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Dizertační práce je zaměřena na výzkum v oblasti směrovacích protokolů v datových sítích . Hlavním cílem 
práce je rozšíření protokolu OSPF (Open Shortest Path First) o novou metodu, která je založená na 
dynamické adaptací měnících se síťových podmínek a alternativní strategii OSPF metrik. K dosažení tohoto 
cíle byly zvoleny následující dílčí kroky: 

~ analýza stávajících řešení a jejich nedostatky, 

~ návrh nové metody v rámci protokolu OSPF, 

~ ověření navržené metody pomocí simulací a její praktické ověření prostřednictvím testovací sítě . 

Struktura práce 
Vlastní dizertační práci si student rozdělil do sedmi, logicky na sebe navazujících kapitol. Po úvodní 
kapitole, popisující základní vlastnosti a principy stávajících směrovacích protokolů, a kapitole shrnující 
cíle dizertační práce, následuje kapitola, popisující implementaci testovací sítě, v rámci které je detailně 
ilustrováno praktické chování protokolu OSPF, jakož i jeho omezení. 
Stěžejní části práce jsou kapitoly 4 až 6. Kapitola 4 popisuje návrh nového mechanismu v rámci protokolu 
OSPF, který využívá znalosti zatížení jednotlivých linek v přenosové cestě . Následně jsou analyzovány tři 
mechanismy pro výpočet průměrného zatížení linek (SMA, WMA, EWMA), kde jako nevhodnější je zvolen 
mechanismus EWMA. V závěru kapitoly je demonstrováno fungovaní metody ve spolupráci 
s mechanismem EWMA. Kapitola S specifikuje tři scénáře, v rámci kterých student testuje vlastnosti 
navržené metody v různých situacích prostřednictvím simulací v Matlabu. Praktické ověřen í navržené 
metody je provedeno v kapitole 6. Předposlední kapitola porovnává navržený koncept se standardním 
chováním OSPF protokolu . Rovněž jsou zde studentem zmíněny nevýhody navrženého řešení. Závěrečná 
kapitola (kapitola 7) shrnÚje dosažené výsledky dizertační práce. 

Poznámky k textu dizertační práce 
-V práci mi především chybí přehled navrhovaných řešení jinými autory v dané oblasti, výhody/nevýhody 
a čím se liší navrhované řešení od návrhů ostatních autorů . V této souvislosti mi v práci obecně chybí více 
referencí na konferenční nebo časopisecké články (ty, které jsou přece jen zmíněny, tak jsou staršího data); 
většina referencí se týká dokumentů RFC či knih. 

-Z textu v sekci 4.1.1 není zřejmé, na základě čeho student stanovil meze 90% a 10 %. Jsou dané meze 
výsledkem testování různých hodnot, z něhož vyplývá, že je nejvhodnější nastavit meze právě tímto 
způsobem? Nebo jsou hodnoty převzaty z literatury? Pokud z literatury, tak ze které? Podobně mám 
nejasnost, na základě čeho byla stanovena referenční datová rychlost na 100 Mb/s (str. 70)? V dnešní 
době sítě disponují běžně rychlostmi 10/100 Gb/s. 




