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1. Zadání závěrečné práce.
Zadání bylo splněno ve všech bodech, vypracování práce vyžadovalo velmi dobrou znalost
Linuxového prostředí a IP telefonie (respektive Asterisku), zároveň kladlo nároky na týmovou
spolupráci, neboť na vytvořeném pracovišti měly proběhnout měření, které byly řešeny v rámci jiné
BP. Práce nenavazovala přímo na konkrétní projekt, studenti se setkali s hodnocením kvality řeči v
prvním ročníku v Úvodu do komunikačních technologií, řadu přednášek a cvičení z oblasti IP
telefonie absolvovali v zimním semestru třetího ročníku, čili v práci vidím návaznost spíše na
absolvované předměty, kde bylo možné získat znalostní základ k řešené oblasti.

2. Aktivita studenta během řešení.
Studentka pracovala samostatně, byla aktivní, její práci hodnotím jako systematickou a pečlivou.
Věnovala závěrečné práci potřebný čas a jednotlivé kroky konzultovala, její přístup se odrazil v
kvalitě výstupu a s dosaženými výsledky jsem velmi spokojen.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena v předstihu a definitivní obsah byl dostatečně konzultován.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Předložená práce je věcná a čtivá, po nezbytném úvodu do metodik hodnocení kvality řeči a
Asterisku se dostáváme k vlastní realizaci pracoviště v kapitole čtvrté. Zde je příkladně vysvětlen
aplikovaný dialplan, ve kterém je zajištěno přehrávání promluv pomocí aplikace Playback(), v
Asterisku na vzdáleném konci řetězce se využívá Echo(), čímž se vrátí promluva ve zpětném kanálu
na blízký konec, kde je zaznamenána funkcí Monitor(). V místě originace volání máme tedy jak
promluvu odeslanou, tak přijatou, můžeme aplikovat srovnání obou vzorků pomocí PESQ a získat
hodnotu MOS. Degradace přenosové trasy je emulována pomocí nástroje netem, který je součástí
linuxového jádra (minimálně 2.6.7) a umožňuje nastavovat zpoždění, ztrátovost, zahození, duplikace
či deformace paketů. Samotný nástroj PESQ byl zkompilován z kódu veřejně dostupného na ITU-T,
vyhodnocení kvality tak probíhá dle ITU-T P.862. Pracoviště je realizováno z výše popsaných
nástrojů, které studentka nakonfigurovala a sady vlastních vytvořených jednoúčelových bash skriptů
pro měření ztrátovosti do 10% a zpoždění do 400ms, které lze snadno modifikovat. Závěrečná práce
splnila účel a výstupem je pracoviště pro měření kvality řeči v IP sítích.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nové  poznatky nepřináší. Výstupem je sada skriptů a doporučených konfigurací použitých
nástrojů na vytvořeném pracovišti.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Použitou literaturu považuji za vhodnou k řešenému tématu.

7. Souhrnné hodnocení.
Všechny body zadání byly splněny a výstupem práce je vytvořené experimentální pracoviště pro
měření kvality řeči. Vlastní invence studentky spočívá ve vytvořených skriptech, v konfiguraci
použitých nástrojů a ve vlastním návrhu  konceptu pracoviště.

8. Otázky k obhajobě.
1. Na str.21 je uvedena direktiva "cd /etc/asterisk | cat > sip.conf", u které mi uniká účel, tzn. prázdný
výstup je předán programu pro čtení cat a výstup se následně uloží do souboru sip.conf ? Syntaxe
nedává dobrý smysl a žádám tedy o vysvětlení při obhajobě.
2. Na str. 17 se uvádí "Asterisk jako automat generující volání je vhodný například pro experimenty s
komunikačním řetězcem. Výhodou je automatický průběh experimentu, což znamená že není nutná
přítomnost více osob, než osoby obsluhující. V případě mé bakalářské práce je automatu využíváno



pro degradaci řečových vzorků pomocí funkcí Monitor() a Playback()." To ale není přesné, protože
degradaci neprovádí Asterisk, prosím o upřesnění a zodpovězení, k jakému účelu by bylo možné
využít pseudozařízení IFB v nástroji netem ?
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