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Měření a zpracování GSM a UMTS signálu pomocí mobilních XDA
zařízení na platformě .NET Compact Framework

Práce se bude zabývat použitím kapesních PDA zařízení pro nasazení v oblasti řídicích systémů pro měření
a vyhodnocování všech měřitelných složek signálu moderních mobilních telefonů (v konkrétním případě
XDA zařízení). Použita bude nová platforma .NET Compact Framework (.NET CF), případně některé
specifické Open Source platformy v závislosti na konkrétní potřebě dané práce. Cílem práce je zpracování
problematiky GSM a UMTS signálu, statistické zpracování získaných dat a diskuze použitelnosti takto
získaných dat pro mobilní řídicí systémy.
Aplikaci pro vlastní měření GSM a UMTS signálu řeší implementačně paralelní bakalářská práce.

Práce bude obsahovat tyto části:
1. Charakteristika hardware a software moderních mobilních telefonů (Smartphony a XDA). Přehled
komunikačních pásem používaných u mobilních telefonů ve světě.
2. Zpracování teoretických možností poskytovaných platformou .NET CF a dalšími platformami pro
měření a analýzu GSM a UMTS signálu na mobilních zařízeních.
3. Problematika registrace mobilního zařízení do sítě mobilního operátora s ohledem na využitelnost pro
zjištění polohy mobilního zařízení.
4. Sběr a analýza získaných dat GSM a UMTS signálu.
5. Diskuze dosažených výsledků. Stanovení základních limitů možností měření GSM a UMTS signálu
pomocí mobilních zařízení a jeho následného využití.
6. Zhodnocení vlastní práce.
7. Extended abstract – shrnutí dosažených výsledků (4-6 stran v anglickém jazyce).
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