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UM BREVE OLHAR
O R&S®NESTOR é um software com base em Windows para analisar interfaces over the air de redes 
celulares. Ele é amplamente utilizado por agências responsáveis pelo cumprimento da lei, serviços de 
inteligência, forças armadas e autoridades regulamentares. O R&S®NESTOR é utilizado juntamente com 
scanners de redes móveis da Rohde & Schwarz e smartphones QualiPoc que oferecem a tecnologia mais 
avançada mundialmente. O software oferece suporte a todas as aplicações relevantes sobre as quais as 
autoridades públicas e organizações de segurança precisam coletar informações sobre redes celulares. 
O R&S®NESTOR é utilizado em veículos, trens, aeronaves, drones, navios e ao andar a pé.

O R&S®NESTOR combina uma avançada arquitetura de 
software com tela sensível ao toque e os equipamen-
tos líderes da Rohde & Schwarz para aquisição de dados 
de rádios móveis. Além da aquisição direta, visualização 
e análise em tempo real de todos os dados de medição 
(online), o software permite que os usuários realizem pós-
processamento aprofundado e análise em longo prazo 
(offline).

Os scanners de redes móveis R&S®TSME6, R&S®TSMA6 
e R&S®TSMA6B realizam medições paralelas de GSM, 
UMTS, LTE (TDD e FDD), 5G NR (ondas milimétricas e 
abaixo de 6 GHz), sinais CDMA2000® e EV-DO em todas 
as bandas de frequências; enquanto os scanners de redes 
móveis R&S®TSME, R&S®TSMA e R&S®TSMW realizam 
medições paralelas de GSM, UMTS, LTE (TDD e FDD), 
sinais CDMA2000® e EV-DO em todas as bandas de 
frequências.

O R&S®NESTOR oferece suporte às seguintes aplicações:
 ► Detecção automática de todos os canais, todas as 
bandas e redes GSM, UMTS, LTE (TDD e FDD), 5G NR, 
CDMA2000® e EV-DO

 ► Aquisição autônoma de informações de células, 
potência de sinal e qualidade de sinal

 ► Medições de cobertura de rádios móveis e 
determinação de fronteiras de células

 ► Criação e gerenciamento de listas de células incluindo 
posições geográficas

 ► Recuperação de dados de cobertura para investigações 
forenses

 ► Detecção e análise de células configuradas 
incorretamente (aplicações móveis e estacionárias)

 ► Análise de espectro em bandas de ligação descendente

A arquitetura do R&S®NESTOR oferece suporte a opera-
ções diretas (ao vivo), autônomas (offline) e interligadas 
em redes, bem como operações de cliente/servidor atra-
vés de links baseados em IP.
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PRINCIPAIS 
CARACTERÍSTICAS

 ► Análise de redes celulares para medir parâmetros e ler 
dados destas redes

 ► Medições paralelas de todas as bandas e tecnologias 
suportadas para gerar dados de medição abrangentes e 
confiáveis

 ► Análise em tempo real durante a aquisição de dados

 ► Pós-processamento para análises aprofundadas

 ► Operação intuitiva para tarefas complexas

 ► Dados de mapas livres (OpenStreetMap)

 ► Interface de usuário disponível em múltiplos idiomas

CDMA2000® é uma marca registrada da Associação 
das Indústrias de Telecomunicações (TIA-EUA).

BENEFÍCIOS
Operação fácil para tarefas complexas 
►  página 4

Tudo o que os softwares de análise de redes celulares 
precisam 
►  página 6

Detecção automática de canais 
►  página 8

Varredura de redes celulares 
►  página 10

Análise de cobertura de redes celulares 
►  página 11

Estimativa de posição de célula 
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Detecção e monitoramento de células suspeitas 
►  página 14

Investigações forenses 
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Busca e resgate 
►  página 17

Instalação de estações base para novas células 
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Configurações para utilização móvel 
►  página 19
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Configuração de hardware automática
Os scanners, smartphones QualiPoc e hardware de nave-
gação conectados ao PC ou tablet são detectados auto-
maticamente e configurados pelo R&S®NESTOR assim que 
o software foi iniciado e uma medição padrão é realizada 
instantaneamente. Exibições de estado informam continu-
amente o usuário sobre o estado de todos os dispositivos 
conectados. Espaços de trabalho predefinidos podem ser 
carregados ou iniciados automaticamente. Não é necessá-
rio inserir quaisquer outros dados no sistema para realizar 
medições pré-configuradas.

Exibição objetiva de todas as medições 
Cada espaço de trabalho contém um ou mais casos de 
uso; cada um destinado a cumprir uma tarefa específica 
(por ex. estimativa de posição de célula GSM). Cada caso 
de uso tem uma exibição padrão com várias visualizações 
para a tarefa de medição. O usuário pode alterar a exibição 
padrão, mas geralmente não é necessário fazer isso.

OPERAÇÃO FÁCIL PARA 
TAREFAS COMPLEXAS
Interface intuitiva para fácil personalização
O R&S®NESTOR pode ser operado de maneira simples e 
consistente, para que mesmo usuários sem experiência 
possam obter resultados rápidos e conclusivos.

Como o R&S®NESTOR tem somente poucos elementos 
de controle uniformemente desenvolvidos, tanto usuários 
experientes quanto sem experiência podem aprender rapi-
damente como utilizar o software. Somente uma quan-
tidade mínima de treinamento é necessária para adquirir 
informações com eficiência.

Tela sensível ao toque e/ou mouse e teclado para operação
O R&S®NESTOR é otimizado para operação por tela sensí-
vel ao toque com Windows 10 – uma vantagem adicional 
para usuários de dispositivos móveis que frequentemente 
trabalham caminhando a pé com tablets ou smartphones.

O software também pode ser operado com mouse e 
teclado, por exemplo, quando instalado em veículos e para 
análise offline de quantidades maiores de dados.

Exibição dos resultados de medição
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Utilização simultânea de qualquer quantidade de casos de uso 
Uma funcionalidade significativa do R&S®NESTOR é a 
habilidade de compilar todos os casos de uso na frequên-
cia desejada e em qualquer combinação. 

Casos de uso com medições de scanner sobrepostas de 
maneira inteligente asseguram que o scanner realize tais 
medições somente uma vez. Como resultado, a combi-
nação de uma medição de scanner LTE, uma análise de 
cobertura e uma estimativa de posição de célula de scan-
ner geralmente requerem somente um conjunto de dados 
de medição, ao invés de três.

Todos os parâmetros disponíveis são sincronizados atra-
vés de todos os casos de uso (focos acoplados no eixo de 
tempo e posição geográfica) para exibir resultados de aná-
lises e medições na combinação correta durante as medi-
ções e reproduções.

Possibilidade de modificar configurações durante as medições
Flexibilidade é uma característica essencial do 
R&S®NESTOR. Todos os dispositivos, configurações e visu-
alizações podem ser alteradas online durante as medições, 
gravações e análises sem interromper a medição. 

Alterações também são documentadas nos resultados 
de medição e podem ser vistas durante as reproduções e 
análises.

Convenientes opções de filtro para exibição e processamento 
de dados de medição
O abrangente conceito de filtro é uma funcionalidade 
importante do R&S®NESTOR. O software utiliza um scan-
ner de redes móveis para adquirir extensivos dados 
de medição que podem ser filtrados e exibidos con-
forme necessário. Os filtros são utilizados nas seguintes 
aplicações: 

 ► Visualizações individuais 
 ► Casos de uso
 ► Exportação de dados 
 ► Relatórios

O R&S®NESTOR inclui filtros padrões para os mais comuns 
dados de medição, tecnologias, operadoras de redes, 
locais geográficos e (grupos de) células de redes celulares. 
Todas as visualizações associadas são atualizadas imedia-
tamente quando os filtros são ativados ou desativados.

Multilíngue
O R&S®NESTOR está disponível em inglês, alemão, espa-
nhol, russo, francês, chinês, turco, italiano, neerlandês, 
romeno, sueco, português (Brasil) e árabe.

Novas versões a cada três meses
Uma nova versão do R&S®NESTOR estará disponível para 
download através de um servidor FTP na metade de cada 
trimestre. Os usuários registrados no website para suporte 
a clientes da Rohde & Schwarz são notificados automatica-
mente da nova versão.

QualiPoc smartphone
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Suporte aos scanners de redes móveis R&S®TSME6, 
R&S®TSMA6, R&S®TSMA6B, R&S®TSME, R&S®TSMA e 
R&S®TSMW
O R&S®NESTOR oferece suporte à segunda, terceira 
e quarta geração dos scanners de redes móveis da 
Rohde & Schwarz.

Medições paralelas em todas as bandas GSM, UMTS, LTE 
(TDD e FDD), 5G NR, CDMA2000® e EV‑DO
O R&S®NESTOR utiliza um ou mais scanners de redes 
móveis para realizar medições paralelas e síncronas, asse-
gurando que todas as células GSM, UMTS, LTE (TDD 
e FDD), 5G NR, CDMA2000® e EV-DO sejam medidas 
dentro do mesmo intervalo de tempo fixo. Ele também 
mede IEEE 802.11 a/b/g/n/ac paralelamente ao hardware 
específico.

TUDO O QUE OS SOFTWARES DE 
ANÁLISE DE REDES CELULARES 
PRECISAM

OpenStreetMap (OSM)
OpenStreetMap (OSM) é um mapa-múndi editável disponível no 

seguinte endereço de Internet: www.openstreetmap.org/ 

O OSM é um projeto wiki em que os usuários podem participar fazendo 

o upload e editando informações geográficas, tais como dados de ras-

treamento em GPS, bem como o curso de uma estrada ou rio. Este 

mapa-múndi cresce diariamente.  

Os dados do OpenStreetMap podem ser utilizados gratuitamente sob 

os termos da licença Attribution-ShareAlike 2.0 da Creative Commons.

http://www.openstreetmap.org/
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Compatibilidade com OpenStreetMap
O R&S®NESTOR utiliza o sistema gratuito OpenStreetMap. 
Os mapas são acessados através da Internet para utiliza-
ção online e salvos no computador de controle para traba-
lhar offline.

Suporte a bancos de dados de células
Células de redes celulares são componentes centrais para 
o R&S®NESTOR. Isso significa que é muito importante 
criar e processar listas de células associadas às medições 
é análises.

Bancos de dados de células são importantes como lis-
tas existentes em um formato de texto configurável (por 
exemplo, CSV) ou criadas pelo sistema através de estima-
tivas de posição e medições. Listas de células são expor-
tadas e processadas utilizando programas comuns de pla-
nilhas de dados e reimportadas para o R&S®NESTOR. As 
tecnologias e operadoras de redes são claramente sepa-
radas nos mapas. Visualizações para casos de uso que 
envolvam células de redes celulares incluem informações 
sobre estas células. Funções de filtro relacionadas às célu-
las de redes celulares indicam dados de medição e análi-
ses somente para as células selecionadas.

Exibições de estado para todos os dispositivos conectados, 
casos de uso e espaços de trabalho
Exibições de estado fornecem informações sobre todos os 
estados de todos os dispositivos conectados. Informações 
de estado para todos os casos de uso, grupos de casos de 
uso e espaços de trabalho são exibidas em janelas separa-
das. Todos os dispositivos conectados podem ser ativados 
e desativados, mesmo durante as medições.

Um sistema de relatórios de nível superior salva todas 
as mensagens de sistema e as exibe em uma caixa de 
entrada.

Modelos pré‑configurados para casos de uso e espaços de 
trabalho
A operação objetiva é uma das funcionalidades essenciais 
do R&S®NESTOR. Por isso, mesmo a versão básica inclui 
um grande número de modelos para espaços de trabalho 
completos, exibindo casos de uso e configurando medi-
ções. Todos os modelos podem ser editados e salvos.

Exportação de dados e análise ao vivo durante medições
Todas as configurações, visualizações, análises e expor-
tações de dados podem ser modificadas online durante a 
aquisição dos dados de medição. Todas as informações 
das medições em andamento são utilizadas como base 
para operações futuras.

Análise e exportação de todas as medições durante o pós‑
processamento de dados
Todas as medições podem ser analisadas e exportadas 
durante o pós-processamento.

Versões para reprodução sem licença
O R&S®NESTOR pode ser instalado sem licença quantas 
vezes precisar, tornando possível reproduzir cada medição 
exatamente como foi gravada.

O R&S®NESTOR instalado em um scanner de redes móveis 

R&S®TSMA6B controlado remotamente através de um tablet
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Detecção automática de todos os canais GSM, UMTS,  
LTE (TDD e FDD), 5G NR, CDMA2000® e EV‑DO de RF 
ocupados
O R&S®NESTOR detecta tecnologias implementadas, bem 
como canais e bandas ocupadas em territórios desconhe-
cidos. Ele identifica quais tecnologias podem ser medi-
das por interface aérea e encontra as bandas e os canais 
associados em todas as faixas de frequência cobertas pelo 
scanner utilizado.

Esse processo combina uma sofisticada análise de espec-
tro com informações contextuais de tecnologia e uma 
abordagem de força bruta para possibilitar a aquisição 
mais rápida possível das células que estiverem visíveis na 
interface aérea.

DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE CANAL

Se não houver nenhuma informação ou informações sufi-
cientes sobre o ambiente de rede celular, o software rea-
liza uma busca em toda a faixa de frequência entre um 
máximo de 80 MHz e 6 GHz à procura de canas de RF 
ocupados. 

O R&S®NESTOR mede tecnologias e bandas conhecidas 
com muita rapidez e informa o número de canais para 
todos os canais ocupados. O software disponibiliza uma 
exibição gráfica das bandas de frequências ocupadas, 
 juntamente com uma lista do número de canais em que 
os sinais foram medidos.

Detecção automática de canais (ACD) para GSM, UMTS, LTE e 5G NR
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Encaminhamento automático de canais detectados em todos 
os casos de uso para medições sem interrupções de todos os 
sinais de redes celulares
Durante a detecção automática de canais, as bandas 
encontradas para carregar sinais de redes celulares são 
encaminhadas para todos os outros casos de uso para 
análise futura. O sistema procede sem interrupções, desde 
a detecção inicial de canais até a análise em longo prazo 
de redes celulares dos canais detectados.

Durante as medições regulares de scanners (aquisição 
de parâmetros de célula, potência de sinal e qualidade de 
sinal), são realizadas estimativas de posicionamento de 
célula e análises de cobertura de rede celular.

Pré-seleção de bandas de rádio celular para detecção automática de canais (ACD)

Criação de modelos de casos de uso para configuração fácil de 
medições futuras
Um modelo para configurações de scanner (casos de uso) 
é criado automaticamente com os resultados da detec-
ção de canal para cada tecnologia e banda. Os modelos 
podem ser utilizados diretamente para medições futuras 
sem detecção automática de canais.
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VARREDURA DE REDES CELULARES
Configurações de taxas de medição automáticas para 
medições sincronizadas de todas as tecnologias
O R&S®NESTOR define automaticamente todas as taxas 
de medição de modo que todas as células de redes celula-
res GSM, UMTS, LTE (TDD e FDD), 5G NR, CDMA2000® e 
EV-DO sejam medidas em intervalos de espaço e tempos 
idênticos.

Exibição no mapa da rota e mapas dedicados a medições 
específicas
A rota percorrida é exibida em um mapa de nível supe-
rior. Mapas individuais são gerados para casos de uso e 
de grupos de casos específicos, com cada mapa exibindo 
conteúdos relevantes para os casos de uso. O mapa de 
análise de cobertura de rede celular mostra informações 
como os valores de potência agregada das células medi-
das, enquanto o mapa de estimativa de posição de célula 
exibe as células detectadas juntamente com elipses de 
erro e posições.

Filtros de processamento e exibição de alto desempenho e 
intuitivos
Um conjunto de dados de filtros de exibição está dispo-
nível para cada caso de uso no R&S®NESTOR. Se um ou 
mais filtros estiverem ativos, o sistema se comporta como 
se exclusivamente os dados filtrados tivessem sido reco-
lhidos ou como se somente as células filtradas estivessem 
presentes; como é possível ver quando os resultados de 
medição para análise e exportação são exibidos. Os filtros 
mais importantes são para operadoras de redes, áreas de 
localização, torres, células e áreas geográficas (definidas 
por delimitação geográfica poligonal).

Varredura expert (SCN)

Análise simultânea de redes celulares em todas as bandas 
GSM, UMTS, LTE (TDD e FDD), 5G NR, CDMA2000® e EV‑DO
Medições de scanner em GSM, UMTS, LTE (TDD e FDD), 
5G NR, CDMA2000® e EV-DO podem ser configuradas 
para bandas inteiras ou canais individuais. Cada caso de 
uso pode ser configurado individualmente e em deta-
lhes. Os dados medidos são acessados em tempo real por 
outros casos de uso no espaço de trabalho para processa-
mento posterior.

Gráfico Top N e exibição em lista para todas as células 
medidas
Um gráfico Top N é gerado para casos de uso específicos. 
Ele exibe todos os parâmetros relevantes para cada célula 
tanto em formato de gráfico quanto de tabela e pode ser 
ponderado de acordo com potência de sinal, qualidade de 
sinal ou emulação de equipamento de usuário (potência 
de sinal conforme percebida pelo smartphone).

Demodulação de informações de sistema
Todas as informações de sistema (unidades de dados de 
protocolo, PDU) provenientes de células não criptografa-
das são demoduladas, exibidas em uma janela separada e 
podem ser exportadas.
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As opções de filtro do R&S®NESTOR são essenciais para 
uma análise eficiente de cobertura de rede. Juntamente 
com medições de scanner, elas disponibilizam rapida-
mente informações para análises geográficas e estatísticas 
de operadoras de redes, áreas selecionadas, células indivi-
duais e grupos de células.

Diagrama de melhor servidor para áreas selecionadas
Dados de cobertura de rede celular agregados são repre-
sentados em diversas formas. O diagrama de melhor servi-
dor ilustra uma das mais importantes análises, mostrando 
a célula mais adequada para uma ligação de rádio celular 
em um mapa.

ANÁLISE DE COBERTURA DE REDE 
CELULAR

Análise de cobertura (COV)

Geração de dados de cobertura agregados geograficamente 
(binning) GSM, UMTS, LTE (TDD e FDD), 5G NR, CDMA2000®, 
EV‑DO e IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
A análise de cobertura de redes celulares agrega potência 
de sinal, qualidade de sinal e emulação de equipamento 
de usuário (potência de sinal tal como percebida pelo 
smartphone) em compartimentos geográficos com base 
em quadrados UTM MGRS. Os valores medidos são alta-
mente voláteis, de modo que sejam agregados em com-
partimentos e um valor único para cada compartimento 
seja exibido no mapa. Os usuários podem selecionar um 
tamanho de compartimento entre 1 m × 1 m em áreas 
construídas/fechadas e 1000 m × 1000 m em áreas rurais.

Gráfico Top N e exibição em lista para todos os dados 
agregados
Dados agregados de medição para potência de sinal, qua-
lidade de sinal e emulação de equipamento de usuário são 
exibidos em diversos formatos, incluindo o gráfico Top N, 
lista e exibição em mapa. Estes dados de medição podem 
ser exportados e processados externamente com software 
de planejamento.

Um resumo ao vivo da análise de cobertura de rede celular
Durante a análise de cobertura de rede, os compartimen-
tos geográficos são gerados, exibidos e atualizados ao 
vivo de acordo com cada novo conjunto de dados.

Medição da célula (CME)
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Um algoritmo especial reconhece se os setores medidos 
podem ser atribuídos para uma única torre. Estas informa-
ções são utilizadas para correlacionar o processamento de 
sinais para esses setores e obter resultados mais precisos. 
Todas as células são medidas quase simultaneamente em 
todas as bandas e para todas as tecnologias.

Exibição em mapa ao vivo para todas as células com posição 
estimada
Mapas e listas são utilizados para exibir todos os setores 
e células com posição estimada. O rápido processamento 
de sinais permite altas taxas de atualização, de modo que 
as posições estimadas das células sejam exibidas online 
nos mapas com precisão continuamente crescente. As 
elipses de erro de estimativa de posição e representações 
de confiança de setores também são exibidas e possibili-
tam que os usuários avaliem a precisão da estimativa de 
posição e do azimute dos setores para cada célula.

ESTIMATIVA DE POSIÇÃO DA CÉLULA

Determinação de posição geográfica para todas as células 
GSM, UMTS, LTE (TDD e FDD), 5G NR, CDMA2000® e EV‑DO, 
bem como pontos de acesso WLAN
A estimativa de posição de célula é utilizada para deter-
minar as posições geográficas e azimutes de setores 
de todas as células medidas durantes as medições de 
scanner. A aquisição de dados de medição deve ocorrer 
enquanto o sistema estiver em movimento. As posições e 
os azimutes de setores são estimados em rápidas suces-
sões utilizando avançados algoritmos de separação de 
sinais. Esta abordagem proporciona excelentes resultados, 
mesmo em ambientes adversos com sinais fracos, propa-
gação em múltiplos caminhos e atenuação.

Estimativa de posição da célula (CPE)
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Estimativa aérea de posição de célula utilizando aviões, 
helicópteros e drones comerciais
O caso de uso de estimativa de posição de célula pode 
ser ampliado para estimativa aérea até uma altitude de 
20.000 pés para tecnologias de redes celulares. 

Uma antena de rádio móvel direcional é utilizada para 
minimizar as interferências. Perfis de dados de altitude da 
NASA armazenados fornecidos pela Rohde & Schwarz são 
utilizados para determinar a altura em relação ao solo. Um 
algoritmo calcula as posições de célula considerando a 
altura em relação ao solo.

A precisão de estimativa de posição de célula é aproxima-
damente a mesma para estimativas aéreas e terrestres: 
geralmente 50 m para GSM e LTE, e 100 m para UMTS.

Exportação de células com posição estimada para 
processamento posterior
Células de redes celulares com posição estimada 
não somente são incluídas nas listas de célula do 
R&S®NESTOR, elas também podem ser exportadas para 
processamento posterior. Isso faz com que seja possí-
vel criar novas listas de célula e atualizar listas de célula 
existentes. As listas de célula contêm números de canais, 
posições de células, elipses de erro, MCC, MNC, LAC, 
identidades de células (CID), listas de vizinhança e outras 
informações de sistema.

Filtros de processamento e exibição de alto desempenho e 
intuitivos
As abrangentes opções de filtro do R&S®NESTOR para 
estimativa de posição de célula fazem com que seja pos-
sível realizar extensivas análises para uma ampla gama de 
casos de uso de análises de redes celulares e estimativas 
de posição de célula.

Estimativa de posição aérea (APE)
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Monitoramento e detecção de células de rádio celular 
causadoras de interferências em GSM, UMTS, LTE e 5G NR
Um problema crescente em radiocomunicações celulares 
é a implementação de estações base fora de conformi-
dade que não foram incluídas na rede original da opera-
dora de redes.

O R&S®NESTOR pode:
 ► Busca por células fora de conformidade em veículos 
ou a pé

 ► Monitoramento permanente de grandes áreas ou de 
áreas próximas a construções para detectar atividades 
de células fora de conformidade

Análises de células com desvios em relação às configurações 
usuais de rede da operadora
Células com desvios em relação às configurações regula-
res de rede são categorizadas e exibidas separadamente 
com uma descrição detalhada dos desvios detectados. 
Isso inclui células desconhecidas não encontradas no 
banco de dados de referência da operadora de rede, bem 
como células com configurações que desviam das infor-
mações armazenadas no sistema.

DETECÇÃO E MONITORAMENTO DE 
CÉLULAS SUSPEITAS

Busca e monitoramento de células fora de conformidade (monitoramento de estações base, BSM)

Essas diferenças podem ter significados variáveis depen-
dendo da configuração da célula visível. Pode haver 
somente um desvio significativo ou vários. Um algoritmo 
pondera os desvios e é calculada uma pontuação par cada 
célula. A pontuação indica a probabilidade de a célula 
estar configurada incorretamente. Com base nessa aná-
lise, o usuário pode decidir se uma célula medida deve 
ser classificada como célula configurada incorretamente e 
armazenar estas informações no sistema.

Determinação de mensagens de informação de sistemas de 
broadcast, mensagens específicas de 3ª camada e posições 
geográficas de células suspeitas
Todas essas células medidas são analisadas em detalhes 
utilizando as funções de medição do R&S®NESTOR. Suas 
informações de sistema são demoduladas e a posição e a 
cobertura dessas células são determinadas. 

Adicionalmente, um smartphone QualiPoc conectado per-
mite a análise de procedimentos de 3ª camada específicos 
para comportamentos inesperados (por exemplo, solici-
tação IMSI durante um procedimento de atualização de 
localização). 

Essas informações são utilizadas para criar imediatamente 
um relatório ou exportadas para um arquivo CSV e serem 
processadas posteriormente. 
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Medições móveis podem identificar células suspeitas em 
qualquer localização. Essas medições são mais dinâmicas 
e outros critérios são utilizados para detectar células confi-
guradas incorretamente.

Análise online e offline 
Todas as medições podem ser realizadas ao vivo a partir 
de um veículo, avião, helicóptero, drone, navio ou a pé.

Abrangentes dados de medição armazenados previamente 
são utilizados para realizar análises subsequentes offline.

Exibição em mapa ao vivo
Todas as células contidas no banco de dados de referência 
da operadora de rede e todas as células medidas são exi-
bidas em um mapa. As células não incluídas no banco de 
dados de referência e as células suspeitas são destacadas 
em cores.

Configuração inteligente de critérios de células suspeitas
O usuário define a maioria dos critérios de células configu-
radas incorretamente. Esses critérios levam em conside-
ração as condições locais da operadora de rede. Um con-
junto de critérios descrevendo uma rede da operadora de 
redes pode ser utilizado para “treinar” o sistema e mostrar 
quaisquer desvios de células suspeitas.

Implementação em aplicações móveis e estacionárias
São possíveis medições e análises móveis e estacionárias. 

Medições estacionárias são utilizadas para monitorar a 
situação da rede perto de recursos de infraestrutura espe-
ciais por um período maior de tempo. Nestes casos, o 
R&S®NESTOR é instalado permanentemente en uma 
antena avançada, tal como a antena de recepção omni-
direcional ativa R&S®HE600, e realiza 24 horas medições 
de células no ambiente da infraestrutura. O R&S®NESTOR 
dispara um alarme ou envia e-mails com descrições 
de quaisquer irregularidades assim que elas sejam 
detectadas.

Exemplo de monitoramento de estação base no terreno da Rohde & Schwarz
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INVESTIGAÇÕES FORENSES
Recuperação de dados de cobertura de célula para áreas 
confinadas (investigação de cena do crime)
Frequentemente é necessário determinar todas as células 
de uma operadora de rede que podem ter sido utilizadas 
para comunicações em uma determinada área, tal como a 
área onde um crime foi cometido. Se a área for conhecida, 
essa análise faz com que seja possível identificar rapida-
mente as células que foram utilizadas mais provavelmente 
para comunicações em um horário específico e em um 
determinado local ou uma área. 

Além disso, smartphones QualiPoc conectados possi-
bilitam aumentar a precisão da análise ao disponibilizar 
informações sobre quaisquer células relevantes para a 
investigação. 

Essas informações são utilizadas para criar imediatamente 
um relatório ou são exportadas para processamento 
posterior.

Com uma lista de células em mãos, as autoridades res-
ponsáveis pelo cumprimento da lei podem entrar em con-
tato com operadoras de redes para solicitar uma lista de 
assinantes que estavam em um local específico ou em 
uma área em um determinado horário. Isso pode facilitar 
significativamente uma investigação criminal. 

Recuperação de dados de cobertura de célula para áreas 
confinadas (verificação de álibi)
Se os protocolos de comunicação de um celular suspeito 
forem recuperados pela operadora de rede celular, a aná-
lise de álibi pode determinar rapidamente se o celular do 
suspeito estava em um local ou uma área específica em 
determinado horário. Esses dados de comunicações tam-
bém podem ser utilizados para determinar qualquer outra 
localização onde um suspeito pode ter estado.

Resultado de medição de verificação de álibi (ALI)

A cobertura de rede é determinada utilizando dados pre-
viamente medidos ou um scanner de rede móvel da 
Rohde & Schwarz. (smartphones QualiPoc também podem 
ser utilizados para aumentar a precisão da análise) A 
cobertura das células detectadas na área em questão é 
exibida graficamente e em uma tabela. 

Os resultados são classificados e descrevem se e quando 
as células detectadas são melhores servidores e como 
as células adjacentes se comportam em relação a um 
melhor servidor. A probabilidade de um suspeito de fato 
ter permanecido na área em questão pode ser exibida de 
maneira rápida e clara, uma vez que as informações de 
protocolo de célula do celular do suspeito sejam recupera-
das pela operadora de rede. Essas informações são utiliza-
das para criar imediatamente um relatório ou são exporta-
das para o processamento posterior.

Exibição em mapa ao vivo
Durante a medição, os resultados de análises e as células 
relevantes são exibidos ao vivo em um mapa.

Análise online e offline
Todas as medições podem ser realizadas ao vivo a par-
tir de um veículo, avião, helicóptero, drone, navio ou a pé 
para auxiliar no cumprimento da lei ou em medidas de 
emergência. Abrangentes dados de medição armazenados 
previamente são utilizados para realizar análises subse-
quentes offline.

Investigação da cena do crime (CSI)
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BUSCA E RESGATE
Visualização inteligente de células de interesse
Os rastros da célula de interesse podem ser combinados 
para encontrar prováveis localizações de um celular alvo a 
sequência de horários destas localizações prováveis pode 
ser utilizada para tentar prever possíveis movimentações 
do alvo.

Exibição em mapa ao vivo 
Durante a medição, os resultados de análises e as células 
são exibidos ao vivo em um mapa. O usuário pode adicio-
nar mais células de interesse para aumentar a precisão da 
análise se a operadora de rede disponibilizar informações 
ao vivo.

Análise online e offline 
Abrangentes dados de medição armazenados previamente 
são utilizados para realizar análises offline antes da imple-
mentação de sistemas. Medições subsequentes ao vivo 
podem ser realizadas no local para auxiliar serviços de 
cumprimento da lei ou de emergência.

Busca da localização de um celular de interesse com um traço 
de rede móvel
Atividades de busca e resgate são essenciais para ajudar 
pessoas em sofrimento (perdidas, feridas ou em perigo, 
por exemplo) em locais de difícil acesso (como florestas 
ou montanhas).

Assim que os protocolos de comunicação de um telefone 
móvel forem recuperados pela operadora de rede móvel, 
as análises para busca e resgate rapidamente determinam 
a área onde as atividades de busca devem começar.

Dados de cobertura de rede provenientes de dados pre-
viamente medidos por um scanner de rede móvel da 
Rohde & Schwarz determinam a área de interesse. A cober-
tura das células detectadas na área é exibida graficamente 
para ajudar a avaliar a situação (se o alvo está em movi-
mento ou parado, por exemplo).

Busca e resgate (SAR)
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INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES BASE 
PARA NOVAS CÉLULAS
Configuração de células GSM, UMTS e LTE a serem 
adicionadas a um ambiente de rede
A crescente complexidade de topologias de redes (mais 
tecnologias e bandas de frequências, estações base de 
células macro e femtocélulas, etc.) tornam mais compli-
cada a implementação de novas células em redes exis-
tentes de operadoras. Entretanto, essas redes frequen-
temente requerem rápida integração para lidar com os 
requisitos de maior capacidade, por exemplo, em even-
tos especiais em determinados locais e por períodos 
determinados.

O R&S®NESTOR oferece capacidades exclusivas para:
 ► Analisar topologias de redes existentes
 ► Determinar os parâmetros de célula ideais para uma 
rede

 ► Gerar este conjunto de parâmetros para configuração e 
ativação de novas células

Analisar células de operadoras de rede existentes
Antes de implementar novas células em uma rede, é 
essencial ter uma visão geral precisa. As funções de 
medição do R&S®NESTOR permitem a demodulação de 
informações de sistema de células existentes para ana-
lisar as configurações de redes de parâmetros lógicos 
e físicos, bem como a utilização de células com barra-
mento ou funcionalidades específicas de topologias, como 

femtocélulas, por exemplo. Abrangentes dados de medi-
ção armazenados previamente são utilizados para análises 
subsequentes offline. 

Determinação de parâmetros de célula ideais
Com base em análises prévias de células, o R&S®NESTOR 
pode determinar automaticamente um conjunto de parâ-
metros físicos e lógicos adequado, bem como canais e 
listas de vizinhança que correspondam ao ambiente atual. 
Essas informações são utilizadas imediatamente e expor-
tadas para outras ferramentas ou salvas para utilização 
futura.

Exibição ao vivo em mapa das melhores células para áreas 
selecionadas
O mapa de planejamento de células de preenchimento 
(ICP) exibe automaticamente as células mais adequadas 
para uma ligação de rádio celular na área medida. Para 
cada operadora de rede em uma região conhecida que 
selecionar uma dessas áreas, é criada uma visão geral dos 
parâmetros que as novas células devem utilizar conforme 
o ambiente.

Análise online e offline
O usuário pode realizar a análise antes da implementação 
da célula se as medições da área de interesse já estive-
rem disponíveis ou estiverem disponíveis ao vivo durante a 
implementação das células a serem adicionadas.

Planejamento de células de preenchimento (ICP)
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O R&S®NESTOR e os componentes de hardware conec-
tados (scanner de rede móvel da Rohde & Schwarz, GPS 
de navegação estimada) geralmente são utilizados nas 
seguintes configurações:

 ► Configuração individualizada
 ► Sistemas portáteis de bolsa
 ► Sistemas de mochila (aberta ou fechada)
 ► Veículos de testes

CONFIGURAÇÕES PARA 
UTILIZAÇÃO MÓVEL

R&S®NESTOR com o sistema de mochila R&S®FR4 Freerider 4

R&S®NESTOR para utilização em ambientes abertos em um veículo de testes

R&S®TSMA6 portátil com bolsa e tablet Windows
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REQUISITOS DE SISTEMA
Requisitos de sistema do R&S®NESTOR

Equipamento mínimo recomendado

 ► PC, notebook ou tablet com um CPU quad-core (8 threads)
 ► 16 Gbytes RAM
 ► 256 Gbytes SSD
 ► Interface LAN de 1 Gbit, suporte para 9k quadros jumbo para R&S®TSME6 e 

R&S®TSME
 ► Resolução de tela: 1440 × 900 pixels
 ► Windows 10, 64 bits
 ► Compatibilidade com DirectX 11
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INFORMAÇÕES PARA ENCOMENDA
Designação Tipo Nº da encomenda
Software para análises de redes celulares R&S®NESTOR 1522.8870.02

Acessórios fornecidos: DVD, cartão microSD com adaptador USB

Opcionais de software
Driver para scanners de rede móvel da Rohde & Schwarz R&S®NESTOR-SCN 1521.5031.02

Detecção automática de célula R&S®NESTOR-ACD 1521.5048.02

Análise de cobertura R&S®NESTOR-COV 1521.5077.02

Estimativa de posição da célula R&S®NESTOR-CPE 1521.5054.02

Análise de espectro 3GPP R&S®NESTOR-SCA 4900.3110.02

Estimativa aérea de posição da célula R&S®NESTOR-APE 1527.1709.02

Análises forenses R&S®NESTOR-FOR 1521.5060.02

Análise de estação de base R&S®NESTOR-BSA 1521.5354.02

Monitoramento de estação base R&S®NESTOR-BSM 4900.3155.02

Ambiente interno R&S®NESTOR-IND 4900.3103.02

Planejamento de células de preenchimento R&S®NESTOR-ICP 1521.5102.02

Driver para hardware WLAN R&S®NESTOR-WLN 4900.3126.02

Driver para smartphone QualiPoc R&S®NESTOR-QPD 4900.3161.02

Busca e resgate R&S®NESTOR-SAR 4900.3132.02

Opções de serviço
Licença para múltiplas versões, um ano R&S®NESTOR-1Y 1522.8870.82

Licença para múltiplas versões, dois anos R&S®NESTOR-2Y 1522.8870.84

Licença para múltiplas versões, três anos R&S®NESTOR-3Y 1522.8870.83

Licença para múltiplas versões, cinco anos R&S®NESTOR-5Y 1522.8870.85

Hardware
Notebook de alto desempenho R&S®RMS-FX-N2 3059.2550.05

Tablet laptop R&S®RMS-FX-T1 3060.5889.05

Estojo de sensor WLAN R&S®WLM-SCR 4112.8314.03

GPS de navegação estimada com PPS R&S®TSMX-PPS2 1515.7120.02

Scanners de rede móvel
Scanner de rede móvel autônomo R&S®TSMA6 4900.8005.02

Scanner de rede móvel autônomo R&S®TSMA6B 4900.8005.20

Scanner de drive test ultracompacto R&S®TSME6 1514.6520.02

Conversor descendente ultracompacto,  
entre 24 GHz e 30 GHz 

R&S®TSME30DC 4901.1004.02 

Para obter mais informações, veja as fichas técnicas dos scanners de rede móvel da Rohde & Schwarz.



Serviço que agrega valor

► Mundial
► Local e personalizado
► Customizado e flexível
► Qualidade impecável
► Confiança a longo prazo
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Rohde & Schwarz
O grupo de tecnologia Rohde & Schwarz está entre os pio-
neiros quando o assunto é abrir caminho para um mundo 
mais seguro e conectado com suas soluções avançadas de 
teste e medição, sistemas de tecnologia, redes e ciberse-
gurança. Fundado há mais de 85 anos, o grupo é um par-
ceiro confiável de clientes do ramo empresarial e do poder 
público, em todo o mundo. Fundada há mais de 80 anos, 
esta empresa familiar sediada em Munique, Alemanha, tem 
uma ampla rede de vendas e serviços e está presente em 
mais de 70 países.
 
www.rohde-schwarz.com

Rohde & Schwarz customer support
www.rohde-schwarz.com/support 

Rohde & Schwarz training
www.training.rohde-schwarz.com

Design de produto sustentável
 ► Compatibilidade ambiental e baixo impacto ao meio 
ambiente

 ► Baixo consumo de energia e baixas emissões
 ► Longevidade e custo total de propriedade otimizado

Certified Quality Management

ISO 9001
Certified Environmental Management

ISO 14001
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http://www.training.rohde-schwarz.com
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