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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Jednalo se o realizace metody hledání hesel PRINCE v prostředí existujícího systému Fitcrack. Toto vyžadovalo

nastudování a pochopení algoritmu PRINCE z dostupné vědecké literatury a zejména tento algoritmus
implementovat tak, aby byl spustitelný v distribuovaném prostředí Fitcrack.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 95 b. (A)
 Textová část práce obsahuje 8 kapitol, které popisují platformu BOINC, systém Fitcrack algoritmus PRINCE

a dále pak samotnou implementaci, testování a experimenty. Poslední kapitola shrnuje práci a dosažené
výsledky. 

Celkově je prezentační úroveň práce výborná. Jednotlivé kapitoly obsahují relevantní informace a představují
vhodným způsobem řešený problém jakožto i realizovaný výsledek včetně jeho vyhodnocení. 

Úvodní kapitoly přináší množství informací, které mají vztah k řešené problematice. Oceňuji zejména uvedený
přehled dostupných nástrojů a jejich podporu metody PRINCE. Samotný PRINCE je popsán důkladně včetně
uvedení pseudokódů pro klíčové procedury metody. Kromě ilustračního příkladu nechybí ani porovnání
s obdobnými technikami hledání hesel. 

Analýza rozšíření nástroje Fitcrack je velmi dobře zpracována. V popisu se autor věnuje nejen integraci
samotného algoritmu do distribuovaného systému, ale také začlenění tohoto přístupu do UI a jeho podpory na
straně klienta. 

Implementace a integrace je důkladně popsána v následující kapitole. Zde uvedené informace představují
klíčové kroky nezbytné pro integraci, nicméně pro jejich pochopení je (samozřejmě) nutné znát detaily aktuální
implementace systému a tudíž jsou spíše než běžnému čtenáři určeny úzkému okruhu osob, kteří se na
implementaci systému Fitcrack podílí. 

Experimenty popsané v kapitole 7 se zaměřují na vyhodnocení efektivity, doby výpočtu a celkovou škálovatelnost
implementovaného algoritmu. Nechybí ani porovnání s existujícími nástroji. Tato kapitola je silnou stránkou
předložené práce, neboť představuje skutečně komplexní vyhodnocení vytvořeného řešení.

 
5. Formální úprava technické zprávy 95 b. (A)
 Jazyk práce je srozumitelný a používá vhodnou jazykovou formu, jenž odpovídá typu textu. Práce má výbornou

formální úpravu, kdy lze vytknout pouze některé drobnosti, například:
- nadměrná velikost některých grafů (např. sloupcových či koláčový)
- samostatné krátké věty tvořící odstavec (např. str 72)

6. Práce s literaturou 95 b. (A)
 Práce se odkazuje na 32 zdrojů, které jsou kombinací vědeckých článků a on-line materiálů. Informace v textu

obsažené jsou řádně citovány a odlišeny od vlastních úvah. 
7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Výsledkem je nová komponenta do systému Fitcrack, která implementuje metodu PRINCE. Implementace je plně
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funkční, byla důkladně otestována a je integrována v systému včetně podpory v UI. Výsledný kód je součástí
projektu Fitcrack uveřejněného na GitHub. Zdrojové kódy jsou dokumentovány dle zvyklosti projektu Fitcrack.
Nově vytvořené soubory či soubory, které byly autorem modifikovány jsou řádně označeny v hlavičce. 

8. Využitelnost výsledků
 Vytvořené řešení bylo integrováno do systému Fitcrack a je tedy v praxi použitelné. Vzhledem k dosaženým

výsledků navrhuji pokusit se výsledky práce publikovat formou vědeckého příspěvku.
9. Otázky k obhajobě
 Uvádíte, že je možné použít nastavení pro detekci duplicitních hesel. Můžete prosím vysvětlit jak a kdy se

detekce provádí?
Uvádíte, že pro "rychlé" hash je velikost vytvořené úlohy nevhodná z důvodu velké režie a tudíž tyto úlohy
jsou méně efektivní. Je možné tuto situaci automaticky detekovat a upravit velikost úlohy, tak aby se tento
problém odstranil?

10. Souhrnné hodnocení 95 b. výborně (A)
 Obě části práce, tedy textová a realizační jsou na výborné úrovni.Technická zpráva je velmi dobře napsána,

obsahuje množství relevantních informací a je pro čtenáře pochopitelná. Zejména vyhodnocení vytvořeného
řešení je příkladné. Realizační část představuje plně funkční komponentu do existujícího systému, která jej
rozšiřuje o možnost získávání hesel pomocí metody PRINCE. Tato komponenta byla realizována a integrována
včetně podpory v UI systému a stala se tak jeho součástí. Celkově se jedná o komplexní dílo, které bylo úspěšně
realizováno a je k dispozici jako plně funkční rozšíření existujícího systému Fitcrack. Vzhledem ke kvalitě
vytvořeného výsledku, informačně bohaté a velmi dobře zpracované technické zprávě a důsledného
vyhodnocení vytvořeného řešení navrhuji výborné hodnocení. 

 

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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