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ANOTACE 
 
Diplomová práce se zabývá datovými technologiemi, které je možné použít při komunikaci 
mezi mobilní a IP sítí. Cílem práce je návrh datové komunikace a následná realizace mezi 
mobilní a IP sítí. Nejdříve je proveden úvod do telekomunikačních systémů se zaměřením na 
GSM. Následně práce rozebírá poskytované datové technologie standardu GSM se zaměřením 
na GPRS, které je v dalších kapitolách podrobněji rozebráno. Pro výslednou komunikaci je 
navržen aplikační protokol ve dvou verzích, pomocí kterého je docíleno k vytvoření vlastního 
autonomního systému. Komunikace je realizována pomocí programovacího jazyka JAVA, ve 
kterém jsou vytvořeny aplikace klient, server a implementován aplikační protokol. Klientská 
aplikace je testována na mobilním telefonu s připojením na Internet s podporou technologie 
GPRS. Serverová aplikace je umístěna na PC stanici, která má přiřazenou veřejnou IP adresu, 
je tedy jednoduše adresovatelná z Internetu. 
 
 
 
 
 
 
 
KLÍ ČOVÁ SLOVA:  Datová komunikace, Mobilní síť, IP síť, Aplikační protokol, Java, 
Klient, Server 
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ABSTRACT 
 
Thesis deals with data technology, which can be used for communication between mobile and 
IP networks. The aim of the project is to design data communication and the subsequent 
implementation of the mobile and IP networks. First of all, it made an introduction to 
telecommunications systems with focus on GSM. Subsequently, the work examines data 
provided by GSM technology standard with a focus on GPRS, which is in the other chapters 
discusses in more detail. The resulting communication application protocol is designed in two 
versions, which is achieved by the creation of an autonomous system. Communication is 
implemented using JAVA programming language, which created an application client, server 
and implemented application protocol. Client application is tested on a mobile phone with 
Internet connection with support for GPRS technology. Server application is installed on a PC 
workstation, which is assigned a public IP address, it is easily addressable from the Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
KEYWORDS: Data communication, mobile network, IP network, application protocol, Java, 
Client, Server 
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1 Úvod 
 
Vývoj mobilních sítí se dělí do několika generací, kde 1. generací jsou systémy fungující na 
analogovém principu. Postupem času se přešlo na síť digitální, která přináší mnoho výhod a 
nesrovnatelnou kvalitu signálu. V současné době se stále využívá síť 2G neboli GSM, která 
poskytuje jak hovorové tak datové služby. Mezi konkurenty se však začínají dostávat i 
mobilní operátoři, kteří využívají síť 3. generace, jakož je tomu v ČR u operátora U:fon. 
Téma diplomové práce je řešení datové komunikace a následný návrh aplikací, které umožní 
přenos dat z mobilního přístroje do počítačové sítě IP na konkrétní stanici.  
 
Každý mobilní operátor má širokou nabídku datových služeb, které se liší rychlostí (uplink a 
downlink) a cenou poskytované služby a samozřejmě také dostupností. Postupně i mobilní 
operátoři, kteří využívají síť GSM, rozšiřují svojí nabídku služeb budováním nových 3G sítí, 
které jim poskytují daleko větší možnosti, než mají dosud. V základní nabídce každého 
operátora, který využívá GSM jsou datové služby GPRS a EDGE. Jako nejrozšířenější a také 
nejstarší datovou službu, která pracuje na principu přepínání datových jednotek, můžeme určit 
GPRS, která také bude součástí návrhu řešení datové komunikace.  
 
Vlastní komunikace mezi mobilní stanicí a PC bude řešena variantou klient a server, kde roli 
serveru bude zastávat PC stanice. Pro realizaci jednotlivých aplikací, zastávaje určenou funkci 
byl zvolen programovací jazyk Java, který existuje v několika variantách lišících se použitím 
na cílovém hardwaru, na kterém aplikace poběží. V pohledu na protokolové roviny mezi 
mobilní stanicí a PC budou aplikace pracovat s IP a aplikační vrstvou. Komunikace je 
realizována na vlastním aplikačním protokolu, který je popsán v kapitole 5. Aplikační 
protokol je navržen ve dvou verzích. Základní verze zprostředkuje komunikaci klient x server, 
z pohledu získávání informací ze serveru, či zasílání informačních zpráv z klientské strany. 
Díky vláknové principu zpracování, který bude použit v realizaci serverové aplikace bude 
umožněno připojení několika klientů. Pokročilejší verze pak umožňuje spojení dvou klientů, 
jejichž komunikace je řízena přes server. 
 
Realizace jednotlivých aplikací a implementace aplikačního protokolu je popsána v kapitole 
7. K vývoji aplikace typu klient je použita platforma JAVA ME, poněvadž testování bude 
probíhat na mobilním telefonu, pro něhož je tato platforma typická. Serverová aplikace je 
realizována na platformě JAVA SE. Vlastní komunikace tedy spojuje mobilní síť, která nabízí 
širokou řadu datových služeb a síť počítačovou prostřednictvím Internetu.  
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2 Vývoj telekomunikačních technologií (1. - 3. generace) 
 

2. 11. generace (telekomunikační systém NMT)  
 
Za předchůdce dnešních telekomunikačních technologií můžeme považovat systém NMT, 
který vznikl v 80. létech 19. století. Jedná se o analogový systém, který byl vyvíjen Norskem, 
Finskem a Dánskem ve spolupráci s Nokií a Ericssonem. V této době se o vznik technologie 
pro bezdrátový přenos hlasu snažilo mnoho dalších organizací a výsledkem bylo několik 
systémů, které mezi sebou nebyly kompatibilní. Systém NMT byl realizován ve verzích 
NMT-450 a NMT-900 pracující s technikou dělení kmitočtového pásma FDMA.  V roce 1991 
byl spuštěn v ČR operátorem Eurotel. O bezdrátové technologie nastal obrovský zájem, a 
proto bylo třeba řešit kapacitu uživatelů a výše zmiňovanou nekompatibilitu jednotlivých 
systémů.  
 

 2.2 2. generace (telekomunikační systém GSM) 
 
V roce 1982 standardizační organizace CEPT založila skupinu GSM (Groupe Spécial 
Mobile), která začala s vývojem nového digitálního telekomunikačního systému, který se 
stává standardem. Později bylo označení přejmenováno na Global System for Mobile 
Communications. Jako digitální systém přináší mnoho výhod jak v oblasti kvality 
přenášených dat, tak v široké nabídce poskytovaných služeb. Další novinkou je kombinování 
technologií FDMA a TDMA, která umožňuje vyšší počet koncových uživatelů. Ze systémů 
první generace se zachoval pouze buňkový systém, který tvoří pokrytí určité oblasti, rozdělení 
a opakování nosných kmitočtů obr. 3.2. V roce 1989 převzala dohled nad GSM standardizační 
organizace ETSI a následně v roce 1998, s cílem definování standardů systémů 3. generace, 
organizace 3GPP. 2. generace telekomunikačních systémů přísluší GSM, která nabízí jak 
hlasové služby, tak služby datové, jenž jsou realizovány pomocí technologií CSD(Circuit-
Switched Data) a HSCSD(High Speed Circuit-Switched Data). V případě datových služeb je 
zde plně využívána struktura GSM a tudíž není nutné vkládat do systému nové prvky.  
 

2.3 2.5. generace (GPRS) a 2.75. generace (EDGE) 
 
Datové služby začaly být čím dál více žádány a tudíž již pod organizací 3GPP vznikly 
standardy GPRS a EGPRS (EDGE). Služby jsou navrženy již pro technologii spojování 
datových jednotek, informace se přenáší pomocí paketů. Stávající síť GSM na přenos 
informace ve formě paketů nebyla realizována, a proto bylo nutné učinit jisté úpravy ve 
struktuře sítě. Cílem těchto standardů bylo efektivněji využít přidělené timesloty a v případě 
žádosti poskytnout určitou přenosovou rychlost. Služby jsou bez garance přenosové kapacity 
a tyčí se na posledním místě v prioritní tabulce komunikace.  
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Systémy se od sebe odlišují nejvíce přenosovou rychlostí, která je závislá na způsobu 
modulace. U GPRS se jedná o GMSK, EDGE využívá GMSK a 8-PSK.  
 
 

 2.4 3. generace UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) 
 
Jedná se o telekomunikační systém 3G, kde se samotné UMTS ubírá několika směry viz [4]. 
Část vychází z GSM s rozdílem nových přístupových metod (CDMA). V dalším směru se 
jedná o zcela nový základ standardu mobilních sítí 3G. Cílem UMTS je vytvořit nový 
standard, který bude používán po celé planetě. UMTS je vysokorychlostní telekomunikační 
systém, který umožňuje využívat jak datové služby, kde nejčastějším případem jsou 
multimediální aplikace, které vyžadují vysokou přenosovou rychlost, tak služby hlasové. 
 
 

2.5 Mobilní operátoři v ČR 
 
V České Republice působí na postu poskytovatelů mobilních služeb čtyři operátoři.  
 

• T-Mobile Czech Republic a.s. 
• Telefónica O2 Czech Republic a.s. 

• Vodafone Czech Republic a.s. 
• U:fon (MobilKom, a.s) 

 
T-Mobile, Vodafone, Telefónica O2, jsou poskytovateli mobilních služeb, kteří vychází ze 
sítě GSM. Jednotlivé kanály v kmitočtových pásmech pro GSM jsou mezi ně rozděleny podle 
licencí, které schválil Český Telekomunikační Úřad. U mobilního operátora U:fon, jehož 
licenci vlastní společnost MobilKom, a.s. se již jedná o novou technologii CDMA2000, která 
pracuje odlišným způsobem a je považována za síť 3. generace. Je schopná obsloužit daleko 
více účastníků než je tomu u GSM a tak se stává silným konkurentem v oblasti poskytování 
mobilních služeb. Postupně však sledujeme, že i operátoři využívající GSM, přechází na sítě 
3G, aby mohli nabídnout mobilním uživatelům řadu nových služeb.  
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3 GSM (Global System for Mobile Communications) 
 
Standardizovaná telekomunikační síť GSM, za jejímž vznikem stojí ETSI, je založena na 
digitální technologii, která přináší do světa telekomunikací řadů výhod. Poskytovatelé GSM 
tak mohou zákazníkům mobilní sítě poskytnout řadu nových služeb a kvalitnější zpracování a 
přenos dat. Z analogových systémů NMT je známá přístupová metoda FDM. V případě GSM 
byla metoda přístupu k médiu, zde ke kmitočtovému spektru, rozšířena o technologii TDM. 
Určité kmitočtové pásmo tak může využít více mobilních účastníků, než tomu bylo u 
analogových systémů. 
 
Kmitočtová pásma pro GSM byla s vývojem technologie postupně zvolena na kmitočtech 
kolem 900, 1800, 1900Mhz. Jednotlivá pásma jsou rozdělena na kanály, které mají od sebe 
navzájem odstup 200khz. Výsledné kanály jsou pak distribuovány prvkem BTS, který tvoří 
součást struktury GSM sítě jenž je zobrazena na obr. 3.1.  
 

 
Obr. 3.1: Bloková struktura sítě GSM. 

 
GSM síť se skládá ze tří základních systémů. BSS (Base Station System), NSS (Network 
Switching System) a OSS (Operation and Support System). BSS tvoří uspořádání 
základnových stanic MS k BTS. NSS tvoří jádro GSM sítě, umožňuje připojení a komunikaci 
stanice v síti. Poslední část OSS realizuje monitoring jednotlivých komponent v síti a 
zajišťuje tím přehled o funkčnosti celé sítě. 
 
 
Samotná GSM síť je postavena na buňkovém systému, který definuje rozložení kanálů na 
území, které je pokryto tímto signálem viz.[1]. V jednotlivých buňkách jsou zvoleny určité 
kmitočty, které jsou pro konkrétní buňku vysílány. Díky buňkovému systému je možno 
kanály opakovaně využívat. Dvě totožné buňky od sebe získají vzdálenost, kde nedochází 
k rušení.  
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Sektorizace v GSM znamená určitý způsob, jak zvýšit kapacitu sítě. Buňka určená 
k sektorizaci se rozdělí na 2, 3 nebo 6 částí, ve kterých se vysílají odlišné kmitočty, a tím je 
možno na aktuální buňce zvýšit kapacitu mobilních účastníků.  
Buňkový systém a sektorizace je zobrazena na obr. 3.2. Jednotlivé kmitočtové kanály jsou 
přiřazovány staticky či dynamicky. Dynamický způsob přidělování kanálů je daleko 
efektivnější. Umožňuje využít právě ty kmitočty, které nejsou v blízkosti dané BTS 
využívány a tím omezuje vznik  nežádoucích kolizí. 
 

 
  
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Obr. 3.2: Buňkový systém a sektorizace. 
 
 
Základní přenosovou jednotkou v GSM je burst. Existuje několik variant, které mají odlišnou 
velikost a využití jednotlivých polí. Na obr. 3.3 je zobrazen normálový burst a jeho 
implementace v telekomunikačním systému.  
 
 

 
 

Obr. 3.3: Komunikační struktura z pohledu datových jednotek. 
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Velikost timeslotu je dána velikostí normálového burstu a tedy 156,25b. Z toho 114b se 
využívá pro přenos a realizaci spojení v GSM. 
 
 
Kapacita timeslotu s režií (2*57*26) / 0,12 33,9 kb/s 
Kapacita timeslotu bez režie (2*57*24) / 0,12 22,8 kb/s 
Zajištění funkčnosti GSM 33,9 -22,8 11,1 kb/s 

 
Tab. 3.1: Velikost režie připadající na timeslot. 

 
Při výpočtu kapacity timeslotu bez režie se nepočítá s 12(řídícím) a 25(rezervním) TDMA 
rámcem multirámce. 
V případě hovoru bude zabrán jeden timeslot, který bude využíván každý TDMA rámec až do 
ukončení spojení. Pro digitalizaci hlasu se používá snímání vzorků každých 20ms a následné 
kódování do 260b. Tím získáme tok o velikosti 13 kb/s. Pro zabezpečení hlasu se používá 
konvoluční kódování, které přidává redundanci, čímž se zvýší celkový tok na 22,8 kb/s a tím 
plně využije kapacitu timeslotu. Velikost režie v timeslotu je uvedena v tab. 3.1. Pro přenos 
dat se používají jiné metody zabezpečení, které závisí na mnoha aspektech. 
 
 

3.1  Datové služby v GSM 
 
Mobilní telekomunikační síť GSM nabízí kromě hlasových služeb také služby datové. Z 
hlediska datových služeb jsou realizovány služby s přepínáním okruhů a s přepínáním 
datových jednotek. 
 
Mezi služby s přepojováním okruhů patří technologie CSD a HSCSD, která pracuje na 
podobném způsobu jako přenos hlasu, akorát přenášená informace je datového charakteru. 
Mezi nevýhody patří blokování timeslotu a také vyšší cena, která je účtována dobou připojení. 
Technologie CSD a HSCSD se od sebe odlišují počtem obsazených timeslotů a tím dostupné 
přenosové kapacity. Jsou vhodné pro realtime aplikace, kde je potřeba garantované šířky 
pásma.  
Mezi služby s přepínáním datových jednotek patří GPRS a EGPRS. Jedná se o technologie, 
které jsou založeny na zasílání datových jednotek ve formě paketů. Neprobíhá zde blokování 
timeslotů, jsou sdíleny mezi mobilními stanicemi. Pro konkrétní přenos stanice rezervuje 
patřičný počet timeslotů a realizuje paketový přenos. Jedná se o služby bez garance šířky 
pásma a jsou vhodné pro širší veřejnost, která využívá datové spojení k přístupu na Internet.   
 
Mobilní operátoři využívající GSM postupně přechází na síť 3. generace, která nabízí 
z hlediska datových služeb velký pokrok s přenosovou kapacitou. Pro realizaci již ale není 
možné využít stávající prvky GSM a prvky pro GPRS a EGPRS. Jedná se o budování nové 
sítě s novými prvky a technologiemi a proto je také finančně daleko náročnější. V poslední 
době se jedná o licenci UMTS, která představuje nový standard sítí 3G. 
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4 GPRS (General Packet Radio Service) 
 
Je paketové přepínanou datovou službou, kterou nabízí GSM ve 2.5. generaci viz.[5]. 
V současné době je pokrytí GPRS signálem srovnatelné s GSM signálem a to z důvodu 
zanedbatelných úprav z hlediska sítí 3G. GPRS nabízí široké využití a jeho hlavní výhodou je 
sdílení timeslotů s ostatními mobilními stanicemi. Pro jeho realizaci bylo nutné provést 
několik úprav ve stávající síti GSM. Bloková struktura GSM s GPRS je zobrazena na obr. 4.1, 
kde jsou vyznačeny nutné úpravy a nové prvky sítě.  
 
Jelikož se jedná o technologii, která negarantuje přenosovou kapacitu, byla přidána do 
standardu služba QoS, která umožňuje definovat požadovanou kvalitu služeb. Mezi parametry 
se kterými je možné sestavit požadované QoS patří zpoždění, propustnost, spolehlivost atd. 
Silným nastavením QoS je tak možné se přiblížit datovým technologiím CSD a HSCSD. 
Technologii GPRS musí podporovat jak síť, tak mobilní stanice, pro které se vytvořila třída 
GPRS, která definuje použití této technologie v souvislosti s hlasovými službami. 
 

• Třída A – umožňuje zároveň využívat služby GPRS a služby hlasové 
• Třída B – umožňuje realizovat GPRS nebo hlasové služby 

• Třída C – je realizována pouze pro přenos dat (GPRS moduly do PCMCIA) 
 
 
Dále byla stanovena prioritní třída, která určuje prioritu jednotlivých služeb na mobilní 
stanici. 
 

• Nejvyšší priorita – hovorové služby 

• Střední priorita – datové služby CSD, HSCSD 
• Nejnižší priorita – datové služby GPRS, EDGE 

 
 
V případě, že máme mobilní stanici třídy B a probíhá datová komunikace GPRS při které se 
realizuje hovorové spojení, je GPRS pozastavena a po skočení hovoru je opět spuštěna.GPRS 
jako datová služba nabízí několik variant lišících se přenosovou kapacitou, která je určena 
zvolením kódového schématu. Kódové schéma definuje využití jednotlivých uživatelských 
bitů. Celkový počet je rozdělen na bity starající se o zabezpečení a bity, které přenáší vlastní 
data. Kódové schéma je mobilní stanici přiřazeno z BTS a jeho volba závisí na kvalitě 
signálu. V případě vysoké kvality signálu je možné zvolit CS-4 které má nejmenší 
zabezpečení a proto přenáší nejvíce uživatelských dat. V tab. 4.1 jsou zobrazena jednotlivá 
CS se svojí přenosovou kapacitou. 

 

CS – 1 CS – 2 CS – 3 CS – 4 

9,05 kb/s 13,4 kb/s 15,6 kb/s 21,4 kb/s 

 
Tab. 4.1: Kódová schémata pro GPRS. 
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Multislotová třída v GPRS určuje počet využitých timeslotů a také odpovídající přenosovou 
kapacitu v závislosti na zvoleném kódovém schématu. Nejvíce podporované a tedy i 
využívané třídy jsou v tab. 4.2. 
 

Multislotová 
třída 

Rx Tx 
Současně 
využívané 

4 3 1 4 
8 4 1 5 

 
Tab. 4.2: Multislotové třídy v GPRS. 

 
 
Struktura sítě GSM s úpravami pro provoz GPRS je zobrazena na obr. 4.1. Na síťovém prvku 
BSC, který zajišťuje řízení BTS a přidělování jednotlivých kanálů, bylo provedeno 
hardwarové rozšíření PCU (Packet Control Unit), které umožňuje práci s pakety. Na prvku 
BTS byla provedena softwarová úprava, která nyní umožňuje využívat služeb BSC/PCU. 
K HLR registru byl přidán registr GR, který slouží na ukládání profilu jednotlivých GPRS 
účastníků. Jako nové prvky byly přidány SGSN a GGSN. 
 
 
 
 

  
Obr. 4.1: Blokové schéma sítě GSM s GPRS. 

 
 
SGSN (Serving GPRS Support Node) 
Uzel SGSN zastává v GPRS síti několik významných funkcí jako jsou autentizace mobilní 
stanice a lokalizace pomocí získaných informací z registru HLR(GR). Umožňuje šifrování 
dat, přenos a směrování k jednotlivým mobilním stanicím. Dále umožňuje tarifikaci datového 
spojení. 
 



16 
 

GGSN (Gateway GPRS Support Node) 
Uzel GGSN umožňuje připojení mobilní stanice do ostatních sítí. Má tedy v síti pozici 
přístupového serveru. V konfiguraci mobilního zařízení se setkáme s GGSN pod názvem 
APN (Access Point Name). Datový přenos mezi GGSN a SGSN je realizován pomocí GTP 
protokolu, který patří do rodiny protokolů TCP/IP. V případě připojení stanice do sítě Internet 
získá od GGSN uzlu adresu, která je používána v konkrétní síti, tzn. IP adresu. Mobilní 
stanice se pak tváři jako pevný uzel v síti Internet s vlastní IP adresou. 
 
 

4.1  Protokolové roviny v GPRS 
 
Pro komunikaci mezi jednotlivými prvky sítě existují protokoly, přes které je komunikace 
realizována. Protokolové roviny na jednotlivých prvcích jsou zobrazeny na obr. 4.2. Při 
návrhu aplikací klient x server se bude pracovat s vrstvou aplikační a vrstvou IP, která 
umožňuje připojení do požadované sítě viz [6]. 
 

 
 

Obr. 4.2: Protokolové roviny v GPRS. 
 
 
 

4.1.1 Popis protokolů 
 
Aplika ční protokol 
Protokol na nejvyšší vrstvě umožňuje komunikaci mezi aplikacemi, které jsou spuštěny na 
konkrétních stanicích. Návrhem aplikačního protokolu se bude zabývat kapitola 5. 
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IP protokol 
IP protokol umožňuje spojení s uzlem GGSN přes APN, který identifikuje konkrétní GGSN. 
Adresa APN je textového charakteru, tudíž je zde nutný kontakt s DNS serverem, který dodá 
stanici odpovídající IP adresu. 
 
GTP (GPRS Tunnelling protokol) 
Řídí spojení mezi SGSN a GGSN. Jednotlivé datové toky mají svůj unikátní identifikátor 
TID, který se skládá z IMSI a NSAPI. 
 
LLC (Logical Link Control) protokol 
Poskytuje logické spojení mezi mobilní stanicí a SGSN. Obsahuje identifikátor DLCI, který 
se skládá z TLLI a SAPI. Identifikátor SAPI určuje, jaká data jsou právě přenášena a zda se 
jedná o uživatelská, signalizační, či SMS (SNDCP, GMM/SM, SMS). Protokol LLC 
umožňuje šifrování datového spojení mezi mobilní stanicí a SGSN. 
 
SNDCP (Sub Network Dependent Convergence Protocol) 
Umožňuje segmentaci IP paketů a kompresi dat. V případě segmentace se IP paket rozdělí na 
LLC bloky, které jsou dále zpracovávány vrstvou LLC. 
 
RLC (Radio Link Control) protokol 
Je implementován mezi mobilní stanici a PCU(BSC). Provádí segmentaci LLC bloků do 
bloků zvaných RA (Radio Block). Obsahuje zabezpečovací metodu BEC (Backward Error 
Correction), která umožňuje vyvolání opětovného přenosu konkrétních dat.  
 
MAC (Media Access Control) protokol 
Povoluje stanicím sdílet přenosové médium (timesloty) a následně také paralelní slučování 
timeslotů pro zvýšení přenosové rychlosti. K uživatelským datům přidává kontrolní součet a 
zabezpečuje je dopřednou korekcí FEC. 
 
GSM/RF 
Jednotlivým stanicím je na základě QoS možné přiřadit priority podle kterých jim pak budou 
přidělovány timesloty. I když jsou timesloty sdíleny, je možné je tímto způsobem rezervovat. 
Pro obsloužení všech mobilních stanic probíhá multiplexing, kde jsou jednotlivá data seřazena 
podle priorit a poté jim je rezervován patřičný počet timeslotů. Jako identifikátory zde působí 
TFI a USF. TFI identifikuje vlastníka paketu, USF pak identifikuje, jaká stanice může zahájit 
komunikaci.  
 
NS/FR (Network Service / Frame Relay) 
Na druhé vrstvě při komunikaci mezi PCU(BSC) a SGSN pracuje síťová služba Frame Relay.  
 
BSSGP (BSS GPRS Protocol) 
Protokol využívající se pro přenos informací o mobilní stanici, mezi které patří TLLI, QoS a 
informace o oblasti, kde se stanice nachází. 
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L1, L2 
Protokoly použité na vrstvách L1 a L2 jsou závislé na řešení jednotlivých operátorů. V úvahu 
připadají technologie ATM, Ethernet, Frame Relay. 
 
UDP, IP 
Transportní protokol UDP je využíván protokolem IP k šíření IP paketů. 
 
 
 

4.1.2 Realizace GPRS spojení 
 
Pro spojení mobilní stanice s externí sítí (Internet) je zapotřebí splnit několik podmínek. 
 

• GPRS attach 
• Aktivace PDP kontextu 

 
Proces GPRS attach má za následek registraci mobilní stanice do sítě a probíhá mezi mobilní 
stanicí a SGSN.  SGSN kontaktuje registr GR (HLR), ze kterého zjistí u kterého SGSN uzlu 
byla stanice registrována, poté provádí update a vkládá svoji identifikaci. Následně je 
z registru zaslán PDP kontext, který obsahuje: APN, QoS, PDP protokol (verze IP) pro 
komunikaci mobilní stanice a Internet. GPRS attach je realizován pomocí protokolu GMM.  
 
Aktivace PDP kontextu probíhá mezi mobilní stanicí a uzlem GGSN. Informace, která 
realizuje aktivaci PDP kontextu je zaslána protokolem GTP s unikátním identifikátorem TID, 
který je kombinací IMSI(pevný ident. mobilní stanice) a NSAPI(ident. PDP kontextu). 
V případě že mobilní stanice nemá statickou IP adresu, GGSN uzel ji přiřadí dočasnou adresu, 
kterou získá z externí sítě, tím se stává mobilní stanice uzlem v externí síti a nyní je již ze sítě 
dostupná. 
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5 Návrh aplikačního protokolu 
 
Aplikační protokol umožňuje stanovit, na jakých pravidlech budou dané aplikace 
komunikovat. Zajišťuje tímto jistou míru zabezpečení, která je dána unikátností 
komunikačních pravidel.  Při návrhu aplikačního protokolu budou vytvořeny dvě verze, které 
mají stejný základ a to komunikaci klient a server. V první verzi protokolu se jedná o klasické 
přihlášení klienta (mobilní stanice) na server, kde jsou ošetřeny případné kolizní stavy, které 
mohou nastat při přihlášení dvou stanic se stejným identifikátorem, chybovosti přenosu, 
neočekávaném ukončení stanice atd. Jedná se o variantu, která může být využitelná pro 
vzdálené ovládání serveru, či k zisku určitých informací, kde jako parametr můžeme určit typ 
dotazované zprávy, jejíž varianty jsou definovány na serveru. V případě druhé varianty se 
jedná o rozšíření, díky němuž lze realizovat komunikaci mezi dvěma klienty, která probíhá a 
je řízena serverem. Zde bylo nutno provést jisté úpravy v protokolu a v typu používaných 
zpráv, které realizují komunikaci. Dalším požadavkem na komunikaci bylo připojení 
databáze, která zajišťuje uchovávání profilu, které každá klientská aplikace po připojení získá. 
Jelikož se jedná o použití databáze, je zde nutno implementovat jistou míru zabezpečení při 
komunikaci s úložným datovým prostorem. Pro realizaci spojení s databází se volí univerzální 
rozhraní, které není závislé na konkrétní databázi a tvoří tak nezávislý přístup k datovému 
prostoru.   
 
 

5.1 1. verze aplikačního protokolu 
 
Komunikace, která je postavena na první verzi aplikačního protokolu umožňuje vytvořit 
spojení mezi klientem, v jehož zastoupení je mobilní stanice, a serverem, jakožto PC stanicí.  
Blokové schéma komunikace je zobrazeno na obr. 5.1. 
 
 

 
 

Obr. 5.1: Blokové schéma komunikace klient x server při použití 1. aplikačního protokolu. 
 
 
Navržený protokol se skládá z hlavičky, která umožňuje řízení komunikace a z části pro 
přenos vlastní datové informace. Struktura protokolu je zobrazena na obr. 5.2. Celková délka 
datové jednotky se bude skládat z 5B hlavičky a z datové části pro vlastní přenášenou 
informaci, jejíž velikost závisí na typu zasílané zprávy. V případě textové zprávy může pole 
nabývat hodnot od 0-254B.  
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Hlavička aplikačního protokolu obsahuje: 
• Identifikaci klientského připojení (ID), které je realizováno datovým typem BYTE 
• Typ přenášené zprávy, která umožňuje realizovat navržený algoritmus v typu CHAR. 

• Délku zprávy vlastní informace v datovém typu BYTE 
• CRC zabezpečení vlastní přenášené zprávy v datovém typu BYTE. 

 

 
Obr. 5.2: Struktura protokolu 1. verze. 

 
 

Polem typ zprávy protokol určuje, o jakou zprávu se jedná a jaká zpráva (typ) by měla 
následovat. Definuje tedy určité stavy, které vzniknou při komunikaci. 
  
 
Pro protokol první verze byly zvoleny zprávy typu: 

• I - inicializace komunikace 

• P - potvrzení komunikace 
• K - konec komunikace ze strany klienta, ze strany serveru z důvodu duplicity ID, či 

zastavení serveru 
• T - textová zpráva 
• D - dotaz, v případě dotazu klienta na server 

• S - zpráva generovaná v případě, že dojde k nesouhlasu kontrolního součtu CRC 
• U - zpráva zasílaná jako odpověď na zprávu typu S  

 
 

Pole zpráva je určeno k přenosu vlastní informace, která může nabývat velikosti od 0-254B.  
Poslední byte obsahuje ukončovací znak, který je nutný k odeslání, respektive přijetí zprávy.  
Pole pro vlastní informaci je používáno ve dvou případech. Jedná-li se o zprávu typu T, jde o 
jednorázovou informaci zaslanou jako odpověď serveru po zprávě typu D, či o klientem 
zasílanou zprávu, která není ničím vynucena. V druhém případu se jedná o zaslání dotazové 
zprávy D, která je definována podobně, jak je tomu obecně u typu zprávy v navrženém 
aplikačním protokolu.  Výpočet CRC probíhá pouze při zprávě typu T, kterýmž je možno 
otestovat identičnost přenášené vlastní informace. CRC16  bylo zvoleno z důvodu nízké 
výpočetní náročnosti a konečné velikosti, kde zabírá v hlavičce pouze 2B.  
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Tím je pro datový přenos výhodou z hlediska ušetření přenášených dat což znamená i finanční 
úsporu v případě klientské realizace v podobě mobilní stanice. Další algoritmy, které se 
používají k zjištění identičnosti dat, nesou obecný název hashovaní funkce. Mezi současně 
používané patří MD5 a SHA, která se vyskytuje v několika verzích. Pole CRC16 se tedy 
používá pouze v případě, že se jedná o zprávu typu T.  
 

5.1.1 Realizace spojení klient x server 
 
Spojení mezi klientem a serverem bude realizováno přes TCP protokol, který zajišťuje 
potvrzovaný přenos dat a je pro komunikaci výhodnější. Socket se používá v souvislosti 
s TCP protokolem a definuje adresu (IP adresu) + port (TCP port), na kterém bude 
komunikace probíhat. Jednotlivé fáze komunikace jsou zachyceny na obr. 5.3. Zahájení 
spojení jde vždy ze strany klienta, který se připojí pomocí TCP protokolu. V případě 
odpovědi serveru je vytvořen socket pro konkrétní připojení a je udržován až do ukončení 
TCP spojení serverem, což odpovídá stavům 1 a 6 v obr. 5.3. 
 

 
 

Obr. 5.3: Fáze komunikace klient x server pro 1. verzi aplikačního protokolu. 
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Proces inicializace znamená navázání komunikace mezi aplikacemi. Klient zašle serveru 
zprávu, která ho identifikuje podle pole ID. V případě, že ID již používá jiná stanice je 
komunikace ukončena. V případě, že server či klient posílá textovou zprávu, je použito CRC. 
Je-li na klientské stanici či serveru zjištěn rozdíl v CRC je vyžádáno opakování posledního 
přenosu. V případě že dojde opět k chybě je zaslána zpráva typu K, která signalizuje ukončení 
spojení. V případě, že jedna strana přestane komunikovat, je tento stav vyhodnocen 
ukončením spojení.  
 

5.2 2. verze aplikačního protokolu 
 
Druhá verze protokolu je navržena pro realizaci komunikace mezi dvěma klienty, která 
probíhá a je řízena serverem. Tato verze vychází z předešlé, ale vyžaduje jisté rozšíření a 
úpravy ve struktuře protokolu. V tomto případě se bude jednat o komunikaci, kde klient získá 
od serveru svojí identifikaci v podobě profilu, pod kterou pak bude působit na síti za 
podmínky, že již má svůj profil na serveru vytvořen.  
 
Jedná-li se o první spojení se serverem, je nutno projít procesem registrace, kde dojde 
k vytvoření klientského profilu, který umožní stanici identifikovatelnost v síti. Pro proces 
odesílání textových zpráv je nutné provést úpravu profilu ve způsobu přidání nových 
kontaktů, které jsou identifikovatelné v podobě ID.  
 
V klientské aplikaci pak budou zobrazeny pod ikonou, která odpovídá jejich stavu (online, 
offline). V případě offline kontaktu není možné textovou zprávu s tímto cílem odeslat. Pro 
zajištění funkčnosti protokolu verze 2 je nutné použít databázi s možností zakládání nových 
profilů a standardními funkcemi, které každá databáze nabízí. Blokové schéma komunikace 
za použití protokolu 2. verze je zobrazeno na obr. 5.4. 

 
 

 
 

Obr. 5.4: Blokové schéma komunikace s použitím protokolu 2. verze. 
 
 

Struktura protokolu je zobrazena na obr. 5.5. Hlavička zde byla rozšířena o 1B pole 
představující adresu klientské stanice v podobě účtu, pro kterou bude zpráva zasílána. 
Celková velikost hlavičky nyní činí 6B, k níž se připočítává velikost pole zprávy, která je ve 
verzi protokolu 2 využívána mnoha zprávami. 
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Další úprava byla provedena v definici typů zpráv, která nyní obsahuje:  
• A - autentifikace 
• P - potvrzení komunikace 

• K – konec komunikace, ze strany klienta či ze strany serveru 
• S – zpráva, která je zasílána v případě zjištění chyby 

• T – textová zpráva 
• R – registrace klienta 

• C – zpráva umožňující přidání nového uživatele do profilu 
• G – seznam klientů 
• U – odpověď na zprávu typu S 

• L– odpověď na zprávu typu G 
• I – inicializace 
 

V případě protokolu 1. verze bylo pole zpráv obsazeno pouze v případě, že šlo o textovou 
zprávu. Nyní je používáno při autentifikaci, načítání seznamu klientů, registraci, přidání 
kontaktu do profilu a samozřejmě při zasílání textové zprávy.  Při procesu dotazu či odpovědi 
s obsahem vlastní informace je správnost přenášených dat podrobena opět algoritmu CRC16.  
 

 
Obr. 5.5: Struktura protokolu 2. verze. 

 
 

5.2.1 Realizace spojení klient x sever (klient x klient) 
 
Jednotlivé fáze komunikace jsou zobrazeny na obr. 5.6. Spojení započíná vždy klientská 
stanice, která žádá server o vytvoření socketu na konkrétním TCP portu, kde server 
naslouchá. 
 
Proces inicializace 
V případě, že klient nemá vytvořen vlastní profil na serveru (v databázi), je nutno provést 
inicializaci, při které dojde k dočasnému vytvoření spojení mezi aplikacemi. Identifikace 
klienta je v podobě 1B, který umožňuje vytvořit 256 hodnot.  
Pro proces inicializace se vygeneruje klientu hodnota v rozmezí 240-255, která se mu pro 
proces inicializace a registrace dočasně přiřadí. V případě, že je již daný identifikátor 
obsazen, je spojení ukončeno a je zde nutné provést nové připojení. 
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Proces registrace 
V případě provedení inicializace je umožněna registrace, vytvoření profilu. Klientem je 
zasílána zpráva typu R, která obsahuje v části Zpráva zvolené ID a heslo. Jelikož se jedná o 
zaplnění pole Zpráva, je zde použit kontrolní součet CRC16. V případě že server zjistí 
nesrovnalosti v CRC je zaslána chybová zpráva, která vyžaduje opakování posledního 
přenosu. V případě opětovné chyby dochází k ukončení spojení. Další stav, který může nastat, 
je zamítnutí registrace z důvodu již existujícího ID. Proces registrace se tímto opakuje. 
V případě kladného vyřízení serverem je socket přiřazen novému registrovanému ID a 
probíhá synchronizace s klientskou stanicí.    
 
Proces přidání klienta (ID) do seznamu 
Pro vytvoření kontaktního seznamu v profilu je definována zpráva typu U. Do pole zprávy se 
vloží ID klienta, které chceme přidat. V případě, že klient s požadovaným ID neexistuje, je 
zaslána chybová zpráva a celý proces se opakuje. 
 
 

Obr. 5.6:  Fáze komunikace klient x server pro 2. verzi aplikačního protokolu. 
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Proces zasílání textových zpráv 
Pro textovou zprávu byla ponechána definice z první verze a to typ T. Zpráva typu T je 
zaslána na server, kde v části hlavičky musí být uvedena cílová adresa klienta. Projde-li 
zpráva procesy kontroly, je serverem zaslána na cílovou adresu.  
 
Nastane-li situace, kdy jedna ze stanic (server, klient) přestane komunikovat, je tento stav 
vyhodnocen ukončením spojení. Z pohledu programování aplikací se bude v obou variantách 
pracovat s vlákny, která umožňují serveru obsloužit více klientů. Spojení bude realizováno 
pomocí socketu, které jsou určeny pro práci s protokolem TCP.  
 
V případě realizace databáze se bude jednat o použití JDBC API, které vytváří univerzální 
rozhraní pro komunikaci s databází. Vlastní komunikaci mezi API a databází má na starosti 
JDBC driver. Vytváření spojení mezi databází a serverem může značně zpomalovat celý 
proces, a proto se používá Pooling, který je založen na předvytvoření objektů pro spojení, 
které jsou následně uloženy do zásobníku (poolu), což ve výsledném použití (dotaz klient x 
server) šetří systémové zdroje a čas celého procesu. 
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6 Programovací jazyk JAVA   
 
Jako programovací nástroj pro tvorbu aplikací byl zvolen jazyk JAVA. Obecně se jedná o 
vysokoúrovňový objektově orientovaný interpretovaný programovací jazyk. Při překladu 
zdrojového kódu jazyka JAVA dochází k vytvoření tzv.“Byte“ kódu, pro jehož spuštění je 
zapotřebí nástroj Java Virtual Machine, který zajistí překlad do strojového kódu pro konkrétní 
zařízení. To činí tento jazyk přenositelný, tedy není vázán na platformu, na které je aplikace 
vyvíjena. Je zapotřebí pouze nástroje JVM, který provádí překlad pro konkrétní cílové 
zařízení. Na obr 6.1 je zobrazena platforma jazyka JAVA. API (Java Application 
Programming Interface) je rozhraní JVM, jenž obsahuje knihovny tříd, které je možno na 
daném zařízení využívat.  
 
 

 
 

Obr. 6.1: Platforma jazyka JAVA 
 
V porovnání s ostatními programovacími jazyky stejné úrovně, které provádí přímý překlad 
do strojového jazyka, je běh aplikací o poznání pomalejší. Na tuto nevýhodu byly vytvořeny 
techniky jako „just in time“ (JIT) či „Hotspot“. Technika JIT provádí překlad byte kódů do 
strojového kódu zařízení při spuštění aplikace, nižší rychlost tedy soustřeďuje pouze na start 
aplikace. Technika „Hotspot“ provádí dle statistiky překlad těch částí byte kódu, které jsou 
často používány na základě vedených statistik.  
 
Mezi další vlastnosti jazyka JAVA patří nemožnost správy paměti, což v jisté míře ulehčuje 
programování. O přidělenou operační paměť se v tomto případě stará Garbage Collector, 
který vyhledává části paměti, které již nejsou aplikací využívány, a uvolňuje je pro další 
použití. Pro efektivnější správu paměti byl vyvinut algoritmus generační správy paměti, který 
operační paměť dělí na více částí, ve kterých jsou pak použity různé algoritmy pro práci 
Garbage Collectoru.  
 
Tímto jazyk stanovuje jistou míru bezpečnosti proti neoprávněné manipulaci s operační 
pamětí. Další vlastností je podpora víceúlohového (vláknového) zpracování. Jak již bylo 
řečeno, jedná se o objektově orientovaný jazyk, který tvoří programování daleko přehlednější 
a umožňuje jistou míru abstrakce.   
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Programovací jazyk JAVA byl nejdříve vyvíjen pro standardní počítače, kde byla řešena jeho 
přenositelnost. Jeho univerzálnost však byla vhodná i v oblastech serverových projektů či 
aplikací pro malá zařízení. Tyto oblasti se výrazně liší svými hardwarovými požadavky a tedy 
i náročností na prováděné operace. Tvůrci projektu JAVA na to reagovali vytvořením 
několika základních distribucí JAVA, které jsou určeny pro konkrétní oblast použití.  

 

• JAVA  ME (JAVA Micro Edition) 
• JAVA SE (JAVA Standard Edition) 

• JAVA EE (JAVA Enterprise Edition) 

 

JAVA  ME (JAVA Micro Edition) 

Platforma JAVA ME je určena pro malá přenositelná zařízení, která svými hardwarovými 
vlastnostmi spadají daleko pod úroveň standardních počítačů. Její API je značně 
zjednodušeno, některé třídy z platformy SE byly optimalizovány pro běh na těchto zařízeních. 
Platforma JAVA ME především pokrývá oblast mobilních telefonů či PDA. Každé toto 
zařízení má určité odlišnosti jak v zobrazování aplikace a ovládání tak i v hardwarových 
vlastnostech. Proto byly vytvořeny specifikace, které jednotlivá zařízení oddělují (přiřazují do 
skupin) a upřesňují jejich vlastnosti, viz [12]. 

 

Mezi specifikace patří: 

• Konfigurace (specifikuje hardwarové požadavky a přidává základní sadu knihoven) 
• Profil (upřesňuje zvolenou konfiguraci a rozšiřuje ji o další API) 

 

Volba konfigurace v JAVA ME 

• CLDC  

• CDC 

 

Konfigurace CLDC je určena pro obyčejné mobilní zařízení s malou pamětí a výpočetním 
výkonem, mezi které patří mobilní telefony či PDA. V dokumentaci k CLDC 1.1 jsou 
uváděny paměťové požadavky na koncová zařízení, která musí mít k dispozici 160 kB nestálé 
paměti pro běh JVM a CLDC knihoven a 32kB stálé paměti pro běhové prostředí JVM. Druhá 
konfigurace CDC již obsahuje skupinu mobilních zařízení, které disponují vyšší kapacitou 
operační paměti, rychlostí procesoru či rychlým připojením k Internetu. Pro programování 
klientské aplikace byla zvolena konfigurace CLDC-1.1. 

 



28 
 

Volba profilu v JAVA ME  

• Mobile Information Device Profile 

• Foundation Profile 
• Personal Profile 

• Personal Basis Profile 

 

Profil MIDP je určen pro konfiguraci CLDC v aktuální verzi MIDP-2.1. Jeho HW požadavky 
určují minimální hodnoty pro rozlišení displeje a bitovou hloubku, počet a typ uživatelských 
vstupů, potřebnou velikost obou typů paměti, typ síťového spojení a podporu zvukových 
možností. Dále také určuje softwarové požadavky na použitém zařízení. Více informací 
k profilu MIDP či konfiguraci CLDC lze nalézt ve specifikacích [10] a [11]. Pro klientskou 
aplikaci byl zvolen profil MIDP-2.0 z důvodu kompatibility s používaným mobilním 
telefonem.  

 

JAVA  SE (JAVA Standard Edition) 

Platforma JAVA SE je určena pro klasické stolní počítače. Pro běh aplikací vytvořených 
v programovacím jazyce JAVA je nutné mít na PC nainstalované Java Runtime Environment, 
které obsahuje Java Virtual Machine s danou verzí API. V současné době je k dispozici verze 
6.5.13. Pro vývoj aplikací je nutné mít nainstalovanou vývojovou verzi JAVY a to Java 
Development Kit, který je v současnosti také nabízen ve stejné verzi. Oba programové balíky 
jsou volně stažitelné na webových stránkách Sun Microsystem. 

 

JAVA  EE (JAVA Enterprise Edition) 

Jedná se o platformu, která je určena pro vývoj serverových aplikací. Vychází jako JAVA ME 
z platformy JAVA SE, ale je určena pro vývoj distribuovaných vícevrstvých aplikací či 
webových aplikací, pro které používá technologie Java Servlets či Java Server Pages (JSP) 

.  
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7 Realizace aplikací klient a server s implementací aplikačního 
protokolu 

 
Pro realizaci jednotlivých aplikací byl použit programovací jazyk JAVA, který je již dlouho 
znám v různých oblastech programování. Ať se jedná o aplikace typu servlet, které jsou 
vyvíjeny JAVA distribucí typu EE (Enterprise Edition), aplikace pro klasická PC v distribuci 
SE (Standard Edition) či aplikace pro mobilní zařízení v distribuci ME (Micro Edition). 
Podrobnější popis platforem byl již rozebrán v kapitole 6. Pro realizaci byla zvolena 
platforma SE a ME. Jako vývojové prostředí bylo použito Netbeans IDE 6.5.1, které je 
nabízeno pod licencemi GNU a CCDL. Jedná se o svobodný software, jehož autorem je Sun 
Microsystem.  
 
Pro realizaci aplikací byly vytvořeny dva typy aplikačních protokolů, které zajišťují vytvoření 
vlastního autonomního systému. V případě protokolu první verze se jedná o spojení klientů se 
serverem. Tento návrh umožňuje jednak zasílání krátkých informačních zpráv, tak i 
dotazování serveru na konkrétní informaci. V praktickém použití by se tento systém dal 
využít z následující situace. V určitém areálu je několik vícepatrových budov, ve kterých jsou 
uskladněny knihy. V pravidelných časových intervalech je nutná kontrola vlhkosti vzduchu 
v každém patře všech budov a k dispozici jsou systémy pro snímání vlhkosti vzduchu, které 
lze připojit k mobilním telefonům a samotné mobilní telefony. Jednotlivé snímací systémy 
jsou s mobilními telefony rozmístěny v areálu a připojeny přes mobilní síť na serverovou 
aplikaci.  
 
Aplikace je spuštěna na počítačové stanici v hlavní budově areálu, kde bude probíhat 
monitorování. V pravidelných časových intervalech je tak možné zasílat aktuální informace o 
vlhkosti vzduchu z jednotlivých budov, respektive pater. Podmínkou je, že PC stanice musí 
umožňovat adresovatelnost z Internetu. Dalším využitím protokolu 1. verze je dotazování 
serveru na konkrétní informaci. Lze tak aplikace využít k zasílání informací z různých oblastí, 
které jsou definované na serveru a jednotlivý klienti je podporují. Jako příkladem by se mohlo 
jednat o možnosti zasílání aktuálních informací o stavu serveru, počtu připojených klientů, 
které mohou být zastoupeny klienty z prvního příkladu nebo informací z oblasti sportu či 
počasí.  
 
Po implementaci algoritmu zvoleného šifrování zprávy by aplikace mohli být využity 
k zasílání hesel či jiných vstupních údajů do systémů. Tento typ protokolu byl zcela 
implementován do výsledné realizace jednotlivých aplikací. Zdrojové kódy aplikací 
s protokolem jsou umístěny na přiloženém CD. V případě protokolu druhé verze se jedná o 
spojení klientů přes server. Je tedy navržena komunikace, která umožňuje zasílání textových 
zpráv mezi klienty. Umožňuje vytvářet profil jednotlivých stanic s volbou identifikátoru, 
hesla a klientských kontaktů. Realizace této implementace protokolu byla provedena do fáze 
registrace a zasílání seznamu připojených klientů. Pro návrh realizace vlastní komunikace 
mezi klienty bych volil na klientské stanici vytvoření 2 vláken (příjem, odesílání). Klient musí 
být schopen neustále naslouchat na vstupním datovém toku. 
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Cílem práce je návrh a realizace datové komunikace pro aplikaci v mobilních sítích což je 
realizováno 1. aplikačním protokolem. V další části této kapitoly budou popsány jednotlivé 
aplikace a jejich princip komunikace.  
 
 

7.1 Aplikace typu server 
 
Serverová aplikace bude umístěna na PC stanici, a tudíž byla vyvíjena v distribuci SE. Vlastní 
aplikace je založena na třídách Server.java, ClientThreads.java a Main.java. Protokol je 
implementován ve třídě ProtocolV1.java a výpočet kontrolního součtu pak v CRC16.java. 
Třída Main.java je výchozí třídou, která je spuštěna při startu aplikace. Jelikož se jedná o 
aplikaci s GUI, provádí mimo jiné i inicializaci jednotlivých grafických komponent a je 
spuštěna statickou metodou: 
 
 

public static void main(String args[]) { 
        java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() { 
            public void run() { 
                new Main().setVisible(true); 
            } 
        }); 
    } 
 

 

7.1.1 Popis grafického prostředí 
 
Pro tvorbu grafického rozhraní byla použita knihovna Swing, která umožňuje vytvořit stejně 
jako starší knihovna AWT aplikační rozhraní. Aplikace je rozdělena na oblasti pro zobrazení 
informací o spojení (Connection Info), informací o vlastní komunikaci, obsah jednotlivých 
doručených zpráv a signalizací stavu klientů (Information). V horní části pak klasické menu 
s hotkeys. Grafické rozložení aplikace je zobrazeno na obr. 7.1. 
 
 
 
Mezi funkce, které aplikační rozhraní nabízí, patří: 
 

• Start aplikace – vytvoření naslouchajícího socketu 
• Ukončení aplikace – ukončení naslouchajícího socketu, zaslání zprávy typu K na 

všechny instance vytvořených socketů 
• Nastavení aplikace – volba TCP portu z rozsahu 1024-65535 

• Zobrazení počtu připojených klientů 
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Obr. 7.1:  Grafické rozložení aplikace typu server. 
 
 
 
 

7.1.2 Realizace komunikace   
 
Při startu aplikace je volána metoda private void createSInstance(), která vytváří instanci třídy 
Server. Při spuštění serverové aplikace, pomocí aplikačního rozhraní, je volána přes instanci 
třídy vytvořené pomocí výše uvedené metody metoda public void startServer(). Serverová 
aplikace je realizována pomocí vláken, která umožňují paralelní zpracování dat, respektive 
zpracování, které je na jednom CPU časově děleno mezi vlákna.  
 
Každému vláknu je přidělen určitý čas pro vykonávání operací, poté je výkon procesoru 
poskytnut dalšímu vláknu s časovou periodicitou. Při spuštění pomocí metody public void 
startServer() dojde k vytvoření instance server třídy SocketServer, která pomocí zvoleného 
konstruktoru s parametrem vyžadujícím číslo portu vytvoří serverový socket, na který se 
budou připojovat vzdálení klienti. Dále dochází ke spuštění naslouchajícího vlákna, které 
bude pomocí metody public Socket accept() přijímat dotazy na spojení vytvořené klienty. 
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Aby bylo možné obsluhovat najednou i více klientů, je nutné použít dalších vláken, která se 
budou starat o jednotlivá spojení. V inicializační části třídy Server je mimo jiné deklarované 
pole ClientThreads []ct, které tuto skutečnost bude umožňovat.  
 
Jakmile dojde k připojení klienta na naslouchající port, vytvoří se nová instance třídy 
ClientThreads, která je uložena na první pozici v poli ct, tedy ct[0] . Dále je nutné nově 
vytvořené vlákno spustit o což se stará metoda public void run (), která je spouštěna po 
zavolání metody  public void start() od konkrétní instance vlákna.  
 
 

ClientThreads []ct=null; //obsaženo v inicializační části třídy Server 
… 
ct = new ClientThreads[nct];   // vytvoření instancí pole ClientThreads o velikosti 

počtu možných klientských připojení (max 255) 
… 
final Socket client = server.accept();     //naslouchání serveru, čekání na přijetí klienta   
ct[0]=new ClientThreads(client, main,Server.this);    //vytvoření klientského vlákna 
ct[0].start();   //spuštění vlákna 

 
 
Třída ClientThreads, jak již z názvu vyplývá, se stará o jednotlivá klientská spojení a je 
potomkem třídy Threads. Při spuštění metody public void run(), konkrétní instance spojení, 
dochází k vytvoření instance třídy ProtocolV1. Jedná se o třídu, ve které jsou definovány 
pravidla komunikace mezi klientem a serverem. 
 
 
 pw = new PrintWriter(new OutputStreamWriter(client.getOutputStream(), "UTF-8"), true); 
 br = new BufferedReader(new InputStreamReader(client.getInputStream(), "UTF-8")); 
 

            while (!protocol.getQuit()) { 
                StringBuffer sb = new StringBuffer(); 
                int c = 0; 
                while ((c = br.read()) != '\n') { 
                    sb.append((char) c); 
                } 
                sb.append('\n'); //přidání zakončovacího znaku 

 
Třídy PrintWriter a BufferedReader jsou určeny k záznamu vstupního či výstupního datové-
ho toku. Pomocí metody public int read(), která je obsahem třídy BufferedReader, probíhá 
načítání jednotlivých znaků přijímané zprávy až do posledního zakončovacího znaku ‘\n‘. 
Tento znak je podmínkou správného odeslání, přijetí zprávy. Po načtení zprávy je volána 
metoda public String messageProcessing(String message_in), která umožňuje zpracování 
zprávy.  
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Zpráva je rozložena na jednotlivé části (bajty) hlavičky a vlastní přenášené informace. Další 
komunikace, typ vytvářené zprávy, převážně záleží na typu doručené zprávy a výsledku 
kontrolního součtu CRC, jedná-li se o zprávu typu T.  
 
 
switch (type_in) { 
 

case 'T': 
                check = crc. calcCRC16 (message); 
                if (((byte)(check / 256) == crc1_in) && ((byte)(check % 256) == crc2_in)){ 
                    message_out = String.valueOf(createMessage(id_in, 'P', "")); 
                } else { 
                    message_out = String.valueOf(createMessage(id_in, 'S', "")); 
                } 
                break; 

 
 
Z části zdrojového kódu, vyjmutého ze třídy ProtocolV1, je vidět rozhodování při přijetí 
zprávy typu T. Nejdříve probíhá výpočet CRC, poté je vytvářena potvrzovací zpráva P či 
S v případě nesouhlasného výpočtu. Pro vytvoření nové zprávy je volaná metoda public 
char[] createMessage(int id, char type, String mes), která vytvoří zprávu podle navrženého 
aplikačního protokolu s id, typem a obsahem zprávy, které jsou převzaty z parametrů volané 
metody. 
 
 

switch (type) { 
case 'T': 
                header[0] = (char) id; 
                header[1] = 'T'; 
                header[2] = (char) (message.length); 
                int check = crc.calcCRC16(mes); 
                header[3] = (char)(byte)(check / 256); 
                header[4] = (char)(byte)(check % 256); 
                message = mes.toCharArray(); 
                break; 

    …atd. 
  
 
Podmínkou pro správné vytvoření zprávy daného typu je vložení zakončovacího znaku ‘\n’, 
na poslední pozici ve zprávě. V případě, že je daná zpráva připravena k odeslání přes 
komunikační médium, je volána metoda  public void write(String s) třídy PrintWriter, 
k zapsání dat na výstup a metoda public void flush() pro vyčištění a připravení odchozího 
datového toku (outputstreamu) na nová odesílaná data. 
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Při navázání spojení klient zasílá zprávu typu I se zvoleným ID. V případě, že zvolené ID 
nepoužívá jiný klient, je komunikace přijata (odesláním zprávy typu P) a v poli ClientThreads 
[]ct  je instance vlákna realizující tuto komunikaci přesunuta na index v poli, který je totožný 
s ID klienta. Tím je zajištěna identifikovatelnost vlákna v závislosti na klientovi. Na pozici 
ct[0] je vlákno ukončeno a připraveno pro další klientskou stanici, která bude serveru zasílat 
žádost o spojení.  
 
Při ukončení spojení ze strany klienta je zasílána zpráva typu K. Dochází k potvrzení 
ukončení spojení a konečné ukončení vlákna a tím i uvolnění ID klienta. V případě výpadku 
klientské strany je tento stav ošetřen výjimkou. Jedná-li se o ukončení komunikace ze strany 
serveru, jsou ukončena všechna vlákna obsluhující klientská připojení i vlákno pro 
naslouchání. Bude-li poté stanice pokračovat v komunikaci, dojde k výjimce a ukončení 
klientské aplikace (bude opět zobrazeno vstupní menu).  
 
Třída ProtocolV1 obsahuje také metodu private String services(char message), která je 
spojena se zprávami typu D. Při zasílání dotazů na server, je v poli pro vlastní přenášenou 
informaci přenášen také znak určující o jaký dotaz se jedná. V tomto případě bude toto pole 
obsahovat znak typu služby a ukončovací znak ‘\n’.  
 
Třída ProtocolV1 obsahuje oproti použité třídě v klientské aplikaci několik rozšíření, které 
jsou: detekce zpráv typu I, D a metodu zajišťující odpověď na zprávu typu D private String 
services(char message). Klient obsahuje rozšíření pro tvorbu zprávy typu D.  
 
Účel této možnosti je uveden spolu s využitím zpráv typu T v příkladech na začátku kapitoly 
7. Pro druhý příklad byly vytvořeny možnosti zasílání informací z oblasti novinek, sportu a 
počasí, které jsou definovány následujícími typy zpráv typu D. 
 
 
Typy zpráv typu D 

• N – zaslání informace z oblasti novinek 
• W – informace o počasí 

• S – informace ze sportu 
 
 
Následující podkapitola bude obsahovat popis klientské aplikace, který bude rozdělen na 
popis uživatelského rozhraní, vyzdvihnutí použitých významných metod a životního cyklu 
celé aplikace. Na konci kapitoly bude provedena simulace komunikace mezi 2 klienty a 
serverem (respektive budou zobrazeny jednotlivé zprávy komunikace). 
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7.2  Aplikace typu klient 
 
Klientská aplikace bude umístěna na mobilním zařízení, které je hardwarově omezeno oproti 
standardním počítačům a proto je nutno také zvolit distribuci JAVY, která běh aplikací na 
těchto zařízeních umožňuje. Pro mobilní zařízení, jak bylo uvedeno v kapitole 6, byla 
vyvinuta platforma ME. Programový balík klientské aplikace se skládá ze tříd Main.java, 
Client.java, ProtocolV1.java a CRC16.java. V případě tříd ProtocolV1.java a CRC16.java se 
jedná o tytéž třídy použité v aplikaci typu server, pouze u protokolové implementace jsou 
některé, klientskou aplikací nepoužívané, metody vypuštěny.    
 
Aplikace vytvořená za použití distribuce ME se obecně nazývá midlet. Midlet má svůj životní 
cyklus a může nabývat několika stavů, jak je zobrazeno na obr. 7.2. O běh aplikace a přechod 
mezi jednotlivými stavy se stará aplikační manažer.  
 

 

 
 

Obr. 7.2: Stavy midletu. 
 

Při startu midletu dochází k vytvoření instance třídy main, která je potomkem třídy 
javax.microedition.midlet.MIDlet. Pomocí metody public void startApp() přechází midlet do 
aktivního stavu a rezervuje si prostředky pro svůj chod. Při ukončení midletu je volána 
metoda  public void exitMIDlet(), která uvolňuje rezervované prostředky a ukončuje běh 
midletu.  
 
 

7.2.1 Popis grafického prostředí 
 
Pro vývoj obou aplikací bylo použito vývojové prostředí Netbeans IDE 6.5.1, které umožňuje 
snadné vytvoření grafického (aplikačního) rozhraní. Pro tvorbu midletu nástroj obsahuje 
rozhraní „flow“, které umožňuje vytvoření životního cyklu aplikace. Je zde tedy možné 
sestavit předběžnou strukturu chodu programu.  Na obr. 7.4 je zobrazena struktura chodu 
klientského aplikace. Uživatelské rozhraní aplikace je zobrazeno na obr 7.3. 
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Obr. 7.3: Uživatelské rozhraní klientské aplikace. 

 
 
Funkce klientské aplikace: 
 

• Připojení klienta na server dle nastaveného socketu (port může nabývat hodnot 
v rozsahu 1024-65535 

• Výběr typu zasílané informace (zprávy typu D) 

• Zasílání zpráv typu T  
• Zobrazení obsahu jednotlivých přenášených zpráv 

 
7.2.2 Realizace komunikace  
 
Při startu midletu je spuštěna metoda public void startApp(),  jak již bylo řečeno v úvodní 
části kapitoly 7.2. Provádí se inicializace midletu a start vlastního programu. Pro přechod 
mezi jednotlivými formuláři je použito metody public void switchDisplayable(Alert alert, 
Displayable nextDisplayable). Po zvolení příslušné IP adresy a portu, kde je podmínkou 
spuštění serverové aplikace na PC, který disponuje síťovou adresou adresovatelnou 
z Internetu,  je vytvořena instance třídy Client, jejíž konstruktor definuje ID klienta a zvolený 
socket. V případě vnější komunikace klientské aplikace je použito objektů WaitScreen, které 
podle stavu provedené operace vyhodnotí situaci. Při žádosti klienta o spojení se volá metoda 
public void Connect() přes instanci třídy Client.  
 
 
public void Connect() throws IOException{ 
         client=(SocketConnection) Connector.open("socket://"+this.ip_address+":"+this.port); 
         protocol = new ProtocolV1(midlet); 
         isr = new InputStreamReader(client.openInputStream(), "UTF-8"); 
         osw = new OutputStreamWriter(client.openOutputStream(), "UTF-8"); 
         sendMessage('I',""); 
     } 
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Tato metoda je ošetřena výjimkou pro funkčnost přiděleného WaitScreenu. Vytváří socketové 
spojení s konkrétní serverovou aplikací pomocí třídy SocketConnection a konkrétní metody 
public static Connection open(String name) třídy Connector. Dále je nutností založit 
kontejnery pro vstupní a výstupní datový tok. Ty jsou realizovány pomocí tříd 
InputStreamReader a OutputStreamWriter. V tomto případě se jedná o první spojení se 
serverem a proto je zasílána zpráva typu I značící inicializaci. Struktura metody public void 
sendMessage(char type, String message) lze rozdělit na dvě části.  
 
První část, která zajišťuje odesílání zpráv a část pro přijímání zpráv. Komunikace je typu 
klient x server, kde komunikaci vždy zahajuje klientská strana. Z tohoto důvodu tato metoda 
nejdříve odesílá připravenou zprávu a poté čeká na odpověď. Ke zpracování zpráv používá 
třídu ProtocolV1, na které je komunikace postavena. Simulace komunikace (seznam 
odesílaných a doručených zpráv) mezi klienty a serverem bude uvedena v kapitole 7.3.  
 
Dojde-li na klientské straně k signalizaci pro ukončení spojení, což může vzniknout 
klientským zažádáním či doručením zprávy typu K, je volána metoda public void 
Disconnect(), která provede ukončení socketového spojení. Klientská aplikace byla nejdříve 
testována v emulátoru, který je součástí Sun JavaTM Wireless Toolkit. Jedná se o emulátor 
standardního mobilního zařízení.  
 
V případě, že je aplikace určena pro konkrétní typ mobilního zařízení je jistě výhodou 
používat emulátor konkrétního mobilního telefonu. Na oficiálních webových stránkách 
například společnosti Nokia či Sony Ericsson jsou k dispozici balíky emulátorů na většinu 
jejich mobilních zařízení. Kompatibilita s jednotlivými mobilními zařízeními je dána 
konfigurací CLDC a profilu MIDP, ve kterém byla aplikace vyvíjena. Pro tuto klientskou 
aplikaci byla zvolena konfigurace CLDC-1.1 s profilem MIDP-2.0. 
 
 
Sun JavaTM  Wireless Toolkit 
 
Jedná se o sadu nástrojů pro vývoj aplikací určených pro mobilní zařízení. Je nabízen zdarma 
a ke stažení na webových stránkách Sun Microsystem v aktuální verzi Sun JavaTM Wireless 
Toolkit 2.5.2 for CLDC. Podporuje mnoho API určených pro vývoj mobilních aplikací a 
nástrojů, které umožňuji jejich testování. Lze uvést například Network Monitor či Memory 
Monitor. 
 
 
Na obr. 7.4 je zobrazena struktura chodu aplikace. Po spuštění midletu je zobrazeno úvodní 
menu v MenuForm, které nabízí hlavní vstup do aplikace. 
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Obr. 7.4: Struktura chodu klientského aplikace. 
 
 

7.3  Simulace komunikace klient x server 
 
Serverová aplikace je vytvořena pomocí vláken a tudíž umožňuje najednou obsluhovat 
několik klientů. V této části kapitoly budou zobrazeny výsledky komunikace, respektive 
obsahy zasílaných zpráv, mezi dvěma klienty a serverem. Na obr 7.5 jsou zobrazeny zprávy 
přijaté serverem a na obr. 7.6 jsou zobrazeny zprávy přijaté klienty.  Pro tento případ došlo 
k připojení klientů s ID 41 a 218.  
 
Klient s ID 41 po připojení na server zasílá zprávu typu D, na kterou mu server odpovídá 
zprávou typu T, jak je vidět na obr. 7.6. Dále zasílá klient s ID 218 zprávu typu D, kterou 
server opět vyhodnotí odpovědí zprávou typu T. Na obr 7.6 je možno si všimnout výpočtu 
CRC, který je pro zprávu typu T použit. Poslední zpráva na serverové aplikaci značí ukončení 
spojení od klienta s ID 218. Počet aktuálně připojených klientů tedy bude pouze 1. 
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Obr 7.5: Zprávy získané serverovou aplikací od klientů. 

 
 

 
Obr. 7.6: Zprávy získané od serveru: 

 a) pro klienta s ID 41 (1.zleva), b) pro klienta s ID 218 (2. a 3. zleva)  
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8 Závěr 
 
Pro řešení datové komunikace pro aplikaci v mobilních sítích byla zvolena datová paketově 
přepínaná technologie GPRS. Je široce podporována z důvodu zanedbatelných finančních 
nároků na poskytovatele mobilních služeb. Pro samotnou komunikaci je navržen v kapitole 5 
komunikační protokol, který je implementován v jednotlivých aplikacích, jenž jsou typu 
klient a server.  
 
V první verzi protokolu se jedná o spojení klienta, který se nachází v mobilní síti, se serverem 
nacházejícím se v Internetu (IP síti). Protokolem je umožněno dotazovat server a získávat tak 
jednoduché informace týkající se různých oblastí či zasílání informací získaných z jiných 
systémů na serverovou aplikaci. 
 
V druhé verzi protokolu byla navržena komunikace mezi dvěma mobilními klienty, kterou 
řídí server. Je to tedy alternativa k posílání SMS zpráv, kde spojení probíhá přes GPRS síť. V 
protokolu verze 2 je umožněno vytvoření vlastního profilu, který je uložen v databázi na 
serveru a tím je zjednodušena komunikace s jednotlivými mobilními klienty.  
 
Pomocí vláknového principu zpracování, který je implementován na serverové aplikaci, je 
umožněno současné připojení několika nezávislých klientů. V příkladech uvedených 
v kapitole 7, která se zabývá realizací aplikací klient a server ve vývojovém prostředí 
Netbeans 6.5.1, za pomocí programovacího jazyka JAVA, bylo uvedeno praktické využití 
aplikačního protokolu, který je realizován ve třídě ProtocolV1.java. Může být tedy využit 
k zasílání získaných informací z jiných systémů, přes mobilní síť a tím umožňovat 
shromažďování informací a následné monitorování na serveru. V dalším příkladu se jedná o 
získávání informací uložených na serveru za pomocí zpráv typu D, které mají určitou škálu 
definovaných možností. Do protokolu byly definovány varianty zasílání zpráv z oblastí 
novinek, sportu a počasí. V případě implementování zabezpečovacího algoritmu, který by 
prováděl šifrování obsahu vlastní informace je možno touto variantou zasílat i citlivé údaje 
jako přístupová hesla do systémů či jiné údaje, které toto zabezpečení vyžadují.  
 
Cílem diplomové práce byl návrh komunikace, který umožní spojení mobilního zařízení s 
počítačovou stanicí přes mobilní síť. Pro realizaci této komunikace byly vytvořeny aplikace 
server a klient, které byly vyvíjeny na platformě SE a ME, a implementován navržený 
aplikační protokol, pomocí kterého je docíleno k vytvoření vlastního autonomního systému. 
Jednotlivé aplikace jsou ošetřeny proti chybovým stavům, ve kterých by mohlo dojít k zisku 
nesprávných dat a jsou tak připraveny k využití v praxi.  
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8-PSK  8 - Phase-Shift Keying 
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AWT  Abstract Window Toolkit 
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JAVA ME Java Micro Edition 
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JSP  Java Server Pages 
JVM  Java Virtual Machine 
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MAC  Medium Access Control 
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MS  Mobile Station 
NMT  Nordic Mobile Telephony 
NS/FR  Network Service/Frame Relay 
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NSS  Network Switching Subsystem 
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OSS  Operations Support System 
PC  Personal Computer 
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PCU  Packet Control Unit 
PDA  Personal Digital Assistant 
PDN  Packet Data Network 
PDP   Packet Data Protocol 
QoS  Quality of Service 
RLC  Radio Link Control 
RSS  Really Simple Syndication 
SGSN  Serving GPRS Support Node 
SNDCP Sub Network Dependent Convergence Protocol 
TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
TDMA  Time Division Multiple Access 
UMTS  Universal Mobile Telecommunications System 
VLR  Visitor Location Register 
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Přílohy 
 
Aplikace klient a server byly vyvíjený ve vývojovém prostředí Netbeans IDE 6.5.1, které 
obsahuje širokou nabídku nástrojů pro vývoj aplikací nejen v jazyce JAVA. Při vývoji byla 
použita JDK verze Java 6 update 13. 
 
Přiložené CD obsahuje elektronickou verzi diplomové práce a adresář  s projekty jednotlivých 
aplikací. Aplikaci server lze spustit z předem zkompilovaného souboru Server_00.jar, který je 
umístěn v podadresáři dist adresáře Server_00. Pro běh klientské aplikace na PC je nutný 
emulátor, který je součástí JWT. Druhý způsob je nahrání aplikace MobileClient_00.jar do 
mobilního telefonu, který podporuje Javu na profilu MIDP-2.0 a je připojitelný na Internet 
přes datovou technologii GPRS či výše. 
 
Start klientské aplikace se zahájí zadáním a potvrzením IP adresy stanice, na kterém je 
spuštěna serverová aplikace, s kombinací portu TCP, který může být volen v rozmezí 1024-
65535. Poté dojde k připojení klientské aplikace na server. 


