
Hodnocení bakalářské práce – oponent

Autor hodnocení: Ing. Pavel Moravec, Ph.D.
Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Ing. Michal Krumnikl, Ph.D.
Oponenti: Ing. Pavel Moravec, Ph.D.
Téma: Čítání osob na základě analýzy WiFi provozu
Verze ZP: 1
Student: Tomáš Klubal

1. Splnění požadavků zadání.
Práce patřila mezi středně náročné, zadání bylo splněno.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Struktura práce odpovídá zadání, teoretický úvod patří mezi kratší (8 stran), řešení má pak bez závěru
17 (neplnohodnotných) stran, takže práce se závěrem jen těsně splňuje požadovanou minimální
délku. Například strana 23 obsahuje jen několik řádků, přitom obrázek na další straně stačilo jen o
něco málo zmenšit a vlezl by se na ni.

Grafická podoba práce je na odpovídající úrovni, ale v textu práce se vyskytuje několik překlepů,
které kontrola pravopisu neodhalí (zprávy místo správy, zařízeni), velká písmena uprostřed názvu
obrázků za pomlčkou, csv místo CSV, a podobně.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Samotné technické řešení je funkční, byť některé věci by se daly řešit lépe. Například seznam OUI by
se dal importovat ze seznamu výrobců ve formátu CSV (oui.csv, soubor manuf z Wiresharku). Skript
run.py neobsahuje hlavičku spouštějící interpret pythonu, proto jej není možno spouštět přímo, což je
běžně možné.

V textu práce je několik nepřesností, které jsou bohužel zásadnějšího rázu. 13 (14) překrývajících se
WiFi kanálů s rastrem 5 MHz zmíněných v kapitole 2.1 je platných jen pro pásmo 2,4 GHz.

Student rovněž nezná strukturu MAC adresy, proto je překvapen, že při testu anonymizace "všechny
generované MAC adresy obsahovaly stejné OUI (da:a1:19), které však nepatří žádnému výrobci",
přitom se jedná se lokálně spravovanou adresu, kterou si zařízení vygenerovalo a proto není
registrována.

Porovnání v experimentu v kapitole 5.4 nebere student v potaz to, že se v sobotu 6.4. dopoledne
konala kombinovaná výuka ve dvou sousedních učebnách, proto se zde objevují nenulové počty
zařízení. Z tohoto hlediska by bylo asi lepší srovnávat naměřené počty stanic ve čtrnáctidenním
intervalu, ale test ukázal, že měření funguje správně, i si to student nemyslel.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky, pouze potvrzuje stávající. Dala by se použít pro monitorování
obsazenosti učeben, lokalizaci zařízení, odhadnutí počtu studentů na přednáškách resp. cvičeních
nebo detekci toho, zda se výuka v daný den konala.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní prameny tvoří dvě knihy o WiFi a 8 elektronických zdrojů, což se zdá být poměrně málo. V
textu jsou citovány vždy na koncích odstavců.

6. Otázky k obhajobě.
1. V textu práce uvádíte, že jste skenoval pouze konkrétní kanály. Ověřil jste si, že tomu tak opravdu
je a v rámci monitoringu nejsou skenovány i sousední překrývající se kanály v pásmu 2,4 GHz, které
reportuje např. airomon-ng?
2. Jaký byl cca dosah skenování v metrech při výchozím nastavení RSSI?
3. Zkoušel jste provádět monitoring i v pásmu 5 GHz, nebo je to zbytečné a zařízení souběžně skenují
obě pásma?



7. Souhrnné hodnocení.
Z důvodů celkové podoby práce a programového řešení, hodnotím známkou velmi dobře.
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