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Dizertační práce doktoranda Ing. Michala Skořepy je zaměřena na výzkum v oblasti předávání spojení 

mezi buňkami v leteckých datových sítích s využitím protokolu MIPv6 (Mobile IPv6). Hlavním cílem práce je 

návrh nového algoritmu předávání spojení mezi buňkami, který umožní snížit zpoždění a režii signalizačních 

zpráv spojených s danou procedurou oproti současným řešením. K dosažení tohoto cíle byly zvoleny 

následující dílčí kroky: 

 Analýza stávajících řešení a evaluace jejich účinnosti. 

 Návrh nového algoritmu pro prostředí leteckých datových sítí. 

 Porovnání stávajících řešení s navrženým řešením pomocí analytických metod. 

 

Struktura práce 

Vlastní dizertační práci si student rozdělil do 6 logicky na sebe navazujících kapitol. Po úvodní kapitole 

popisující základní vlastnosti protokolu MIPv6 a souhrnu cílů dizertační práce, následuje kapitola hodnotící 

účinnost stávajících řešení s pohledu zpoždění při předávání spojení mezi buňkami a režií signalizačních 

zpráv spojených s danou procedurou. Jako výchozí protokol je uvažován protokol MIPv6 a dále jeho 

nadstavby, konktrétně protokoly FMIPv6 (Fast Handovers for MIPv6), HMIPv6 (Hierarchical MIPv6) a jejich 

vzájemná kombinace protokol F-HMIPv6. U každého protokolu je odvozen analytický vztah pro stanovení 

zpoždění a režie. Zbývající část kapitoly 3 následně porovnává účinnost čtyř výše zmíněných protokolů pro 

různé scénáře. Na základě analýz student vybírá jako nevhodnější protokol FMIPv6, jakožto základ pro svůj 

návrh nového algoritmu pro letecké datové sítě.  

Stěžejní části práce jsou kapitoly 4 a 5. Kapitola 4 popisuje návrh nového řešení s využitím protokolu 

FMIPv6, nazvaného AFMIPv6 (Aeronautical Fast MIPv6). Jsou zde detailně popsaný jednotlivé procedury 

výměny zpráv a jejich formáty, které se v novém algoritmu využívají. V kapitola 5  jsou následně odvozeny 

analytické vztahy pro stanovení zpoždění a režie při použití protokolu AFMIPv6 a pro různé scénáře jsou 

porovnány protokoly FMIPv6 a AFMIPv6. Závěrečná kapitola, kapitola 6, shrnuje dosažené výsledky 

dizertační práce. 

Poznámky k textu dizertační práce 

- V práci mi chybí přehled navrhovaných řešení jinými autory v dané oblasti, výhody/nevýhody a čím 

se liší řešení navrhované doktorandem. 

- Z textu není úplně zřejmé, proč byla v analýzách uvažovaná přístupová síť IEEE802.11, a konkrétně 

IEEE802.11b. Je to nejčastější technologie použita v leteckém průmyslu pro komunikaci s letadly? 

V této souvislosti mi v práci obecně chybí přehled (2-3 stránky) současných řešení datové 

komunikace v leteckých sítích ať již na letištích tak za letu (např. používané systémy v praxi, jejich 

princip, bezpečnost, či uvedení několika konkrétních hodnot z praxe jako jsou typické datové 

rychlosti při komunikaci, velikosti „buněk“, atd.)   

- Není úplně zřejmé, jakým způsobem probíhala evaluace protokolů v kapitolách 3 a 5 – pomocí 

testovací platformy nebo pomocí simulací (NS2, Opnet, Omnet, atd.)?  

- V tabulce 3.5 chybí jednotky u některých parametrů (např. PCAR, PCHA, atd.). 



- V sekci 5.2 nejsou uvedeny hodnoty parametrů použitých při evaluaci protokolů. 

- Do příloh bylo vhodné umístit nejen formát jednotlivých zpráv, ale i uvést význam jednotlivých polí 

v těchto zprávách (případně, alespoň těch nejdůležitějších). 

Hodnocení dizertační práce 

Po přečtení předložené dizertační práce mohu konstatovat, že stanovené cíle byly doktorandem 

v celém rozsahu splněny. Jednotlivé dílčí kroky vedoucí k dosažení těchto cílů jsou velice pečlivě 

zpracovány, a to jak z hlediska teoretického popisu, tak i z hlediska interpretace dílčích výsledků. Po 

jazykové stránce je práce na velmi pěkné úrovni. 

Vlastní přínos práce a význam pro praxi 

Po odborné stránce má práce dobrou úroveň a obsahuje vlastní vědecký přínos. Student navrhl 

mechanizmus pro předávání spojení mezi buňkami v prostředí leteckých datových sítích. Návrh řešení je 

založen na specifických vlastnostech prostředí, kde je mechanismus využíván, tj. v leteckém prostředí, kde 

pohyb terminálu (letadla) není náhodný, ale víceméně dopředu přesně daný. Díky této vlastnosti je možné 

dopředu určit body mezi, kterými dojde při pohybu letadla k předání spojení, a tudíž lze dopředu provést 

nezbytné úkony pro přípravu předání spojení ještě před vlastním vzletem, kdy je letadlo připojeno 

k pozemní síti na letišti. Navržené řešení vychází ve svém základu ze stávajícího protokolu FMIPv6, který je 

upraven a optimalizován pro letecké datové sítě. 

Schopnost studenta samostatné činnosti ve výzkumné oblasti 

Předložená dizertační práce, životopis doktoranda a seznam publikací dokazují schopnosti studenta 

samostatné činnosti ve výzkumné oblasti. Z velkého počtu zahraničních časopiseckých a konferenčních 

příspěvků je zřejmé, že Ing. Michal Skořepa je schopným vědeckým pracovníkem. 

Otázky 

V rámci obhajoby práce prosím doktoranda o zodpovězení následujících otázek: 

1) Jaké typické události/jevy jsou uvažovány v rámci intervalu tL2 viz obr. 1.13? Jakých hodnot tL2 

typicky dosahuje v leteckých datových sítích?   

2) Proč byla v analýzách uvažována přístupová síť IEEE802.11, a konkrétně IEEE802.11b a nikoliv třeba 

IEEE802.11g/h? Používá se technologie IEEE802.11 v reálných leteckých datových sítích?  

3) Jaký vliv má specifická rychlost terminálu (700-900Km/h) na řešení, která jsou postavena na 

protokolu MIPv6 (a jeho nadstavby xMIPv6)?  

4) Mělo by význam provádět kompresi hlaviček jednotlivých zpráv za účelem snížení režie?  

 

Celkové hodnocení 

Předložená dizertační práce splňuje podmínky samostatné tvůrčí vědecké práce a obsahuje původní a 

řádně publikované výsledky této práce. Diplomant Ing. Michal Skořepa zcela prokázal své tvůrčí schopnosti 

v dané oblasti výzkumu a svou způsobilosti provádět kvalitní vědeckou činnost. Předložená práce splňuje 

požadavky standardně kladené na dizertační práce a danou dizertační práci doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze, dne 3. 11. 2014 Ing. Robert Bešťák, Ph.D. 

 


