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Tema / Titulo

Kamailio-KSIPADP: Suporte a ambientes cloud e kubernetes e evolução para SaaS. 

Contexto

Kamailio SIP Adapter (KSIPADP) é responsável por integrar os na rede SIP do operador, podendo ser usado como SIP Registrar Application Servers 
e capaz de implementar normalização SIP, assim como definir regras de roteamento SIP.

A sua instanciação obriga a que sejam necessários servidores físicos ou virtuais dedicados, em muitos casos sobredimensionados para as 
expetativas de utilização. Num mercado cada vez mais competitivo é determinante a utilização eficiente dos recursos e que estes se adaptem às 
necessidades em cada momento. Assim, pretende-se que o KSIPADP evolua, no que diz respeito à sua instanciação para cenários de   (dcloud-based
ocker e kubernets) e que incorpore mecânicas SaaS.

Objetivos do Projeto

Este projeto tem os seguintes objetivos:

Evolução da arquitetura tradicional para uma arquitetura cloud (micro serviços).
Instanciação em infraestruturas cloud-base em modelos tipo SaaS (Software as a Service).
Elasticidade automática de instanciação para responder de forma dinâmica ao aumento / diminuição de tráfego.

Aspetos Inovadores

Arquiteturas cloud-based e Docker/kubernetes
SaaS

Ferramentas a utilizar

Ferramentas que fazem parte do processo de desenvolvimento: JIRA, WIKI, SVN
Linux, Schellscript, Docker, Kubernetes

Referências Bibliográficas

https://www.kamailio.org/
https://www.docker.com/
https://kubernetes.io/

https://wiki.ptin.corppt.com/display/~virgilio-a-cunha
https://www.kamailio.org/
https://www.docker.com/
https://kubernetes.io/


Atividades

Estado da arte em cloud support, SaaS 
Estudar as funcionalidades do KSIPADP
Evolução do KSIPADP para instanciação em cloud
Instanciação do KSIPADP em infraestrutura cloud e docker/kubernetes
Testes de desempenho, redundância e resiliência
Elaboração de documentação de projeto
Elaboração do relatório final

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
Conhecimento/vontade de aprender do protocolo SIP
Conhecimentos de Linux 

Orientador (nome e email)

Virgílio André Mendes Cunha - virgilio-a-cunha@alticelabs.com

Para concorrer podes enviar a tua candidatura, envia email para o Programa :    GENIUS genius@inova-ria.pt
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