
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Posudek oponenta diplomové práce
Student: Breitenbacher Dominik, Ing.
Téma: Paralelizace faktorizace celých čísel z pohledu lámání RSA (id 16961)
Oponent: Henzl Martin, Ing. Mgr., UITS FIT VUT
1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání hodnotím jako obtížnější z důvodu nutnosti pochopení relativně složitých matematických problémů a

faktorizačních algoritmů.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy přesahuje obvyklé rozmezí
 Práce má něco málo přes 120 normostran, všechny části jsou však informačně bohaté, takže rozsah hodnotím

jako přiměřený.
4. Prezentační úroveň předložené práce 95 b. (A)
 Práce je dobře členěná, i poměrně složité matematické principy a algoritmy jsou dobře vysvětleny, případně

doplněny o příklad, takže se práce dobře čte a je snadno pochopitelná.
5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Z hlediska typografie je práce na dobré úrovni. Student si neuhlídal několik pravopisných chyb a nesprávných

formulací, celkově je však jazyková stránka také dobrá.
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Student podle mého názoru vhodně vybral relevantní literaturu. Některé kapitoly však popisují detailně

matematické principy a faktorizační algoritmy, přičemž není úplně jasné, odkud tyto informace pocházejí. Jedná
se však spíše o encyklopedické informace, citace soudobých publikací jsou na příslušných místech citovány
správně.

7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Realizačním výstupem je implementace faktorizačního algoritmu SIQS s paralelním výpočtem. Studentem

navržená optimalizace ještě více urychlila výpočet.
8. Využitelnost výsledků
 Práce přináší analýzu existujících algoritmů z hlediska vhodnosti pro paralelní implementaci. Z části se jedná o

práci kompilačního charakteru, významnou část však tvoří i experimentální implementace, analýza rychlosti a
optimalizace. Výsledná implementace sice není rychlejší než open source knihovny, ale i přesto lze dosažené
výsledky považovat za rozšíření již publikovaných výsledků.

9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Jako nejpřínosnější hodnotím samotný text práce, který přináší přehledný a detailní popis relativně složitých

matematických principů a algoritmů, který je doplněn o příklady, takže je snadno pochopitelný a může sloužit
jako učební pomůcka. Implementace SIQS není rychlejší než existující open source knihovny, přínosem je však
detailní popis a analýza z hlediska rychlosti výpočtu.
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