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Úvod 
Doktorand Ing. Milan Grenár vypracoval dizertačnú prácu na téma „Kritické parametry pro 
bezdrátové sítě WiFi a WiMAX“. 

Predložená práca má 94 strán. Obsahuje 34 obrázkov, 24 tabuliek. Práca je spracovaná na primeranej 
formálnej úrovni. 

Dizertačná práca je orientovaná na problematiku kritických parametrov bezdrôtových sietí WiFi 
a WiMAX. Bolo realizované modelovanie siete, na ktorej boli uskutočnené merania a tiež boli 
skúmané vplyvy zaťaženia siete na prenosovú kvalitu služieb v súvislosti s VoIP.  

Na modeli siete bol simulovaný výpadok napájacieho napätia a sledovaný jeho dopad na prevádzku 
po znovuobnovení napájania. Cieľom dizertácie bolo preveriť mieru priepustnosti siete pri zachovaní 
kvality poskytovaných služieb a navrhnúť ekonomicky prijateľné riešenie problematiky súvisiacej 
s výpadkom napájacieho napätia prístupového bodu pre praktické využitie.   

 

Niekoľko poznámok k práci 
Predložená práca rieši bezosporu zaujímavú tému modernej telekomunikačnej infraštruktúry. 
Dovoľte, aby som sa v stručnosti vyjadril k niektorým obsahovým detailom práce. 

(A) Podkapitola 3.2.4 VoIP v bezdrátové technologii WiFi 5GHz: Realizácia meraní v zaťaženej Wi-Fi 
sieti je z môjho pohľadu pomerne skromne opísané. Konkrétne nie je detailnejšie opísaný zdroj 
záťaže, typ protokolu 4. vrstvy RM OSI. Ide o konštantný bitový tok, alebo variabilný? Zdroju 
chýba aj opísanie základných štatistických parametrov ako: veľkosti L2 RM OSI rámcov, časy 
medzi vysielaním rámcov, nadväznosť rámcov v prípade TCP prevádzky (Slow Start).  

(B) Taktiež komunikačný kanál, resp. rušenie prenosu je opísané veľmi stručne. Aký typ hlasového 
kodeku sa používa na prenos VoIP komunikácie? V akých intervaloch vysielali jednotlivé VoIP 
telefóny svoje dáta? Aká je pravdepodobnosť, že bolo potrebné vyslať oboma smermi súčasne 12 
VoIP paketov (6 z každej strany siete)? 

(C) Porovnanie časov potrebných na znovuobnovenie komunikácie medzi AP a klientom na obr. 3.4 
vykazuje isté hodnoty. Ale rýchlosť, s ktorou sa klient WiFi AP dokáže pripojiť na AP je závislé od 
viacerých faktorov: 

 spúšťanie zariadenia (boot loader + nabootovanie samotného firmvéru), 
 rýchlosť procesora, 
 rýchlosť čítania z Flash pamäte a rýchlosti RAM, 
 veľkosti firmvéru, 
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 spôsob zavádzania modulov kernelu obsahujúce ovládače zariadení WiFi AP / klienta, 
 typ bootovania (ak podporuje viaceré módy), 
 prehľadanie spektra a známych SSID, 
 komunikácia s AP a rôzne štádia nadviazania spojenia, a iné ... 

 

Preto by použitie novšieho WiFi AP alebo klienta mohlo viesť k výrazne kratším časom vytvorenia 
spojenia. Prevažná časť nameraných časov je spôsobená práve spúšťaním sa firmvéru z Flash 
pamäti a spúšťaním služieb, ako HTTP server. Domáce zariadenia často podporujú aj alternatívne 
Firmvéry, ako napr. OpenWRT. Čas spustenia zariadenia je v tom prípade výrazne odlišný. 

(D) Iným a veľmi častým problémom je zatuhnutie, zmrznutie samotného AP alebo vo väčšej miere 
klienta. Domáce zariadenia pracujú často ako AP, a práve kombinované zariadenia ako: 
smerovač, AP, xDSL smerovač sú náchylné k problematickému chodu. Pritom často nastáva 
problém s nefunkčnosťou zariadenia a potrebný následný „tvrdý“ reštart zariadenia. Tieto 
prípady sú práve podstatne častejšie, ako výpadky dodávky elektrického napájania. 

Okrem samotných výpadkov napájania je potrebné vziať do úvahy aj poklesy napätia, ktoré by 
mohli spôsobiť práve „zatuhnutie“ zariadenia, alebo jeho reštartovanie. Toto je ale riešené 
v podkapitole 3.4. 

(E) Z môjho pohľadu sú merania spektra a legislatívne riešenie frekvenčného spektra nepodstatné, 
nakoľko je práca mierená na oblasť kvality prenosu dát cez bezdrôtové technológie. Taktiež 
rozsiahlejšie delenie bezdrôtových technológii v prvej časti nie je až tak dôležité. Stačilo 
vymenovať spôsoby používania technológie v praxi. 

Samotné merania sú pomerne povrchné a neanalyzujú konkrétne príčiny výpadkov, ich 
predchádzaniu, neriešia rôznorodosť výrobcov týchto zariadení. Nezaoberá sa príčinami dĺžky 
trvania obnovenia komunikácie medzi AP a klientom. 

 

Gramatické a nepresnosti 
 Str. 27: Tento takt je třeba míti na zřeteli, 

 Str. 31: Obr. 2.5 by mal obsahovať v popise text zdroja, z ktorého bol vybraný; 

 Str. 35: Zabezpečení přenášených dat prostřednictvím bezdrátových sití se neustále vyvíjí. 
A o odstavec nižšie, znovu tá istá veta: Zabezpečení přenášených dat prostřednictvím 
bezdrátových sití se neustále vyvíjí a technicky zdokonaluje; 

 Str. 62: chybný priestor nad podkapitolou 3.2.2; 

 Zoznam odkazov na použitú literatúru v texte by mal byť realizovaný vzostupne, podľa 
poradia. Tomu je potrebné prispôsobiť aj samotný zoznam literatúry; 

 (Zoznam skratiek a zoznam použitých symbolov by mal byť oddelený, aby sa predišlo 
zbytočným nedorozumeniam). 

 

Otázky na diskusiu 
1. Na str. 32 uvádzate, že maximálna priemerná reálna prenosová rýchlosť štandardu 802.11n je 

130 Mbit/s, napriek tomu, že teoretická maximálna rýchlosť je 600 Mbit/s. Aké príčiny vedú 
k takto radikálne odlišnej reálne prenosovej rýchlosti od maximálnej teoretickej? Zohľadnite 
pritom reálny prenosový kanál so šírkou 40MHz, počet antén a rýchlosť merania prenosu na L3 
RM OSI, teda na IP úrovni (vrátane hlavičiek IPv4). 



2. Na strane 34 udávate, že riešenie prístupu oprávnenych užívaterov je označo.vané ako: 
autentifikácia, alebo áko autorizácia. Aký je rozdiel medzi týmito dvoma označeniami napr. 
v rámci servera AAA (Authentication Authorization Accounting)? 

3. V 'PT~ci spomínate aj spósob zabezpečenia bezdrótových sietí pomocou WEP algoritmu. Je tento 
algoritmus dnes možné bez ohrozenia používať? 

4. Ako je možné vo Wi-Fi sieti so šifrovaním WEP, WPA/WPA2 s aktivovaným WPS obísť 

z~bezpečenie napriek používaní u filtrov na MAC adresy staníc AP? 

Záver 
Práca obsahuje v sumáre nasledovné častí: 

1. Priebežný prehrad o bezdrótových technológiách. 

2. Natrtáva ~egislatíw o 'bezdrótových komunikáciách v rámci ČR, spósoby merania spektra 
a vynucovanie dodržiavania parametrov prevádzky v medziach zákona a nariadení 
telekomunikačného úradu ČR. 

3. Navrhuje samotné merania z hradiska výpadkov a z hradiska kvality pre prenos VoiP s odvolaním 
sa na potrebu prevádzkovania sporahlivej VoiP komunikácie prostredníctvom bezdrótových 
technológii WiFi (2.4 GHz a 5 GHz) a WiMAX -pri volaní na skrátené telefónne čísla 112, 150, 155 
a 158. 

4. Porovnáva výsledky a záver, ktorý navrhuje použitie zdroja od společnosti - Meanwell Power 
supply. 

Chcem zdórazniť, že moje kritickejšie poznámky neznižujú úroveň a kvalitu predloženej práce. 
Tematika práce je zaujímavá a s rozvojem predmetných bezdrótových technológií vysoko aktuálna! 

Posudzovaná dizertačná práca Ing. Milana Grenára sprňa podmienky samostatnej tvorivej vedeckej 
práce. Obsahuje póvodné vedecké výsledky. 

Odporúčam, aby práca bola prijatá k obhajobe a po jej úspešnom obhájení 

navrhujem ude/i( 

autorovi akademickú hodnosť "doktor- PhD. •. 

Bratislava 16. 11. 2015 

Prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD. 
Ústav tefekomunikácií 
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