permetre l'accés remot a Cisco Unified Communications s'introdueixen dos nous 
elements: 

• Cisco Expressway E: Equip Front-End a la xarxa exterior de l'empresa. 
• Cisco Expressway C: Equip Back-End a la xarxa interior de l'empresa. 

 

El sistema Expressway en general es composa dels elements que es presenten en la figura 
següent: 

 

Figura 6.12- Elements del sistema Expressway de Cisco    

Amb aquesta arquitectura per a l'accés remot i mòbil s'estableix una zona segura de 
comunicacions amb encriptació de mèdia entre Expressway C-E i el dispositiu d’usuari. 
Els fluxos dels protocols utilitzats pel client de Jabber en l'accés remot i mòbil 
s’estableixen a través d'una Transversal Zone creada en l’Expressway C i E. El nou 
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servidor Expressway- C ha de tenir accessibilitat als servidors de comunicacions 
unificades: CUCM, IM&P i CUC.  

El client Jabber mitjançant els dominis corresponents resoldrà en el DNS públic, a través 
del Front-End Expressway-E,  l'accés als seus serveis de Comunicacions Unificades, i un 
cop dins de l'empresa, amb el DNS local accedirà directament als servidors: CUCM, IM&P 
i CUC. 

 

 

Figura 6.13- Arquitectura del sistema Expressway de Cisco    

6.1.4.2 Cloud 

La mateixa plataforma de Comunicacions Unificades està disponible en mode servei 
(pagament per ús/extensió) ofert des del cloud de l’operador. 

Aquesta solució de Comunicacions Unificades Corporatives, suportada sobre una xarxa 
privada virtual IP i sobre la xarxa de nova generació NGN de l’operador, està basada 
sobre la solució HCS (Hosted Collaboration Solution) de Cisco, virtualitzada sobre 
plataforma VMware. 

Proporciona un servei de centraleta IP en xarxa amb les característiques i mateixes 
funcionalitats que en les plataformes usuals de telefonia en domicili de client on-premises, 
però comercialitzada en una proposta de perfils d'usuari i de dispositius, sense necessitat 
d'inversió per part de l’empresa. 

El servei inclou: 

• Centraleta avançada i comunicacions unificades: que suporti hardware des del 
cloud, i software en lloguer. 

• Terminals i dispositius (lloguer). 
• Accessos de telefonia basats en NGN. 

 
Al domicili de l’empresa es redueix la infraestructura al màxim de manera que solament 
són imprescindibles terminals IP i infraestructura de dades. 
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Figura 6.14- Arquitectura de la solució cloud de Cisco    

És una solució multi-tenant, que permet definir les instàncies de cada empresa de forma 
independent amb els seus usuaris i funcionalitats associades. 

Com succeeix a l’arquitectura on-premises, la plataforma permet múltiples funcionalitats, 
entre elles: 

• Control d'accés per a l'administració del CUCM. 
• Prestació d'Operadora Automàtica. 
• Control d'Admissió de Trucades. 
• Servei TFTP (Trivial File Transfer Protocol). 
• Restriccions de trànsit. 
• Enrutament Automàtic Alternatiu. 
• Pla de Rutes. 
• Gestió de recursos de mèdia. 
• Funció Cap-Secretària. 
• Integració amb directori LDAP de client. 
• Connexió a Missatgeria Vocal a CUCM. 
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L'empresa pot contractar diferents perfils d'usuari depenent de les necessitats 
específiques de cadascun dels seus empleats en l'ús de les telecomunicacions, la seva 
mobilitat i el desenvolupament de la seva activitat. Per això es distingeixen tres perfils: 

• Serveis per a l'Usuari Bàsic. Tots els serveis de centraleta i CU bàsiques: 

o Trucada bàsica, en espera, repeticions de trucada i filtres. 
o Desviaments, transferències, traspassos, retencions, cap-secretària. 
o Conferencies, grups de salt, grups de captura, trucades en sèrie i en 

paral·lel. 
o Música en espera, Nombre únic i teletreball. 
o Missatgeria Instantània i Presència: comunicador per a PC Jabber (sense 

softphone). 

• Serveis per a l'usuari estàndard. A l'usuari estàndard se li sumaria als serveis de 
l'usuari bàsic: 

o Softphone PC. 
o Softphone Mòbil (basat en el comunicador Jabber de Cisco). 

• Serveis per a l'Usuari Avançat. Tot l'anterior més: 

o Missatgeria Unity. 
o Multidispositiu (l'usuari pot estar registrat des de més d'un dispositiu 

simultàniament). 

La matriu de funcionalitats i sistemes operatius del dispositius que fan servir Jabber com 
a client de CU es descriu a continuació: 

 

Figura 6.15- Funcionalitats del client Jabber en funció de la plataforma    

Unify s’ofereix dins de la cartera de Telefónica, així com en el d’altres operadores a nivell 
global, una solució amb arquitectura on-premises (plataforma en la seu de l’empresa) en 
model CAPEX (inversió) i cloud en modalitat de pagament per ús (OPEX). 

6.1.5 Unify
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6.1.5.1 On-premises 

L’arquitectura on-premises per a l’entorn empresarial s’anomena OpenScape Voice i 
constitueix un equip de comunicacions en temps real basada en SIP que proporciona 
serveis de telefonia a les organitzacions, sent un sistema basat en arquitectura SOA i 
protocols estàndards que, des de la seva instal·lació en un o varis Data Centers, 
proporciona serveis a organitzacions amb una o més oficines utilitzant les xarxes de dades 
corporatives o Internet. 

El desplegament d’OpenScape Voice dins d'una companyia és altament flexible i gràcies 
a la completa cartera de solucions de comunicacions es poden abastar múltiples escenaris 
podent partir d'un entorn senzill d'un sol servidor amb terminals IP i clients softphone 
distribuïts per la LAN/WAN fins a arribar a una solució global completa multiempresa. 

 

Figura 6.16- Esquema de l’entorn OpenScape d’Unify   

Les prestacions més destacables d’OpenScape Voice juntament amb l'aplicació de 
Comunicacions Unificades són: 

• Aplicació de veu (OpenScape Voice) amb robustesa carrier-grade en arquitectura 
d'alta disponibilitat, incloent suport per a separació geogràfica de nodes. 

• Altament escalable fins a desenes de milers d'usuaris (100.000 usuaris ), amb la 
màxima fiabilitat (99,999% en alta disponibilitat) i totalment securitzat. 

• Oficines remotes amb media gateways, recursos locals i supervivència a través de 
SIP Proxy. 

• Un potent servidor de mèdia (Media Server) que pot residir integrat en OpenScape 
Voice i OpenScape UC Application o com a instàncies externes redundades per 
escalabilitat i alta disponibilitat. 

• Gamma completa de Media Gateways amb diferents interfícies per a connexió amb 
la Xarxa Pública. 

• Session Border Controllers per a connexió amb altres xarxes SIP. 

• Àmplia gamma de terminals VoIP SIP i client softphone. 

• Adaptadors d'interfície analògic per a dispositius tradicionals com faxos. 

• Clients de CU amb gestió de presència: client desktop, web i mòbil. 
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• Aplicacions de Contact Center i Operadora Concierge (aquesta és la que realment 
aporta les funcionalitats d'Operadora del servei). 

• Plug-ins en PC per a integració amb eines groupware populars (per exemple 
Outlook, Lotus Notes) en entorns de Comunicacions Unificades i Missatgeria 
Unificada. Incloent suport de conferència web. 

• Conferència de veu. 

• Administració completa de la solució a través del Common Management Portal 
(CMP) amb assistent per a la major part de les aplicacions de la suite. Gestió web 
habilitada per a la resta de components. 

• Suport de virtualització en entorns VMware3. 

• Atenció especial a la seguretat de la xarxa del client a través de conceptes com: 
protocols de seguretat, regles de password, certificats, port hardening, firewalls, 
arxius per a auditories, etc. 

• Sistema de llicenciament unitari, centralitzat i independent del terminal d'usuari 

• Terminals IP/SIP: OpenStage IP d’Unify o terminals SIP de tercers. 

• Media Gateways: àmplia gamma d'equips Gateway Unify i de tercers per a 
interconnexió a xarxes amb PBX tradicionals i xarxes públiques mitjançant enllaços 
digitals o analògics. En aquesta categoria s'inclouen adaptadors analògics-IP 

El software de la plataforma OpenScape Voice està format pels tres elements: 

• Components software de la plataforma: Resilient Telco Platform (RTP), Universal 
Call Engine (UCE), Network Element Manager, Linux US, Solid Tech Data Base, 
Primecluster. 

• La pròpia aplicació OpenScape Voice Application: constituïda pel software intern 
d’OpenScape Voice que s'instal·la sempre en el node o nodes del softswitch 
formant el nucli de la solució i una sèrie d'aplicatius modulars que poden corresidir 
en els nodes o instal·lar-se en màquines separades per obtenir major escalabilitat 
i que tenen una gran importància a l'hora de definir el disseny, l’arquitectura i la 
manera de desplegar la solució. 

• Aplicatius Modulars: Quant als aplicatius modulars, es destaquen els següents: 

o OpenScape Media Server: és el software encarregat de proporcionar tons i 
anuncis als usuaris, proporciona música en espera i suporta la possibilitat 
de conferència controlada per terminal realitzant la mescla de mèdia i 
transcoding on és necessari. Es configura utilitzant l’Assistant del Common 
Management Portal i pot estar redundat o dispers per la xarxa segons la 
necessitat del client. S'incorpora amb la llicència base d’OpenScape Voice. 
Existeixen altres possibilitats de proporcionar mitjans mitjançant recursos 
hardware que formen part de projectes específics. 

o OpenScape Common Management Portal: és l'eina web d'administració dels 
aplicatius de la cartera d’OpenScape següent: OpenScape Media Server, 
OpenScape Voice Assistant, OpenScape UC Application, OpenScape Branch 
Assistant. És accessible des de qualsevol PC, incorpora un “dashboard” per 
a visibilitat d’estatus i accés als components del sistema, incorpora 
plantilles d'usuaris, plans de numeració, etc. Incorpora el repositori de 
llicències. 

o Deployment Service: aplicatiu pel “plug and play” de telèfons IP Unify, 
també realitza actualitzacions de firmware de telèfons, emmagatzematge 
de configuracions i plantilles de telèfons i usuaris, cerca automàtica de 
dispositius SIP –scan-, programació de tasques desateses, inventari. 

o Survivable Authority: petit aplicatiu que serveix per controlar la recuperació 
del cluster en cas de pèrdua de connectivitat entre els components del 
mateix, es situa en una tercera ubicació. 
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OpenScape Voice permet desplegament modular arribant fins a les 100.000 extensions i 
suporta virtualització, tant de la pròpia plataforma OpenScape Voice com dels servidors 
de valor afegit sobre entorns VMware versions ESX/ESXi V4/4.1/5.  

Els models de desplegament no varien respecte de la solució no virtualitzada: 

 

Figura 6.17- Model OpenScape virtualitzat d’Unify   

 Algunes funcionalitats bàsiques de la plataforma serien: 

• Marcació curta. 
• Servei d'absent. 
• Ocultació de nombre trucant. 
• Trucada d'emergència. 
• Servei de no molestar. 
• Trucada en espera. 
• Música en espera. 
• Multiconferència interna/externa. 
• Captura de trucada en grup. 
• Servei nocturn. 
• Desviaments. 
• Grup de salt lineal/cíclic. 
• Codi d'identificació personal. 
• Retenció de trucada. 
• Transferència de trucada. 
• Repetició de trucada. 
• Aparcament de trucada. 
• Consulta. 
• Trucada operadora. 
• Retro trucada automàtica. 
• Identificació de nom trucant. 
• Notificació de missatges. 
• Històric de trucades. 
• Cues de trucades. 
• Cap-Secretària. 

OpenScape UC ofereix als clients una solució de col·laboració i comunicacions unificades 
flexible que respon als requeriments i necessitats de software futures de qualsevol 
companyia i organització. OpenScape UC proporciona nombroses opcions per organitzar 
els processos de comunicació i fer-los més efectius, millorant la productivitat dins de 
l'organització. 
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Segons la fitxa de producte d’Unify (A31002-S5070-D100-4-7629), OpenScape UC pot 
ser adaptat als requeriments de l'organització per crear una solució de comunicacions 
personalitzada i individualitzada. Això s'aconsegueix gràcies a funcions innovadores, 
opcions de llicenciament modular, una immillorable experiència d'usuari, arquitectura 
basada en SOA (Services Oriented Architecture) i l’ús d’estàndards oberts. 

 

Figura 6.18- Arquitectura d’OpenScape  

Amb OpenScape UC s’ofereix l'opció de connectar-se a un softswitch OpenScape Voice 
per treballar en xarxes mixtes amb diferents plataformes. Això li permet als clients 
convergir en l'ús de plataformes SIP o tradicionals. 

OpenScape UC pot integrar-se en diferents entorns IT i de Telefonia com amb aplicacions 
existents de Microsoft, IBM o Google. És més, aquesta plataforma és ideal per a aquelles 
companyies que estan interessades a integrar les comunicacions en els seus processos 
de negoci (CEBP) oferint-se integració amb workflows i ERPs existents. 

 

Figura 6.19- Ecosistema de la solució OpenScape d’Unify   
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Les següents funcionalitats bàsiques formen part la suite de CU OpenScape: 

• Gestió de presència: presència personal i presència de dispositiu. 
• Funcionalitats de Telefonia. 
• Funcionalitat softphone incloent video-trucada. 
• Servei de nombre únic (One Number Server). 
• Llista de contactes. 
• Diari de trucades. 
• Bústia de veu. 
• Gestió de regles. 
• Missatgeria instantània (IM). 
• Conferències. 
• Suport per a clients web, Windows i dispositius mòbils. 
• Estructura modular amb l'opció d'incrementar funcionalitats segons necessitat en 

diferents passos. 
• Videoconferència. 
• Operadora Automàtica. 
• Portal de reconeixement de veu amb comprensió natural del llenguatge (NLU). 
• Resposta de veu interactiva (IVR) per a aplicacions propietàries de l’empresa. 
• Control de conferències i Missatgeria Instantània en xarxa. 
• Es suporta la federació de presència d'usuari amb sistemes no CU (XMPP). 
• Indicació de trucades perdudes en la barra de tasques. 
• Pop-up de trucades en grup. 
• Desviament de trucades basat en servidor. 
• Software de CU en dispositiu USB. 
• Suport de Microsoft Exchange 2010 i Outlook 2010. 
• Suport IE 8, Firefox 3.6.x, Safari 5/5.1. 

 

Figura 6.20- Client d’usuari OpenScape d’Unify   

6.1.5.2 Cloud 

La mateixa plataforma Unify corporativa de veu amb Comunicacions Unificades està 
disponible en mode servei (pagament per ús/extensió) ofert des del cloud de l’operador. 

Es suporta sobre una xarxa privada virtual IP i sobre la xarxa de nova generació NGN de 
l’operador. Està basada sobre la solució OpenScape Voice i CU virtualitzada sobre 
plataforma VMware amb capacitat multi-tenant que permet configurar les instàncies 
necessàries independents per a cada empresa. 
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Proporciona un servei de centraleta IP en xarxa amb les característiques i mateixes 
funcionalitats que en les plataformes usuals de telefonia en domicili de client on-premises, 
però comercialitzada en una proposta de perfils d'usuari i de dispositius, sense necessitat 
d'inversió per part de l’empresa. 

El servei inclou: 

• Centraleta avançada i comunicacions unificades: suporta hardware des del cloud, 
i software en lloguer. 

• Terminals i dispositius (lloguer). 

• Accessos de telefonia basats en NGN. 

Sobre aquest servei en mode de pagament per servei, es defineixen tres tipus d’usuari: 

• Usuari bàsic. Tots els serveis de centraleta i bàsics CU: 
o Trucada bàsica, en espera, repeticions de trucades i filtres. 
o Desviaments, transferències, traspassos, retencions i Cap-secretària. 
o Conferencies, grups de salt, grups de captura, trucades en sèrie i en 

paral·lel. 
o Música en espera 
o Nombre únic (One Number Reach). 
o Accés remot. 
o Històric comunicacions. 
o Softphone per a PC Windows, amb suport de videotrucada punt a punt. 
o Integració avançada amb auriculars (Plantronics i Jabra) per a màxima 

ergonomia. 
o Softphone per smartphone IOS i Android per a entorns Wi-Fi. 

• Usuari estàndard. Inclou els serveis del perfil bàsic i afegeix: 
o Missatgeria de veu d’Unify complerta Xpressions. 
o Locucions i Operadores Automàtiques. 

• Usuari avançat. Tots els serveis de l’usuari estàndard i a més: 
o Comunicador web, PC i mòbil 3G. 
o Presència i Missatgeria instantània. 
o Conferències actives. 
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7 Disseny de l’empresa NMH 
Tenint en compte els requeriments vistos en el capítol 6 de l’empresa NMH i les diferents 
alternatives existents en el mercat, es revisen els punts clau per tal d’escollir l’alternativa 
més adient per a l’empresa. 

A continuació es mostra una taula resum de la situació prèvia d’NMH abans de la 
implantació de la solució: 

Delegacions Usuaris Perfil Nombre de 
centres 

Usuaris PRI AB ANALOGIC 

Tipus A Més de 100 Crítica 2 315 6 0 29 
Tipus B Entre 40 i 100 Gran 3 248 3 0 28 
Tipus C Entre 10 i 39 Mitjana 12 192 0 30 46 
Tipus D Menys de 10 Petita 33 245 0 0 54 

  Totals: 50 1000 9 30 157 

Taula 7.1- Resum de la distribució d’usuaris i enllaços actuals   

Qualsevol dels tres fabricants, Alcatel-Lucent, Cisco i Unify s’adapten en termes de 
modularitat per cobrir aquests volums de centres i usuaris. 

Respecte al dimensionament d’enllaços a xarxa pública fixa, la solució contemplarà reduir 
en la mida del possible el nombre actual d’accessos locals a la PSTN de les seus aprofitant 
la concentració d’accessos a la xarxa pública, deixant només aquells accessos necessaris 
per les prestacions de supervivència en cas de caiguda de l’enllaç de dades de l’operador 
cap a la xarxa privada virtual corporativa d’NMH. 

Dintre dels nous serveis avançats, es defineix com a element clau incorporar un sistema 
de CU per NMH, que proporcioni les eines de productivitat personal i eficiència als usuaris, 
evolucionant el sistema propietari actual a una plataforma de veu amb CU. 

Es contempla per tant la provisió d’una plataforma de CU, inicialment per a 200 usuaris,  
amb possibilitat d’incorporar més usuaris sense necessitat d’ampliar els sistemes 
centrals de la mateixa. La plataforma ha de permetre el creixement fins a poder donar 
servei a la totalitat dels 1000 usuaris d’NMH. 

Els tres fabricants tenen incloses les funcionalitats de comunicacions unificades en les seves 
propostes, tant on-premises com cloud, amb capacitat modular per començar amb els 200 
usuaris de CU demanats i escalables fins el 1000 usuaris de l’empresa. 

Els 200 usuaris de CU demanats tenen línies mòbils i per tant, comptaran amb un client de 
CU per smartphone de forma que puguin fer-lo servir en mobilitat fora del centre on 
realitzen la seva activitat. 

Segons els requeriments d’NMH, el sistema de CU ha d’incloure: 

• Plataforma de CU 
• Interconnexió de la plataforma existent de comunicacions de veu basada en Sopho 

de Philips. 
• Dispositius d’integració de comunicacions. 
• Adaptació de la plataforma a l’entorn de virtualització d’NMH. 
• Entorn de laboratori-preproducció que permeti simular la totalitat de les 

funcionalitats previstes en el entorn productiu. 
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Les tres plataformes, Alcatel-Lucent, Cisco i Unify tenen sistemes de CU inclosos en els 
solucions de veu corporatives i permeten la interconnexió de la plataforma existent 
mitjançant un enllaç Trunk-SIP privat entre ambdós servidors de trucades.  

Tenint en compte la distribució de seus i usuaris, es proposa incorporar els  200 usuaris 
amb CU de tots els centres actuals de la XCV dintre de la nova plataforma, substituint el 
servei actual de ToIP Sopho de Philips. Els usuaris que no comptaran amb CU en aquesta 
primera fase de 200 usuaris objecte d’aquest disseny, mantindran el servei actual, de 
forma que s’optimitzin els costos i es vagin efectuant les inversions i despeses de forma 
gradual. 

Els 200 usuaris que tinguin servei de CU de la nova plataforma a implantar, substitueixen 
el seu terminal actual per un terminal IP de la nova solució, rebent servei del nou servidor 
de trucades a configurar en la seu central. 

Els tres fabricants permeten l’ús de dispositius d’integració de comunicacions tipus 
auriculars tant bluetooth per ús en desktop, laptop, tauleta, smartphones i amb 
adaptadors pels terminals IP. 

Les tres plataformes tenen capacitats de virtualització basades en l’entorn VMware d’NMH 
i per tant, son vàlides per adaptar-se als requeriments d’NMH. 

Alcatel-Lucent, Cisco i Unify poden implementar un escenari de Laboratori-Preproducció 
que pugui replicar a priori les funcionalitats i l’entorn a desplegar posteriorment en 
producció. 

Pel que fa als condicionants tècnics esmentats per NMH, qualsevol de les tres solucions 
permeten dotar a NMH de facilitats de CU de forma escalable. 

NMH requereix que  les  comunicacions  han  d’anar  orientades  a  l’usuari  com  a  
entitat,  prescindint  de plantejaments basats en extensions i ubicacions físiques. 
Cadascuna de les plataformes estudiades en aquest document permet establir diversos 
nivells de funcionalitats associats amb el perfil de cadascun dels usuaris, creant els dos 
perfils d’usuari, bàsic i avançat demanats per NMH. 

La plataforma ha d’integrar les funcionalitats de comunicacions de veu amb la xarxa 
corporativa Sopho existent a NMH. Mitjançant l’enllaç Trunk-SIP entre la plataforma Sopho 
i la nova plataforma corporativa amb CU, sigui quin sigui el fabricant escollit, es permet la 
interoperabilitat a nivell de trucada bàsica entre les dues plataformes. Per poder 
homogeneïtzar aquests dos sistemes heterogenis que hauran de conviure, es proposa la 
incorporació d’un SBC que proporcioni mesures de seguretat lògica addicionals a les 
existents actualment en la xarxa corporativa d’NMH, serveis de transcoding i un pla de 
numeració integrat.  

Qualsevol de les tres plataformes tenen capacitats d’integració de la plataforma de 
missatgeria de veu fixa i mòbil en un servidor de bústia de veu multimèdia accessible des 
de qualsevol dispositiu d’usuari, així com la integració amb el sistema de correu corporatiu 
Exchange i serveis de fax al correu electrònic. 

Les tres plataformes disposen també de totes les eines de gestió que permetin la 
monitorització, gestió i configuració de forma centralitzada. 

Alcatel-Lucent, Cisco i Unify tenen solucions d’accés remot per possibilitar la connexió de 
telèfons físics amb accessos remots via Internet pels usuaris en mobilitat des de l’exterior 
de les seus d’NMH sense necessitat d’establir una connexió VPN prèviament i de forma 
transparent per l’usuari que fa servir aplicatiu de CU. 
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Les tres plataformes permeten  la  fàcil  integració  d’aplicatius  de  negoci  de  NMH tipus 
ERP i CRM, tot i que són necessaris serveis professionals per poder adaptar les 
funcionalitats als requeriments concrets d’NMH. 

En el cas de la federació amb altres entorns de comunicacions unificades mitjançant 
protocols estàndard, tant Unify com Cisco presenten entorns  més oberts basats en 
federacions d’aplicacions XMPP. 

NMH també desitja incloure la prestació d’un servei gestionat de videoconferència per 
comunicacions a l’exterior 

• Aquest servei es proporcionarà per 15 llocs de treball/usuaris i 2 sales amb 
equips de videoconferència. 

• Ha de permetre sessions de conferència multipunt – multipunt entre clients 
interns i externs, independentment del tipus de client utilitzat (equipament de 
videoconferència específic, client en lloc de treball). 

• Es valora molt positivament la màxima integració del servei de 
videoconferència amb l’exterior amb l’entorn de CU demanat. 
 

Totes les plataformes analitzades permeten solucions de videoconferència i facilitar la 
interoperabilitat amb equipament existent en sales de videoconferència Polycom. 
Tanmateix, el fet que NMH valori molt positivament la màxima integració del servei de 
videoconferència amb l’exterior, dóna avantatge en aquest apartat a Cisco, que lidera el 
mercat de videoconferencing i la seva solució s’adapta millor a aquest requeriment. 

El sistema de conferencing Telepresence de Cisco permet modularitat de creixement i 
integració amb els serveis de comunicacions del CUCM de forma nativa, homogeneïtzant 
l’experiència d’usuari, sigui una videoconferència amb client Jabber des de desktop o 
dispositiu de mobilitat, com des d’un equip de sala de l’empresa o remot. 

Les sales de videoconferència s'han de poder veure com un client més de la plataforma de 
CU, accessible segons privilegis i invitacions i amb estat de presència integrat. Aquestes 
sales han de poder ser reservades de la mateixa manera que es reserven altres recursos 
a través de Microsoft Exchange. Qualsevol de les tres alternatives ho permet, així com 
l’habilitació de l’accés a aquests dispositius mitjançant smartphones/tablets des de 
l’aplicació de CU en mobilitat, però és Cisco qui proporciona la millor l’experiència d’usuari 
en ús d’equips de sala i aplicació CU des del dispositiu. 

Pel que fa a resta les funcionalitats de CU requerides per NMH i exposades anteriorment, les 
tres plataformes tenen capacitats per poder cobrir-les, tot i que la modularitat de creixement 
en l’entorn de videoconferència i el requeriment de màxima integració d’aquesta amb el 
servidor de comunicacions corporatives, fa més convenient un entorn homogeni de 
fabricant, en aquest cas, Cisco.   

A més a més, Cisco permet la millor integració cap a un entorn de CU global, proporcionant 
llicències lliures del client de CU Jabber 4 Everyone pels usuaris que resten de moment en 
aquesta primera fase amb servei de veu plataforma Philips, permetent que comencin a 
tenir funcionalitats bàsiques de CU com són la presència i la missatgeria instantània.  

Així mateix, Cisco incorpora la funcionalitat d’Extend&Connect, que a diferència de les 
altres dues plataformes, permet utilitzar Jabber per gestionar les comunicacions a l’usuari 
fent servir com terminal origen i destí el telèfon sobretaula actual de l’usuari amb Sopho, 
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de forma que la adaptació és més gradual al nou entorn corporatiu de CU dels usuaris que 
no entren en aquesta primera fase amb funcionalitats Jabber complertes. 

Per tant, s’escull la plataforma Cisco en modalitat on-premises de forma que pugui 
adaptar-se als condicionants de convivència de la solució actual en la XCV, integració amb 
el sistema de videoconferència i col·laboració (WebEx en el cas de Cisco), així com la 
integració amb el sistema de correu Exchange i aplicatius de negoci. 

7.1 Descripció general 

La solució proposada es basa en una plataforma on-premises CUCM de Cisco i consisteix 
en la integració del sistema actual de telefonia IP d’NMH, basat en la tecnologia Sopho de 
Philips, amb les comunicacions unificades Jabber de Cisco. 

Donat que en l’actualitat NMH ja compta amb una Xarxa de Veu corporativa sobre ToIP 
amb tecnologia Philips, assumim que ja compleix els requisits de disseny recomanats per 
Cisco en la seva documentació de referència pel disseny solucions de xarxa (Solution 
Reference Network Designs, SRND 12) i que seran els que es faran servir com a guies de 
disseny. 

Cisco permet la comunicació amb els equips de videoconferència de sala que disposa NMH 
a través Telepresence server i VCS-Control, i la connectivitat a la xarxa pública de veu. 

NMH requereix optimitzar la seva connectivitat a la xarxa pública. Per a això es migren les 
rutes actuals dels 4 accessos primaris XDSI i DDI associats de BCN1 i BCN2 a NGN, i es 
deixa a cadascuna d’aquestes seus un accés primari amb gateway per connectar-se a la 
PSTN com a ruta de contingència en cas de caiguda de l’accés NGN sobre l’enllaç de dades 
redundat a l’operador.  

Pel que fa a la sortida a la xarxa pública de mòbils, es constitueixen dues rutes SIP amb 
60 canals (equivalent als dos primaris actuals a la xarxa mòbil) sobre l’accés de dades,  
deixant els dos accessos primaris actuals a la xarxa mòbil com a contingència (un per cada 
seu de BCN). 

La interconnexió redundada entre CUCM-Sopho-NGN es realitza a través de 2 SBC d’Acme 
connectats en stand-alone, un a cada data center, amb capacitat per 500 sessions 
simultànies. Tot i que els equips SBC poden ser virtualitzats, s’opta per una configuració 
amb maquinari específic per separar aquest bloc de la resta de la solució Cisco. 

Es configuraran 180 canals NGN (equivalents als 6 primaris actuals de 30 canals, 4 de fixe 
i 2 de mòbils) creant 2 rutes NGN en modalitat de repartiment de càrrega, configurant-se 
a través de Trunk SIP des dels Session Border Controller de l’NGN de l’operadora cap a 
cada SBC d’NMH. Una ruta amb 60 canals fixes i una altra amb 30 canals mòbils cap al 
SBC de BCN1 i SBC de BCN2, de forma que cada seu tindrà una ruta cap a NGN fix i mòbil. 

Aquest mètode de repartiment de càrrega, en situació normal es comporta de forma 
semblant a un grup de salt virtual d’accessos primaris XDSI, enviant les trucades per 

                                                      

12 Cisco Collaboration System 10.x Solution Reference Network Designs (SRND). Referència: OL-30952-03. 
Gener 2015. Cisco 
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qualsevol de les dues rutes als dos SBC, segons l’algoritme d’enviament de trucades de la 
xarxa. En el cas que la trucada sigui per una extensió donada d’alta al Call Manager o 
Philips d’aquesta seu, l’SBC l’envia al servidor de trucades corresponent. En el cas de que 
la trucada sigui de l’altre centre, donat que tenen connectivitat IP entre ells, la re-envia 
per la xarxa cap a l’altre servidor de trucades.  

En cas de caiguda d’un dels dos SBC, les trucades es reenvien a la ruta disponible 
associada a l’SBC actiu. 

Aquests canals NGN concentraran el gruix de comunicacions corporatives d’NMH cap a la 
PSTN i la xarxa mòbil, excepte en situacions de contingència, on les delegacions més 
rellevants mantenen els accessos locals cap a la PSTN i la xarxa mòbil. 

 

 

Figura 7.1- Esquema de la solució CU proposada. 

L’arquitectura presenta una solució amb sortida a xarxa pública centralitzada a través de 
la xarxa IP NGN mitjançant TRUNK SIP, que donarà servei tant al nou entorn de ToIP 
CUCM com a l’antic de Philips gràcies a l’SBC. 

Per tal de gestionar les trucades de les seus d’NMH, es proposa implantar la nova solució 
amb un únic clúster de CUCM, amb servidors distribuïts geogràficament en diferents 
dependències. Aquesta solució permetrà garantir el funcionament del sistema en cas de 
caiguda d’un dels servidors i facilitarà la futura evolució de nous usuaris a la plataforma. 
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La configuració inicial proposada per al clúster de CUCM permet un primer desplegament 
d'usuaris a l’entorn de CU de Cisco i la futura migració de les seus que disposen de telefonia 
Philips, cas que NMH es plantegi aquesta opció en el futur, ampliant els 200 usuaris inicials 
de CU als 1000 usuaris totals d’NMH.  

Les seus triades per a la distribució dels CUCM són BCN1 (on se situarà el servidor 
Publisher, dos servidors Subscribers i un servidor TFTP/MoH) i BCN2 (on es situaran dos 
servidors Subscribers i un servidor TFTP/MoH), que és on es troben situats els dos centres 
de processament de dades (CPD). Els servidors de missatgeria de veu Unity, VCS i MCU 
es despleguen a la seu de BCN1. 

7.2 Topologia de seus 

Les seus d’NMH estan connectades entre si i amb els CPD, on residiran els elements de 
CUCM, a través d'una xarxa privada de dades de l’operador. L'accés a xarxa pública a 
través d’NGN es realitza a través de les seus de BCN1 i BCN2, convertint-se en punts 
crítics per a la connectivitat amb xarxa pública. 

La solució farà ús de Gateways Cisco. Els Gateways inclouen un software específic així com 
targetes d'interfície de Telefonia digital XDSI (PRI o BRI) i  són els elements que 
normalment utilitza el fabricant per interconnectar l'entorn de telefonia IP amb l'entorn de 
telefonia tradicional. En el nostre cas, en situacions de contingència proporcionen una 
sortida directa de la xarxa de telefonia IP cap a la xarxa pública PSTN o la xarxa mòbil, a 
través d’accessos XDSI.  

Aquests equips també realitzen funcions de transcoding, i proporcionen recursos de DSP 
per a multiconferències d'àudio per complementar les capacitats del CUCM. Els Gateways 
són controlats pel Servidor Cisco Call Manager mitjançant el protocol de gestió de Gateway 
MGCP (Media Gateway Control Protocol).  

Les seus tipus A s'equipen amb un Gateway Cisco 2911 instal·lat en cada CPD de BCN1 i 
BCN2. Aquest gateway serà la ruta de supervivència per a sortida a la xarxa pública quan 
no hi hagi sortida a la xarxa NGN per cap de les rutes configurades, és a dir, en situacions 
de contingència. Per tant, cada un d’aquests gateways disposarà de dos accessos primaris 
(E1), un cap a la xarxa PSTN i un altre cap a la xarxa mòbil.  

La sèrie Cisco 2900 ISR (Integrated Services Routers) ofereix 4 plataformes: Cisco 2901, 
2911, 2921 i 2951. Tota la sèrie Cisco 2900 ISR ofereixen acceleració del xifrat en el propi 
maquinari,  slots per processadors de senyal digital (DSP) amb capacitat d’àudio i vídeo, 
servidor de seguretat opcional, IDS, processament de trucades, correu de veu i serveis 
d'aplicació. A més, suporten una àmplia gamma d'opcions de connectivitat per cable i 
sense fils, com ara T1/E1, T3/E3, xDSL, coure i fibra de Gigabit Ethernet. 

 

Figura 7.2- Sèrie Cisco 2900 Integrated Service Routers. 
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Aquests routers 2911 poden gestionar fins a dos enllaços E1 a PSTN (un per l’accés primari 
a mòbils i l’altre per fixe en contingència), enllaços FO Ethernet cap a WAN de 10/100/1000 
Mbps, software SRST per a supervivència de fins a 50 sessions i recursos DSP per poder 
fer fins a 24 multiconferències d’àudio simultànies de 8 usuaris G729 cadascuna. Aquests 
recursos DSP seran per la globalitat d’usuaris de la solució, tenint capacitat d’ampliació 
mitjançant el segon slot lliure a cada maquinari. 

 

Figura 7.3- Càlcul dels DSP dels gateway 2911 

Les delegacions tipus B i C s'equipen Gateways Cisco amb funcionalitat SRST i accessos 
XDSI locals, disposant de sortida i entrada de trucades a la xarxa PSTN en cas de 
contingència. En el cas de les seus tipus B l’accés serà un enllaç PRI, i per les tipus C, 
seran 2 enllaços BRI. 

En el cas de les seus tipus B, el gateway a instal·lar serà el mateix Cisco 2900 que a les 
seus tipus A sense targeta DSP. En el cas de les seus tipus C, s’incorpora com a gateway 
l’equip Cisco 881V amb enllaços FO 10/100 Ethernet amb software SRST i dos enllaços 
Accessos Bàsic. 

 

Figura 7.4- Gateway Cisco 881 ISR 

La sèrie Cisco 880 ISR són routers que proporcionen solucions empresarials de 
col·laboració per comunicacions segures de veu i dades per a les petites empreses i 
teletreballadors empresarials de configuració fixa. Ofereixen capacitats de connectivitat 
mòbil 3G, Metro Ethernet, i múltiples tecnologies DSL. També poden aportar 802.11n 
Wireless i proporcionen el rendiment requerit pels diferents serveis, incloent tallafocs, IDS, 
filtrat de contingut, i el xifrat de VPN; 802.11g (opcional /n) per a la mobilitat; i compta 
amb la qualitat de servei (QoS) per a l'optimització de les aplicacions de veu i vídeo.  

Els centres de tipus A i B disposen de redundància a nivell d'accessos de dades i 
d'equipament amb la VPN de l’NMH, de manera que la indisponiblitat d'un accés o un equip 
de dades no influeix en el normal funcionament de la seu. 
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Els centres tipus C i D no disposen de redundància a nivell d'accessos de dades i 
d'equipament amb la VPN de l’NMH, i en cas d’indisponiblitat d'un accés o un equip de 
dades, la seu quedarà incomunicada a nivell de dades. 

Els centres tipus D no disposen tampoc de Gateways per a supervivència de veu, i els 
usuaris només tenen servei en contingència amb línies de mòbil. Per tant, mantenen la 
connectivitat WAN tal com està ara. 

A continuació es mostra l’esquema global de la solució, on es pot veure la configuració 
triada per cada  tipus de centre. 

 

Figura 7.5- Esquema global de la solució segons el tipus de delegació. 

7.3 Disponibilitat de la solució 

Per afavorir la disponibilitat de la solució global d’NMH, es fan servir els dos tipus 
d’arquitectures tolerants a fallades que CUCM proporciona dintre d’un mateix clúster en 
les seus BCN1/BCN2:  

• Replicació de base de dades. 
• Failover i Fallback. 

Un clúster agrupa un conjunt de Communications Managers (CUCM) que comparteixen la 
mateixa base de dades i recursos. Els grups són llistes prioritzades de dos o més CUCM. 
Cada grup conté normalment un CUCM primari i un o diversos backups d'aquest. Si el 
CUCM primari cau per qualsevol circumstància, el primer CUCM de backup pren el control 
dels dispositius i trucades entrant en mode Failover. En el moment en que el CUCM primari 
es recupera, tots els dispositius en el grup es registren automàticament en aquest CUCM 
reprenent el control dels processos, és el que es denomina Fallback. 

Quan un telèfon es registra al clúster de CUCM se li proporciona la seva configuració via 
servidor TFTP/MoH. Un dels components d'aquesta configuració és el grup de redundància 
al qual s'associa, o conjunts de servidors que li proporcionaran servei. El dispositiu que 



135                                                          Viabilitat en l’ús de tecnologies SDN/NFV en projectes de CU 
 

 

 

   

està monitoritzant contínuament el comportament dels servidors és el propi telèfon, els 
servidors simplement mantenen un protocol de senyalització per conèixer l'estat del 
clúster i sincronitzar la seva informació.  

Quan un terminal perd la connectivitat cap al seu servidor principal intenta registrar-se en 
el servidor que apareix a continuació en el seu grup de redundància. Independentment 
d'aquest fet, el telèfon segueix a tot moment enviant paquets de keepalive cap al servidor 
primari, de manera que, tan aviat com es recuperi la connectivitat cap a aquest, el telèfon 
commutarà el seu registre. 

Durant el canvi de servidor en cas de caiguda (backup de CUCM) les converses actives no 
es perden. 

El servidor denominat Publisher és l'encarregat en el cluster de mantenir la base de dades 
d'usuaris i configuració. La base de dades Informix Dynamic Server (IDS) emmagatzema 
les següents dades: 

• Dades de configuració estàtiques: 

o Servidors i serveis habilitats en el cluster. 

o Dispositius (telèfons, gateways i trunks). 

o Usuaris, pla de numeració, etc. 

• Dades dinàmiques usades per les funcionalitats d'usuari (user-facing): 

o Desviament incondicional, MWI. 

o Privadesa, Do Not Disturb (DND).  

o Estat del registre en un grup de captura, etc. 

El CUCM incorpora una eina per fer còpies de seguretat anomenada DRS (Disaster 
Recovery System) que pot ser executada des de l'administrador de tasques Cisco Unified 
Communications Manager Administration. Aquesta eina proporciona utilitats de còpia i 
restauració de la base de dades completa de tots els servidors dins d'un clúster. El sistema 
de recuperació davant desastres permet realitzar còpies de seguretat de manera regular 
mitjançant la inclusió de tasques planificades. Aquesta còpia conté tota la informació dels 
servidors i permet ser emmagatzemada en dispositius externs. En cas de precisar una 
recuperació d'informació, l'eina permet la selecció dels nodes sobre els quals realitzar 
l'operació de restauració. 

El DRS inclou les següents capacitats: 

• Interfície d'usuari per llançar les tasques de còpia i recuperació. 

• Arquitectura distribuïda per a l'execució d'aquestes tasques. 

• Còpies de seguretat planificades. 

• Emmagatzematge en dispositius externs (tapi drive o servidor sftp). 

El sistema DRS utilitza dos tipus de serveis, un agent màster i agents locals. El primer és 
responsable de coordinar la informació amb els agents locals en tots els nodes del clúster 
i té, entre d’altres, les següents funcions: emmagatzemar la informació de registre de tots 
els dispositius, mantenir un calendari amb la llista de tasques a executar i emmagatzemar 
la informació en la seva unitat de cinta local o en el dispositiu remot configurat. Els agents 
locals són els encarregats d'executar les tasques de backup en cada servidor del clúster. 
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Pels centres tipus B i C, l’equipament Gateway amb accessos a xarxa pública local XDSI i 
funcionalitat d’SRST (Survivable Remote Site Telephony) li permet actuar com PBX 
autònoma quan es perd la comunicació amb el CUCM. SRST permet que els usuaris es 
registrin localment i puguin cursar trucades internes de la seu o externes a través de 
l'enllaç a xarxa pública. 

L’SRST proporciona un mecanisme de supervivència perquè, en cas de caiguda de la 
connectivitat WAN de VPN entre la seu central i les oficines remotes, s'iniciï un mecanisme 
intel·ligent de redundància, de manera que els telèfons IP existents en les oficines remotes 
puguin registrar-se al gateway i per tant seguir cursant trucades directament controlades 
pel router d'oficina de manera quasi-transparent per a l'usuari. Aquesta opció aporta un 
alt grau de disponibilitat a les oficines remotes. 

Els casos més comuns en els quals el sistema SRST prendria el control dels telèfons i 
extensions de les oficines remotes tipus B i C serien: 

• Caiguda dels accessos/routers de les seus centrals BCN1/BCN2 on estan els 
servidors de trucades: En el cas de caiguda de tots els routers o línies d'accés a la 
VPN de les seus central, el software SRST de les oficines remotes prendria el 
control. En aquesta situació totes les trucades externes a l'oficina es realitzarien 
utilitzant break-out local mitjançant els accessos locals a la xarxa pública 

• Caiguda de l'accés de dades de la seu remota B i C: En el cas de caiguda de la 
connectivitat de la xarxa VPN en l’equip de la seu, i per tant de la comunicació amb 
el servidor de trucades, l’SRST inherent al gateway remot d'oficina prendria el 
control de les extensions i de totes les trucades internes. Totes les trucades no 
internes a l'oficina remota es realitzarien utilitzant el break-out local. 

• Indisponiblitat dels servidors de trucades de les seus A BCN1/BCN2: Per al 
funcionament dels mecanismes de backup de servidors CUCM, tots els telèfons IP 
envien als CUCM (primari i backup) missatges de keepalive. Si es perd un missatge 
keepalive i no es rep resposta a les següents retransmissions d'aquest missatge el 
telèfon IP que no obté resposta del Call Manager principal s'intenta registrar ara en 
el Call Manager de backup. En cas que no pugui contactar amb els servidors Call 
Manager el gateway amb SRST prendria el control dels telèfons IP de l'oficina. 

El protocol utilitzat per CUCM per controlar els gateways locals és el MGCP (Media Gateway 
Control Protocol). La funcionalitat de Gateway amb SRST (seus tipus A, B i C) no està 
integrada en el router d'accés a la VPN de dades donat que s’equipa amb un gateway 
darrera del router de connectivitat a l’enllaç WAN de la seu que es manté per optimitzar 
costos. L’SRST disposa solament del conjunt bàsic dels serveis que proporciona el CUCM. 

Pel que fa a la part de la xarxa pública de l’operador, sobretot en les seus tipus A BCN1 i 
BCN2 que constitueixen el nucli central de l’arquitectura, i també en les centres tipus B, a 
banda dels mecanismes propis del cluster CUCM, el primer i més bàsic nivell de 
redundància per a la solució de veu sobre IP es basa en la redundància dels accessos de 
dades que permeten el flux de tràfic entre els terminals IP dels usuaris i els servidors de 
trucades CUCM. 

Aquelles tipologies de centres que disposin d'aquesta redundància d'accessos disposen 
d'un primer mecanisme de subsistència davant la caiguda d'un dels equips de 
comunicacions de dades. En aquest cas tot el tràfic, inclòs el tràfic de senyalització i media 
de la telefonia IP cap als CUCM o cap a la xarxa NGN, s’enrutarà a través de l'equip de 
backup de forma automàtica, restablint el servei. 



137                                                          Viabilitat en l’ús de tecnologies SDN/NFV en projectes de CU 
 

 

 

   

Les oficines tipus C que no disposen d'aquesta facilitat, hauran d'utilitzar exclusivament 
els mecanismes basats en SRST i gateways. En el cas de les seus tipus D, la contingència 
de veu serà exclusivament via terminal mòbil de l’usuari. 

En la xarxa NGN de l’operador es pot definir, dins d'una mateixa connexió, una ruta a NGN 
amb diverses connexions virtuals amb un o més SBC, a fi que si un dels SBC no està 
disponible en un moment donat, el tràfic des de l’NGN s'envii a una altra adreça definida 
(IP secundària). 

Donat que NMH disposarà de 2 SBC, la ruta NGN s'establirà en repartiment de càrrega 
contra els 2 SBC actius, que al seu torn lliuraran el tràfic a un dels 4 elements de 
senyalització de ToIP (Subscribers) segons el pla de numeració que tinguin assignat. Així, 
en cas de caiguda de qualsevol d’aquests elements, el tràfic entrant des de la xarxa pública 
es seguirà repartint entre els elements actius.  

Pel tràfic sortint, cada element (subscriber) podrà enviar tràfic directament a l’SBC de la 
seva seu. 

La solució implementada segueix un model de desplegament en el qual hi ha una 
intel·ligència (Communications Manager) centralitzada que es comporta com un gestor de 
trucades únic per a tota la solució, permetent que els terminals IP, gateways d'accés a 
XDSI o adaptadors analògics estiguin distribuïts. En aquest desplegament tots els 
elements (telèfons, gateways) tant centrals com remots es registren en el CUCM i 
senyalitzen contra ell. Aquesta senyalització es transporta per la xarxa IP virtual de 
l’operador que connecta les delegacions d’NMH. El tràfic de veu podrà anar sobre IP (per 
a trucades en local o entre oficines a través de la xarxa de dades virtual d’NMH), o 
mitjançant XDSI o NGN (per a trucades amb abonats externs fixos o mòbils). 

A continuació es mostren uns exemples dels camins seguits per la senyalització i el tràfic 
de veu per a diferents tipus de trucades. 

• Trucada entre extensions de la dependència principal: els terminals IP senyalitzen 
usant el protocol SCCP/SIP amb el CUCM. El telèfon origen senyalitza amb el CUCM 
per establir la trucada. El CUCM recull les dades (número trucat) i identifica al  
terminal destí. Senyalitza per SCCP/SIP amb el terminal destí i posa als dos en 
comunicació. El telèfon origen estableix un flux RTP amb el telèfon destí 
directament. Tot això a través de la LAN de l'oficina. 

• Trucada entre extensions d’una dependència remota: el procés és el mateix que en 
el cas anterior només que en aquest cas la senyalització passa per la xarxa de 
dades WAN d’NMH fins a arribar al CUCM. Entre els telèfons el flux RTP 
d'àudio/vídeo s'estableix directament a través de la LAN de la dependència remota. 

• Trucada entre extensions de diferents seus: el tràfic de veu de les trucades entre 
oficines utilitza la xarxa de dades d’NMH. El CUCM té registrats tant els terminals i 
gateways de les oficines remotes com els terminals i gateways de l'oficina central. 
El telèfon origen senyalitza a través de la xarxa de dades WAN d’NMH amb el CUCM 
per establir la trucada. El CUCM recull les dades (número trucat) i identifica el 
terminal destí. Senyalitza per SCCP/SIP, a través de la xarxa de dades WAN d’NMH, 
amb el terminal destí, i posa als dos en comunicació. El telèfon origen estableix un 
flux RTP amb el terminal destí directament a través de la WAN. 

• Trucada entre extensions de dependències principals i abonats externs: Les 
delegacions principals disposen de sortida a la PSTN a mitjançant accés NGN a 
través de l’SBC. El CUCM té registrats els terminals i gateways de la dependència 
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principal. El CUCM senyalitza amb els terminals amb SIP/SCCP i amb l’abonat 
extern amb SIP a través de l’NGN. El flux RTP s'estableix directament entre el 
terminal i l’abonat extern a través de l’accés NGN. 

• En casos de situació d'emergència per caiguda de la connectivitat IP amb el Call 
Manager seu central: el servidor CUCM on es registra l'extensió, té un altre servidor 
que fa la funció de backup. En cas de caiguda del CUCM principal, el terminal IP es 
registra en el CUCM de Backup, i pot seguir cursant trucades. En caure un CUCM, 
les trucades establertes no es tallen. 

• En cas de caiguda del servidor primari i dels de backup: és molt improbable, tret 
que es produeixi una incidència externa, com un tall de llum, etc. Per evitar això 
s'han d'instal·lar en les dependències principals equips d'alimentació d'emergència. 
En el cas de trucades entre extensions de la mateixa dependència remota, si 
l'oficina remota disposa del software SRST carregat en un router/gateway, els 
terminals de l'oficina detecten que no tenen connexió amb el CUCM i es registren 
en l’SRST local. Se segueixen cursant trucades en local. L’SRST solament disposa 
d'un subconjunt dels serveis suplementaris del CUCM. En el cas de trucades entre 
extensions de diferents dependències remotes, si disposen d'accés local a XDSI, i 
de software SRST carregat al router/gateway, els terminals de l'oficina detecten 
que no tenen connexió amb el CUCM i es registren en l’SRST local. Es configura 
l’SRST de manera que totes les trucades que tenen com a origen una extensió de 
la dependència, i van destinades a extensions d'altres dependències, es cursen a 
través de l'accés local a XDSI. L'usuari marca el nombre curt de l'extensió de 
destinació, i l’SRST tradueix aquest nombre a un nombre llarg que correspon al 
DDI de l'extensió de destinació, la trucada s'encamina a través d’XDSI. 

7.4 Definició entorns i serveis 

S'han contemplat 2 entorns per a la correcta implantació del projecte: Laboratori- 
Preproducció i Producció. 

La solució de CU de Cisco s'ha dissenyat amb redundància geogràfica d’un CUCM en 
cadascun dels 2 CPD d’NMH a Barcelona, configurats en Actiu-Actiu i escalable fins a més 
dels 1000 usuaris d’NMH.  

La plataforma permet la conferència i connectivitat d'usuaris remots de clients Jabber a 
través d’Expressway (Edge i Core). 

Cisco suporta Single Sign On permetent a usuaris de  Jabber registrar-se a tots els serveis 
utilitzant el seu nom d’usuari i password corporatius, facilitant la gestió del canvi. 

La solució inclou llicències per 200 usuaris Cisco Jabber CUWL Business amb:  

• Presència. 
• Missatgeria Instantània. 
• Bústia de Veu. 
• Veu. 
• Vídeo. 
• Client Jabber Desktop. 
• Client Jabber Mobile. 
• Múltiples dispositius d’usuari. 
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També incorpora llicències Jabber 4 Everyone (Presència i Missatgeria Instantània) pels 
800 usuaris Sopho restants de forma que encara que conserven en aquesta fase la 
telefonia del sistema actual Sopho. De totes maneres, compten amb client CU per 
començar a fer servir els serveis bàsics de CU, afavorint la gestió del canvi i la 
homogeneïtzació de l’experiència de l’usuari en tota l’organització. 

 

Figura 7.6- Comparativa de les opcions de llicenciament de Cisco. 

A continuació es detallen els rols dels principals elements: 

• Publisher: Servidor de Base de dades dels Usuaris. El servidor Publisher és el 
servidor únic que té accés de lectura i d’escriptura a la base de dades de 
configuració. 

• Subscriber: Servidor de Processament de la Trucada (servidor de trucades) de 
tots els dispositius com telèfons, gateways i recursos de mitjans de comunicació. 

• IM&Presence: Presència i servidor de Missatgeria Instantània.  

• Unity: accés i adreçament de missatges d'un correu electrònic inbox, des de 
navegador de web, Cisco Jabber, terminal IP de Cisco, smartphone o tauleta i 
també proporciona accés de missatge flexible i opcions de format del lliurament, 
incloent suport per ordres de veu, veu-a-transcripció de text, i fins i tot salutació 
de vídeo. 

• TFTP: configuració Inicial i upgrade d’arxius per telèfon i gateways. 

Els usuaris de la plataforma CUCM tindran els següents serveis de telefonia bàsica sobre 
Cisco:  

• Alta i configuració d'usuaris. 
• Terminals i línies. 
• Identificació de trucades. 
• Grups de salt i captura. 
• Cap-secretària. 
• Conferències. 
• Servei de bústia de veu unificat basat en Unity. 

 
Quant als serveis de CU depenent del tipus i model de dispositiu associat al seu perfil 
tindran: 
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• Presència en el client de Jabber i la integració amb el calendari d’Exchange. 
• Facilitat d’Extend&Connect perquè els usuaris de Cisco puguin utilitzar els terminals 

de sobretaula de Sopho. 
• Missatgeria instantània. 
• Àudio i videoconferència. 
• Clic-to-Dial. 
• Compartició d'escriptori peer-to-peer. 
• Mobilitat en CU, accés remot des dels diferents dispositius mòbils, utilitzant Jabber 

i connectant-se a través de l’Expressway. 
• WebEx amb accés integrat des de Jabber. 
• Integració de les CU amb els serveis de videoconferència de sala. 

 

Entorn de Laboratori-Preproducció 

L’entorn de Laboratori-Preproducció de Comunicacions Unificades consisteix en la 
instal·lació de la plataforma Cisco Unified Communication Manager de Cisco (CUCM) 
virtualitzada sobre 1 servidor UCS C220 M3 en un dels dos CPD d’NMH de BCN. Aquest 
tipus de servidor prové de les recomanacions de la Cisco Dynamic Configuration Tool 
(http://www.cisco.com/web/ordering/or13/or8/ordering_ordering_help_dynamic_configu
ration_tool_launch.html). Aquesta és una eina que permet configuracions en línia dels 
productes de Cisco i ofereix informació detallada de compatibilitat dels elements. Pels 
partners autoritzats també estan disponibles eines de configuració i dimensionat del 
hardware (tools.cisco.com/cucst), guies de referència (Solution Reference Network 
Designs, SRND) i la documentació en línia sobre entorns de virtualització per 
comunicacions unificades (docwiki.cisco.com/wiki/Unified_Communications_in_a_ 
Virtualized_Environment). 

Sobre l’esmentat servidor físic es virtualitzaran les màquines virtuals sobre VMware dels 
servidors Cisco Unity, Presence, Subscriber i Expressway. S’instal·laran 5 llicències Jabber 
a tall de mostra associades a usuaris de forma que es puguin fer les proves d’usabilitat i 
funcionalitats. 

Entorn de Producció  

L’entorn de Producció està suportat per 4 (2+2) servidors físics UCS C240M3 com el que 
es mostra a continuació. 

 

Figura 7.7- Servidor UCS C240M3 

Sobre aquestes màquines físiques es virtualitzaran les màquines virtuals Unity, Presence, 
Publisher, Subscriber i Expressway distribuïdes en les dues seus principals. Per 
dimensionar les màquines virtuals dins del servidor s’utilitza l’eina Cisco Collaboration 
Virtual Machine Placement Tool (tools.cisco.com/ucs i www.cisco.com/go/vmpt).  
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BCN1 

• Servidor UCS C240M3: 
o 2 CUCM: 2 SUBSCRIBER 
o 2 EXPRESSWAY  
o 1 PRESENCE 

 
• Servidor UCS C240M3: 

o 2 CUCM: 1 PUBLISHER, 1 TFTP 
o 1 UNITY 
o ESXi Hypervisor 

 

Figura 7.8- Virtualització dels servidors a la seu BCN1 

• Servidor MCU 5320 (Telepresence): 
o 10 x 1080p30 o 720p60 Full HD ports (+10 participants de veu). 
o 20 x 720p30 HD ports (+20 participants de veu). 
o 40 x w448p30 SD ports. 
o 48 x w360p30 nHD ports. 

 
• Servidor VCS CE1000: 

o Interfícies de xarxa 1/10 Gbps. 
o Fins a 2500 equips a registrar. 
o Fins a 500 trucades no transversals. 

 

 BCN2 

• Servidor UCS C240M3: 
o 2 CUCM: 2 SUBSCRIBER 
o 2 EXPRESSWAY  
o 1 PRESENCE 

 
• Servidor UCS C240M3: 

o 1 CUCM: 1 TFTP 
o 1 UNITY 
o ESXi Hypervisor 
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Figura 7.9- Virtualització dels servidors a la seu BCN2 

A continuació es mostra el flux d’informació entre els dispositius d’usuari, les dues 
plataformes veu de CUCM i els diferents elements d’NMH:  

 

Figura 7.10- Interacció entre els dispositius d’usuari i les dues plataformes de veu 

Si ens centrem en la nova plataforma de CU que composa la solució, el flux d’informació 
entre els dispositius d’usuari i els servidors quedaria de la següent manera.  
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Figura 7.11- Detall d’interacció entre els dispositius d’usuari i els servidors Cisco  

7.5 Integració amb ToIP actual Philips 

L'arquitectura proposada per integrar la ToIP de Philips sota el paraigües de les 
comunicacions unificades de Cisco està basada en el paquet de funcionalitats en Jabber 4 
Everyone (J4E) i Extend&Connect de Cisco. 

Els beneficis principals d’Extend&Connect són: 

• Permet a l'usuari treballar amb un nombre únic, DDI únic, des del qual cursa i rep 
totes les trucades, especificant a cada moment el dispositiu de comunicacions que 
vol utilitzar, en funció d'on es trobi: comunicador software Cisco Jabber, terminal 
de sobretaula Cisco o de qualsevol altra PBX tant IP com a digital, telèfon mòbil 
si es troba fora de l'oficina o fins i tot una línia XTB qualsevol. 

• Possibilitat de realitzar clic-to-call des de qualsevol dispositiu, fins i tot en un 
entorn amb dispositius de tercers com és el cas de la solució d’NMH amb la 
telefonia Sopho de Philips. 

• Aquest paquet permet l'ús de les comunicacions unificades sobre telefonia de 
tercers i altres tecnologies sense cap tipus d'integració CTI, és a dir, no existeix 
cap intercanvi d'informació de presència entre les dues plataformes, Philips i Cisco. 
Per tant, a priori, no hi ha control de presència sobre les trucades iniciades 
directament des d'un terminal Sopho. 
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Figura 7.12-  Establiment de la trucada amb Extend&Connect de Cisco  

Tal com es mostra en la figura 7.12, el control de presència parcial és possible perquè el 
CUCM té el control de la trucada, conferència establerta, entre el terminal Sopho i el telèfon 
destí. 

Les funcionalitats suportades dins del paquet d’Extend&Connect de Cisco són:  

• Recepció de trucades entrants. 

• Cursar una trucada. 

• Finalitzar trucada. 

• Trucada en espera i recuperació. 

• Redirecció/Desviament 

• Desviament incondicional. 

• No molestar. 

• Marcació DTMF. 

• Transferència consultiva i conferència. 

• Gestió de dispositius Extend & Connect. 

Aquesta solució té una limitació que és el control de presència sobre les trucades 
gestionades directament des dels terminals Philips. Quan un usuari despenja el terminal 
Philips i realitza la trucada des del mateix, sense utilitzar el comunicador Jabber, la Sopho 
no informa sobre l'ocupació de la línia al CUCM i aquest no pot informar sobre l'estat de 
presència a la resta d'usuaris. 

Aquesta limitació significa que només es pot assegurar el control de presència total sobre 
els 200 usuaris que disposen de llicències Cisco Jabber Standard. 

Extend&Connect també permet una solució de contingència en el cas d’indisponiblitat del 
terminal IP de l’usuari, destinant les trucades a un altre dispositiu des del client Jabber. 
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7.6 Interconnexió amb Directori Actiu 

El servidor Cisco Unified Communications Manager obté tota la informació de l'usuari a 
través de configuració manual o la sincronització directament amb LDAP. El servidor de 
missatgeria instantània i presència després sincronitza tota aquesta informació d'usuari de 
Cisco Unified Communications Manager (utilitzant la interfície AXL/SOAP). 

En sincronitzar el CUCM amb el servidor LDAP, les taules d'usuaris seran emplenades tant 
en el CUCM com en el servidor IM&P que ja estarà integrat amb el CUCM. Els usuaris faran 
el login emprant el camp d’User ID del Directori Actiu sincronitzat amb l'atribut 
sAMAccountName del CUCM (quan està connectat al DA) o amb l'atribut uid en els altres 
servidors LDAP. 

El camp Directory URI (uniform resource identifier) serà emprat en les trucades en format 
URI disponibles amb el Jabber UC. Aquest camp serà sincronitzat amb l'atribut msRTCSIP-
primaryuseraddress (solament disponible en DA, preferible) o amb l'atribut mail. A baix 
es mostra una il·lustració de com estan interconnectats els blocs: 

 

Figura 7.13-Interconnexió entre el CUCM i el Directori Actiu  

La integració de CUCM amb el Directori Actiu permet la provisió d'usuaris i autenticació 
contra el directori corporatiu. 

La base de dades del CUCM registra tota la informació de configuració, incloent les dades 
relacionades amb els dispositius, enrutament de trucades, provisió de serveis i perfils 
d'usuari. Aquesta base de dades està present en tots els servidors del clúster de CUCM i 
es replica automàticament des del servidor Publisher a tots els Subscriber, tal com es veu 
en la següent figura: 

 

Figura 7.14- Replicació entre Publisher i Subscriber 
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Per defecte, tots els usuaris s’aprovisionen manualment a la base de dades del Publisher 
mitjançant la interfície d'administració del CUCM. En CUCM existeixen dos tipus d'usuaris: 

• Usuaris finals: tots els usuaris associats amb una persona física i un login interactiu. 
Aquesta categoria inclou tots els usuaris de comunicacions unificades i també els 
administradors. 

• Usuaris d'aplicació: tots els usuaris associats a altres funcionalitats o aplicacions, 
com Cisco Attendant Console, Cisco Unified Contact Center Express, o Cisco Unified 
Communications Manager Assistant. Aquestes aplicacions necessiten autenticació 
amb el CUCM, però aquests usuaris interns no disposen d'un login interactiu i 
serveixen purament per a comunicacions internes entre aplicacions. 

En la següent figura  es mostra el funcionament per defecte de CUCM per a les operacions 
de cerques, provisió i autenticació d'usuaris:  

 

Figura 7.15- Esquema d’autenticació amb el CUCM 

El procés d'autenticació es duu a terme mitjançant missatges HTTPS que el CUCM estableix 
contra una llibreria interna IMS (Identity Management System). Per defecte, la llibreria 
IMS autentica els usuaris finals i d'aplicacions contra la base de dades interna del CUCM. 

Existeixen dos processos separats en la integració del directori actiu amb el CUCM: 

• Sincronització LDAP: Aquest procés utilitza una eina interna anomenada Cisco 
Directory Synchronization (DirSync) del CUCM per sincronitzar els atributs d'usuari 
des del Directori Actiu corporatiu. Els usuaris finals estan definits en el directori 
corporatiu, i sincronitzats en la base de dades del CUCM, mentre que els usuaris 
d'aplicació només es registren en la base de dades del CUCM i no es defineixen en 
el directori corporatiu. 

• Autenticació LDAP: Aquest procés permet que la llibreria IMS autentiqui les 
credencials dels usuaris finals sincronitzats contra el directori corporatiu d’LDAP. 
Els usuaris d'aplicació i el PIN d’Extension Mobility s'autentiquen contra la base de 
dades local del CUCM. 

A continuació es veu un exemple dels camps que seran sincronitzats en CUCM. Els camps 
amb la fletxa al costat (drop-down list box) poden ser ajustats. 
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Figura 7.16- Configuració de la sincronització de la LDAP amb el CUCM 

El sincronisme amb el DA pot ser executat manualment o es pot programar perquè faci un 
sincronisme automatitzat en intervals regulars (mínim de 6 hores). 

Quan ocorre la sincronització amb DA, els usuaris s'afegeixen al CUCM i s'assignen amb 
extensions. Amb la configuració d'auto-aprovisionament, els canvis a un número de telèfon 
principal d'usuaris en el DA se sincronitzaran a l'usuari en CUCM.  

S'ha de configurar el CUCM per a l'autenticació amb el servidor de DA. Quan els usuaris 
inicien una sessió en el client Jabber, el servidor de presència enruta l'autenticació cap al 
CUCM. El CUCM després encaminarà l'autenticació cap al servidor de DA. 

Quan la sincronització i l'autenticació DA estan habilitades, el sistema sempre autentica 
usuaris d'aplicació i PIN d'usuari final contra la base de dades de CUCM. Les contrasenyes 
d'usuari final s'autentiquen contra el directori corporatiu (DA), per la qual cosa els usuaris 
finals necessiten utilitzar les seves contrasenyes de directori corporatiu. 

Tots els usuaris per Jabber UC hauran d'estar donats d'alta en el DA, amb els camps triats 
per a sincronització. El llistat d'aquests usuaris ha de ser facilitat en format plantilla 
compatible amb MS-Excel per a l'alta dels dispositius en el CUCM. El número d'extensió 
que s’ha de crear serà el que estigui en el camp ipPhone del DA, així aquesta extensió 
estarà d'acord i el Directory URI serà l’URI per a trucades en aquest format. 

El directori de cerques estarà disponible per UDS (User Data Service), servei disponible en 
el CUCM que tindrà la sincronització de la base de dades d'usuaris amb el DA. 

7.7 Interconnexió amb servidor Exchange 

Per tal de tenir la presència bidireccional entre el calendari amb els esdeveniments de 
l’usuari en calendari Outlook que gestiona servidor Exchange visible i el servidor de 
missatgeria instantània i presència del CUCM, cal enllaçar ambdós sistemes. Hi han 
diverses alternatives: 

• WebDav (Web Distributed Authoring and Versioning). Extensió d'HTTP que facilita 
la creació, el canvi i el moviment de documents en un servidor així com propietats 
d'edició d'un arxiu. WebDAV es pot utilitzar per accedir a bústies de Microsoft 
Exchange a través d'una connexió HTTP. Cada carpeta, missatge, esdeveniment 
del calendari i contacte té una URL associada. El IM&Presense Server pot utilitzar 
l'extensió WebDAV per reunir informació sobre els esdeveniments del calendari. 
WebDAV no es pot utilitzar en versions posteriors a Microsoft Exchange 2010.  
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• Exchange Web Services (EWS).  Conjunt de serveis web que permeten la interacció 
amb les bústies de Microsoft Exchange i els seus continguts a través de 
connectivitat HTTP. EWS proporciona més serveis, és més robust, i és més fàcil 
d'utilitzar que el WebDAV, a més de ser més capaç de gestionar certes dades 
específiques. 

La integració de Microsoft Exchange amb el Servei de missatgeria instantània i de 
presència permet als usuaris incorporar el seu calendari de reunions així com l'estat des 
de Microsoft Outlook cap a l’estat de disponibilitat del IM&Presence Server. 

La següent taula mostra els diferents estats i la forma en què el servei de missatgeria 
instantània i presència els correlaciona amb l'estat de les reunions del calendari de 
Microsoft Outlook:  

Microsoft Outlook State IM&Presence Service State 
Free/Tentative Available 
Busy In a meeting 
Out-of-Office Away 
Away (Outlook Web Access) Away 

Taula 7.2- Equivalència dels estats entre M.Outlook i L’IM&Presence Service (Font: Cisco) 

S'ha de configurar un servidor de Microsoft Exchange com Presence Gateway per a 
l'intercanvi d'informació del calendari al IM&Presence Server. El Presence Gateway habilita 
el node del IM&Presence Server per poder reflectir l'estat de disponibilitat de l'usuari. 

La integració de la missatgeria instantània i presència de serveis amb Microsoft Exchange 
admet diversos mètodes d'autenticació incloent l'autenticació integrada de Windows 
(Network LAN Manager, NTLM), essent la versió NTLMv1 la suportada també pel servei 
d’IM&Presence de CUCM. 

7.8 Connectivitat externa usuaris en mobilitat 

L’element que permet que els usuaris d’NMH puguin accedir des d'Internet als serveis de 
Cisco Jabber, sense la necessitat d'instal·lar un client de VPN remot sobre els dispositius, 
és la solució de Cisco Collaboration Edge Architecture, que consisteix en dos servidors, 
l’Expressway Edge que s'instal·la a la zona DMZ d’NMH i l’Expressway Core que s'instal·la 
en la seva Intranet. 

 

Figura 7.17- Arquitectura del Cisco Collaboration Edge amb el flux típic d’una trucada. 
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En aquesta arquitectura el CUCM proporciona el control de les trucades tant per als 
terminals a la seu, com per als mòbils que es troben fora de l'organització. La senyalització 
entre el dispositiu mòbil i el CUCM travessa la solució d’Expressway i la mèdia travessa la 
solució d’Expressway i es lliura directament als terminals, sense passar pel CUCM. Tota la 
mèdia s'encripta entre l’Expressway-C i els dispositius mòbils. 

Els elements que formen la solució són el CUCM, l’IM&P server, l’Expressway Core i 
l’Expressway Edge. Els clients Jabber suportats actualment són Cisco Jabber for Windows, 
Cisco Jabber for iOS, Cisco Jabber for Android 9.6 i Cisco TelePresence endpoints/codecs  

L’Expressway Core i l’Expressway Edge actuen com proxy per a les connexions o trucades 
d'usuaris remots de Cisco Jabber que es connecten des d'Internet, tot el flux d'àudio i 
vídeo d'una trucada amb Cisco Jabber passa pels Expressways de la solució Collaboration 
Edge. 

L’Expressway Core és l'element que concentra els fluxos d'àudio i vídeo dels usuaris remots 
de Cisco Jabber que accedeixen des d'internet. L’Expressway-C necessita visibilitat i 
connectivitat de xarxa sense aplicar NAT o canvis en els ports, amb tots elements de la 
xarxa de Videoconferència i Telepresència, als quals necessiten accedir els usuaris de 
Jabber remots. Això significa connectivitat amb els servidors UCM/IM&P i també amb altres 
elements d'infraestructura com el TelePresence Server, Endpoints, Directori Actiu i DNS, 
entre d’altres. La comunicació entre els clients Jabber i l’Expressway Edge utilitza una 
senyalització xifrada mitjançant TLS, on Cisco recomana l'ús dels certificats d’una entitat 
certificadora en els Expressway i en el CUCM. En la següent figura es mostren els diferents 
protocols que utilitzen els serveis oferts pel client Jabber i la seva securització. 

 

Figura 7.18- Securització dels diferents serveis oferts pel client Jabber a través del Cisco 
Collaboration Edge amb el flux típic d’una trucada. 

Al següent apartat es detallaran els requeriments a nivell de DNS i de Firewall per a la 
implementació de la solució de col·laboració 13. 

                                                      

13 Unified Communications Mobile and Remote Access via Cisco Expressway Deployment Guide Cisco 
Expressway X8.5.1 Cisco Unified CM 9.1(2)SU1 or later. Cisco. Ferbrer 2015. 
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7.9 Configuració DNS 

El DNS Públic o extern ha de configurar-se com a registre SRV _collab-edge._tls., de 
manera que els terminals puguin descobrir els Expressway-E per utilitzar-los com a accés 
remot. També són necessaris registres de servei SIP. En la següent taula es mostra un 
exemple : 

 

Taula 7.3- Exemple del registre SRV del DNS extern (Font: Cisco) 

En el DNS Local o intern han de configurar-se els registres SRV _cisco-uds_tcp. i 
_cuplogin._tcp. i ha d'assegurar-se que aquests dominis no són resolubles des de fora de 
la xarxa interna, sinó el client Jabber no iniciarà la negociació d'accés remot amb el 
Expressway-I. En la taula a continuació es mostra un exemple: 

 

Taula 7.4- Exemple de la taula del DNS intern (Font: Cisco) 

7.10 Configuració regles de firewall 

Pel que fa als requeriments seguretat perimetral, és necessari assegurar-se que els ports 
rellevants s'han configurat en els Firewalls que intervenen en la solució, tant entre la xarxa 
interna i la DMZ on es troba l’Expressway-C, com entre la DMZ i la xarxa pública on es 
troba l’Expressway-E.   

En la taula següent es detallen els ports que han d'estar oberts de la sortida de 
l’Expressway-C (xarxa interna) cap a l’Expressway-E (DMZ). 

 

Taula 7.5- Configuració dels ports de l’Expressway-C cap a l’Expressway-E (Font: Cisco) 
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A la taula següent es mostren els ports que han d'estar oberts en sortida des de 
l’Expressway-C (xarxa interna) cap al CUCM i servidors de presència i missatgeria (xarxa 
interna). 

 

Taula 7.6- Configuració dels ports de l’Expressway-C cap al CUCM (Font: Cisco) 

A continuació es detallen els ports que han d'estar oberts des de l’entrada d’Internet (xarxa 
publica) cap a l’Expressway-E (DMZ): 

 

Taula 7.7- Configuració dels ports de l’Expressway-C cap al CUCM (Font: Cisco) 

A la taula següent es mostren els ports que han d'estar oberts des de la sortida de 
l’Expressway-E (DMZ) fins a Internet (xarxa publica): 

 

 

Taula 7.8- Configuració dels ports de l’Expressway-C cap al CUCM (Font: Cisco) 

A més dels ports empleats per la solució de connectivitat remota Expressway, sol ser 
necessària l’obertura de regles i la gestió o administració dels elements i connexió als 
serveis de xarxa (DNS, DA, SNMP, HTTPS, etc.) 
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7.11 Videoconferència 

La proposta amb Cisco per a la part de videoconferència estarà únicament per a l'entorn 
de Producció. Consisteix a registrar els equips de sala en el VCS Control i aquest 
interconnectar-ho amb el CUCM mitjançant un enllaç SIP. Es registra el Telepresence 
server (MCU 5320) en el CUCM, d'aquesta manera s'utilitzen les llicències no-transversals 
perquè els equips de sala d’NMH parlin entre si i s'utilitzen les llicències tranversals per 
permetre que terminals de tercers, i els dispositius amb Cisco Jabber es puguin comunicar 
utilitzant diferents protocols. 

En la següent figura s'explica de forma gràfica la solució proposada. 

 

Figura 7.19- Elements implicats en la solució de videoconferència segons els participants 

L’element Cisco VCS Control és l’equip que permet el registre de terminals amb àlies I164, 
de tal manera que permet trucades per extensió. És un element que actua com a SIP 
Register, i realitza funcions de passarel·la entre H323 i SIP. Té capacitats de control de 
l’ample de banda i està llicenciat amb capacitat per a 10 trucades locals. 

 

Figura 7.20- Cisco VCS control 

Cisco Telepresence és la unitat de multiconferència que permet augmentar la seva 
capacitat incrementant les llicències de ports software. Es llicencia amb la màxima 
capacitat de ports, permetent 20 ports HD-720p30 o 10 ports Full HD 1080p30 o 40 ports 
SD w448p30. 

Proporciona flexibilitat sense necessitat de configuració preestablerta al moment de 
l’arrencada. 
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Figura 7.21- Gateway Cisco Telepresence MCU 5320 

El gateway de videoconferència proporciona la connectivitat de la solució de 
videoconferència d’NMH a enllaços XDSI de la PSTN, permetent connectivitat remota 
d’equips d’altres organitzacions mitjançant trucada directa de videoconferència amb 
agregació de canals XDSI. 

  

Figura 7.22- Gateway Cisco Telepresence ISDN GW 3241 

7.12 Col·laboració 

La solució de col·laboració es realitza mitjançant la plataforma WebEx de Cisco amb 30 
llicències, modalitat Meeting Center per fer 30 convocatòries simultànies de fins a 200 
usuaris interns i externs. 

Aquestes llicències es poden assignar als responsables d'àrea d’NMH que es determini, 
perquè aquests puguin realitzar tasques de comunicació a les persones que tenen a càrrec 
sense la necessitat de desplaçaments, així com afavorir entorns col·laboratius de treball 
en equip dins de l’organització. 

 

Figura 7.23- Compartició de documents a través del client Webex per tauleta 
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Cisco WebEx Meeting Center li permet a NMH treballar de manera col·laborativa compartint 
idees entre els usuaris, en qualsevol lloc i en línia.  

Aquesta eina permet als usuaris de comunicacions unificades passar a una comunicació 
de vídeo col·laborativa, directament des del comunicador Jabber, augmentant el nombre 
d'usuaris amb els quals comparteix una presentació i treballant de manera col·laborativa 
sense desplaçaments. 

Segons diu Cisco en la fitxa de producte de WebEx™ Meeting Center (C78-673171-04), 
amb aquesta eina, els usuaris podran fer més tasques, de manera més ràpida, i potenciar 
el rendiment del personal amb la col·laboració en línia. Compartir documents, 
presentacions i aplicacions a qualsevol moment i lloc. Organitzar reunions periòdiques 
entre membres del personal que es troben en diferents llocs i mantenir sessions vívides i 
originals amb clients, col·legues o equips de treball.  

Aquesta eina facilita reunir-se en línia, gairebé com si estigués cara a cara.  

Es pot emprar qualsevol navegador per iniciar una reunió o entrar en ella. Possibilita als 
convidats l'opció de connectar-se per telèfon o àudio integrat en el seu PC o mitjançant 
telèfon mòbil, independentment de la ubicació. 

Els serveis de WebEx es proporcionen mitjançant plataforma global Cisco Collaboration 
Cloud.  

En no necessitar cap software o hardware especial, aquests serveis són molt fàcils 
d'implementar i escalar a mesura que les necessitats d’NMH canvien. Cisco Collaboration 
Cloud ofereix més d'un 99,99 % de confiabilitat i una sòlida seguretat per satisfer els 
requisits de disponibilitat d’NMH. 

WebEx permet integrar-se en el client Jabber, habilitant l’inici d’una sessió WebEx de 
manera automàtica mitjançant un sol clic, sense necessitat d'obrir el navegador. Per això, 
és necessari introduir la URL, usuari i el password en Jabber. Això s’aconsegueix fer de 
forma centralitzada per a tots els usuaris canviant els paràmetres de WebEX i el de l’usuari 
al servidor de presència i al CUCM, tal com es detalla a la guia d’usuari WebEX Meeting 
Center (http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/collaboration/meeting_center/ 
wbs298/wx_mc_host_ug.pdf). 

7.13 Procés de migració 

En l'actualitat, tots els centres que formen part de la xarxa corporativa de veu d’NMH i els 
usuaris de telefonia mòbil disposen d'una xarxa privada corporativa de veu amb un pla de 
numeració integrat, que permet la marcació directa amb 5 xifres. 

En el sistema de telefonia actual, totes les extensions de la XCV estan configurades en una 
única plataforma de ToIP de Sopho, i per tant la gestió del pla de numeració la realitza un 
únic sistema, que és qui s'encarrega d’enrutar les trucades entrants DDI, procedents de 
la PSTN, a les extensions corresponents, i identificar correctament les extensions 
mitjançant DDI quan realitzen trucades sortints cap a la PSTN.  

En el nou escenari, l’SBC és l'encarregat de les funcions de seguretat i traducció de 
protocols i d’enrutar les trucades externes des de la xarxa pública NGN cap a la plataforma 
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Cisco o Sopho i viceversa. Les pròpies plataformes s'encarreguen de gestionar el pla de 
numeració i mantenir la relació entre l'extensió curta a 5 xifres i el DDI. 

Amb la finalitat de respectar el pla de numeració actual i que la introducció de les CU sigui 
un procés el més transparent possible per a tots els usuaris d’NMH, es proposa: 

• Mantenir les extensions i DDI dels 800 usuaris de Jabber for Everyone (JFE) en la 
Sopho de Philips, com està configurat actualment, perquè aquests usuaris seguiran 
utilitzant el terminal Sopho per gestionar les seves comunicacions de veu. 

• Migrar les extensions i DDI dels 200 usuaris de Cisco Jabber CUWL Business al 
CUCM de Cisco, de manera que totes les trucades entrants, tant externes com 
internes, finalitzin en el comunicador Jabber, i sigui el mateix usuari qui gestioni el 
dispositiu preferit amb el qual l'usuari atendrà la trucada.  

• Per implementar aquesta proposta, és necessari que en migrar l'extensió i DDI del 
terminal Philips de l'usuari a la plataforma Cisco, s'assigni una nova extensió al 
terminal Philips, bé autònoma o bé amb DDI, que sigui assolible des de la 
plataforma Cisco perquè l'usuari pugui seguir utilitzant el terminal Philips de 
sobretaula per atendre trucades.  

Aquesta solució permet que els usuaris segueixin utilitzant el mateix pla de numeració 
definit actualment en la Sopho, amb els avantatges següents: 

• Tots els usuaris mantenen la seva numeració principal al dispositiu que utilitzaran 
normalment, ja sigui Sopho (JFE) o Cisco (JS). 

• L'evolució de part dels 200 usuaris a CU amb Cisco Jabber CUWL Business és 
transparent per a qualsevol usuari d’NMH. És a dir, aquests usuaris són assolibles 
al mateix número de sempre, facilitant la gestió del canvi, doncs no és necessari 
publicar un nou número diferent a l'actual per a cap usuari. 

• Per defecte, sense realitzar cap canvi en l'operativa de l'usuari, i independentment 
del dispositiu origen que iniciï la trucada, totes les trucades amb destinació als 
usuaris Jabber Standard, es cursaran pel CUCM permetent gestionar la presència 
de l'usuari trucat adequadament. És a dir, es minimitzen les trucades directes entre 
terminals Philips perquè els usuaris només coneixen el número d'extensió migrat a 
Jabber i no el número del terminal Philips. 

Aquesta solució requereix tenir en consideració alguns aspectes de configuració sobre les 
plataformes tals com: 

• La necessitat de canviar la numeració curta de l'extensió Philips per una nova 
extensió, mantenint el mateix DDI per a les trucades sortints. 

• La necessitat de configurar noves rutes en tots dos entorns, Philips i Cisco, que 
permetin aconseguir la numeració migrada cap a l'entorn Cisco des de l'entorn 
Philips, i la nova numeració configurada sobre els terminals Philips des de la Cisco. 

• El DDI en trucades entrants ha de traduir-se cap a una extensió Cisco, i les trucades 
sortints cursades tant des del terminal Cisco com Philips han d'identificar-se 
correctament amb el DDI de l'usuari. 

• No migrar de forma aïllada usuaris que formen part d'alguna configuració especial 
com a Cap-Secretària, Grups de Captura o Salt. 

En les dues figures següent es reflecteix quin és el flux d'una trucada entrant abans i 
després de la migració de l'extensió Philips a Cisco. 
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Figura 7.24- Flux d’una trucada entrant abans de migrar la extensió 

Si es tracta d’un usuari només Philips, el DDI segueix associat al terminal Philips i sonarà 
l’únic terminal del que disposa. 

 

Figura 7.25- Flux d’una trucada entrant després de migrar l’extensió  

Les trucades sortints han d'identificar-se sempre amb el DDI de l'usuari, que és únic, 
independentment del terminal amb el qual la cursi, Cisco o Philips. 

Per resoldre la problemàtica dels usuaris que tenen una alta mobilitat, i múltiples 
dispositius es proposa un nombre únic de contacte mitjançant la funcionalitat Single 
Number Reach que permet identificar el dispositiu destí de les trucades des del client 
Jabber, establint la política de dispositiu predeterminat que millor convingui a l’usuari en 
mobilitat. 

Aquesta solució ofereix beneficis, combinant la comoditat, flexibilitat i ubiqüitat de les 
comunicacions mòbils amb els avantatges de col·laboració, seguretat i administració que 
ofereixen les Comunicacions IP de Cisco. 
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Els usuaris mòbils i els que treballen en diferents ubicacions poden necessitar equips 
portàtils equipats amb un softphone i smartphones dotats de totes les funcions, solucions 
que combinen una interfície intuïtiva amb altres funcionalitats que proporcionen informació 
de directori integrada, presència, un nombre únic de contacte, funcions de trucada, 
missatgeria i conferència.  

La solució de Comunicacions Unificades de Cisco radica en que tots els telèfons i dispositius 
formen part d'un sistema que és segur i està administrat de manera centralitzada. La 
combinació de comunicacions unificades i mobilitat enforteix en gran manera l'eficàcia dels 
empleats en reduir la complexitat; permetre l'ús d'un nombre únic de contacte; permetre 
als empleats transferir les comunicacions de forma més fàcil entre trucades de veu, correu 
electrònic i missatgeria instantània; i millorar la capacitat dels empleats per trobar a la 
persona o la informació desitjada en el primer intent.  

Amb el desplegament del nombre únic es resoldrien les següents problemàtiques actuals 
dels usuaris amb més d'un càrrec i que treballen en diferents ubicacions: 

• Directori Actiu: Abans de la implantació CUCM es mostra sovint un sol número 
d'usuari en el directori actiu, no estant disponible la resta dels números de telèfon 
que tenen alguns usuaris. 

• Únic número (Single Number Reach): en qualsevol ubicació l'usuari podrà realitzar 
trucades des del seu número únic fent login en qualsevol terminal. 

• Fora de l'oficina: Es poden configurar els números de casa, hotel i mòbil particular 
per estar localitzable des de qualsevol ubicació. 

7.14 Estimació econòmica 

A partir de l’arquitectura proposada, i en base als preus de llista del fabricant, la solució 
té un cost total de 1.043.971€ el primer any i 654.583€ el segon i successius anys. 

Aquest import engloba el hardware de Cisco i Acme, els serveis professionals necessaris 
per a la implantació, el manteniment del fabricant i de l’operador i els accessos NGN a la 
xarxa mòbil i fixa de l’operador. 

ESTIMACIÓ DE COSTOS 

Partides Import 

Total Hardware €331.888,00 

Total Serveis Professionals €57.500,00 

Total NGN/any €604.800,00 

Total Manteniment /any €49.783,20 

Total Projecte CU primer any €1.043.971,20 

Total Projecte CU anys successius €654.583,20 

Taula 7.9- Estimació econòmica del Projecte de CU d’NMH 



158                                                          Viabilitat en l’ús de tecnologies SDN/NFV en projectes de CU 
 

 

 

   

8 Implantació amb solucions NFV/SDN 
En primer lloc, per aclarir una mica aquests termes, es pot dir què s’entén per virtualització 
de xarxa com la combinació de dues tecnologies: NFV i SDN. 

Virtualitzar la xarxa consisteix a separar el software del hardware: separar la funcionalitat 
de l'equip físic on s'executa. La idea consisteix en que tota la funcionalitat resideixi als 
programes que executen les diferents funcions i no en les màquines, de manera que un 
mateix equip es pugui utilitzar per a diferents propòsits depenent del software que 
s'instal·li en el mateix. En residir la funcionalitat únicament al software, és possible 
empaquetar cada funcionalitat de xarxa en una o diverses màquines virtuals, i decidir a 
cada moment en quin servidor s’executarà. Això és el que es coneix com a Virtualització 
de Funcions de Xarxa (NFV segons les seves sigles en anglès). Aquest nou concepte és 
ara possible perquè un conjunt d'avanços en el hardware de propòsit general ha aconseguit 
incrementar un ordre de magnitud les prestacions que pot aconseguir el software en el 
tractament de les dades de xarxa. Aquests avanços converteixen el hardware de propòsit 
general en un candidat idoni per ser utilitzat en virtualització de xarxa a causa de les 
importants economies d'escala que presenta. 

D'altra banda, aquestes funcions s'han d'interconnectar d'una manera coherent unint-se 
amb altres per proporcionar serveis de xarxa. Aquestes interconnexions que normalment 
s’han gestionat de manera distribuïda, poden gestionar-se des d'un un punt centralitzat. 
La centralització del pla de control és el que es coneix com a Xarxes Definides per software 
o SDN. 

Tots dos conceptes SDN i NFV estan molt relacionats com es veu a la següent figura. 

 

Figura 8.1- Interrelació entre Innovació oberta, SDN i NFV 

El principal àmbit d'aplicació d’SDN és fins ara el dels data centers, on s'està aplicant el 
grau addicional de virtualització per generar infraestructures plenament virtualitzades. Un 
element bàsic en qualsevol infraestructura de cloud és el teixit de xarxa en el qual es basa, 
ja que el cloud és, en essència, una sèrie de components virtualitzats als quals s'accedeix 
a través d'una xarxa de comunicacions. La virtualització de la xarxa mitjançant NFV és el 
proper pas natural en l'objectiu d'aconseguir un servei de computació virtual i 
completament interoperable. Ja s'han donat els primers passos en la virtualització de les 
xarxes a través de la construcció de models abstractes dels components més habituals de 
les xarxes actuals: links, routers, firewalls i balancejadors de càrrega. 
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SDN pot també beneficiar-se d’NFV que ha introduït conceptes com gestors 
d’infraestructura virtual  i l’orquestrador, donat que un controlador d’SDN podria córrer en 
una VM. Així un controlador d’SDN podria ser part d'una cadena de servei juntament amb 
altres VNF que interactuarien amb ell com una  funció de xarxa virtualitzada. Així doncs, 
el controlador d’SDN pot ser implementat com a VNF per beneficiar-se de la fiabilitat i 
elasticitat que són característiques aportades per NFV. 

Amb el temps, NFV i SDN esdevindran menys indistingibles com termes independents, 
essent englobades en un paradigma únic de xarxa basat en software. 

8.1 Estat de l’art d’SDN 

SDN és una tecnologia encara en la seva fase inicial i que solament s'ha començat a 
explorar la superfície del profund canvi que implicarà a la planificació i gestió de les xarxes. 
Per fer-se una idea, cal pensar en el protocol OpenFlow com si fos el conjunt d'instruccions 
de processament d'un ordinador i en la possibilitat d'aplicar al disseny i gestió de xarxes 
les mateixes eines i tècniques que s'usen en el desenvolupament software: metodologies 
de disseny formal, llenguatges d'alt nivell, compiladors i intèrprets, depuradors, tècniques 
de profiling, etc. 

 

Figura 8.2- Previsió evolució tecnologia SDN 

SDN no és només per cloud i proveïdors de servei. Aquest era un mite en el mercat que 
va durar els primers 2 anys. Mentre els adoptants d’SDN inicials han estat proveïdors de 
cloud i entitats empresarials de gran escala, els beneficis d’SDN (agilitat, cost, 
administració, innovació) aplica a tots els mercats, i fins i tot al mercat mig. 

SDN no és només una actualització de la xarxa, no és quelcom que es desplega en poc 
temps. SDN és una aproximació arquitectònica, i cal pensar en el seu desplegament de 
forma oportuna i alineat amb les necessitats de les iniciatives empresarials. 
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És molt important el treball en l'àmbit dels projectes Open Source com a via per disposar 
d'una plataforma de virtualització de funcions de xarxa el més aviat possible. Les iniciatives 
Open Source estan sent un complement a les tasques d'estandardització, ja que l'objectiu 
perseguit és aconseguir millorar les tecnologies de base de virtualització des de la 
comunitat Open Source, agilitzant tot el procés i evitant a més la fragmentació tecnològica. 
Es tracta d'aconseguir desenvolupar entorns oberts i interoperables que puguin afavorir 
una adopció massiva de les solucions. En aquest sentit l’Open Source és una eina molt útil 
per aconseguir-ho. 

Organitzacions com OpenDayLight (www.opendaylight.org) porten ja temps treballant, en 
aquest cas, en l'àmbit dels controladors SDN, o la recentment creada iniciativa Open 
Platform for NFV (www.opnfv.org), afavorida com OpenDayLight per la Linux Foundation, 
en l'àmbit de les tecnologies bàsiques NFV. 

OpenDayLight gestionat per la Linux Foundation, té Brocade, Cisco, Citrix, Ericsson, HP, 
IBM, Juniper, Microsoft, NEC, RedHat i VMware com a membres de platí i or. El software 
OpenDaylight és una plataforma oberta per a la programació de la xarxa per donar suport 
tant SDN i NFV; que inclou un controlador, interfícies, protocols de plugins i aplicacions a 
la capa de control. 

També podem trobar organitzacions i elements de codi obert com: 

• Open Network Foundation (www.opennetworking.org). En l'arquitectura SDN, els 
plans de control i de dades es desacoblen, la intel·ligència de xarxa i l'estat tenen 
lògica centralitzada, i la infraestructura de xarxa subjacent s'abstreu de les 
aplicacions.  

• OpenFlow (www.openflow.org). Protocol obert que especifica les interaccions entre 
el pla de control i el pla de dades. Estàndard obert que permet als investigadors 
executar els protocols experimentals en xarxes de campus. Proporciona eines 
estàndard per als investigadors per executar experiments, sense exposar el treball 
intern dels dispositius de proveïdors. Gestionat per la Fundació Open Networking, 
va ser creat en 2011 per promoure l'adopció SDN i la normalització. Compta amb 
més de 150 empreses membres. El consell d'administració integrat per 
representants de Deutsche Telekom, Facebook, Google, Goldman Sachs, Microsoft, 
NTT, la Universitat de Princeton, la Universitat d’Stanford, Verizon i Yahoo. 
OpenFlow es va centrar en la interfície entre la infraestructura i la capa de control, 
i específicament a la coordinació entre el pla de control i el pla de dades. 

• Self Organizer Network, SON (www.3gpp.org). Automatització d'alguns processos 
de planificació de la xarxa de telefonia mòbil, configuració, optimització i resposta 
a fallades mitjançant l'ús de funcions SON. Pot ajudar a l'operador de xarxa per 
reduir les despeses operatives mitjançant la reducció de la intervenció humana en 
aquestes tasques. 

• OpenStack (www.openstack.org). Software de codi obert per a la construcció de 
clouds públic i privats. Inclou entre d’altres components Compute (Nova), 
Networking (Neutron) i Object Storage (Swift). Gestionat per la Fundació 

8.1.1 SDN en l’àmbit de les Organitzacions 
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OpenStack, compta amb més de 200 empreses membres i més de 19.000 membres 
individuals. Membres Platinum inclouen AT&T, HP IBM, Nebula, Rackspace, RedHat, 
Suse i Ubuntu/Canonical. OpenStack coordina diversos projectes que tenen 
l'objectiu comú de facilitar el control de recursos de computació, emmagatzematge 
i networking en un centre de dades a través de les API a la capa d'aplicació. 

• Open vSwitch, OVS (openvswitch.org). És un switch amb software de codi obert 
amb qualitat per producció, dissenyat per ser utilitzat com un commutador virtual 
en entorns de servidors virtualitzats. Open vSwitch suporta interfícies de gestió 
estàndard (per exemple sFlow, NetFlow, IPFIX, RSPAN, CLI), i està obert a extensió 
programàtica i de control usant OpenFlow i el protocol de gestió OVSDB. 

Una de les relacions més interessants d’SDN i les Comunicacions unificades és la tasca 
que està desenvolupant la Internacional Multimèdia Telecommunications Consortium 
(IMTC), en el seu grup de treball per la definició d'un conjunt de casos d'ús per a l’SDN i 
la integració de CU. IMTC és una associació industrial sense ànim de lucre que facilita la 
interoperabilitat, en temps real de les telecomunicacions multimèdia. El Consell 
d'Administració d’IMTC inclou representants d'AT&T, Avaya, Cisco Systems, Ericsson, 
Fraunhofer, Hewlett Packard, Huawei, Intel, LifeSize Communications, Microsoft, Polycom, 
Qualcomm, Spirent Communications, Unify i Vidyo. 

El programa IMTC UC SDN investiga l'ús d’SDN com una solució als problemes de qualitat 
que poden venir derivats per l’ús de CU en les xarxes de dades. En permetre a la 
infraestructura de les CU  interactuar dinàmicament amb la xarxa SDN, es vol garantir que 
la qualitat a nivell d'aplicació i els requisits de rendiment es poden complir per la 
infraestructura de xarxa subjacent. El programa UC SDN s'involucra en les següents 
tasques: 

• Definir els casos d'ús 
• Analitzar les capacitats SDN 
• Definir un marc de CU a SDN 
• Definir les API necessàries 
• Definir un programa de certificació 

L'especificació descriu les deficiències dels mecanismes de qualitat de servei tradicionals 
en entorns de Comunicacions Unificades i Col·laboració (UC&C) i defineix una qualitat 
automatitzada del mòdul de Qualitat d'Experiència (QoE) que utilitza SDN per ajustar 
dinàmicament la xarxa als requisits de les aplicacions d'UC&C. Els casos d'ús es divideixen 
en diverses categories principals: 

• QoS dinàmic - on el controlador UC informa al controlador SDN de noves trucades 
perquè el controlador SDN pugui configurar dinàmicament la classificació QoS i 
marcatge dels paquets en els límits de la xarxa per a la gestió de trucades.  

• El control d'admissió de trucades automatitzades (CAC) - després de rebre l'avís 
d'una nova trucada des del controlador UC, el controlador SDN li diu al controlador 
UC que una nova trucada no pot ser admesa a la xarxa a causa de la manca de 
recursos adequats de qualitat de servei. La causa més probable seria l’insuficient 
ample de banda de la classe QoS apropiada en algun component al llarg del camí 
entre la font i el destí. Aquesta funcionalitat requereix comunicacions des del 
controlador SDN de tornada al controlador UC. 
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• Automatitzat d'enginyeria de trànsit - on el controlador SDN envia trànsit de CU 
sobre rutes seleccionades que suporten les característiques de trànsit desitjades. 
Per realitzar aquesta funció, el controlador SDN ha de programar la xarxa per 
realitzar l'enrutament basat en les polítiques del trànsit de CU. 

En l'arquitectura que es mostra a continuació, dues aplicacions de CU s'estan comunicant 
amb el controlador SDN. Un controlador de servei de QoE dins del controlador SDN arbitra 
entre les diverses aplicacions que sol·liciten els mateixos serveis de xarxa. És l'entitat que 
sap si la cua de prioritat pot gestionar una altra trucada. El  controlador de serveis QoE es 
situa dins del controlador SDN en el següent esquema, però podria ser un equip separat 
situat entre les aplicacions i la interfície northbound del controlador SDN. 

 

Figura 8.3- Visió global del servei QoE automatitzat 

Totes aquestes iniciatives de codi obert, així com fabricants, operadors i entitats s’han 
trobat en el SDN & OpenFlow World Congress 2014, donant mostra de la vitalitat i empenta 
d’aquestes tecnologies en el sector i on s’han posat en comú els avenços sobre SDN i NFV. 

 

Figura 8.4- Organismes i fabricants del SDN & OpenFlow World Congress 2014 
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Els diferents fabricants d'equips de xarxa, així com els desenvolupadors de software –no 
es pot oblidar que es tracta d'un moviment cap a plans de control basats en software– han 
pres posicions en l'àmbit d’SDN. Ja han aparegut algunes empreses d'èxit al voltant 
d'aquesta tecnologia, com Nicira, la companyia que ha estat adquirida per VMware per 
1.260 milions de dòlars, àmpliament coneguda pel seu enfocament de virtualització 
completa per data centers i Bigswitch, el fabricant dels primers commutadors comercials 
OpenFlow basats en hardware; moltes altres estan tractant de seguir els seus passos. 
Alguns grans noms del sector amb una petita presència al mercat dels routers, com HP o 
NEC, han adoptat amb entusiasme les possibilitats d’SDN o fins i tot han anunciat games 
completes de productes OpenFlow, i semblen impacients per explorar les possibilitats que 
ofereix el nou paradigma. Per la seva banda, les empreses que dominen el sector dels 
routers–Cisco i Juniper, especialment– semblen haver percebut una amenaça per als seus 
nínxols principals de negoci, i estan adoptant una estratègia d'adaptació i adopció com la 
que va donar tan bons fruits a Microsoft en els primers temps d’Internet comercial. 
Ambdues, a més de recolzar obertament SDN, pretenen incorporar a la tecnologia funcions 
addicionals que complementarien els estàndards acordats pel sector amb elements 
propietaris. En aquest sentit Cisco està demostrant una extraordinària intensitat en 
aquesta estratègia. 

D'altra banda, SDN ha trobat un sòlid arrelament en sistemes operatius i hipervisors de 
màquines virtuals: el nucli del nou Linux porta una versió d’OpenvSwicth compatible amb 
OpenFlow, i NEC disposa d’un programa similar per a Windows. 

La implicació d'un gegant com Intel –amb una nova família de processadors de xarxa, 
optimitzats per OpenFlow, i una altra de commutadors basada en ells– és un bon indici de 
la força que ha adquirit SDN en el sector. I el mateix pot dir-se de la gran quantitat de 
membres que s'han incorporat a la ONF durant l'últim any. 

OpenFlow està avançant també entre els centres de dades actualment en producció –així 
ho demostra l'exemple de Google com es veurà més endavant– perquè ofereix un major 
grau de llibertat en el disseny i el desplegament, així com noves possibilitats en l'àmbit 
del software de codi obert. La majoria de les operadores estan estudiant les possibilitats 
que ofereix la tecnologia SDN en aquells casos d'ús que consideren més rellevants. En 
aquest sentit s'han reportat algunes proves en preproducció i dins dels plans dels venedors 
i els operadors es troba impulsar el concepte de carrier-grade SDN. 

SDN està començant a desplegar-se en els centres de dades empresarials i entorns com 
Google. Les xarxes virtuals per donar suport al desplegament VNF es poden eliminar, 
modificar o restaurar en qüestió de segons de la mateixa manera que les màquines virtuals 
en aprovisionar entorns de cloud. 

Un dels millors casos coneguts d’aplicació d’SDN, i d’OpenFlow en concret, en xarxes de 
data centers en producció és la xarxa interna de Google 14, que connecta tots els centres 
de dades que posseeix l'empresa a nivell mundial. Google va adoptar OpenFlow des de 
molt aviat, i la migració de la seva xarxa de centres de dades va demostrar que una xarxa 

                                                      

14 How Google is using OpenFlow to lower its network costs. Higginbotham, Stacey. Gigaom. Abril 2012. 

8.1.2 SDN en l’àmbit de Fabricants i Proveïdors de Servei
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basada en aquest protocol podia oferir el que prometia, independentment de les seves 
dimensions. A més a més, aquest procés va demostrar també que els elements de xarxa 
clàssics i els basats en SDN podien no solament coexistir, sinó també col·laborar. I 
sobretot, el més rellevant, com podia ajudar a la seva estratègia d’optimització de temps 
de provisió i costos. 

 

Figura 8.5- Xarxa interna de Google basada en Open Flow 

Un altre exemple és Internet2 (www.internet2.edu), la xarxa nord-americana per a recerca 
i educació que ha engegat la seva xarxa Ethernet a 100G basada en OpenFlow amb la 
finalitat de provar serveis i aplicacions de Big Data. Sobre aquesta xarxa, Internet2, Aastra 
i Level 3 Communications col·laboren per oferir serveis de veu SIP als Col·legis i 
Universitats dels EUA. AASTRA proporciona serveis de VoIP allotjat basats en el cloud, i 
Level 3 proporciona serveis troncals basats en SIP. Aastra i Level 3 Communications, com 
a part del Programa SIP Internet2 NET+, ofereixen als membres Internet2 una alternativa 
rendible als serveis tradicionals de veu, vídeo, veu i col·laboració 15. La mateixa plataforma 
té plans per afegir solucions VoIP cloud amb tecnologia Hosted Cisco i Microsoft 16. 

Una raó clau per la demora en l'adopció SDN a les xarxes de transport dels operadors és 
la dificultat que els operadors de xarxa puguin eliminar la totalitat del seu equipament de 
transport de les seves xarxes i el reemplacin amb un hardware òptic basat en d’estàndards 
oberts. No obstant això, en entorns WAN la via d’adopció és potencialment més ràpida. 
Així, empreses com Google, el carrier Ethernet MEF i les unitats de negoci cloud dels 
operadors de xarxes ja han adoptat solucions SDN per les seves xarxes WAN. 

Tot i això, el panorama competitiu pels operadors de telecomunicacions està canviant molt 
ràpidament. Per la banda del negoci mòbil, estan perdent ingressos respecte als nous 
proveïdors over-the-top (OTT) com WhatsApp. En la part fixa, els nous proveïdors de 
serveis cloud estan agafant part del seu negoci d’hospedatge en grans empreses i Pimes. 

Per poder competir, les telco han de funcionar més com els seus competidors Google i 
Amazon, en termes de cost d’infraestructura i agilitat del servei. Aquests proveïdors de 
gran escala han estat promovent agressivament els seus serveis cloud a les corporacions 
                                                      

15 Internet2, Aastra and Level 3 Communications Collaborate to Deliver SIP Voice Services to U.S. Colleges and 
Universities. Business wire. Abril 2012. 
16 VoIP meets cloud. Magnussen, Walt. Texas A&M University. Tardor 2012. 
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i estan expandint els seus data centers per poder donar aquests serveis. Són empreses 
que tenen recursos d’enginyeria de xarxa IT a la seva disposició, i per tant, tenen les 
capacitats dins de la companyia per configurar, gestionar i desenvolupar aplicacions sobre 
commutadors de baix cost de marca blanca i es recolzen en eines Linux per automatitzar 
el lliurament del servei. A més a més tenen un nombre més limitat de serveis a gestionar, 
fent la tasca d’automatització molt més simple que per una telco.  

Fer les aplicacions més orientades a considerar l’estat de la xarxa ajuda a les empreses 
d’entorn web com Google o Amazon a millorar el rendiment i els proporciona un valor 
afegit sobre la competència. Utilitzant gestors comuns per computació, networking i 
dominis d’emmagatzematge els permetrà crear serveis més àgils, així com reduir la 
complexitat de la operativa.  

Per suportar multi-tenant, les telco necessiten una forma més fàcil de definir i distribuir 
polítiques a nivell micro. En aquesta línia, les principals telco estan començant a fer proves 
conceptuals i desplegaments parcials en les seves xarxes.  

A finals de novembre del 2014, Telefónica va anunciar la finalització amb èxit d’una prova 
conceptual de multi-domini i interoperabilitat de múltiples proveïdors SDN, que va incloure 
el treball amb ADVA Optical Networking, Ciena, Huawei i Infinera. Telefónica va utilitzar el 
seu orquestrador-controlador seguint les directives d’IETF sobre operativa de xarxa 
basada en aplicacions (ABNO) per demostrar com es pot permetre la creació més ràpida 
de nous serveis a través de les xarxes de transport òptic de múltiples proveïdors quan 
s'utilitza una arquitectura jeràrquica de controlador SDN. Amb l’abstracció de xarxa SDN i 
control híbrid, Telefónica va ser capaç d'orquestrar dominis aprofitant plans de control 
distribuïts, que permeten calcular una ruta optimitzada per reduir al mínim la utilització 
de recursos de la xarxa, i per proporcionar una major escalabilitat amb una restauració 
del servei més eficient i més ràpida. Amb aquesta prova innovadora, Telefónica va ser 
capaç d'avaluar l'estat de la indústria en relació amb el control multidomini en un entorn 
d’SDN, fet que li permetrà estar millor preparada per desenvolupar el seu negoci telco 17. 

Colt, per la seva banda, coincideix en que SDN està encara en els seus inicis i que tot el 
treball de les organitzacions d’estandardització com ONF, IETF i NFV encara ha de fer molt 
de camí. Els commutadors carrier-class basats en OpenFlow encara han d’evolucionar tot 
i que les solucions de controladors de domini SDN ja fa temps que són una realitat (van 
completar una prova de concepte, amb un fabricant i el desplegament està en curs). Colt 
creu que les xarxes SDN s’alineen amb la seva estratègia de proporcionar a les empreses 
serveis integrats de xarxa i TI, essent SDN un factor clau per a l’automatització i polítiques 
d’orquestració 18.  

Un altre exemple el trobem en l’operador de telecomunicacions amb seu a Austràlia Telstra 
que ha ampliat la seva plataforma amb SDN. Ha donat a conèixer una evolució de 
plataforma SDN dirigida al mercat asiàtic i dissenyada per permetre l'auto-
aprovisionament de serveis de xarxa a través de 25 punts de presència a tot el món. La 
iniciativa es basa en la Plataforma PEN que ara s'ofereix en vuit països, entre ells Austràlia, 
Hong Kong, Singapur, Estats Units i el Regne Unit. La nova plataforma PEN de Telstra 
reinventa el paper de les telecomunicacions tradicionals i facilita a les organitzacions 
                                                      

17 Telefonica Completes Multi-Vendor SDN Proof-of-Concept Trial. Novembre 2014. 
18 Colt's SDN/NFV Vision. Benitez, Javier. Colt. Novembre 2013. 
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complementar els enfocaments tradicionals de la xarxa amb la tecnologia SDN, el que 
permet la creació xarxes amb d’ample de banda sota demanda, adaptades a les 
característiques d'aplicació i desplegament a través de les rutes específiques que els seus 
clients necessiten. La incorporació de capacitats de virtualització de funcions de xarxa 
millora l'agilitat del servei i significa que els seus clients poden ordenar la demanda de 
dispositius de xarxa - com ara routers i tallafocs -, de manera que la xarxa sigui menys 
rígida i permeti als seus clients respondre més ràpid que mai als requeriments imprevistos 
amb recursos de xarxa. 

Alcatel-Lucent, Ericsson i Nokia s'han unit a un consorci de proveïdors que treballen amb 
Verizon per dissenyar un software que defineix l'arquitectura de xarxes per a l'operador 
nord-americà. Els altres socis són Cisco i Juniper Networks. El nou marc té com a objectiu 
donar a Verizon majors eficiències operatives i permetre que s'acceleri el desplegament 
de nous serveis mitjançant l'ús d'un controlador centralitzat i orquestrador. Les 
companyies han escrit un document d'arquitectura SDN, que estableix les especificacions 
de la interfície i arquitectures de referència. També detalla les necessitats per a la capa de 
control. L'operador nord-americà està utilitzant els seus laboratoris a Califòrnia, Florida i 
Massachusetts per l'arquitectura de xarxa de prova d'última generació, a més dels seus 
centres de dades comercials a les costes est i oest dels Estats Units. 

AT&T per la seva banda, ha afirmat que un dels reptes que vol afrontar és la integració de 
solucions de diferents fabricants. L’objectiu és aconseguir acoblar hardware, hipervisors i 
aplicatius virtuals de diferents venedors sense incórrer en costos significatius d’integració 
i evitant lligar-se amb un únic proveïdor. 

AT&T ha fet un pas endavant amb la seva visió de serveis amb software habilitat, anunciant 
que el seu servei d'Ethernet commutat amb la seva capacitat de xarxa sota demanda està 
disponible en més de 100 ciutats dels Estats Units. Mitjançant l'ús de la xarxa, en funció 
de la demanda, les empreses poden anar a un portal en línia per ordenar ports addicionals, 
afegir o canviar els serveis, o augmentar l'ample de banda per donar cabuda a les 
necessitats fluctuants i administrar la seva xarxa. Encara que Ethernet va ser el focus 
inicial de demanda de serveis SDN d'ample de banda, AT&T planeja expandir l'oferta a 
altres serveis com Internet VPN i VoIP pels diversos mercats que atén. 

AT&T ha estat el més actiu dels proveïdors als EUA en les seves iniciatives SDN i NFV, 
compartint públicament el seu objectiu de virtualitzar i controlar més del 75 per cent de 
la seva xarxa utilitzant una arquitectura de software per l'any 2020. Verizon, encara que 
pren un enfocament més provisional, també s’afegeix, igual que altres operadors de tot el 
món. SNS Research espera que les inversions NFV i SDN poden arribar a gairebé 21 mil 
milions de dòlars el 2020. 

Verizon preveu utilitzar SDN en IMS i EPC, elements principals de la xarxa mòbil. Verizon 
migrarà a una arquitectura de xarxa basada en software per reduir costos i oferir nous 
serveis als clients amb més rapidesa. La companyia va anunciar 28 abril 2015 que Alcatel-
Lucent, Cisco Systems, Ericsson, Juniper Networks i Nokia Networks seran els seus cinc 
proveïdors inicials d’SDN. Internet aplicat a les coses serà una àrea on Verizon utilitzarà 
SDN. Els dispositius connectats, com els comptadors intel·ligents, aparells i llums del 
carrer es comporten de manera diferent que els telèfons intel·ligents, i envien moltes 
menys dades. Amb l'ús d’SDN, Verizon serà capaç d'escalar de manera independent la 
seva xarxa per tractar aquestes càrregues de dades més petites sense haver d'escalar 
també els elements de senyalització i control de la seva xarxa. Pels serveis com VoLTE i 
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serveis de comunicació enriquits, els fa falta la programació i desplegament d’un element 
físic de hardware que pot trigar diversos mesos. Amb un hardware més genèric, Verizon 
serà capaç de desplegar nous serveis en setmanes i actualitzar els serveis existents en 
dies. 

NTT Communications ofereix ara gestió Integrada de connectivitat i recursos informàtics 
en el seu servei Cloud amb SDN. Mitjançant el seu portal de serveis Enterprise Cloud 
ofereix gestió immediata sota demanda de circuits cloud d’Internet i VPN, així com la 
configuració del cloud per servidors i segments de xarxa en servidors virtuals. Aquestes 
funcions estan disponibles ara al Japó i en altres regions des de finals de 2014. Es tracta 
d’un dels pocs proveïdors que poden oferir un portal de gestió única i integrada del cloud, 
tan pel que fa als recursos de computació com per la seva connectivitat. El portal dóna 
suport a la posada en marxa o tancament definitiu dels recursos del servidor, ajustaments 
en l'ample de banda del circuit connectat, a més de segments de xarxa, i els canvis en la 
informació d'enrutament de circuit VPN. La mesura posa en relleu l'aplicació dels principis 
SDN per part d’NTT Communications per a serveis de cloud d'empresa, que ajuda a 
automatitzar la configuració i gestió del canvi. Les millores validen les sol·licituds inicials 
a NTT per a la seva implementació SDN, amb el compromís d’oferir una major flexibilitat 
dels clouds empresarials per accelerar l'expansió dels negocis reduint la càrrega de treball. 
Aquesta flexibilitat elimina la necessitat de reservar un excés de capacitat per tractar els 
pics de trànsit. Les noves característiques s'afegeixen al portal gratuït de sèrie, i no 
signifiquen un sobrecost pels clients empresarials d’NTT. 

Pel que fa a l’elecció de fabricants de commutadors en l’entorn de data centers amb SDN, 
la oferta és molt àmplia, com es pot visualitzar a continuació: 

 

Figura 8.7- Comparativa fabricants commutadors data centers amb SDN 

Tal com es preveia, amb tota aquesta diversitat de fabricants que comparteixen un mateix 
entorn, una de les dificultats principals és trobar quin és el controlador òptim pels 
operadors. La lògica de control s'implementa a la part superior d'un controlador SDN. El 
controlador és una entitat lògica centralitzada que és responsable d'un conjunt de tasques, 
incloent l'extracció i el manteniment d'una visió global de la topologia de xarxa i el seu 
estat, així com la creació d'instàncies de la lògica de reenviament adequat per a un 
escenari d'aplicació donat. A la pràctica, el controlador gestiona les connexions a tots els 
commutadors de substrat utilitzant un protocol southbound com OpenFlow, i instal·la, 
modifica i elimina entrades a les taules de reenviament dels commutadors connectats 
mitjançant l'ús de missatges específics de control del protocol. 
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Una idea de la diversitat de controladors en l’actualitat, que és un dels elements crítics de 
l’arquitectura SDN, es pot veure en la següent figura: 

 

Figura 8.6- Funcionalitats claus dels diferents controladors SDN més comuns 

Encara estem en les primeres etapes d'aquest mercat, amb moltes empreses que es 
mouen lentament per incorporar els principis SDN en les seves arquitectures de xarxa. No 
obstant això, mentre que un parell d'anys enrere es pensava que SDN podria crear un 
escenari similar al del mercat de servidors, on el hardware es va fer commodity i el valor 
era al software, ara és poc probable que aquesta dissociació tingui el mateix resultat en el 
cas de les xarxes virtualitzades. SDN serà principalment desplegat en els propers anys 
com una xarxa superposada, proporcionant i incorporant algunes de les funcionalitats de 
visibilitat i control. Actualment hi ha poques xarxes OpenFlow pures en construcció i, en 
general, les empreses estan molt més interessades en les eficiències operatives a curt 
termini que en els beneficis que les despeses de capital d’inversió que SDN pot portar. Per 
tant, estan més interessades en invertir en les solucions que millor els hi permetin 
incorporar principis bàsics SDN. 

8.2 Estat de l’art NFV 

Com no podia ser d’una altra forma, havent-hi una relació tant estreta entre SDN i NFV, 
evolucionar cap a un model NFV és un procés a llarg termini. De la mateixa manera que 
l'evolució a les xarxes de paquets va començar als anys 90 i encara s’està en això (fins 
que no s’apagui del tot el legacy -PSTN- les nostres xarxes no seran del tot IP), l'evolució 
de la tecnologia NFV, que va començar en 2012, també haurà d'anar calant a poc a poc 
en les infraestructures de xarxa. 
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Com es destaca per l'ETSI ISG NFV en el seu primer paper blanc, l'escenari que defineix 
la situació que enfronta la majoria dels operadors de xarxes d'avui en dia, es refereix als 
components físics de les seves xarxes, que es caracteritzen per l'ús d'una àmplia gamma 
de dispositius de hardware propietari. Aquest és un problema recurrent de l'aparell i la 
tecnologia, on la diversitat segueix creixent per als operadors i els nous equips s'afegeixen 
a les anteriors generacions d'equips a la xarxa. 

Les xarxes actuals dels operadors s'omplen amb una àmplia i creixent varietat de 
dispositius de hardware propietaris. Posar en marxa un nou servei de xarxa sovint 
requereix nous equips i trobar l'espai per poder donar cabuda a aquestes caixes està sent 
cada vegada més difícil. Això s’agreuja pels creixents costos d'energia, els desafiaments 
d'inversió de capital i la raresa de les habilitats necessàries per a dissenyar, integrar i 
operar els aparells basats en hardware cada vegada més complexes. D'altra banda, els 
aparells basats en hardware arriben ràpidament al final de la vida, i els requeriments del 
cicle de comprar-dissenyar-integrar-implementar han de repetir-se amb poc o cap benefici 
d'ingressos. Però avui en dia els cicles de vida de hardware són cada vegada més curts ja 
que la tecnologia i els serveis d'innovació s’acceleren, inhibint el desplegament de nous 
serveis de xarxa, i limitant la innovació en un món cada cop més centrat en la xarxa. 

NFV apunta a transformar la manera en què les xarxes dels operadors són dissenyades, 
gràcies a l'evolució de la tecnologia de virtualització de TI estàndard que permet consolidar 
molts tipus d'equips de xarxa en servidors industrials d’alt volum, commutadors i 
emmagatzematge estàndard, que podrien estar ubicats en centres de dades, nodes de 
xarxa i en les instal·lacions l'usuari final (on-premises), com s'il·lustra en la següent figura.  

 

Figura 8.8- Visió d’NFV 

8.2.1 NFV en l’àmbit de les Organitzacions
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Es tracta doncs de la implementació de les funcions de xarxa en un software que pot 
funcionar amb una àmplia gamma de hardware estàndard de servidors de la indústria, i 
que es poden moure a, o crear instàncies en, diversos llocs de la xarxa segons les 
necessitats, sense que sigui necessari instal·lar nous equips. 

Com es deia al començament d’aquest capítol, NFV és altament complementari a SDN, 
però no depèn d'ella (o viceversa). NFV es pot implementar sense requeriment d’SDN, 
encara que els dos conceptes i solucions es poden combinar i potencialment tenen molt 
més valor plegats. 

Els objectius d’NFV es poden aconseguir utilitzant mecanismes no SDN, confiant en les 
tècniques actualment en ús en molts centres de dades. Però enfocaments basats en la 
separació dels plans de control i de reenviament de dades segons el proposat per SDN 
poden millorar el rendiment, simplificar la compatibilitat amb les implementacions 
existents, i facilitar els procediments d'operació i manteniment. NFV és capaç de suportar 
SDN, proporcionant la infraestructura sobre la qual el software SDN es pot executar. 
D'altra banda, NFV s'alinea estretament amb els objectius SDN d’utilitzar servidors i 
commutadors commodity. 

L’evolució d’NFV i SDN estan molt lligades i són interdependents per assolir els objectius 
que es marquen, tal com es mostra a la següent figura. 

 

Figura 8.9- Previsió de l’evolució de l’adopció de SDN i NFV en xarxes mòbils 

Igual que succeeix amb SDN, l’impuls del software de codi obert és important pel progrés 
d’NFV de forma que s’agilitzi tot el procés i s’eviti a més la fragmentació tecnològica. Es 
tracta d'aconseguir desenvolupar entorns oberts i interoperables que puguin afavorir una 
adopció massiva de les solucions. 

OPNFV (www.opnfv.org), l'últim projecte de codi obert que es va anunciar, té com a 
objectiu crear una plataforma de referència per promoure la interoperabilitat en entorns 
de múltiples proveïdors per l’NFVI i l’administrador de la infraestructura virtualitzada. És 
un projecte de col·laboració de la Fundació Linux, amb el suport en el llançament per 
Alcatel-Lucent, Brocade, Cisco, Ericsson, Huawei, Intel, Nokia Networks i Red Hat. 

OPNFV afavorida, com OpenDayLight, per la Linux Foundation en l'àmbit de les tecnologies 
bàsiques NFV, recull codi de diversos projectes en un sol lloc per a la creació 
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d'infraestructura d’NFV. És un projecte relativament jove, després d'haver-se posat en 
marxa el setembre de l'any passat. 

OPNFV també està buscant i identificant el que necessita ser millorat, com per exemple 
fer més robustes les capacitats de xarxa IPv6. OPNFV és una plataforma de codi obert 
integrat carrier-class per accelerar la introducció de nous productes i serveis NFV. Com a 
projecte de codi obert, OPNFV té la posició única d’aconseguir posar en comú als 
organismes de normalització, les comunitats de codi obert i proveïdors comercials per a 
oferir una plataforma de codi obert NFV estàndard de facto per a la indústria. 

Mitjançant la integració dels components dels diversos projectes, la comunitat pot realitzar 
proves de rendiment i casos d’ús per garantir la idoneïtat de la plataforma NFV. OPNFV 
també treballa amb altres comunitats de codi obert per portar els aprenentatges de la 
seva feina directament a les comunitats en forma de plànols, pegats, i la contribució de 
codi. 

L'abast de la versió inicial d’OPNFV es centra en la construcció d'infraestructura NFV (NFVI) 
i la gestió d'Infraestructures Virtualitzades (VIM) mitjançant la integració dels components 
dels projectes d'upstream com OpenDaylight, OpenStack, CEPH Emmagatzematge, KVM, 
Open vSwitch i Linux. Aquests components, juntament amb interfícies programables 
d'aplicacions (API) a altres elements NFV, constitueixen la infraestructura bàsica 
necessària per a les funcions de xarxa virtualitzada (VNF) i els components de gestió i 
xarxa d'orquestració (MANO). L'objectiu d’OPNFV és augmentar el rendiment i l'eficiència 
energètica; millorar la fiabilitat, disponibilitat i servei; i lliurar la instrumentació completa 
de la plataforma. 

 

Figura 8.10- Rol de les especificacions ETSI i projectes open source per NFV i SDN 

A banda de les iniciatives OpenSource, des de les administracions europees també hi han 
projectes que intenten posar en comú les millors experiències dels seus participants. T-
NOVA (www.t-nova.eu) és un projecte integral cofundat per la Comissió Europea (7th 
Framework Programme, Grant Agreement no. 619520). La seva durada son 36 mesos 
(Gener 2014 – Desembre 2016). 

Els seus membres són: NCSR Demokritos, ATOS Spain S.A., Hewlett-Packard IIC, Portugal 
Telecom Inovaçao, Intel Performance Learning Sols. Ltd, PrimeTel PLC, Space Hellas S.A., 
Viotech Communications SARL, CloudStreet Oy, Future Intelligence Ltd, Italtel SpA, Tech. 
Ed. Institute of Crete, Gottfried W. Leibniz Universität Hannover, University of Milan, 
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Consorzio per la Ricerca nell’Automatica e nelle Telecomunicazioni, Fraunhofer FOKUS, 
Zurich Univ. of Applied Sciences, Fundació i2CAT Internet i Innovació Digital a Catalunya 

NFV és un concepte emergent a la indústria, que es refereix a la migració de certes 
funcionalitats de la xarxa, tradicionalment realitzades per elements de hardware, per 
virtualitzar les infraestructures de TI, on es despleguen com a components de software. 
NFV aprofita servidors i emmagatzematge de matèries primeres, incloent plataformes en 
el cloud, per permetre una ràpida implementació, reconfiguració i escalat elàstic de les 
funcionalitats de la xarxa. 

Amb l'objectiu de promoure el concepte NFV, T-NOVA introdueix un marc nou, permetent 
als operadors no només implementar les funcions de xarxa virtualitzades per a les seves 
pròpies necessitats, sinó també per oferir-les als seus clients, com a serveis de valor afegit. 
Dispositius de xarxa virtuals (passarel·les, servidors proxy, tallafocs, transcodificadors, 
analitzadors, etc.) es poden proporcionar sota demanda com a servei, eliminant la 
necessitat d'adquirir, instal·lar i mantenir hardware especialitzat en les instal·lacions dels 
clients. 

A aquests efectes, T-NOVA dissenyarà i implementarà una plataforma de 
gestió/orquestració per a l’automatització de la provisió, configuració, monitorització i 
optimització de funcions de xarxa com a servei (NFaaS) sobre la xarxa 
virtualitzada/infraestructures de TI. T-NOVA aprofita i millora la gestió d'arquitectures de 
cloud pel subministrament elàstic i re-distribució dels recursos de TI destinats a les 
funcions de xarxa. També aprofita i amplia les plataformes de SDN per a la gestió eficient 
de la infraestructura de xarxa. 

D'altra banda, per tal de facilitar la participació de diversos actors en l'escena NFV i atraure 
nous participants en el mercat, T-NOVA estableix un Marketplace NFV, en què els serveis 
de xarxa i funcions de diversos desenvolupadors es poden publicar. A través del mercat, 
els clients poden buscar i seleccionar els serveis i dispositius virtuals que millor s'ajustin a 
les seves necessitats, així com negociar els Acords de Nivell de Servei (ANS) associats i 
ser facturats sota diversos models de facturació, introduint i promovent un cas de negoci 
innovador per NFV. 

 

Figura 8.11- Concepte d’arquitectura T-NOVA 
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Figura 8.12- Visió d’alt nivell de l’arquitectura i sistemes T-NOVA 

Encara que SDN va néixer el 2008-2009, el concepte d’NFV és relativament nou. NFV va 
ser formalitzat per l'ETSI a l'octubre de 2012 i es defineix com: 

• Desacoblament de les funcions de xarxa (Firewalls, CDN cache, PGW, etc.) des del 
hardware propietari. 

• La implementació d'aquestes funcions en hardware comú (common off the shelf, 
COTS) en forma d'entitats fàcilment transportables (màquines virtuals o 
contenidors). 

El gener de 2013, impulsat per ETSI, es va formar el grup d’especificació de la indústria 
conduit pels operadors de xarxa (ISG) encarregat de desenvolupar requeriments i 
arquitectura per virtualitzar funcions d’aplicació a les xarxes de telecomunicacions. Aquest 
grup, obert a nous integrants, a l’inici va incloure: AT&T, BT, Deutsche Telekom, Orange, 
Telecom Itàlia, Telefónica i Verizon.  

Mentre l’ETSI proporciona l'organització d'aquesta iniciativa, l'ISG orienta la seva tasca a 
totes les organitzacions pertinents i tractar de fomentar els esforços de la convergència TI 
i la normalització de xarxa dintre d’aquest espai. 
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Amb l’ús d’NFV, els operadors de xarxa poden aconseguir molts avantatges, que es poden 
resumir de la següent manera: 

• Flexibilitat i optimització: 
o Consolidar múltiples aplicacions SW en una plataforma HW. 
o Compartir recursos amb diferents serveis i fabricants, amb un millor ús dels 

recursos disponibles. 
o Introduir el servei específic basat en la geografia o en característiques de 

clients, i escalar ràpidament serveis. 
o Reduir el temps de comercialització, producció i proves de funcionament en 

la mateixa infraestructura. 
• Millorar la innovació: 

o Nous serveis originant ingressos ràpidament amb riscos molt més baixos. 
o Obertura del mercat de dispositius virtuals als proveïdors de software, 

petites empreses o el món acadèmic. 
o Àmplia varietat d'ecosistemes oberts. 

Tot i que la infraestructura de xarxa té una multitud d'aplicacions (per obtenir una llista 
completa, es pot consultar portal.etsi.org/NFV/NFV_White_Paper.pdf), els beneficis 
aconseguits a través d’NFV no són molt diferent dels beneficis de les aplicacions de nivell 
7 (servidors web, etc.) a través dels mètodes tradicionals de virtualització: 

• Reducció en CAPEX i OPEX: Amb l'adveniment d’NFV, proveïdors de serveis veuran 
reduccions tant en CAPEX com en OPEX. CapEx es redueixen a mesura NFV té com 
a objectiu oferir les funcions de xarxa en el hardware COTS, que sovint costa només 
una fracció del que ho faria hardware propietari. 

• Reducció del consum d'energia mitjançant la consolidació: NFV pretén aprofitar les 
economies d'escala, tradicionalment associades a la indústria dels servidors, el que 
resulta en un menor consum d'energia a través de la consolidació. 

• Les funcions i servidors funcionen de manera independent. A més de reduir les 
despeses de capital, és relativament barat fer i provar funcions NFV, els costos 
(tant en termes de temps com de risc financer) dels tests de funcionament són 
baixos ja que el hardware existent es pot particionar per ser utilitzar per aquest 
propòsit. Això evita qualsevol interferència amb les funcions que s'estiguin 
executant en un altre lloc en el sistema, especialment si els resultats d'aquests 
experiments són negatius. 

• Major flexibilitat i escalament: Al revés, si el funcionament d'una funció basada en 
software experimental demostra ser un èxit, és molt més fàcil eliminar la partició 
o transferir l'aplicació basada en software a un altre lloc més adequat a la xarxa, 
de manera que el sistema pot continuar funcionant de manera òptima. Aquesta 
funció pot ser proporcionada més ràpidament i més eficientment. D'aquesta 
manera, NFV es presta fàcilment a la flexibilitat de l’escalament dels serveis que al 
seu torn es tradueix en una millora del temps d’introducció al mercat i la integració 
més efectiva dels serveis en general. 

• Les funcions s'integren més fàcilment al sistema: NFV elimina la necessitat de 
hardware específic de l'aplicació. Això vol dir que NFV ofereix la possibilitat 
d'integrar els serveis que estan disponibles actualment en grans piles heterogènies 
(Windows, Linux, etc.). Les funcions, en executar-se en hardware estandarditzat, 
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han de poder comunicar-se entre si sense interrupcions, promovent tant la velocitat 
com l'eficiència. 

• Major fiabilitat i resistència: NFV fa que els sistemes siguin més fiables i resistents. 
Com s’ha dit anteriorment, l’ús de hardware estàndard per a l'execució de funcions 
essencialment pot ser compartimentat durant els tests i l'aplicació de les noves 
funcions. En el sistema es poden posar en marxa mesures per prevenir, detectar, 
localitzar i abordar les escletxes de seguretat, problemes de servei o altres errors 
del sistema amb rapidesa i eficàcia. El sistema es torna molt més fàcil de mantenir 
i reparar. 

NFV està canviant la forma en què implementem noves aplicacions i xarxes globals, 
interrelacionant tecnologies com NFV i SDN i els conceptes de software i xarxa com a 
servei (SaaS/NaaS). 

Encara que NFV aporta molts avantatges a la indústria de les telecomunicacions també 
està transformant l’ecosistema dels fabricants. Cada fabricant haurà de posicionar-se o 
reposicionar-se en el nou mercat de les funcions de xarxa virtualitzades. 

Això no és tan disruptiu com pot semblar perquè els proveïdors d'equips de xarxa ja han 
posat en pràctica algunes de les seves solucions mitjançant la combinació del seu software 
propietari amb els components de hardware i software estàndard de la indústria, però 
d'una manera exclusiva. Permetre l’execució del seu software propietari en el hardware 
estàndard de la indústria d'una manera estandarditzada pot ser una gran oportunitat per 
als fabricants existents, perquè en molts casos el seu valor diferencial està en el know-
how del software i xarxes. 

Gairebé tots els fabricants importants de la indústria ja s'estan movent en aquesta 
direcció, oferint versions virtualitzades dels seus productes. 

Els fabricants tenen una sèrie de línies de desenvolupament de productes que poden 
orientar cap a NFV. Un fabricant pot modificar productes existents per adaptar-los a un 
entorn NFV, trasplantant amb eficàcia el software del seu producte actual a un entorn de 
servidor virtualitzat. La solució resultant serà potencialment menys costosa d'implementar 
i operar quan es fa en una infraestructura NFV a gran escala. La migració de les solucions 
basades en dispositius cap a NFV és vista generalment pels proveïdors de servei i els 
fabricants com una oportunitat d’èxit d’NFV a curt termini. 

Alternativament, un fabricant pot desenvolupar nous productes NFV des de zero. En el 
bloc de VNF de l’entorn NFV, els nous productes són programes de software o aplicacions 
dissenyades per funcionar en un entorn virtualitzat. Aquesta línia de desenvolupament 
requereix un ampli coneixement de les funcions de xarxa i desenvolupament de software. 
És d'esperar que els proveïdors d'equips existents, així com els nous entrants, aprofitin 
aquesta oportunitat. 

Els proveïdors de fora de la indústria d'equips de telecomunicacions tradicionals tenen 
oportunitats en el marc NFV, especialment en les àrees NFVI i NFV MANO. Aquestes 
oportunitats poden estar relacionades amb hardware, software, o fins i tot amb serveis 
d'integració de sistemes. 

8.2.2 NFV en l’àmbit de Fabricants i Proveïdors de Servei
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L'entrada d'un nou conjunt de proveïdors en la indústria de xarxes de telecomunicacions 
porta moltes dinàmiques interessants per a la indústria. És probable que augmenti la 
competència a mesura que els fabricants ampliïn l'oferta de productes i solucions 
destinades a altres parts del diagrama de blocs d’NFV, o en noves aplicacions de software. 
Fabricants que mai havien competit en hardware poden ara arribar a ser una forta 
competència en àrees totalment noves. 

Amb tantes combinacions possibles de fabricants que tracten els diferents blocs de 
l’arquitectura NFV, és probable que no sempre competeixin, sinó que es produeixin 
cooperacions, i en ocasions col·laborin entre si. A causa de que en NFV és tot nou, encara 
no està clar quines combinacions de capacitats i fabricants d’NFV preferiran els proveïdors 
de servei. Aquesta incertesa, juntament amb la llarga transició cap a NFV, pot donar lloc 
a combinacions de negocis interessants o inesperades en els propers anys. 

Per explotar els seus màxims beneficis, NFV requereix un nou plantejament al voltant de 
l'OSS i podria oferir oportunitats per obtenir beneficis operacionals. Depenent de la seva 
estratègia individual, alguns operadors de xarxa podrien evolucionar la seva OSS 
incrementalment per acomodar NFV, mentre que altres poden voler posar en marxa NFV 
per introduir justament un canvi d’OSS. Per aquests últims, NFV podria proporcionar una 
oportunitat per aprofitar la gestió i orquestració d’NFV per transformar l’OSS actual en un 
sistema més eficient. Per a aquells que desitgen prendre el camí gradual, NFV també es 
pot introduir d'una manera que minimitza l'impacte en el models d'OSS i operacions 
existents. En tots dos escenaris, els operadors de xarxa podrien aprofitar les seves 
capacitats d’IT internes de l’organització per a proporcionar i gestionar la infraestructura 
NFV sense necessitat d'un canvi total de models d'operacions de xarxa actuals ni un 
reentrenament extens. 

Per exemple, en la xarxa dels operadors de telefonia mòbil, dins dels subsistemes Evolved 
Packet Core (EPC) i l'IP Multimèdia System (IMS) NFs, potencials candidats per a la 
virtualització són l’entitat de gestió de la mobilitat  (Mobility Management Entity, MME), 
Gateways de xarxa de paquets de dades i de servei (Serving and Packet Data Networks 
Gateway, S/P-GW), Funcions de control de sessió de trucada (Call Session Control 
Functions, CSCF), així com les estacions base utilitzant diferents estàndards sense fil. 
L'EPC i l’IMS NFs es poden consolidar en el mateix grup de recursos de hardware. La 
reducció del cost total de propietat (Total Cost of ownership, TCO) es pot aconseguir 
mitjançant l'aprofitament de compartició NFVI així com una gestió automatitzada de 
l'assignació de recursos en funció de la càrrega, la prevenció d'errors i la recuperació. Les 
funcions d’estacions base (Base Station, BS), per exemple, les piles PHY/MAC/Xarxa que 
treballen amb diferents estàndards sense fil (per exemple, 2G, 3G, LTE, WiMax, etc.) 
poden compartir els recursos de hardware en un entorn agrupat i centralitzat i aconseguir 
una assignació dinàmica de recursos, així com una reducció del consum d'energia. 

Les xarxes de subministrament de contingut (Content Delivery Networks, CDN) són també 
un objectiu potencial. Els proveïdors de serveis de CDN normalment despleguen caches 
de contingut  prop dels límits d'una xarxa per millorar la qualitat de l'experiència dels 
clients. Avui en dia, els servidors cache fan servir hardware dedicat per a cada proveïdor 
o operador. Com que els recursos de hardware estan dimensionats per a la càrrega 
màxima, aquests recursos estan infrautilitzats per a la major part de la seva vida donat 
que el pics de càrrega són temporals. Mitjançant la utilització i desplegament de caches 
virtualitzades, els recursos de hardware subjacents podrien ser consolidats i compartits 
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entre CDN caches de múltiples proveïdors i potencialment altres VNF d'una manera més 
dinàmica millorant així l'ús dels recursos. 

 

Figura 8.13- Visió global de casos d’ús NFV 

A l’octubre de 2014, es van fer 25 proves de concepte (Proof of concept, POC) de múltiples 
proveïdors, cadascuna patrocinada per almenys un proveïdor de serveis i que abasta tots 
els elements del marc d'arquitectura NFV. Més de 50 proveïdors van participar i tots els 
casos d'ús identificats per la comunitat ISG NFV estaven representats. 

Són nombrosos els proveïdors de xarxa i TI que han presentat els seus plans en relació a 
les tecnologies de virtualització des de 2014. La veritat és que, si bé es mostra una forta 
embranzida de la indústria, el grau d'avanç de les solucions no és encara el desitjable i 
l'aposta dels grans fabricants  encara està massa condicionada per la potencial 
canibalització de la seva pròpia oferta d'elements tradicionals. La major part de les 
propostes consisteixen en el foment d'ecosistemes tancats amb funcions de xarxa 
“integrades”, però sense una adaptació específica encara als requisits NFV. 

En l'àmbit de l'orquestració, és clara la necessitat d'anar resolent aspectes encara no 
tancats i de crear solucions multi-proveïdor. Un dels temes més candents és l’orquestració 
per la necessitat d’escollir una tecnologia el més oberta possible per evitar lligar-se de 
mans a un proveïdor. De moment, les propostes dels fabricants no deixen de ser versions 
monolítiques dels seus productes cloud, que encara caminen lluny de seguir la filosofia 
NFV. En aquest sentit, les ofertes venen tant de l'àmbit TI, amb propostes d'IBM i HP, com 
del món tradicional de la xarxa, amb propostes com les d’Ericsson i d'Alcatel-Lucent. 
 
Al principi, quan la virtualització es limita a funcions individuals els beneficis són baixos, 
perquè vénen principalment del canvi al hardware de baix cost. És només amb la 
introducció de diversos dominis i, eventualment, amb l'orquestració de tota la xarxa i la 
gestió d'una xarxa totalment virtualitzada que s’obtindran molts dels beneficis promesos. 
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Eficàcia en l'ús dels recursos, per exemple, creixerà amb el nombre de funcions que estan 
virtualitzades i la capacitat de la xarxa per a la seva gestió. A mesura que els operadors 
avancen cap el camí cap de la virtualització completa, han de veure un l'estalvi de costos 
degut no solament a un major nombre de funcions virtualitzades, sinó sobretot, a la nova 
forma d'operar la xarxa que permet NFV . 

 

Figura 8.14- Beneficis del procés de transició cap a NFV 

Un dels grans fabricants, Huawei, té més de 60 projectes relacionats amb SDN i NFV que 
està duent a terme amb més de 20 operadores de tot el món. En concret, la seva 
experiència s'està centrant en la virtualització de Data Centers, en la virtualització d'IMS, 
en l'optimització del Core IP, en la virtualització de l’EPC i en el MSE, així com en l'àmbit 
de transmissió mòbil i de la xarxa d'accés radio.  

 

Figura 8.15- Projectes de Huawei presentats a l’SDN & OpenFlow World Congress 2014  

Els fabricants han mostrat versions virtualitzades (o software) dels seus productes basats 
en hardware propietari, sent bastant notable la diferència en l'aproximació depenent 
de la grandària del subministrador. Així, mentre que venedors menys establerts 
(Brocade, ConteXtream, RAD) han presentat NFV amb un grau de maduresa bastant 
interessant, construïdes específicament per a un entorn NFV; els fabricants 
tradicionals mostren en general una estratègia més conservadora, on les seves VNF 
(Virtual Network Functions, Funcions Virtuals de Xarxa) han estat només una 
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recopilació dels seus nodes tradicionals, la qual cosa evidentment es traduïa en 
problemes. 

Empreses que han participat en aquestes proves de concepte es trobaven des dels grans 
fabricants en l'àmbit de la xarxa, com són Ericsson, Alcatel-Lucent i Huawei; empreses de 
l'àmbit TI, com Dell i HP; fabricants de processadors, com Intel i ARM; empreses més 
centrades en el switching i el routing com Cisco, Juniper i Brocade; i altres més 
especialitzades com 6WIND, Mellanox, Metaswitch Networks, Overture Networks, Qosmos, 
Connectem, Radware, Tieto, Procera, Broadcom i Cyan, entre unes altres. 

Els operadors, a banda de participar en els organismes d’estandardització, estan fent 
proves de concepte i inicien els seus plans de desplegament. S’han presentat casos d'ús 
de Deutsche Telekom, Sprint, NTT, CenturyLink, AT&T, Xina Mobile, Telenor, KDDI, SK 
Telecom, Vodafone i Telefónica: 

• COLT. Després de les proves inicials, està treballant en com es presten serveis L3-
L7 des d’NFV. Realitza iniciatives d’NFV sobre: L3 vCPE / Equips de Virtual Data 
Center (FW,LB) / vControl Plane (BGP Route Reflector). En l’entorn WAN d’SDN: 
Canvi a demanda flexible i dinàmic dels atributs de servei (BW, QoS). Casos d'ús 
externs en discussió amb proveïdors clau: òptic L1/paquets L2-L3/Inter-DC. 

• Vodafone. Ha desplegat xarxa VoLTE a Alemanya sobre una plataforma NFV amb 
VCloud de VMware. Aquesta plataforma de VMware suporta funcions de xarxa 
virtuals de múltiples fabricants de xarxa per donar servei de VoLTE. Vodafone 
Alemanya ja dona servei VoLTE en més del 70% de la seva àrea de cobertura. 
VoLTE ha estat valorat com un bon primer pas pels operadors mòbils pel llançament 
de serveis comercials basats en NFV. Donat que la tecnologia corre sobre xarxes 
de dades basades en IP i té una limitació per-se a la interoperabilitat del hardware 
heretat, es considera que és un inici idoni pels desplegaments de virtualització. 
Aquest cas de virtualització en l'operació a Alemanya19 és interessant per 
comprovar com ja s’estan portant a la pràctica aquests conceptes i han començat 
un obtenir eficiències. El Projecte va començar el 2012 amb la finalitat de 
desmantellar la seva xarxa heretada d’XDSI pels serveis de veu. La migració de 
VoIP propietari a sis soft-switch VoLTE estan donant servei a més de dos milions 
d'abonats SIP en tres centres de dades de Vodafone arreu del país. A més, 
Vodafone ha fet diverses proves NFV i un desplegament inicial que ara s’està fent 
a escala global mitjançant les empreses del grup. Per exemple, a Austràlia 
recentment han fet un acord amb Ericsson per evolucionar el nucli de la seva xarxa 
a NFV. Això li proporcionarà més agilitat de xarxa, flexibilitat i eficiències de cost. 

• Telefónica. Té un laboratori de referència NFV (NFV Reference Lab), on 
conjuntament amb altres agents rellevants del sector, contribueix a la millora de 
les tecnologies de base de virtualització a través de les tecnologies open source i 
la contribució directa als projectes rellevants a cada àrea. En l'àmbit open source, 
Red Hat, Intel i Brocade estan sent els seus socis més destacats i junts estan 
contribuint a projectes com el kernel de Linux, KVM i OpenStack , que es perfilen 
com la base per al desplegament NFV. Es tracta de donar a aquests projectes un 
enfocament orientat a garantir característiques de rendiment, fiabilitat i seguretat, 

                                                      

19 Vodafone Germany migrates to Virtual Next Generation Network. Virtualization World 365. Març 2015. 
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de manera que els productes resultants s'adaptin totalment als requisits imposats 
pels proveïdors de servei i els seus estàndards de qualitat carrier-class. També està 
desplegant el seu programa UNICA amb l’ànim de tenir virtualitzat més del 30% 
de la seva nova infraestructura el 2016. Alguns fabricants com Huawei, Alcatel 
Lucent, Ericsson, NSN i NEC estan col·laborant en aquesta iniciativa. En paral·lel, 
ha desplegat aquest any un pilot al Brasil per implementar la seva estratègia de 
virtualització per a la llar. L'assaig va consistir en la virtualització d'equips a les 
instal·lacions del client (CPE, Customer Premises Equipment) per a la majoria de 
les funcions que actualment es despleguen sobre l'equip d'usuari, i que es poden 
moure als servidors de l'operadora i s'aprovisionen a través de la xarxa. Algunes 
funcions que es poden virtualitzar inclouen enrutament IP, tallafocs, configuració 
hardware set-top box (codificador), etc. Això té dos avantatges principals: una és 
que la quantitat i la complexitat del hardware set-top box disminueix, assolint d'un 
cert grau de reducció de costos; i la segona és que les actualitzacions i el 
manteniment de software es realitza d'una manera molt més eficient. 

 

Figura 8.16: Laboratori de referència NFV de Telefónica 

Sobre el mateix laboratori de referència NFV, Telefónica també ha presentat en diversos 
fòrums una demo conjunta amb Intel, NEC i Brocade d'un primer cas d'ús de desplegament 
automatitzat sobre una plataforma NFV. En concret, es va mostrar com la solució de 
virtualització CPE residencial, desenvolupada conjuntament per Telefónica i NEC, pot ser 
desplegada i orquestrada sobre una plataforma NFV que corre sobre servidors x86 de 
propòsit general. La demo demostrava la viabilitat del desplegament i orquestració d'una 
funció de xarxa virtualizada sobre la plataforma creada en el Laboratori de Referència NFV 
de Telefónica. Aquest exemple de creació i gestió de xarxa, il·lustrat amb el cas d'ús del 
vCPE residencial, mostra la possibilitat de dur a terme desplegaments automatitzats de 
nodes de xarxa virtualitzats i com pot realitzar-se la interconnexió sobre una plataforma 
NFV que permet l'assignació de recursos a màquines virtuals assegurant un alt i predictible 
rendiment, en un dels escenaris de xarxa més exigents i atractius com és el dels límits de 
la xarxa fixa residencial. 
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Figura 8.17- Cas d’ús vCPE residencial de Telefónica 
 
Recentment Telefónica ha llançat a la comunitat de codi obert un software de gestió i 
orquestració OpenMANO. Ha estat validat satisfactòriament amb més de 30 VNF en el NFV 
Reference Lab. Després d'aquesta validació positiva, s'ha alliberat i està disponible amb 
una llicencia Apatxe 2, a través del portal GitHub (github.com/nfvlabs/openmano) perquè 
la comunitat de desenvolupadors i usuaris d’NFV el puguin usar i millorar. 

Es tracta d'un projecte de codi obert, que proporciona una implementació pràctica de 
l'arquitectura de gestió i orquestració NFV (NFV MANO). Actualment aquesta arquitectura 
està sent estandarditzada per l’NFV ISG (Industry Specification Group) de l’ETSI.  

Els mòduls software d'orquestració constitueixen un component clau del laboratori de 
Referència NFV de Telefónica, que porta funcionant des de fa més d'un any. A partir d'ara, 
serà la comunitat oberta (open source) de desenvolupadors qui continuarà  amb l'evolució 
de les seves funcionalitats.  

Aquest laboratori de referència té l'objectiu d'ajudar a l'ecosistema de socis i proveïdors 
d'equips de xarxa a provar i desenvolupar funcions de xarxa virtualitzades, de manera 
senzilla, i a fer-ho amb un entorn d'orquestració neutral referent al proveïdor. També 
pretén proporcionar capacitats d'orquestració avançades, per assegurar un rendiment alt 
i predictible per les VNF.  

Si no hi ha altre remei, la seva finalitat és promoure la interoperabilitat i proporcionar un 
ecosistema més obert, de manera que els proveïdors de telecomunicacions adaptin i 
ampliïn els seus serveis de xarxa d'una manera molt senzilla.  

Amb OpenMANO, Telefónica promou l'adopció d'aquesta tecnologia a través de 
l'alliberament de codi obert, encoratjant així a la indústria i als desenvolupadors software 
a explorar les possibilitats d’NFV. Tot això des d'una proposta dissenyada a través d'una 
arquitectura en capes. 
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Els Mòduls software d’OpenMANO es descriuen a continuació: 

• OpenMANO (el component clau): es tracta de la implementació d'un orquestrador 
de funcions virtualitzades de xarxa, NFV-O (Network Functions Virtualization 
Orchestrator), que permet la creació d'escenaris de xarxa complexos. El mòdul té 
una interfície amb el NFV VIM, a través del seu API i ofereix una interfície 
northbound, basada en REST (openmano API), a través de la qual s'ofereixen els 
serveis NFV incloent la creació i l’esborrat de serveis de xarxa o VNF. 

• OpenVIM: és la implementació de referència d'un gestor d'infraestructura 
virtualitzada NFV VIM (Virtualized Infrastructure Manager), amb suport per un 
rendiment alt i predictible. El mòdul té una interfície amb els nodes de computació 
de la infraestructura NFV i amb el controlador OpenFlow, per proporcionar 
capacitats de computació i d’enrutat així com per desplegar màquines virtuals. 
Ofereix també una interfície northbound similar a OpenStack (openvim API), on 
s'ofereixen serveis cloud millorats en els quals s'inclou la creació, esborrat i gestió 
d'imatges, instàncies i xarxes. La implementació segueix la recomanació NFV-
PER001. 

• OpenMANO-gui: interfície gràfica d'usuari web que interacciona amb la API 
d’OpenMANO de manera senzilla i amigable. Es proporciona a més una interfície 
comandes de línia, pels usuaris més avançats. 

 

8.3 Anàlisi possibles solucions NFV/SDN 

Com s’ha vist en capítols anteriors, NFV i SDN, es consideren diferents però 
complementaris. Primer va aparèixer SDN i dos anys després NFV. 

En l'inici, hi va haver confusió general al voltant de les similituds i diferències entre NFV i 
SDN però ara tots dos estan guanyant tracció en el mercat i pràcticament tots els agents 
principals del sector tenen projectes en marxa, i alguns productes disponibles que s’estan 
fent servir en proves de concepte i desplegament empresarials. 

El camí ha estat una mica més fàcil per NFV, ja que porta alguns casos d'ús convincents 
amb beneficis mesurats fàcilment. La promesa d’SDN és més amplia, però requereix d'una 
major inversió i la recuperació de capital és més lenta. Tanmateix, els proveïdors de 
serveis estan formulant plans per desplegar SDN en conjunt amb NFV. 

L'ETSI NFV ISG ha publicat 17 especificacions sobre NFV, que abasten temes que van des 
de la terminologia de l'arquitectura, fins a servei de mètriques de qualitat, la gestió i 
orquestració (MANO) o proves de conceptes (PoC). 

S'han fet un total de 34 PoC d’ETSI aprovats. Atès que cada PoC ha de tenir la participació 
d'un proveïdor de serveis, el gran nombre de PoC és un punt de prova concreta del nivell 
d'interès en NFV. 

NFV es aplicable a qualsevol pla de processat de paquets de dades i pla de control, tant a 
les xarxes d’operador mòbil i fixes com les dels proveïdors de serveis cloud. 
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Això inclou, encara que no es limita a: 

• Firewalls. 
• Seguretat web. 
• IPS/IDS. 
• Acceleració WAN i optimització. 
• Balancejadors. 
• Router. 
• Router virtualitzat amb funcionalitat DDoS (Distributed Denial of Service). 
• Hubs. 
• Decodificadors. 
• Funcions de valor afegit per a la llar. 
• SBC. 
• Gateways per túnels VPN IPSec/SSL. 
• Servidors cache CDN. 
• Virus scanners. 
• Funcions de xarxa mòbil: IMS, HLR/HSS, MME, SGSN, GGSN/PDN-GW, RNC i 

NodeB. 
• Mesuradors de QoS i ANS. 

 
Dintre d’aquestes funcionalitats , les més relacionades amb l’objecte d’aquest projecte es 
troben en l’equipament on-premises, en la virtualització dels serveis i capacitats que 
actualment requereixen aparells dedicats de hardware a les instal·lacions d’NMH. 
 
Del llistat anterior, el que més s’apropa al projecte de Comunicacions Unificades, per la 
seva vessant d’infraestructura seria el router, afegint a continuació funcions addicionals. 

En aquest sentit, l’ETSI preveu com a cas d’ús número 2 les Funcions de Xarxa Virtuals 
com a Servei (Virtual Network Function as a Service, VNFaaS). Aquesta funcionalitat s’obté  
com a resultat de virtualitzar el router. El tràfic del router de la seu local es gestiona amb 
un switch de nivell 2-3 que proveeix connectivitat física, incorporant més funcionalitats, i 
la xarxa LAN de la seu remota de l’empresa s’estén a la xarxa NFV de l’operador gràcies 
al router virtualitzat. Alguns exemples d’aquestes funcionalitats addicionals serien el 
Routing, terminacions de VPN, suport QoS, DPI, FW i control d’optimització de WAN. Com 
a contrast, les seus sense el router virtual, només tindran els serveis tradicionals.    

 

Figura 8.18: Cas d’ús VNF número 2: VNF com a servei – VNFaaS – 
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Un altre element de la solució relacionat amb el projecte de CU d’NMH que pot evolucionar 
a una infraestructura NFV, seria l’SBC. En la nova solució de CU que vol implantar NMH, 
amb SBC (Acme), s’estableixen rutes NGN cap els SBC de la xarxa d’operador. Donat que 
ja hi ha disponibles en el mercat solucions d’operador d’equipament SBC, tal com es veurà 
en l’apartat 8.4.7 del fabricant Italtel, és probable que en el moment que els operadors 
posin en servei xarxes NFV/SDN, despleguin aquest equipament SBC amb capacitats 
SDN/NFV. De fet, després de l’adquisició d’Acme per part d’Oracle, aquesta última ha 
anunciat la disponibilitat de les funcions d’SBC per operador dintre de la seva proposta 
SDN/NFV. A més, mida que s’estengui a les organitzacions empresarials, segurament els 
fabricants produiran models a escala més reduïda per afegir a entorns d’elements virtuals 
on-premises per les empreses. 

Pel que fa a SDN, l’aplicabilitat dintre del projecte de CU per a NMH es concentra en l’àmbit 
de la infraestructura TI base per les CU, afavorint els avantatges d’aquesta tecnologia, tal 
com hem vist en capítols anteriors en els dos CPD d’NMH i elements de switching de les 
seus. Per tant, NMH hauria de tenir en compte aquesta aproximació en la pròxima 
renovació d’elements dels data centers i switching de forma que es milloressin les 
prestacions d’infraestructura TI que suporten les CU, millorant la qualitat de servei. 

Per exemple, Microsoft en l’intent d’acostar SDN al mercat de CU, a  tret al mercat la seva 
API Lync SDN API. Diversos fabricants SDN, incloent HP, han demostrat la integració amb 
l'API d’SDN per Lync (ara anomenat Skype for Business), i els fabricants de WiFi com 
Aruba Networks s'han diversificat en SDN a través de l'API de Lync. L'API de Lync SDI 
permet a l'aplicació indicar-li a la xarxa que una trucada s’està establint entre dos 
terminals perquè la xarxa es pugui adaptar per donar servei a la trucada. El que falta, 
però, és la capacitat de la xarxa per poder dir-li a l'aplicació de fer ajustos si, per exemple, 
un enllaç s'ha caigut o un nou enllaç està disponible. En aquest cas, si un enllaç s'ha afegit, 
una videoconferència podria passar de definició estàndard a alta definició. 

8.4 Ecosistema fabricants 

A continuació es presenten diversos proveïdors que han presentat solucions NFV a diversos 
fòrums o han anunciat productes, solucions o suport per NFV: 

• Alcatel-Lucent té la seva plataforma CloudBand per NFV que es pot utilitzar per a 
l'estàndard de les necessitats de TI, així com per als proveïdors de servei que 
s'estan movent sobre les xarxes mòbils cloud. D'acord amb Alcatel-Lucent, 
CloudBand suporta tant els clouds distribuïts com el control de la xarxa dinàmic per 
satisfer les demandes de les aplicacions. També optimitza l’operativa de xarxa 
mitjançant l'automatització de la gestió del node cloud, la gestió del cicle de vida 
d'aplicacions, la posada en servei intel·ligent i configuració de la xarxa. 

• Broadcom va introduir una plataforma NFV oberta dissenyada per accelerar la 
creació d'aplicacions NFV a través de processadors SoC (System on Chip). Amb l'ús 
de la plataforma oberta NFV de Broadcom, els OEM i proveïdors dels ecosistemes 
poden migrar funcions virtuals entre plataformes basades en diverses solucions de 
proveïdors. Destinada a proveïdors de telecomunicacions i operadors de xarxa que 
eventualment tendiran cap a una arquitectura cloud d’operadora, el fabricant de 
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xips està col·laborant amb ARM entre d’altres, per desenvolupar un xip de baix cost 
i una plataforma de desenvolupament que suporta específicament NFV. 

• Cisco va crear l’Evolved Services Platform (ESP) com a part de la seva estratègia 
d’NFV que virtualitza funcions a través d'una arquitectura empresarial CSP; abasta 
vídeo, mòbil, cloud i les xarxes fixes. És ETSI NFV (MANO) compatible i inclou 
protocols OpenStack i OpenDaylight SDN. Cisco diu tenir més de 25 proveïdors de 
servei globals que han començat a desplegar elements de la plataforma de serveis 
Cisco Evolved. 

• Dell, membre fundador de la iniciativa CloudNFV, ha construït un ecosistema de 
telecomunicacions que inclou Intel i Red Hat entre d’altres. Durant el MWC, Red 
Hat i Dell van anunciar que col·laboraran en una plataforma NFV per als proveïdors 
de serveis que usen OpenStack. 

• F5 va desenvolupar la seva arquitectura F5 Synthesis per proporcionar una 
plataforma de serveis per ajudar als proveïdors de serveis a escalar de forma 
elàstica les seves xarxes. Els proveïdors es beneficiaran de les tecnologies NFV 
mitjançant l'ús de serveis d'aplicacions definits per software (Software-Defined 
Application Services, SDAS), que de forma intel·ligent combinaran la virtualització, 
escalabilitat, capacitat de programació, orquestració entre d’altres capacitats. F5 
és líder en proporcionar serveis d’aplicació (L4-L7) i té clar que l’adopció d’SDN és 
tot un repte per les organitzacions. Per això, la visió d’arquitectura Synthesis d’F5 
assegura l’operativitat de les capes 4 a 7 amb SDAS i integra i interopera amb una 
varietat de solucions. Mitjançant les API del pla de control (iControl, iControl REST 
I BIG-IQ REST) asseguren la integració amb altres fabricants com Cisco, Microsoft, 
HP i VMware, el que proporciona una pila sencera i una oferta comprensible definida 
sobre software que es pot operar de forma global des de la capa 2 fins a la 7.  

 

Figura 8.19: Esquema de l’arquitectura Synthesis d’F5  

• HP va tenir una forta presència al MWC 2015; la companyia va compartir la seva 
visió i suport a NFV. HP va presentar la seva Arquitectura de Referència OpenNFV 
(NFV RA) que inclou servidors físics, emmagatzematge, xarxes i controladors de 
virtualització per SDN. HP també està obrint OpenNFV Labs per estimular el 
desenvolupament de solucions d’NFV. 

• Juniper Networks va anunciar diverses solucions dins dels seu catàleg de switching 
i routing que incorporen els estàndards oberts d’SDN, així com els serveis que 
funcionen amb el controlador SDN Contrail de Juniper per implementar NFV.  
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• OpenDaylight Project va llançar el seu producte de software Hydrogen dissenyat 
per accelerar la configuració d’SDN i NFV. Els partidaris del projecte inclouen 
proveïdors com Microsoft, IBM, Juniper, Cisco, VMware, Citrix, Dell i Intel. 

• Pluribus Networks va introduir NETvisor com a software hipervisor de xarxa 2.0 i 
la línia de productes Freedom de servidor-switch amb la intenció d'integrar la 
computació, l’emmagatzematge, funcions de xarxa i serveis d’NFV. 

• Red Hat va anunciar que Alcatel-Lucent estava desplegant la Plataforma Red Hat 
Linux OpenStack com la plataforma comuna per a la solució CloudBand d'Alcatel-
Lucent. CloudBand també aprofita una col·laboració prèvia entre Red Hat i SDN 
venture d'Alcatel-Lucent, Nuage Networks, per proporcionar un entorn de 
desplegament que inclou Nuage SDN, Red Hat Enterprise Linux Plataforma 
OpenStack, eines de gestió i emmagatzematge virtuals. 

• Wind River ofereix un servidor de comunicacions de carrier-grade que és un 
servidor d’NFV llest per l’ús, totalment integrat amb funcions complertes. 

Tot i que NFV està guanyant impuls, encara és una tecnologia emergent i solucions 
basades en les especificacions finals encara no estan prou madures i encara els manquen 
un parell d’anys de treball. Com mostra la llista de dalt, hi ha un nombre de fabricants que 
estan treballant per tirar endavant el mercat i ja hi han organitzacions disposades a provar 
aquestes solucions inicials.  

No obstant això, l'adopció generalitzada de solucions NFV pels principals actors globals, la 
majoria dels quals treballen amb ETSI per a establir normes, probablement no passarà 
fins al 2016. 

Per més informació de l’ecosistema de participants en SDN/NFV, es pot consultar en línia 
una guia actualitzada dels principals actors de l’ecosistema SDN/NFV 20 

A continuació es profunditza en les solucions SDN i NFV d’alguns dels principals fabricants 
amb l’objectiu de conèixer amb una mica més de detall com serien les possibles aplicacions 
futures per a NMH en relació al projecte de CU. 

Un dels elements crítics per aconseguir l'agilitat de xarxa per NFV és una creació 
d’arquitectures de xarxa SDN a nivell d'operador. El programa OpenNFV d'HP suporta 
múltiples tecnologies de controlador SDN, i per a aquells proveïdors de servei que busquen 
un enfocament obert, HP ha abraçat el projecte OpenDaylight. Per accelerar el seu 
desenvolupament, HP està augmentant significativament el seu compromís amb 
OpenDaylight SDN. 

Dintre de l’abast d’aquest projecte, el que més s’apropa de l’oferta del fabricant HP, a 
banda del hardware de propòsit general pels servidors, és l'aplicació HP Network Optimizer 
SDN per a Microsoft Skype for Business (Lync) que permet l'aprovisionament automatitzat 
de la política de la xarxa i la qualitat de servei per a proporcionar una experiència d'usuari 

                                                      

20
 The 2015 Guide to SDN and NFV. Part 3: The SDN and NFV Ecosystem. Metzler, Jim. Ashton Metzler & 

Associates. Desembre 2014. 

8.4.1 HP 
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millorada. L'aplicació Network Optimizer proporciona dinàmicament la ruta d'accés 
d'extrem a extrem de la xarxa i la qualitat de la política de servei (QoS) a través del Virtual 
Application Networks (VAN) del controlador SDN HP, el que redueix la necessitat de 
configuració manual, dispositiu per dispositiu, a través de la CLI (Command Line 
Interface), el que simplifica enormement el desplegament de polítiques i redueix la 
probabilitat d'errors humans. 

Proporciona una experiència d'usuari millorada mitjançant la configuració de forma 
dinàmica de la política adequada per la latència i l’ample de banda. També proporciona un 
alt nivell de visibilitat d'aplicacions i política d’automatització de la Qualitat de Servei (QoS) 
amb polítiques en tots els dispositius (dades, veu i vídeo) aconseguint una millor 
experiència d'usuari i reduint els costos operatius. 

 

Figura 8.20- Model HP Híbrid SDN orientat a QoS per UC&C sobre Lync. 

 

Figura 8.21- Implementació de l’aplicació UC&C SDN per Microsoft Lync 
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A més HP ha adquirit ConteXtream, un proveïdor basat en OpenDaylight, fabricant SDN 
carrier-grade per NFV, i fins ara soci d'HP a OpenNFV. ConteXtream ofereix solucions que 
permeten als proveïdors de serveis crear una xarxa més flexible i programable a través 
d'un model d’SDN/NFV. La plataforma oberta de controlador SDN de ConteXtream 
complementarà el coneixement d’NFV d’HP i la seva experiència en telecomunicacions i TI. 

La tecnologia escalable basada en estàndards oberts de ConteXtream ofereix capacitats 
innovadores com per exemple l’encadenament de funcions de servei avançat, i està 
desplegada en importants xarxes d'operadors de tot el món. La tecnologia ConteXtream 
connecta abonats a serveis, permetent als operadors aprofitar els seus servidors de 
hardware estàndard per virtualitzar funcions i serveis, en substitució dels sistemes 
propietaris monolítics. 

 

Figura 8.22- Visió global de l’ecosistema SDN HP 

Un dels nous fabricants que ha arribat en relació amb les funcionalitats de CU i que aprofita 
la potencialitat d’SDN i NFV és Calsoft Labs. 

NFV en Comunicacions Unificades permet als departaments TI de les empreses, proveïdors 
de serveis gestionats i proveïdors de CU com a servei (UCaaS) planificar de forma òptima, 
eficient prestació, controlar i operar de forma segura ecosistemes i infraestructures UC&C. 

Independentment de les xarxes, protocols o dispositius participants individuals que 
s’estiguin utilitzant, NFV ofereix escalabilitat sota demanda, una millor utilització dels 
recursos i protecció de la inversió als proveïdors UCaaS. La integració dels DPI i capacitats 
de monitorització de tràfic de xarxa en dispositius virtuals permet als proveïdors UC&C 
millorar la seguretat, la facilitat d'administració BYOD i millorar l'experiència de l'usuari. 

La proposta NFV de Calsoft Labs en els serveis de CU es basen en la seva experiència en 
les comunicacions unificades, la commutació de nivells L4-L7, DPI, qualitat de servei i 
l'optimització de l'ample de banda, el desenvolupament de dispositius virtuals, 
orquestració i integració amb l'arquitectura de prestació de serveis NFV. Els serveis de 
Calsoft Labs s’adrecen a les necessitats de negocis i tecnologia dels clients a través 
d'aquestes capes: 

8.4.2 Calsoft Labs
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• Virtualització i habilitació Cloud: 
o Desenvolupament d’un controlador d'UC&C centralitzat per a infraestructura 

virtualitzada.  
o Virtualització d'aprovisionament, programació, serveis de directori, control 

de trucades i conferències, gravació i aplicacions d’anàlisis i reports.  
o Integració i proves per clouds privats (VMware, KVM, Xen, Hyper-V) o 

públics (AWS, Rackspace, Azure). 
o Orquestració OpenStack per implementacions de cloud privats, públics o 

híbrids. 
o Desenvolupament escalable, flexible i multi-tenant de la plataforma UCaaS 

de llicències basades en funcionalitats i desplegament en base a llicències. 
o Integració amb el Servei d'aprovisionament i els sistemes de facturació 
o Integració de capacitats de monitoratge del tràfic L4-L7 per permetre el 

compliment polítiques, supervisió QoE, càrrega i assegurament del servei. 
o API web service basada en RESTfull/ SOAP d’interfície amb proveïdors de 

serveis OSS/BSS i usuaris finals, portals d'administració de clients o quadres 
de comandament. 

• Integració de sistemes i proves d'interoperabilitat: 
o Proves i integració del sistema amb diversos dispositius d'accés: mòbil, 

ordinador portàtil, PC, sala i sistemes immersius. 
o Integració amb aplicacions de CU existents com Microsoft OCS/Lync, Skype, 

Cisco, Avaya Aura, Polycom i Alcatel-Lucent OpenTouch. 
o Característica, rendiment i proves de càrrega, Desenvolupament de les 

proves d'automatització (Tcl/Tk, Perl, Python, Java, Shell, C/C ++ scripting) 
o Proves de la interfície d'usuari automatitzada per al navegador web, 

interfícies d'HTML5, Flash/Flex, Silverlight i Qt/GTK+. 

Calsoft Labs treballa de forma activa amb els seus clients i partners per implementar 
estratègies de prova End-to-End per sistemes cloud UC&C. 

  

Figura 8.23- Visió global proposta Calsoft Labs basada en NFV/SDN en l’àmbit UC&C 
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Brocade, a través del concepte que ells anomenen “la nova IP”, pretén adaptar les seves 
solucions als nous temps i col·laborar en la transformació de les xarxes incorporant les 
noves tendències marcades per l’ús de les tecnologies SDN/NFV.  

 

Figura 8.24- Tecnologies de suport per “la nova IP” de Brocade 

De la seva cartera destaca el Controlador Vyatta, que representa el primer controlador 
SDN comercial basat en el codi obert d’OpenDaylight, cosa que li comporta un nombrós 
suport de la comunitat de desenvolupadors de cara a l’evolució i correcció dels problemes.  

El Controlador Vyatta permet als usuaris optimitzar lliurement la seva infraestructura de 
xarxa per fer front a les necessitats de les seves càrregues de treball específiques i 
incorpora orquestració OpenStack i control basat en OpenDaylight pels dispositius de xarxa 
físics o virtuals dels principals fabricants existents en el  mercat. 

  

Figura 8.25- Entorn modular i obert del controlador SDN de Brocade. 

8.4.3 Brocade
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Dins de la seva cartera destaca també el Brocade 5400 vrouter (abans Vyatta 5400 
vrouter) ofereix capacitats avançades d'enrutament i seguretat per als entorns de xarxes 
virtuals i de cloud físics. Permet construir xarxes sofisticades, de diversos nivells dins dels 
entorns virtualitzats, afegint, configurant i movent serveis de xarxa sota demanda. 

Proporciona enrutament avançat per a entorns de xarxa físics, virtuals i de cloud. Inclou 
enrutament dinàmic, enrutament basat en polítiques (PBR), tallafoc statefull, assistència 
tècnica VPN, i la gestió del tràfic en una solució optimitzada per a entorns virtualitzats. 
Totes les funcions es poden configurar a través d'una interfície de comandes en línia (CLI) 
familiar i centrada en la xarxa, una interfície gràfica d'usuari basada en la web, o els 
sistemes de gestió externs utilitzant l'API d'accés remot Brocade Vyatta. 

Compta amb un robust sistema operatiu extensible basat en Linux i és compatible amb 
tots els hipervisors d'ús comú i es pot instal·lar en qualsevol sistema basat en x86 
estàndard. 

En un test realitzat per Telefónica, un router Brocade v5600 va arribar als 80 Gbps de 
throughput sobre un hardware comú (COTS) Intel basat en servidor x86 i una única 
màquina virtual d’un entorn Red Hat KVM. 

Segons va comentar el vicepresident senior de Cisco durant el WMC del 2015, els 
operadors estan interessat en l'ús d’SDN, però no en el nucli de paquets, sinó en els 
elements de xarxa i serveis que es connecten al nucli de paquets, com ara tallafocs, 
balancejadors de càrrega i fins i tot veu sobre la infraestructura LTE. 

Cisco creu que els operadors estan treballant per fer les seves xarxes més flexibles a 
través d’SDN, i allunyar-se dels sistemes de hardware propietari a través d’NFV. Els 
operadors volen incorporar aquesta arquitectura per reduir costos i oferir nous serveis als 
clients amb més rapidesa. 

A tall d’exemple, tant Verizon com AT&T s'han associat amb Cisco com a part dels seus 
esforços SDN. Cisco continuarà incorporant noves versions de hardware i software per a 
la seva línia de productes SDN d'infraestructura centrada en les aplicacions (ACI, 
Application Centric Infrastructure). Això inclourà suport per a la plataforma cloud Azure 
de Microsoft i noves capacitats SDN en de la seva cartera de switch data center Nexus. 

Al mateix temps, Cisco està desenvolupant el concepte Cisco EPN (Evolved Programmable 
Network) que proporciona una innovadora infraestructura de xarxa programable de 
múltiples capes aportant el valor de negoci de connectar els usuaris a les aplicacions. El 
Cisco EPN ofereix una arquitectura de xarxa oberta i programable de múltiples capes que 
permet una nova classe de serveis en el cloud de suport basats en IPv6 i facilita el canvi 
cap a nous models de negoci. S'integra la infraestructura de xarxa, la computació i 
l’emmagatzematge físic i virtual que funciona juntament amb el Cisco Evolved Services 
Platform (ESP) per crear un model operatiu comú, el que permet l'automatització i 
orquestració dels recursos i serveis. Gràcies a l'ús de les interfícies de programació 
d'aplicacions obertes (API) entre totes les capes de l'arquitectura oberta de xarxa de Cisco, 
els operadors de xarxa poden automatitzar una nova classe de serveis en el cloud de 
suport basats en IPv6 a través d’entorns multi-proveïdor i tradicionals. 

8.4.4 Cisco 



192                                                          Viabilitat en l’ús de tecnologies SDN/NFV en projectes de CU 
 

 

 

   

 

Figura 8.26- Xarxa Programable Evolved Cisco 

Un exemple seria l'operador de xarxa que crea una oferta de servei personalitzada 
disponible a través del catàleg de servei actiu. L'operador utilitza la lògica de negoci dels 
mòduls de servei i l'orquestració de recursos per iniciar les màquines virtuals, activar les 
VNF, i dinàmicament crear la cadena de serveis específics a través dels elements físics i 
virtuals de la xarxa programable Cisco Evolved, creant així els vincles apropiats que 
suporten el perfil de servei i dirigir el tràfic dels clients a través d'ells. Un circuit integrat 
d'aplicació específica (ASIC) porta a terme els avenços en les tecnologies SDN i NFV. 

 

Figura 8.27- Serveis virtualitzats de vCPE 

Cisco és compatible amb més de 15 funcions de xarxa virtuals com a part de la seva oferta 
de xarxes definides per software SDN pels operadors. 

La estratègia d'aplicació dels principis SDN de Cisco està movent el control de la xarxa 
centrat en el dispositiu a l'aplicació, d'aquí el nom de la seva solució, ACI (Application 
Centric Infraestructura) 
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Cisco continua liderant la indústria innovant en API obertes i estàndards de la indústria, i 
ara amb un hardware SDN recentment ampliat i nova cartera de software. Cisco ofereix 
automatització i capacitat de programació amb flexibilitat a través d'una àmplia gamma 
de models de desplegament. 

Segons Cisco 21, la seva estratègia SDN i cartera de solucions permeten als clients construir 
xarxes flexibles i àgils que donen suport les seves necessitats de negoci, mantenint al 
mateix temps la protecció de la inversió i reduir el cost total de propietat amb una àmplia 
selecció d'opcions d'implementació. Avui Cisco ofereix la cartera més oberta i més àmplia 
gamma de solucions SDN alhora que ofereix el màxim valor a través de software i la 
diferenciació de hardware: 

• Suporta hipervisor de VMware, Microsoft i Red Hat i proporciona l'automatització 
integral centralitzada virtual de la xarxa i la visibilitat amb Cisco ACI 

• Ofereix programació avançada i automatització mitjançant eines de gestió de 
configuració a través de la seva cartera de commutació de centres de dades 

• Té 2655 equips Nexus desplegats, clients ACI i més de 585 clients APIC. 

Cisco va ser el primer fabricant a afegir vXLAN BGP EPVN dintre del data center amb la 
família de switching Nexus.  

El model de desplegament Cisco amb SDN inclou: 

• Infraestructura centrada en les aplicacions (ACI): Cisco ACI proporciona un 
enfocament SDN totalment integrat per a les empreses i proveïdors de serveis que 
desitgen una solució clau en mà centrada en la seguretat, la gestió centralitzada, 
el compliment i la capacitat d'escalar ràpidament. ACI reuneix aquestes 
expectatives a través d'un model de política centrada en aplicació automatitzada 
amb seguretat integral, al mateix temps que possibilita la integració d'un ampli i 
profund ecosistema de socis oberts. El model de superposició integrada d'ACI 
ofereix suport complet d’entorns físics heterogenis, terminals virtuals i contenidors, 
utilitzant una política consistent, mentre que la gestió centralitzada ofereix una més 
ràpida resolució de problemes de tota la infraestructura. 

• Estructura programable: Per als proveïdors de serveis i els proveïdors del 
cloud/IaaS que volen un enfocament d’estructura programable per SDN, la cartera 
de commutadors Nexus de Cisco Nexus (Nexus 2000, 3000, 5600, 7000 i 9000) 
ara ofereix la flexibilitat, la mobilitat i l'escalat mitjançant una sola xarxa 
heterogènia a través de millores, com ara: 

o Suport per implementacions BGP-EVPN i VXLAN. 
o Implementació i gestió per a entorns existents, ampliant BGP-EVPN 

mitjançant superposició de software. 
o Integració simple amb sistemes de gestió del cloud com OpenStack. 

• Xarxa programable: Noves millores en el sistema operatiu NX-OS que ara ofereixen 
una xarxa programable perquè els clients puguin automatitzar la configuració i la 
gestió de la xarxa aprofitant les eines de Linux, per administrar la computació i les 
xarxes en un model operatiu consistent. 

                                                      

21
 Cisco Extends SDN Leadership; Delivers Customer Choice for Data Center Programmability and Automation; 

Enhances Software and Expands Nexus Portfolio. Press Release. Cisco. Juny 2015. 



194                                                          Viabilitat en l’ús de tecnologies SDN/NFV en projectes de CU 
 

 

 

   

Alcatel-Lucent aposta per NFV amb CloudBand, una plataforma multi-NFV proveïdor que 
està en assajos en xarxes comercials de més de 19 proveïdors de serveis i ha guanyat 
nombrosos premis de la indústria. 

Nuage Networks Virtualized Services Platform (VSP) dóna suport a la creació de xarxes 
programables SDN, adreçades a resoldre els problemes d’escalabilitat i interconnectivitat 
WAN i als data center.  

Alcatel-Lucent (ALU) també té una plataforma de serveis de xarxa NSP (Network Service 
Platform), específicament dissenyada per a les operadores, enfocada a l'automatització de 
serveis i control de la xarxa en temps real i que abarca les capes òptica, Ethernet i IP. 

NSP està pensada per oferir serveis a través de xarxes físiques o virtuals, i fins i tot sobre 
equips d'altres fabricants. També proporciona visibilitat de totes les capes en qualsevol 
moment, la millora de l'automatització d'aprovisionament de serveis multicapa i 
optimització de la xarxa en temps real. Tot això es fa per permetre als operadors activar 
nous serveis de forma més econòmica i més ràpida. 

En la presentació d’NSP (20/05/2015)  22, ALU afirmava que la plataforma enllaça per 
primer cop el buit existent entre l’aprovisionament de serveis i l'enginyeria de la xarxa, 
permetent  que els operadors puguin definir nous serveis i activar-los en temps real. 
Aquesta plataforma està construïda des de zero per aconseguir un producte unificat que 
crea una base d'intel·ligència real de xarxa sobre la qual es pot fer l'automatització en 
temps real, a diferència d’altres solucions SDN disponibles actualment per als proveïdors 
que han adoptat un enfocament parcial o fragmentat. 

NSP és una oferta completament separada de Nuage Networks, que només funciona en 
les capes 2 i 3, no en la capa òptica, i se centra en la virtualització de xarxa. Hi ha una 
sèrie d'elements comuns compartits entre Nuage i NSP, però els dos tenen com objectiu 
abordar diferents parts de la xarxa. 

NSP ofereix un procés simplificat de la descripció a la implementació, el que estalvia temps 
i ajuda als operadors a construir ofertes de serveis més directes. Pel que fa a altres 
opcions, la unificació de que ofereix NSP és un diferencial respecte a altres competidors. 
Per exemple, segons ALU, hi ha bones aplicacions i ofertes de Cisco per a l'optimització 
WAN i el seu servei d’orquestració de xarxa, però són dues solucions separades, i cal 
connectar-los. NSP ha combinat la funcionalitat en una solució unificada que té una mica 
més de varietat i és una mica més senzilla d'implementar. Juniper i Ciena aporten solucions 
que solucionen part del problema però no la problemàtica sencera com fa NSP. 

Seguint en els serveis per a infraestructura d’operadores, Alcatel-Lucent ha presentat una 
nova plataforma de comunicacions anomenada Rapport basada en software donant a les 
empreses serveis de veu, xat, videoconferència i compartició d’arxius a través de qualsevol 
dispositiu connectat. 

                                                      

22
 Alcatel-Lucent is first to unify service automation and real time network control for service providers’ IP and 

optical networks. Alcatel-Lucent. Press Release. Maig 2015. 

8.4.5 Alcatel-Lucent 
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Rapport es pot implementar en qualsevol hardware COTS, amb el software allotjat en un 
cloud privat. Es tracta d’una versió totalment reconstruïda del software Alcatel-Lucent 
d’IMS (IP Multimedia Subsystem, concepte per a xarxes integrades de telecomunicacions 
per facilitar l’ús de les tecnologies basades en IP). 

L'ecosistema basat en NFV està recolzat per més de 800 desenvolupadors i socis. Alcatel-
Lucent pretén facilitar als desenvolupadors la integració de mètodes de comunicació en 
les seves aplicacions, llocs web o dispositius connectats, per permetre a les empreses 
concentrar-se en altres projectes. 

Rapport aborda una cosa que les empreses necessiten, un entorn únic i obert de 
comunicacions en un cloud privat. Encara hi ha reptes reals, tant tecnològics com de 
cultura empresarial, per passar d’una aproximació de comunicacions basades en PBX 
heretades a les aplicacions i serveis de comunicacions allotjats en el cloud de l’empresa.  

A banda de plataformes SDN per les xarxes d’operador, Alcatel-Lucent compta amb un 
servei de router virtualitzat (Virtual Service Router, VSR). És un router IP de frontera 
virtualitzat i altament flexible. Dissenyat i optimitzat per a entorns de servidors x86, el 
VSR està dissenyat per permetre la innovació ràpida de serveis, estendre l'abast del servei, 
obrir nous mercats i accelerar el temps de comercialització. Amb el VSR i una 
infraestructura física homogeneïtzada, els proveïdors de serveis poden reduir els costos 
d'operació. 

Basat en el sistema operatiu del servei de routing d'Alcatel-Lucent (SR OS), el VSR ofereix 
un ampli ric conjunt d'aplicacions i serveis virtualitzats orientats a la QoE i serveis d'alt 
rendiment i escalabilitat elàstica en un entorn x86. El VSR suporta alts nivells de fiabilitat 
i resistència. 

Pel que fa a la part de switching, Alcatel-Lucent compta dins de la seva gamma Omniswitch 
amb una nova generació de switch core amb habilitats per SDN, amb una gran densitat 
de ports, capacitat de switching i velocitats de 10GbE/40GbE, reduint la necessitat de 
sobrecontractació d’equipament i preparant la xarxa per futurs creixements. 

Juniper Networks és un proveïdor de xarxa tradicional que ha agafat amb molta empenta 
NFV. La companyia està creant una plataforma oberta NFV i un ecosistema de socis per 
donar als clients la llibertat de triar els millors elements de cada classe,  garantint una 
solució intel·ligent i altament disponible d’NFV. 
Juniper té una estratègia de producte de tres capes per permetre la transició a NFV en les 
xarxes mòbils. Inclou MetaFabric, la seva arquitectura de data center a la capa 
d’infraestructura; la plataforma Contrail Cloud SDN/NFV a la capa de control; i les funcions 
específiques com ara Firefly Perimeter a la capa de VNF. Juniper s’associa amb empreses 
OSS/BSS i proveïdors externs de VNF per oferir solucions completes de mercat. 

En la frontera de la xarxa, el gateway de control de servei (Service Control Gateway, SCG), 
basat en el router MX-3D, ha integrat L4-L7 DPI/TDF i les polítiques d’interfície Gx/Gy als 
sistemes PCRF i OCS i actua com un punt d'entrada intel·ligent per al trànsit mòbil a 
l’entorn del nucli de servei Gi-LAN. L’SCG utilitza el sistema operatiu propietari de Juniper 

8.4.6 Juniper Networks 
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JunOS i pot operar dins l'arquitectura de data center MetaFabric, dissenyada per optimitzar 
l'assignació de recursos de xarxa a través de múltiples data centers. 

Contrail networking és un controlador SDN/NFV que s'integra amb OpenStack. La 
Plataforma NFV Contrail Cloud compleix amb els requisits ETSI NFV, suporta hipervisors 
de tercers i orquestradors (per exemple, CloudStack i OpenStack), i interopera amb 
OSS/BSS. Juniper també ha desenvolupat una distribució de codi obert, OpenContrail, 
amb Contrail networking preconfigurat. Contrail Cloud, es resumeix doncs com una 
plataforma software basada en OpenStack que fa ús de computació, interconnexió de 
xarxes, emmagatzematge i tecnologia de virtualització per orquestrar i tractar  recursos 
cloud.  

Al mateix temps, Juniper ha desenvolupat aliances amb altres fabricants en l'ecosistema 
NFV, com IBM (orquestrador), Nokia (aplicacions virtuals Liquid Core) i Amdocs 
(OSS/BSS). 

 

Figura 8.28- Plataforma NFV Contrail Cloud de Juniper 

A la capa de VNF, Juniper té solucions per a funcions virtualitzades que poden coexistir en 
entorns de múltiples proveïdors en què els serveis virtualitzats comparteixen VM. La 
primera funció  disponible és Firefly Perimeter, una solució de seguretat en una  màquina 
virtual que combina tallafocs, NAT i enrutament i capacitats de VPN. A més, Juniper ha 
provat més de 20 VNF de tercers per a la compatibilitat amb la solució Contrail Cloud NFV. 

En una xarxa virtualitzada on les funcions ja no estan vinculades als elements 
d'equipament, es demana un nou enfocament de seguretat per canviar les polítiques de 
seguretat i protecció de tallafocs a nivell de màquina virtual. Firefly Perimeter va ser 
dissenyat per complir amb aquest objectiu, alhora que proporciona la flexibilitat i l'agilitat 
necessària per operar en entorns dinàmics i proporcionar el rendiment i la visibilitat que 
els operadors requereixen. 

Juniper Networks està intentant que sigui més fàcil pels operadors i empreses començar 
a treballar amb més rapidesa amb NFV a través de la introducció d'una versió virtualitzada 
del seu router MX Series 3D. 

El Juniper vMX 3D és un router de frontera desenvolupat sobre un software que ofereix 
les mateixes capacitats del seu homòleg amb hardware però pot executar-se en servidors 
basats en x86, el que permetrà als usuaris aprofitar els seus actius de xarxa per impulsar 
ràpidament nous serveis. 
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Amb el router vMX 3D els operadors poden respondre amb més flexibilitat a les creixents 
demandes dels usuaris i posar en marxa serveis més personalitzats amb immediatesa, 
quan els clients els necessiten. S’han agafat totes les prestacions d’un router MX de Juniper 
i s’han optimitzat en un entorn x86, de forma que els proveïdors de servei poden 
incrementar o decrementar serveis amb la rapidesa en què es posa en servei una màquina 
virtual. La combinació de l'escalabilitat dels routers físics tals com el MX, i l'agilitat dels 
routers virtualitzats donaran als proveïdors una xarxa flexible i dinàmica. 

NFV i SDN estan dissenyades per permetre a les organitzacions construir xarxes més 
programables, automatitzades i rendibles amb l’objectiu de satisfer les demandes 
imposades per les tendències de la indústria com ara la mobilitat, el cloud computing, big 
data i la naixent Internet de les coses (Internet of Things, IoT). El pla de control de xarxes 
i tasques com l'equilibri de càrrega i detecció d'intrusions es treuen de costosos equips de 
xarxa com switches i routers i es traslladen en software que es pot executar sobre de 
servidors comuns. 

Tot això ajuda a les empreses, no només als proveïdors de servei que s'ocupen de les 
canviants demandes dels clients sinó també a les empreses que adopten clouds privats i 
híbrids, a crear serveis personalitzats més ràpidament, mantenint els costos sota control. 

Juntament amb la capacitat de funcionar en servidors x86, el router vMX també s'executa 
el sistema operatiu de xarxa JunOS de Juniper, i pot ser orquestrada al cloud per 
OpenStack o pel controlador Contrail de Juniper. 

Italtel va posar al mercat el seu equipament NetMatch-S, primer SBC en mode Cloud que 
fa servir tecnologies NFV i SDN per ajudar als operadors a migrar cap al model cloud. Ha 
estat dissenyat específicament per aquest entorn. 

NetMatch-S tracta i securitza veu, vídeo i sessions IP multimèdia en la frontera de les 
empreses i les xarxes del proveïdors de servei, habilitant la interoperabilitat de xarxa 
gràcies a les seves funcionalitats. 

Gràcies a l'evolució d’SDN, NetMatch-S pot tenir un paper important en el control 
centralitzat de les infraestructures de xarxa IP, el que permet a la xarxa l’administració 
dinàmica i reconfiguració amb estalvis significatius de CapEx i OpEx, la millora de temps 
de comercialització i capacitat de diferenciació de serveis. 

NetMatch-S és un SBC preparat per Cloud. S'aprofita de l'elasticitat del cloud per 
assignació dinàmica de recursos, en funció de les necessitats efectives. NetMatch-S està 
dissenyat per executar-se en diferents hipervisors, com VMware vSphere, KVM, Microsoft 
Hyper-V i pot ser administrat per diferents o múltiples orquestradors cloud com Windows 
Azure, VMware vCloud Director, Microsoft System Center i OpenStack. 

NetMatch-S compta amb una interfície gràfica d'usuari dissenyada per simplificar les 
operacions de configuració, adherint la regla dels tres clics (per trobar qualsevol informació 
amb no més de tres clics de ratolí) i proporcionar assistents per a tasques més comunes. 

8.4.7 Italtel 
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NetMatch-S ha evolucionat fins a convertir-se en una implementació completament 
preparada pel cloud mitjançant l'adopció internament del paradigma cloud i l'explotació 
dels mecanismes dinàmics per a l'assignació de recursos sota la demanda, depenent dels 
requeriments efectius  de gestió de sessió IP. 

Italtel ofereix 3 models de NetMatch-S per a la cobertura completa dels segments de 
mercat; cada model compta amb una plataforma diferent, amb l'objectiu de ser efectiva 
en base al cost per sessió. La gamma de productes NetMatch-S ofereix capacitats que són 
similars però diferenciades en termes d'escala i rendiment. 

Els models disponibles de NetMatch-S són: 

• Performance Edition: basat en 14-slots ATCA (Advanced Telecommunications 
Computing Architecture) 

• Compact Edition: basat en 2-slots ATCA. 

• Lite Edition: modalitat de software pur per plataformes hardware COTS. 

Amb el model "Lite Edition", NetMatch-S és el primer SBC virtualitzat qualificat per 
Microsoft per a la interoperabilitat amb Lync for Business i està en producció en entorns 
virtualitzats. Ja s'ha desplegat tant en Interfícies de Xarxa d’Usuari (User Network 
Interfaces, UNI) com en Interfícies de Nodes de Xarxa (Network Node Interfaces, NNI) per 
les empreses i proveïdors de serveis a la regió EMEA (Europe, Middle Est and Àfrica). 

L’hipervisor utilitzat és VMware vSphere Hypervisor 5.1 i la màquina virtual es basa en el 
sistema operatiu Linux. El vSBC s'executa en dos servidors Cisco UCS B200, amb hyper-
threading habilitat. Cada servidor executa tres màquines virtuals (VM) aplicant tres 
funcions diferents. El nombre de recursos físics necessaris per a una configuració de 
sistema pot ser determinada per aquest mètode següent: 

• Anàlisi, pronòstic, i planificació de les necessitats de capacitat identificant les xifres 
de trànsit com a dades d'entrada. És possible identificar tota la font de senyalització 
i determinar un model basat en el CAPS/SAPS (Call/Session Attempts Per Second), 
Erlang i temps d’espera de la trucada. 

• Capacitats de control de la mèdia sol·licitada: és a dir, pinholing, NAT, 
transcoding/transrating. 

• Identificar les necessitats totals de capacitat per a cada unitat de desplegament de 
components (per exemple, LBF, BCF, BGF, etc) deixant espai per als pics de 
demanda, és a dir, a partir de les xifres del trànsit és possible individualitzar el 
nombre d'unitats BCF i BGF. 

• Identificar el nombre de màquines virtuals que s'afegiran (per cada unitat de 
desplegament) per a la redundància. Per exemple, s’han de desplegar dues VM per 
a cada unitat (actiu i stand-by). 

• Sumar les necessitats totals (per a totes les màquines virtuals) obtenint el nombre 
total de CPU/nuclis, memòria RAM, disc. 

• Assignar VM a HW físic utilitzant diferents HW per a grups redundants. 
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Figura 8.29- Esquemes d’SBC virtualitzats amb contingència 

Un altre objectiu és el desenvolupament i l'aplicació del concepte de "xarxes de serveis 
definits", és a dir, la possibilitat de configurar dinàmicament la xarxa de dades d'acord 
amb les sol·licituds que s’han originat des de la "capa de servei".  

La xarxa virtualitzada d’SBC es complementa amb un node centralitzat, l’i-RPS (Italtel’s 
Routing & Policy Server), proporcionant funcions de control centralitzades. Aplicacions de 
comunicació en temps real són tractades per l’i-RPS sempre que es requereixi una QoE 
específica. En aquest cas, l’i-RPS rep de NetMatch-S, la informació sobre les sessions de 
mèdia per establir, juntament amb els requisits de QoE.  

L’i-RPS manté una descripció de la topologia de xarxa i, mitjançant la informació basada 
en, per exemple, mesures sobre els enllaços de xarxa, regles de política proporcionades 
des de l'exterior, etc., determina les regles de reenviament per a les sessions de mèdia, 
proporcionant instruccions per la xarxa subjacent a través d'un controlador d’SDN.  

 

Figura 8.30- Esquema de relació i-RPS i NetMatch 
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L’i-RPS pot mantenir "portadores QoE virtuals agregades" o "enllaços d'ample de banda” 
que autoritzin l'accés a la portadora virtuals. El controlador de xarxa varia la capacitat 
d'aquests enllaços amb el temps d'acord amb: 

• La topologia de xarxa 
• Mesures de l'enllaç 
• Peticions de senyalització entrants en relació a polítiques establertes.  

 
Sempre que sigui necessari l’i-RPS proporcionarà noves regles de reenviament a la xarxa 
subjacent. 

Arista és un proveïdor de solucions de xarxes centrat en arquitectures cloud. L'empresa 
genera la major part dels seus ingressos de la venda del seu software EOS (Extensible 
Operating Systems) que s'executa en commutadors de data center Ethernet Gigabit 
10/40/100. Disposa de commutadors Ethernet de core que asseguren que el tràfic de 
dades es pot moure a altes velocitats i de manera fiable entre ordinadors, internet, telèfons 
IP, servidors i emmagatzematge. 
 
La solució d’Arista suporta VMware NSX (Nicira), OpenStack i Microsoft System Center per 
l'orquestració i el subministrament ràpid, el que permet la mobilitat de la càrrega de treball 
real i l'aprovisionament automàtic dels commutadors físics. També és compatible amb una 
àmplia gamma de controladors SDN via seves interfícies OpenFlow i Directflow. Aquesta 
plataforma oberta permet als clients utilitzar els productes que volen fer servir per 
personalitzar i optimitzar millor les seves xarxes. 

 

Figura 8.31- Ecosistema EOS amb d’altres fabricants 

Arista, amb el sistema operatiu extensible (EOS) d'alta modularitat, ofereix als clients la 
flexibilitat i escalabilitat que necessiten conjuntament amb el hardware d'alt rendiment 
per a construir data centers cloud escalables. 

EOS està dissenyat per escalar-se i adaptar-se fàcilment a les cada vegada més nombroses 
necessitats demanades pels data centers. La base de clients d'Arista son proveïdors de 

8.4.8 Arista Networks
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serveis cloud de gran escala com Microsoft i Amazon i les institucions financeres que tenen 
alguns dels requisits de xarxa més exigents, tant en termes de rendiment i escalat com 
de necessitat d'agilitat. Mentre que inicialment van començar a treballar en aquests clients 
per disposar dels commutadors amb millors prestacions en velocitat i rendiment 
(mitjançant la utilització dels xips més recents optimitzats mitjançant una programació 
personalitzada), han mantingut i augmentat aquests desplegaments i guanyat nous clients 
oferint el que veuen com el sistema operatiu més flexible i extensible. El seu EOS està 
construït amb una arquitectura modular única que els permet respondre ràpidament a les 
sol·licituds dels clients, incorporant fàcilment eines crítiques (per exemple, visibilitat de la 
xarxa) i garantint la compatibilitat entre totes les generacions d'equips.  

L’arquitectura de software i el disseny de xarxa està pensats per poder evolucionar. El SO 
modular d’Arista té els avantatges de ser extremadament flexible, lleuger i extensible. 
Està construït pensant en els entorns de xarxa altament exigents i dinàmics d'avui, perquè 
en ser modular, ràpidament es pot actualitzar per respondre als canvis o  a les sol·licituds 
dels clients, com noves eines o configuracions de xarxa. Mitjançant la utilització d'una 
arquitectura on el processament del protocol és independent de l'estat del sistema, EOS 
és capaç d'actualitzar un procés individual i que es tingui en compte en la base de dades 
centralitzada en memòria. Això s'oposa a les arquitectures tradicionals, on els processos 
estan interconnectats i els canvis requereixen més temps per propagar-se a través de tota 
la xarxa (implicant un major cost, temps i possibilitat d'error de la xarxa). El seu sistema 
operatiu és modular de manera que és fàcilment actualitzable i compatible a través de 
totes les generacions de hardware anteriors. D’aquesta manera Arista permet mantenir el 
seu sistema operatiu al dia, garantint als clients que les seves compres no quedin 
desfasades amb el temps. 

Segons Morgan Stanley 23, la combinació de sistema operatiu i arquitectura permet Arista 
respondre ràpidament a les necessitats canviants dels clients i les arquitectures de xarxes. 
Un dels seus principals avantatges és respondre amb una gran velocitat a les necessitats 
dels clients (com a resultat del seu sistema operatiu modular). A mesura que la seva base 
de clients de data center comencen a mirar a 25G Ethernet com una velocitat més efectiva, 
des del punt de vista de cost, en la transició de 10G a 100G, Arista està treballant amb 
els seus clients, no només per donar suport a això, sinó també per aconseguir que l’IEEE 
aprovi l'estàndard. Arista també treballa pels clients que busquen la incorporació de la 
tecnologia òptica 100G en els seus data centers i en el suport d’una àmplia gamma de 
factors de forma. Finalment, ja que els clients demanen solucions amb diversos 
controladors de software, ja sigui NSX de VMware o altres empreses de nova creació, 
Arista està oberta per integrar els controladors que els seus clients volen. Aquesta 
extensibilitat i obertura és una part fonamental del seu enfocament i arquitectura, i el gran 
contribuent al seu èxit continu amb les empreses cloud de gran escala. 

Mentre que la indústria s’està movent cap a l'ús del silici comercial, molta gent es pregunta 
per què no utilitzar el hardware comú si tothom està utilitzant els mateixos xips. Per això 
Arista s’ha afanyat a assenyalar que el valor afegit està en l’ús que se’n fa. Per exemple, 
Arista ha reprogramat els seus xips per realitzar funcions de xarxa avançades com 
enrutament vXLAN, optimitzant encara més el seu hardware d'alt rendiment. 

                                                      

23
 Arista Networks: Software-Defined Opportunity;Initiating at Overweight. Faucette,James E; Marshall, Meta A; 

Morgan Stanley&CO.LLC. Juliol 2014. 
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9 Conclusions  
En aquest document s’han presentat diverses alternatives per aconseguir els reptes i donar 
resposta als requeriments d’NMH per a la implementació d’un sistema de Comunicacions 
Unificades. 

Dintre de les alternatives clàssiques, i donant resposta al punt 1 dels objectius definits a 
l’apartat 1.2,  s’han analitzat diverses plataformes arribant a la conclusió que la majoria 
de les funcionalitats de CU requerides per l’empresa NMH, poden ser cobertes per 
qualsevol de les plataformes presentades. 

Això no obstant, s’ha escollit Cisco on-premisses per diversos motius: 

• La modularitat de creixement en l’entorn de videoconferència i el requeriment de 
màxima integració d’aquesta amb el servidor de comunicacions corporatives, fa 
més convenient un entorn homogeni de fabricant, en aquest cas, Cisco. 

• Cisco permet la homogeneïtzació de l’experiència d’usuari, tinguin o no terminal IP 
de la plataforma, mitjançant llicències lliures del client de CU Jabber 4 Everyone 
pels usuaris que resten de moment en aquesta primera fase amb servei de veu 
plataforma Philips. Això permet que comencin a tenir funcionalitats bàsiques de CU 
com són la presència i la missatgeria instantània . 

• L’estructura d’NMH amb dos data centers i infraestructures de virtualització ja 
desplegades, s’adapta a una solució virtualitzada on-premises, de la mateixa 
tecnologia que el switching Cisco dels data centers. 

• Millor adaptació als condicionants de convivència de la solució actual en les seus de 
la XCV i millor entorn de col·laboració (WebEx en el cas de Cisco), així com la 
integració amb el sistema de correu Exchange i aplicatius de negoci. 

L’arquitectura final presentada sobre plataforma Cisco presenta un entorn heterogeni amb 
usuaris que encara estan en la primera fase d’implantació i conserven serveis de la 
plataforma anterior Philips i altres que pertanyen als 200 usuaris inicials amb CU que tenen 
serveis de la plataforma Cisco. A mida que els usuaris vagin passant d’una plataforma a 
l’altre per gaudir de les noves funcionalitats de CU, es podrà anar optimitzant el hardware 
dedicat als routers/gateways. 

El fet que la solució amb la plataforma Cisco pugui estar majoritàriament virtualitzada, 
fent servir infraestructura de xarxa sobre plataformes de computació comercials x86 ja 
assoleix part dels beneficis que aporten la virtualització respecte a l’eficiència i estalvi de 
costos. 

Pel que fa al punt 2 dels objectius definits a l’apartat 1.2, en el capítol 8 s’ha fet un repàs 
a l’estat de l’art de les tecnologies SDN i NFV en el mercat. Hem vist que la carrera cap a 
la virtualització de les xarxes és una marató, no una cursa de velocitat. L’evolució de les 
diferents tecnologies d’interconnexió de xarxes forma part d’aquesta carrera que, per tant, 
haurà de passar per molts estadis. De moment, l'ecosistema està en moviment.  
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Figura 9.1- Virtualització d’elements de xarxa en arquitectura Cisco UCS 

L'adopció d’NFV/SDN serà un procés a llarg termini. L'àmbit de les tecnologies de la 
transició a NFV i xarxes basades en virtualització pot ser similar a la transició que s'ha 
produït en els últims 15 anys de la commutació de circuits i tecnologies basades en TDM 
cap a les tecnologies basades en commutació de paquets. 

 

Figura 9.2- Evolució del desenvolupament de tecnologies d’interconnexió de xarxes 

Es creen i desapareixen molts fòrums. Els fabricants presenten les seves aproximacions. 
Les operadores demanden una oferta oberta, multi-proveïdor i que s'adapti a les seves 
necessitats.  

Nous agents del món TI s'aproximen al món de la xarxa amb la seva experiència en l'àmbit 
del cloud. També empreses de nova creació i start-ups veuen possible entrar a formar part 
d'una proposta de valor nova.  

I mentre, la virtualització segueix el procés natural de qualsevol cicle de maduració 
tecnològica. Ens trobem en les fases inicials. De moment, ja s'ha demostrat que 
tècnicament és possible virtualitzar funcions de xarxa i moltes operadores estan 
presentant els seus resultats i tenen plans de desplegament més o menys avançats.  

La situació actual, més enllà de les proves de concepte i pilots, mostra exemples 
d'operadores que han introduït ja equipament de propòsit general a la xarxa i que ho han 
incorporat en el seu negoci. 

Tenint en compte la mida de la transició i tot l’equipament propietari que encara està 
desplegat, encara és aviat per SDN i NFV. Tothom coincideix que val la pena donar el pas, 
que té un benefici econòmic i les empreses prendran el camí d’SDN/NFV tant com sigui 
possible. Però, al mateix temps, encara s’han d’operar molts routers hardware, una 
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enorme quantitat d'infraestructura de transport, infraestructura sense fils... La 
infraestructura desenvolupada en els darrers 30 anys encara necessita ser gestionada. 

Molts operadors creuen que NFV es pot utilitzar d’entrada per a les funcions del nucli de 
paquets de xarxa mòbil per 3G i EPC (Evolved Packed Core). Els operadors LTE creuen que 
mentre que les funcions bàsiques de paquets encara han de residir en els routers, les 
altres funcions auxiliars que s'han afegit als routers amb el temps són bones candidates 
per NFV. Podem mantenir BNG (Broadband network Gateways), tallafocs, IDS (Intrusion 
Detection System), optimitzadors de WAN, i altres funcions de servei separades i utilitzar 
el router físic per simplement per la transferència de paquets. 

Aplicar els paradigmes NFV i SDN a les infraestructures existents dels proveïdors de servei 
pot requerir actualitzacions d’arquitectura desafiants, així com els canvis radicals en els 
models de serveis i procediments d'operació. D'altra banda, els serveis prestats per les 
xarxes de telecomunicacions són molt diferents de les aplicacions estàndard de TI que 
s'executen en el cloud, en termes de la disponibilitat de carrier-grade i rendiments de 
processament de throughputs aconseguits amb dispositius especialitzats com ara unitats 
de processador de xarxa (NPU) i/o DSP. L'evolució dels components de hardware pot 
originar millores significatives en el processament i el rendiment d'emmagatzematge, així 
com l'estalvi de consum d'energia corresponent, a través de la reducció del nombre de 
nodes de servidor necessaris per implementar un servei. L'ús de les infraestructures 
virtuals també permet la integració de múltiples dispositius virtuals de diferents proveïdors 
amb diferents HW/hipervisors, utilitzant un enfocament de "mix & match", i evitant així 
que els proveïdors de serveis quedin lligats a un fabricant específic. 

La implementació d’NFV també incorre en altres riscos ben definits, per exemple, la 
escalabilitat per tractar les demandes de la xarxa; gestió de TI i recursos de la xarxa per 
suportar el desplegament de serveis de connectivitat de xarxa i funcions de xarxa (NF); el 
tractament de les incidències i de gestió de la xarxa; compatibilitat del OSS/BSS en 
situacions de migració del sistema; interoperabilitat necessària per aconseguir la oferta  
de serveis extrem a extrem, incloent la QoS.  

Com s’ha vist en el present document, a nivell mundial els operadors s'estan movent cap 
a NFV ràpidament tenint en compte que és una indústria que tradicionalment es pren el 
seu temps. Fins al moment, el Grup d’especificació de la Industria NFV de l’Institut Europeu 
de Normes de Telecomunicacions (ETSI) ha lliurat llibres blancs i nombrosos casos d'ús 
des de que es va impulsar el concepte d’operador la tardor de 2012. Per garantir que 
l'impuls continua, l’NFV ISG ha estat l'encarregat de treballar més enllà del seu límit 
original de dos anys, amb un enfocament específic en abordar les barreres a la 
interoperabilitat. A l’ETSI es poden veure estat dels PoC (Proof of Concept) programades, 
encara en estat molt inicial de proves (nfvwiki.etsi.org/index.php?title=PoCs_Overview).  

NFV és una bona estratègia a curt i mig termini, però l'estratègia a llarg termini és 
realment la transformació completa del software d’operador més enllà dels OSS i BSS 
monolítics i propietaris basats en mòduls sobre hardware específic cap a una gestió  
veritablement modular definida per software.  

Pel que fa al punt 3 dels objectius definits a l’apartat 1.2, l’aplicació de tot el que s’ha vist 
en el capítol 8 dins de l’abast del projecte de CU d’NMH, les parts més properes a SDN i 
NFV no afecten pròpiament a la part de CU sinó que van més orientades  a la part 
d’infraestructura base que serveix com a suport de les CU. 
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Es podria plantejar passar d’una arquitectura diferenciada per serveis a una estructura 
centralitzada que permeti QoS amb tots els elements que composen la solució a nivell 
d’infraestructura (routers, switch) tant a nivell de client, com d’accés i core d’operador 
fent possible el vídeo i la col·laboració de CU. 

 

Figura 9.3- Transició d’una arquitectura diferenciada cap a una integrada virtualitzada 

 

Dintre d’aquesta arquitectura virtualitzada, un dels elements que podria aplicar-se al cas 
d’NMH seria el servei de router virtual amb funcionalitats afegides. D’aquesta forma, els 
equips enrutadors de les seus d’NMH passarien a tenir hardware dedicat per router, WAN, 
firewall, balancejadors de càrrega a tenir una plataforma virtualitzada amb funcions 
addicionals (SBC, Firewall)  
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Figura 9.4- Evolució del concepte vCPE 

Una altra opció per aplicar SDN/NFV seria amb un servei cloud d’operador que 
proporcionés, els serveis de vCPE des de la xarxa, tot i que encara no hi ha cap disponible 
en el mercat de CU com el que precisa NMH, tal com es visualitza en la figura: 

 

Figura 9.5- Arquitectura cloud operador NFV/SDN  

Des del punt de vista d’NMH, s’hauria d’avaluar la tecnologia SDN a l’hora de renovar 
l’equipament de la gamma Cisco Nexus actual en els data centers per tal de veure si 
l’aporta beneficis l’ús d’aquesta tecnologia. El mateix es podria aplicar al moment de 
renovació dels commutadors de les seus remotes, tot i que la recomanació seria esperar 
encara 2-3 anys fins que el mercat maduri més. 

SDN podria aportar a NMH una gestió centralitzada de la QoS necessària per les aplicacions 
de CU. SDN pot permetre el diàleg dels plans de control centralitzats per software amb les 
aplicacions de CU, tal com es va mostrar en capítols anteriors amb l’API de Microsoft for 
Business i una arquitectura SDN d’HP. Això contrasta amb la configuració actual de forma 
manual de les xarxes de provisió d'avui en dia, sobre una base de quadre per quadre a 
través d'interfícies de línia de comandes  propietàries. 
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Els usuaris de CU podrien trobar que depenent del moment i del dia, la qualitat de les 
seves trucades de vídeo pot ser més bona o més dolenta i s’hauria d’investigar 
manualment per descobrir que hi ha algun element que té una configuració modificada 
que afecta a les CU.  

El fet que l’aplicació pugui parlar directament amb l’estructura de xarxa i aquesta es 
reconfiguri de forma automàtica per proveir la millor experiència d’usuari, és un canvi de 
paradigma molt significatiu per avançar en l’adopció d’SDN dintre dels projectes de CU, 
tenint en compte la gran diversitat de dispositius (smartphones, terminals fixes, 
softphones) i les formes de connectivitats (en mobilitat, WiFi) que poden fer un tractament 
automàtic i àgil per les comunicacions d’àudio i vídeo. 

Tot i que encara no estan totes disponibles comercialment dintre del territori d’NMH, la 
futura evolució a SDN i NFV d’NMH podria afectar als següents elements de servei, tal com 
es comentava abans: 

 

Figura 9.6- Elements d’arquitectura de CU d’NMH que podrien migrar a NFV/SDN  

Com a conclusió final, vist l’estat de l’art actual de les tecnologies SDN/NFV i l’oferta de 
plataformes tradicionals en el mercat, es pot assegurar que encara hi han gran reptes 
reals, tant tecnològics com de cultura empresarial per passar d’un enfocament de 
comunicacions basades en PBX heretades on-premises, a les aplicacions i serveis de 
comunicacions allotjats en el cloud del proveïdor de serveis, pas previ per a l’adopció de 
serveis NFV/SDN d’operador per part de les organitzacions empresarials. I si la indústria i 
els usuaris finals aconsegueixen d’una forma senzilla d’aconseguir les eficiències i beneficis 
que aporten SDN/NFV per un altre mètode, com ja estan fent ara parcialment aprofitant 
la virtualització dels elements de la solució sobre hardware comú, aquest mètode pot 
acabar per imposar-se, tal com ha succeït en el passat en d’altres tecnologies en 
competència (vídeo Beta/2000 versus VHS o adopció de xarxes d’MPLS versus ATM). 
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