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Posuzovaná diplomová práce má podle svého zadání za úkol navrhnout a implementovat alternativní 

metriky pro použití v AODV protokolu. Dále by podle zadání měla být součástí práce i pilotní 

implementace ve vhodném simulačním nástroji a ověření efektivity navrženého řešení. 

První části tohoto zadání rozumím tak, že cílem je navrhnout rozšíření protokolu AODV (oproti jeho 

definici v RFC 3561) a toto rozšíření popsat tak, aby mohlo být implementováno v rámci nějaké 

konkrétní implementaci AODV protokolu. Nikoli implementovat protokol AODV jako takový, včetně 

uvedených rozšíření, pro jeho přímé používání v rámci nějakého konkrétního zařízení. 

Druhé části zadání rozumím tak, že je požadováno vytvoření simulačního modelu protokolu AODV, 

zahrnujícího uvedená rozšíření, a ověření  efektivity navržených rozšíření pomocí tohoto simulačního 

modelu. 

Autor se první části takto chápaného zadání zhostil návrhem sedmi různých rozšíření. Ne všechny 

jsou ale původní: například rozšíření EMAODV bylo navrženo jiným autorem a diplomant pouze 

modifikoval jeho implementaci.

Druhé části zadání se diplomant zhostil tak, že nevyvíjel vlastní simulační model celého protokolu 

AODV, ale použil již existující simulační model (konkrétně AODV-UU z Uppsala University, verze 0,95), 

v jehož zdrojovém kódu provedl úpravy doplňující navržená rozšíření o nové metriky.  Jako simulační 

prostředí (simulátor) byl použit nástroj Network Simulator 2 (NS2)  verze 2.34. 

Dále autor provedl simulaci chování jím navržených rozšíření v jednom konkrétním simulovaném 

prostředí (550x550 metrů, bez překážek), s náhodným pohybem jednotlivých uzlů a náhodnou 

rychlostí -  a zkoumal efekt jednotlivých rozšíření pro více různých scénářů, lišících se počtem uzlů 

(10, 20, 30, 40 a 50 uzlů) a maximálními možnými rychlostmi (2,5,8,11 a 14 m/s). 

Následně vyhodnotil efekt jednotlivých rozšíření. Zde se ukázalo, že lepší výsledky dosahovaly 

metriky zohledňující kvalitu signálu a stabilitu spojů, oproti metrikám minimalizujícím negativní vlivy. 

Jde o zajímavý teoretický výsledek, který považuji za významný přínos celé práce. 

Výhrady	k posuzované	práci
Mou první výhradou k posuzované práci je to, že jednotlivá rozšíření protokolu AODV (o konkrétní 

metriky) jsou v simulačním modelu (AODV-UU) realizována formou zcela nedokumentovaných 

zásahů do  zdrojového kódu simulačního modelu AODV-UU. Autor někde něco přidal, jinde ubral či  

něco změnil – ale co konkrétně, lze zjistit až systematickým porovnáním původní a upravené nové 

verze každého jednotlivého zdrojového souboru, znak po znaku.

To nejenom zcela popírá všechny zásady práce na vývoji softwarových děl, ale současně prakticky 

znemožňuje posouzení toho, jak konkrétně autor implementoval navržená rozšíření. Stejně tak to 

prakticky znemožňuje posoudit objem jeho vlastní práce a odlišit ji od práce jiných autorů. 



S tím souvisí i moje druhá výhrada ke zdrojovým textům simulačního modelu, které jsou přiloženy 

k práci: i když jde o autorem modifikované (rozšířené) zdrojové texty, šířené pod licencí GPL, všechny 

nesou původní a nijak nemodifikovaný copyright Uppsala University a firmy Ericsson AB. Domnívám 

se, že u diplomové práce na MFF UK není přípustné, aby výsledek diplomové práce nesl výhradní 

copyright  třetích stran, a že je nutné změnit příslušné části všech zdrojových dokumentů, které jsou 

výsledkem práce diplomanta - takovým způsobem, aby bylo zohledněno jeho autorství (a 

respektována pravidla licencí, pod kterými jsou dostupné původní zdrojové texty). 

Další mojí výhradou je to, že v textové části práce je popisováno sedm rozšíření o nové metriky, 

zatímco na přiloženém DVD jsou zdrojové texty jen k šesti z nich (chybí metrika DMAODV).

Spíše formální výhradou je pak to, že autor v práci nepopsal význam jmen, které svým metrikám dal 

(nenaznačil, z čeho vznikla zkratka s jejich názvem). Přitom nedal pozor na duplicity s již existujícími a 

používanými názvy: například MAODV je běžně používané označení pro multicastovou verzi 

protokolu AODV (Multicast operation of the Ad hoc On-Demand Distance Vector), a EMAODV zase 

běžně používané označení pro rozšíření AODV  o jinou metriku (Energy Multi-path Ad-hoc On-

Demand Distance Vector routing). 

Celkově konstatuji, že po dodatečném vyřešení otázky copyrightu a dodání zdrojových textů sedmé 

metriky (formou výměny přiloženého DVD) je možné diplomovou práci připustit k obhajobě.
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