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1. Cel badań – teza rozprawy 

 Rozprawa dotyczy zagadnienia projektowania sieci teleinformatycznych przy 

wykorzystaniu różnorodnych mediów i kanałów transmisyjnych. Autor określił cel badań 

jako „... propozycja modelu hybrydowej sieci teleinformatycznej opartej na technologiach 

cyfrowych linii transmisyjnych, światłowodowych, optycznych i radiowych w aspekcie jej 

wykorzystania w narodowych, sieciocentrycznych systemach specjalnego przeznaczenia.” 

Użycie słowa „propozycja” w odniesieniu do celu rozprawy naukowej jest pewną 

niezręcznością, lepiej byłoby wykorzystać sformułowania: „projekt, analiza, optymalizacja 

itp.”. Na szczęście dalej przedstawiono cele cząstkowe, pośrednie, które nie budzą 

wątpliwości ani redakcyjnej, ani merytorycznej. 

Mniej lub bardziej formalny wymóg postawienia tezy rozprawy jest niekiedy 

kłopotliwy, co widać w recenzowanej pracy – lakoniczne stwierdzenie „Możliwa jest 

implementacja i optymalizacja ...”, jest trywialne i oczywiste. Prawidłowo przedstawiona 

teza naukowa powinna zostać uzupełniona podaniem przyjętych założeń i warunków, na 

bazie których autor udowodni jej słuszność lub ją odrzuci. Tworzy się wówczas swoista 

formuła twierdzenia matematycznego, którego weryfikacja stanowi oczywisty cel rozprawy. 
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W moim odczuciu nierzadko w pracach doktorskich nie da się jasno sprecyzować tezy, 

natomiast niezwykle istotne jest prawidłowe sformułowanie celu. Dotyczy to również 

recenzowanej rozprawy, w której z wyjątkiem pewnej niezręczności językowej w sposób 

poprawny i przekonywujący podane zostały zadania do rozwiązania i zakres podjętych 

badań.  

 

2. Charakter rozprawy 

Rozprawa ma charakter mieszany – teoretyczny i praktyczny (eksperymentalny). 

Jej bazową część analityczną stanowią rozważania i rozwiązania przedstawione w 

rozdziałach 2, 3 i  częściowo w 4. Obszerne fragmenty rozdziału 4 zawierają także wyniki 

przeprowadzonych przez autora testów łącza optycznego i łącza radiowego, z kolei w 

rozdziale 5 podano wyniki badań przepływności kilku rodzajów sieci teleinformatycznych. 

Wybrane algorytmy zostały zaimplementowane i przetestowane eksperymentalnie, 

częściowo z zastosowaniem technik symulacyjnych. Ważną część pracy stanowi rozdział 

6, w którym autor przedstawił oryginalny algorytm projektowania sieci hybrydowej, 

przeprowadzając badania  optymalizacyjne pod kątem zastosowań specjalnych. 

 

3. Analiza źródeł 

 Przedstawiony stan wiedzy w dziedzinie rozprawy zawiera wyraźny podział na 

dosyć ogólną prezentację stosowanych technologii i standardów, które są wykorzystywane 

do budowy telekomunikacyjnych systemów łączności (rozdział drugi) oraz na szczegółowe 

omówienie stosowanych w praktyce algorytmów wymiarowania i optymalizacji sieci 

teleinformatycznych (rozdział trzeci). Dobór źródeł nie budzi zastrzeżeń, poczynając od 

starszych opracowań, po najnowsze, z ostatnich kilku lat. Cytowania dotyczą literatury 

polskiej i światowej oraz, co warto podkreślić, prac własnych ze znacznym udziałem 

autora. Wykorzystane definicje, parametry, algorytmy i formuły analityczne są dobrane 

prawidłowo. Biorąc pod uwagę zakres, szczegółowość i sposób analizy literaturowej 

można z uznaniem podkreślić biegłość autora i głęboką znajomość badanej tematyki.  

 

4. Rozwiązanie postawionych zagadnień 

 Autor dokonał szczegółowego przeglądu i analizy istniejących rozwiązań sieci 

teleinformatycznych pod kątem możliwości ich zastosowania w systemach specjalnego 

przeznaczenia (militarnych). W pracy omówiono zasadnicze algorytmy służące do oceny 

efektywności sieci poprzez optymalizację istotnych parametrów, takich jak np. 
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przepustowość, przepływność, opóźnienie. Podjęta została próba znalezienia analitycznej 

formuły, opisującej tor propagacji wiązki optycznej. 

 W ramach wykonania postawionych zadań o charakterze eksperymentalnym autor 

przeprowadził: 

 testy łącza optycznego FSO, na podstawie których dokonano oceny 

przepustowości, jakości i degradacji; 

 testy łącza radiowego, w wyniku których oceniono prędkość transmisji w 

zależności od trybu pracy i rodzaju anteny; 

 analizę przepływności rozległej sieci teleinformatycznej WAN bez i z 

urządzeniem kryptograficznym; 

 optymalizację modelu sieci hybrydowej (łącznie z autorską wersją 

zmodyfikowanej struktury) z wykorzystaniem algorytmu Edmondsa-Karpa 

oraz wirtualnego środowiska OPNET Modeler. 

Na podstawie zaprezentowanej analizy i przytoczonych wyników badań 

eksperymentalnych można stwierdzić, że postawione przez autora zagadnienia zostały 

rozwiązane w sposób nie budzący zastrzeżeń. 

 

5. Oryginalność rozprawy 

Następujące elementy rozprawy można uznać za oryginalne osiągnięcia autora: 

 krytyczna analiza wybranych najnowszych technologii transmisji danych w aspekcie 

możliwości ich wykorzystania w systemach specjalnego przeznaczenia; 

 projekt konfiguracji sieci teleinformatycznej o zwiększonej efektywności; 

 podanie analitycznej zależności całkowitego tłumienia ścieżki propagacji łącza 

optycznego; 

 pomiar parametrów łącza optycznego FSO oraz łącza radiowego RF w warunkach 

rzeczywistych i ocena możliwości ich wykorzystania w zastosowaniach specjalnych; 

 porównanie przepływności sieci teleinformatycznej bez i z urządzeniem 

kryptograficznym; 

 projekt zmodyfikowanej struktury sieci hybrydowej wraz z badaniami symulacyjnymi w 

celu dokonania analizy efektywności funkcjonalnej; 

 algorytm projektowania hybrydowej sieci telekomunikacyjnej dla systemów specjalnego 

zastosowania. 

Powyższe punkty można uznać za samodzielny dorobek autora, świadczący o jego 

dojrzałości badawczej i wnoszący nowe elementy wobec aktualnego stanu wiedzy, 
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prezentowanej w znanej mi literaturze. Szczególnie istotne z punktu widzenia 

praktycznego są wnioski dotyczące możliwości budowy sieci hybrydowych dla zastosowań 

specjalnych. 

 

6. Poprawność przedstawienia uzyskanych wyników 

 Rozprawa została napisana w sposób przejrzysty, z poprawną kolejnością 

omawiania zagadnień i wyników. W części teoretycznej nie znalazłem istotnych błędów 

analitycznych, chociaż występują pewne nieścisłości o charakterze redakcyjnym 

(językowym) oraz merytorycznym, co zostanie omówione w następnym punkcie recenzji. 

Istotna część pracy obejmuje wyniki pomiarów i ich ocenę. Zasadniczo autor przedstawił w 

dostatecznym stopniu warunki w jakich prowadzono eksperymenty, ale w niektórych 

przypadkach (np. w pomiarach przepływności sieci teleinformatycznych w rozdz. 5) 

informacje są dosyć skąpe. Jednak generalnie duża liczba prezentowanych tabel i 

wykresów, opatrzonych poprawnym i na ogół wyczerpującym komentarzem, świadczy o 

wysiłku badawczym autora i umożliwia dodatkową analizę wyników, wykraczającą poza 

wnioski i podsumowanie. Na uznanie zasługuje umieszczenie uzupełniających danych i 

informacji w licznych dodatkach, co pozwoliło na zachowanie dyscypliny w redakcji tekstu 

zasadniczego.  

  

7. Słabe strony rozprawy 

 Od strony redakcyjnej rozprawa zasługuje na dobrą ocenę, tym niemniej autor nie 

ustrzegł się od pewnych lapsusów i nieścisłości w sformułowaniach. W tekście 

wielokrotnie występuje wyrażenie „przeprowadzono sprawdzenie”, czasami w dosyć 

kuriozalnej formie: „Urządzenie biorące udział w sprawdzeniach podano w poniższej tabeli 

...” (str. 47). Inne przykład niefortunnych sformułowań: „Konfiguracja i zarządzanie QoS 

przejawiać się może przez ...” (str. 29), „Wyróżnia się trzy podstawowe jego rodzaje, które 

zostały przywołane w pozycji [10]” (str.45). Wielokrotnie zamiast podać numer tabeli bądź 

rysunku autor używa opisu „w poniższej tabeli; w poniższym rysunku”, co jest kłopotliwe 

szczególnie w sytuacji, kiedy poniżej jest jeszcze tekst lub kończy się strona. Błędem 

edytorskim, który pojawia się kilkukrotnie, jest brak źródła w podpisach tabel lub rysunków, 

które zostały zaczerpnięte z literatury (np. rys. 4.1, 4.2). Na szczęście w tekście można 

znaleźć odniesienie do tych źródeł, co łagodzi zarzut złamania praw autorskich, ale w 

takich przypadkach lepiej obok podpisu umieścić stwierdzenie „opracowano na podst. [...]”.  

 Niektóre rysunki zwierają w podpisach pewne nieścisłości merytoryczne, np. rys. 

4.5 (str. 48) i rys. 4.17 (str. 59) zgodnie z tekstem i opisem osi pokazują przepływność 
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łącza, natomiast w podpisach jest mowa o pomiaze prędkość transmisji, z kolei rysunki

4,7 i 4.8 ( str. 51/52) nie zawierĄą,,symulacji tłumienia" (jak to jest w podpisie), tylko

wyniki symulacji tłumienia. Podobną wątpliwość budzą tytuły podrozdziałów 5.2. i 5"3

,,Analiza przepustowości sieci ,..", podczas gdy autor przedstawia i analizuje wyniki

pomiarów przepływności sieci, zwracając zresńą u\Ąragę (str. 63) na rozróżnienie tych

pojęć.

Przedstawione uwagi nie umnie.iszają rangi rozprawy, tym bardziej, że nie

znalaźem w niej rażących błędów i omyłek, w szczególnościmerytorycznych.

8. Przydatność rozprawy

W moim przekonaniu rozprawa ma znaczenie nie tylko jako osiągnięcie w

dziedzinie nauk technicznych, ale równieź w pĘektowaniu sieci teleinformatycznych do

zastosowań specjalnych. Autor przedstawił oryginalną koncepcję sieci hybrydowej na

bazie nowatorskich technologii, spełniającej postawione wymogi funkcjonalne, w

szczególności w zakresie elastyczności, szybkości i niezawodności działania. Stanowi to

konkretną wańość aplikacyjną w kontekście vrrykorzystania w narodowych,

sieciocentrycznych systemach wspomagan ia dowodzenia.

9. Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonej analizy mogę z pełnym przekonaniem stwierdzic,

że rozprawa doktorska mgr. inż, Rafała Słomskiego pt. "Hybrydowa sieć

telekomunikacyjna do zastosowań specjalnych" spełnia wymagania wynikające z

obowiązujących p rzep isów.

Mq


