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1. Zadání závěrečné práce.
Náročnost zadání odpovídá diplomové práci a úspěšné řešní vyžadovalo od diplomanta patřičný
odborný přehled a vlastní invenci. Všechny body zadání byly splněny. Zadání práce navazuje na
semestrální projekt diplomanta z předmětu Voice over IP.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student pracoval samostatně a systematicky, sám si vytvořil potřebné technologické zázemí pro
praktickou realizaci a během řešení prokazoval velmi dobrý přehled. Jednotlivé kroky průběžně
konzultoval.

3. Aktivita při dokončování.
Diplomová práce byla dokončena včas a připomínky vedoucího práce byly zapracovány do finální
verze.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výstupem diplomové práce je funkční řešení embedded Asterisku na platformě Alix s Voyage Linux,
diplomant provedl potřebné zátěžové testy pro evaluaci výkonnosti a měření spotřeby vč. kalkulace
ekonomické výhodnosti.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce rozšiřuje již známé výsledky, nové poznatky nepřináší. Výstup má potenciál využití v praxi,
kalkulace návratnosti investice a porovnání s jinými řešeními, je obsažena v páté kapitole.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Použitou literaturu považuji za vhodnou, diplomant se na zdroje řádně v textu práce odkazuje.

7. Souhrnné hodnocení.
Diplomant úspěšně vyřešil zadání závěrečné práce, prokázal schopnosti samostatné a tvůrčí činnosti,
jakožto i přehled v oblasti embedded systémů, síťových technologií a služeb.  DP je poměrně
rozsáhlá, ale je čtivá a obsahuje vše potřebné pro reprodukovatelnost uvedeného řešení.  Diplomant
provedl posouzení energetické náročnosti použité HW platformy a provedl kalkulaci návratnosti
investice, k tomu přidal i změřené výkonnostní parametry, kde je patrné, že jeho řešení zvládne 20
současných hovorů s nahráváním na externí disk anebo 50 bez nahrávání. Práci hodnotím jako
výbornou.

8. Otázky k obhajobě.
1. V kapitole 6.2 je uvedeno, že zátěžové testy byly provedeny pro dvě situace, v obou procházely
RTP toky přes Asterisk, což evokuje otázku, jak by situace vypadala, pokud by média byla
směrována přímo mezi koncovými body SIP komunikace?  Situace by rovněž vypadala jinak, pokud
by došlo k transkódování na Asterisku z důvodu různých použitých kodeků na koncových stranách.

2. Jaké je využití CPU v klidovém režimu a při měření propustnosti ? Přepodkládejme, že HW bude
plnit více funkcí, takže využití 50 ti současných hovorů není reálné. Proveďte diskuzi nad prioritami
aplikací zvolené platformy, náročností  aplikací a předpokládané nároky na současně využívaný počet
hovorů u uživatelů, pro které je výstup určen. Jak v Asterisku omezíte max. možný počet sestavených
hovorů?



výborněCelkové hodnocení:

Ankara, 18.05.2012 prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.


