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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Cieľom práce bolo naštudovať problematiku prelamovania hesiel vo Wi-Fi sieťach, zoznámiť sa s existujúcimi

nástrojmi pre prelamovanie a otestovať možnosti nasadenia nástrojov v rámci sondy FlexProbe a do
samostatného zariadenia. Náročnosť zadania hodnotím ako priemerne obtiažne zadanie vzhľadom na množstvo
dostupných materiálov a nástrojov, ktoré sa dajú použiť. Študent si zo zadaním poradil primerane.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno pouze částečně s drobnými
výhradami

 Zadanie bolo splnené len čiastočne, pričom v práci mi chýba zhodnotenie využiteľnosti nástrojov pre
prelamovanie hesiel v rámci výskumných projektov riešených na FIT VUT v Brne. Pri výbere nástrojov pre
prelamovanie hesiel mi chýba informácia o tom, akým spôsobom boli nástroje vybrané, alebo na čo sa autor pri
výbere sústredil.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technickej správy je v obvyklom rozsahu. V kapitole, ktorá popisuje Wi-Fi siete chýba podrobnejší popis

rámcov v bezdrôtovej sieti. Podkapitola s prehľadom štandardov je stručná a dátam v tabuľke chýba
podrobnejší popis. V celkovom vyhodnotení nástrojov bol braný do úvahy len jeden parameter, pričom by bolo
vhodné vyhodnotiť najlepší nástroj aj na základe ďalších parametrov. Teoretický časť práce svojim obsahom
nejde do detailov ale skôr do popisu veľkého počtu rôznych nástrojov a techník.

4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Technická správa je napísaná prehľadne a kapitoly sú usporiadané v logickej postupnosti. Niektoré myšlienky sú

formulované neodborne. Obsah niektorých kapitol a tiež odsekov je strohý a chcelo by ich rozšíriť. Podkapitola
s testovaním by mohla obsahovať viacej testovacích scenárov.

5. Formální úprava technické zprávy 78 b. (C)
 Vytvorený text má charakter odborného textu, ale obsahuje určité množstvo preklepov.
6. Práce s literaturou 87 b. (B)
 Použitá literatúra je volená vhodným spôsobom a v texte je citovaná správnym spôsobom.
7. Realizační výstup 65 b. (D)
 Realizovaný výstup je predovšetkým rešerš o nástrojoch pre prelomenie hesiel do Wi-Fi. Výsledné riešenie

implementuje hlavne odposluch sieťového provozu a pre samotné prelomenie zabezpečenia využíva existujúci
nástroj, ktorý sa musí spúšťať mimo sondu.

8. Využitelnost výsledků
 Práca môže slúžiť ako veľmi dobrý úvod do problematiky útokov na Wi-Fi.
9. Otázky k obhajobě
 Akým spôsobom bolo použité prelamovanie hesiel v práci?
10. Souhrnné hodnocení 62 b. uspokojivě (D)
 Prácu hodnotím ako priemerne obtiažnu s tým, že jadro práce bola rešerše. Práca nepriniesla nové návrhy ani

prístupy k prelomeniu zabezpečenia Wi-Fi. Pričom zadanie bolo splnené len čiastočne, čo môže byť spôsobené
nedostatkom času. Preto navrhujem hodnotenie stupňom uspokojivo (D).

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

  
V Brně dne: 18. srpna 2020
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