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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 V rámci grantu TARZAN (NES@FIT, dr. Matoušek) student navázal na svou bakalářskou práci a na vývoj

nástroje Fitcrack (kontrolér pro lámací software hashcat) a rozšířil jeho možnosti.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání práce bylo ve všech bodech splněno.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Jádro práce má 65 stránek v husté LaTeXové šablonce (s "pomocnými provozy" pak 81), je tedy v obvyklém

rozsahu.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Práce je logicky členěna do kapitol odrážejících jednotlivé body zadání. Některé části (zejména v kapitolách o

návrhu a implementaci) jsou pro čtenáře možná až moc hutné, nicméně jejich přítomnost není na závadu a věřím,
že budou vítanou pomocí každému, kdo by na výsledky této DP navazoval.

5. Formální úprava technické zprávy 88 b. (B)
 Práce je psána česky bez závažnějších prohřešků vůči gramatice (sem tam chybí, či přebývá interpunkční

čárka). Co se týče typografie, anotování obrázků a diagramů, tak se zdá býti v pořádku. V technické zprávě se
vyskytují srozumitelné obrázky doprovázající text a použitelné přílohy doplňující hlavní jádro práce.

6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Student citoval a použil všechny uvedené zdroje. Za zmínku zde stojí dvě citace (technická zpráva, konferenční

článek), ve kterých se student vyskytuje jako spoluautor. Kromě regulérních citací se v textu objevuje i několik
relevantních poznámek pod čarou.

7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Student výrazně refaktorizoval zdrojové kódy frameworku BOINC (napsaném v jazyce C/C++). Jeho dva moduly

(Generator a Assimilator) pak významně rozšířil tak, aby generický BOINC byl schopen distribuovat práci pro
GPU uzly. K modulům přidal ještě pythonovskou aplikaci XtoHashcat, která lze využit i zcela nezávisle pro
validaci formátu a extrakci lámaného hashe. Jak u modulů, tak u samostatné aplikace se studentův přínos počítá
ve stovkách nových řádků zdrojového kódu.

8. Využitelnost výsledků
 Výstupy práce (ať už implementace, tak i její doprovodná technická zpráva) jsou rozhodně využitelné. Navíc

nástroj XtoHascat byl předán i zástupcům z MVČR, kteří na něj poskytli pozitivní zpětnou vazbu.
9. Otázky k obhajobě
 Jak velké zásahy ve Vaší části systému by představoval přechod z hashcatu 3.6.0 na verzi 4.1.0?

Diskutujte rozšiřitelnost nástroje XtoHashcat o nové formáty.
10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Výstupy studentovy práce markantně zvýšily použitelnost nástroje Fitcrack v neakademickém a nelaboratorním

prostředí. Student v rámci své DP prokázal osvojení si správných inženýrských postupů a zdárně je
demonstroval v rámci aktivit na grantu TARZAN, jehož členem řešitelského týmu je. Posuzovanou práci proto
hodnotím jako výbornou (A).

 

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

 

V Brně dne: 4. června 2018
  .................................

podpis

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         1 / 1

http://www.tcpdf.org

