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LPS - CNL

• Laboratórium Počítačových Sietí  • Laboratórium Počítačových Sietí  
Computer Networks Laboratory

» CNL != Cisco Network Laboratory

www.cnl.tuke.sk, www.cnl.sk
• Model práce so študentmi
• Organizácia výskumných aktivít• Organizácia výskumných aktivít
• Projekty



Výskumné aktivity

• Problematika komunikačných sietí a • Problematika komunikačných sietí a 
sieťových infraštruktúr umožňujúcich 
prenos informácií s požadovanou kvalitou
– Efektívne metódy vyhodnocovania parametrov QoS 
– Implementácia streamingových technológií v IP sieťach
– Videokonferenčné riešenia a hlasové služby novej 

generáciegenerácie
– Monitorovanie, riadenie a vizualizácia topológii LAN 

a WAN
– Virtuálne komunikačné ifraštruktúry a ich využitie vo 

vzdelávacej praxi (e-lerarningové technológie)



Výskumné oblasti



Súčasný stav:
• Efektívne metódy hodnotenia prevádzkových parametrov 

QoS@Lab – http://bm.cnl.tuke.sk

• Efektívne metódy hodnotenia prevádzkových parametrov 
sietí založené na pasívnom meraní parametrov (QoS): 
prenosové pásmo, strata paketu, jednosmerne 
oneskorenie, jitter, doba obehu...

• Možné aplikácie: monitorovanie prevádzky sietí, analýza 
bezpečnostných rizík, účtovanie, podpora aplikácií 
realného času VoIP, streamingy, videokonferencie

• Vývoj monitorovacieho nástroja (Basic Meter - BM) v 
súlade s draftom – IPFIX.

Vedecké ciele:
• Vývoj nových metód - optimalizácia merania (zníženi 

doby spracovania dát na báze využita mechanizmov 
vzorkovania) 



•náš prínos

QoS@Lab – http://bm.cnl.tuke.sk

•náš prínos
�Analyzer Exporter Protocol
�Analyzer Collector Protocol

•plány do budúcnosti
�implementácia 
exportovacieho protokolu 
IPFIX (alternatíva k NetFlow)
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Streaming: (Flash server, Darwin mobile server), Aktuálny stav:

• funkcionalita: automatizované preformátovanie obsahu do formátu 

Doručovanie multimediálneho obsahu

http://videoserver.cnl.tuke.sk

• funkcionalita: automatizované preformátovanie obsahu do formátu 
flash, multi-platformový streaming na báze flash prehrávača/servera,
• tvorba video záznamov, server pre streaming na mobilné zariadenia; 
moduly do CMS Drupal – podpora interaktivity s používateľmi 



Výskumné plány:

• Integrácia a vyvoj nových technológií prenosu multimedií;  

Doručovanie multimediálneho obsahu
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• Integrácia a vyvoj nových technológií prenosu multimedií;  
• Problematika IP streamingov, IPTV, doručovanie multimedialneho 
obsahu na mobilné zariadenia;
• Prehľadávacie nástroje a koncepcia Web 2.0, označovanie obsahu 
pomocou taggov a metadát;
• používateľsky definované playlist-y; 
• implementácia najnovších poznatkov z QoS• implementácia najnovších poznatkov z QoS

Výskumné projekty:

• 6.RP EU (ATVN-EU-GP, PRO_NMS, EMAPPS.COM)
• KEGA, VEGA



VoIP@Lab – http://voip.cnl.tuke.sk

Cieľ: výskum efektívnych metód prenosu 
hlasu v IP prostredí: hlasu v IP prostredí: 
– implementačné metódy a postupy
– riešenie hlasových služieb v NGN
– hodnotenie kvality hlasu – QoS
– bezpečnostné aspekty VoIP
– „unified communication“– „unified communication“
– technológia ENUM



• plány do budúcnosti
– podporovanie VoIP v akademickom prostredí

VoIP@Lab – http://voip.cnl.tuke.sk

– podporovanie VoIP v akademickom prostredí
– integrácia a vývoj nových technológií pre prenos  

multimediálnych informácií v reálnom čase v IP 
sieťach

– vývoj nových aplikácií pre IP telefóny

Pracovná skupina VoIP
http://voipwg.netacad.sk



VL@Lab – http://vl.cnl.tuke.sk

• Aktuálny stav:
– Vývoj prostredia pre prístup k vzdialeným – Vývoj prostredia pre prístup k vzdialeným 

zariadeniam
– Komunikačné servre (zostava sieťových prvkov)
– Multiplatformový komunikačný klient komunikujúci so 

zostavou prostredníctvom komunikačných serverov
– Infromačný systém 



VL@Lab – http://vl.cnl.tuke.sk

• Plány do budúcnosti:
– Integrácia do siete virtuálnych laboratórií EDINET– Integrácia do siete virtuálnych laboratórií EDINET
– Možnosť zmeny topológie na diaľku prostredníctvom 

informačného systému
– Zvýšenie bezpečnosti celej architektúry



VRVS@Lab – http://www.cnl.sk

• Archivácia multimediálneho obsahu • Archivácia multimediálneho obsahu 
doručoveného v reálnom čase

Aktuálny stav:

Distribuovaný systém umožňujúci automatizované nahrávania a 
archivovanie prebiehajúcich videokonferenčných hovorov
• Možnosť komunikácie so systémom prostredníctvom webového

serveru a vlastného komunikačného protokoluserveru a vlastného komunikačného protokolu
• Realizácia záznamu z videokonferenčného systému VRVS 

s možnosťou rozšírenia o zaznamenávanie videokonferenčného
systému EVO a prebiehajúcich hovorov VoIP

The Golem Project



VRVS@Lab – http://www.cnl.sk

Výskumné plány:

• Implementácia existujúcich a realizácia nových algoritmov • Implementácia existujúcich a realizácia nových algoritmov 
v distribuovanom výpočtovom prostredí

• Riešenie existujúcich problémov v distribuovaných systémoch na
vyvíjanej platforme

• Rezervácia zdrojov a hľadanie možných chybových stavov
• Využívanie vhodných softvérových prostriedkov pre
implementáciu a vývoj distribuovaných aplikácií (v súčasnostiimplementáciu a vývoj distribuovaných aplikácií (v súčasnosti
platforma MONO) 

Výskumné projekty:

• CALTECH

• Centrálny rozvojový projekt MŠ



SYNETS@Lab – http://www.cnl.sk

Aktuálny stav:

• Topológie na druhej vrstve ISO/OSI• Topológie na druhej vrstve ISO/OSI
• Monitoring zariadení druhej a tretej vrstvy ISO/OSI
• Vizualizácia sieťovej topológie na druhej vrstve ISO/OSI
• Riadiaca konzola pre tenkých 

klientov s podporou virtualizačných techník



SYNETS@Lab – http://www.cnl.sk

Výskumné plány:

• Integrácia a vyvoj nových technológií pre riadenie počítačových• Integrácia a vyvoj nových technológií pre riadenie počítačových
sietí využitím mechanizmov QoS a pasívnych meraní

• Implementácia nástrojov na riadenie poskytovanýh služieb 
v prostredí tenkých klientov

• Analýza sieťovej topológie  na tretej vrstve ISO/OSI

Výskumné projekty:Výskumné projekty:

•KEGA, VEGA



Aktuálne Projekty

• E-learning in Distributed Data Network Laboratory  
(EDINET, ERAZMUS, 2007-2009)(EDINET, ERAZMUS, 2007-2009)

• „Metódy efektívneho prenosu informácie multimedialného 
charakteru: Vývoj multimediálnych komunikačných služieb 
novej generácie“, 1/0525/08, VEGA, 2008 – 2010

• Rozvojový projekt MŠ - “IPTV“, 
http://videoserver.cnl.tuke.sk

• KEGA – “Hodnotenie vedomosti”• KEGA – “Hodnotenie vedomosti”
• Vývoj videokonf. Archiv. Systému AVE , APVV-0732-07
Medzinárodná spolupráca:

• ERAZMUS (Jyvaskyla, Finsko)

• Cisco (RCNA)



Predchadzajúce projekty

• [2005-2006] Jakab, F.: Evaluation of network trafic parameters in 
broadband networks: development of supporting platforms, Project VEGA 
No 1/2175/05 (2005-2006),, DCI FEI TU Košice

• [2005-2007] Jakab, F.: Network of virtual laboratories for management of 
real processes, Project KEGA, 3/3121/05

• [2001 – 2004] „Remote Packet Capturing as Basis for Internet Quality-of-
Service Measurements“ – international project of bilateral co-operation 
between KPI FEI TU and Fraunhofer institute in Berlin– (Fraunhofer between KPI FEI TU and Fraunhofer institute in Berlin– (Fraunhofer 
institute, Berlin)

• [1999-2001] Jakab, F.: Projecting and managing of Broadband networks: 
development adjunctive information systems and facilities, VEGA 
1/6237/99, DCI FEEI TUKE



KULTURA@Lab

• Labakovice• Labakovice
• Seminarovice
• Vyletovice
• Kinovice
• Koncertovice• Koncertovice
• …






