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Abstrakt 

Tématem této bakalářské práce je „Podrobné záznamy o volání a jejich statistické zpracování“. 

Tato práce se zabývá získáváním informací z telefonních záznamů, výpočtem parametrů Call centra 

a jeho dimenzováním. 

Zpracovány jsou ATECO a Asterisk CDR záznamy a z těchto záznamů jsou získávány 

důležité statistické údaje. Tyto informace mohou sloužit ke správnému rozvoji a rozhodování firmy. 

Mezi důležité údaje patří hlavní provozní hodina, hodnoty provozního zatížení během dne a průměrná 

délka hovoru. 

K výpočtu parametrů Call centra jsou použity Markovovy modely. Díky tomu je možné zjistit, 

jak moc je vypočítaný systém stabilní a jakou úroveň kvality služby poskytuje, provozní parametry 

jsou k této optimalizaci Call centra velice důležité. Dále je možné vypočítat potřebný počet agentů 

v Call centru, to přináší možnost přizpůsobit Call centrum konkrétnímu provoznímu zatížení. 

Na konec je zde demonstrováno porovnání jednostupňového Call centra s vícestupňovým, obsahujícím 

systém interaktivní hlasové odezvy (IVR), opět pomocí Markovových modelů. 

Klíčová slova 

CDR záznamy, Call centrum, Markovovy modely, ATECO, Asterisk, zpracování záznamů. 

Abstract 

The topic of this bachelor thesis is „Call Detail Records and their Statistical Processing“. This 

work deals with obtaining information from the call detail records and calculation parameters of Call 

center and its dimensioning. 

ATECO and Asterisk CDR records are processed and the important statistic data are collected 

from them. These data can be used for proper development and decision-making businesses. Important 

information includes the main operating hours, the values of service load during the day 

and an average length of the call. 

In order to compute the parameters of the Call center, the Markov models were applied. It 

makes possible to determine how stable the calculated system is and what level of the quality 

of service is provided, the traffic parameters are important for the call center optimization. The 

required number of agents in the Call center can be computed as well and thereby it brings 

a possibility to adapt the call center to the particular traffic situation. Finally, the comparison of the 

single-stage Call center to the multi-stage with an Interactive Voice Response (IVR) system is 

demonstrated, the design is based again on the Markov models. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

CDR – Call Detail Record 

CSS – Cascading Style Sheet 

HTML – HyperText Markup Language 

IP – Internet Protocol 

IVR – Interactive voice response 

SQL – Structured Query Language 

XHTML – eXtensible HyperText Markup Language 

A – provozní zatížení [Erl] 

GoS – průměrný počet příchozích žádostí, které budou přiděleny agentovi kontaktního centra 

před vybraným časem Tw [%] 

m – vyjadřuje počet agentů působících v kontaktním centru 

N – průměrný počet žádostí v celém systému 

P0 – pravděpodobnost, že je systém prázdný [%] 

PQ – pravděpodobnost, že volající zákazník bude muset čekat ve frontě na uvolnění agenta [%] 

Q – průměrný počet žádostí čekajících ve frontě 

T – čas, který žádost stráví v systému [s] 

Tserv – průměrná doba potřebná k vyřízení požadavku [s] 

Tserv1 – průměrná doba, kterou stráví požadavek v IVR systému [s] 

Tserv2 – průměrná doba potřebná k vyřízení požadavku [s] 

Tw – poměr příchozích hovorů, které budou přiřazeny agentovi kontaktního centra před tímto časem 

[s] 

W – čas, který žádost stráví ve frontě [s] 

λ – jedná se o průměrnou rychlost příchozích požadavků vstupujících do systému [s
-1

] 

μ – průměrná rychlost vyřizování požadavků [s
-1

] 

ρ – stabilita systému  
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1 Úvod 

Ukládání záznamů o volání není pro některé firmy pouze nutností, ale informace z těchto 

záznamů mohou obsahovat i cenné informace, díky kterým lze zkvalitňovat služby, snižovat náklady 

a dále se rozvíjet potřebným směrem. 

Existují již nástroje jako např. CDRTool nebo A2Billing, které slouží ke zpracování záznamů 

o volání, každá aplikace má své přednosti, díky kterým vyniká. Systém, který jsem vypracoval, přináší 

do oblasti všech těchto nástrojů novinku ohledně výpočtu provozních parametrů kontaktního centra, 

které slouží k dimenzování a návrhu daného kontaktního centra. Existují již hotové aplikace, které tyto 

parametry také dokáží vypočítat, avšak mým úkolem bylo dát všechny tyto možnosti, jako je 

statistické zpracování záznamů, přehled záznamů a výpočet provozních parametrů kontaktního centra, 

dohromady a vytvořit tím systém, který dokáže se všemi těmito úkony pracovat. 

Systém je ve formě webové aplikace, díky čemuž je snadno přístupný. Není potřeba instalace 

žádného dalšího softwaru, stačí pouze webový prohlížeč. Je použit skriptovací programovací jazyk 

PHP pro svou rychlou implementaci. K uchovávání dat slouží databázový systém MySQL, který se 

u zmíněného jazyku PHP vyskytuje nejčastěji a pro můj účel je naprosto dostatečný. 

Pro používání systému je nejdříve potřeba se zaregistrovat, aby měl každý uživatel svá data 

oddělená od ostatních uživatelů. Díky tomu se také může ke svým záznamům kdykoliv vracet, jelikož 

jsou permanentně uloženy, dokud je sám nevymaže.  
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2 CDR záznamy 

Jedná se o podrobné datové záznamy obsahující informace o všech uskutečněných telefonních 

hovorech. Nejčastějším důvodem tvorby těchto záznamů je potřeba firmy zálohovat veškeré tyto 

údaje, a to kvůli možnosti návratu k těmto cenným informacím. Díky těmto záznamům lze firmu dále 

rozvíjet směrem, který je zapotřebí. Lze např. zjistit nejvyužívanější linky, nejvytíženější zaměstnance, 

nejzatíženější pracovní hodiny atd. Díky těmto informacím má firma možnost reagovat, přizpůsobovat 

se daným situacím a dále zkvalitňovat své služby. Vedení těchto záznamů je tedy pro firmu zajisté 

přínosné, pokud s nimi však chce dále pracovat. 

ITU-T Q.825 obsahuje standardy a doporučení týkající se CDR záznamů. Konkrétně RFC 

2924 obsahuje přehledný popis položek, které můžou CDR záznamy obsahovat. [1] 

V systému je možné pracovat se dvěma formáty CDR záznamů, a to ATECO nebo Asterisk. 

V případě ATECO se jedná o komerční použití, naopak Asterisk je šířen jako open source. Jedná se 

o dva nejvíce zastoupené představitele zpracování CDR záznamů u nás. 

Pro zpracování záznamů a získání informací z nich si stačí ukládat pouze určité položky 

obsahující CDR záznamy. Údaje, které ke zpracování potřebuji, jsou: 

 Datum a čas – datum a čas začátku telefonního hovoru, 

 trunk – přenosový kanál mezi dvěma body, 

 délka hovoru – délka uskutečněného telefonního hovoru, 

 volající – telefonní číslo volajícího, 

 volaný – telefonní číslo volaného, 

 doba spojování – čas, po který běželo vyzvánění a čekalo se na potvrzení hovoru, 

 odpověď – položka obsahující údaj, zda byl hovor přijat. 

Toto jsou jediné potřebné informace, které se získávají z CDR záznamů a následně se ukládají 

do databáze.  
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3 Kontaktní centrum 

V následujícím popisu kontaktního centra vycházím ze zdroje [2], [3]. Díky laskavému svolení 

autora, používám z tohoto zdroje i obrázky. 

Kontaktní centrum je souhrnný komunikační systém sloužící ke komunikaci se zákazníky. 

Komunikace může probíhat telefonicky, e-mailem nebo dokonce pomocí textového chatu s agentem 

kontaktního centra. Na obrázku číslo 1 je vyobrazena architektura kontaktního centra. 

PSTN

Internet

PBX

CMdatabase

server
supervisor

email and web

server
CMSVRCTI

IVR

agents

workplaces

ACD

firewall  

Obrázek 1: Architektura kontaktního centra 

Na kontaktní centrum se můžeme dívat jako na systém front. V systému front je vždy určitý 

počet servisních stanic, obsluhujících daný počet požadavků. V našem případě je tedy servisní stanice 

reprezentována agentem kontaktního centra a požadavek reprezentovaný zákaznickým telefonátem 

do kontaktního centra. Systém front je ilustrován na obrázku číslo 2. 

Service stations

Waiting queue Served customers

...

1

2

m

Zzzzzzzz

 

Obrázek 2: Příklad systému front 

Tvorba požadavků od zákazníků je náhodná a není nijak závislá na ostatních požadavcích 

vstupujících do kontaktního centra. Agenti kontaktního centra vyřizují požadavky jeden po druhém 

a v případě, kdy jsou všichni agenti zaneprázdněni, musí další zákazník čekat ve frontě, dokud nebude 

některý z agentů uvolněn a schopen vyřídit další požadavek. Doba vyřizování požadavku je náhodná 
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a nijak nesouvisí s dobou vyřizování ostatních požadavků. V tomto případě se tedy jedná o náhodný 

systém front. 

Pro realizaci kontaktního centra je velice důležitá softwarová funkce obstarávající 

automatickou distribuci hovorů. Agentům kontaktního centra jsou přiděleny individuální servisní 

skupiny, které zpracovávají stejné typy požadavků (hovorů). Automatická distribuce hovorů 

vyhodnocuje a směruje příchozí hovory dle přednastavených podmínek. Poté je hovor přidělen 

konkrétnímu agentovi příslušné servisní skupiny. Hovor může být přidělen prvnímu volnému agentovi 

nebo až poslednímu v řadě. Hlavním cílem je tedy rozložení zátěže mezi všechny agenty dané servisní 

skupiny nebo vyřízení hlavních telefonních hovorů jedním z nejlepších agentů. 

Pokud nastane situace, kdy pro zpracování daného hovoru není dostupný žádný agent, musí 

být zákazník umístěn do tzv. čekací fronty. Požadavky jsou v této frontě zpracovávány postupně, tedy 

kdo do fronty vstoupí jako první, bude jako první zpracován. Chceme-li však některé důležité 

zákazníky upřednostnit před ostatními, je možné tyto zákazníky přesunout vždy na první místo 

v čekací frontě. Zákazníkům nacházejících se v čekací frontě je možné poskytovat různé informace, 

jako např. pořadí ve frontě a předpokládaný čas čekání nebo přehrávat vyčkávací melodii. 

3.1 Markovův model M/M/m/∞ 

Markovovy modely poskytují velice účinný a flexibilní nástroj pro popis a analýzu 

dynamických vlastností náhodných systémů front, v tomto případě byl použit Markovův model 

M/M/m/∞. [4] 

Chování tohoto modelu lze pozorovat na obrázku číslo 3. 

0 1 2 m-1

λ λ λ

μ 2μ

. . . . . m m

(m-1)μ mμ mμ

λ λ

. . .

 

Obrázek 3: Markovův model M/M/m/∞ 

Toto chování je platné do doby, kdy je počet požadavků v systému menší, nebo roven počtu 

agentů v kontaktním centru. Agenti dokážou vyřídit pouze omezený počet žádostí a ostatní žádosti, 

které nemůžou být v dané chvíli vyřízeny, musí počkat v čekací frontě na uvolnění agenta. 

3.2 Výpočet provozních parametrů kontaktního centra 

Ke správnému dimenzování kontaktního centra jsou zapotřebí přesné odhady základních 

provozních parametrů kontaktního centra, jako je průměrný počet příchozích telefonních hovorů 

do systému a průměrná doba vyřizování jednoho hovoru. [5], [6] 

Dále jsou uvedeny vypočítávané provozní parametry dle konkrétního vztahu. 
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Stabilita systému je vyjádřena vztahem: 






m
= ,

 

(1) 

kde λ reprezentuje průměrný počet příchozích požadavků do systému, m udává počet agentů 

a μ vyjadřuje průměrnou dobu vyřizování požadavku. Výsledné ρ musí být menší než 1, aby byl 

systém stabilní. 

Pravděpodobnost, že volající zákazník bude muset čekat ve frontě na uvolnění agenta, lze 

získat ze vztahu: 
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kde P0 reprezentuje pravděpodobnost, kdy je systém prázdný. 

Pravděpodobnost, že je systém prázdný, reprezentuje vztah: 
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(3) 

Průměrný počet žádostí v celém systému lze zjistit ze vztahu: 

  QPm=N








1
.

 

(4) 

Další parametr, který můžeme získat, je doba, kterou žádost stráví v systému. Tento parametr 

získáme z následujícího vztahu: 

[s] 
1

 

m

P
=T

Q
.

 

(5) 

Samozřejmě je také dobré vypočítat průměrný počet žádostí čekajících ve frontě. Výpočet je 

vyjádřen vztahem: 

  QP=Q




1
.

 

(6) 

Mezi další důležité parametry patří doba, kterou žádost stráví ve frontě. Získáme ji ze vztahu: 

 
[s] 

1 

 QP
=W


.

 

(7) 

 



14 

 

Provozní zatížení reprezentuje vztah: 

[Erl] 



=A .

 

(8)

 

Průměrný počet příchozích žádostí, které budou přiděleny agentovi kontaktního centra 

před vybraným časem Tw, získáme díky vztahu: [7] 

 
[%] 1 WTAm

QeP=GoS





.
 

(9) 

Důležitý parametr průměrné doby, potřebné k vyřízení požadavku, dostaneme ze vztahu: 

        
 

 
    . (10) 

3.2.1 Ukázka aplikace vztahů 

Aplikaci předchozích vztahů si ukážeme na následujícím příkladu. 

Mějme: 

 λ = 60 [s
-1

] (příchozích hovorů za hodinu), 

 Tserv = 5 [min.], 

 A = 5 [Erl], 

 Tw = 30 [s], 

 m = 10 agentů. 

Vypočítané provozní parametry jsou uvedeny na obrázku číslo 13. 

Ve výpočtech, kde se pracuje s časem, jsou hodnoty převedeny na hodiny. Pro lepší přehlednost 

jsou ovšem hodnoty vyobrazené na obrázku číslo 13 uvedeny v minutách. 

3.3 Výpočet požadovaného počtu agentů v kontaktním centru 

Počet agentů je pro navrhování kontaktního centra základním údajem. V případě přesného 

odhadnutí průměrného počtu příchozích telefonních hovorů a průměrné doby vyřizování jednoho 

hovoru, lze tento údaj vypočítat. 

Výpočet se provádí od nejnižšího možného počtu agentů, tedy jednoho. Provede se ověření, 

zda je navrhovaný systém stabilní. Pokud ne, bude počet agentů zvyšován do doby, dokud nebude 

platit podmínka stability systému. Jakmile je navrhovaný systém stabilní, provede se výpočet 

pravděpodobnosti PQ. Je-li pravděpodobnost PQ vyšší, než je zadaná maximální hodnota, bude opět 

provedeno navyšování počtu agentů do doby, dokud nebude pravděpodobnost PQ nižší, než její zadané 

maximum. 

Na obrázku číslo 4 je znázorněn vztah mezi pravděpodobností čekání ve frontě a zvyšujícím se 

počtem agentů. Maximální hodnota PQ by neměla přesáhnout 5%. Z obrázku číslo 4 je očividné, že 
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první přípustný počet agentů v kontaktním centru je 10, při pravděpodobnosti PQ = 3,61 %. Kdyby 

tedy do tohoto kontaktního centra volalo 100 zákazníků, museli by až 4 zákazníci čekat ve frontě 

na uvolnění některého z agentů. 

 

Obrázek 4: Vztah mezi PQ [%] a počtem agentů 

3.4 Kontaktní centrum se systémem IVR 

Častěji jsou kontaktní centra realizována současně se systémem interaktivní hlasové odezvy. 

Tento systém umožňuje identifikování volajícího zákazníka, zjištění typu problému a díky tomu 

přiřazení nejvíce zkušenému agentovi, který dokáže daný problém vyřešit. Dále je zde díky IVR 

systému možnost vyřešení problému pouze za pomocí tohoto systému, kdy odpadá jakákoliv potřeba 

komunikace s agentem kontaktního centra. Díky identifikování zákazníka a zjištění jeho problému 

pomocí systému IVR, je ušetřen čas agentovi, který by bez tohoto systému musel veškeré informace 

zjišťovat sám. Použití interaktivní hlasové odezvy tedy vede k přenesení částečné zátěže z agentů 

na automatizovaný systém a tím i k možnosti potřeby menšího počtu agentů při poskytování stejně 

kvalitní služby. [8] 

O takovémto kontaktním centrum, využívajícím systém IVR, se hovoří jako o vícefázovém 

systému front. Pohlíží se na něj jako na dva samostatné celky a pro výpočet provozních parametrů 

je využit Markovův model M/M/∞/∞ společně s modelem M/M/m/∞. Kontaktní centrum s IVR je 

ilustrováno na obrázku číslo 5. 

IVR

Waiting queue
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Obrázek 5: Model kontaktního centra se systémem IVR 
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3.5 Markovův model M/M/∞/∞ 

Tento model předpokládá, že má kontaktní centrum nekonečný počet servisních stanic. 

To znamená, že všechny požadavky vstupující do systému, jsou okamžitě řešeny. V tomto systému 

může být současně nekonečný počet požadavků a neexistuje zde žádná čekací fronta. 

V tomto systému tedy platí vztah: 

 21=  
[s

-1
].

 
(11) 

Celkový počet žádostí v systému je reprezentován vztahem: 

21 NN=N  .
 

(12) 

Celkovou dobu, kterou stráví žádost v systému, lze získat ze vztahu: 

21 TT=T  [s].
 

(13) 

3.6 Výpočet provozních parametrů kontaktního centra se systémem IVR 

Nejprve jsou vypočítány hodnoty týkající se požadavků strávených v systému IVR. Nezávisle 

na tom se vypočítají hodnoty pomocí Markovova modelu M/M/m/∞ pro požadavky, které 

zpracovávají agenti kontaktního centra. Následně se provede sečtení těchto hodnot a vypočtení 

konečných provozních parametrů. 

3.6.1 Ukázka aplikace vztahů 

V následujícím příkladu lze pozorovat výsledek aplikování předchozích vztahů. 

Mějme: 

 λ = 60 [s
-1

] (příchozích hovorů za hodinu), 

 Tserv = 5 [min.] (celková doba vyřizování jedné žádosti), 

 Tserv1 = 1 [min.] (doba žádosti strávená v IVR systému), 

 Tserv2 = 4 [min.] (doba žádosti vyřizovaná agentem kontaktního centra), 

 PQ = 6 [%] (maximální povolená hodnota pravděpodobnosti PQ). 

Vypočítané hodnoty jsou uvedeny na obrázku číslo 14.  
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4 Použité technologie 

Pro rychlé zpracování dat a také rychlý vývoj systému jsem si zvolil technologii PHP. Dále 

jsem pro ukládání dat použil velice populární a rozšířený databázový systém MySQL. V této kapitole 

se může čtenář o těchto technologiích dozvědět základní informace. Kromě PHP a MySQL je 

v kapitole popisován webový server Apache, značkovací jazyk XHTML, k tomu příslušící CSS a jako 

poslední skriptovací jazyk JavaScript. 

4.1 PHP 

Jedná se o skriptovací programovací jazyk používající se nejčastěji k tvoření webových 

aplikací a dynamických webových stránek. Často se používá současně s HTML, XHTML a XML. 

PHP je interpretovaný jazyk, veškeré skripty jsou nejdříve zpracovány na straně serveru a až poté je 

výsledek zaslán uživateli, viz obr. 6. Kromě webového využití existuje i zkompilovaná desktopová 

verze jazyka PHP. [9] 

 

Obrázek 6: Zpracování PHP skriptu 

Využívat lze jak objektové, tak i procedurálně orientované programování. PHP vychází 

z několika programovacích jazyků (C, Java, Perl), díky tomu má vývojář větší volnost v syntaxi. 

Velkou výhodou je téměř úplná nezávislost na platformě, díky čemuž lze PHP celkem snadno 

provozovat pod jakýmkoliv systémem. [10] 

PHP obsahuje mnoho užitečných knihoven pro zpracování textu, přístupu a práci se soubory, 

grafiku, připojení k často používaným databázím (nejčastěji využívaná databáze ve spojení s PHP je 

databáze MySQL), podporu řady internetových protokolů (např. SMTP, IMAP, POP3, HTTP, FTP, 

atd.). 
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4.2 MySQL 

MySQL je relační databázový systém, který používá pro práci s daty standardizovaný 

dotazovací jazyk SQL. Jedná se o multiplatformní databázi volně šiřitelnou. Díky tomu je i velice 

oblíbená a často používaná. [10], [11] 

Z počátku MySQL nepodporovalo dnes často využívané funkce jako např. uložené procedury, 

triggery a pohledy. Ovšem díky velkému rozšíření a požadavkům uživatelů se tyto nedostatky 

postupně odstraňovaly. 

Pro snadnou správu MySQL databáze slouží nástroj phpMyAdmin. Jedná se o systém napsaný 

v jazyce PHP, který využívá webové rozhraní. [12] 

4.3 Apache 

Jedná se o nejrozšířenější softwarový webový server, který si lze přizpůsobit co nejvíce svým 

potřebám, a to díky jeho architektuře postavené na modulech. Server funguje pod Windows, 

ale i pod UNIXovými systémy a dalšími platformami. [13] 

Jeho hlavní funkcí je zpracování internetových stránek, avšak poskytuje nám i mnoho dalších 

užitečných funkcí jako např. rewrite engine (přepsání URL adresy), zabezpečení, výpis stavu serveru, 

administrace, filtrace, atd. [14] 

4.4 XHTML 

XHTML je značkovací jazyk pro tvorbu hypertextových dokumentů, vyvinutý 

a standardizovaný organizací W3C. Je následovníkem HTML, přidává nová pravidla a vychází 

z obecného standardu XML sloužícího primárně pro výměnu dat. [15] 

Z pohledu zobrazení stránky nám XHTML, oproti HTML, nepřináší nic nového, definuje však 

striktnější pravidla, která by se při tvorbě webových stránek měla dodržovat. Mezi pravidla patří 

např.: všechny atributy musí mít hodnoty uzavřené v uvozovkách, všechny tagy (značky) musí být 

ukončené (nepárové tagy mají na konci „/“), všechny tagy a atributy musí být malými písmeny, 

atd. [15], [16] 

XHTML však přináší výhodu ve větší kompatibilitě s prohlížeči a lepším indexováním 

webovým vyhledávačem. Validita je základem pro správné rozpoznání obsahu, struktury a následného 

zobrazení požadované webové stránky. Velmi často se XHTML využívá pro zobrazování webových 

stránek na mobilních zařízeních. [17] 

Při správné tvorbě webových stránek, by vždy měl být oddělen vzhled od struktury a obsahu 

stránek. Pro nastavení, jak se má daný obsah prezentovat, slouží CSS styly. 
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4.5 CSS 

Kaskádové styly (CSS) se používají pro grafickou úpravu dokumentů napsaných v jazyce 

HTML, XHTML nebo XML. Díky kaskádovým stylům můžeme oddělit strukturu dokumentu od jeho 

prezentační části. Můžeme nastavovat font pro zobrazení písma, měnit velikost a barvu písma, 

nastavovat zarovnání, měnit odsazení, vytvářet jednoduché efekty prvků až po složitější animace 

a další užitečné věci. [18], [19] 

Existují tři způsoby, jak kaskádové styly použít, a to: [20] 

1. Nadefinování stylů v samostatném souboru a jeho následný import, 

2. definice stylů v hlavičce HTML dokumentu, 

3. přímo v elementu, použitím atributu „style“. 

Výhodou prvního způsobu použití je, že mohou být definované styly použity pro více 

dokumentů. 

Jednotlivé kaskádové styly se skládají z pravidel obsahujících dvě části, a to selektor 

a deklaraci. Můžeme využívat principu dědičnosti stylů, která je při tvorbě webových stránek velice 

užitečná. Je také možné použít stejné styly pro více prvků, což je často výhodné. [20] 

4.6 JavaScript 

Jedná se o objektově orientovaný, multiplatformní skriptovací jazyk. Název nemá nic 

společného s programovacím jazykem Java, pouze syntaxe vychází z tohoto jazyku, jakož i z jazyků 

C/C++. Tento jazyk je interpretovaný, to znamená, že se do strojového kódu překládá až v době jeho 

spuštění. Nemusí se proto kompilovat. JavaScript je case-sensitivní, takže si musíme dávat pozor 

na velikost písmen. Kód můžeme zapisovat rovnou do HTML kódu nebo jej můžeme zapsat 

do externího souboru a ten importovat. [21], [22] 

Na rozdíl od PHP, kde je skript zpracován na straně serveru, se JavaScript zpracovává 

na straně klienta v jeho prohlížeči, viz obr. 7. Existuje však i možnost použít skript na straně serveru. 

Díky zpracovávání skriptu na straně klienta, je uživateli umožněno zakázat zpracování tohoto skriptu, 

případně jeho editaci přes příslušný nástroj. Zakazování JavaScriptu je ale v dnešní době velice 

ojedinělé a nežádoucí, protože mnoho webových stránek a aplikací běh JavaScriptu striktně 

vyžadují. [21], [22] 
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Obrázek 7: Zpracování JavaScriptu 

Kvůli bezpečnosti nemůže JavaScript pracovat se soubory, jedinou výjimku tvoří soubory 

cookies. [11] 

JavaScript se nejčastěji používá pro kontrolu vyplnění formuláře, dynamickou změnu 

kaskádových stylů a vytváření skriptů reagujících na definované události. 

  



21 

 

5 Systém 

5.1 Úvodní stránka 

Úvodní stránka nabízí přihlášení do systému již registrovanému uživateli a to po zadání 

přihlašovacího jména, hesla a následného stisknutí tlačítka „Přihlásit“. Není-li uživatel dosud 

registrován, má možnost registrace kliknutím na tlačítko „Registrovat“ umístěné v pravém horním 

rohu obrazovky. Pro uživatele, který již má zaregistrován účet, ale zapomněl své heslo, se vlevo 

od tlačítka „Registrovat“ nachází tlačítko „Zapomenuté heslo“. V levém horním rohu se nachází česká 

a anglická vlajka. Tyto vlajky slouží pro změnu jazyka reprezentovaného danou vlajkou. 

5.2 Registrace 

Registrace slouží pro vytvoření nového uživatelského účtu sloužícího k přístupu do systému. 

Uživatel musí zadat přihlašovací jméno, e-mail, heslo a nakonec znovu stejné heslo kvůli možným 

překlepům. Všechny tyto informace jsou povinné a bez jejich validního vyplnění nebude registrace 

úspěšně dokončena. 

Přihlašovací jméno musí být unikátní v celém systému a může mít maximálně 20 znaků. 

Nastane-li situace, kdy si uživatel zvolí již registrované přihlašovací jméno, bude o této události 

informován a nebude mu možné účet registrovat, dokud si nezvolí jiné přihlašovací jméno. 

Na jednu e-mailovou schránku lze mít registrován pouze jeden uživatelský účet. Existuje-li již 

na zadanou e-mailovou schránku jiný uživatelský účet, bude uživatel o této nastalé situaci informován 

a dokud nezadá jinou e-mailovou schránku, nebude mu umožněno dokončení registrace. E-mail musí 

být validní a může obsahovat maximálně 30 znaků. 

Položky „Heslo“ a „Heslo znovu“ musí být vyplněny, jinak nebude možné dokončit registraci 

uživatelského účtu. Heslo musí obsahovat minimálně 5 znaků. Zadaná hesla se musí shodovat, 

nebude-li tomu tak, uživatel bude o této skutečnosti informován a bude požadováno správné vyplnění 

obou hesel. 

Kliknutím na tlačítko „Registrovat“ se provede ověření správnosti zadaných informací. Je-li 

vše v pořádku, proběhne vytvoření uživatelského účtu v databázi a následné zaslání e-mailu 

s potvrzovacím odkazem na zadanou e-mailovou schránku při registraci. Tento potvrzovací odkaz 

slouží pro ověření zadané e-mailové schránky. Pokud uživatel nenajede na zaslaný odkaz, nebude účet 

aktivován a uživateli nebude umožněn přístup do systému. Toto ověřování je zde kvůli bezpečnosti 

uživatele. V případě, že uživatel zapomene heslo ke svému účtu, má možnost nechat si zaslat e-mail, 

ve kterém mu bude umožněno si své heslo změnit a získat tím opět přístup do systému pod svým 

účtem. Ověřením platnosti e-mailové schránky dojde k aktivaci uživatelského účtu a vytvoření 

uživatelského prostoru k ukládání dat v databázi. 

Registrace účtu může být provedena v rozmezí 24 hodin pouze jedna na stejnou IP adresu. 

Po uplynutí této doby je registrace na stejnou IP adresu opět umožněna. Nastane-li tedy situace, kdy 

chce uživatel na jednu IP adresu registrovat více účtů najednou, bude mu dovolena pouze registrace 
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prvního účtu, u dalšího pokusu o registraci bude uživatel informován, kdy bude možné další účet 

zaregistrovat. 

Stejně jako na úvodní stránce se i zde nachází vlevo nahoře vlajky pro změnu jazyka. Vpravo 

nahoře se nachází tlačítko „Zpět“, odkazující zpět na úvodní stránku. 

5.3 Zapomenuté heslo 

V případě, že uživatel zapomene heslo od svého účtu, je možné si po vyplnění přihlašovacího 

jména a e-mailové schránky nechat zaslat e-mail s informacemi, jak dále postupovat. Zaslaný e-mail 

obsahuje odkaz, který uživatele přesměruje na stránku umožňující změnu hesla k danému účtu. 

I na této stránce je uživateli umožněna změna jazyka pomocí vlajek nacházejících se v levé 

horní části obrazovky. V pravé horní části obrazovky se nachází tlačítko „Zpět“, které slouží k návratu 

na úvodní stránku. 

5.4 Přihlášení 

Přihlášení se provádí vyplněním přihlašovacího jména a hesla na úvodní stránce systému. 

V případě, kdy je správně vyplněno existující přihlašovací jméno, ale je zadáno nesprávné heslo, bude 

do databáze přičten neplatný pokus o přihlášení k danému uživatelskému účtu. Nastanou-li po sobě 3 

neplatné pokusy o přihlášení, bude uživatelský účet zablokován. Tento účet může odblokovat pouze 

správce systému. Dojde-li však k neplatnému přihlášení pouze v max. 2 případech po sobě a další 

pokus bude platný, informace o neplatných pokusech bude z databáze vymazána. 

5.5 Hlavní stránka 

Jedná se o úvodní stránku, která je uživateli zobrazena po úspěšném přihlášení do systému. Je 

zde uveden krátký popis systému, který slouží k lepší orientaci nových uživatelů. Bude-li se uživatel 

snažit dostat na tuto stránku bez předchozího přihlášení, bude automaticky přesměrován zpět 

na úvodní stránku systému. 

5.6 Zpracování záznamů 

Tato stránka slouží ke zpracování vybraných telefonních záznamů. Výběr záznamů se 

realizuje výběrem všech záznamů konkrétního dne v měsíci, daného roku. Nejdříve se po najetí na tuto 

stránku provede kontrola, zda existují záznamy ke zpracování. Pokud nejsou žádné záznamy nalezeny, 

je uživatel o této skutečnosti informován. Jsou-li záznamy nalezeny, je uživateli umožněn výběr roku, 

pro který se bude dále provádět zpracování záznamů. Výběrem roku se uživateli zpřístupní výběr 

měsíce a dále výběrem měsíce se zpřístupní možnost výběru daného dne, pro který se provedou 

veškeré akce, potřebné pro zpracování záznamů. 

Nejprve jsou vypsány statistické informace obsahující nejčastěji volající číslo, nejčastěji 

volané číslo, nejdelší délku hovoru, průměrnou délku hovoru, nejdelší délku spojování hovoru 

a průměrnou délku spojování hovoru, viz obr. 8. Všechny tyto informace jsou vypracovány jak 

pro vybraný den, tak i pro porovnání ze všech uložených záznamů. 
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Obrázek 8: Statistické informace 

Dále se provede nalezení hlavní provozní hodiny. Hlavní provozní hodina vyjadřuje čtyři 

po sobě jdoucí 15minutové intervaly, ve kterých bylo v součtu nejvíce provolaných minut. Po nalezení 

této hlavní provozní hodiny je na obrazovku vypsána společně s údajem o provolaných minutách 

v tomto intervalu, viz obr. 9. 

 

Obrázek 9: Hlavní provozní hodina 

Jako další krok se provede vypracování 24 hodinového přehledu ve vybraném dni. Tento 

přehled zahrnuje pro každou hodinu rozdělení na 15minutové intervaly, u kterých je uveden počet 

provolaných minut. Dále je zde uveden součet všech provolaných minut v dané hodině, počet hovorů 

a z toho počet uskutečněných hovorů. Tabulka obsahuje, pro větší přehlednost, zvýraznění hlavní 

provozní hodiny, které lze vidět na obrázku číslo 10. V případě, že je nalezeno více shodných hlavních 

provozních hodin, jsou všechny tyto hodiny v tabulce zvýrazněny. 
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Obrázek 10: 24 hodinový přehled 

Na závěr proběhne vykreslení dvou grafů. První graf reprezentuje zatížení během dne, 

viz obr. 11, kdy je vyjádřeno provozní zatížení závislé na čase. V druhém grafu je postaven počet 

hovorů závislý na čase. Jsou zde pro porovnání zastoupeny dvě hodnoty, celkový počet hovorů 

a z toho počet uskutečněných hovorů, viz obr. 12. Na obou grafech lze dobře pozorovat vytíženost 

jednotlivých hodin daného dne. 
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Obrázek 11: Zatížení během dne 

 

Obrázek 12: Hovory během dne 

5.7 Kontaktní centrum 

Stránka „Kontaktní centrum“ slouží k vypočítání provozních parametrů kontaktního centra, 

zjištění potřebného počtu agentů při zadaných provozních podmínkách a jako poslední porovnání 

kontaktního centra bez IVR s kontaktním centrem používající systém IVR. 

Pro výpočty jsou použity Markovovy modely, viz. kapitola 3. 
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5.7.1 Provozní parametry 

K výpočtu provozních parametrů kontaktního centra jsou zapotřebí následující informace: 

 m 

 maximální počet agentů pro výpočet je 1000, 

 minimální počet agentů je 1, 

 λ [s
-1

] 

 maximální hodnota je 1000, 

 minimální hodnota je 0, 

 Tserv [s] 

 maximální hodnota je 1440, 

 minimální hodnota je 0, 

 Tw [s] 

 maximální hodnota je 3600, 

 minimální hodnota je 0. 

Kliknutím na tlačítko „Vypočítat“ se provede ověření správnosti hodnot a následný výpočet. 

Vypočtené hodnoty jsou vypsány do tabulky, viz obr. 13. Tabulka vždy obsahuje 5 řádků. Provozní 

parametry kontaktního centra jsou vždy vypracovány pro zadané hodnoty a navíc se vypočítávají 

provozní parametry vycházející ze zadaného počtu agentů. V případě, kdy je možné vypracovat 

provozní parametry pro až o 2 méně agenty, je tomu tak učiněno a následně se provedou výpočty 

pro až o 2 více agenty. Je-li zadán počet agentů 1, resp. 2, bude proveden výpočet o další 4, resp. 3 

agenty navíc. 

 

Obrázek 13: Provozní parametry kontaktního centra 

Řádek odpovídající zadanému počtu agentů je zvýrazněn, a to podle stability systému. Pokud 

je splněna podmínka pro stabilitu systému (ρ < 1), je řádek zvýrazněn zelenou barvou a dále je 

vypsána hláška o splnění podmínky pro stabilitu systému. V případě, že podmínka není splněna, 

je řádek zvýrazněn červenou barvou a je vypsána hláška o nesplnění podmínky pro stabilitu systému. 
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5.7.2 Požadavek agentů 

Na této stránce lze provést výpočet potřebného počtu agentů kontaktního centra z uživatelem 

zadaných provozních parametrů. 

Potřebné informace: 

 A [Erl] 

 maximální hodnota je 1000, 

 minimální hodnota je 0, 

 Tserv [s] 

 maximální hodnota je 1440, 

 minimální hodnota je 0, 

 PQ [%] 

 maximální hodnota je 100, 

 minimální hodnota je 0. 

Po vyplnění všech informací a následném stisknutí tlačítka „Vypočítat“ se provede výpočet 

a výpis potřebného počtu agentů kontaktního centra. 

5.7.3 Kontaktní centrum s IVR 

K porovnání kontaktního centra bez systému interaktivní hlasové odezvy a kontaktního centra 

s tímto systémem, slouží tato stránka. 

Pro výpočet jsou zapotřebí tyto informace: 

 λ [s
-1

] 

 maximální hodnota je 1000, 

 minimální hodnota je 0, 

 Tserv1 [s] 

 maximální hodnota je 1440, 

 minimální hodnota je 0, 

 Tserv2 [s] 

 maximální hodnota je 1440, 

 minimální hodnota je 0, 

 PQ [%] 

 maximální hodnota je 100, 

 minimální hodnota je 0. 

Vyplněním všech hodnot a stisknutím tlačítka „Vypočítat“ bude spuštěn výpočet, jehož 

výsledkem je tabulka ukazující porovnání kontaktního centra se systémem IVR a bez systému IVR, 

jeho parametry, požadovaný počet agentů a v neposlední řadě procentuální úsporu v případě použití 

systému IVR, viz obr. 14. 
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Obrázek 14: Porovnání kontaktního centra s a bez systému IVR 

5.8 Záznamy 

Tato stránka slouží k přehledu všech uložených záznamů v databázi, případně jejich vymazání. 

Jako příklad zobrazení záznamů slouží obrázek číslo 15. 

 

Obrázek 15: Záznamy 

Uživatel má možnost si nastavit, kolik záznamů se má na stránce zobrazit. Povolený rozsah je 

v rozmezí 1 až 100 záznamů. Dále je zde možnost přesunu na konkrétní stranu záznamů, zapsáním 

této stránky do vstupního pole a následným potvrzením. Pokud zadaná stránka existuje, bude uživateli 

okamžitě zobrazena. V případě, že stránka neexistuje, bude uživateli automaticky zobrazena první 

stránka. Mezi stránkami se dále lze přesouvat pomocí čísel, případně šipek, umístěných 

pod zobrazenými záznamy. 

Nebudou-li nalezeny žádné záznamy v databázi, bude uživatel o této události informován. 

Záznamy jsou defaultně řazeny podle prvního sloupce, a to vzestupně. Řazení záznamů lze 

měnit kliknutím na příslušnou šipku nacházející se vždy vedle názvu daného sloupce. Je možné 

záznamy řadit jak vzestupně, tak sestupně. 

Pokud v databázi existují uložené záznamy, objeví se na konci stránky tlačítko „Vymazat 

záznamy“ sloužící pro vymazání všech záznamů uložených v databázi. 
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5.9 Import 

Vložení záznamů do databáze se provádí na této stránce. Je zde možnost výběru ATECO, 

nebo Asterisk formátu telefonních záznamů. Defaultně je nastaven formát ATECO. Pro výběr souboru 

k importování slouží dialogové okno, které se otevře po kliknutí na tlačítko „Vybrat…“. Jako poslední 

se zde nachází zaškrtávací tlačítko „Ignorovat duplicitu“. Tato volba v případě zaškrtnutí znamená, že 

pokud bude nalezena v importovaném souboru duplicita záznamů, bude ignorována a ukládání 

záznamů bude pokračovat. V případě, že tato volba není vybrána a dojde k nalezení duplicity 

záznamu, bude import dat přerušen a uživatel bude o této skutečnosti informován. 

Bude-li import dat úspěšně dokončen, vypíše se hláška o celkovém počtu importovaných 

záznamů, počtu duplicitních záznamů a počtu varování. 

5.10 Export 

Exportování dat slouží k uložení záznamů z databáze do souboru. 

Nejdříve je provedeno ověření, zda existují záznamy pro export dat v databázi. Nejsou-li 

nalezeny žádné záznamy, je uživatel o této situaci informován a export dat není umožněn. V opačném 

případě je uživateli umožněn výběr roku a měsíce, který slouží k vybrání odpovídajících záznamů 

z databáze. 

Uživatel má na výběr, v jakém formátu mají být záznamy uloženy. A to buď ve formátu 

ATECO, nebo Asterisk. Po stisknutí tlačítka „Export“ proběhne otevření dialogového okna sloužícího 

k výběru místa uložení a pojmenování vygenerovaného souboru. 

5.11 Vysvětlení hodnot 

Na této stránce jsou vypsány veškeré používané hodnoty v systému. Hodnoty jsou vypsány 

do tabulky, společně s jejich popisem. 

5.12 Účet 

V pravé horní části obrazovky, vedle tlačítka „Odhlásit“, se nachází jméno uživatelského účtu. 

Kliknutím na toto tlačítko přejde uživatel k nastavení svého účtu. 

Jako první informace je zde uvedeno datum a čas registrace účtu, která slouží pouze 

k informativním účelům. 

Dále se zde nachází nastavení jazyka. Jazyk lze změnit pomocí výběru „Česky“ 

nebo „English“ a následným kliknutím na tlačítko „Změnit“. 

Pod výběrem jazyka se nachází tlačítko „Změnit heslo“. Kliknutím na toto tlačítko je uživateli 

zobrazen formulář sloužící k zadání nového hesla. Heslo se zadává z bezpečnostních důvodů 2x. 

Kliknutím na tlačítko „Změnit“ se nové heslo okamžitě uloží do databáze. Od této chvíle se již nebude 

možné přihlásit pomocí starého hesla. 
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Poslední možností je smazání účtu pomocí kliknutí na tlačítko „Smazat účet“. Po provedení 

tohoto úkonu je účet permanentně vymazán společně se všemi uloženými záznamy. Tuto operaci nelze 

vzít zpět. 

5.13 Odhlášení 

Tlačítko „Odhlásit“ se nachází v pravé horní části obrazovky a slouží k odhlášení aktuálně 

přihlášeného uživatele. 
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6 Implementace 

6.1 Registrace účtu 

Registrace obsahuje funkci, která kontroluje, zda na danou IP adresu již nebyl v posledních 24 

hodinách registrován jiný uživatelský účet. Kontrola je provedena porovnáním aktuální IP adresy 

uživatele s IP adresami uloženými u registrovaných účtů v databázi. Je-li nalezena shoda, porovnává 

se aktuální datum a čas s datem a časem registrace účtu uvedeného u nalezené IP adresy. 

Registrování účtu spočívá v přidání záznamu do tabulky v databázi. Úspěšným vytvořením 

toho záznamu dojde k zaslání e-mailu na zadanou e-mailovou schránku. E-mail je zasílán pomocí open 

source doplňku PHPMailer. V e-mailu je zaslán aktivační odkaz obsahující náhodně vygenerované 

identifikační číslo uživatele a jeho přihlašovací jméno. 

6.2 Aktivace účtu 

Aktivování uživatelského účtu probíhá použitím aktivačního odkazu. Nejdříve je provedena 

kontrola, zda aktivační odkaz obsahuje správná pole. Díky tomuto lze zjistit, zda bylo s odkazem 

manipulováno. Pokud je vše v pořádku, proběhne výběr příslušného uživatelského účtu z databáze. 

Není-li nalezen žádný odpovídající uživatelský účet, aktivace účtu je neplatná. Je-li znovu použit 

stejný aktivační odkaz již aktivovaného účtu, aktivace bude přerušena. V případě splnění všech 

podmínek pro aktivaci účtu, bude provedeno vytvoření nové uživatelské tabulky v databázi 

a umožnění uživateli přihlásit se. 

6.3 Přihlášení 

Pro přihlášení do systému je nutné zadat platné přihlašovací jméno a heslo. Nejprve se 

kontroluje existence přihlašovacího jména. Pokud není nalezeno, přihlášení není umožněno. 

V případě, že je přihlašovací jméno nalezeno, ale účet nebyl dosud aktivován, přihlášení není opět 

umožněno. Uživatel se nebude moci přihlásit ani v případě, kdy bude daný uživatelský účet 

zablokován. Je-li přihlašovací jméno nalezeno a účet je aktivován, dojde k porovnání zadaného hesla 

s heslem daného uživatelského účtu. Neshodují-li se hesla, je do databáze k danému účtu přičten jeden 

neplatný pokus o přihlášení. V opačném případě si systém do paměti uloží přihlašovací jméno 

uživatele potřebné pro jakoukoliv další práci v systému. Tento údaj slouží k vybrání správné 

databázové tabulky patřící přihlášenému uživateli a následné práci s ní. Dále je z databáze načteno 

nastavení jazyka. Podle této informace se systém automaticky do požadovaného jazyka přepne. 

Nakonec je uživatel přesměrován na hlavní stránku systému. 

6.4 Zpracování záznamů 

6.4.1 Statistické údaje 

Veškeré statistické údaje (nejčastěji volající, nejčastěji volaný, nejdelší délka hovoru, 

průměrná délka hovoru, nejdelší délka spojování hovoru, průměrná délka spojování hovoru), jsou 

získávány z uložených záznamů v databázi. Zpracování těchto záznamů je vždy provedeno 
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v konkrétní PHP funkci. Každá tato funkce je určena pro specifický úkon. Nejprve se v každé funkci 

provede připojení k databázi. Posléze se zpracuje SQL dotaz, ve většině případů se jedná o více 

dohromady složených SQL dotazů, díky jehož výsledku je možné provést výpis zpracovaného 

statistického údaje. Veškeré početní zatížení je tedy ponecháno na MySQL databázi. Pokud nastane 

chyba ve zpracování SQL dotazu, bude ukončena veškerá činnost prováděného PHP skriptu 

a na obrazovku se vypíše konkrétní MySQL chybová hláška. Proběhne-li SQL dotaz úspěšně, PHP 

funkce vrátí v návratové hodnotě zpracované statistické údaje, které jsou následně vypsány 

na obrazovku. 

6.4.2 Hlavní provozní hodina 

K nalezení hlavní provozní hodiny vede mnoho kroků. Nejprve se získají všechny záznamy 

vybraného dne, pro který se má hlavní provozní hodina nalézt. U každého záznamu se zjistí čas, 

v kolik hodin začal daný telefonní hovor a délka tohoto hovoru. Dále se do pole o rozměru 24 řádků 

(každý řádek reprezentuje konkrétní hodinu dne) a 4 sloupců (každý sloupec reprezentuje jeden 

15minutový interval v dané hodině) ukládá do příslušného řádku a sloupce informace reprezentující 

počet provolaných minut v daném 15minutovém intervalu konkrétní hodiny. Tomuto uložení 

předchází rozdělení telefonního hovoru do příslušících 15minutových intervalů dané hodiny. Toto je 

nutné provést pro všechny telefonní hovory daného dne. 

Pro korektní výpočet je nutné počítat s možností, kdy telefonní hovor může začít před půlnocí 

vybraného dne a pokračovat ve vybraném dni. Výběrem všech telefonních záznamů v daném dni totiž 

nejsou tyto hovory překračující půlnoc do výpočtů zahrnuty, jelikož je každý telefonní záznam vybírán 

podle data a času začátku hovoru, kde se jeho délka trvání nezapočítává. Proto je nutné vybrat 

i všechny telefonní záznamy začínající před vybraným dnem, ovšem v tomto dni pokračujícím. 

Přičtením i těchto provolaných minut dostaneme již korektní údaje. Pozor si však musíme dávat 

u přechodu hovoru mezi dvěma dny v případech změny měsíce, či dokonce roku. I tyto situace jsou 

v systému uvažovány. 

Jakmile jsou všechny informace telefonních hovorů zpracovány a uloženy do dočasného 

vícerozměrného pole, začne vyhledávání hlavní provozní hodiny, tedy čtyř po sobě jdoucích 

15minutových intervalů, které v součtu dávají nejvíce provolaných minut. Může nastat i případ, kdy je 

těchto intervalů nalezeno více najednou, v tomto případě budou výsledkem všechny intervaly splňující 

podmínku hlavní provozní hodiny. 

V případě úspěšného dokončení všech kroků, jsou veškeré nalezené provozní hodiny vypsány 

na obrazovku společně s celkovým součtem provolaných minut. Nejsou-li však ve vybraném dni 

provolané žádné minuty, hlavní provozní hodina neexistuje a v tomto případě je na obrazovku vypsána 

hláška oznamující tuto skutečnost. 

6.4.3 24 hodinový přehled 

Pro přehled o provolaných minutách v jednotlivých 15minutových intervalech a počtu 

uskutečněných telefonních hovorů v daných hodinách dne je vygenerována tabulka s těmito 

jednotlivými údaji. 
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K vygenerování tabulky je nejdříve nutné zjistit ze všech telefonních hovorů vybraného dne, 

počet provolaných minut a tyto údaje rozdělit do příslušných 15minutových intervalů. K tomuto účelu 

lze využít již vypracované řešení pro hledání hlavní provozní hodiny. Díky již zpracovaným 

informacím stačí pouze sečíst všechny provolané minuty ze čtyř 15minutových intervalů dané hodiny 

a vypsat je na obrazovku. Zapotřebí je však ještě zjistit počet hovorů, které byly započaty u právě 

vypisované hodiny. To se provede připojením k databázi a následným zpracováním příslušného SQL 

dotazu. Tento SQL dotaz vrací jako výsledek jak celkový počet hovorů, tak i počet pouze 

uskutečněných (tzn. přijatých) hovorů. Jako poslední krok před vygenerováním celé tabulky je nutné 

vyznačit hlavní provozní hodinu. Tohoto je docíleno díky již dřívějšímu zjištění hlavní provozní 

hodiny, takže si stačí předpřipravit celou vypisovanou tabulku a pouze tuto (případně všechny 

nalezené) hlavní provozní hodinu vyznačit. 

Úspěšným dokončením všech těchto úkonů dojde k výpisu již zmiňované tabulky. 

6.4.4 Zatížení během dne 

Zatížení během dne je reprezentováno grafem. Tento graf je vykreslován pomocí PHP funkcí. 

Nejprve je zjištěna maximální hodnota, která bude v grafu vykreslena. Tato hodnota představuje 

provozní zatížení v konkrétní hodině dne a je zapotřebí k vypsání popisků na ose y a vykreslování 

ostatních hodnot v grafu. 

Jako první je vykreslena osa x společně s osou y. Poté jsou vypsány popisky os. Na ose x jsou 

dále vypsány čísla od 0 do 23, reprezentující hodiny dne. Na ose y jsou vypsány 4 vypočítané hodnoty 

z maximálního provozního zatížení. Nejvyšší vypisovaná hodnota je vždy vyšší, nebo rovna 

maximální hodnotě provozního zatížení. 

Nakonec jsou vykreslována samotná data, která jsou reprezentována pomocí obdélníků. Výška 

daného obdélníku je vypočítána z nejvyšší zobrazované hodnoty a představuje tak svou konkrétní 

hodnotu odpovídající hodnotě na ose y. 

6.4.5 Hovory během dne 

Údaje o počtu uskutečněných hovorů během dne jsou vyobrazeny pomocí grafu. Na začátku 

jsou vykresleny dvě osy s popisky a hodnotami. Osa x reprezentuje hodiny dne a osa y počet hovorů. 

Maximální hodnota na ose y se odvíjí od nejvyššího počtu uskutečněných hovorů. Tato vypisovaná 

hodnota je vždy dělitelná číslem 4 a je buď rovna nejvyššímu počtu hovorů, nebo vyšší. 

Data jsou prezentována jako obdélníky, jejichž velikost se odvíjí od počtu hovorů. Vykreslení 

probíhá ve dvou fázích. V první fázi je vykreslen počet uskutečněných (přijatých) hovorů, a to modrou 

barvou. V druhé fázi se ve stejné hodině vykreslí celkový počet hovorů, a to barvou oranžovou. 

6.5 Kontaktní centrum 

Pro veškeré výpočty jsou použity vztahy vycházející z Markovových modelů, viz. kapitola 3. 

Výpočty se realizují postupným voláním funkcí, kde každá funkce odpovídá výpočtu konkrétní 
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proměnné. Tato metoda je použita z toho důvodu, že je zapotřebí některé vztahy využít vícekrát. Tím 

bylo dosaženo úspory kódu a jeho lepší přehlednosti. 

6.6 Import 

Import záznamů je rozdělen do dvou funkcí. Funkce jsou rozděleny pro import záznamů 

formátu ATECO a Asterisk. 

6.6.1 ATECO 

Záznamy jsou formátovány takovým způsobem, kdy každá hodnota je na konci oddělena 

symbolem „+“. Všechny hodnoty mají předem danou pevnou délku. Pokud tato délka není využita 

v celém svém rozsahu, je hodnota vždy zarovnána doleva nebo doprava. Zarovnání se provádí 

přidáváním mezer dle příslušného zarovnávání. Jeden řádek reprezentuje jeden záznam. Záznam 

obsahuje celkem 20 hodnot. 

Před začátkem zpracovávání celého souboru je provedeno načtení prvního řádku souboru 

a ověření, zda se jedná o soubor odpovídající ATECO formátu. Je-li zjištěno, že první záznam 

neodpovídá správnému formátu, bude import dat přerušen. V opačném případě se pokračuje dále. 

Zpracování záznamů se provádí postupným načítáním řádků ze souboru. Jednotlivé hodnoty se 

vybírají za pomocí hledání oddělujícího znaku „+“. Hodnoty se ukládají do dočasně vytvořeného 

vícerozměrného pole. Jakmile dojde ke zpracování poslední hodnoty záznamu, provede se načtení 

následujícího řádku. V případě, kdy je načten prázdný řádek, je proces zpracování hodnot přeskočen 

a pokračuje se pokusem o načtení dalšího řádku. Neexistuje-li žádný další řádek, je načítání záznamů 

ukončeno. 

Následně se provede odstranění duplicitních záznamů. Duplicitní záznam se vyznačuje 

shodným datem a časem začátku hovoru, volajícím číslem a volaným číslem. V tom případě je 

ponechán pouze záznam s nejdelší délkou hovoru. Ostatní záznamy jsou odstraněny. 

Nakonec dojde k trvalému uložení záznamů do databáze. 

6.6.2 Asterisk 

Asterisk záznamy jsou uloženy v souboru s příponou „.csv“. Jedná se o soubor určený 

k výměně dat. Záznamy v tomto souboru vždy odpovídají jednomu řádku. Hodnoty jsou oddělené 

čárkami. Obsahuje-li hodnota čárku, musí být tato hodnota uzavřena do uvozovek. Záznam vždy 

obsahuje přesně 7 hodnot. 

Jako v případě načítání ATECO záznamů i zde je jako první provedena kontrola správnosti 

formátu záznamu. Neodpovídá-li zpracovávaný záznam Asterisk formátu, je import dat s příslušnou 

chybovou hláškou ukončen. 

Zpracování těchto záznamů probíhá postupným načítáním řádku ze souboru a použitím PHP 

funkce „fgetcsv“. Tato funkce automaticky vybere všechny hodnoty, které se následně 
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uloží do dynamicky vytvořeného pole. Po úspěšném dokončení načtení dojde k uložení všech záznamů 

do databáze. 

6.7 Export 

6.7.1 ATECO 

Nejprve jsou z databáze vybrány všechny záznamy uživatelem vybraného měsíce v roce. Poté 

jsou načtená data převedena do odpovídajícího ATECO formátu. Hodnoty musí být správně 

zarovnány. Pro tento účel slouží dvě funkce, které zarovnávají hodnotu vlevo, či vpravo. Jelikož se 

v databázi neuchovávají veškeré povinné hodnoty záznamu ATECO, musí se tyto hodnoty vyplnit 

řetězcem mezer. Kdyby se tato činnost neprovedla, záznamy by nebylo možné zpětně načíst. 

Po úspěšném zpracování všech dat je uživateli nabídnuto pojmenování a uložení 

vygenerovaného souboru. Defaultně je soubor pojmenován po exportovaném měsíci a roce. 

6.7.2 Asterisk 

Jako v případě exportu dat do ATECO formátu i zde jsou nejdříve vybrány veškeré záznamy 

uživatelem vybraného měsíce v daném roce. Veškerá načtená data se nejprve naformátují pomocí PHP 

funkce „fputcsv“ zajišťující správné formátování hodnot a vloží do dočasného úložiště. Po zpracování 

jsou data připravena k následnému uložení do souboru. 

6.8 Odhlášení 

Odhlášením uživatelského účtu proběhne uvolnění všech uložených dat v paměti 

a přesměrování uživatele na úvodní (přihlašovací) stránku systému. 

6.9 Smazání účtu 

Smazání uživatelského účtu bude vést k vymazání veškerých uložených záznamů nahraných 

uživatelem. Dále budou vymazány veškeré informace o uživatelském účtu a následné zpřístupnění 

odstraňovaného přihlašovacího jména pro novou registraci. 
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7 Závěr 

V bakalářské práci bylo mým cílem vytvořit webovou aplikaci, která bude přístupná 

jakémukoliv registrovanému uživateli a tento uživatel bude mít svá uložená data kdykoliv k dispozici. 

Aplikace dále měla umožňovat zpracování záznamů dvou rozšířených CDR formátů ATECO 

a Asterisk. Zpracovávaná data měla poskytovat důležité statistické informace, čehož bylo docíleno 

výpisem informací na obrazovku, případně vygenerováním příslušného grafu. Dále měla aplikace 

nabízet možnost výpočtu provozních parametrů Call centra, na jehož základech se může Call centrum 

dále optimalizovat. Kromě tohoto výpočtu je ještě možné porovnat jednoúrovňové Call centrum 

s víceúrovňovým, které obsahuje systém IVR. 

Práce přinesla oproti jiným existujícím řešením možnost zpracování všech zadaných bodů 

na jednom místě. Uživatel si může nechat vypracovat statistické informace z uložených CDR záznamů 

nebo dimenzovat Call centrum pomocí vypočítaných provozních parametrů, případně porovnání Call 

centrem, které využívá IVR. Další výhodou, kterou aplikace přináší, je výpočet potřebného počtu 

agentů působících v Call centru. CDR záznamy jde jak načíst, tak i uložit do souboru. Uložení 

záznamů je možné do obou zmiňovaných formátů, je tedy možné aplikaci použít i jako jednoduchý 

konvertor. Díky permanentnímu ukládání záznamů do databáze je uživateli umožněno se k těmto 

záznamům kdykoliv vracet. Dále si může uložené záznamy kdykoliv prohlížet a řadit dle svého 

uvážení. Přínosem webové aplikace je také možnost práce z jakéhokoliv místa na světě, nutností je 

pouze připojení k internetu a dále není nutná instalace softwaru do klientského zařízení, stačí pouhý 

webový prohlížeč. 

Při řešení této bakalářské práce jsem získal vědomosti týkající se CDR záznamů 

a dimenzování Call centra. Dále jsem si prohloubil znalosti ve tvorbě webových aplikací, tvorbě grafů, 

vyzkoušel si technologii CSS3 a především získal zkušenosti při řešení mnoha problémů. 

Aplikace by se dala obohatit o další funkce umožňující snadnější vypočítávání provozních 

parametrů Call centra ze získaných statistických údajů. Dále by se mohlo pracovat na vylepšení 

vzhledu, rozšíření funkcionality zpracování záznamů a výpočtu dalších parametrů vedoucích k lepší 

optimalizaci Call centra. 
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9 Seznam příloh 

[1] Příloha na CD – zdrojové soubory 


