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1

OBJECTE

L’objectiu de l’Ajuntament és dotar-se d’una plataforma d’emmagatzematge que permeti
enregistrar les imatges captades per les càmeres de vídeo de l’Ajuntament, amb previsió de
creixement i tenint en compte el noves tecnologies pel que fa a vídeo.
Actualment l’Ajuntament disposa de càmeres als edificis municipals i a la via pública,
destinades a funcions de seguretat ciutadana, gestió de la mobilitat i gestió ambiental.
L’Ajuntament té previst incorporar noves càmeres en un futur proper per donar resposta a
les noves necessitat de gestió en aquets aspectes. Per altra banda, la tecnologia de vídeo
avança cap un increment de la resolució de les imatges, tendint cap a tecnologies 4K i
superiors. La combinació de més càmeres i més resolució incrementa de forma notable la
capacitat d’enregistrament requerida.
L’objectiu d’aquest projecte és disposar d’una plataforma unificada per a la gestió de les
dades aportades per les càmeres LPR existents i futures al municipi.

-

.
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2
2.1

MEMÒRIA DESCRIPTIVA
SITUACIÓ ACTUAL

Actualment l’Ajuntament disposa de 184 càmeres de vídeo a la via pública i als edificis.
Aquestes càmeres estan connectades a través de la xarxa IP municipal, basada en fibra
òptica i amb alguns enllaços amb tecnologia WiMax.
Totes les càmeres es centralitzen al CPD de l’Ajuntament, on són administrades a través
d’una plataforma VMS (vídeo management System) Milestone XProtect Corporate. Aquesta
plataforma VMS enregistra totes les imatges de forma contínua sobre una cabina de discos
Hitachi 481074 VSP-G200 de 10 TB de capacitat.
La política d’enregistrament actual és que les imatges rebudes es graben en una base de
dades a curt termini que permet accedir de forma ràpida a imatges enregistrades durant les
darreres 4 hores. A continuació les imatges es transfereixen a un sistema d’arxiu d’accés més
lent, al qual les imatges es conserven durant 14 dies. Després d’això, i en compliment de la
LPDP, un cop passats els 30 dies, les imatges s’esborren.
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2.2

SOLUCIÓ A IMPLEMENTAR

La situació final del projecte inclourà la instal·lació i posada en servei del nou sistema
d’emmagatzematges d’imatges.
El nou sistema d’emmagatzematge inclourà els servidors sobre els que correrà la plataforma
VMS Mileston XProtect Corporate que actualment fa servir l’ajuntament. Es reaprofitaran
les llicències Milestone actualment en servei.
El sistema d’emmagatzematge actual quedarà instal·lat per que l’ajuntament pugui donar-li
un altre us.

2.3

ABAST DE LES ACTUACIONS

1. Enginyeria de detall de la solució i del projecte d’implantació i migració
2. Subministrament de tots els elements de la solució d’emmagatzematge, incloent els
servidors Milestone i el sistema d’arxiu.
3. Instal·lació i posada en servei del nou sistema
4. Migració de Milestone XProtect Corporate de la plataforma actual a la nova
plataforma
5. Formació del personal que ha d’operar i administrar el sistema
6. Manteniment dels nou sistema durant 2 anys.

2.4

REQUERIMENTS FUNCIONALS DEL SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE D’IMATGES

Els requeriments funcionals del nou sistema d’emmagatzematge d’imatges són els següents:


Capacitat per enregistrar 500 càmeres simultànies 24 hores al dia.



La qualitat d’aquestes càmeres es considerarà 4K, h.264, complexitat d’imatge mitja,
estimant un flux de vídeo de 16.651 kbps per càmera.
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La plataforma de gestió y gravació de vídeo serà la vigent a l’Ajuntament, Milestone
XProtect Corporate.



El sistema es dimensionarà per poder guardar totes aquestes imatges durant 30 dies.



Las gravacions es guardaran durant 24h en arxiu d’accés ràpid (live). Aquest arxiu ha
de tenir els discos protegits en configuració RAID1/RAID10. La capacitat d’aquest
arxiu ha de ser d’almenys 156 TB. El disk througput mínim per a aquesta live DB serà
de 2.472 MB/s



Una vegada hagin passat 24 hores, les gravacions s’arxivaran a un sistema
d’emmagatzematge d’arxiu protegit en configuració RAID 5. La capacitat d’aquest
arxiu ha de ser d’almenys 2,7 PB. El disk througput mínim per aquesta archive DB serà
de 1431 MB/s.



Milestone XProtect Corporate ha de veure l’arxiu com un únic disc de la capacitat
requerida, independentment de l’arquitectura de discos físics que s’implementi.



L’arquitectura del sistema d’arxiu ha de permetre créixer com a mínim fins a
multiplicar la seva capacitat x2.



Tot l’entorn de switching/routing amb el que funcionarà el sistema
d’emmagatzematge d’imatges ha de ser 100 % compatible amb l’entorn de xarxa
existent a l’Ajuntament (HP/Aruba)
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3
3.1

ARQUITECTURA DEL SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE D’IMATGES
ARQUITECTURA PREVISTA

L’arquitectura prevista per al nou sistema d’emmagatzematge d’imatges és la següent:

7

Il·lustració 1: Arquitectura

La plataforma Milestone XProtect Corporate en servei a l’Ajuntament es migrarà a una
estructura de servidors formats per 5 Recording Servers (4+1) que inclouen Live Database, 6
Analytic Servers, dos Management Servers (1+1) i un Mobile Server. A més a més, hi haurà
el sistema d’arxiu per l’Archive Database. Tot estarà connectat per l’arquitectura de
switching necessària per garantir els rendiments de transferència de dades entre els discos
necessaris, garantint totes les gravacions simultànies que el número de càmeres demana.
El licitador haurà de presentar a la seva proposta la justificació del dimensionament del
número de servidors i discos necessaris, així com del seu rendiment de transferència de
dades, certificada pels fabricants del hardware i del software.
Es defineixen els següents rols:
Rol/entorn

Funció
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Recording
Server(s)
LiveDB

Entorn dedicat a rebre els diferents streams de vídeo de les càmeres
/ instal·lades en tot el campus. Realitzen el processat de la imatge i
consoliden contra la ArchiveDB que acumularà la informació

Management
Server (s)

Entorn dedicat a la la gestió de tota la solució

Mobile Server

Entorn dedicat a oferir serveis de vídeo pels clients mòbils

Analytics Server

Entorn dedicat a oferir serveis d’analítica de vídeo. Les llicències
d’analítica queden fora de l’abast d’aquest projecte.

ArchiveDB

Entorn d’arxivat de les imatges, que ha de ser capaç d’emmagatzemar
totes les imatges captades per les càmeres de tot el municipi durant un
màxim de 30 dies.

Comunicacions
10/25Gb i 1Gb

Equipament dedicat per a donar servei a totes les xarxes necessàries
per a la implementació completa de la solució.

En els següents apartats es detalla els requeriments per a cadascun dels elements que
componen l’arquitectura de la solució. Tots els elements hardware de la solució han de ser
aprovisionats per un mateix fabricant, que centralitzarà les operacions de suport/cicle de
vida.
Tant la part hardware com la corresponent de software necessari per oferir la totalitat de la
solució, haurà de ser 100% compatible i certificada formalment per Milestone XProtect
Corporate. L’adjudicatari haurà de proveir documentació oficial per tal de garantir
compatibilitats / certificació així com documents d’arquitectura de referència públics.
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4

4.1

ESPECIFICACIONS DEL SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE D’IMATGES

RECORDING SERVER(S) / LIVE DB

L’entorn de computació/emmagatzematge en rol de Recording Server/LiveDB s’ha
d’implementar mitjançant una solució amb cinc servidors de propòsit general i arquitectura
Intel x86 amb emmagatzematge SSD local.
Les característiques requerides per a cada Recording Server es detallen a continuació.


Especificacions tècniques generals:
o 20 cores de processat a 2’4GHz distribuïts en dos CPUs/sockets. Les CPUs
proposades hauran de ser basades en tecnologia Intel Xeon
o 64GB de memòria RAM distribuïts en mòduls de 16GB DDR4-2933. Escalable fins
a 24 DIMMs de memòria
o Mínim cinc discs SSD SAS dual-port de 3.2TB amb mínim DWPD 3. Hauran de ser
servits mitjançant una controladora amb mínim 2GB de memòria cau i
capacitador híbrid. El servidor ha de tenir la possibilitat d’incorporar fins un total
de 16 discs sense necessitat d’accions sobre el maquinari instal·lat
o Assegurar la connectivitat com a mínim amb quatre interfases de 10/25Gbps,
distribuïdes en dues plaques dual port (2x2), amb els transceivers 25Gb SR LC o
cables DAC SFP28-SFP28 necessaris per connectar contra la infraestructura de
xarxa
o Una targeta GPU NVIDIA mínim família Turing i amb mínim 2500 CUDA cores
o Doble font d’alimentació de com a mínim 800W, substituïble en calent sense
parada de servei i certificació energètica mínim Platinum
o Opció de mòdul de seguretat TPM 2.0 (Trusted Platform Module)
o Llicències de sistema operatiu Microsoft Server 2019 Standard incloses



Especificacions de gestió, seguretat i monitorització:
o Mecanismes de gestió remota integrats en l’equip amb redirecció gràfica
independent dels processadors de producció, incloent el corresponent
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programari de consola de KVM virtual. Estarà basada en un processador dedicat
(ASIC) dins de la placa base de l’equip i accessible mitjançant un port dedicat
1Gbps Base-T
o El sistema de gestió remota ha de disposar de la seva pròpia memòria flash
dedicada com a repositori de firmware/drivers. Les consoles de gestió han de
poder federar-se, per tal de realitzar tasques simultànies en varis servidors, en un
única comanda i/o consola
o L’eina de gestió haurà de proporcionar una tecnologia que ofereixi una sèrie de
perfils de càrrega de treball seleccionables a nivell de BIOS per a parametritzar
els seus recursos interns i ajustar-los de forma automàtica a les càrregues que s’hi
executin
o L’eina de gestió s’encarregarà de garantir mitjançant mecanismes d’arrel de
confiança de silici a nivell hardware, creant una petjada digital en el propi silici
que permeti assegurar que no es puguin executar firmwares que no coincideixin
amb la petjada i per tant hagin pogut ser compromesos a nivell de seguretat
o Les tecnologies de seguretat implementades hauran de disposar de la designació
de producte “Cyber CatalystSM” segons el programa “Cyber CatalystSM by
Marsh”
o El sistema de gestió ha de permetre poder realitzar validacions periòdiques, i en
cas de detectar codi compromès, es podrà dur a terme una recuperació a un nivell
conegut i confiable o fins i tots a l’original de fàbrica
o Validació estàndard FIPS 140-2, configurable conformitat PCI-DSS, i CNSA

4.2

MANAGEMENT SERVER (S)

L’entorn de computació/emmagatzematge en rol de Management Server s’ha
d’implementar mitjançant una solució amb dos servidors de propòsit general i arquitectura
Intel x86 amb emmagatzematge SSD local.
Les característiques requerides per a cada Management Server es detallen a continuació.


Especificacions tècniques generals:
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o 10 cores de processat a 2’4GHz distribuïts en un CPU/socket. La CPU proposada
ha de ser basada en tecnologia Intel Xeon
o 32GB de memòria RAM distribuïts en mòduls de 16GB DDR4-2933. Escalable fins
a 12 DIMMs de memòria en mono socket
o 2 discs SSD mínim de 480GB amb mínim un DWPD 1
o 2 discs SSD mínim de 480GB amb mínim un DWPD 3
o Tots els discs han de ser servits mitjançant una controladora amb mínim 2GB de
memòria cau i capacitador híbrid. El servidor ha de tenir la possibilitat
d’incorporar fins un total de 8 discs sense necessitat d’accions sobre el maquinari
o Connectivitat de mínim dos interfases de 10/25Gbps, amb els transceivers 25Gb
SR LC o cables DAC SFP28-SFP28 necessaris
o Doble font d’alimentació de com a mínim 500W substituïble en calent sense
parada de servei i certificació energètica mínim Platinum
o Opció de mòdul de seguretat TPM 2.0 (Trusted Platform Module)
o Llicències de sistema operatiu Microsoft Server 2019 Standard incloses
o Llicències de Microsoft SQL Server 2019 Standard necessàries incloses


Especificacions de gestió, seguretat i monitorització:
o Mecanismes de gestió remota integrats en l’equip amb redirecció gràfica
independent dels processadors de producció, incloent el corresponent
programari de consola de KVM virtual. Estarà basada en un processador dedicat
(ASIC) dins de la placa base de l’equip i accessible mitjançant un port dedicat
1Gbps Base-T
o El sistema de gestió remota ha de disposar de la seva pròpia memòria flash
dedicada com a repositori de firmware/drivers. Les consoles de gestió han de
poder federar-se, per tal de realitzar tasques simultànies en varis servidors, en un
única comanda i/o consola
o L’eina de gestió haurà de proporcionar una tecnologia que ofereixi una sèrie de
perfils de càrrega de treball seleccionables a nivell de BIOS per a parametritzar
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els seus recursos interns i ajustar-los de forma automàtica a les càrregues que s’hi
executin.
o L’eina de gestió s’encarregarà de garantir mitjançant mecanismes d’arrel de
confiança de silici a nivell hardware, creant una petjada digital en el propi silici
que permeti assegurar que no es puguin executar firmwares que no coincideixin
amb la petjada i per tant hagin pogut ser compromesos a nivell de seguretat.
o Les tecnologies de seguretat implementades hauran de disposar de la designació
de producte “Cyber CatalystSM” segons el programa “Cyber CatalystSM by
Marsh”
o S’haurà de poder realitzar validacions periòdiques, i en cas de detectar codi
compromès, es podrà dur a terme una recuperació a un nivell conegut i confiable
o fins i tots a l’original de fàbrica.
o Validació estàndard FIPS 140-2, configurable conformitat PCI-DSS, i CNSA

4.3

ANALYTIC SERVER(S)

L’entorn de computació/emmagatzematge en rol de Analytic s’ha d’implementar mitjançant
una solució amb sis servidors de propòsit general i arquitectura Intel x86 amb
emmagatzematge SSD local.
Les característiques requerides per a cada Recording Server es detallen a continuació.


Especificacions tècniques generals:
o 20 cores de processat a 2’4GHz distribuïts en dos CPUs/sockets. Les CPUs
proposades han de ser basades en tecnologia Intel Xeon
o 64GB de memòria RAM distribuïts en mòduls de 16GB DDR4-2933. Escalable fins
a 24 DIMMs de memòria
o Mínim dos discs SSD SAS dual-port de 3.2TB amb mínim DWPD 3. Han de ser
servits mitjançant una controladora amb mínim 2GB de memòria cau i
capacitador híbrid. El servidor ha de tenir la possibilitat d’incorporar fins un total
de 16 discs sense necessitat d’accions sobre el maquinari instal·lat
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o Connectivitat amb, com a mínim, quatre interfases de 10/25Gbps, distribuïdes en
dues plaques dual port (2x2), amb els transceivers 25Gb SR LC o cables DAC
SFP28-SFP28 necessaris per connectar contra la infraestructura de xarxa
o Una targeta GPU NVIDIA mínim família Turing i amb mínim 2500 CUDA cores
o Doble font d’alimentació de com a mínim 800W substituïble en calent sense
parada de servei i certificació energètica mínim Platinum
o Opció de mòdul de seguretat TPM 2.0 (Trusted Platform Module)
o Llicències de sistema operatiu Microsoft Server 2019 Standard incloses


Especificacions de gestió, seguretat i monitorització:
o Mecanismes de gestió remota integrats en l’equip amb redirecció gràfica
independent dels processadors de producció, incloent el corresponent
programari de consola de KVM virtual. Estarà basada en un processador dedicat
(ASIC) dins de la placa base de l’equip i accessible mitjançant un port dedicat
1Gbps Base-T
o El sistema de gestió remota ha de disposar de la seva pròpia memòria flash
dedicada com a repositori de firmware/drivers. Les consoles de gestió han de
poder federar-se, per tal de realitzar tasques simultànies en varis servidors, en un
única comanda i/o consola
o L’eina de gestió haurà de proporcionar una tecnologia que ofereixi una sèrie de
perfils de càrrega de treball seleccionables a nivell de BIOS per a parametritzar
els seus recursos interns i ajustar-los de forma automàtica a les càrregues que s’hi
executin
o L’eina de gestió s’encarregarà de garantir mitjançant mecanismes d’arrel de
confiança de silici a nivell hardware, creant una petjada digital en el propi silici
que permeti assegurar que no es puguin executar firmwares que no coincideixin
amb la petjada i per tant hagin pogut ser compromesos a nivell de seguretat
o Les tecnologies de seguretat implementades hauran de disposar de la designació
de producte “Cyber CatalystSM” segons el programa “Cyber CatalystSM by
Marsh”
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o S’haurà de poder realitzar validacions periòdiques, i en cas de detectar codi
compromès, es podrà dur a terme una recuperació a un nivell conegut i confiable
o fins i tots a l’original de fàbrica
o Validació estàndard FIPS 140-2, configurable conformitat PCI-DSS, i CNSA

4.4

MOBILE SERVER

L’entorn de computació/emmagatzematge en rol de Mobile Server s’ha d’implementar
mitjançant una solució amb un servidor de propòsit general i arquitectura Intel x86 amb
emmagatzematge SSD local.
Les característiques requerides per al Mobile Server es detallen a continuació.


Especificacions tècniques generals:
o 10 cores de processat a 2’4GHz distribuïts en un CPU/socket. La CPU proposades
ha de ser basada en tecnologia Intel Xeon
o 32GB de memòria RAM distribuïts en mòduls de 16GB DDR4-2933. Escalable fins
a 12 DIMMs de memòria en mono socket
o 2 discs SSD mínim de 480GB amb mínim un DWPD 1. Tots els discs hauran de ser
servits mitjançant una controladora amb mínim 2GB de memòria cau i
capacitador híbrid. El servidor ha de tenir la possibilitat d’incorporar fins un total
de 8 discs sense necessitat d’accions sobre el maquinari.
o Connectivitat amb, com a mínim, quatre interfases de 10/25Gbps, distribuïdes en
dues plaques dual port (2x2), amb els transceivers 25Gb SR LC o cables DAC
SFP28-SFP28 necessaris per connectar contra la infraestructura de xarxa
o Una targeta GPU NVIDIA mínim família Pascal i amb mínim 1250 CUDA cores
o Doble font d’alimentació de com a mínim 500W substituïble en calent sense
parada de servei i certificació energètica mínim Platinum
o Opció de mòdul de seguretat TPM 2.0 (Trusted Platform Module)
o Llicències de sistema operatiu Microsoft Server 2019 Standard incloses
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Especificacions de gestió, seguretat i monitorització:
o Mecanismes de gestió remota integrats en l’equip amb redirecció gràfica
independent dels processadors de producció, incloent el corresponent
programari de consola de KVM virtual. Estarà basada en un processador dedicat
(ASIC) dins de la placa base de l’equip i accessible mitjançant un port dedicat
1Gbps Base-T
o El sistema de gestió remota ha de disposar de la seva pròpia memòria flash
dedicada com a repositori de firmware/drivers. Les consoles de gestió han de
poder federar-se, per tal de realitzar tasques simultànies en varis servidors, en un
única comanda i/o consola
o L’eina de gestió haurà de proporcionar una tecnologia que ofereixi una sèrie de
perfils de càrrega de treball seleccionables a nivell de BIOS per a parametritzar
els seus recursos interns i ajustar-los de forma automàtica a les càrregues que s’hi
executin.
o L’eina de gestió s’encarregarà de garantir mitjançant mecanismes d’arrel de
confiança de silici a nivell hardware, creant una petjada digital en el propi silici
que permeti assegurar que no es puguin executar firmwares que no coincideixin
amb la petjada i per tant hagin pogut ser compromesos a nivell de seguretat.
o Les tecnologies de seguretat implementades hauran de disposar de la designació
de producte “Cyber CatalystSM” segons el programa “Cyber CatalystSM by
Marsh”
o S’haurà de poder realitzar validacions periòdiques, i en cas de detectar codi
compromès, es podrà dur a terme una recuperació a un nivell conegut i confiable
o fins i tots a l’original de fàbrica.
o Validació estàndard FIPS 140-2, configurable conformitat PCI-DSS, i CNSA

4.5

EMMAGATZEMATGE D’ARXIU

L’entorn d’emmagatzematge en rol d’ArchiveDB s’ha d’implementar mitjançant una solució
en scale-out multi controladora sobre servidors amb arquitectura Intel x86 especialitzats,
que es proporcionen com a dispositius integrats tipus appliance, amb el seu còmput, xarxa i
emmagatzematge associats per node.
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Es valorarà molt positivament que la solució scale-out proposada es basi en un software i
solució modernes i amb un cicle de vida llarg.
El requeriments d’espai, rendiment i eficiència de l’entorn d’ArchiveDB són els següents:
-

Capacitat usable real requerida: mínim 2920TB

-

Eficiència RAW/usable: mínim 75%

-

Throughput sostingut d’escriptura: mínim 5800MB/s (en multistream) i mínim 750
MB/s (en single stream)

-

Protecció de la dada: haurà de suportar la fallada simultània de 3 discs o la fallada
simultània d’un node i un disc.

L’adjudicatari ha d’incorporar prova documental mitjançant eines de dimensionament del
fabricant del correcte compliment d’aquests punts.
Les característiques tècniques requerides de l’entorn d’emmagatzematge són les que
segueixen:


L'emmagatzematge scale-out ha d'implementar un filesystem distribuït i
proporcionar un únic namespace



L'únic namespace ha de ser accessible de forma nativa a través dels següents
protocols: NFS, SMB, FTP, HTTP (REST API) sense gateways, ni servidors intermedis



L’emmagatzematge scale-out ofertat ha d’oferir la possibilitat de, node a node,
augmentar, tant la capacitat com el rendiment, de forma lineal. El creixement s’ha de
poder executar sense pèrdua de servei, ni migracions de dades



Els nodes han de ser híbrids (SSDs i HDDs), i l'arquitectura de l'emmagatzematge no
ha de presentar cap punt únic de fallada, ni cap component compartit entre els nodes
(controladores, alimentació, xassís o similars)



La capa SSD no s’ha d’emprar en el càlcul del total de l'espai útil. Els SSD s'han d'usar
tant per a l'acceleració de lectura com d'escriptura, amb el 100% de les escriptures
entrants arribant primer a les SSD.



L’emmagatzematge escalable s’ha de poder gestionar a través de la interfase web,
CLI i REST API
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L'emmagatzematge scale-out ha de tenir la capacitat de proporcionar visibilitat en temps
real de les operacions del sistema de fitxers (dades i metadades) sense necessitat de
components de programari addicionals, eines externes o treewalks:
o Throughput & IOPS, amb detalls fins a l'arxiu únic
o Throughput & IOPS, amb detalls fins al directori únic
o Nombre i tamany total de fitxers, per directori



L'emmagatzematge scale-out ha d'implementar una API REST totalment programable
que permeti:
o Manipulació de dades
o Recuperació de dades d’utilització i rendiment
o Configuració de l'emmagatzematge scale-out



El sistema d'emmagatzematge scale-out ha de poder proporcionar les capacitats
següents:
o Escalabilitat a milers de milions de fitxers i milers de milions de directoris
o Suport per a arxius de més de 32 TB
o Capacitat neta utilitzable fins al 100%, sense espai reservat i sense degradació del
rendiment
o Execució en temps real de quotes, sense la necessitat de treewalks
o No es requerirà l’ús de treewalk en cas de: fallada de SSD, fallada de HDD, fallada
de node, afegir node
o Tiering automàtic de dades entre SSD i HDD, sense polítiques manuals
o Totalment POSIX-compliant, que admeti el canvi instantani de nom de directori i
les instantànies a nivell del directori
o L'emmagatzematge scale-out ha d'utilitzar erasure coding, no raid, per a
protecció de dades de fitxers de totes les mides, i en particular no ha de realitzar
un mirroring d'arxius petits, ja que això resultaria en una reducció de l'espai net
utilitzable
o L'emmagatzematge scale-out ha de distribuir dades a través de tots els nodes,
sense localitat de la dada (data locality)
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o Suport per a 40.000 snapshots en un únic namespace per a la protecció de dades
o El proveïdor d'emmagatzematge scale-out ha de garantir accés directe (sense
processos d’escalada) als enginyers de suport de nivell 4 per correu electrònic,
telèfon i xat
o Totes les característiques del producte han d'estar desbloquejades i ser
utilitzables, sense costos addicionals associats


La solució d’emmagatzematge scale-out haurà d’estar formada per nodes basats en
arquitectura Intel x86, amb com a mínim un processador del tipus Intel Xeon-Silver 4210,
amb un mínim de 10 nuclis per processador



Cada node de la solució haurà de complir els següents requeriments:
o Ocupar no més de 2Us d’espai en armari (rack)
o Poder contenir mínim 24 discs LFF en aquest espai de 2U
o Poder oferir addicionalment 2 discs M.2
o Memòria: tindrà un mínim de 16 x ranures DIMM, escalable fins als 2TB usant
DIMMs de tipus LRDIMM de 128GB.
o Protecció de memòria: ECC avançat amb protecció contra errors de múltiples bits,
spare online, memòria duplicada i tolerància ràpida a fallades
o Bus Slots: Mínim 5 x PCI-Express 3.0 slots, dos seran almenys x24
o Seguretat al Firmware:


Per a la seguretat del microprogramari, el sistema ha d'admetre un xip
d'administració remota que creï una empremta digital al silici, evitant que
els servidors s'iniciïn llevat que el microprogramari coincideixi amb
l'empremta digital. Aquesta característica ha de ser immutable



Ha de mantenir el repositori de microprogramari i combinacions/recepta
de drivers per ajudar a desfer o aplicar pegats sobre el microprogramari
compromès. També ha d'emmagatzemar la combinació/recepta de
recuperació de fàbrica precarregada per revertir al firmware segur provat
a fàbrica



Les tecnologies de seguretat implementades hauran de disposar de la
designació de producte “Cyber CatalystSM” segons el programa “Cyber
CatalystSM by Marsh”
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o Controladora de discs: ha d'incorporar un RAID per software SATA integrat que
admet SSD / HDD. Addicionalment, s’ha de subministrar un controlador RAID
hardware. Aquest controlador haurà de complir:


Basat en PCIe 3.0 i amb un mínim de 2 GB de memòria cau d'escriptura
Flash Back (FBWC)



No ha de consumir cap slot PCI d’expansió del node



Ha de tenir suport opcional per a xifrat data-at-rest

o Característiques de xarxa: el node haurà de poder admetre:


Adaptadors de xarxa Ethernet de 1Gb i 4 ports



Adaptadors de xarxa Ethernet de 10/25Gb i 2 ports



Adaptador de xarxa Ethernet de 100Gb i 1 port

o Fonts d’alimentació:


Ha d'admetre fonts d'alimentació redundants de baix contingut d'halogen
de substitució en calent, sense parada del servidor



Incorporarà com a mínim dues fonts d’alimentació de 1600W

o Ventiladors: sistema redundant i substituïbles en calent, sense parada del
servidor
o El sistema de xifratge segur ha d'admetre el xifratge de les dades (dades en repòs)
per a l'emmagatzematge intern utilitzant claus de xifratge. Ha d'admetre
l'administració de claus locals per a un sol servidor i l'administració de claus
remotes per a l'administració central per a la implementació de xifratge de dades
global de tota l’organització
o Seguretat del sistema, funcionalitat requerides:


UEFI Secure Boot y Secure Start



Funció de seguretat per garantir que els servidors no executin codi de
microprogramari compromès



Validació FIPS 140-2, certificació Common Criteria, possibilitat de
configurar per a conformitat PCI DSS, compatibilitat amb el mode CNSA
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Advanced Encryption Standard (AES) i Triple Data Encryption Standard
(3DES) en el navegador de la consola de gestió



Actualitzacions sense alteracions: components signats i verificats
digitalment



Esborrat segur de dades NAND / Usuari



Opció TPM (Trusted Platform Module) 2.0

o Gestió remota integrada i seguretat del firmware:


L'administració remota del sistema ha de ser compatible amb la consola
remota gràfica basada al navegador juntament amb el botó d'encesa
virtual, l'arrencada remota amb una unitat USB / CD / DVD. Hauria de ser
capaç d'oferir actualitzacions de programari i pegats des d'un client remot
utilitzant Media/image/folder; Ha d'admetre la limitació d'energia del
servidor i els informes històrics i admetre l'autenticació multifactor



El servidor ha de tenir un port d'administració remota de 1 Gbps



El port d'administració remota ha de tenir un espai d'emmagatzematge
assignat per ser utilitzat com a dipòsit de microprogramari, controladors i
components de programari. Els components es poden organitzar per
instal·lar conjunts i es poden utilitzar per desfer / pegat firmware
defectuós



El servidor ha d'admetre l'administració sense agents fent servir el port
d'administració remota fora de banda



El servidor ha de permetre monitoritzar i registrar els canvis al maquinari
del servidor i la configuració del sistema. Ajuda a diagnosticar problemes
i ofereix una resolució ràpida quan ocorren errors del sistema



Han d'estar disponibles les aplicacions per accedir al servidor de forma
remota utilitzant dispositius de mà populars basats en Android o Apple
IOS



Consola remota que podem compartir fins a 6 usuaris concurrents. Ha de
donar visibilitat tant l’arrancada del sistema com després de l’execució del
sistema operatiu, així com la possibilitat de gravar i reproduir el vídeo de
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la consola. Integració de Microsoft Terminal Services, xifrat SSL de 128 bits
i compatibilitat amb Secure Shell Versió 2.


Ha de proporcionar la funcionalitat d'actualització remota del
microprogramari.

o Ha d'admetre l'administració de diversos servidors com un de sol, a través de:


Control d’arrancada/potència i power capping de forma grupal



Configuració, actualització de microprogramari de forma grupal



Ha d’admetre la integració amb REST API



Ha d'admetre suport remot integrat per transmetre esdeveniments de
maquinari directament al fabricant o soci autoritzat per a suport telefònic
automatitzat
21

4.6

ENTORN DE COMUNICACIONS (10/25GB / 1GB)

L’entorn de comunicacions per a servir tota la solució està basada en dos grans entorns:


Equipament redundat per a les xarxes de baixa latència i alta velocitat 10/25Gb SFP28.
Mínim per aquest entorn: 2 equips



Equipament sense redundància i velocitat 1Gb RJ45 orientat a la gestió OOBM del
hardware. Mínim per aquest entorn: 1 equip

Les característiques tècniques requerides de l’entorn de comunicacions d’alta velocitat
10/25Gb són les que segueixen:


Arquitectura requerida:
o 48-port 1/10/25 Gb SFP28 i 8-port 40/100 Gb QSFP28, tots llicenciats
o Consola/sèrie d'un port amb cable USB i d'un port Ethernet 1Gb RJ45 OOBM
o 2 fonts d'alimentació redundants i substituïbles en calent (mínim eficiència Gold)
o 4 ventiladors redundants i substituïbles en calent

B C N P r o j e c t a A s s o c i a t s, S.L. C / París 207 , 5è 1a 08008 Barcelona
Tel. 9 3 7 4 5 0 4 3 1 e-mail: bcnprojecta@bcnprojecta.com
www.bcnprojecta.com

Plec de Condicions Tècniques del sistema d’emmagatzematge de les imatges
de CCTV de l'Ajuntament de Sant Cugat

o No s’acceptaran equips que no ofereixin redundància tant de font d’alimentació
com de ventilació per aquest entorn
o Mínim 8 GB de memòria del sistema (RAM) i mínim 32 GB Flash/SSD. Mínim de
16 MB de packet buffer
o Latència estimada de 300ns i tecnologia “Cut Through“ per la commutació
o Capacitat de commutació de 4Tbps i de processament de 2,97Bpps
o Imatges de programari dual amb un aïllament complert


Qualitat de servei:
o Classificació i Reescriptura QoS, Queing & Scheduling, RED/WRED, ECN, ACL
o 802.3x, 802.1Qbb, 802.1Qaz, DCBx, Application TLV, 802.1ab
o Preparat per RoCE/iWARP



Funcionalitats requerides:
o Funcions d'encaminament i reenviament virtuals (VRF), fins a 64 instàncies VRF
o 802.1Q VLAN, Voice VLAN, QinQ, Concurrent 4K VLANs
o RSTP, MSTP, RPVST, BPDU Filter & Guard, Loop Guard, Root Guard, LLDP
o VRRP, LAG, MLAG, LACP. Multi-active Gateway (MAGP)
o Static Route, OSPF, BGP, BFD, ECMP (64-way)



Gestió:
o Suport a diversos fitxers de configuració en emmagatzematge flash/SSD, ZTP
o sFlow (RFC 3176)/equivalent, JSON, CLI, WEB/GUI, SSH, Telnet
o SNMPv3, NTP/SNTP, FTP/TFTP/SCP
o Replica de ports (SPAN i RSPAN), monitorització BER, Root Cause Analysis,
telemetria, histogrames i estadístiques d’us de les cues en temps real



Suport per òptiques i cables DAC:
o Transceptors 10GBase-SR fibra multimode, connexió a xarxa actual de campus
o Transceptors 10GBase-T RJ45, connexió amb switch de gestión OOBM
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o Cables DAC SFP28-SFP28, connexió a l’entorn d’emmagatzematge scale-out així
com als rols de Recording Servers/Management Server i Mobile Server
o Cables DAC QSFP28-QSFP28, connexió per a ISL/MLAG entre la parella redundada
d’equips de xarxa
Les característiques tècniques requerides de l’entorn de comunicacions a velocitat 1Gb RJ45
orientat a la gestió OOBM del hardware són les que segueixen:


Arquitectura requerida:
o 24-port 10/100/1000 R45 i 2-port 1/10 Gb SFP+ i 2-port 1/10GBase-T RJ45
o Consola d'un port Ethernet 1Gb OOBM
o 1 font d'alimentació integrada (mínim eficiència Gold)
o Latència estimada de 5us
o Capacitat de commutació de 128Gbps i de processament de 95,2Mpps



Funcionalitats requerides:
o 802.1Q VLAN, 802.3ad LACP
o RSTP, MSTP, LLDP
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5

IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT

5.1

IMPLANTACIÓ

L’adjudicatari serà el responsable únic de la implantació dels nous serveis i la migració dels
ja existents.
El licitador haurà de presentar un pla d’implantació i migració detallat que ha d’incloure com
a mínim:
●
●
●
●
●
●

El conjunt de tasques a realitzar.
Disseny detallat desplegament a realitzar, arquitectura i tecnologia.
Pla de proves.
Els recursos a utilitzar.
Calendari detallat.
Identificar els responsables assignats al projecte i descriure el seu perfil tècnic.

La implantació i migració caldrà fer-la de forma que no suposi cap tall dels serveis actuals en
horaris laborals.
Aquest pla d’implantació i migració no podrà tenir una durada superior als dos mesos.
La petjada que la solució d’arxiu d’imatges descrita a aquest document ha de tenir sobre el
CPD de l’ajuntament no pot ser superior a 1 armari rack.

5.2

MANTENIMENT

El període de manteniment contemplat dins d’aquest contracte és de 2 anys a comptar des
del lliurament del sistema.
L’adjudicatari haurà de donar suport davant possibles incidències garantint la resolució
d’aquestes. Les possibles incidències hauran de ser resoltes en un termini màxim de 24
hores.
El licitador haurà de presentar un pla de manteniment detallat que ha d’incloure com a
mínim:
● Manteniment correctiu
● Manteniment preventiu.
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● Manteniment evolutiu.
L’adjudicatari està obligat a contractar els serveis de suport necessaris als fabricants de la
solució implantada per garantir el seu servei durant la durada d’aquest manteniment.
També haurà de donar suport davant de possibles dubtes del personal de l’Ajuntament en
l’ús de la plataforma telefònica i per correu electrònic dins del període del contracte.

25
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6

CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ

L’empresa adjudicatària ha de protegir la informació confidencial pròpia o la que se li confiï,
i ha d’evitar enviar-la a l’exterior mitjançant suports materials, o a través de qualsevol mitjà
de comunicació, inclosa la simple visualització o l'accés.
Els equips humans de l’empresa adjudicatària hauran de guardar, per temps indefinit, la
màxima reserva i no divulgar ni utilitzar directament ni a través de terceres persones o
organitzacions, les dades, els documents, les metodologies, les claus, les anàlisis, els
programes i altra informació a la qual tinguin accés durant la participació als treballs objecte
d’aquest plec, tant en suport material com electrònic.
L’empresa adjudicatària assumeix directament les responsabilitats que es poguessin derivar
per qualsevol causa en la intervenció de qualsevol membre dels seus equips humans
assignats al servei.
No s’autoritza a l’adjudicatari perquè els seus equips humans:
• Transfereixin fitxers a terceres parts no autoritzades per l’Ajuntament.
• Transmetin o rebin arxius que infringeixin la legislació de protecció de dades de
caràcter personal.
En cas que la informació sigui confidencial d’una manera crítica, en acabar la jornada laboral
es destruiran tots els documents impresos.
L’Ajuntament, a través dels mecanismes formals i tècnics que consideri oportuns, ja sigui de
forma periòdica o quan, per raons específiques de seguretat o del servei, resulti convenient,
verificarà la correcta utilització dels recursos informàtics (aplicacions i dades situades en els
sistemes d’informació i comunicació) per part del personal de l'empresa adjudicatària.
En cas d’apreciar que algú del personal de l’empresa adjudicatària utilitza incorrectament
aplicacions i/o dades, així com qualsevol altre recurs informàtic, se li comunicarà aquesta
circumstància i rebrà la formació necessària per al correcte ús dels recursos.
En cas d’apreciar mala fe amb la incorrecta utilització de les aplicacions i/o dades,
principalment, així com de qualsevol altre recurs informàtic, l’Ajuntament podrà exercir les
accions que legalment li emparin per a la protecció dels seus drets.
A causa de la pròpia evolució de la tecnologia i les amenaces de seguretat, o les noves
aportacions legals en la matèria, l’Ajuntament es reserva el dret a modificar aquesta política
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quan sigui necessari durant la vida del contracte. Els canvis en aquesta política es
comunicaran a l’empresa adjudicatària pels mitjans que es considerin pertinents.
L’empresa adjudicatària esta obligada al compliment de la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.
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7

FORMACIÓ

Una vegada finalitzada la implantació de la nova plataforma caldrà realitzar almenys una
sessió de formació diferenciada per cadascun dels perfils d’usuari:


Administrador.



Usuari avançat.



Usuari estàndard.

De cadascuna de les àrees municipals implicades:


TIC.

Aquestes sessions en cas de que l’Ajuntament ho sol·liciti es podran realitzar online. Les
dates de realització i horari hauran de ser acordades entre adjudicatari i Ajuntament.
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