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Disertační práce se zabývá zjištěním geografické polohy uzlů v Internetu. Autor práce navrhuje aktivní 

algoritmus zjištění polohy uzlu, který se dá jednak využívat samostatně tak i ke korekci záznamů 

v geolakoačních databázích 

Disertační práce má odpovídající členění, kdy v úvodu doktorand popisuje současný stav, za kterým 

následuje jeho vlastní práce, včetně teoretického popisu. Výpočet geolokace se odvozuje ze 

změřeného zpoždění mezi více zdrojovými uzly sítě a jedním cílem, přičemž geolokalční poloha 

zdrojových uzlů je známa. Doktorand analyzuje celkové zpoždění a definuje jednotlivé dílčí zpoždění. 

Tyto dílčí zpoždění rozděluje na dvě základní skupiny, kde první skupina nemá vliv na vzdálenost mezi 

uzly a druhá skupina zpoždění má vliv. Například zpoždění dané průchodem směrovačem nemá vliv 

na vzdálenost mezi uzly. Pouze zpoždění dané přenosovými médii určuje vzdálenost mezi uzly, která 

se odvozuje od rychlosti šíření signálu médiem a parametru vlivu nepřímého vedení přenosových 

médií (korekční koeficient). Tento koeficient koriguje vypočtenou délku kabelu na přímou vzdálenost 

mezi uzly. Doktorand tuto metodu označil CLBG - Cable Length Base Geolocalisation. 

Doktorand provedl řadu měření v sítí CESNET2, jejíž topologie je známa. Z výsledku měření doktorand 

odvodil zpoždění mezilehlých zařízení a parametru vlivu nepřímého vedení přenosových médií 

(korekční koeficientL které aplikoval v nově navržené metodě CLBG. Avšak zpoždění koncových 

zařízení nezměřil či neodvodil a převzal je z literatury [45]. Zároveň se zabývá stálostí parametrů 

v čase, kde došel k závěru, že sledované parametry vedení jsou stále a pro zpoždění mezilehlých 

zařízení je použita minimální naměřená hodnota. Z tohoto závěru doktorand doporučuje provádět 

kalibraci jeden krát ročně, aby zohlednil nově vybudované kabelové trasy. 

Pro určení geopozice cíle je pro tento cíl uskutečněno více měření z různých zdrojů. Následně se do 

mapy vynesou kružnice o poloměru odpovídající vypočtené vzdálenosti. Společný průnik kružnic pak 

určuje oblast, kde se nachází cíl. Jako zdrojové uzly sítě jsou použity servery sítě Planetlab, u kterých 

je známá přesná geolokace. Doktorand tuto metodu označil CLBG- Cable Length Base 

Geolocalisation. 
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