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1. Popis problému 

25. Hash funkcia 

Vytvorte tabuľku vlastného profilu podľa predlohy: 

 

N Hodnoty Vlastný profil Váha Hash 

0 Meno Jozef 000  

1 Práca Tuke 001  

2 Adresa domov Nad Jazerom 010  

3 Adresa práca B.N. 32 011  

4 Obchod 1 Aupark 100  

5 Obchod 2 Optima 101  

6 Č. linky -> práca 9 110  

7 ID zariadenia 908 666 111 111  

Následne vytvorte ďalších 5 podobných tabuliek. V každej tabuľke potom údaje zo stĺpca 

N a Vlastný profil zakódujte Hashovacou funkciou. Následne porovnajte tabuľku s 

vlastným profilom s ostatnými tabuľkami. Porovnávať môžete len Hashované hodnoty. Z 

výsledkov porovnania vypočítajte percentuálnu zhodu profilov použitím váh. 

 

1. Programové riešenie zadania 
Zadanie som programovo riešil v prostredí MATLAB 2016b. Pri riešení úlohy Hash som 

sa musel v prvom rade zoznámiť s dostupnými hashovacími funkciami, ktoré prostredie 

podporuje. Bol som prekvapený, nakoľko MATLAB podporuje svoje hashovacie funkcie a 

aj funkcie príbuzných programovacích jazykov. Mal som na výber zo vstavaných - 

systémových knižníc, alebo knižníc jazyka Java, prípadne .NET.  

 

Rozhodol som sa využiť systémovú knižnicu s hashovacou funkciou SHA1, ktorá dokáže 
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vygenerovať hash z ľubovoľného textového reťazca s fixnou dĺžkou, 20 bajtov pri HEX 

reprezentácii. Pri návrhu programu som využil aj študijné materiály z minulého roka z 

predmetu Úvod do digitálnych komunikácii, na ktorý predmet Mobilné technológie a 

služby nadväzuje.  

 

Využil som jednorozmerné polia textových reťazcov, ktorými som reprezentoval údaje 

tabuliek pre moje dáta a iné pre 5 tabuliek. Pri riešení úlohy som už v tomto bode narazil 

na prvý problém. Textový reťazec nebolo možné použiť v hashovacej funkcii, ktorá 

striktne žiadala premennú typu char, preto som premenné musel pretypovať pred predaním 

hashovacej funkcii.  
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Výsledkom hashovacej funkcie bola dvojstĺpcová matica s desiatkovými číslami 

reprezentácie, pre lepšiu čitateľnosť som vykonal konverziu decimálnych čísel na 

hexadecimálne a previedol ich funkciou reshape na jednoriadkovú maticu. Tieto údaje som 

reprezentoval aj do výpisu programového okna MATLAB-u. Ďalším krokom bolo 

porovnanie hashovacích hodnôt.  

 

Riešenie rozdielu, alebo zhodnosti hashov som vyriešil porovnávaním znakov pod sebou 

medzi jednotlivými hashmi. Porovnával som môj profil a ostatných 5 profilov voči nemu. 

Výsledkom bola matica núl a jednotiek podľa zhodnosti jednotlivých znakov.  

 

Nakoľko som pre percentuálne vyjadrenie nevedel použiť systém váh, využil som sčítanie 

kladných bitov 20-bitovej postupnosti a tú som vydelil postupnosťou a výsledok násobil 

číslom 100. Výsledkom je percentuálna zhodnosť každej položky profilov medzi mojím a 

každým z piatich pre každú údaj. Výsledky s percentuálnym vyjadrením sú dostupné aj v 

grafickej podobe v grafoch, ktoré vizualizujú jednotlivé výsledky. 
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Záver a zhodnotenie zadania 

Cieľom tejto práce bolo naučiť sa používať hashovaciu funkciu, pracovať s bitovou            

postupnosťou, využívať konverziu medzi sústavami, pretypovanie premenných, generovať grafické         

vyjadrenie údajov, percentuálne porovnať ľubovoľné reťazce, využívať pretváranie matíc. Riešenie          

sa mi nepodarilo zrealizovať predpísaným systémom váh, ale alternatívou som dosiahol uspokojivé            

výsledky, ktoré plnohodnotne reprezentujú percentuálne porovnanie hashovacích reťazcov. Moje         

riešenie v prostredí MATLAB má približne 500 riadkov kódu. 
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