
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
HODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE

POSUDOK OPONENTA PRÁCE

Názov práce:  Optimalizácia prevádzkových vlastností heterogénnych sietí
Autor:  Ing. Gabriel Bugár, PhD.
Odbor habilitačného konania 
a inauguračného konania:

 informatika Akad. rok: 2021/2022

Oponent:  prof. Ing. Peter Brída, PhD.
Pracovisko oponenta:

 
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných
technológií

KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

Téma rozvoja rádiových komunikačných sietí je neustále veľmi aktuálna, o to viac v súčasnosti, že mobilita sa stala jedným zo základných pilierov
moderných služieb. Práca sa venuje optimalizácii prevádzkových vlastností heterogénnych sietí. Efektívne využívanie rôznorodých heterogénnych sieti
kľúčovým aspektom v úspešnej implementácii rádiových sietí ďalších generácií. Preto považujem tému habilitačnej práce za vysoko aktuálnu a dôležitú.

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:

Habilitačná práca má 113 strán, je členená do 6 číslovaných kapitol a samozrejme nechýba ani zoznam použitej literatúry. Protokol v CRZP o kontrole
originality habilitačnej práce vykazuje prekrytie 4,34 % konštatujem, že ide o pôvodnú prácu. Práca je veľmi dobre koncipovaná, na úvod autor zhrnul
nevyhnutné teoretické podklady, na ktoré nadväzuje štvrtou kapitolou, ktorá pojednáva o pôvodných prínosoch autora v oblasti moderných
heterogénnych sietí. Dôležitou časťou je smerovanie ďalšieho výskumu a prínosy habilitačnej práce. Autor čerpal z aktuálnych zdrojov a v kľúčových
častiach sa odvoláva na svoje pôvodné výsledky. Pri spracovaní habilitačnej práce autor kládol dôraz na logickú štruktúru a názornosť.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:

Habilitačná práca predstavuje zhrnutie súčasného stavu problematiky heterogénnych sietí, pričom dôraz je kladený na súhrn poznatkov v oblasti
optimalizácie a inteligentného plánovania pokrytia medzi jednotlivými entitami komunikujúcimi vo viacvrstvovej heterogénnej sieti. Za prvý prínos je
možné považovať návrh inteligentnej RAN HetNet siete, kde vybrané algoritmy strojového učenia určujú polohu malých bázových staníc. Robustné
počítačové simulácie potvrdzujú očakávané predpoklady a to, že autorov návrh vo výraznej miere prevyšuje konvenčný algoritmus pseudonáhodného
rozdelenia malých bazových staníc v priestore. Ďalší výskum sa venoval návrhu techno-ekonomického rámca 5G siete pričom dôraz bol kladený na
vyšetrovanie prevádzkových vlastností nových asociácií koncových používateľov k operátorovi (dynamická asociácia) s dôrazom na interdisciplinárny
presah medzi technickými a ekonomickými riešeniami nevyhnutnými pre efektívne fungovanie heterogénnych sietí. Na základe prezentovaných
výsledkov je možné tvrdiť, že dynamická asociácia zlepšuje prevádzkové vlastnosti a súčasne zvyšuje zisk operátora. Za dôležité považujem
experimentálne overenie optimalizácie techno-ekonomických charakteristík heterogénnych sieti využitím agentovo-orientovaného modelovania a
modelmi strojového učenia.

PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY (UMENIA):

Prínos habilitačnej práce vidím v systematickom rozbore súčasného stavu problematiky heterogénnych sietí s dôrazom oblasť optimalizácie a
inteligentného plánovania pokrytia vo viacvrstvovej heterogénnej sieti s využitím aktuálnych poznatkov, medzi ktoré môžeme zaradiť blockchain alebo
strojové učenie. Prínos výskumnej práce habilitanta je možné hodnotiť nielen z predloženej habilitačnej práce, ale najmä z vynikajúcej publikačnej
činnosti autora.

PRIPOMIENKY A POZNÁMKY K HABILITAČNEJ PRÁCI:

- Autorov štýl vyjadrovania je na vysokej úrovni a grafická úroveň práce je výborná.
- Práca je dobre čitateľná, občas sa však v texte objavujú štylistické prehrešky, ktoré ale výrazne neznižujú kvalitu práce.
- V niektorých kapitolách nie sú korektne aplikované vzorce v texte, chýbajú čiarky alebo bodky za vzorcami.

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

- Ako by podľa Vás ovplyvnilo zlyhanie kybernetickej bezpečnosti Vami navrhované riešenia?

SPLNENIE SLEDOVANÝCH CIEĽOV HABILITAČNEJ PRÁCE:

Na základe implicitne definovaných cieľov práce v abstrakte, ich považujem za splnené.

CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:



Dovolím si zhrnúť výskumnú činnosť habilitanta v širšom kontexte, nielen z hľadiska predloženej habilitačnej práce. Pedagogické pôsobenie habilitanta
je veľmi bohaté nielen z pohľadu participácie na výučbe a budovaní nových predmetov, ale tiež z pohľadu tvorby učebných textov. Habilitant
participoval na riešení mnohých vedeckých projektov, zodpovedným riešiteľom bol na fakultnom projekte. Osobne by som privítal intenzívnejšie
zapojenie sa v medzinárodnom kontexte, kde registrujem účasť na dvoch medzinárodných projektoch, bez bližšej špecifikácie pozície habilitanta na ich
riešení. Vo vedecko-výskumnej oblasti oceňujem kvalitné scientometrické parametre podopreté o vynikajúce publikácie. Aj napriek určitým
pripomienkam konštatujem, že habilitačná práca prináša nové poznatky v oblasti rádiových komunikačných sietí. Dr. Bugár preukázal, že je vedecky
zrelá osobnosť s bohatými skúsenosťami. Preto prácu odporúčam k obhajobe v rámci habilitačného konania.

Predloženú habilitačnú prácu na základe predchádzajúceho hodnotenia

ODPORÚČAM prijať k obhajobe

a po jej obhájení navrhujem udeliť vedecko-pedagogický titul "docent (doc.)"

Podpisom na tomto posudku zároveň súhlasím s licenčnými podmienkami obsiahnutými v licenčnej zmluve na použitie posudku záverečnej práce, ktorá je súčasťou tohto
posudku.
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