
 

 

 

  

Universitat Oberta de Catalunya 

Migració d’un CAU 
a Veu IP 
Àrea d’Integració de Xarxes Telemàtiques 

 

Ayala Villuendas, David 
UOC. TFC. Curs 2011-2012 
Consultor: Antoni Morell Pérez 
 
 



David Ayala Villuendas 
UOC. TFC. Curs 2011-2012 

Consultor: Antoni Morell Pérez 
 

Universitat Oberta de Catalunya  2/94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migració d’un CAU a Veu IP per David Ayala Villuendas sota llicència Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License. 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


David Ayala Villuendas 
UOC. TFC. Curs 2011-2012 

Consultor: Antoni Morell Pérez 
 

Universitat Oberta de Catalunya  3/94 

 

 

Índex 
 

1.Introducció.......................................................................................................................... 5 

1.1-Justificació del projecte .............................................................................................. 5 

1.2-Objectius del projecte ................................................................................................ 7 

1.3-Àmbit d’aplicació ........................................................................................................ 7 

1.4-Planificació .................................................................................................................. 9 

1.5-Comparativa solucions PBX ...................................................................................... 11 

2-Que és la Veu IP? ............................................................................................................. 15 

2.1-Una mica d’història ................................................................................................... 15 

2.2-Com funciona ............................................................................................................ 16 

2.3-Protocols .................................................................................................................... 16 

2.4-Còdecs........................................................................................................................ 20 

3-Arquitectura del sistema ................................................................................................. 22 

3.1-Maquinari .................................................................................................................. 22 

3.2-Sistema Operatiu ...................................................................................................... 26 

3.3-Asterisk ...................................................................................................................... 27 

4-Disseny de l’entorn .......................................................................................................... 28 

4.1-Clients fixes................................................................................................................ 29 

4.2-Clients softphones .................................................................................................... 31 

4.3-Clients mòbils ............................................................................................................ 34 

5-Posada en funcionament ................................................................................................. 37 

5.1-Proves funcionals ...................................................................................................... 37 

5.2-Proves entorn real .................................................................................................... 39 

5.3-Conclusions................................................................................................................ 41 

  



David Ayala Villuendas 
UOC. TFC. Curs 2011-2012 

Consultor: Antoni Morell Pérez 
 

Universitat Oberta de Catalunya  4/94 

 

 

 

6. Valoració pressupostària ................................................................................................ 42 

7. Bibliografia ....................................................................................................................... 43 

8. Annexes............................................................................................................................ 44 

8.1- Integrated Lights-Out 2 d’HP................................................................................... 44 

8.2- Instal·lació CentOS ................................................................................................... 47 

8.3- Instal·lació Asterisk .................................................................................................. 63 

8.4-Fitxers de configuració ............................................................................................. 86 

  



David Ayala Villuendas 
UOC. TFC. Curs 2011-2012 

Consultor: Antoni Morell Pérez 
 

Universitat Oberta de Catalunya  5/94 

 

1.Introducció 
 

1.1-Justificació del projecte 

 

Aquest projecte està pensat per la millora en l’atenció telefònica en el Centre 

d’Atenció a l’Usuari dels Serveis Informàtics de l’Institut Català de la Salut, a la 

demarcació del Camp de Tarragona, que engloba l’Atenció Primària i l’Hospital 

Universitari Joan XXIII de Tarragona. 

Partim d’una situació inicial on es dóna servei telefònic a través d’un sol número a 

mode de centraleta, amb la possibilitat de fer desviaments de trucades, o també de 

redireccionament en cas d’estar comunicant. Donada aquesta situació, ens trobem que 

en nombroses ocasions l’usuari que truca es troba amb el telèfon ocupat, i ha de 

tornar a trucar passada una estona per veure si aconsegueix comunicar-se. Una vegada 

atesa la trucada des de l’extensió principal es pot fer una transferència a una de les 

altres extensions internes per atendre a l’usuari que té una necessitat.  

Una alternativa viable a aquest problema seria la implantació d’una centraleta 

telefònica de Veu IP, potenciant al màxim els recursos que ens ofereix, com deixar a 

l’usuari en espera, informar-li del temps promig en ser atès, oferir-li la possibilitat de 

deixar un missatge, desviar la trucada en funció del tema, monitoritzar els trams 

horaris de més afluència. 

Per dur a terme aquesta implantació analitzarem les diferents solucions que ens 

ofereix el mercat en temes de telefonia IP, predominant pel seu cost la solució 

Asterisk, en ser Open Source. 

El projecte consistirà en la instal·lació d´un sistema operatiu linux, sobre una màquina 

que farà de servidor, on tindrem connectada la targeta PBX1 de Veu IP. Posteriorment 

a la preparació del servidor, configurarem la targeta amb el programari necessari per 

poder fer el control telefònic, enregistrar el detall de les trucades en una base de 

dades per la seva posterior explotació i aprofitar els avantatges que ens ofereix la 

solució de Veu IP respecte a una centraleta tradicional. 

 

 

                                                           
1
 Private Branch Exchange és una central telefónica connectada a la xarxa pública de telefonia amb la 

capacitat de gestionar les trucades i que a més afegeix opcions addicionals en la gestió de les mateixes.  
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A la banda dels clients de Veu IP ens trobarem amb tres possibles escenaris, el primer 

consistirà la configuració dels telèfons IP que rebran el major nombre de trucades; el 

segon en la instal·lació d’un Softphone2 a les estacions de treball dels tècnics i la seva 

configuració; en tercer terme tindrem la configuració dels telèfons mòbils dels tècnics 

per tal de disposar de servei telefònic quan estan fora del seu lloc de treball, aprofitant 

la wifi. 

 

Per tant, el nostre entorn estarà definit per 2 telèfons IP que rebran el major volum de 

trucades, on sempre acostumen a estar disponibles persones. També disposarem de 

softphones instal·lats a tots els ordinadors del departament, per tal de poder passar 

una trucada per realitzar alguna aclariment o bé per a que els tècnics es puguin 

comunicar amb els usuaris per les incidències. A més, qualssevol tècnic que ho 

necessiti, es podrà configurar al seu mòbil personal el programari per poder realitzar o 

rebre trucades quan estigui fora del seu lloc de treball. 

 

A la banda del servidor també gestionarem els missatges que rep l’usuari al trucar al 

Centre d’Atenció a l’Usuari en funció del dia de la setmana i l’horari en que ens 

trobem. Definirem uns temps d’espera i una música mentre els agents disponibles 

estiguin ocupats. 

  

                                                           
2
 Softphone és un programa amb la capacitat d’emular un telèfon convencional connectant-se a una 

centraleta de Veu IP. Acostumen a treballar mitjançant el protocol SIP o H323. 
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1.2-Objectius del projecte 

 

 Millorar l’atenció al client 

 Millorar la informació rebuda pels clients 

 Augmentar la capacitat de gestió de trucades 

 Poder extreure informació estadística 

 Afegir mobilitat als llocs de treball 

 Reduir la facturació telefònica 

 

1.3-Àmbit d’aplicació 

 

L’Institut Català de la Salut, empresa pública adscrita al Departament de Salut, és el 

proveïdor públic de serveis sanitaris més gran de Catalunya. Amb una plantilla de més 

de 41.000 professionals, l’ICS presta atenció sanitària a gairebé sis milions d’usuaris, 

xifra que suposa el 75,5% del total d’assegurats a Catalunya.  

 

Actualment, l’ICS gestiona 8 hospitals de referència dins la xarxa hospitalària 

d’utilització pública (el 32% dels llits hospitalaris públics); 285 equips d’atenció 

primària (inclosos tres equips d’atenció primària d’aliances estratègiques); 38 centres 

d’especialitats extrahospitalàries; 24 unitats territorials d’atenció continuada i 

urgències d’atenció primària (ACUT), que presten atenció mitjançant 159 dispositius; 

35 serveis d’atenció a la salut sexual i reproductiva; 13 serveis de laboratori clínic, 5 

dels quals estan integrats en dispositius territorials amb l’hospital de referència; 31 

serveis de diagnòstic per la imatge; 19 serveis de rehabilitació; 14 unitats PADES; 8 

serveis de salut mental, 2 de les quals són d’atenció infantil i juvenil i 2 més d’atenció i 

seguiment de les drogodependències, i 3 serveis de salut laboral.  
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La gestió de l’ICS està subdividida en gerències territorials que constitueixen els 

màxims òrgans de direcció i gestió del conjunt de centres, serveis i institucions 

sanitàries en la delimitació territorial corresponent. En el nostre cas particular 

parlarem en tot moment de la Gerència Territorial de l’ICS Camp de Tarragona i més 

concretament la part de territori que gestiona, formada per la Direcció d'Atenció 

Primària Camp de Tarragona i l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII. 

 

La Direcció d'Atenció Primària Camp de Tarragona està composada per dos serveis, el 

de Tarragona-Valls i el de Reus-Altebrat, que ofereixen assistència sanitària formant 

fins a 20 Equips d’Atenció Primària repartits pel territori. 

 

Per altra banda, tenim l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII, que aporta 

Atenció Especialitzada, amb una cabuda de 346 llits per ingressos, 12 quiròfans i 56 

boxs d’urgències. 

 

El Departament d’Informàtica de l’ICS Camp de Tarragona dóna servei a prop de 4.000 

professionals que treballen en aquesta demarcació, atenent en molts casos un suport 

directe mitjançant l’atenció telefònica i el control remot en els equips clients.  

 

 

 

 



1.4-Planificació 

 

El pla de treball quedarà dividit en temps de la següent forma: 

 

Figura 1: Pla de treball del projecte 1/2 
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Figura 2: Pla de treball del projecte 2/2 
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1.5-Comparativa solucions PBX 

 

A l’hora d’escollir un programari que ens pugui servir per donar servei al nostre 

servidor, tindrem en compte la versatilitat del sistema, així com la possibilitat de 

modelar-lo de la manera més còmoda per la integració als llocs de treball. Analitzant 

les possibles solucions ofertes s’ha triat 3 de les més esteses entre la comunitat 

d’Internet, sent similars en el funcionament, encara que amb diferències prou evidents 

entre elles. A continuació les detallem: 

 

3CX  

En funcionament des de l’any 2006 també incorpora les capacitats d’un servidor de 

VeuIP amb la particularitat que és específic per sistemes operatius Windows. 

La seva llicència és propietària, per tant és un producte que no podem adaptar si les 

nostres necessitats són molt particulars. El seu principal ús és com a centraleta 

telefònica. Seria recomanable per a instal·lacions on tinguem servidors Windows.  

A la seva plana web podem veure que existeixen dos tipus de solucions 3CX, la gratuïta 

i la comercial. Entre les principals característiques respecte a altres productes tenim:  

 Fàcil maneig de les extensions gràcies a una consola web centralitzada 

 Integració amb productes de virtualització com Hyper-V o VMware 

 Integració amb Microsoft Outlook 

 Fàcil implementació amb les plataformes .NET 

 

Al ser tot en versió Windows, és més senzill d’implantar per una persona sense 

experiència en altres sistemes operatius. Defensen la usabilitat com la seva eina forta, 

ja que tot està preparat per seguir un assistent sense tindre gaires coneixements de la 

eina. 

 

Disposa també de versions per dispositius mòbils tant en la plataforma Android com 

en iPhone. Un altra opció disponible i també gratuïta és la d’obtenir un softphone per 

a plataformes Windows, que també ofereix compatibilitat amb altres centraletes com 

Asterisk.   
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Kamailio  

Abans conegut com OpenSER, porta en funcionament des de l’any 2005, és un servidor 

de VeuIP i de missatgeria instantània, pensat per a sistemes operatius Linux. La seva 

llicència es GNU-GPL3. 

Està dissenyat per funciona en petits dispositius com routers ADSL, o també en grans 

instal·lacions que donin servei a milers d’usuaris. Podem obtenir el seu codi font del 

repositori oficial. 

Entre les seves característiques principals podem destacar: 

 Servidor d’aplicacions SIP 

 Flexibilitat d’adaptació ja que els seus fitxers binaris estan dividits en mòduls i 
podem triar quins ens interessen. 

 Suporta comunicacions via UDP, TCP, SCTP i TLS. Treballa tant amb IPv4 i IPv6. 

 Compatible amb diferents bases de dades que actuïn de backend.  

 Incorpora APIs d’extensió en Perl, Java o Python. 

 Suporta nodes distribuïts geogràficament per poder balancejar càrregues. 

 Monitorització de servidor via SNMP 

 

Figura 3: Principals característiques de Kamailio 

  
                                                           
3
 GNU-GPL és un tipus de llicència de software gratuïta, iniciada per Richard Stallman dins del projecte 

GNU a l’any 1989 
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Asterisk 

Creada per Mark Spencer de l’empresa Digium a l’any 1999, sota llicència GPL, i pensat 

per a sistemes operatius Linux, encara que avui en dia és compatible amb molts altres. 

Proporciona serveis de telefonia i serveis de VeuIP. El seu nom té origen en el símbol 

que té el mateix nom “*”. Avui en dia és el software PBX més extens a tot el món. 

 

Asterisk té un repositori públic de totes les seves actualitzacions, i en ser de codi obert, 

tothom pot afegir-hi millores. La majoria del seus mòduls estan escrits en C, encara 

que per facilitar la comunicació amb altres sistemes podem fer comunicació a través 

de sockets TCP, també coneguts com AGI (Asterisk Gateway Interface) 

 

Incorpora també l’anomenat Dialplan que mitjançant les seves opcions ens permet 

configurar les rutes que volem que segueixi una trucada. També podem generar 

patrons de comportament en funció del número que truca o de l’horari en que ho fa.  

 

L’avantatge principal i que ha fet que Asterisk s’estigui convertint en un sistema de PBX 

força utilitzat és la diferència de cost amb altres PBX. A més Asterisk ofereix gran 

quantitat de funcionalitats i té suport als protocols més utilitzats, com són SIP, H.323 i 

IAX. També es pot utilitzar mitjançant targetes FXS o FXO per connectar una línia 

externa a la xarxa interna de telefonia. 

 

Al tindre una forta comunitat al darrere i un equip de programació que dóna suport a 

les noves versions i modificacions, sembla una eina estable i amb un futur consolidat. 

Asterisk ofereix versions Long Term Support (LTS) i com podem observar a la seva 

plana web amb una intenció de futur bastant clara. 

 

Com a mostra de la progressió de versions podem veure el següent gràfic: 
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Figura 4: Versions d’Asterisk i periodicitat 

 

És sobretot per aquest motiu que ens decantarem per escollir la opció d’instal·lar 

Asterisk 1.8 LTS al nostre servidor, ja que porta en funcionament prou temps com per 

confiar en la seva estabilitat i característiques, però alhora tenim per davant 2 anys de 

suport complet a possibles bugs que puguin sorgir. 
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2-Que és la Veu IP? 
 

Podem definir Veu IP com la tecnologia emprada per mantenir converses amb veu a 

través de qualssevol xarxa IP. El seu funcionament parteix de la conversió d’àudio en 

format digital per tal de transmetre-ho per la xarxa. Aquesta conversió la realitzem per 

mitjà de protocols establerts i definits, per tal de codificar el missatge a l’emissor i 

poder-ho descodificar al receptor. 

 

2.1-Una mica d’història 

 

Cap a l’any 1973 i dins del projecte ARPANET es van realitzar les primeres proves de 

transmissió amb la “Xarxa Experimental de Protocol de Veu”, que no van ser gaire 

satisfactòries degut als amples de banda necessaris per transmetre la informació 

obtinguda. 

No és fins l’any 1996, amb la definició de l’estàndard de transmissió H.323 de VeuIP pel 

International Telecommunication Union (ITU) , i que prolifera la banda ampla. També 

apareixen altres protocols d’àudio i vídeo com MGCP (Media Gateway Control 

Protocol) i SIP (Session Initiation Protocol). 

Cada cop és més comú veure que qualssevol aparell amb connexió a la xarxa incorpora 

aquests protocols implementats d’una forma o altre, ja sigui per realitzar 

videoconferències o per navegar per Internet des del televisor. 
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2.2-Com funciona 

 

La VeuIP es basa en la codificació dels missatges de veu a format digital per poder-los 

transferir mitjançant la xarxa. Aquesta transferència es realitza amb la intervenció de 

diferents protocols que ho possibiliten, fent servir tasques de comprovació guiatge de 

la informació. Sempre s’intenta que la transferència de dades sigui el menor possible, 

per això intervenen en el procés de codificació els anomenats codecs, que busquen 

reduir al màxim la informació que cal transmetre, perdent el mínim de qualitat. 

En aquest procés intervenen diferents elements: 

 Client: qui estableix la trucada i proporciona la veu de forma analògica, per tal 
de codificar-la i enviar-la. 
 

 Servidor: tenen les funcions d’administració de la informació, la recol·lecció de 
dades, el enrutament de les trucades o el registre dels usuaris. 
 

 Gateway: són el pont que uneix la comunicació entre usuaris, i proveeixen 
d´interfaces de telefonia tradicional als servidors per poder establir la 
comunicació. 

 

2.3-Protocols 

 

H.323 

La primera versió d’aquest protocol va ser publicada per la ITU al novembre de 1996, 

amb la finalitat de establir videoconferències a través de la xarxa local, encara que 

ràpidament va ser adoptada per la indústria per transmetre veu a través d ’internet. 

 

Després de la seva primera publicació va sofrir diferents canvis necessaris per fer-lo 

compatible amb xarxes de més abast i amb més temps d’espera. Va ser el primer 

estàndard en transmetre via Real-time Transport Protocol (RTP) paquets de veu i vídeo 

a través de la xarxa IP. 
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Aquest protocol el conformen tota una sèrie d’especificacions que particularitzen les 

possibilitats de comunicacions i seguiment de la informació que incorpora. Per 

exemple, tenim la especificació H.225 que s’encarrega del registre, admissió i estat de 

l’usuari contra el gatekeeper. Això possibilita tindre una sèrie de missatges de control 

sobre la trucada. 

Les trucades entre usuaris amb aquest protocol es poden fer de forma directa entre els 

extrems o també podem definir el Gatekeeper com la màquina intermitja que 

retransmet tota la senyalització entre els extrems terminals. A la següent figura podem 

veure com seria el procediment de trucada si tenim un Gatekeeper: 

 

 

Figura 5: Establiment trucada H.323 amb Gatekeeper 
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SIP 

És el protocol d'iniciació de la sessió, creat pel Internet Engineering Task Force (IETF) i 

publicat com a RFC3261, per VeuIP i altres sessions de text i de multimèdia, com a 

missatgeria instantània, vídeo, jocs en línia i altres serveis.  

El protocol d'iniciació de sessió (SIP) és un protocol de senyalització per crear, 

modificar, i acabar sessions amb uns o més participants. Aquestes sessions inclouen 

trucades telefòniques per Internet, distribució de dades multimèdia, i conferències 

multimèdia.  

Les invitacions de SIP són usades per crear sessions i porten les descripcions de la 

sessió que permeten que els participants convinguin en un sistema de tipus de mitjans 

compatibles. El SIP fa ús d'elements anomenats servidors Proxy per ajudar a encaminar 

peticions a la localització actual de l'usuari, a autenticar i a autoritzar a usuaris per als 

serveis, implementar polítiques d'encaminament, i proporcionar serveis als usuaris. El 

SIP també proporciona una funció de registre que permet que els usuaris indiquin les 

seves localitzacions actuals per ser usades pels servidors Proxy. SIP funciona per sobre 

de diversos protocols del transport. Els missatges consisteixen d’encapçalaments i un 

cos de missatge. Les aplicacions SIP fan servir el port 5060 per als protocols UDP i TCP, 

i en algun cas pot utilitzar altres transports. 

Inicialment, la finalitat de SIP era la comunicació de veu i posteriorment, es va ampliar 

en l’enviament de vídeo, missatgeria instantània i presència. 

 

Figura 6: Establiment trucada SIP  
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Taula comparativa entre H.323 i SIP 

És difícil determinar quin dels dos protocols serà el que predomini en un futur, ja que 

són semblants però els avantatges d’un competeixen amb les de l’altre. En aquesta 

taula resum volem posar de manifest aquestes diferències: 

 H.323 SIP 

Arquitectura Cobreix quasi tots els serveis 
com la capacitat d’intercanvi, 
control de conferència, 
senyalització i qualitat del 
servei 

És modular i cobreix la 
senyalització bàsica, la 
localització d’usuaris i el 
registre. 

Components Terminal / Gateway 
Gatekeeper 

Usuaris 
Servidors 

Protocols Q.931 / H.245 SIP / SDP 
Transferència de trucada Si Si 
Trucada en espera Si Si 
Indicador de missatge en 
espera 

Si No 

Identificador de nom Si No 
Oferiment de trucada Si No 
Intrusió de trucada Si No 
Possibilitat de 
multiconferència 

Amb localització dels clients i 
descobriment del gatekeeper 

Mitjançant missatges tipus 
INVITE, oferint la connexió al 
destinatari 

Volum de trucades El gateway ajuda al 
gatekeeper en el balanceig de 
càrrega per mitjà de missatges 
H.225 

Necessita menys capacitat 
de CPU per generar els 
missatges de senyalització, 
per tant, pot manegar més 
transaccions. 

Seguretat Mitjançant H.235 permet fer 
servir SSL per afegir seguretat 
en la capa de transport 

Suporta autentificació per 
mitjà de qualssevol 
mecanisme HTTP. 
Ofereix claus per encriptació 
multimèdia utilitzant SDP 

Codificació dels 
missatges 

En format binari, adequat per 
a connexions de gran ample 
de banda 

En format ASCCI, fàcilment 
interpretable. 

Videoconferències Suporta tot tipus de 
videoconferències. Els 
procediments permeten 
control de la conferència i 
sincronització dels canals 
d’àudio i vídeo. 

No suporta protocols de 
vídeo com el T.120 i no porta 
cap protocol pel control de la 
conferència. 
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2.4-Còdecs 

 

Definim còdec com el conjunt d'algoritmes que permeten codificar i descodificar les 

dades d’àudio, cosa que implica reduir la quantitat de bits que ocupa el fitxer d'àudio. 

Serveix per comprimir senyals o fitxers d'àudio amb un flux de dades amb l'objectiu 

que ocupin el menor espai possible, aconseguint una bona qualitat final, i amb la 

finalitat d’enviar-los a un receptor que tingui la capacitat de descodificar-los per 

reproduir-los o manipular-los en un format més apropiat. 

A continuació detallem alguns dels més usuals: 

G.711 

Algorisme simple i de menor càrrega computacional entre la resta d’estàndards que 

s’utilitzen.  

Codi estandaritzat per la ITU al 1972. Dona mostres a una freqüència de 8 khz per tal 

de poder comprimir, descomprimir, codificar i descodificar fa servir els PCM (Pulse 

Code Modulation). La senyal no s’envia de forma lineal sinó de forma logarítmica. El 

seu processament pot ser lent 

Per a aquest estàndard hi ha dos algorismes principals:  

 uLaw (utilitzat a Nord Amèrica i Japó) 

 aLaw (utilitzat a Europa i la resta del món)  

A l’enviar mots de 8 bits necessita un ample de 64 kbps  

 

G.726 

Algorisme estàndard de la ITU, conegut també com ADPCM (Adaptive Differential 

Pulse Code Modulation ). 

 Requereix un ample de banda menor als altres, sense haver d’augmentar la 
càrrega computacional. 

 Permet treballar a velocitats de 16 kbps / 24kbps /40 kbps 

 Rendiment i qualitat a 32 Kbps i 40 Kbps equiparables al codi G.711 
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G.729 

Còdec similar al G.711 al que se li afegeixen capes per millorar la qualitat del so en 

baixes i altes freqüències per abastar la banda des de 50Hz a 7 Khz.  incrementant el 

bitrate. Té fins a 12 capes.  

 

La capa principal és compatible amb G729 i té un bitrate de 8 Kbps. La segona arriba 

fins als 12 Kbps. Per cada nova capa s'afegeixen 2 Kbps fins a arribar als 32 Kbps. A 

aquestes velocitats màximes es podria transmetre música amb qualitat. 

 

Aquesta norma està pensada per a telèfons IP, softphones, centraletes, equips 

d’enregistrament de veu o servidors de contestadors automàtics. 

 

GSM 

Còdec molt extés pel seu ús a la telefonia mòbil per ser de codi obert i amb una 

qualitat acceptable en l’entorn del GSM. La seva característica principal és que guarda 

els fitxers d’àudio en format wav de 16Khz. No consumeix tants cicles de CPU 

comparat amb el G.729 ja que la qualitat que dona no és tan alta. 

 

En la següent taula podem veure els trets més característics de cada un d’ells:  

Còdec Bitrate (kb/s) Sampling rate (kHz) Detalls 

G.711 64 8 uLaw i aLaw segons lloc 

G.726 16/24/32/40 8 ADPCM; substitueix G.721 i G.723 

G.729 8 8 Retard baix (15 ms) 

GSM  13 8 Comú en telefonía GSM. 
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3-Arquitectura del sistema 
 

3.1-Maquinari 

 

Disposem d’un servidor HP Proliant ML310, que ens servirà pel nostre propòsit. 

Aquesta màquina incorpora el sistema Integrated Lights-Out4 de HP, que permet 

connectar-se remotament prèviament a tindre un sistema operatiu instal·lat, de tal 

forma que podem gestionar-la sense desplaçar-nos al Centre de Processament de 

Dades on l’ubicarem. 

 

Les característiques tècniques d’aquest servidor són: 

Processador Dual-Core Pentium D 
Memòria 4 Gb RAM DDR2 SDRAM 
Controladora disc SATA RAID 
Controladora de xarxa NC320i PCIe Gigabit Server 
Ports d’expansió 2 PCI-X; 2 PCI Express 
Controlador addicional Integrated Lights-Out 2 

 

Figura 7: Servidor Proliant ML 310 

                                                           
4
 A l’annex 8.1 trobareu informació detallada del funcionament de ILO HP 
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Figura 8: Detall de l’interior del servidor amb la Targeta Digium instal·lada 

Aprofitarem un dels dos bancs PCI per instal·lar-hi la targeta Digium TDM800P, que ens 

permetrà connectar-hi la línia telefònica. Aquesta consta de 8 connexions disponibles, 

de les quals només farem servir 4, ja que disposem tan sols d´un mòdul FXO. Aquest 

mòdul és l’encarregat de convertir el senyal rebut per la línia telefònica convencional a 

un senyal digital, que posteriorment podrem tractar.  

 

 

Figura 9: Detall de la targeta Digium TDM800P 
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A la següent figura podem observar en detall la Targeta Digium amb els 3 mòduls 

instal·lats: 

 En color verd, identificat amb el número 1 tenim el mòdul FXS (Foreign 
Exchange Station). La seva funció és la d’alimentar un telèfon o fax analògic, 
portant el voltatge necessari i fent que pugui sonar. 
 

 En color vermell, identificat amb el número 2 el mòdul FXO (Foreign Exchange 
Office). Aquest mòdul de 4 ports ens permet connectar-hi i gestionar fins a 4 
línies de telèfon convencionals. Rep i interpreta el voltatge de la línia per saber 
quan hi ha una trucada entrant. 
 

 En color marró, identificat amb el número 3, el mòdul cancel·lador d’eco. És 
molt recomanable afegir aquest mòdul ja que te la capacitat d’extreure el 
possible eco produït en una conversa i millorar la qualitat final. 

 

 

 

Figura 10: Detall dels mòduls de la targeta Digium TDM800P 

 

 

 

1 

2 

3 
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Com podem observar a la figura anterior, aquesta targeta té la capacitat de connectar-

hi fins a 8 dispositius, que poden ser d’entrada o de sortida.  

En el cas dels dispositius d’entrada, o sigui, la línea telefònica convencional, 

necessitem els mòduls FXO. 

En quant als dispositius de sortida, que poden ser un telèfon convencional o un fax, 

necessitem els mòduls FXS. 

Aquests mòduls els trobem al mercat en vàries opcions: 

 Mòduls individuals 

 Mòduls quàdruples 
 
 
Si escollim la opció dels mòduls individuals i podrem connectar-hi fins a 4, aconseguint 
una capacitat de concurrència de 4 línies. En canvi, amb els mòduls quàdruples podem 
connectar 2 simultàniament aconseguint una concurrència de 8 línies. 
 
Si observem la figura podem comprovar que amb el número 1 trobem el mòdul 
individual FXS, i amb el número 2 el mòdul quàdruple FXO. Aquesta configuració ens 
permetria tindre fins a 4 línies telefòniques convencionals amb servei per trucades 
entrants i sortints i 1 telèfon o fax connectat. 
 

En cas necessari, sempre podem canviar els mòduls connectats a la targeta per tal 

d’ampliar el servei que dóna la mateixa. A banda, caldria reconfigurar els fitxers 

necessaris per que detecti la nova configuració. 
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3.2-Sistema Operatiu 

 

El sistema operatiu escollit és Linux, ja que intentem minimitzar al màxim la despesa 

d’aquest projecte i no dependre de llicències de software que puguin incrementar el 

preu final. 

En quant a la elecció de quina distribució, se’ns plantegen dubtes, i compararem entre 

les més ben valorades avui en dia, destinades a servidors, i tenint en compte que siguin 

gratuïtes. Hem escollit per valorar Ubuntu i CentOS, dos distribucions molt estables en 

el seu rendiment, però diferents en quan a la gestió de la paqueteria. 

Ubuntu Server està basada en Debian i últimament està aconseguit molts adeptes. El 

sistema d’actualitzacions funciona amb la eina “apt-get”, que te com a inconvenient 

que amb el temps s’acostumen a perdre les fonts d’origen. 

CentOS és una versió lliure de Red Hat Enterprise que no cobra per l’accés a les 

actualitzacions de seguretat, i totalment compatible amb el seu sistema de paqueteria 

(RPM), per tant, sabem que tot el programari creat per Red Hat serà totalment 

compatible.  

Finalment, la opció escollida serà CentOS, en gran part per homogeneïtat amb altres 

servidors ja instal·lats dels que disposem i per la fiabilitat que ha demostrat en el 

temps d’ús. 

La última versió estable que trobem per descarregar de la web de 

http://www.centos.org/ és la CentOS 5.8, per tant aquesta serà la distribució escollida 

per al control del nostre servidor. 

 

  

http://www.centos.org/
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3.3-Asterisk 

 

Una vegada ja tenim el servidor acondicionat a la seva ubicació i amb el sistema 

operatiu en marxa, ens cal buscar la versió de programari adient per començar la 

instal·lació i posterior configuració de la nostra centraleta de Veu IP.  

A la web de Digium tenim el repositori oficial d’Asterisk i podem descarregar els 

components necessaris per la seva instal·lació: 

 Asterisk  1.8.10.1 
Obtenim la base del programari, que controlarà el flux de trucades, on 
definirem les extensions telefòniques, el comportament en les trucades, etc. 
 
 

 DAHDI 2.5.0.1 
És l’acrònim de Digium Asterisk Hardware Device Interface, i tal com indica ens 
serveix per instal·lar una sèrie de drivers per poder controlar la targeta Digium 
que instal·lem al servidor. 
 
 

 LIBPRI 1.4.12 
Són el conjunt de llibreries que implementen els protocols de comunicació de 
capa 2 i 3, necessaris per poder operar amb la targeta. 
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4-Disseny de l’entorn 
 

El nostre entorn estarà composat pel servidor que tindrà per una banda la connexió a 

la xarxa de telefonia, i també la connexió a la xarxa local per donar el servei IP. 

A la xarxa local hi connectarem els dispositius necessaris per la emissió/recepció de 

trucades. Per una banda, els telèfons IP on cobrirem la major part de les trucades, i per 

l’altre els ordinadors dels tècnics amb el programari softphone instal·lat per a trucades 

més puntuals. 

També podrem configurar els telèfons mòbils a través de la xarxa inhalàmbrica 

disponible a tot l’Hospital, encara que requerirà una doble configuració; en primer 

terme la de la wifi, i després la del programari adient per a cada plataforma. 

 

 

Figura 11: Detall de disseny de l’entorn  
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4.1-Clients fixes 

 

Com a clients fixes podem considerar els telèfons IP contemplats a la valoració 

econòmica, que estaran sempre ubicats al Departament d’Informàtica i que seran els 

que rebran la major part de les trucades. 

 

Figura 12: Detall telèfon SIP Polycom SoundPoint IP 

 

La configuració d’aquests terminals la farem per IP fixa, per tenir controlats els 

telèfons. Als propis terminals, seguint el seu manual d’instruccions tan sols haurem de 

connectar-los a la xarxa i configurar la IP assignada. Un cop realitzat aquest pas, 

podrem accedir a través de la consola web que tenen incorporada per si volem 

modificar algun paràmetre més avançat. 

 

Figura 13: Detall configuració telèfon SIP 
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També definirem l’adreça del servidor de VeuIP amb la que farà la connexió, 

juntament amb l’usuari i contrasenya assignats per l’autentificació SIP del terminal.  

Tenim altres opcions com el port de comunicacions que ens connectarà al servidor, si 

el telèfon ha de registrar-se automàticament contra la centraleta en tindre connexió, 

els temps d’espera en trucada, el temps màxim abans de donar el senyal d’ocupat.  

 

Figura 14: Detall configuració telèfon SIP 
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4.2-Clients softphones 

 

Els softphones són un programari que permet a l’usuari simular un telèfon 

convencional per mitjà de software. Per a la seva utilització necessitem connectar-hi al 

nostre ordinador uns altaveus i micròfon. 

 

El principal avantatge d’aquests és la no dependència d’un lloc físic per a tindre una 

extensió telefònica. També podem tenir en consideració que al ser un software i 

podem emmagatzemar dades com el registre de trucades, l’agenda de telèfons...  

 

Per realitzar aquest exemple hem escollit els softphones de la marca 3CX, encara que 

podríem fer-ho amb qualssevol altre dels existents al mercat. Al instal·lar el 

programari, la primera finestra que ens apareixerà dona la sensació d’estar utilitzant 

un telèfon mòbil. 

 

Figura 15: Detall del softphone 3CX 

 

Al obrir el programa per primer cop ens suggerirà de configurar un compte SIP, i ens 

apareixerà una finestra com aquesta: 
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Figura 16: Configuració softphone 

 

Al afegir un nou compte SIP, ens demanarà les dades d’autentificació amb l’usuari i la 

contrasenya, la IP tant interna i externa de la nostra centraleta. En aquest cas només 

indicarem la interna ja que serà d’ús local. 

 

Figura 17: Configuració softphone 
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Si cliquem a les opcions avançades podem escollir els còdecs a fer servir i la seva 

preferència 

 

Figura 18: Configuració softphone 
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4.3-Clients mòbils 

 

Per als tècnics de camp aprofitarem els telèfons mòbils propis per instal·lar i configurar 

una solució de VeuIP, que els permetrà estar disponibles per localització i resolució de 

dubtes. Això implica un valor afegit, ja que fins ara, quan un tècnic es desplaçava per 

solucionar una incidència, no tenia disponibilitat de rebre trucades internes, i sempre 

que calia localitzar-lo és feia amb trucada convencional al seu mòbil personal. 

 

Analitzant les possibles solucions trobem que el software gratuït de 3CX és compatible 

tant amb plataformes iOS com Android. A continuació detallem la configuració 

realitzada en un client iPhone per tal de connectar-lo com una extensió del nostre 

Asterisk: 

 

Al instal·lar el software de 3CX i obrir-lo ens trobarem la pantalla principal del 

programa, i ens oferirà de crear un compte d’ usuari autentificat en un servidor de 

VeuIP. 

 

Figura 19: Detall del programari 3CX per Iphone 
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Omplirem les nostres dades de registre, indicant el nostre nom i que volem que 

aparegui en fer una trucada, els credencials vàlids d’accés del compte, la IP del servidor 

contra el que fem la connexió: 

 

 

Figura 20: Detall del programari 3CX per Iphone 

 

Si continuem baixant la pantalla anirem a l’apartat de xarxa, en el que podem definir el 

port de connexió SIP, també podem habilitar les connexions TCP i activar el 

cancel·lador d’eco: 
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Figura 21: Detall del programari 3CX per Iphone 

 

El següent apartat són els codecs d’àudio que podem activar tots aquells que 

prèviament haguem configurat al nostre servidor: 

 

Figura 22: Detall del programari 3CX per Iphone  
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5-Posada en funcionament 

5.1-Proves funcionals 

 

En aquest apartat realitzarem proves de post instal·lació per veure que el 

funcionament és l’adequat, accedirem a la consola d´asterisk amb la sentència: 

asterisk –rvvvv 

asterisk*CLI> core show settings 

 

Figura 23: Detall de configuració 
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En al figura anterior podem observar les parametritzacions bàsiques del nostre 

servidor, on podem veure la configuració general i el lloc on tenim tots els fitxers de 

configuració. 

 

Una vegada tenim configurades les extensions de telèfon i algun client SIP, comprovem 

que el funcionament contra Asterisk és l’esperat. Cada cop que un client fa 

l’autenticació contra el servidor, podrem observar el detall a la consola: 

 

Figura 24: Detall de configuració 

 

Si tenim algun client SIP registrat i funcionant ho podem corroborar des del servidor 

amb la sentència: 

asterisk*CLI> sip show peers 

 

Figura 25: Detall d’extensions i clients SIP 
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5.2-Proves entorn real 

 

Un cop arribat en aquest punt, connectarem a mode de proves una línia convencional 

de telefonia al port 1 de la targeta TDM800P. D’aquesta manera podem realitzar 

trucades cap a l’exterior i rebre’n, comprovar el circuit que seguirà una trucada i 

finalment comprovar que la connexió entre emissor i receptor és correcta. 

Als fitxers de configuració (adjunts als annexos) hem definit una sèrie de condicions 

per tal de que en funció de l’ horari i el dia la trucada sigui desviada cap a un operador 

lliure en horari laboral, o en dius festius i també fora de l’ horari laboral es presenti a l’ 

usuari una sèrie d’opcions per ser transferit al suport 24x7 corresponent al seu 

problema. 

A continuació detallem alguns exemples de funcionament d’Asterisk: 

 

 

Trucada d´un client SIP a SIP 

 

Una de les opcions, aquesta sense cap cost econòmic és la de realitzar trucades entre 

telèfons SIP, en aquest cas l’extensió 300 truca a la 334: 

 

Figura 26: Detall trucada SIP a SIP 
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Trucada d´un client SIP a un telèfon  

 

Un altre possibilitat és la comunicació cap a l’exterior des d’ una extensió SIP, en 

aquest cas la 300 truca a un telèfon mòbil: 

 

Figura 27: Detall trucada SIP a convencional 

 

Trucada entrant 

 

La recepció de trucades la tenim configurada, en funció del dia de la setmana i l’horari, 

en aquest cas la trucada entrant es realitza en cap de setmana, per tant el sistema en 

redirigirà cap al context “capsetmana”. 

 

Figura 28: Detall trucada entrant 
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5.3-Conclusions 

 

Al realitzar aquest projecte podem veure el salt qualitatiu que podem obtindre fent 

servir un sistema de VeuIP respecte al tradicional, en quant a funcionalitat i servei de 

cara a l’usuari. També gràcies a aquests sistemes podem generar un estalvi 

considerable en no dependre únicament d’una connexió de telèfon per dotar un lloc 

de treball amb línia de comunicació. 

 

També podem comprovar que Asterisk és una eina molt potent, amb capacitats 

pendents de revisar en un futur, com podrien ser els AGI incorporades que porta el 

propi sistema. Aquestes permeten fer crides de sistema a altres aplicacions, com 

podria ser un fitxer PHP que ens retorni una sèrie de dades en funció del número que 

està trucant. 

 

En quant a la qualitat de les trucades, en utilitzar un telèfon IP i un programari 

substitutiu, és apreciable la diferència que hi ha, sent la segona de pitjor qualitat. 

També fent la prova des d´un telèfon mòbil a través de la xarxa wifi tenim un retard 

considerable en la transmissió, que no ens dóna una bona resposta. 

 

Un altre consideració a estudiar en un futur per no tindre problemes en els temps de 

resposta és la implementació de protocols de QoS (Quality of Service) per garantir un 

cabdal de dades. També existeix la possibilitat de crear una VLAN (Virtual Local Area 

Network) on només viatgi la informació relativa a la VeuIP, per separar-la de la resta 

del tràfic que tenim a la nostra xarxa local. 
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6. Valoració pressupostària  
 

Tant aquest projecte, com la seva valoració econòmica s’han realitzat tenint en compte 

el criteri d’austeritat que pateix l’Administració Pública, i per tant, intentant minimitzar 

al màxim la despesa. Detallarem el material necessari per a la realització del projecte, i 

de forma opcional, millores que podrien ser introduïdes en un futur per tal de millorar 

el rendiment o la qualitat del servei. També tindrem en compte que part del material 

necessari per realitzar-lo ja està en possessió de l´ICS Camp de Tarragona a l’inici del 

mateix. 

 

Material Quantitat Preu Total Opcional 

Targeta Digium TDM800P 1 260 € 260 € NO 

Mòdul 4 FXO Ports 1 215 € 215 € NO 

Mòdul Echo Cancellation 1 190 € 190 € NO 

Micròfons amb auricular incorporat  22 15,60 € 343,20 € NO 

Servidor HP Proliant ML310 1 0 € 0 € * NO 

Telèfon IP SNOM 300 1 158,30 € 158,30 € SI 

Telèfon Polycom SoundPoint IP 321 1 106,50 € 106,50 € SI 

   

TOTAL NECESSARI 1008,20 €  

TOTAL OPCIONAL 1273,00 €  
*En el moment d’iniciar aquest projecte l’element ja estava en possessió de l’ICS Camp de Tarragona  
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8. Annexes  

8.1- Integrated Lights-Out 2 d’HP 

 

És el software de gestió de servidors Proliant d´HP. Ens permet accedir a un servidor 

físic de forma remota. És molt útil en casos d’instal·lació dels mateixos en CPDs on 

accedir-hi suposa un desplaçament o haver de gestionar la forma d’accedir-hi degut a 

les mesures de seguretat. 

 

El funcionament es basa en una segona tarja de xarxa que porta incorporada el 

servidor, junt amb un processador, que fan de suport per a la gestió del servidor de 

forma remota. Aquest processador incorpora un petit firmware que serveix una web 

per realitzar tasques bàsiques sobre el servidor sense tindre que estar físicament al 

davant. 
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Si veiem el servidor Proliant per la part de darrera observarem que a banda de la 

connexió ethernet normal, també disposem d’una connexió anomenada iLO2 

destinada a aquest servei: 

 

 

Tan sols ens cal configurar aquesta segona Ethernet, accedint a la BIOS, amb 

l’adreçament de xarxa adequat, i connectar-hi els cables d’alimentació i xarxa. 

 

A partir d’aquest moment totes les tasques de connexió i administració remota del 

servidor les podrem fer des d’aquesta consola, accedint per la targeta de xarxa 

destinada a tal fi. Aquesta accés es realitza via web sota protocol segur. 
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Al accedir des de la consola web i identificar-nos com Administrador accedirem a la 

següent pantalla, on podem veure l’estat del servidor i també ens dona accés a les 

opcions principals del sistema. 

 

Entre les opcions que ens dona ILO, a part de tot els reports que podem consultar des 

de l’apartat de System Status també tenim: 

 Remote Console que ens permet l’accés remot al servidor sense tindre cap 
sistema operatiu instal·lat.  

 Virtual Media ens deixa mapejar una unitat virtual per emular un lector de 
CD/DVD per tal d’instal·lar-hi software de sistema 

 Power Management que ens permet l’apagat o el reinici remot del servidor 
físic. 

 Administration per actualitzar el propi firmware de sistema, canviar les 
configuracions d’accés remot o canviar la configuració de la targeta de xarxa 
ILO. 
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8.2- Instal·lació CentOS 

 

Remotament accedim per mitjà de la ILO d´HP al nostre servidor, on em deixat posat el 

DVD d’instal·lació de CentOS 5.8. Al arrancar la màquina seleccionem triar l’arranc de 

CD i comencem la instal·lació. 
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On ens chequejarà els discos d’instal·lació per comprovar que són correctes. 

 

 

I ens indicarà si el resultat ha sigut el correcte: 
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Comencem la instal·lació per mitjà de l’assistent: 

 

Triem l’idioma corresponent, en aquest cas el Català: 
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Ens ofereix seleccionar la disposició del teclat, triarem Espanyol: 

 

Podem escollir que fer amb les particions actuals del disc dur, en el nostre cas no tenim 

cap informació, i triem Suprimeix totes les particions i crea la disposició 

predeterminada. 
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Confirmem que volem suprimir les particions existents: 

 

 

En la següent finestra ens demana que introduïm la configuració de xarxa que volem 

pel nostre servidor. La ubicació del mateix és a les instal·lacions de l’Hospital Joan XXIII, 

i per tant la configuració de xarxa haurà de ser la adient pel rang on treballem:  
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Acabem de completar la configuració de xarxa indicant el dispositiu a configurar, el 

nom que defineix al servidor, la passarel·la de xarxa i els DNS. 

 

 

Triem la zona horària: 
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Se’ns sol·licita la contrasenya de superusuari, que introduirem dos cops per confirmar-

la: 

 

Podem incloure al nostre servidor algun complement de sistema si ho creiem 

necessari: 
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Un cop ho tenim parametritzat començarà la còpia de fitxers i la instal·lació, i ens 

indica que de la mateix podrem trobar un log de registre a /root/install.log 

 

El primer pas es formatejar el sistema de fitxers: 
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Per després començar a copiar els necessaris: 

 

 

Al acabar ens indicarà si ha succeït amb èxit: 

 

  



David Ayala Villuendas 
UOC. TFC. Curs 2011-2012 

Consultor: Antoni Morell Pérez 
 

Universitat Oberta de Catalunya  56/94 

 

 

La post-instal·lació detectarà el hardware de la màquina i el deixarà configurat pel seu 

funcionament: 

 

Els últims passos seran les opcions bàsiques de sistema abans d´arrencar: 
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Ens deix escollir l’estat del tallafocs, que en el nostre cas el deixarem Habilitat 

permetent les connexions per SSH,HTTP i HTTPS: 

 

Per precaució ens exigeix confirmar els canvis ja que poden afectar al nivell de 

seguretat del servidor: 

 

Podem triar també si volem tindre habilitada la Seguretat Ampliada de Linux, que ens 

ofereix una protecció extra al sistema. 
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Posem el servidor en data i hora correctes: 

 

 

Ens deixa crear un usuari per la màquina que no serà superusuari. 
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Podríem afegir programari addicional: 

 

Ens connectem al servidor ja configurat per SSH, per accedir al terminal remot. El 

primer cop que hi accedim ens demanarà d’acceptar el fingerprint del servidor per 

determinar la confiabilitat que tenim entre la nostra màquina i l’altre: 
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Un cop cliquem a Sí accedirem a la consola en el servidor: 

 

 

El primer pas es actualitzar els paquets de seguretat i de sistema disponibles, ho 

podem fer amb la comanda “yum upgrade” 
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Aquesta acció farà que el servidor comprovi contra els repositoris oficials de la 

distribució les possibles actualitzacions disponibles i les aplicarà al sistema:  

 

Aprofitarem també per instal·lar diferents eines que ens poden ser d´utilitat per la 

gestió, connexió i desenvolupament del servidor, mitjançant la comanda “yum install”: 
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De nou el servidor comprovarà contra els repositoris oficials les versions dels paquets 

sol·licitats i si requereixen d’algun complement addicional. Un cop feta aquesta 

comprovació ens indicarà quins paquets necessita i el tamany total a descarregar: 

 

Al finalitzar ens donarà com a resum quins paquets a instal·lat, i les dependències que 

ha afegit per a realitzar l’acció: 
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8.3- Instal·lació Asterisk 

 

Creem una carpeta on descarregar tots els fitxers necessaris d’instal·lació, que podem 

obtindre de la web d´Asterisk: 

mkdir /usr/src/asterisk 

cd /usr/src/asterisk 

wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-

complete/releases/dahdi-linux-complete-2.5.0.1+2.5.0.1.tar.gz 

wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-

1.8.10.1.tar.gz 

wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/libpri/libpri-1.4.12.tar.gz 

 

 

http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-complete/releases/dahdi-linux-complete-2.5.0.1+2.5.0.1.tar.gz
http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-complete/releases/dahdi-linux-complete-2.5.0.1+2.5.0.1.tar.gz
http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-1.8.10.1.tar.gz
http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-1.8.10.1.tar.gz
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Després de descarregar els 3 fitxers indicats podem extreure el seu contingut que en 

servirà per a la instal·lació del programari: 

tar zxvf dahdi-linux-complete-2.5.0.1+2.5.0.1.tar.gz 

tar zxvf asterisk-1.8.10.1.tar.gz 

tar zxvf libpri-1.4.12.tar.gz 
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En cas de no tindre la utilitat de descompressió instal·lada al nostre sistema operatiu la 

podríem obtindre amb la comanda 

yum install unzip 

 

 

Al descomprimir aquests fitxers se’ns crearà per cada un d’ells una carpeta amb el 

mateix nom del fitxer, on podrem trobar els instal·ladors. 
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Un cop tenim tots descomprimits podem començar la instal·lació, en primer lloc 

configurem i instal·lem LIBPRI, que són un conjunt de llibreries que ens permeten la 

comunicació amb els interfaces telefònics: 

 

cd libpri-1.4.12 

make 

make install 
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Seguirem el mateix procediment d’instal·lació per DAHDI, que són el conjunt de drivers 

necessaris per funcionar les targetes de connexió telefònica: 

cd ../dahdi-linux-complete-2.5.0.1+2.5.0.1 

make 

make config 
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Per últim, configurarem i instal·larem Asterisk: 

cd asterisk-1.8.10.1 

./configure 

 

Un cop tenim configurat Asterisk pel nostre sistema operatiu, podem configurar les 

pròpies opcions internes del programa i els complements addicionals: 

make menuselect 
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Dins de les opcions podem afegir Add-ons com la compatibilitat amb fitxers MP3, la 

connexió a base de dades MySQL, o també que guardi el detall de trucades a la base de 

dades en comptes d´un fitxer de text: 

 

Podem veure el detall d’opcions triades en el nostre cas:  

 

  



David Ayala Villuendas 
UOC. TFC. Curs 2011-2012 

Consultor: Antoni Morell Pérez 
 

Universitat Oberta de Catalunya  70/94 

 

Un cop guardades les opcions seleccionades, podrem configurar el fitxers d’instal·lació 

per adequar-los als complements triats: 

make 

 

Podem observar que al haver triat el complement de fitxers MP3 ens dóna un error 

perquè no tenim descarregat un descodificador MP3: 
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En el mateix error ens indica quin script hem de fer servir per solucionar l’error, encara 

que si l’executem ens donarà un altre error ja que no tenim instal·lat un subversion per 

poder fer descarrega dels paquets necessaris d’un repositori, per tant afegim el 

complement al nostre sistema operatiu: 

yum install subversion 

 

Un cop tenim afegit el complement podem executar l’script necessari pels fitxers MP3:  

contrib/scripts/get_mp3_source.sh 
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Havent solucionat  el problema del descodificador MP3, ja podem tornar a configurar 

el fitxers d’instal·lació per adequar-los als complements triats, on aquesta vegada no 

tindrem cap error: 

make 

 

A més, podem observar que el propi instal·lador ens ofereix cada moment quin hauria 

de ser el següent pas per a realitzar la instal·lació.  
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Seguint amb les indicacions executarem la següent instrucció: 

make install 

 

Un cop finalitzada la instal·lació el sistema ens ofereix la possibilitat de generar uns 

fitxers d’exemple de la configuració, que ens poden servir de guia per després 

modificar-los i adaptar-los a les nostres necessitats. 
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Per tal de generar aquests fitxers d’exemple ho fem amb la comanda:  

make samples 

 

Per finalitzar executem la configuració: 

make config 
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El següent pas es activar i configurar MySQL per poder desar-hi el registre de trucades 

(CDR). Primer iniciem el servei: 

/etc/init.d/mysqld start 

 

Veure’m el procés de posta en marxa de MySql i un avís que seria convenient posar-li 

una contrasenya a l’usuari root de la base de dades: 
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Tal com ens indica a l’apartat anterior comprovem que la configuració de MySql està 

correcta i afegim una contrasenya a l´usuari root: 

chkconfig mysqld on 

mysqladmin –u root password asterisk 

 

Un cop fet això ens caldrà crear la base de dades i la taula on guardar les nostres 

dades, per tant ens connectem via consola a mysql: 

mysql –u root –pasterisk 

create database asteriskcdr; 

use asteriskcdr; 
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Crearem la taula “cdr” seguint les recomanacions d´Asterisk: 

 

I donarem privilegis a l’usuari per tal que pugui llegir/escriure de la taula creada: 

GRANT ALL PRIVILEGES ON asteriskcdr.* TO ‘asterisk’@’localhost’ IDENTIFIED BY 

‘asterisk’; 

GRANT ALL PRIVILEGES ON asteriskcdr.* TO ‘asterisk’@’%’ IDENTIFIED BY 

‘asterisk’; 
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Un cop tenim creada la taula amb els permisos corresponents haurem de configurar el 

detall de trucades, per tal que guardi la informació al lloc corresponent:  

 

Ens caldrà editar el fitxer /etc/asterisk/cdr_mysql.conf indicant a quin servidor s’ha de 

connectar, el nom de la base de dades, la taula de detall, l’usuari i contrasenya 

autoritzat. 
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Per comprovar que la nostra configuració funciona ens podem connectar via consola a 

Asterisk i executar una comprovació de connexió cap a MySql: 

asterisk –rvvvvvvvvvvvvvvv 

cdr mysql status 

 

Si la connexió ha funcionat correctament ens ha de retornar un missatge tal que:  

Connected to asteriskcdr@localhost, port 3306 using table cdr for 5 minutes, 51 

seconds. 

Wrote 0 records since last restart. 

A partir d’aquest moment qualssevol trucada, tan sigui interna com externa, quedarà 

registrada i posteriorment en podrem treure una estadística detallada. 
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Un altre recomanació en la instal·lació és la d’afegir més codecs que no venen per 

defecte, que podem trobar per internet i de forma totalment gratuïta al web 

http://asterisk.hosting.lv triant la versió i el processador adequats: 

wget http://asterisk.hosting.lv/bin/codec_g723-ast18-icc-glibc-pentium4.so 

wget http://asterisk.hosting.lv/bin/codec_g729-ast18-icc-glibc-pentium4.so 

 

Aquests nous codecs els haurem de guardar al directori /usr/lib/asterisk/modules i 

donar-li permisos d’execució per al seu funcionament: 

mv codec_g723-ast18-icc-glibc-pentium4.so codec_g723.so 

chmod +x codec_g723.so 
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De la mateixa forma ho podem fer per al codec G729: 

mv codec_g729-ast18-icc-glibc-pentium4.so codec_g729.so 

chmod +x codec_g729.so 

 

Un cop copiats els codecs a la carpeta corresponent i canviats els permisos, ens caldrà 

reiniciar el servei d´Asterisk: 

service asterisk restart 
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Per poder comprovar que estan en funcionament els nous codecs tornarem a entrar a 

la consola i executarem: 

asterisk –rvvvvvvvvvvvvv 

core show translation 

Amb aquesta comanda Asterisk ens donarà tots els codecs que te en funcionament, 

per cada línea un, indicant al principi de la mateixa el nom. Per tant, caldrà comprovar 

que tenim la corresponent que indiqui cada un dels que hem instal·lat. 

 

 

Si ens fixem en la figura podem veure la taula comparativa entre els diferents codecs 

instal·lats a mode de taula comparativa i els temps de conversió entre els diferents 

formats. A cada fila trobem el format d’origen i a les columnes els formats de destí. 

Aquests valors estan expressats en milisegons. 
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El propi servidor Asterisk ens ofereix la funcionalitat de dictar veus pregravades que 

per defecte venen en anglès. Però gràcies al projecte realitzat per Silvia Gallego, 

estudiant de la UPC en Enginyeria Superior de Telecomunicacions, disposem dels sons 

en català. Els podem descarregar i instal·lar al nostre servidor ja que estan sota 

llicència Creative Commons. 

cd /var/lib/asterisk/sounds 

mkdir ca 

cd ca 

wget http://veu-ip.cat/veus/asterisk-core-sounds-ca-1.2-gsm.tar.gz 

tar zxvf asterisk-core-sounds-ca-1.2-gsm.tar.gz 

Per realitzar la instal·lació ens caldrà guardar els sons en format escollit dins de la 

carpeta destinada a tal efecte. En el nostre sistema la podem trobar a 

/var/lib/asterisk/sounds/ on tindrem una carpeta per cada idioma instal·lat.  

Per seguir amb aquesta estructura crearem la carpeta “ca” i a dins descomprimirem el 

fitxer descarregat amb les veus en català. 
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Per tal de permetre les connexions entrants i sortints de SIP ens caldrà habilitar en el 

nostre IPTABLES el port 5060, per tant afegirem al fitxer /etc/sysconfig/iptables la 

línea: 

-A RH-Firewall-1-INPUT –m state –state NEW –m tcp –p tcp –dport 5060 –j 

ACCEPT 

 

Per aplicar els canvis ens caldrà reiniciar el servei IPTABLES: 

service iptables restart 
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L’últim pas es configurar els canals que porta la nostra targeta Digium TDM800P, i ho 

podem fer de forma automatitzada amb l´script que ja porta el sistema: 

/usr/sbin/dahdi_genconf 

Però també tenim l’opció de modificar el fitxer manualment per tal d’ajustar els 

paràmetres necessaris i comprovar que coincideix amb el hardware instal·lat, ens 

caldrà editar el fitxer /etc/dahdi/system.conf 

 

En aquest fitxer hi podem trobar els diferents ports instal·lats a la targeta, i també 

podem configurar l’idioma per defecte i la zona horària.  
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8.4-Fitxers de configuració 

 

chan_dahdi.conf 

[channels] 
language=ca 
context=from-pstn 
signalling=fxs_ks 
rxwink=300              ; Atlas seems to use long (250ms) winks 
usecallerid=yes 
hidecallerid=no 
callwaiting=yes 
usecallingpres=yes 
callwaitingcallerid=yes 
threewaycalling=yes 
transfer=yes 
canpark=yes 
cancallforward=yes 
callreturn=yes 
echocancel=yes 
echocancelwhenbridged=no 
faxdetect=incoming 
echotraining=800 
;; 
rxgain=0.0 
txgain=0.0 
callgroup=1 
pickupgroup=1 
immediate=no 
relaxdtmf=yes 
;; 
busydetect=yes 
;busypattern=200,200 
busycount=3 
;; 
callprogress=yes 
;; 
;; Polaritat 
answeronpolarityswitch=no 
hanguponpolariryswitch=no 
;; identificacio de trucades 

; 
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;cidsignalling=v23 
cidsignalling=bell 
cidstart=ring 
;cidstart=polarity 
callerid=asreceived 
cid_rxgain=5.0 

sendcalleridafter=2 

 

extensions.conf 

[globals] 
CONSOLE=Console/dsp 
 
[default] 
include => from-internal 
include => from-pstn 
include => comandes 
include => cau 
 
[from-pstn] 
;Trucada entrant amb comprovacio de data i hora 
 
exten => s,1,Noop(-- Trucada entrant a la UTIC de ${CALLERID[num]} al 
${CHANNEL} --) 
exten => s,n,Answer 
exten => s,n,Wait(1) 
exten => s,n,GotoIfTime(8:00-18:00,mon-fri,*,*?benvinguda,s,1) 
exten => s,n,GotoIfTime(18:00-7:30,mon-fri,*,*?nit,s,1) 
exten => s,n,GotoIfTime(7:30-8:00,mon-fri,*,*?matinada,s,1) 
exten => s,n,GotoIfTime(*,sat-sun,*,*?capsetmana,s,1) 
 
 
;FESTIUS 
exten => s,n,GotoIfTime(*,*,1,jan?capsetmana,s,30) 
exten => s,n,GotoIfTime(*,*,6,jan?capsetmana,s,30) 
exten => s,n,GotoIfTime(*,*,1,may?capsetmana,s,30) 
exten => s,n,GotoIfTime(*,*,24,jun?capsetmana,s,30) 
exten => s,n,GotoIfTime(*,*,15,aug?capsetmana,s,30) 
exten => s,n,GotoIfTime(*,*,11,sep?capsetmana,s,30) 
exten => s,n,GotoIfTime(*,*,12,oct?capsetmana,s,30) 
exten => s,n,GotoIfTime(*,*,1,nov?capsetmana,s,30) 
exten => s,n,GotoIfTime(*,*,6,dec?capsetmana,s,30) 

exten => s,n,GotoIfTime(*,*,8,dec?capsetmana,s,30) 
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exten => s,n,GotoIfTime(*,*,25,dec?capsetmana,s,30) 
exten => s,n,GotoIfTime(*,*,26,dec?capsetmana,s,30) 
 
;FESTIUS LOCALS TARRAGONA 
;Sant Magi 
exten => s,n,GotoIfTime(*,*,19,aug?capsetmana,s,30) 
;Santa Tecla 
exten => s,n,GotoIfTime(*,*,23,sep?capsetmana,s,30) 
 
 
[nit] 
exten => s,1,Answer() 
exten => s,n,WaitExtend(10) 
exten => s,n,Background(benvinguts1) 
exten => s,n(inici),NoOp(--INICI IVR--) 
;exten => s,n(inici),Read(entrada,opcions_utic,1,,1,3) 
;exten => s,n,GotoIf($["foo${entrada}"="foo"]?notecla) 
;exten => s,n,GotoIf($["${entrada}"="1"]?opcio1) 
;exten => s,n,GotoIf($["${entrada}"="2"]?opcio2) 
;exten => s,n,GotoIf($["${entrada}"="3"]?opcio3) 
;exten => s,n,GotoIf($["${entrada}"="4"]?opcio4) 
exten => s,n,Background(sap) 
exten => s,n,Background(ecap) 
exten => s,n,Background(laboratori) 
exten => s,n,Background(sistemes) 
;exten => 1,1,Goto(opcio1) 
;exten => 2,1,Goto(opcio2) 
;exten => 1,1,Goto(opcio3) 
exten => s,n,Wait(3) 
exten => s,n,Goto(inici) 
;exten => s,n,Hangup() 
 
 
; OPCIO 1 SAP 
exten => 1,1(opcio1),NoOp(-- OPCIO 1 del IVR --) 
exten => 1,2,Dial(DAHDI/g0/620199042,360,tT) 
 
; OPCIO 2 SIAP/ECAP 
exten => 2,1(opcio2),NoOp(-- OPCIO 2 del IVR --) 
exten => 2,2,Dial(DAHDI/g0/620199042,360,tT) 
 
 
; OPCIO 3 LABORATORI 
exten => 3,1(opcio3),NoOp(-- OPCIO 3 del IVR --) 
exten => 3,2,Dial(DAHDI/g0/620199042,360,tT) 
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; OPCIO 4 SISTEMES 
exten => 4,1(opcio4),NoOp(-- OPCIO 4 del IVR --) 
exten => 4,2,Dial(DAHDI/g0/620199042,360,tT) 
 
; PENJAR TRUCADA 
exten => #,1,Playback(goodbye) 
exten => #,2,Hangup 
 
exten => t,1,Goto(#,1) 
exten => i,1,Playback(invalid) 
 
[matinada] 
exten => s,1,Answer() 
exten => s,n,Set(CHANNEL(language)=ca) 
exten => s,n,Queue(cau,tT,,,300) 
exten => s,n,Hangup() 
 
 
[benvinguda] 
exten => s,1,Answer() 
exten => s,n,Set(CHANNEL(language)=ca) 
exten => s,n,Queue(cau,tT,,,300) 
exten => s,n,Hangup()  
 
 
[from-internal] 
include => sortida 
include => comandes 
include => benvinguda 
include => from-pstn 
include => cau  
 
; format reduit 
exten => _2XX,1,Dial(SIP/${EXTEN},80,Tt) 
exten => _2XX,n,Voicemail(${EXTEN},u)  
exten => _2XX,n,Hangup()  
exten => _3XX,1,Dial(SIP/${EXTEN},80,Tt)  
exten => _3XX,n,Voicemail(${EXTEN},u) 
exten => _3XX,n,Hangup()  
 
[comandes] 
; Connectar cua cau  
exten => _111XXX,1,Answer()  
exten => _111XXX,2,AddQueueMember(cau,SIP/${EXTEN:3})  
exten => _111XXX,3,UserEvent(Agentlogin,Agent: ${EXTEN:3})  
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exten => _111XXX,4,Hangup  
 
; ; Desconnectar cua cau  
exten => _112XXX,1,Answer()  
exten => _112XXX,2,RemoveQueueMember(cau,SIP/${EXTEN:3})  
exten => _112XXX,3,UserEvent(RefreshQueue)  
exten => _112XXX,4,Hangup 
 
; Grabacio 
exten => *20,1,Answer 
exten => *20,2,Noop('--- Grabacio de missatges ---') 
exten => *20,3,Wait(2) 
exten => *20,4,Record(asterisk-recording%d:g729) 
exten => *20,5,Wait(2) 
exten => *20,6,Playback(${RECORDED_FILE}) 
exten => *20,7,Wait(2) 
exten => *20,8,Hangup 
 
;exten => *20,1,Answer() 
;exten => *20,n,Record(nom1:gsm) 
;exten => *20,n,Playback(nom1) 
;exten => *20,n,Hangup() 
 
;Reproduccio 
exten => *21,1,Answer() 
exten => *21,n,Playback(coldplay_viva) 
exten => *21,n,Hangup() 
 
 
; Sala de Conferencies  
exten => 555,1,Meetme(555,iMp)  
 
; Consultar la bustia de veu  
exten => 51,1,VoicemailMain(${CALLERID(num)})  
exten => 51,2,Hangup() 
 
;consultar el directori  
exten => 52,1,Directory(default,from-internal,f) 
exten => 53,1,Directory(default,from-internal) 
 
[cau] 
;CUA trucades al cau 
exten => s,1,Noop(-- ENTRADA AL CAU --) 
 
 
[sortida]  
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; Sortida per les linies convencionals  
exten => _9.,1,NoOp()  
exten => _9.,n,Dial(DAHDI/g0/${EXTEN},360)  
exten => _9.,n,Hangup()  
;  
;  
exten => _6.,1,NoOp()  
exten => _6.,n,Dial(DAHDI/g0/${EXTEN},360)  
exten => _6.,n,Hangup()  
;  
exten => _09,1,NoOp()  
exten => _09,n,Dial(DAHDI/g0/${EXTEN:1},360)  
exten => _09,n,Hangup()  
;  
exten => _9,1,NoOp()  
exten => _9,n,Dial(DAHDI/g0/${EXTEN},360)  
exten => _9,n,Hangup()  
;  
; Trucades a dins del Hospital  
exten => _XXXX,1,NoOp()  
exten => _XXXX,n,Dial(DAHDI/g0/${EXTEN},360)  
exten => _XXXX,n,Hangup()  
;  
exten => _0XX,1,NoOp()  
exten => _0XX,n,Dial(DAHDI/g0/${EXTEN},360)  
exten => _0XX,n,Hangup()  
;  
; Trucades a emergencies  
exten => _112,1,NoOp()  
exten => _112,n,Dial(DAHDI/g0/${EXTEN},360) 
exten => _112,n,Hangup() 
; Trucades a emergencies 
;exten => _012,1,NoOp()  
;exten => _012,n,Dial(DAHDI/g0/${EXTEN},360) 
;exten => _012,n,Hangup() 
; Trucades a emergencies 
;exten => _012,1,NoOp()  

;exten => _012,n,Dial(DAHDI/g0/${EXTEN},360) 
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sip.conf 

[extensions](!) 
deny=0.0.0.0/0.0.0.0 
type=friend 
qualify=yes 
port=5060 
pickupgroup=1,2,3,4 
permit=0.0.0.0/0.0.0.0 
nat=no 
host=dynamic 
dtmfmode=rfc2833 
context=from-internal 
careinvite=no 
call-limit=50 
 
[codecs](!) 
disallow=all 
allow=g729 
allow=gsm 
 
 
; EXTENSIONS 
[300] 
deny=0.0.0.0/0.0.0.0 
type=friend  
secret=300  
qualify=yes  
port=5060  
pickupgroup=1,2,3,4  
permit=0.0.0.0/0.0.0.0  
nat=yes  
mailbox=300@default  
host=dynamic  
dtmfmode=rfc2833  
dial=SIP/300  
context=from-internal  
canreinvite=no  
callgroup=3  
callerid=David Ayala <300>  
accountcode= 
call-limit=2 
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[301]  
deny=0.0.0.0/0.0.0.0  
type=friend  
secret=301  
qualify=yes  
port=5060  
pickupgroup=1,2,3,4  
permit=0.0.0.0/0.0.0.0  
nat=yes  
mailbox=301@default  
host=dynamic  
dtmfmode=rfc2833  
dial=SIP/301  
context=from-internal  
canreinvite=no  
callgroup=4  
callerid=Android <301>  
accountcode= 
call-limit=2 
 
[302] 
deny=0.0.0.0/0.0.0.0 
type=friend 
secret=302 
qualify=yes 
port=5060 
pickupgroup=1,2,3,4 
permit=0.0.0.0/0.0.0.0 
nat=yes 
mailbox=302@default 
host=dynamic 
dtmfmode=rfc2833 
dial=SIP/302 
context=from-internal 
canreinvite=no 
callgroup=4 
callerid=Vicente Ramirez <302> 
accountcode= 
call-limit=2 
 
 
[334] 
deny=0.0.0.0/0.0.0.0 
type=friend 
secret=334 



David Ayala Villuendas 
UOC. TFC. Curs 2011-2012 

Consultor: Antoni Morell Pérez 
 

Universitat Oberta de Catalunya  94/94 

 

qualify=yes 
port=5060 
pickupgroup=1,2,3,4 
permit=0.0.0.0/0.0.0.0 
nat=yes 
mailbox=301@default 
host=dynamic 
dtmfmode=rfc2833 
dial=SIP/334 
context=from-internal 
canreinvite=no 
callgroup=4 
callerid=Polycom <334> 
accountcode= 

call-limit=2 

 

voicemail.conf 

[default] 
 
300 =>300,David Ayala,dayala.tarte.ics@gencat.cat 
301 => 301,Telf. Android,davidayalavilluendas@gmail.com 
302 => 302,Vicente Ramirez,vramirez.tarte.ics@gencat.cat 

 

 


