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Posudek oponenta 
Předložená velmi obsáhlá disertační práce pana Ing. Tomáše Horvátha obsahuje 136 

číslovaných stran. Je uspořádána v souladu se zavedenými zvyklostmi na FEKT VUT. Vlastnímu 
textu práce předchází obsah a seznam obrázků. Seznam odkazů na literaturu se 138 položkami, 
seznam zkratek a soupis publikačních výstupů na kterých se disertant podílel jako autor či spoluautor 
navazuje na text vlastní práce. V celém seznamu zkratek jsou důsledně uváděny i jejich české 
výklady. Číslování kapitol je provedeno ve třech úrovních. 

Práce je zaměřena na aktuální problematiku přístupových sítí se zaměřením na optimalizaci 
služeb, jmenovitě se zaměřením na návrh vhodného algoritmu pro zkrácení připojovacích dob 
koncových jednotek, vytvoření ILP modelu pro přenos služeb Triple Play a konečně simulací vlastní 
implementace přenosové vrstvy v simulačním nástroji VPiphotonics. 
}o> V třístránkovém úvodu rozvádí disertant stručně členění kapitol a nástin jejich obsahu. 
}o> V první kapitole jsou uvedeny základní údaje o přenosu informací v optickém vlákně za použití 

širšího matematického aparátu včetně popisu PIN a lavinových diod vysílačů. 
}o> Druhá kapitola kategorizuje současné a výhledové optické přístupové sítě. 
}o> Třetí kapitola představuje aktuální stav zavádění sjtí nové generace, potažmo požadavky na jejich 

vlastnosti v Česku. Na str. 34 jsou potom shrnuty v osmi nečíslovaných bodech zamýšlené cíle 
disertační práce, přičemž tři z nich obsahují ještě dalších devět podbodů, což představuje poměrně 
rozsáhlý záběr řešení DP. 

}o> Čtvrtá kapitola disertace členěná do devíti podkapitol obsahuje výsledky disertace: 
• První podkapitola rozebírá bezpečnostní rizika GPON sítí s porovnáním šifrovacích 

algoritmů. 
• Navazující druhá podkapitola je věnována zvýšení bezpečnosti GPON sítí pomocí doby 

šíření signálu se zaměřením na autentizaci a výměnu klíčů .. 
• Třetí podkapitola popisuje robustní model zabezpečení GPON sítí a věnuje se použité 

kryptografii, bezpečnostní analýze a zhodnocení výkonnosti. 
• Čtvrtá podkapitola je věnována simulaci a měření komunikace v GPON sítích. Rozebírá 

princip a simuluje navázání spojení. Výstupem je nový algoritmus připojování jednotek. 
• Pátá podkapitola popisuje princip komunikace v GPON sítích. Odděleně je věnována 

pozornost sestupl)ému i vzestupnému směru. Na to vhodně navazuje měření ve slovenské síti 
Orange se shrnutím dosažených výsledků a v závěru je uveden algoritmus pro detekci rogue 
ONU. 

• Šestá podkapitola se zabývá analýzou dat v GPON sítích, jmenovitě OMCI kanálu, protokolu 
Etherner, síťové a transportní vrstvy. 

• Sedmá podkapitola uvádí přenosovou vrstvu sítí nové generace, zaměřuje se na aktivaci 
ONU v sítích XG.PON, nastavení simulací a jejím výsledkům. 

• Osmá podkapitola popisuje ILP model PON sítě. Obsahuje pohled na přiřazování vlnových 
délek, uvádí model Triple Play pro PON sítě a následně pro totéž ILP model. Shrnuje 
dosažené výsledky vlastního ILP modelu. 

• Konečně devátá podkapitola uzavírá práci implementací přenosové vrstvy NG-PON2. 
Představuje dosavadní vývoj v této oblasti, simulační model a věnuje se detekci chyb. 
Shrnuje parametry simulované NG-PON2 sítě a uzavřena je jejími výsledky. 

}o> Závěr práce komentuje souhrnně a přehledně dosažené výsledky. 

Splnění ct1ů 

Cíle práce stanovené v úvodu práce pokládám za splněné v plném rozsahu. 




