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Aktuálnosť a náročnosť dizertačnej práce 

Pri nasadzovaní LTE technológie je súčasťou architektúry aj jadro IM5 siete, ktoré z pohl'adu 

operátorov umožňuje nasadzovanie nových služieb bez nutnosti radikálnych zmien vo svojich už 

existujúcich sieťach . Pri rozširovaní počtu prvkov v sieti z dóvodu ich signalizačného preťaženia, je 

nutné, aby operátor mal možnosť poznať chovanie jednotlivých prvkov mobilnej siete pod obvyklým 

signalizačným zaťažením, definovaným prostredníctvom intenzity záťaže a signalizačným modelom 

záťaže. Na charakterizovanie správania sa celej siete, prípadne jej častí (prvkov) je možné využiť 

matematické vzťahy (napr. z teórie hromadnej obsluhy), alebo výkonnostné merania za účelom 

efektívneho dimenzovania uvedenej siete, alebo jej častí. Vytvorenie modelu jadra IM5 architektúry, 

prostredníctvom ktorého sú porovnávané metódy signalizačného vyvažovania medzi dostupnými 

5-C5CF servermi počas prihlasovacích procedúr jednotlivých užívatel'ov a umožňujú odhad 

oneskorenia v sieti IM5 na dimenzovanie prvkov uvedenej siete je problematika, ktorá je aktuálna. 

Čo sa týka náročnosti práce možno hodnotiť predloženú dizertačnú prácu za primerane 

náročnú. Dizertant navrhol model s dvoma testovacími scenármi a niekol'ko metód, ktoré boli 

priebežne publikované, zamerané na rovnomerné rozloženie signalizačnej záťaže. Navrhnutý 

algoritmus bol definovaný a následne porovnávaný s algoritmom round-robin pre množinu simulácií 

definovaných prostredníctvom róznej intenzity signalizačnej záťaže generovanej na rozhraní Gm s 

róznou celkovou kapacitou dostupných serverov. 

Výsledky, prezentované v práci, ukazujú, že navrhnutý algoritmus sa v určitých situáciách 

chová efektívnejšie, t.j. vykazuje menšie oneskorenie počas prihlasovania užívaterov do IM5 siete 

v porovnaní s algoritmom round-robin. Výhodou uvedeného návrhu je aj rovnomernejšie rozloženie 

signalizačnej záťaže medzi dostupné 5-C5CF prvky s róznou výkonnosťou obslužných C5CF serverov. 

Nevýhodou prezentovaného algoritmu je jeho citlivosť na signalizačný model záťaže a prejavovanie 

vačšej citlivosti na stabilitu systému než pri implementovaní jednoduchšieho algoritmu round-robin. 

Orientácia dizertanta v problematike, štúdium literatúry 

Dizertant v dizertačnej práci uskutočnil pomerne podrobnú analýzu, zameranú jednak na 

štandardizovaný mechanizmus výberu obslužného C5CF prvku (kap. 3.1) a podporu load-balancingu 

5-C5CF serverov a popísal mechanizmy určené na detekciu možného preťaženia týchto centrálnych 

prvkov IM5 jadra (kap. 3.2), ako aj neštandardizované mechanizmy publikovanými inými autormi vo 

vedeckých článkoch, prípadne v iných publikáciách (kap. 3.3). Dizertant taktiež charakterizoval 

možnosti simulácií prvkov IM5 siete, ktoré sú využívané vo vedeckých prácach róznych autorov. 






