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Řešení AX-rovnic 

 

Autor práce, Jan Butora, predstavil pojem AX-rovníc a konkrétne podrobne rozobral dve takéto 

rovnice. Rovnice typu AX kombinujú operácie modulárneho súčtu celých čísel a operácie XOR 

(eXclusive OR) binárnych reprezentácií celých čísel. Tieto operácie sú v aplikovanej aj teoretickej 

kryptológii obľúbenými stavebnými blokmi nielen vďaka svojej jednoduchosti a rýchlosti v 

hardware i software implementácíách, ale zároveň vďaka ich dobrým vlastnostiam nelinearity a 

difúzie. Hľadanie riešení takýchto rovníc má dôležitý význam pri skúmaní útokov založených na 

diferenčnej kryptoanalýze. 

Prvá kapitola diplomovej práce sa venuje zovšeobecnenej verzii rovnice popísanej v dizertačnej 

práci oponenta (Joščák, 2015). V druhej kapitole autor podrobne skúma riešiteľnosť, počet 

riešení a konkrétne riešenia danej rovnice. Rovnako v tejto kapitole (a v prílohe diplomovej 

práce) uvádza efektívne algoritmy pre rozhodnutie riešiteľnosti, počtu riešení a konkrétne 

riešenia danej rovnice. Všetky tvrdenia a postupy sú v práci prehľadne uvedené, zrozumiteľne 

vysvetlené a dokázané. Niektoré príklady sú prakticky spočítané implementáciou popísaných 

algoritmov. V závere kapitoly (časť 2.5) autor vysvetľuje závislosť diferenčných krokov na 

príklade dvoch konkrétnych riešiteľných rovníc, ktoré však nemajú žiadne spoločné riešenia.  

Tretia a štvrtá kapitola práce podobne rozoberá druhú rovnicu, ktorá patrí do tzv. 

“kvadratického” typu AX-rovníc (definícia viď. (Joščák, 2015)). Autor rovnako ako 

v predchádzajúcom prípade skúma riešiteľnosť, počet riešení a konkrétne riešenia rovnice. 

Zároveň uvádza efektívne algoritmy pre jej riešenie a vysvetľuje závislosť diferenčných krokov.  

Autor diplomovej práce vnáša do problematiky AX-rovníc príklady riešenia dvoch konkrétnych 

rovníc, ku ktorým všeobecná teória nie je. Toto môže byť prvým krokom ku všeobecnej teórií a 

nástrojom, ktoré by sa mohli uplatniť. Kladne hodnotím aj praktickú implementáciu algoritmov 

pre riešiteľnosť, počet riešení a konkrétne riešenia uvedených rovníc, ktoré je možné 

prispôsobiť aj pre iný typ rovníc. 

Práci považuji za velmi dobrou a doporučuji ji uznat jako diplomovou práci. 

 

V Prešove, 13. 6. 2017             RNDr. Daniel Joščák Ph.D. 


