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Tema / Titulo

SIP Orchestrator to deploy highly scalable voice application on Kubernetes

Contexto

A Altice Labs, enquanto empresa fornecedora de soluções de  IP (VoIP) e  UC), tem acompanhado a Voice over  Unified Communications (
necessidade e evolução do processo de virtualização dos componentes de rede (Network Functions Virtualization - NFV) e a respetiva instanciação 
em ambiente , acompanhando desta forma a necessidade de dar resposta às solicitações do mercado nesta área.Cloud

Até agora, a Altice Labs tem integrado as suas soluções de serviços de VoIP e UC em redes do domínio do operador, com recurso a infra-estrutura 
do próprio Operador, em que os aspetos de Acesso e Controlo (em sinalização e media) estão contidos no domínio do Operador que no domínio de 
integração SIP é feito com recurso a uma solução Open-Source Kamailio responsável pela adaptação protocolar SIP.

Com o novo paradigma de instanciação de soluções na Cloud, pretende-se evoluir estas mesmas soluções, no que diz respeito à sua instanciação 
para cenários de   (docker e kubernets) e que incorpore mecânicas SaaS.cloud-based

ou algo mais "concreto e objetivo"

Atualmente a Altice Labs dispõe de uma solução IVR, para atendimento automático de chamadas.

Esta solução, que utiliza a sinalização SIP, é composta por um componente que permite o balanceamento das chamadas pelos vários open-source 
nós que podem atender as chamadas.

A evolução dos produtos e soluções para o ambiente cloud é cada vez mais uma inevitabilidade,e por esse motivo pretende-se evoluir este 
componente para operar neste ambiente.

Objetivos do Projeto

Pretende-se, com este projeto, avaliar e implementar os requisitos de sinalização (SIP), de media (RTP) e de segurança que permitam posicionar as 
soluções da Altice Labs  em cenários de integração na Cloud.

Este projeto tem os seguintes objetivos:

Evolução do componente de balanceamento de chamadas para uma arquitetura cloud (micro serviços).

https://wiki.ptin.corppt.com/display/~FVieira


Incorporar funcionalidades de controlo de media ( RTP Proxy , RTP Engine )
Incorporar funcionalidades de elasticidade automática de instanciação para responder de forma dinâmica ao aumento / diminuição de 
tráfego.
Instanciação em infraestruturas cloud-base.

Aspetos Inovadores

SIP
Cloud / Kubernets

Ferramentas a utilizar

Kamailio 
openSIPS
RTP Engine / RTP Proxy
Phyton 
Docker e Kubernets 

Referências Bibliográficas

https://www.kamailio.org
https://www.kamailio.org/docs/modules/4.4.x/modules/rtpengine.html
https://www.lua.org/
https://www.docker.com/products/kubernetes
https://www.voip-info.org/sip-security/

Atividades

Para este projeto estão previstas as seguintes atividades:

Estudo dos protocolos SIP e SDP
Estudo de mecanismos de segurança em redes VoIP e UC
Estudo das Frameworks Kamailio, OpenSips e RTP Engine / RTP Proxy
Desenvolvimento de protótipo da solução e prova de conceito
Desenho de solução de redundância, resiliência e escalabilidade para ambientes kubernets
Implementação da solução proposta 
Estudar e aplicar técnicas de desenvolvimento de micro serviços e deploy em ambientes kubernets
Testes de desempenho, redundância e resiliência
Elaboração de relatório

Competências Chave Requeridas

Disponibilidade e motivação para aceitar novos desafios
Assertividade na discussão de conceitos, arquiteturas e tecnologias
Conhecimentos na área de programação e arquitetura de sistemas
Conhecimento/vontade de aprender arquitetura de sistemas cloud-based e docker/kubernets
Conhecimentos/vontade de aprender na área de SaaS
Conhecimentos/vontade de aprender na área de redes IP e soluções VoIP (SIP, RTP)
Conhecimentos em programação Scripting
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