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1. Zadání závěrečné práce.
Náročnost zadání odpovídá bakalářské práci, důraz je kladen na praktickou část a analýzu signalizací.
Zadání je splněno částečně, ačkoliv můžu potvrdit funkčnost praktické části, tak analýzu překladu
signalizací student neprovedl.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student intenzivně využíval konzultací a podmínek laboratoře. V praktické části se ukázalo, že zadání
je pro něj náročné a realizace mu dělala problémy. Přesto se podařilo dovést práci do funkčního stavu
překladu SIP/H.323, zde se ovšem student dostal pod časový tlak a už nezvádl provést různé
modifikace překladů a jejich požadovanou analýzu.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla před odevzdáním před odevzdáním k formální kontrole a student zapracoval připomínky
vedoucího s vědomím, že není provedeno zachycení signalizace a detailní rozbor mapování zpráv
mezi SIP a H.323.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Studentovi během řešení chyběly znalosti z počítačových sítí a z oblasti IP telefonie, které byly
klíčové pro zvládnutí tématu. Praktickou část práce směroval do problematiky překladu SIP/H.323,
kde jsme vybrali nejschůdnější cestu pomocí OOH323 kanálu v Asterisku a GNU GK. Nakonec byl
student schopen navržené řešení zprovoznit a předvézt. Jak již bylo zmíněno, tak další dílčí úkoly,
kterými byly analýzy a modifikace konfigurací, se ukázaly již nad jeho síly a dosažené výsledky
nekorespondují tedy plně se zadáním. Klíčovou část překladu SIP/H.323 ovšem považuji za
zvládnutou.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
 Práce je kompilačního chrakteru, nové poznatky nepřináší a vzhledem k neúplnosti vypracování je i
diskutabilní její využitelnost v praxi.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
 Použitou literaturu a její práci s ní považuji za vhodnou.

7. Souhrnné hodnocení.
Zadané téma skýtalo poměrně rozsáhlé možnosti. Studentovi se nakonec podařilo zprovoznit překlad
SIP/H.323 a realizoval hovory mezi koncovými body SIP a H.323, čímž zvládl stěžejní část práce.
Bod č. 4 zadání nezpracoval, ačkoliv mohl využít řady nástrojů pro zachycení a analýzu síťového
provozu. Úroveň práci hodnotím jako dobrou.

8. Otázky k obhajobě.
1. Který protokol se většinou využívá pro SIP k popisu médií a jaké existují scénáře vyjednávání ?

2. Na které signalizační zprávy se budou při překladu H.323/SIP mapovat informace o médiích,
jestliže bude volání iniciováno ze strany H.323 metodou Slow Start?
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