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1. Zadání závěrečné práce.
Náročnost zadání odpovídá bakalářské práci. Cílem BP bylo především prakticky realizovat GSM
BTS s využitím USRP a projektu openBTS. Zadání bylo splněno ve všech bodech.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student pracoval samostatně a konzultoval jednotlivé kroky.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena v dostatečném předstihu.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Student realizoval GSM BTS s předepsanými komponenty a celý postup řádně zdokumentoval. Pro
automatickou registraci mobilních stanic vytvořil aplikaci v C++, která na základe IMSI mobilní
stanice provede potřebné kroky k zajištění dostupnosti stanice ve vytvořeném řešení openBTS. V
poslední části BP realizoval propojení pomocí SIP a IAX trunk na poskytovatele, kterého
představoval SIP server na open-source platformě besip. Funkčnost celého řešení prakticky předvedl
a do BP doložil rovněž výpisy dokladující úspěšné zvládnutí zadání.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nové poznatky nepřináší, přínosem je zdokumentování postupu použitého řešení GSM BTS,
které lze následně reprodukovat.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Použitou literaturu považuji za vhodnou.

7. Souhrnné hodnocení.
Student splnil všechny body zadání a na HW platformě USRP N210 ve spojení s doporučenými
open-source nástroji realizoval GSM základnovou stanici včetně jejího připojení k poskytovateli
pomocí SIP a IAX protokolu. Zvládl poměrně náročnou konfiguraci všech komponent a vyřešil
problém s automatickou registrací mobilních stanic pomocí aplikace, kterou vytvořil. Práci celkově
hodnotím jako výbornou.

8. Otázky k obhajobě.
1. Zaujala mne myšlenka turniketu postaveného na openBTS a odchytávání IMSI. Je zde ale zásadní
problém. Kdy se v komunikaci mezi MS a BTS posílá IMSI a jaký sekundární efekt by měl takovýto
turniket?

2. Při experimentech s USRP a openBTS jsme narazili na problém nespolehlivé registrace u určitých
typech mobilních telefonů. Jaká je zkušenost studenta se spolehlivostí registrace k openBTS a jaké
mobilní telefony zkoušel (v BP jsou zmíněny dva)?

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 25.05.2014 prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.


