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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 V práci se jedná o identifikaci nedostatků současného systému a jejich odstranění. Pochopení stávajícího

systému může být komplikované, nicméně celkově se jedná o průměrně náročné zadání. 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno. V realizační části bylo implementováno několik rozšíření, zejména úpravy v modulu Runner

a konfigurace plánovacího algoritmu.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah práce odpovídá zhruba 70 normostranám a je tedy v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Práce má logickou stavbu. První kapitoly představují kontext řešeného problému. Následuje analýza existujícího

systému ze které vychází navržené vylepšení. Poměrně rozsáhlá je kapitola, která se věnuje experimentům
a jejich vyhodnocení. Interpretace výsledků je poměrně komplikovaná a není snadné je z uvedených tabulek
a grafů pochopit. 

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Práce je psána v jazyce anglickém. Obecně se jedná o stylisticky neuhlazený text, místy se objevují chyby.

Přestože jazyková stránka práce by mohla být lepší, je text čtenáři srozumitelný. Formální úprava je v pořádku až
na několik menších chyb, například sazba odkazu 12 v seznamu literatury. 

6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Výběr zdrojů odpovídá tématu. Jedná se o 15 citovaných zdrojů, které se skládají z on-line zdrojů a vědeckých

článků převážně vedoucího práce. 
7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Realizačním výstupem je úprava části systému Fitcrack, který se věnuje plánování úloh při distribuovaném

hledání hesel. Studentem vytvořené nebo modifikované zdrojové soubory jsou v repozitáři projektu označeny.
Zdrojové kódy jsou dokumentovány dle zvyklostí projektu Fitcrack. Vytvořená úprava byla otestována a byly
realizovány experimenty s cílem demonstrovat dosažené zlepšení.  

8. Využitelnost výsledků
 Realizační výstup byl integrován v projektu Fitcrack.
9. Otázky k obhajobě
 Obrázky 8.1 a 8.2 představují grafy velikosti úloh původní a nové (optimalizované) verze. Můžete je prosím

porovnat a vysvětlit, kde přináší nová verze zlepšení při plánování úloh?
V experimentech uvádíte porovnání pro kombinační útok. Jakého zlepšení se Vám podařilo dosáhnout pro
hybridní útok?

10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Implementační část je velmi dobře zpracována a přináší krom požadovaných funkcí také některá rozšíření.

Technická zpráva má dobrou strukturu a obsahuje nezbytné informace. Sympatické je, že je psána v angličtině
a přestože po jazykové stránce nepatří k nejlepším je pro čtenáře dostatečně srozumitelná.

 

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

  
V Brně dne: 17. srpna 2020

 Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D.
oponent
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