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Předmětem předložené práce je rozšíření operačního systému HelenOS o bezdráto-
vou síťovou komunikaci založenou na standardu IEEE 802.11 (známém spíš pod obchod-
ním označením WiFi). To zahrnuje implementaci základních protokolů tohoto standardu
a také driveru na bezdrátové rozhraní Atheros AR9271.

První část práce představuje síťovou architekturu IEEE 802.11 z pohledu softwaru.
Alokaci pásma, modulaci a podobné otázky proto zmiňuje jen okrajově, ale o to důkladněji
se věnuje možným módům komunikace, autentikaci a asociaci k síti.

Následuje analýza problému. V ní se ukazuje, že k vybranému zařízení AR9271
sice výrobce poskytuje dokumentaci, ale ta postrádá mnoho zásadních detailů. Proto
je potřeba získávat je rozborem existujících ovladačů pro Linux. Mimo to se zde řeší
integrace ovladačů se systémem HelenOS.

Většina práce se věnuje implementaci. Ta je popsána velice důkladně, zahrnuje
všechny důležíté části, a přitom neobtěžuje čtenáře nepodstatnými detaily.

V závěru je zmíněno několik experimentů, které srovnávají přenosovou rychlost a
latenci s přenosem po drátovém Ethernetu. Autor také srovnává své řešení s implemen-
tacemu v jádrech FreeBSD a Linuxu.

Práce je napsána kvalitně, čtivou angličtinou s naprostým minimem jazykových a
typografických chyb.

K obsahu mám pouze některé dílčí výhrady:

• V první kapitole by bylo lepší zmiňované standardy obvyklým způsobem
citovat a uvést v bibliografii.

• Oddíl 1.2.2 zmiňuje bezpečnostní problémy protokolu WEP. To by si jistě
zasloužilo odkaz na zdroj.

• V oddílu 3.1.2 se popisují problémy s DHCP a jejich náprava. Lepší způsob,
jak je vyřešit, by myslím byl oddělit existenci síťového zařízení od stavu
jeho linkové vrstvy. V případě Ethernetu by DHCP mohlo přirozeně čekat
na připojení kabelu, v případě WiFi na asociaci k síti.

• Popis šifry AES v oddílu 3.4.1 obsahuje mnoho detailů, ale ještě stále málo
na to, aby bylo možné funkci algoritmu pochopit. Lepší by bylo detaily
vynechat úplně a odkázat na literaturu.



• Uvítal bych, kdyby experimenty porovnávaly výkon nejen s Ethernetem,
ale také s driverem téhož zařízení v jiném operačním systému.

Celkově oceňuji, jak se autor vypořádal s velmi rozsáhlým problémem implementace
síťové architektury IEEE 802.11. Některé protokoly sice nejsou implementovány úplně
(nejpodstatnější mi přijde absence autentikace pomocí 802.1x), ale i tak diplomant odvedl
velký kus kvalitní práce.

Navrhuji proto práci přijmout jako diplomovou a hodnotit známkou výbornì.

V Praze dne 28. srpna 2015
Martin Mareš


