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A téma leírása:
Az elmúlt tíz évben számos kutatás foglalkozik a NUM keretrendszer [1,2,3,5] felhasználási
lehetőségeivel hálózati protokollok és architektúrák modellezésére, vizsgálatára és tervezési
döntések meghozatalára. Ezen munkák némelyike egyesíti az elosztott optimalizációs megoldásokat a
sztochasztikus hálózati modellekkel és különböző szinteken (csomag, folyam) vizsgálja a NUM
keretrendszert. Továbbá az elmúlt években számos olyan új megoldás [4] született, mely a hálózaton
áthaladó csomagok színezésével/megjelölésével, majd a hálózat közepén a szín alapú ütemezéssel és
csomag-dobással próbálja az egyedi felhasználóknak járó QoS igényeket biztosítani. Az Ericsson
Research munkatársaival jelenleg egy hasonló elven működő módszeren dolgozunk. A megoldás
szimulációs vizsgálata sok esetben megtörtént, azonban analitikai vizsgálata még hiányzik. A labor
feladat során ezen illetve hasonló rendszerek NUM keretrendszer segítségével való vizsgálatát,
javítási lehetőségek keresését tűztük ki célul.
Az első félév során a hallgató legfőbb feladata áttekinteni a NUM keretrendszer irodalmát, különös
tekintettel a csomag szintű hálózati dinamikát használó megoldásokra, továbbá betekintést nyerhet
egy új QoS keretrendszer kialakításába 5G hálózatokhoz.
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