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Paraules Clau LBS (Location Based Service), Indoor Location, Wireless Location
Desenvolupament del projecte Aquest projecte està pensat per a un grup de dos alumnes.
Descripció Els sistemes basats en localització (LBS - Location Based Services) busquen oferir serveis personalitzats basant-se
en la informació d’ubicació geogràfica dels usuaris. Aquests sistemes utilitzen tecnologia basada en informació geogràfica i
tecnologia de posicionament, bé sigui del costat client (ex. GPS - Global Positioning System) o del costat servidor (ex. operador
de la xarxa ). També utilitzen tecnologia de comunicació de xarxes per a transmetre informació cap a una aplicació LBS que
pugui processar i respondre la sol·licitud. Les aplicacions típiques de LBS busquen proveïr serveis geogràfics en temps real.
Alguns exemples típics són els serveis de mapes i les pàgines grogues geogràfiques.
Les solucions de localització podrien dividir-se en dos grans grups: interiors (indoor) i exteriors (outdoor). Les tecnologies
outdoor permeten tenir una major cobertura, no obstant això, no sempre poden ser utilitzades en interiors. D’altra banda, les
solucions indoor, no sempre són possibles a causa de la falta de desplegament de la infraestructura necessària dins d’edificis.
En aquest projecte es pretén estudiar les tecnologies tant interiors com exteriors, centrant-nos en les interiors. Com a resultat
s’implementarà una solució de posicionament i obtenció de recorreguts per a telèfons mòbils dins del campus de la UIB.

Objectius del projecte

L’estudiant que desenvolupi aquest projecte hauria d’assolir els següents objectius:

• Estudiar les tecnologies existents per a poder dur a terme la localització de terminals mòbils, tinguent relevància les
tecnologies de localització per a interiors.
• Estudiar les solucions existents que permetin desenvolupar aplicacions basades en localització als terminals mòbils.
• Implementar una aplicació de localizació i posicionament per al campus universitari de la UIB basada en tecnologia sense
fils.
• Escriure una memòria final amb la descripció del treball realitzat.
• Realitzar una defensa oral del projecte.
Eines

Eclipse o similar, LateX, SDK de la solució seleccionada.

Coneixements previs (recomanables) Programació orientada a objectes (ex. Java), haver cursat o estar cursant Xarxes de
Comunicacions Mòbils.
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