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doktorské disertační práce pana Ing. Václava Oujezského 

Konvergované sítě a 'tomografie sít'ového provozu 
s využitím evolučních algoritmů 

Posuzovaná disertační práce pana Ing. Václava Oujezského má rozsah 111 stran textu včetně 
seznamu použitých zkratek, symbolů, bohatého seznamu literatury, čtyř příloh, publikační 
činnosti předkladatele, jím vedených a konzultovaných diplomových prací a stručného 

profesního životopisu. Je rozčleněna do 9 kapitol. Svým zaměřením práce patří do oboru 
Telekomunikační technika a ze systémového pohledu se zabývá vysoce aktuální problematikou, 
spadající do oblasti moderních konvergovaných telekomunikačních sítí, především z pohledu 
detekce bezpečnostních hrozeb. Poněkud překvapivě pro mne působí zakomponování pojmu 
tomografie síťového provozu (i když vím, že je převzatý a v odborné literatuře dnes často 
používaný - pod tímto označením je myšleno studium interního chování a charakteristiky 
datového provozu a sítě pomocí externích koncových bodů). Jen chci připomenout, že dosud 
se pod pojmem tomografie rozumí především zobrazování v řezech. Zařízení použité pro 
tomografii se formálně nazývá tomograf Nemusím snad připomínat její různé aplikace. 
Konečně, pojem diagnóza původně také patřil výhradně do lékařského prostředí. Uvedené není 
kritikou předkladatele, jen jiný pohled na pojmenovávání různých dějů. 

K obsahu práce: 

Po stručném úvodu a velmi podrobném přehledu současného stavu studované problematiky 
(kapitola 1 - pojem tomografie provozu, detekce anomálií provozu, role síťové tomografie) je 
2. kapitola věnována teoretickému úvodu evolučních algoritmů ( operátory - selekce, křížení, 
mutace, typům genetických algoritmů a možnostem jejich implementace v programovatelných 
prvcích). Následující dvě kapitoly jsou věnovány výčtu stěžejních publikací, na které 

· bezprostředně navázal konkretizovaný výzkum, jehož výsledkem jsou splněné cíle disertace. 
V 5. kapitole - Testování programů pro vývoj a implementaci algoritmu - byl pro výběr 
vhodného vývojového prostředí proveden rozbor a testování několika vývojových a 
simulačních programů a jako vhodný pro implementaci vybrán Python verze 3.4 s prostředím 
pro vývoj PyCharm Professional2016.2. 6. a 7 kapitola jsou věnovány testování 1. hypotézy 
analýzy přežití, 2. evolučních algoritmů. V prvém případě je ověřena možnost definovat provoz 
a jeho životní cyklus v závislosti na podobnosti. Pomocí analýzy přežití lze verifikovat typ 
provozu a sestavit referenční mapu provozu. V druhém případě autor charakterizuje tři důležité 
hodnotící parametry optimalizačních algoritmů. 




