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STRESZCZENIE 

Niniejsza praca dyplomowa dotyczy praktycznych możliwości przeniesienia systemu 

pierwotnie stworzonego dla komputerów klasy PC na platformę uruchomieniową bazującą na 

urządzeniu typu wbudowanego. W tym celu podjęto próbę zaprojektowania i zbudowania 

prototypu systemu umożliwiającego użytkownikom domowym współdzielenie i zarządzanie 

połączeniem internetowym. System ten w założeniu powstać ma wyłącznie z wykorzystaniem 

darmowego i otwartego oprogramowania: systemu Linuks, serwerów www i proxy, 

rozwiązania bazodanowego i in. 

 

Praca ta składa się z dwóch głównych części. W pierwszej, teoretycznej części opracowania 

analizie poddano zarówno aktualny stan wiedzy w dziedzinie, jak i proces decyzyjny wyboru 

platformy uruchomieniowej. Druga, praktyczna część pracy zawiera opis realizacji systemu, 

wraz z późniejszą weryfikacją osiągnięcia postawionych celów. 

 

 

 

 

 

 

Słowa kluczowe: OpenWRT, Linux, PHP, iptables, transparent proxy, serwer www, SQLite, 

router 

 

 

 

NETWORK ACCESS SYSTEM USING OPEN SOURCE TECHNOLOGIES 

BASED ON EMBEDDED SYSTEM 

This diploma thesis pertains to the practical possibilities of porting a system originally 

designed for PC-class computer to the environment platform based on an embedded device. In 

order to complete that an attempt was made to design and build a prototype of a system 

allowing home users to share and manage the internet connection This system by its design 

will be built using solely free and open-source software: Linux operating system, www and 

proxy servers, database solution and others. 

 

This diploma thesis consists of two main parts. In the first, theoretical part of the work the 

subject of analysis was both current state of the art in the domain as well as the decision 

process behind choosing the computing platform for the software. The second, practical part 

of the document covers a description of the system implementation along with the latter 

verification of the goals set for the design. 
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1. Wprowadzenie do tematyki 

Od kiedy rewolucja cyfrowa na dobre upowszechniła się w życiu ludzi, w domach znajduje 

się już nie jeden komputer stacjonarny, lecz wiele różnych urządzeń wykorzystujących sieci 

komputerowe i Internet do udostępnienia użytkownikowi dodatkowej, bardzo bogatej 

funkcjonalności. W każdym gospodarstwie domowym zaistniała zatem rzeczywista potrzeba 

posiadania routera klasy domowej, czyli takiego, który posiada także wbudowany, zwykle 

mały przełącznik sieciowy oraz punkt dostępowy w technologii WiFi. Urządzenie takie jest 

nie tylko bramą na świat informacji i jej przekazywania (czyli ogólnie pojętej komunikacji), 

ale także sercem domowej rozrywki. Wszystkie nowoczesne komponenty centrum rozrywki 

wykorzystują to urządzenie to porozumiewania się i wymiany danych między sobą, np. 

cyfrowy magnetowid z posiadaną kamerą w celu zgrania materiału wprost na płytę DVD, 

telewizor z telefonem komórkowym, aby wyświetlić pokazu wykonanych zdjęć, wieża Hi-Fi 

z domowym magazynem muzyki przechowywanym na dysku twardym komputera. 

W czasach, gdy szerokopasmowy dostęp do Internetu stał się powszechnie dostępny, nadal 

rośnie zapotrzebowanie na urządzenia pozwalające na współdzielenie pasma pomiędzy 

użytkownikami pojedynczej sieci komputerowej. Wynika to głównie z faktu, iż postęp 

technologiczny w dziedzinie łączności wymusza na producentach kontrolerów sieciowych 

wprowadzanie kolejnych ulepszeń zwiększających kompatybilność urządzeń, stabilność oraz 

zasięg połączeń, a przede wszystkim prędkości transmisji. W wyścigu tym często dopiero na 

drugiej pozycji umiejscawiana jest dodatkowa funkcjonalność. Niektóre z powszechnie 

udostępnianych przez producentów opcji to otwarta, dostarczana drogą radiową podsieć dla 

gości w wydzielonym VLANie, serwer wydruku dla drukarki komunikującej się przez port 

USB, możliwość podłączenia dysku flash lub HDD jako zewnętrznego magazynu danych lub 

modemu WWAN w celu udostępnienia łącza z Internetem poprzez sieć telefonii komórkowej. 

Jest to jednak ułamek możliwości, jakie oferują coraz bardziej zaawansowane 

mikrokontrolery sterujące pracą współczesnych routerów klasy domowej. Aby w pełni 

wykorzystać potencjał użytkowanego urządzenia, warto rozważyć zainstalowanie w nim 

alternatywnego systemu operacyjnego, co pozwoli na uzyskanie dostępu do bardziej 

szczegółowych ustawień i pierwotnie nie wspieranych lub zablokowanych przez producenta 

funkcji. 

Historia alternatywnego oprogramowania pracującego w routerach nieprofesjonalnych 

zaczęła się wraz z wprowadzeniem na rynek przez firmę Linksys urządzenia o nazwie 

modelowej WRT54G. Użycie w tym produkcie systemu operacyjnego bazującego na jądrze 

linuksowym doprowadziło w konsekwencji do publikacji pełnego kodu źródłowego 

oprogramowania układowego routera, a pośrednio także specyfikacji architektury sprzętowej. 

Wyniknęło to z faktu, iż system licencjonowania GNU GPL, w oparciu o który rozwijany jest 

projekt Linuks, zapewnia otwartość także wszystkich pokrewnych rozwiązań tworzonych na 

jego bazie. Skutkiem udostępnienia szczegółów realizacji obsługi sprzętowej komponentów 

urządzenia było powstanie OpenWRT, otwartego systemu tworzonego przez społeczność 

użytkowników routerów serii WRT54G. W ciągu ostatnich 8 lat powstało wiele rodzin 

alternatywnego oprogramowania routerów wywodzących się z projektu OpenWRT. 

Wykorzystywanie niezależnego systemu operacyjnego w routerach dobrze wpisuje się 

w powszechny w obecnych czasach ruch open source, związany z modyfikowaniem urządzeń 

lub aplikacji pod własne potrzeby. W związku z bardzo pozytywną reakcją konsumentów na 

udostępnienie otwartej platformy urządzeń użytkowych, dostawcy sprzętu sieciowego 

wprowadzili do swojej oferty kompletne serie produktów projektowanych konkretnie z myślą 

o pracy pod kontrolą alternatywnego oprogramowania. 
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2. Cel i zakres pracy 

Głównym zamierzeniem niniejszej pracy jest określenie praktycznych możliwości 

przeniesienie systemu powstałego z myślą o komputerach typu desktop na platformę typu 

wbudowanego. W tym celu podjęta zostanie próba stworzenia (zaprojektowania i wykonania 

działającego prototypu) systemu dostępu do sieci opartego na otwartych technologiach. Prace 

nad systemem rozpoczęte zostaną od analizy przedstawionego zagadnienia. Wnikliwie 

zostanie zbadana dziedzina problemu, w szczególności konkurencyjne rozwiązania oferowane 

w tej chwili na rynku. Wymienione oraz opisane zostaną dostępne platformy (zarówno 

sprzętowe, jak i programowe), na których oprzeć można budowany projekt. W wyniku tych 

działań określić będzie można potencjalne ograniczenia, jakie mogą okazać się przeszkodą 

w trakcie prac implementacyjnych. Następnie zaproponowane i wdrożone zostaną sposoby na 

ominięcie lub całkowite zlikwidowanie ograniczeń, które w rzeczywisty sposób mogą 

stanowić barierę dla stworzenia finalnego prototypu. Równolegle przedstawione zostaną inne 

działania, które zostały poczynione w celu osiągnięcia ostatecznego kształtu systemu, a które 

nie wynikały z bezpośredniej analizy rozwiązań problemu. 

Powstały system powinien spełniać wymagania określone w czasie prac wstępnych. Proces 

analizy wymagań zostanie przeprowadzony w zgodzie z obowiązującymi zasadami inżynierii 

oprogramowania, zarówno w fazach definicji, specyfikacji i wykonania projektu. Lista 

wymagań stawianych przed systemem powstać powinna nie tylko na podstawie własnej 

analizy zagadnienia dokonanej przez autora pracy, ale także w oparciu o wyniki wywiadu 

z udziałowcami powstającego systemu, przeprowadzonego na wstępnym etapie pracy 

w formie kwestionariusza. 

Celem praktycznej części pracy jest udostępnienie bardziej zaawansowanych opcji niż 

w przypadku domyślnego oprogramowania zarządzającego pracą routera w zakresie kontroli 

połączenia internetowego: czasu trwania, przesyłanych treści. Przykładami konkretnych 

funkcjonalności, jakie mogą być zrealizowane w trakcie prac są: uniemożliwienie 

wyświetlania stron zawierających w adresie fragment danej frazy, blokowanie połączeń 

w określonych godzinach, ograniczenie lub uprzywilejowanie użytkownika w zakresie 

wykorzystania pasma. Jednocześnie należy zapewnić, że wzbogacenie użyteczności systemu 

nie ograniczy w istotnym stopniu łatwości konfiguracji, stabilności działania ani też 

wydajności urządzenia. 

System w założeniu ma w całości pracować na pojedynczym urządzeniu klasy embedded, nie 

dopuszcza się więc umieszczenia żadnych komponentów programowych w zewnętrznych 

lokalizacjach względem routera, w szczególności w osobnych komputerach - serwerach. 

Poszczególne części składowe systemu powinny być ogólnie dostępne oraz możliwie tanie, 

a w przypadku wykorzystywanego oprogramowania darmowe lub, najlepiej, całkowicie 

otwarte. Takie podejście do zagadnień projektowych znacząco obniży całkowite koszty 

realizacji oraz umożliwi dalszą redystrybucję gotowego systemu np. w postaci paczki 

instalacyjnej w jednym z repozytoriów pakietów OpenWRT. 

W miarę możliwości w pracy wykorzystane zostaną fragmenty kodu zaimportowane 

z podobnego systemu dostępowego opracowanego w trakcie pracowni projektowej 

inżynierskiej autora. Ma to na celu określenie poziomu przenoszalności oprogramowania 

pomiędzy platformami klasy PC, a embedded działającymi pod kontrolą podobnych 

systemów linuksowych. 

Kolejnym z założeń do zrealizowania w trakcie budowy systemu jest możliwie wygodna 

obsługa od strony użytkownika. Należy tu wspomnieć, iż nie wymaga się od operatora 
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znajomości zagadnienia administracji systemu operacyjnego, na bazie którego rozwiązanie 

powstaje. Osiągnięcie tego celu ma być możliwe poprzez zaprojektowanie interfejsu 

użytkownika dostępnego z poziomu przeglądarki internetowej dowolnego komputera 

pracującego w tej samej, co urządzenie sieci. Wskazane jest, aby system dawał też możliwość 

zdalnej administracji, wykorzystując do tego identyczny panel administracyjny, jak 

w przypadku komunikacji z wewnątrz sieci lokalnej, udostępniony po stronie interfejsu WAN 

routera. W ramach opracowywania interfejsu należy wydzielić dwie grupy funkcjonalności, 

każda dostępna dla jednego z dwóch głównych aktorów w systemie: administratora oraz 

użytkownika standardowego. 

Dalszym krokiem w przygotowaniu systemu będzie wykonanie prototypu według ustaleń 

poczynionych we wcześniejszych punktach opracowania. Ostateczny rezultat prac powinien 

mieć postać działającego urządzenia wraz z zainstalowanym na nim oprogramowaniem. 

Rozwiązanie zostanie następnie poddane testom wydajnościowym oraz funkcjonalnym, aby 

doprowadzić do weryfikacji osiągnięć w zakresie postawionych przed projektem celów. Na 

zakończenie prac przedstawiona zostanie krytyczna ocena zrealizowanego systemu. 

3. Opis konkurencyjnych rozwiązań na rynku 

We wstępie pracy warto zapoznać się z możliwościami routerów będących w bieżącej ofercie, 

aby zyskać pełną świadomość stanu wiedzy w dziedzinie tworzenia sieci LAN w domu 

i małych firmach. W związku z powyższym w następnych akapitach przedstawione zostaną 

charakterystyczne cechy i funkcje urządzeń dostępnych na rynku polskim w końcu roku 2012. 

Zebrane informacje, które posłużyły analizie, pochodzą z materiałów marketingowych 

producentów udostępnionych na ich stronach internetowych lub w autoryzowanych 

publikacjach reklamowych. W wielu przypadkach, jak to ma często miejsce, te same 

technologie będące podstawą w realizacji pewnych funkcjonalności posiadają inne nazwy 

handlowe w zależności od dostawcy sprzętu; aby skompensować ewentualne rozbieżności, 

nazwy te, gdzie tylko to możliwe, zostały pominięte w poniższej syntezie, a posłużono się 

jedynie oficjalnym nazewnictwem standardów nadanym im przez odpowiednie organy je 

ratyfikujące. 

Wsparcie dla Wireless N 

Standard 802.11n jest właściwie obszerną poprawką obowiązujących wcześniej dokumentów 

802.11a i 802.11g, wniesioną do nadrzędnego opracowania IEEE 802.11-2007, mającą za 

zadanie podniesienie przepustowości oraz zasięgu łącza komunikacyjnego w sieciach WLAN. 

Głównymi środkami, jakie zostały zastosowane ku temu celu są: wykorzystanie ulepszonych 

kodów korygujących błędy, użycie do transmisji wielu anten zarówno po stronie nadajnika 

i odbiornika (tzw. MIMO), czy wprowadzenie łączenia przesyłanych ramek, aby zmniejszyć 

udział potwierdzeń (Block ACK) oraz luk międzyramkowych w całej transmisji. Teoretyczna 

przepustowość sieci 802.11n przy wykorzystaniu wszystkich anten sięgać może do 600 Mb/s, 

jednak w praktyce w ofercie znajdują się jedynie urządzenia pracujące z prędkościami 300-

450 Mb/s, wykorzystujące za to możliwość jednoczesnego nadawania w dwóch pasmach, 2,4 

oraz 5 GHz. 

Dwupasmowość transmisji 

Jednoczesna obsługa dwóch zakresów częstotliwości (2,4 i 5 GHz), umożliwia znaczne 

zwiększenie przepustowości, niwelując przy tym interferencje oraz zapewniając stabilniejsze 

połączenie. Technologia ta nadaje się idealnie do pokrycia zasięgiem sieci bezprzewodowej 

dużych domów z wieloma urządzeniami WiFi. Użytkownik może np. surfować po sieci 
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i korzystać z poczty email na częstotliwości 2,4GHz, jednocześnie wykorzystując pasmo 

5GHz na transfer wrażliwy na zakłócenia, np. na strumieniowanie mediów w jakości HD, 

rozmowy VoIP czy gry online. 

Technologia bezprzewodowa wg specyfikacji 802.11ac (ostatnia wersja robocza) 

Pomimo, iż prace nad standardem 802.11ac nie są jeszcze zakończone, a jego ratyfikacja 

nastąpi dopiero pod koniec 2013 roku, czołowi producenci wprowadzili już do swojej oferty 

urządzenia skonstruowane w oparciu o wstępną wersję (tzw. draft) rozwijanej właśnie 

dokumentacji. Routery zgodne z najnowszą technologią Wireless AC są w stanie zaoferować 

teoretyczną prędkość przesyłania danych na poziomie 1.75Gb/s, w wyniku jednoczesnego 

wykorzystania do transmisji dwóch pasm: AC 1300Mb/s i N 450Mb/s, oraz nawet 6 anten. 

Oczywiście, tak jak w przypadku pozostałych standardów transmisji bezprzewodowej, są to 

maksymalne wartości wynikające ze specyfikacji IEEE 802.11ac. Rzeczywiste osiągi są 

naturalnie niższe i zależą od wielu czynników, warunków i zmiennych, w tym odległości od 

punktu dostępowego, natężenia ruchu sieciowego, materiałów i konstrukcji budynku, 

używanego systemu operacyjnego, używanych urządzeń bezprzewodowych, zakłóceń itp. 

Anteny MIMO 

Przy zastosowaniu układu anten w technologii MIMO routery uzyskują doskonały zasięg oraz 

niezawodność nie tylko w standardzie 802.11n. Zastosowanie kilku anten wysokiej jakości 

umożliwia uzyskanie maksymalnego zasięgu transmisji bezprzewodowej i wynikającej z tego 

mobilności oraz wysokich prędkości transmisji nawet w przypadku znacznych odległości. 

Firewall 

Każdy router oferowany w tej chwili w sprzedaży w Polsce wyposażony jest w pewnego 

rodzaju firewall. Producenci chwalą się udostępnieniem mechanizmu SPI (ang. Stateful 

Packet Inspection), translacją adresów sieciowych NAT, filtrowaniem stron internetowych 

pod względem zawartej treści z blokowaniem adresów URL wg harmonogramu ustalonego 

przez użytkownika, ochrona przed atakami DoS (Denial of Service) oraz pełną 

transparentnością dla ruchu IPSec/PPTP/L2TP, pozwalającą na pracę z wykorzystaniem 

połączeń VPN. 

Obsługa QoS 

Obsługa mechanizmów Quality of Service (QoS) polega na automatycznym szeregowaniu 

ruchu sieciowego w zależności od charakteru wymaganego pasma transmisji. Technologia 

QoS umożliwia nadanie priorytetu transmisjom, w których zwłoka jest niepożądana, co 

pozwala na ciągłe transmitowanie multimediów, prowadzenie rozmów telefonicznych VoIP 

lub granie w gry przez sieć bez zbędnych opóźnień, przy jednoczesnym działaniu innych, 

mniej wymagających usług sieciowych, jak email, WWW czy FTP. 

Technologia Powerline 

Niektórzy producenci (np. D-Link) zdecydowali się na zaimplementowanie w swoich 

routerach technologii Powerline, która wykorzystuje istniejącą sieć elektryczną do tworzenia 

szybkiej sieci komputerowej, bez konieczności użycia dodatkowego okablowania. Urządzenia 

Powerline nie wymagają zaawansowanej konfiguracji. Aby błyskawicznie utworzyć gotową 

infrastrukturę sieciową pomiędzy adapterami Powerline, wystarczy podłączyć je do gniazdek 

sieci elektrycznej i sparować je poprzez naciśnięcie dedykowanego przycisku zabezpieczania 

transmisji. Dzięki teoretycznej prędkości przesyłu danych do 500Mb/s, urządzenia 

umożliwiają przekazywanie obrazu wideo w jakości HD do każdego pomieszczenia, które 
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pozostaje w obrębie tego samego układu elektrycznego. Podana powyżej wydajność 

transmisji przy pomocy kart sieciowych Powerline wynika jednak jedynie ze specyfikacji 

Homeplug AV oraz nadrzędnego dla niej standardu IEEE 1901, a rzeczywista wydajność 

zależy od wielu czynników, okoliczności i zmiennych. Na prędkość przesyłania danych 

wpływać mogą: wielkości ruchu sieciowego, konstrukcja domowej sieci energetycznej, 

używane urządzenia, wiek okablowania oraz jego zasięg i pokrycie, a także inne 

niesprzyjające warunki. Urządzenia Powerline nie mogą być wpięte w listwy zasilające, 

przedłużacze ani urządzenia UPS – filtry zamontowane w tych urządzeniach zmieniają 

charakterystykę sygnału, uniemożliwiając odbiór danych. 

Łatwa instalacja 

Do niedawna synonimem łatwości instalacji routera w domowej sieci było dołączenie przez 

producenta nośnika z oprogramowaniem do pierwotnej konfiguracji i dodatkowymi zasobami. 

Proste w obsłudze kreatory w rodzaju D-Link Click'n Connect czy Cisco Connect ułatwiają 

i znacznie przyspieszają konfigurację urządzenia. Dzięki nim każdy użytkownik, nawet bez 

doświadczenia technicznego, może zainstalować router i skonfigurować połączenie 

z Internetem w kilka minut — wystarczy włożyć do napędu CD ROM dołączoną do produktu 

płytę z oprogramowaniem i uruchomić konfigurator. Korzystając z udzielonych wskazówek, 

użytkownik w kilku prostych krokach może zestawić niezbędne połączenia fizyczne 

(zasilanie i kable sieciowe) oraz zmienia ustawienia sieci bezprzewodowej, opcje 

zabezpieczeń i szczegóły połączenia z operatorem Internetu. Aby włączyć zabezpieczenia 

sieci bezprzewodowej, często wystarczy nacisnąć przycisk na bocznej lub tylnej ściance 

routera. Aktualnie w części nowszych urządzeń (np. w nowej serii urządzeń Netgear) wstępną 

konfigurację można przeprowadzić już bezpośrednio po podłączeniu urządzenia do prądu, np. 

za pomocą smartfona czy tabletu, które naturalnie nie są wyposażone w napędy optyczne 

zdolne do odtwarzania płyt CD. 

Zabezpieczenia sieci WLAN WEP, WPA, WPA2 

W oferowanych na rynku routerach standardem bezpieczeństwa jest wsparcie dla protokołu 

WPA2 z wykorzystaniem szyfrowania AES (ang. Advanced Encryption Standard) - obecnie, 

aby urządzenie mogło legitymować się certyfikatem WiFi Alliance, musi ono wspierać obie te 

technologie. Oczywiście, routery oferują też wsteczną kompatybilność z mniej skutecznym 

WPA wspartym szyfrowaniem PSK (Pre-Shared Key) lub jeszcze bardziej podatnym na 

penetrację mechanizmem WEP, jako że w ciągłym użyciu nadal znajduje się wiele urządzeń, 

które nie wspierają nowszych metod ochrony sieci przed nieautoryzowanym dostępem. 

Istotne jest jednak, aby wspomnieć, iż dwa ostatnio wspomniane zabezpieczenia są 

w dzisiejszych czasach powszechnie odradzane jako niespełniające ogólnie przyjętych norm 

w dziedzinie IT i telekomunikacji. 

Łatwe łączenie przy użyciu WPS 

Standard WPS (ang. Wi-Fi Protected Setup) umożliwia użytkownikom szybkie nawiązanie 

bezprzewodowego połączenia zabezpieczonego szyfrowaniem WPA/WPA2 poprzez 

naciśnięcie dedykowanego przycisku. Jest to zdecydowanie łatwiejsze i wygodniejsze 

rozwiązanie niż standardowo stosowane konfiguratory - nie trzeba logować się do routera 

w celu ustawienia rodzaju zabezpieczeń, ani pamiętać często skomplikowanego hasła 

w trakcie dodawania kolejnych urządzeń. WPS jednak, oprócz oczywistych zalet, posiada 

także pewną lukę w mechanizmie obsługi PINu pozwalającego na automatyczne podłączanie 

kolejnych klientów sieci bezprzewodowej. PIN ten, a więc także powiązany z nim klucz 

WPA/WPA2, można łatwo uzyskać poprzez atak typu siłowego. Tryb pracy WPS 

z wykorzystaniem PINu jest trybem podstawowym i obowiązkowym w implementacji dla 
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urządzeń certyfikowanych znakiem WiFi Protected Setup, więc wspomniana luka 

w zabezpieczeniach dotyczy wielu urządzeń obecnych na rynku. Od czasu publikacji raportu 

dotyczącego możliwości złamania zabezpieczenia w grudniu 2011 roku, organizacje 

zarządzające sugerują użytkownikom wyłączenie funkcjonalności WPS w ich routerach, 

niestety nie każde urządzenie daje taką możliwość. 

Złącza Gigabit Ethernet 

W przypadku oferowanych obecnie routerów średniej i wyższej klasy, wbudowane w nie 

przełączniki potrafią pracować z prędkością 1 Gb/s. Ma to szczególnie istotne znaczenie 

w przypadku wykorzystywania routera do zastosowań wymagających wysokiej wydajności, 

jak kablowe przesyłanie multimediów czy współdzielenie łącza internetowego o wysokiej 

przepustowości. Istotne jest jednak, iż aby w pełni wykorzystać zalety gigabitowego 

Ethernetu należy stosować odpowiednie okablowanie (co najmniej kategorii 5) oraz adaptery 

zgodne ze standardem GbE. 

Porty USB 

Wbudowane w niektórych routerach złącza USB umożliwiają podłączenie magazynów 

danych, takich jak dyski twarde czy pamięci flash, lub drukarek lokalnych bez wbudowanego 

serwera wydruku. W ten sposób można współdzielić zasoby pomiędzy użytkownikami 

pracującymi w tej samej sieci lokalnej. Ciekawą funkcją jest możliwość wykorzystywania 

portu USB routera jako gniazda wirtualnego – taką funkcjonalność oferuje rozszerzona 

technologia D-Link SharePort [1]. Podłączone do niego dowolne urządzenia peryferyjne, np. 

skaner, kamera internetowa, urządzenia do odtwarzania dźwięku, czy nawet myszy 

i klawiatury, są dostępne dla wszystkich komputerów oraz urządzeń mobilnych pozostających 

w zasięgu routera, na których działa klient SharePort. Rozwiązanie to pozwala w jeszcze 

w prostszy i wydajniejszy sposób współużytkować sprzęt i korzystać ze wspólnych plików. 

Zintegrowany serwer multimediów DLNA Certified™ 

Wbudowany w niektóre routery serwer multimediów DLNA umożliwia strumieniowe 

przesyłanie multimediów, w tym wideo w jakości HD, do zgodnego odbiornika TV, zestawu 

HiFi, konsoli do gier czy innych komponentów domowego systemu rozrywki. Jest to o tyle 

interesująca funkcjonalność, jako że lista współpracujących z DLNA produktów jest już 

ogromna i niemal każde sprzedawane obecnie urządzenie RTV obsługuje ten standard. 

Obsługa modemów 3G 

Użytkownicy, którzy podróżują do miejsc bez tradycyjnego, stacjonarnego dostępu 

szerokopasmowego, mogą połączyć się z Internetem za pośrednictwem sieci 3G przy pomocy 

karty SIM z aktywnym planem taryfowym umożliwiającym przesył danych oraz 

odpowiedniego modemu. Zestawione połączenie można udostępnić wielu użytkownikom przy 

pomocy routera współpracującego z zewnętrznym modemem, bądź wykorzystać do tego celu 

rzadziej spotykane urządzenie z już wbudowanym adapterem 3G. 

Usługi zdalnego zarządzania 

Usługi przetwarzania w chmurze takie jak mydlink Cloud Services, Linksys Smart Wi-Fi, 

Cisco Connect Cloud czy Netgear Genie pozwalają na zdalne przejrzenie listy aktywnych 

klientów podłączonych do sieci bezprzewodowej, analizowanie ich połączeń, sprawdzanie 

odwiedzanych przez nich witryn oraz blokowanie niepożądanych transmisji. Oprócz 

monitorowania stanu sieci można także dokonywać zdalnych zmian w jej konfiguracji, np. 

dać gościom dostęp do Internetu, chronić dzieci podczas przeglądania stron WWW dzięki 
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aplikacji filtra rodzinnego. Można także określić, które aplikacje lub urządzenia powinny 

mieć priorytet przy rozdziale pasma, aby wyeliminować opóźnienia i buforowania podczas 

strumieniowego przesyłania obrazu wideo lub gier online. Dostęp do usług zdalnego 

zarządzania można uzyskać z dowolnego komputera PC za pośrednictwem WWW bądź 

zainstalowanej dedykowanej aplikacji. Ta dostępna jest także na inne platformy, w tym 

smartfony i tablety pracujące pod kontrolą systemów iOS i Android. 

Ochrona rodzicielska 

Filtrowanie stron pozwala ograniczać dostęp do różnych obszarów sieci i określonych stron 

internetowych uzyskiwany za pomocą różnych urządzeń. Istnieje na przykład możliwość 

ustawienia ograniczenia na dostęp do Internetu za pośrednictwem komputerów i urządzeń 

używanych przez swoje dzieci, jednocześnie nie zakłócając dostępu do Internetu z poziomu 

innych komputerów i urządzeń, obsługiwanych w domu przez osoby dorosłe. 

Dostęp dla gościa 

Niektóre z bardziej zaawansowanych urządzeń umożliwiają tworzenie drugiej, pobocznej 

sieci, zabezpieczonej innym niż sieć główna hasłem, której dane uwierzytelniające można 

przekazać gościom. Wszystkie komputery korzystające z połączenia dla gości pracują 

w wydzielonym VLANie z ograniczonym pasmem transmisji. 

Podsumowanie 

Nawet pobieżna analiza przedstawionych powyżej opisów przywodzi na myśl stwierdzenie, 

że dzisiejsze routery klasy domowej to prawdziwe kombajny oferujące mnogość 

multimedialnych funkcji przy zachowaniu wyjątkowo wysokiej wydajności przetwarzania. 

Wydaje się jednak, iż przynajmniej część z wymienionych funkcjonalności można by 

wprowadzić do urządzeń starszych generacji jedynie poprzez opracowanie odpowiedniego, 

zmodyfikowanego oprogramowania; w związku z tym przedstawiona lista na pewno stanie się 

podstawą dla opracowywanego w późniejszych etapach listy wymagań stawianych przed 

tworzonym systemem. 

4. Wybór platformy uruchomieniowej dla budowanego 

systemu 

4.1. Przegląd rynkowy 

W bieżącej sprzedaży detalicznej na rynku polskim znajdują się w tej chwili dziesiątki 

routerów, które potrafią pracować pod kontrolą alternatywnych systemów bazujących na 

Linuksie. Czołowi producenci sprzętu komputerowego, nie tylko Ci specjalizujący się 

w urządzeniach sieciowych, mają w swojej ofercie całe rodziny produktów wypełniające 

niszę, jaką w 2003 roku stworzył Linksys WRT54G. Firmy związane z branżą 

telekomunikacyjną, takie jak D-Link, Netgear, czy nawet tak stosunkowo młoda marka, jak 

TP-Link, proponują konsumentom kilkanaście modeli urządzeń różniących się między sobą 

funkcjonalnością, wydajnością, stylizacją (w ostatnich latach atrakcyjny wygląd odgrywa 

coraz większą rolę w procesie decyzyjnym kupującego), oraz oczywiście, ceną. Oprócz wyżej 

wymienionych dostawców liczne tego typu urządzenia produkują także zagraniczni liderzy 

tacy jak 3COM, Buffalo, Devolo, Sagem czy Trendnet, jednak obecnie nie posiadają oni 

oficjalnych kanałów dystrybucji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Poniżej w formie krótkiej analizy przybliżona zostanie charakterystyka routerów mogących 

pracować pod kontrolą systemów bazujących na Linuksie, a jednocześnie powszechnie 

dostępnych dla polskiego konsumenta. W celu czytelniejszego przedstawienia różnic 

pomiędzy modelami, porównanie zostanie przedstawione w formie tabel zawierających 

najważniejsze informacje dotyczące specyfikacji konstrukcji, z podziałem na poszczególnych 

producentów. Notacja Mod oznacza potrzębę wykonania modyfikacji sprzętowej w celu 

osiągnięcia wskazanej funkcjonalności. 

Asus ASUSTeK Computer Inc. 

Koncern ASUSTeK Computer Inc., sprzedający swoje produkty pod marką Asus posiada 

w swojej ofercie jedynie kilka urządzeń, które mogą pracować pod kontrolą alternatywnych 

systemów operacyjnych. Należy tu wspomnieć, że w portfolio firmy znajdowało się wcześniej 

parę stosunkowo udanych konstrukcji zgodnych z otwartymi firmware, w tym model WL-

500g, jednak w aktualnej generacji produktów brakuje jego bezpośredniego następcy. Zamiast 

tego, Asus proponuje proste urządzenia pracujące w technologii 802.11n: RT-N10, RT-N15, 

oraz przenośne routery z opcją współdzielenia połączenia WWAN, odpowiednio: WL330N 

oraz WL330N3G. Porównanie poszczególnych modeli przedstawia tabela 4.1. 

Tabela 4.1 - Urządzenia marki Asus 

Model Chipset 
CPU 

(MHz) 

Flash 

(MB) 

RAM 

(MB) 

Moduł 

WLAN 

Standard 

WLAN 

Porty 

LAN / 

WAN 

Porty 

USB 

RT-N10+ RT3050 320 4 32 
Ralink 

zintegrowany 

802.11 

b/g/n 
4+1 Brak 

RT-N15 RT2880 266 4 32 
Ralink 

zintegrowany 

802.11 

b/g/n 
4+1 Brak 

WL-330N RT3050 320 4 16 RT2860 
802.11 

b/g/n 
1 Brak 

WL-

330N3G 
RT3050 320 4 32 RT2860 

802.11 

b/g/n 
1 1 x 2.0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://wiki.openwrt.org/toh/start, 30.10.2012, 

http://pl.asus.com/Networks, 30.10.2012 

D-Link Corporation 

D-Link Polska jako oficjalny dystrybutor wprowadził do sprzedaży wiele urządzeń 

wspierających alternatywne oprogramowanie wewnętrzne. Aktualnie w ofercie znajdują się 

routery trzech kolejnych generacji, skonstruowane w oparciu o różne układy pochodzące od 

firm Atheros, Broadcom i Ralink. Wśród produktów znajdują się modele różnych klas, od 

tanich, podstawowych routerów DIR-3xx, średnich możliwości DIR-6xx i wysokiej serii 

DIR-8xx, wyposażonej m.in. w czteropasmowy moduł radiowy. Nazewnictwo 

poszczególnych egzemplarzy odzwierciedla także przeznaczenie do konkretnych zastosowań, 

i tak pierwsza część członu nazwy produktu w postaci skrótu DSL oznacza obecność 

wbudowanego w urządzenie modemu ADSL, DIR z kolei to routery DSL, a DWL określa 

linię punktów dostępowych D-Link. Poniżej, w  tabeli 4.2, przedstawiono cechy 

charakterystyczne poszczególnych konstrukcji. 
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Tabela 4.2 - Urządzenia marki D-Link 

Model Chipset 
CPU 

(MHz) 

Flash 

(MB) 

RAM 

(MB) 

Moduł 

WLAN 

Standard 

WLAN 

Porty 

LAN / 

WAN 

Porty 

USB 

DIR-300 RT3050 320 4 32 
Ralink 

RT3050F 

802.11 

b/g/n 
4+1 Brak 

DIR-320 
BCM53

54 
240 4 32 

Broadcom 

4318 

802.11 

b/g 
4+1 1 x 2.0 

DIR-600 RT3050 320 4 32 
Ralink 

RT3050F 

802.11 

b/g/n 
4+1 Brak 

DIR-615 AR7240 400 4 32 
Atheros 

AR9287 

(moduł) 

802.11 

b/g/n 
4+1 Mod 

DIR-825 AR7161 680 8 64 
2 x Atheros 

AR922x 

(moduł) 

802.11a/ 

b/g/n 
4+1 1 x 2.0 

DSL-

2640U(B) 

BCM63

48 
256 4 16 

Broadcom 

4318 

802.11 

b/g 
4+1 Brak 

DSL-2740 

b/1B 

BCM63

28 
320 8 64 

Atheros 

AR9287 

802.11 

b/g/n 
4+1 Brak 

DWL-

2100AP 

AR2313 

rev A 
180 4 16 AR2112A 

802.11 

b/g 
1 Brak 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://wiki.openwrt.org/toh/start, 30.10.2012 

Cisco Systems, Inc. 

Korporacja Cisco oferuje swoje produkty przeznaczone na rynek domowy i małych firm pod 

marką Linksys by Cisco. Korporacja ta nieświadomie stała się prekursorem w produkcji 

urządzeń działających pod kontrolą systemów linuksowych, wykupując w 2003 roku małą, 

prywatną firmę Linksys wraz z projektem routera WRT54G. Gdy na jaw wyszedł fakt, iż 

konstrukcja ta wykorzystuje do obsługi komponentów moduły oprogramowania bazujące na 

licencji GNU/GPL, naciski środowiska sieciowego doprowadziły do publikacji pełnej 

specyfikacji architektury tego modelu, a w konsekwencji do opracowania OpenWRT, 

pierwszego otwartego firmware dla routerów. Cisco kilkukrotnie próbowało wycofać się 

z produkcji urządzeń współpracujących z alternatywnymi systemami, jednak presja 

wywierana na firmę przez jej klientów nadal objawia się utrzymywaniem w ofercie kilku 

modeli routerów z możliwością instalacji nieoficjalnego oprogramowania wewnętrznego. 

Wspomnieć należy, iż materiały handlowe publikowane m. in. na stronie WWW Cisco nie 

zawierają żadnych informacji nt. wsparcia dla takich systemów, jak OpenWRT czy DD-WRT 

[2]. Spis urządzeń zgodnych z alternatywnym oprogramowaniem przedstawia tabela 4.3. 

http://wiki.openwrt.org/toh/d-link/dir-320
http://wiki.openwrt.org/toh/d-link/dir-825
http://wiki.openwrt.org/toh/d-link/dsl-2640u
http://wiki.openwrt.org/toh/d-link/dsl-2640u
http://wiki.openwrt.org/toh/d-link/dsl-2740b
http://wiki.openwrt.org/toh/d-link/dsl-2740b
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Tabela 4.3 - Urządzenia marki Linksys 

Model Chipset 
CPU 

(MHz) 

Flash 

(MB) 

RAM 

(MB) 

Moduł 

WLAN 

Standard 

WLAN 

Porty 

LAN / 

WAN 

Porty 

USB 

WRT160NL AR9130 400 8 32 

Atheros 

AR9100 

zintegrowany 

802.11 

b/g/n 
4+1 1 x 2.0 

WRT54GL 
BCM53

52 
200 4 16 

Broadcom 

zintegrowany 

802.11 

b/g 
4+1 Mod 

WRT54G3

GV2(-VF) 

BCM53

50 
264 16 32 

Broadcom 

zintegrowany 

802.11 

b/g 
4+1 3 x 2.0 

E3200 
BCM47

186 
500 16 64 

Broadcom 

zintegrowany 

+ 

BCM43236 

(moduł) 

802.11a/ 

b/g/n 
4+1 1 x 2.0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://wiki.openwrt.org/toh/start, 30.10.2012 

Netgear 

Netgear w ostatnim czasie udostępnił do sprzedaży jedynie kilka routerów mogących działać 

pod kontrolą otwartego oprogramowania. Oficjalna strona polskiego przedstawicielstwa 

amerykańskiej korporacji, podobnie jak w przypadku firmy Cisco, nie zawiera jednak 

żadnych informacji o wsparciu jej produktów dla alternatywnego oprogramowania 

wewnętrznego bazującego na jądrze Linuks. Potwierdza to tylko nieoficjalne stanowisko 

firmy, która nie wiąże z systemami typu DD-WRT czy OpenWRT swojej bieżącej czy 

przyszłej oferty. Poniżej w tabeli 4.4. przedstawiona jest analiza porównawcza tych urządzeń 

Netgear, które posiadają możliwość instalacji nieoficjalnego firmware i znajdują się 

w aktualnej ofercie na rynku polskim. 
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Tabela 4.4 - Urządzenia marki Netgear 

Model Chipset 
CPU 

(MHz) 

Flash 

(MB) 

RAM 

(MB) 

Moduł 

WLAN 

Standard 

WLAN 

Porty 

LAN / 

WAN 

Porty 

USB 

DG834G 
BCM63

48 
240 4 16 

BCM4318 

(moduł) 

802.11 

b/g 
4+1 Mod 

WNDR3700 AR7161 680 16 64 

Atheros 

AR9223 bgn 

/ Atheros 

AR9220 an 

zintegrowany 

802.11a/ 

b/g/n 
4+1 1 x 2.0 

WNDR3800 AR7161 680 16 128 

Atheros 

AR9223 bgn 

/ Atheros 

AR9220 an 

zintegrowany 

802.11a/ 

b/g/n 
4+1 1 x 2.0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://wiki.openwrt.org/toh/start, 30.10.2012, 

http://netgear.pl/home/products/wirelessrouters, 30.10.2012 

TP-Link 

TP-Link jest chińskim dostawcą urządzeń sieciowych, oferującym w Polsce za 

pośrednictwem swojego oddziału, TP-Link Polska, najszerszy spośród konkurencji wybór 

modeli w bardzo atrakcyjnych cenach. Firma weszła na międzynarodowy rynek w roku 2005 

i od razu stała się jednym z największych dostawców w branży (w tym liderem urządzeń 

pracujących w technologiach WLAN i DSL), aktualnie sprzedając swoje produkty w ponad 

stu krajach [3]. Pośród swoich modeli, TP-Link proponuje głównie urządzenia niższej 

i średniej klasy, z niewysublimowanym wyglądem i prostą formą. Duża popularność sprzętów 

TP-Link na świecie znajduje również swoje odzwierciedlenie w powszechnym wsparciu ze 

strony niezależnego oprogramowania. Poniższa, obszerna lista w formie tabeli 4.5 

przedstawia urządzenia dostępne w polskiej dystrybucji, będące jednocześnie zgodnymi 

z oprogramowaniem dostarczanym przez strony trzecie. 
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Tabela 4.5 - Urządzenia marki TP-Link 

Model Chipset 
CPU 

(MHz) 

Flash 

(MB) 

RAM 

(MB) 

Moduł 

WLAN 

Standard 

WLAN 

Porty 

LAN / 

WAN 

Porty 

USB 

TL-

MR3020 
AR7240 400 4 32 

AR9330 

zintegrowany 

802.11 

b/g/n 
1 1 x 2.0 

TL-

MR3040 
AR7240 400 4 32 

AR9330 

zintegrowany 

802.11 

b/g/n 
1 1 x 2.0 

TL-

MR3220 
AR7241 400 4 32 

Atheros 

AR9285 

(moduł) 

802.11 

b/g/n 
4+1 1 x 2.0 

TL-

MR3420 
AR7241 400 4 32 

Atheros 

AR9287 

(moduł) 

802.11 

b/g/n 
4+1 1 x 2.0 

TL-

WA901ND 
AR9132 400 4 32 

Atheros 

AR5416 

(moduł) 

802.11 

b/g/n 
1 Brak 

TL-

WDR3600 
AR9344 560 8 128 

AR9341 

zintegrowany 

2.4ghz + 

AR9582 

5GHz moduł 

802.11a/ 

b/g/n 
4+1 2 x 2.0 

TL-

WDR4300 
AR9344 560 8 128 

AR9341 

zintegrowany 

2.4ghz + 

AR9580 

(5GHz 

moduł) 

802.11a/ 

b/g/n 
4+1 2 x 2.0 

TL-

WR740N 
AR9330 400 4 32 

Atheros 

AR9330 rev 

1 (moduł) 

802.11 

b/g/n 
4+1 Brak 

TL-

WR741ND 
AR9330 400 4 32 

Atheros 

AR9330 

(moduł) 

802.11 

b/g/n 
4+1 Brak 

TL-

WR743ND 
AR7240 350 4 32 

Atheros 

AR92xx 

(moduł) 

802.11 

b/g/n 
4+1 Mod 
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TL-

WR841N 
AR7130 300 4 32 

Atheros 

AR5416 

(miniPCI) 

802.11 

b/g/n 
4+1 Brak 

TL-

WR841ND 
AR7240 400 4 32 

Atheros 

AR9280 

(moduł) 

802.11 

b/g/n 
4+1 Brak 

TL-

WR841N 
AR7241 400 4 32 

Atheros 

AR9287 

(moduł) 

802.11 

b/g/n 
4+1 Brak 

TL-

WR842ND 
AR7241 400 8 32 

Atheros 

AR9287 

(moduł) 

802.11 

b/g/n 
4+1 1 x 2.0 

TL-

WR940N 

AR7240 

rev 2 
400 4 32 

Atheros 

AR9280 

802.11 

b/g/n 
4+1 Brak 

TL-

WR941ND 
AR7240 400 4 32 

Atheros 

AR92xx 

(moduł) 

802.11 

b/g/n 
4+1 Mod 

TL-

WR1043ND 
AR9132 400 8 32 

Atheros 

AR9100 

(zintegrowan

y) 

802.11 

b/g/n 
4+1 1 x 2.0 

TL-

WR2543ND 
AR7242 400 8 64 

AR9380 

(moduł) 

802.11a/ 

b/g/n 
4+1 1 x 2.0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://wiki.openwrt.org/toh/start, 30.10.2012 

Podsumowanie 

Po przeprowadzeniu wstępnego przeglądu urządzeń różnych producentów dostępnych na 

rynku polskim zapadła decyzja, aby skierować bliższą uwagę na rodzinę produktów WRT54G 

firmowanych marką Linksys by Cisco. Routery te charakteryzują się najdłuższą 

i najliczniejszą aż po dziś dzień obecnością na rynku oraz cieszą się najszerszym wsparciem 

ze strony różnych edycji alternatywnych systemów operacyjnych [4]. Dodatkowymi zaletami 

urządzeń serii WRT54G jest bardzo prosta i w pełni zintegrowana konstrukcja oraz 

powszechna dostępność modelu WRT54GL, będącego bezpośrednim następcą klasycznego 

routera WRT54G w wersji 4.0.  

Uproszczona budowa oraz największe wsparcie ze strony użytkowników spośród 

przedstawionych urządzeń pozwalają na postawienie routerów Linksys ponad pozostałymi 

produktami innych marek. W związku z tym, w kolejnym akapicie czytelnik zostanie bliżej 

zapoznany z wybraną serią platform WRT54G. Następnie zostanie podjęta decyzja co do 

wyboru konkretnego modelu, na bazie którego zostanie zbudowany prototyp systemu. 
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4.2. Urządzenia serii WRT54G 

Od momentu debiutu linii routerów WRT54G marki Linksys minęło wiele czasu - pierwsze 

modele pojawiły się na rynku już pod koniec 2002 roku, czyli blisko 6 miesięcy przed 

oficjalną ratyfikacją protokołu 802.11g-2003. Protokół ten wniósł wiele poprawek w stosunku 

do poprzedniego, 802.11b, głównie w zakresie zwiększenia wydajności i spowodował 

upowszechnienie technologii bezprzewodowego dostępu do sieci komputerowych.  

Na przestrzeni lat Linksys, wtedy już będący we własności koncernu Cisco, wprowadzał 

ciągłe modyfikacje w konfiguracji sprzętowej oraz używanym oprogramowaniu. Wiele ze 

zmian to drobne różnice technologiczne pomiędzy poszczególnymi generacjami, ale część 

z nich można uznać za kamienie milowe w rozwoju routerów typu WRT54G. Dotyczy to 

głównie powiększenia dostępnej ilości pamięci z 16 megabajtów RAM i 4 megabajtów flash 

do (odpowiednio) 32 i 8 MB oraz wprowadzenia specjalnej wersji WRT54GL przeznaczonej 

do uruchomienia alternatywnego oprogramowania opartego na dystrybucji GNU/Linux.  

W tabeli 4.6 przedstawiono spis najpopularniejszych urządzeń wraz z krótką charakterystyką. 

Lista ta pozwoli ukazać w przejrzysty sposób możliwości, jakie daje każda z tych platform 

i wybrać najbardziej odpowiednią/-e z nich do dalszych rozważań. 

Tabela 4.6 - Charakterystyka urządzeń serii WRT54G 

Nazwa 

urządzenia 

CPU 

[MHz] 

RAM 

[MB] 

Flash 

[MB] 

Informacje dodatkowe 

WRT54G v1.0-

1.1 

125 16 4 Podstawowe (pierwotne) wersje urządzeń, 

bardzo rzadko spotkane na rynku. 

WRT54G v2.0-

4.0 

200-

216 

16 4 Ostatnie wersje z pamięcią 16/4 MB – 

w kolejnych istotnie ograniczono jej ilość. 

WRT54GS v1.0-

3.0 

200-

216 

32 8 Powiększona ilość pamięci RAM/flash dla 

bardziej zaawansowanych zastosowań. 

WRTSL54GS 264 32 8 Port USB do podłączenia magazynów danych, 

znacznie podniesiona wydajność. 

WRT54GL 200 16 4 „Otwarta” wersja modelu WRT54G 

wspierająca wszystkie alternatywne 

oprogramowania. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://en.wikipedia.org/wiki/Linksys_WRT54G_series, 

30.10.2012 

Wyżej wymienione wersje routerów serii WRT54G są wspierane przez większość dostępnych 

na rynku alternatywnych dystrybucji firmware, w tym OpenWRT, Tomato i DD-WRT. Są to 

najważniejsze oprogramowania, charakteryzujące się dużymi możliwościami dopasowania do 

postawionych przed nimi zadań i potrzeb. 

W każdym przypadku ilość pamięci flash, w której umieszcza się poszczególne moduły 

wydaje się być skromna. Problem ten można rozwiązać poprzez dokonanie pewnych 
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modyfikacji sprzętowo-programowych, mających na celu powiększenie ilości dostępnej 

pamięci. 

4.3. Oprogramowanie wewnętrzne routerów. 

W tej części pracy opisane zostaną wszystkie najpopularniejsze wersje oprogramowania 

wewnętrznego przeznaczonego dla urządzeń serii WRT54G. W skrócie nakreślone zostaną 

cechy charakterystyczne poszczególnych dystrybucji oraz ich możliwe zastosowania. 

Pierwotne oryginalne oprogramowanie Linksys od Cisco 

Oprogramowanie to jest punktem zapalnym w całym ruchu polegającym na modyfikowaniu 

programowym urządzeń serii WRT54G. Bazując na Linuksie posiada ono wiele 

komponentów wydanych na licencji General Public License (GPL), które pod względem 

wyglądu interfejsu użytkownika lub funkcjonalności posłużyły jako podstawa do tworzenia 

kolejnych dystrybucji. 

Pierwotne oprogramowanie routerów WRT54G jest wyposażone w zestaw podstawowych 

funkcji potrzebnych i wystarczających użytkownikom w domu i małej firmie, a dostępne już 

po wyjęciu urządzenia z pudełka. W przypadku urządzeń starszego typu (np. sprzedawanych 

w outlet’ach technologicznych) może zajść potrzeba aktualizacji oprogramowania poprzez 

udostępnione przez Linksys narzędzia, czy to bezpośrednio z poziomu interfejsu panelu 

konfiguracyjnego urządzenia czy też offline z komputera podłączonego poprzez standardowy 

kabel Ethernetowy. Urządzenie z pierwotnym oprogramowaniem pozwala na podstawową 

konfigurację zapory sieciowej, w tym mechanizmu NAT/PAT, ustawień komunikacji 

bezprzewodowej (kanał transmisji, tryb nadawania) oraz zabezpieczeń (wsparcie dla WEP, 

WPA i WPA2). 

Aktualne oprogramowanie Linksys VxWorks 

VxWorks to najnowsza edycja oprogramowania dostarczanego z niemal wszystkimi 

sprzedawanymi dziś urządzeniami serii WRT54G. Nie jest to już prosty interfejs bazujący na 

Linuksie, ale prawdziwy system operacyjny na bazie UNIX-a dostarczany przez firmę Wind 

River specjalnie dla potrzeb urządzeń typu embedded. Podobnie jak w przypadku routerów 

z pierwotnym oprogramowaniem Linksys, urządzenia z oprogramowaniem VxWorks oferują 

podstawową funkcjonalność dla użytkowników domowych i biznesowych. 

Z racji profesjonalnego podejścia oraz doświadczenia podczas tworzenia tego 

oprogramowania programistom z firmy Wind River udało się istotnie ograniczyć wielkość 

zasobów wymaganych do uruchomienia dystrybucji VxWorks. Dotyczy to głównie ilości 

pamięci ROM i RAM udostępnianych na platformie sprzętowej najnowszych urządzeń z serii 

WRT54G, które to zostały w ostatniej generacji zmniejszone o połowę. Ten celowy zabieg 

czyni modyfikacje programowe najnowszych routerów WRT54G/GS/GSL niemalże 

niemożliwymi, a jedynie kilka rozwiązań o bardzo ograniczonej funkcjonalności (zwykle 

zwanych edycjami micro) jest wspieranych przez te urządzenia. 

W odpowiedzi na potrzeby zaawansowanych użytkowników Linksys wprowadził do 

sprzedaży specjalną wersję o oznaczeniu WRT54GL, która wspiera alternatywne wersje 

oprogramowania. Na rynku open source dostępnych jest wiele edycji systemów operacyjnych 

różniących się od siebie wyglądem, możliwościami oraz dostępną funkcjonalnością. 

Wszystkie grupy wywodzą się od oryginalnego oprogramowania preinstalowanego na 

wczesnych urządzeniach Linksys, jednak przez lata rozwoju uległy one znacznym 

modyfikacjom, które aktualnie stanowią wyróżniki poszczególnych edycji oprogramowania. 
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OpenWRT 

OpenWRT to najstarsza rodzina alternatywnego oprogramowania – jej początki sięgają roku 

2003 i pierwotnych prac nad rekompilacją oryginalnego kodu GNU GPL udostępnionego 

przez firmę Cisco. Pierwsza wersja stabilna została wydana w styczniu 2004 roku. System ten 

powstał w wyniku dostosowania systemu Linuks do pracy z chipsetem oraz kontrolerem sieci 

Broadcom zastosowanymi w oryginalnym WRT54G. 

Od początku OpenWRT projektowany był, aby zawierać minimum niezbędnych 

komponentów. Twórcy, nie chcąc ograniczać funkcjonalności swojego oprogramowania, 

zaproponowali użycie menadżera pakietów ipkg (aktualnie zwanego opkg) na wzór dpkg 

z dystrybucji systemu Debian. W wyniku takiego podejścia każdy użytkownik może 

w relatywnie łatwy sposób skonfigurować środowisko pracy dostoswane do swoich potrzeb. 

Decyzja ta była także motywowana faktem, iż routery posiadają bardzo ograniczoną 

przestrzeń na dane użytkownika (jest to ok. kilka MB), wliczając w to system operacyjny. 

Projekt OpenWRT to nie tylko sam system przeznaczony do instalacji na urządzeniu, ale też 

rozbudowane SDK oraz liczna społeczność tworząca pełną dokumentację rozwojową. 

Aktualnie OpenWRT jest najszerzej wspieranym alternatywnym systemem operacyjnym dla 

routerów. Cyklicznie wydawanych jest kilka równoległych wersji dla różnych chipsetów 

bazujących na różnych wersjach jądra systemu linuks. Nie bez znaczenia dla jego 

powszechności pozostaje także największa ilość dostępnych pakietów oprogramowania oraz 

wyjątkowa elastyczność konfiguracji, co dodatkowo zwiększa ilość potencjalnych zastosowań 

OpenWRT. 

Sveasoft Alchemy/Talisman 

Sveasoft Alchemy, przemianowane później na Talisman, zostało stworzone w 2004 jako 

pierwsza próba przybliżenia zaawansowanych możliwości zwykłym użytkownikom za 

pośrednictwem wygodnego i prostego interfejsu. Oprogramowanie to bazowało na wczesnych 

wersjach pakietu OpenWRT, oferując tą samą funkcjonalność. 

Niestety, w trakcie rozwoju projektu autor i właściciel firmy Sveasoft kilkukrotnie złamał 

postanowienia licencyjne GNU General Public License, które obowiązywały go w związku 

z wykorzystywaniem niektórych komponentów programowych, w tym głównie systemu 

operacyjnego Linux. Wśród zastrzeżeń, jakie zostały zgłoszone przez społeczność związaną 

z otwartym oprogramowaniem znalazło się między innymi pobieranie opłat za udostępnianie 

kodu źródłowego projektu oraz celowe opóźnianie publikacji kodu źródłowego względem 

płatnych wersji produkcyjnych. Polityka firmy Sveasoft doprowadziła w konsekwencji do 

poważnej marginalizacji projektu Alchemy/Talisman na wrażliwym etycznie rynku open 

source. 

DD-WRT 

Projekt DD-WRT został rozpoczęty w 2005 roku przez Sebastiana Gottschalla. 

W początkowym okresie rozwoju bazował on w dużej mierze na produkcie Alchemy, jednak 

po jego komercjalizacji autor DD-WRT porzucił linię rozwojową Sveasoft i zwrócił się 

w kierunku całkowicie otwartego OpenWRT. Jego rozwiązanie charakteryzuje się 

efektownym interfejsem użytkownika, łatwością instalacji oraz konfiguracji. Wśród wad 

użytkownicy wymieniają długie cykle wydawnicze, powolne wzbogacanie kolejnych wersji 

o dodatkowe możliwości, a przede wszystkim problem niskiej optymalizacji systemu. Ma to 

szczególne znaczenie w zakresie wykorzystania pamięci użytkownika, gdyż jej ograniczona 

ilość zmusiła projektantów do podzielenia funkcjonalności w obrębie różnych edycji: VoIP, 

VPN, Gaming, HotSpot, itp [5]. 
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Autor DD-WRT nie ustrzegł się błędów swojego poprzednika i także złamał zasady GNU 

General Public License w zakresie ponownego upublicznienia kodu – w oprogramowaniu 

DD-WRT użyto sterowników firm trzecich (w tym Broadcom, Intel, Atheros i Microsoft). 

Fragmenty kodu, o których mowa, nie mogą być udostępniane publicznie, co z kolei jest 

warunkiem niezbędnym do korzystania z kodu tworzonego w oparciu o GNU GPL. 

FairuzaWRT 

FairuzaWRT to oprogramowanie zaprezentowane przez niezależną grupę profesjonalistów 

z branży IT i telekomunikacji w 2007 podczas konferencji ToorCon 7 w San Diego. Jest to 

dowód wykonalności dla koncepcji kompleksowego badania zabezpieczeń sieci 

komputerowych przy użyciu jednego urządzenia. 

FairuzaWRT składa się z wielu narzędzi używanych do testowania zabezpieczeń, m. in. 

snifferów, spooferów, skanerów portów, wstrzykiwaczy pakietów, testerów haseł, itp. 

W związku z rozbudowaną funkcjonalnością i charakterem zastosowań pakiet 

oprogramowania FairuzaWRT można uruchomić wyłącznie na routerach wyposażonych 

w dużą ilość wolnej pamięci flash (minimum 8 MB). 

EWRT 

Oprogramowanie EWRT zostało opracowane przez dwóch pracowników związanych z firmą 

telekomunikacyjną Portless.net. W projekcie tym wykorzystano większość kodu oryginalnego 

firmware Linksys, wzbogacając go o komponenty pakietu NoCatSplash w celu utworzenia 

stabilnego i prostego rozwiązania typu hot spot. 

Od początku EWRT powstawał jako profesjonalna aplikacja dla zastosowań komercyjnych, 

dostarcza więc dostosowywalnego portalu logowania dla użytkowników hot spot oraz 

mechanizmy zdalnej administracji przy użyciu protokołu ssh. Autorzy wyeliminowali też 

większość problemów z zabezpieczeniami oraz stabilnością, co w parze z osiągnięciem 

zakładanej funkcjonalności doprowadziło projekt do stanu zamkniętego. Istotnym jest fakt, iż 

system, pomimo wysokiego poziomu zaawansowania i komercyjnego wykorzystania, 

pozostaje całkowicie otwarty i darmowy. 

HyperWRT 

Oryginalny projekt powstał w 2004 i w założeniu wprowadzał jedynie możliwość zmiany 

mocy nadawania w sieci bezprzewodowej, czego nie oferowało oryginalne oprogramowanie 

Linksys. W 2005 roku projekt został czasowo wstrzymany, po czym był wielokrotnie 

wznawiany przez różnych programistów, co doprowadziło do powstania równoległych wersji 

rozwojowych. Pierwsza z nich, HyperWRT + tofu oferowała rozszerzoną kompatybilność 

z innymi urządzeniami. HyperWRT Thibor z kolei zapewniała rozszerzoną funkcjonalność 

przy ograniczonej kompatybilności. W 2006 roku obie gałęzie projektu zostały złączone 

poprzez wprowadzenie części kodu wersji tofu do rozwiązania Thibora. 

Tomato 

Tomato to oprogramowanie bazujące na kodzie HyperWRT. Posiada ono znacznie 

rozbudowany interfejs oparty na technologii Ajax. Funkcjonalnie zawiera ono wiele 

elementów dotyczących obsługi QoS, podziału pasma pomiędzy użytkowników 

i monitorowania użycia łącza. Podobnie jak DD-WRT, oprogramowanie Tomato korzysta 

z ograniczonego licencyjnie kodu (sterowników Broadcom), co jest sprzeczne 

z postanowieniami licencji GNU General Public License. 
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FreeWRT 

FreeWRT to kolejna odmiana oprogramowania powstała z linii OpenWRT. Wyróżnikiem 

podejścia autorów jest brak prekompilowanych plików binarnych - duży nacisk kładziony jest 

na samodzielną budowę systemu przez użytkownika. Zainteresowani niezdolni do 

samodzielnej kompilacji oprogramowania mogą skorzystać z webowego narzędzia-kreatora 

do budowy obrazu z gotowych komponentów. FreeWRT posiada ograniczone wsparcie 

zarówno dla urządzeń (kilka modeli opartych o jeden chipset), jak i wersji jądra Linux 

(jedynie 2.4). 

4.4. Analiza ograniczeń 

Analizę ograniczeń należy rozpocząć od przybliżenia idei systemu wbudowanego 

(ang. embedded system). System wbudowany można zdefiniować jako dedykowany system 

komputerowy, składający się z odpowiednio dobranych komponentów sprzętowych 

i programowych, zaprojektowany pod kątem wykonania określonej pracy [6]. Cechą 

charakterystyczną wynikająca z takiego podejścia przy budowie systemu wbudowanego jest 

jego wąska specjalizacja oraz niskie możliwości adaptacji do nowych, niezamierzonych przy 

projektowaniu zastosowań. Dużą zaletą takiego urządzenia jest natomiast niska awaryjność 

oraz łatwa obsługa naturalnie ograniczonej funkcjonalności. 

Aktualnie wiele ze współczesnych systemów wbudowanych projektowanych jest w oparciu 

na mikroprocesorach ogólnego zastosowania. Spowodowane jest to głównie względami 

ekonomicznymi – możliwość umieszczenia tego samego typu układu przetwarzającego dane 

w wielu różnych urządzeniach znacząco obniża koszty funkcjonowania produkcji. Takie 

ujednolicenie przekłada część pracy związaną z realizacją funkcjonalności na 

oprogramowanie układowe, które może być różne, jednocześnie pozwalając zachować niski 

koszt całego projektu (opracowanie oprogramowania to zaledwie ułamek ceny końcowej 

oferowanego produktu). W pracy tej wykorzystana zostanie możliwość wymiany 

oprogramowania wewnętrznego, jaką daje zastosowanie procesora ogólnego przeznaczenia. 

Po określeniu wstępnych wymagań stawianych przed projektowanym rozwiązaniem należy 

przeanalizować możliwości sprzętowe urządzenia i ewentualnie wskazać zagrożenia, jakie 

mogą wystąpić w trakcie następnych etapów projektowania systemu. 

Do głównych zasobów sprzętowych routera, oprócz tak oczywistych komponentów jak 

wbudowany przełącznik sieciowy czy opcjonalny kontroler sieci bezprzewodowych należą 

procesor oraz pamięć RAM i ROM. W przypadku planowanych zastosowań rozwiązania 

częstotliwość taktowania jednostki przetwarzania danych nie ma dużego znaczenia – liczba 

wykonywanych operacji jest mała, a ich poziom nieskomplikowany. Podobnie sytuacja 

przedstawia się z pamięcią RAM – jej ilość jest adekwatna do planowanych podstawowych 

zastosowań, a może być ewentualnie rozszerzona poprzez wykorzystanie partycji wymiany 

(ang. Swap). Inaczej jest natomiast z pojemnością układów pamięci ROM – o ile jest ona 

wystarczająca w przypadku korzystania ze standardowego oprogramowania wewnętrznego, 

o tyle w przypadku oprogramowania alternatywnego i możliwości instalowania większej 

ilości komponentów programowych duża ilość pamięci flash mieszczącej kod systemu jest 

bardzo wskazana. Ponownie można w tym miejscu czerpać korzyść z zastosowania 

mikroprocesora ogólnego przeznaczenia, który dzięki portom GPIO (General Purpose Input 

Output) pozwala na obsługę dodatkowych magazynów danych, jak karta pamięci czy dysk 

flash podłączany przez port USB. 
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5. Modyfikacje sprzętowo-programowe 

Routery WRT54G są wyposażone w stosunkowo niewielką ilość pamięci nieulotnej (flash), 

w której umieszcza się zainstalowane pakiety oprogramowania. W celu powiększenia ilości 

pamięci dostępnej z poziomu urządzeń WRT54G można zastosować wiele modyfikacji 

sprzętowych, programowych lub sprzętowo-programowych. Większość z nich polega na 

uruchomieniu obsługi zewnętrznego magazynu danych, takiego jak karta pamięci SD, 

pendrive podłączany przez USB lub nawet dyski IDE, a następnie udostępnieniu tak 

uzyskanej przestrzeni dyskowej w OpenWRT. 

5.1. Instalacja alternatywnego oprogramowania w routerze 

WRT54GL 

W przypadku rodziny produktów WRT54G, w tym także wykorzystywanego do budowy 

prototypu systemu modelu WRT54GL, istnieje kilka metod instalacji alternatywnego 

oprogramowania sterującego pracą routera w jego pamięci. Każdy ze sposobów można 

wykorzystywać jedynie w konkretnych okolicznościach i etapach działania urządzenia, 

a niektóre ze sposobów (konkretniej: JTAG i TFTP) wymagają dokonania wcześniejszej 

modyfikacji sprzętowej lub programowej. Aby przybliżyć czytelnikowi techniczne 

możliwości wykorzystania innych systemów operacyjnych, poniżej przytoczony zostanie 

skrócony opis pierwotnego procesu rozruchu niezmodyfikowanego jeszcze routera. 

Proces startowy urządzeń WRT54G 

Proces startowy urządzeń WRT54G został szczegółowo opisany przez L. Pescę i P. 

Asadooriana w [7, ss. 59-61]. Tuż po starcie urządzenia kontrolę nad procedurą rozruchu 

przejmuje interfejs PMON/CFE - analogiczny w swojej funkcjonalności jak BIOS 

w architekturze IBM PC. Pierwszym krokiem w działaniu PMON/CFE jest sprawdzenie, czy 

w pamięci ROM urządzenia istnieje partycja NVRAM (ang. Non-Volatile Random Access 

Memory). Jeśli obszar NVRAM nie zawiera danych lub dane te są niepoprawne, PMON/CFE 

nadpisuje partycję predefiniowanym obrazem. Po upewnieniu się, że dane niezbędne do 

przeprowadzenia inicjalizacji systemu operacyjnego są poprawne, program rozruchowy 

odczytuje zawartość parametru boot_wait określającego, czy należy uruchomić serwer usługi 

TFTP (ang. Trivial File Transfer Protocol) wraz z towarzyszącym modułem obsługi transmisji 

TCP/IP. Jeśli wartość zapisana w pamięci NVRAM to „on”, serwer TFTP zostaje 

wystartowany i oczekuje na połączenia przychodzące przez odpowiednią liczbę sekund 

zapisaną w parametrze wait_time. W tym czasie istnieje możliwość przesłania obrazu 

oprogramowania wewnętrznego (pełniącego funkcję systemu operacyjnego), który zostanie 

umieszczony w odpowiednim obszarze pamięci dla niego przeznaczonym. Stan Start TFTP 

Server na rysunku 5.1 pozwala na umieszczenie alternatywnego obrazu systemu operacyjnego 

routera w pamięci stałej urządzenia. 

Niezależnie od tego, czy w trakcie rozruchu przesłano obraz systemu, PMON/CFE wykonuje 

proces cyklicznej kontroli nadmiarowej (ang. Cyclic Redundancy Check). W przypadku 

niepowodzenia (t.j. negatywnego wyniku kontroli CRC) program rozruchowy przechodzi do 

stanu, w którym uruchomiony jest serwer TFTP w oczekiwaniu na poprawny obraz. Jeśli 

obszar pamięci zarezerwowany dla oprogramowania wewnętrznego zawiera poprawny obraz 

(sprawdzenie CRC przebiegło pomyślnie) procedura startowa przekazuje kontrolę jądru 

systemu operacyjnego. Cały proces rozruchu przy użyciu PMON/CFE przedstawiony jest na 

schematycznym rysunku 5.1 poniżej. 
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Rysunek 5.1 - Procedura rozruchowa PMON/CFE 

Źródło: Paul Asadoorian, Larry Pesce, Linksys WRT54G Ultimate Hacking, Syngress Publishing, Inc., 

2007 

Metody instalacji alternatywnego oprogramowania 

Istnieją trzy główne metody instalacji alternatywnego oprogramowania w routerze 

WRT54GL. Każda z nich, choć w pewnych sytuacjach istnieją wyjątki od tej reguły, zalecana 

jest w innym przypadku: poprzez interfejs WWW w celu przejścia z oryginalnego systemu, 

poprzez TFTP w celu zmiany wersji alternatywnego systemu oraz poprzez interfejs JTAG 

w momencie, kiedy urządzenie posiada uszkodzony obraz systemu operacyjnego i/lub obszar 

NVRAM. 

Instalacja poprzez interfejs WWW 

Jest to zdecydowanie najprostszy sposób na dokonanie instalacji alternatywnego systemu 

operacyjnego, który jest analogiczny do procedury zwykłej aktualizacji oprogramowania 

firmware. W tym przypadku jednak, zamiast oficjalnego obrazu pochodzącego od producenta 

urządzenia, należy wskazać plik .bin zawierający prekompilowany obraz alternatywnego 

systemu. Obraz zostaje załadowany do pamięci RAM urządzenia, a po weryfikacji CRC 

zostaje wgrany do odpowiedniego obszaru pamięci ROM. Pełna automatyzacja procesu 
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połączona ze sprawdzeniem CRC zapewnia bezpieczeństwo i wysoką skuteczność tej metody, 

jednak jest ona dostępna wyłącznie dla wybranych dystrybucji systemu posiadających taką 

funkcjonalność (a więc także i serwer www, obsługę przesyłu plików, itp.). 

Instalacja poprzez TFTP 

Procedura instalacji oprogramowania przy użyciu protokołu TFTP wykorzystuje specyficzną 

właściwość procesu rozruchu. Aby skorzystać z transmisji TFTP należy jednak najpierw 

dokonać pewnych zmian w obrębie pamięci NVRAM urządzenia, nie jest to zatem metoda 

dostępna dla użytkownika nowego urządzenia z oryginalnym systemem operacyjnym. 

Routery serii WRT54G dają możliwość modyfikacji wartości parametrów boot_wait oraz 

wait_time przy użyciu narzędzia nvram dostępnego z linii poleceń. Należy pamiętać 

o potwierdzeniu chęci zapisania zmienionych wartości w partycji NVRAM poleceniem 

commit. W trakcie następnego rozruchu system po pobraniu wartości boot_wait przejdzie 

w stan, w którym uruchomiony jest serwer TFTP nasłuchujący połączeń w określonym czasie 

wait_time. W dostępnym oknie czasowym należy zainicjować transmisję obrazu systemu 

z poziomu dowolnego klienta TFTP, dostępnego na większość współczesnych systemów 

operacyjnych. 

Serwer TFTP działa w oparciu o uproszczony stos TCP/IP, który inicjuje się z domyślnym 

adresem 192.168.1.1. Ograniczenia w funkcjonowaniu pozwalają jedynie na odbiór żądań 

ARP kierowanych pod obsługiwany adres oraz adres rozsiewczy, a także udzielanie 

odpowiedzi na zapytania ICMP. Należy zwrócić uwagę, iż w trakcie rozruchu urządzenia 

serwer TFTP zostaje wystartowany w trybie pracy, w którym hasło autoryzacyjne jest puste – 

w niektórych przypadkach może to stanowić istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa systemu. 

W związku z tym faktem po dokonaniu wszystkich zakładanych modyfikacji należy wyłączyć 

wykorzystywaną lukę poprzez ponowną modyfikację parametru boot_wait i restart routera. 

Instalacja z wykorzystaniem interfejsu JTAG 

Metoda instalacji oprogramowania poprzez złącze JTAG, w odróżnieniu od poprzednich 

dwóch sposobów, jest metodą sprzętowo-programową. Wykorzystuje ona interfejs, 

który dzięki odpowiedniej warstwie sprzętowej zaimplementowanej w układach użytych 

scalonych umożliwia bezpośredni dostęp do pamięci flash danego urządzenia. Jednym 

z najważniejszych założeń standardu JTAG jest możliwość programowania układu 

w gotowym urządzeniu, bez konieczności odłączania (ang. In-System Programming, 

w skrócie ISP). W celu wykorzystania wsparcia dla JTAG do połączenia programowanego 

układu należy użyć niebuforowanego kabla JTAG-LPT. Schemat konstrukcyjny 

odpowiedniego kabla przedstawia rys. 5.2. 
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Rysunek 5.2 - Schemat przewodu JTAG-LPT pozwalającego na programowanie układu flash routera 

Źródło: http://openwrt.pl/doku.php/naprawa:jtag, 20.04.2013 

Po dokonaniu fizycznego połączenia routera i komputera PC poprzez kabel JTAG-LPT należy 

uruchomić klient-narzędzie, które obsłuży komunikację od strony programowej. Istnieją trzy 

komendy, które w połączeniu ze wskazaniem konkretnego obszaru pamięci pozwalają na 

modyfikację jej zawartości : flash, erase, backup. W celu wgrania alternatywnego 

oprogramowania do pamięci flash urządzenia przy pomocy kabla JTAG-LPT należy wydać 

polecenie wrt54g -flash:kernel. Operacja umieszczania obrazu w pamięci jest powolna 

i podatna na problemy związane z transmisją. Należy mieć to na uwadze i zapewnić możliwie 

stabilne warunki pracy na czas wgrywania oprogramowania tą metodą. 

Wybór wersji oprogramowania w kontekście wykorzystywanej architektury układowej 

W związku z faktem, iż urządzenia wspierające alternatywny firmware zbudowane są 

w oparciu o różne układy sterujące ich działaniem, niezbędne jest dostosowanie jądra systemu 

do pracy z konkretną architekturą. To dlatego systemy takie jak OpenWRT, aby poprawnie 

współpracować z danym routerem, muszą być wydawane w różnych wersjach, tzw. targetach, 

przewidzianych dla konkretnych modeli wykorzystywanych chipsetów. Poniżej, w  tabeli 5.1, 

zaprezentowana została skrócona lista najczęściej wykorzystywanych platform oraz 

odpowiadające im wersje OpenWRT. 
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Tabela 5.1 - Zależność wersji systemu względem typu układu sterującego 

Producent Platforma Wersja systemu 

Atheros AR2313, AR2317 atheros 

Atheros AR7130 ar71xx 

Atheros AR7161 ar71xx 

Atheros AR7240, AR7241, AR7242 ar71xx 

Atheros AR9130, AR9132 ar71xx 

Atheros AR9330 ar71xx 

Atheros AR9344 ar71xx 

Broadcom BCM47186 brcm47xx 

Broadcom BCM5350, BCM5352, BCM5354 brcm47xx 

Broadcom BCM6328 brcm63xx 

Broadcom BCM6348 brcm63xx 

Broadcom BCM6358 brcm63xx 

Ralink RT2880 ramips 

Ralink RT3050 ramips 

Texas Instruments TNETD7200, TNETD7300 ar7 
Źródło: Opracowanie własne 

5.2. Systemy plików w urządzeniach serii WRT54G 

Obszar pamięci, w którym domyślnie znajduje się system operacyjny routera WRT54G 

podczas tzw. procesu flashowania (wgrywania nowej wersji oprogramowania systemowego) 

nadpisywany jest obrazem z OpenWRT. Część pamięci flash pozostała po instalacji 

oprogramowania wewnętrznego zostaje podczas pierwszej inicjalizacji systemu sformatowana 

w systemie plików JFFS2. Tak przygotowana partycja /jffs zostaje złączona z wcześniej 

przygotowaną partycją /rom w systemie plików SquashFS w celu utworzenia głównego 

systemu plików / (ang. root file system) [8]. 

Takie złączenie ma wiele zalet, w tym główną polegającą na zablokowaniu możliwości 

uszkodzenia systemu (SquashFS jest systemem plików pracującym wyłącznie w trybie tylko-

do-odczytu) oraz efektywniejszemu ułożeniu danych (oszczędność miejsca w pamięci) [9]. 

W tym miejscu przychodzi z pomocą system plików mini_fo, który jest odpowiedzialny za 

umożliwienie zapisu danych w tak uzyskanej przestrzeni bez widocznej granicy pomiędzy 

/jfss, a /rom. W rzeczywistości zapis odbywa się w sposób niezauważalny dla użytkownika 

wyłącznie w części przynależnej do /jfss. Podczas operacji odczytu natomiast mini_fo 

prezentuje wynik „złączenia” obu lokalizacji z pierwszeństwem dla /jfss. 

Znając budowę systemu plików używanych przez OpenWRT należy przedstawić trzy główne 

drogi do rozszerzenia pamięci urządzeń serii WRT54G. Jedna z nich polega na przeniesieniu 
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partycji /jffs na zewnętrzny nośnik pamięci (zewnętrzny w sensie odrębności od układów 

pamięci znajdujących się fabrycznie w urządzeniu), czyli tzw. pivot overlay. Drugi ze 

sposobów zakłada przeniesienie także części /rom (czyli kompletnego systemu plików 

w podstawowej konfiguracji) i rozruch systemu bezpośrednio z nośnika zewnętrznego. 

Trzecia metoda natomiast bazuje na prostym zamontowaniu przestrzeni zewnętrznego 

nośnika pamięci w systemie OpenWRT i zmianie ustawień menadżera instalacji paczek tak, 

aby były one kierowanie na to urządzenie. Takie rozwiązanie wydaje się być wystarczające 

dla zastosowań w niniejszym projekcie, wymagana jest natomiast dokładniejsza analiza 

problemu w celu uniknięcia potencjalnych ograniczeń w kolejnych krokach przygotowania 

ostatecznego systemu. 

Oprócz wymienionych powyżej podstawowych systemów plików JFFS, mini_fo i SquashFS 

wykorzystywanych w każdej pracującej edycji OpenWRT, wspiera także ona także inne ich 

rodzaje za pośrednictwem modułów-pakietów kmod-fs, które można opcjonalnie 

doinstalować w dowolnym momencie pracy systemu. Przykładowe (z pośród wielu 

wspieranych) systemy plików, jakie może obsłużyć OpenWRT za pośrednictwem paczek 

kmod-fs to linuksowe ext2, ext3, ext4, windowsowe ntfs, fat czy rzadziej spotykane HFS 

(Hierarchical File System), XFS (Extended File System) czy ReiserFS. 

5.3. Powiększenie magazynu danych 

Powiększenia magazynu danych dostępnego z poziomu urządzenia WRT54G można dokonać 

na wiele sposobów: poprzez dodanie obsługi udziałów sieciowych SMB, magistrali USB dla 

podłączenia zewnętrznie zasilanych dysków twardych, czy wykorzystywania kart pamięci 

w standardzie SD/MMC. Część z nich wymaga jedynie instalacji i konfiguracji 

odpowiedniego pakietu oprogramowania, inne metody wymagają zmian w budowie 

urządzenia. Wszystkie metody zostaną poniżej krótko opisane. Ostatecznie zostanie podjęta 

decyzja o wyborze jednej z modyfikacji, oraz szczegółowa argumentacja, jaka za tym 

wyborem stoi. 

Obsługa udziałów SMB 

Server Message Block (w skrócie SMB, zwany także CIFS, z ang. Common Internet File 

System) to protokół powstały w latach 90 XX wieku, którego głównym zadaniem jest 

współdzielenie plików (ale także, drukarek, portów komunikacyjnych) pomiędzy węzłami 

w sieci komputerowej. SMB jest powszechnie wykorzystywany w sieciach komputerów 

opartych na systemach Microsoft Windows, jednocześnie będąc szeroko wspieranym 

w systemach Linux. Kod tego protokołu został zoptymalizowany pod kątem użycia w sieciach 

lokalnych. Dostęp do zasobów udostępnianych przez SMB jest przyznawany po dokonaniu 

uwierzytelnienia mechanizmem typu NT-Domain. 

W przypadku OpenWRT wykorzystywana jest współczesna, otwarta re-implementacja 

protokołu SMB/CIFS – SAMBA w wersji 3 autorstwa Andrew Tridgella. Powstała ona 

w wyniku potrzeby obsługi protokołu SMB w systemach pochodzących z rodziny unix. 

W celu uruchomienia obsługi SMB w systemie OpenWRT wystarczy dokonać instalacji 

odpowiedniego pakietu oraz odpowiednio skonfigurować ustawienia demona SAMBA. 

OpenWRT może pracować zarówno jako klient, jak i serwer SMB. W drugim przypadku 

pamiętać należy o potrzebie utworzenia nowego użytkownika (innego niż root) [10], 

prawidłowych uprawnieniach dostępu do poszczególnych udziałów i konfiguracji zapory 

sieciowej. 

SAMBA w kontekście powiększenia magazynu danych WRT54G jest łatwa w implementacji, 

posiada jednak pewne poważne ograniczenia związane z przechowywaniem zasobów poza 
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urządzeniem: stosunkowo niską wydajność oraz brak możliwości wykorzystywania 

magazynu w przypadku braku dostępu do sieci lokalnej (np. w trakcie prac konfiguracyjnych 

na interfejsach sieciowych routera). 

Magistrala USB 

W niektórych urządzeniach WRT54G istnieje możliwość udostępnienia obsługi dwóch 

portów USB po dokonaniu pewnych modyfikacji na płytce drukowanej. Część z chipsetów 

Broadcom (w tym popularne Broadcom BCM4712 i BCM5352 wykorzystywane w wielu 

wersjach routerów WRT) posiadają zintegrowaną funkcjonalność hosta/obsługi urządzeń 

USB 1.1. Dostęp do wyprowadzonych linii USB data positive/negative można uzyskać 

poprzez wylutowanie standardowych rezystorów „472” oraz zastąpienie ich, zgodnie ze 

standardem USB 1.1, rezystorami 15kΩ [11, ss. 113-114]. Obie linie data można wtedy 

wyprowadzić na zewnątrz urządzenia poprzez standardowe gniazdo USB, do którego należy 

także podłączyć sygnał zasilający 5V oraz uziemienie. Tak przygotowane gniazdo wystarczy 

osadzić w obudowie routera. W przypadku routerów serii WRT54G należy zadbać 

o zewnętrzne źródło zasilania dla urządzeń USB podłączanych do tak skonstruowanego portu 

- wydajność fabrycznego zasilania rozważanych routerów jest z reguły niewystarczająca do 

stabilnej pracy zestawu routera i dodatkowych urządzeń USB do niego podłączonych. 

Po wykonaniu modyfikacji sprzętowej należy zapewnić obsługę programową USB z poziomu 

systemu OpenWRT. Dokonuje się tego poprzez instalację pakietu kmod-usb-ohci, dostępnego 

w repozytorium pakietów OpenWRT [12]. Po podłączeniu urządzenia USB do 

wyprowadzonego gniazda odpowiednie komunikaty diagnostyczne dmesg potwierdzą 

prawidłową inicjację sprzętową oraz gotowość urządzenia USB do pracy. 

Modyfikacja ta jest stosunkowo atrakcyjna z uwagi na wygodę oraz dużą kompatybilność 

z różnymi urządzeniami USB – do portu USB można podpiąć zarówno dysk flash USB, dysk 

HDD, czytnik kart pamięci czy urządzenie kompozytowe jak modem 3G. Rozwiązanie to ma 

jednak swoje wady, do których należą wysoki stopień skomplikowania oraz wymagana 

precyzja podczas prac lutowniczych. 

Obsługa nośników SD/MMC 

Kolejnym sposobem na rozszerzenie magazynu danych dostępnego z poziomu OpenWRT jest 

dodanie obsługi wymiennych kart pamięci, a konkretniej tych wykonanych w standardzie 

SD/MMC. Istnieje możliwość wykorzystywania różnych typów nośników, jednak ich 

prawidłowa obsługa jest zależna od wersji systemu operacyjnego zainstalowanej w routerze 

oraz wykorzystywanego sterownika. 

Sprzętowa obsługa kart jest realizowana dzięki wykorzystaniu portów GPIO (z ang. General 

Purpose Input Output) chipsetu urządzenia WRT54G, które należy wyprowadzić z płyty 

głównej np. za pomocą przewodów. Pozwala to na komunikację z kartą za pośrednictwem 

odpowiedniej konfiguracji sprzętowo-programowej; w celu uzyskania dostępu do karty należy 

podłączyć odpowiednie jej piny z wybranymi portami GPIO, a także dostarczyć zasilanie 

zgodnie ze standardem SD/MMC (3.3V, GND). 

Instalacji karty pamięci w urządzeniu można dokonać na kilka sposobów: poprzez wsunięcie 

jej w przygotowane złącze (nabyte lub własnoręcznie przygotowane gniazdo na karty), 

poprzez zamontowanie karty pamięci na stałe (przylutowanie kabli bezpośrednio do karty 

i osadzenie jej wewnątrz obudowy) lub zamontowanie na stałe adaptera kart SD – microSD 

i wsunięcie karty microSD w tak przygotowane gniazdo.  



31 

 

Główną zaletą modyfikacji wykorzystującej karty SD są niski koszt nośnika oraz małe 

skomplikowanie prac technicznych, a także (w niektórych, wyżej wspomnianych 

przypadkach) wymienność stosowanego magazynu,. Do wad należy zaliczyć stosunkowo 

niską objętość tak uzyskanej przestrzeni dla użytkownika (np. w porównaniu do dysków HDD 

podłączanych przez port USB) i średnią wydajność rozwiązania. 

Podsumowanie możliwych modyfikacji przedstawia tabela 5.2: 

Tabela 5.2 - Porównanie modyfikacji sprzętowych pozwalających na powiększenie magazynu danych 

systemu OpenWRT 

Modyfikacja Zalety Wady 

Montowany udział 

SMB 

- zerowy koszt modyfikacji 

- brak zmian w sprzęcie 

- niska wydajność 

- zależność od zewnętrznego 

urządzenia 

Magistrala USB - wysoka wydajność 

- szerokie zastosowanie 

- wygoda korzystania 

- wysoki stopień 

skomplikowania modyfikacji 

- potrzeba ingerencji 

w urządzenie 

SD-mod - niski koszt modyfikacji 

- możliwość łatwej wymiany 

nośnika z systemem 

 

- średnia wydajność 

- potrzeba ingerencji 

w urządzenie 

Źródło: Opracowanie własne 

Ostatnia z metod uzyskania dodatkowego magazynu danych jest zdecydowanie 

najkorzystniejsza ze względu na małe wymiary fizyczne samego nośnika, jego wymienność 

oraz niską cenę. Dodatkowo wymiary zewnętrzne urządzenia pozostają niezmienione 

(inaczej, niż w przypadku dysków podłączanych przez USB). Zakres prac prowadzonych przy 

projekcie nie wskazuje na tym etapie, aby wady rozwiązania miały jakikolwiek wpływ na 

funkcjonalność końcową budowanego systemu. 

5.4. SD-mod - realizacja 

Przed przystąpieniem do modyfikacji SD-mod należy całkowicie rozebrać router, aby uzyskać 

dostęp do płytki drukowanej, na której osadzone są wszystkie komponenty sprzętowe 

systemu. Istotną informacją jest fakt, iż obudowa urządzeń serii WRT54G zabezpieczona jest 

plombą producenta – już jej naruszenie w trakcie demontażu plastikowej osłony powoduje 

unieważnienie gwarancji. Zmiany wprowadzane w budowie modyfikowanego egzemplarza 

będą jednak na tyle duże, iż dystrybutor czy sprzedawca niezależnie od stanu firmowego 

zabezpieczenia i tak odmówi bezpłatnej wymiany czy naprawy sprzętu w razie jego 

uszkodzenia. 

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć w celu rozłożenia urządzenia jest wykręcenie obu 

anten znajdujących się z tyłu jednostki. Ich demontaż pozwoli na bezpieczne wysunięcie 

przedniego panelu routera. Aby tego dokonać należy pewnym ruchem pociągnąć za róg 
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panelu, jednocześnie drugą ręką przytrzymując pozostałą część obudowy. Z racji 

zatrzaskowego mechanizmu mocowania może zajść potrzeba użycia znacznej siły - jest to jak 

najbardziej bezpieczne dla całej konstrukcji. Pozbawione przedniej ściany urządzenie składa 

się z dwóch (górnej i dolnej) osłon; można je rozdzielić przesuwając je wzajemnie względem 

siebie, a następnie unosząc górny fragment. W wyniku tej czynności odsłonięciu ulegnie płyta 

główna, wciąż przymocowana do spodu urządzenia przy pomocy dwóch śrub typu Phillips 

(potocznie zwanych krzyżakowymi). Po wykręceniu śrub mocujących płytę możliwe będzie 

jej oddzielenie od podstawy poprzez wysunięcie jej z haków pozycjonujących. Po 

zakończeniu demontażu można będzie przejść do kolejnych czynności w ramach modyfikacji 

SD-mod. 

Istnieje wiele sposobów, w jakie można zapewnić kontakt styków karty pamięci 

z odpowiednimi pinami GPIO. W przypadku obecnej realizacji tej modyfikacji zdecydowano 

o wykorzystaniu adaptera kart microSD do standardu SD. Główną zaletą takiego wyboru jest 

fakt, iż powinno to znacznie obniżyć koszt zakupu dodatkowych elementów w porównaniu 

z wykorzystaniem zwykłego gniazda kart pamięci. Wynika to z faktu, iż adaptery microSD są 

zazwyczaj sprzedawane w komplecie z samą kartą microSD, a cena całego zestawu z racji 

popularności tego rodzaju nośnika jest bardzo niska. Dodatkowo kompaktowe wymiary 

adaptera pozwolą na zachowanie obrysu urządzenia w niezmienionej formie, zabezpieczając 

zarówno gniazdo, jak i nośnik przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi. 

W celu podłączenia adaptera (a tym samym umieszczonej w nim karty pamięci) do 

odpowiednich punktów na płycie głównej routera należy nanieść niewielką ilość spoiwa 

lutowniczego na wszystkie siedem wykorzystywanych styków SD. Następnie przy pomocy 

lutownicy należy do tak przygotowanych złączy przytwierdzić przewody sygnałowe – 

wykorzystano tu poszczególne żyły kabla ethernetowego, skrętki. Wymagana długość 

poszczególnych przewodów waha się w zależności od punktu przytwierdzenia na płytce 

drukowanej oraz miejsca montażu adaptera, nie przekracza ona jednak 20 cm. 

Po przygotowaniu adaptera wraz z przewodami sygnałowymi należy połączyć styki karty 

pamięci z odpowiednimi pinami na płycie głównej WRT54GL. Poniżej przedstawiono 

schematyczny rysunek 5.3 przedstawiający kartę SD wraz ze wskazanymi, ponumerowanymi 

stykami. 

 

Rysunek 5.3 - Schemat styków karty w standardzie SD 

Źródło: Opracowanie własne 

Przyporządkowanie pinów płyty głównej urządzenia do poszczególnych styków karty SD 

pracującej z szyną SPI (ang. Serial Peripheral Interface, wspierany przez większość 

mikrokontrolerów) przedstawia tabela 5.3: 
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Tabela 5.3 - Przyporządkowanie pinów płyty głównej WRT54GL do styków karty SD 

Numer 

styku 

Oznaczenie Funkcja Podłączenie Lokalizacja na płycie 

1 CS Card Select GPIO7 Prawa nóżka LEDC7 

2 DI Data In GPIO2 Pin po prawej stronie LEDC11 

3 VSS Negative Power GND Pin 4 JP1 

4 VDD Positive Power 3.3V Pin2 JP2 

5 CLK Clock GPIO3 Pin po prawej stronie LEDC10 

6 VSS2 Secondary Negative 

Power 

GND Pin 6 JP1 

7 DO Data Out GPIO4 Prawa nóżka SW3 

8 NC Niewykorzystywany N/D  

9 NC Niewykorzystywany N/D  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.jbprojects.net/articles/wrt54gl_mods/ (31.10.2012), 

Kingmax Digital Inc. SD Card Specification v1.1 

Aby lepiej zobrazować umiejscowienie poszczególnych pinów, poniżej zostaje przedstawiony 

schematyczny diagram (rys. 5.4) płyty głównej routera WRT54GL użytego do budowy 

systemu wraz z przybliżoną lokalizacją pinów na płycie: 
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Rysunek 5.4: - Schemat graficzny podłączenia styków karty SD 

Źródło: Opracowanie własne 

Po wykonaniu prac lutowniczych należy sprawdzić jakość połączenia styków z odpowiednimi 

pinami przy użyciu miernika rezystancji. Jeśli nie ma zastrzeżeń co do przewodności sygnału, 

należy przystąpić do mocowania adaptera SD w wybranym miejscu w urządzeniu. 

W przypadku tego projektu adapter został przyklejony cyjanoakrylatem do wbudowanego 

przełącznika sieciowego w taki sposób, aby otwór na wsunięcie karty microSD wystawał 

z tyłu odpowiednio wyciętej obudowy, umożliwiając instalację nośnika bez każdorazowego 

rozbierania routera. Po upewnieniu się, że spojenie jest wystarczająco mocne, aby móc 

swobodnie wymieniać karty, należy wykonać w osłonie miejsce na adapter (można tego 

dokonać pilnikiem lub specjalną wyrzynarką do tworzyw sztucznych) i złożyć urządzenie 

w całość. 

Kolejnym krokiem w wykonaniu modyfikacji SD-mod jest zapewnienie jej wsparcia od 

strony programowej. W tym celu należy w OpenWRT zainstalować moduł odpowiedzialny za 

system plików, jaki będziemy wykorzystywać w pracy z kartą (vfat dla FAT16/32, ext2, ext3 

itd.) oraz sterownik SD. W zależności od wersji systemu, pakiet ze sterownikiem może mieć 

różne nazwy: 

 kmod-broadcom-mmc dla edycji WhiteRussian i Kamikadze, 

 kmod-broadcom-sdhc dla edycji Backfire. 

Po zainstalowaniu odpowiedniego sterownika należy sprawdzić konfigurację portów GPIO 

w pliku /etc/sdcard.conf (listing 5.1): 
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Listing 5.1- Zawartość pliku /etc/sdcard.conf 

#=============================================================== 

# Configuration options for MM/SD card kernel module 

#=============================================================== 

# Partition to mount and mountpoint. The mountpoint is created if it does not 

# exist. Comment out if you do not want the init script to mount a partition. 

partition=1 

#mountpoint=/mnt/sd1 

# SD/MM card contact to GPIO pin mapping - set to match your connections 

cs=7 

clk=3 

din=2 

dout=4 

# Major number to assign to sdhc device - 0 = assign dynamically 

major=0 

# Maximum number of sectors to cluster into one io request 

# Don't set this number too high if you expect a fair amount of concurrent io 

maxsec=32 

 

# Maximum number of blocks kernel driver can read ahead 

rahead=2 

 

# Control debugging output - a bit mask. 

# Add together values for debugging you wish to enable. 

#   1 = card initialization 

#   2 = device open 

#   4 = device release 

#   8 = check media change 

#  16 = revalidate requests 

#  32 = io requests 

#  64 = ioctl requests 

# 128 = report card busy clock cycles 

# Be sure the sdhc module is unloaded before changing this value 

# You may have to reboot between enabling/disabling debugging 

dbg=1 
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Prawidłowe ustawienie portów jest istotne ze względu na fakt, iż jeszcze przed załadowaniem 

sterownika należy wyłączyć monitorowanie wykorzystywanych portów GPIO przez moduł 

diag. Ewentualne błędy w pliku konfiguracyjnym spowodują problemy z uruchomieniem 

modułu SD. Jeśli porty wskazane w pliku konfiguracyjnym są zgodne z przeprowadzoną 

realizacją SD-mod, należy umieścić kartę pamięci w adapterze i upewnić się, że OpenWRT 

wspiera system plików, w jakim sformatowane są partycje utworzone na karcie pamięci. 

W tym celu należy wykonać polecenie #lsmod powodujące wyświetlenie listy aktywnych 

modułów. Przykładowy wyciąg z wyników wykonania polecenia lsmod przedstawia listing 

5.2: 

 

Listing 5.2 - Wynik wykonania polecenia lsmod 

Jeśli na liście załadowanych modułów brakuje tego odpowiedzialnego za wybrany system 

plików, należy go zainstalować z właściwego repozytorium pakietów OpenWRT i załadować 

do pamięci urządzenia. Instalator pakietów opkg sam dokona modyfikacji w skryptach 

startowych tak, aby moduł był ładowany przy każdym rozruchu systemu. 

Ostatecznie można uruchomić sterownik SD poprzez wykonanie polecenia: 

#/etc/init.d/sdhc start 

Prawidłowe załadowanie modułu odpowiedzialnego za obsługę kart SD potwierdzą 

wiadomości diagnostyczne dmesg pochodzące z logu systemu. Kolejność wykonania i 

rezultaty komend powinny być zgodne z przebiegiem procedury inicjalizacji karty SD w 

trybie SPI opisanym w SD Specifications [13, s. 115]. Przykładowy wyciąg z przebiegu 

procesu inicjalizacji, jaki można obserwować w logu systemowym zaprezentowano na 

listingu 5.3: 

root@OpenWrt:~# lsmod 

Module                   Size    Used by     Tainted: P 

vfat                   11340   0 

fat                     34448  0 vfat 

ext2                    40720   0 

ext3                    71436   0 

jbd                     51152   0 ext3 

sdhcd                   23952   0 
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Listing 5.3 - Wyciąg z logu dmesg 

Jeśli inicjalizacja przebiegła pomyślnie, można dodać sdhc do listy modułów startujących 

wraz z uruchomieniem OpenWRT. W tym celu należy wykonać polecenie: 

#/etc/init.d/sdcard enable 

5.5. Przygotowanie niestandardowego obrazu OpenWRT 

W aktualnie dostępnych wersjach OpenWRT wiele z modyfikacji przeprowadzanych 

w obrębie składników systemu operacyjnego musi być dokonywana nie w samym systemie, 

a za pośrednictwem plików konfiguracyjnych oraz modułów oprogramowania umieszczanych 

w obrazie systemu przeznaczonym do zainstalowania w pamięci urządzenia WRT54G. 

Wymusza to na administratorze systemu potrzebę wcześniejszego pełnego określenia 

zakładanej funkcjonalności systemu lub wielokrotnego wgrywania kolejnych wersji obrazu 

systemu do urządzenia w celu uwzględnienia wymaganych poprawek w konfiguracji. 

Istnieje kilka metod przygotowania niestandardowego obrazu systemu OpenWRT w formacie 

możliwym do umieszczenia w pamięci urządzenia, opisanych w OpenWRT Wiki [14]. Dwie 

z najpopularniej używanych procedur, polegające na wykorzystaniu kompilacji skrośnej 

w celu generowania pliku .bin do umieszczenia w pamięci urządzeń serii WRT, zostaną 

przedstawione w kolejnych akapitach. 

[INF] sdhc: Version: 2.0.2  Parms: major=0 din=2 dout=4 clk=3 cs=7 maxsec=32 rah                       

ead=2 dbg=0001 

[DBG] sdhc: init: power on/insertion initialization... 

[DBG] sdhc: init: CMD0 - reset... 

[DBG] sdhc: init SD: CMD8 - CIC voltage range check... 

[DBG] sdhc: init SD: CMD58 - OCR voltage range check... 

[DBG] sdhc: init SD: ACMD41 - card initialization... 

[DBG] sdhc: init SD: CMD58 - Card Capacity Status check... 

[DBG] sdhc: init SD: CMD10 - Card Identification Register read... 

[DBG] sdhc: init SD: CMD9 - Card Specific Data read... 

[DBG] sdhc: init SD: ACMD51 - SD Config Register read... 

[INF] sdhc: SD Card detected & initialized 

[DBG] sdhc: init - CMD16 - set 512 byte blocksize... 

[INF] sdhc: Assigned dynamic major number 254 

Partition check: 

 /dev/sdcard: p1 p2 

[INF] sdhc: Module loaded 
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Kreator obrazów 

Osoby, którym z różnych względów nie odpowiada wykorzystanie gotowych obrazów 

OpenWRT przygotowanych w ramach oficjalnych cykli wydawniczych, a jednocześnie nie 

chcą same przechodzić przez cały proces kompilacji, mogą użyć Kreatora obrazów 

OpenWRT. Jest to narzędzie bazujące na GNU Make, uruchamiane z poziomu konsoli, 

umożliwiające tworzenie obrazów systemu poprzez dodawanie własnych modułów i plików 

do standardowego obrazu OpenWRT. 

Główne powody, które przemawiają za użyciem Kreatora obrazów w celu przygotowania 

własnego pliku .bin to: 

- prostota użycia, 

- prekonfiguracja obrazu poprzez „wstrzykiwanie” plików konfiguracyjnych, co pozwala na 

ograniczenie ilości pracy związanej z przygotowaniem do pracy wielu identycznych urządzeń, 

- minimalizacja objętości obrazów poprzez wykluczanie z obrazu niepotrzebnych paczek, 

- możliwość umieszczenia paczek z modułami bezpośrednio w systemie plików SquashFS, co 

minimalizuje zużycie pamięci urządzenia. 

Po pobraniu z poziomu systemu Linux Kreatora obrazów ze strony projektu OpenWRT nie 

jest wymagana żadna konfiguracja środowiska – można natychmiast tworzyć własne obrazy. 

Obraz w formie pliku .bin tworzy się za pomocą komendy make. Przykładowa komenda make 

zostaje przedstawiona poniżej: 

make image PROFILE=Broadcom PACKAGES="kmod-ext2 kmod-ext3 kmod-vfat" 

FILES=files/ 

W momencie wywołania Kreatora należy w zmiennej PROFILE wskazać profil, który będzie 

bazą dla własnego obrazu. Nazwy standardowych profili są zbieżne z nazwami platform, na 

których można umieszczać OpenWRT. Każdy profil charakteryzuje się pewnym 

podstawowym zbiorem modułów, który pozwoli na możliwie pełne wykorzystywanie 

funkcjonalności sprzętowych urządzenia tuż po instalacji wytworzonego przy jego pomocy 

obrazu. Istnieje możliwość definiowania własnych profili poprzez utworzenie nowego pliku 

.mk w odpowiednim katalogu profiles. Przykładowa definicja generycznego profilu dla 

urządzeń opartych na chipsecie z rodziny Broadcom BCM947 zostaje przedstawiona poniżej 

w listingu 5.4: 
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Listing 5.4 - Definicja nowego profilu w kreatorze obrazów OpenWRT 

Definicja nowego profilu Kreatora obrazów składa się z: 

- definicji identyfikatora (w tym przypadku Broadcom), 

- definicji nazwy, 

- listy modułów do uwzględnienia w tworzonym obrazie, 

- opisu szczegółowego. 

Paczki z modułami można także umieszczać w pliku .bin poprzez jawne wyspecyfikowanie 

ich skróconych nazw. Nazwy te podaje się jako parametr PACKAGES w komendzie 

tworzącej obraz. Kreator obrazów daje też możliwość wykluczenia paczek standardowo 

znajdujących się w obrazie poprzez umieszczenie prefiksu – (znak minus) przed nazwą paczki 

przeznaczonej do usunięcia. 

Kreator pozwala także na „wstrzyknięcie” dowolnych plików/katalogów w trakcie tworzenia 

obrazu. Jeśli któryś z plików już obecnych w systemie OpenWRT posiada identyczną nazwę, 

zostanie on zastąpiony plikiem wskazanym przez użytkownika. Jest to szczególnie wygodne 

w przypadku potrzeby nadpisania domyślnej konfiguracji urządzenia jeszcze przed 

pierwszym uruchomieniem po instalacji obrazu. 

OpenWRT Buildroot 

OpenWRT Buildroot to kolejne po Kreatorze obrazów narzędzie bazujące na GNU Make, 

które pozwala na generowanie własnych obrazów OpenWRT. Nazwa pochodzi od 

wykorzystywanego tu projektu Buildroot, który wg twórców [15] w założeniach miał ułatwić 

tworzenie systemów Linuxowych przeznaczonych dla urządzeń typu embedded. Osiągnięto to 

głównie poprzez udostępnienie graficznego interfejsu użytkownika oraz automatyzację 

procesów związanych z kompilacją. Ponieważ OpenWRT Buildroot powstał z myślą 

o programistach, posiada on ogromne możliwości konfiguracji. Mimo to, dzięki swojej 

prostocie może on być z powodzeniem używany do szybkiego i wygodnego tworzenia 

obrazów systemu wg opisu przedstawionego w kolejnych akapitach. 

Przed pierwszym użyciem OpenWRT Buildroot należy zainstalować i skonfigurować 

środowisko pracy. Głównym komponentem używanym w Buildroot jest narzędzie Subversion 

define Profile/Broadcom 

  NAME:=Generic, Broadcom WiFi (default) 

  PACKAGES:=kmod-brcm-wl wlc nas kmod-wlcompat 

endef 

 

define Profile/Broadcom/Description 

 Default package set compatible with most BCM947xx hardware 

endef 

$(eval $(call Profile,Broadcom)) 



40 

 

(w skrócie SVN). Narzędzie to należy zainstalować pod dowolną dystrybucją GNU/Linux 

wraz z dodatkiem build tools. Następnie z poziomu narzędzia SVN należy pobrać kod 

źródłowy OpenWRT w wersji stabilnej bądź rozwojowej. 

Po pobraniu źródeł projektu OpenWRT należy ustalić, jakiego rodzaju paczek 

oprogramowania brakuje w konfigurowanym środowisku. Najprostszą i najdokładniejszą 

metodą jest próbne wykonanie polecenia make menuconfig, w wyniku którego system zwróci 

nazwy wszystkich paczek, które są wymagane do uruchomienia OpenWRT Buildroot. 

Brakujące pakiety należy zainstalować za pomocą menadżera pakietów wykorzystywanej 

dystrybucji Linuxa, w razie potrzeby posiłkując się udostępnioną tabelą wymaganych 

generycznych pakietów i ich korespondujących nazw w poszczególnych rodzinach systemów 

Linuxowych. 

Należy w tym miejscu przytoczyć charakterystyczną dla projektu OpenWRT budowę 

skryptów wykonywalnych wykorzystujących wiele dodatkowych narzędzi; skutkować to 

może problemami w środowiskach, w których podstawowe programy systemowe zostały 

skonfigurowane w nietypowy sposób przez użytkownika, np. poprzez niektóre opcje 

programu grep lub sed. Problem został opisany szerzej w poradniku OpenWRT Wiki 

Buildroot Usage [16]. 

5.6. ExtRoot 

ExtRoot to wspólna nazwa technik pozwalających na umieszczenie katalogu głównego 

dystrybucji OpenWRT w zewnętrznej lokalizacji względem wbudowanej pamięci (ang. 

external root). Nie jest tu istotne, jakiego rodzaju medium będzie używane do 

przechowywania danych: może to być dysk USB, udział sieciowy lub karta pamięci. 

Szczegóły możliwych scenariuszy konfiguracji mechanizmu rozruchu oraz ich 

przykładowych zastosowań opisuje Karim Yaghmour w [17, ss. 48-51]. Możliwości 

umieszczenia katalogu głównego w innych lokalizacjach są jednak często ograniczone przez 

funkcjonalność bootloadera – niskopoziomowego oprogramowania odpowiedzialnego za 

inicjalizację sprzętową urządzenia, a następnie uruchomienie jądra i przekazanie sterowania 

do systemu operacyjnego. W większości przypadków do modyfikacji ExtRoot wykorzystuje 

się dyski flash USB lub karty pamięci, ze względu na niski pobór energii. 

Jak wspomniano w punkcie 5.4.1, OpenWRT Wiki opisuje dwie rodziny technik ExtRoot 

[17]: pivot-overlay (znane wcześniej jako external overlay) oraz pivot-root (external root; 

teraz pod tym pojęciem kryją się oba sposoby). Podstawowa różnica pomiędzy obiema 

propozycjami to zakres danych, które zostają przeniesione na zewnętrzny nośnik. 

W przypadku pivot-overlay na zewnątrz umieszcza się jedynie partycję w systemie plików 

jffs (czyli warstwę zapisywalną struktury pamięci OpenWRT). Jest to wystarczające, aby 

umożliwić zapisywanie wszelkich modyfikacji danych poza urządzeniem aż do maksymalnej 

pojemności partycji goszczącej overlay. 

Drugim sposobem na dokonanie modyfikacji ExtRoot jest pivot-root, gdzie do zewnętrznej 

lokalizacji wynosi się zarówno obszar zapisywalny jffs, jak i gałąź SquashFS (czyli /rom). 

Rozwiązanie takie nie jest jednak popularne i stosuje się je jedynie w konkretnych 

przypadkach, co wynika z faktu, iż pivot-root wymaga nieco więcej zmian w przebiegu 

uruchamiania systemu operacyjnego oraz uzależnia jego działanie od stałego dostępu do 

lokalizacji zewnętrznej. Dodatkowo przechowywanie całości systemu na zewnętrznym 

nośniku może powodować pewne problemy wydajnościowe w związku z inną metodą 

dostępu do plików, realizowaną poprzez zewnętrzny względem mikroprocesora kontroler. 

Szczegółowe porównanie obu technik zawiera poniższa tabela 5.4: 
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Tabela 5.4 - Porównanie technik ExtRoot 

 Pivot-overlay Pivot-root 

Obszar przechowywany na 

zewnętrznym nośniku 

jffs – partycja overlay jffs – partycja overlay 

SquashFS – partycja root 

Zalety Prostsza konfiguracja 

 

Prostsze operacje 

Wady Mniejsza wydajność – 

operacje zapisu i odczytu 

zapisanych plików 

dokonywane na 

zewnętrznym nośniku 

Mała wydajność – wszystkie 

operacje zapisu i odczytu 

dokonywane na 

zewnętrznym nośniku 

Źródło: Opracowanie własne 

Przygotowanie nośnika 

W celu użycia nośnika pamięci jako zewnętrznego magazynu danych w modyfikacji ExtRoot 

należy go odpowiednio przygotować; główne zadania konfiguracyjne, jakie należy podjąć to 

wydzielenie partycji systemowej w przestrzeni dyskowej nośnika oraz sformatowanie jej 

w systemie plików dostępnym z poziomu OpenWRT. Polecane są tu szczególnie ext2 lub 

ext3, które bardzo dobrze współpracują z systemem operacyjnym. Przygotowany nośnik 

należy następnie przetestować montując go w jeszcze niezmodyfikowanym środowisku 

i sprawdzając możliwości zapisu/odczytu danych. Jeśli nośnik pracuje prawidłowo w takiej 

postaci, nie należy spodziewać się problemów z jego działaniem w późniejszej, bardziej 

zaawansowanej konfiguracji systemu. 

Przygotowanie systemu – konfiguracja w WRT54G z wykorzystaniem nośnika SD 

Modyfikacji ExtRoot można wg oficjalnych informacji opublikowanych w OpenWRT Wiki 

[18] dokonać w dowolnym momencie - wystarczy zainstalować odpowiednie pakiety oraz 

dokonać zmian w plikach konfiguracyjnych systemu. W przypadku urządzeń serii WRT54G 

pracujących pod kontrola nowszych edycji OpenWRT (od Backfire 10.03 wzwyż) pozytywne 

wyniki daje jednak wyłącznie uprzednie przygotowanie obrazu już zawierającego 

wkompilowane paczki i pliki konfiguracyjne. Taki obraz należy zainstalować w pamięci 

urządzenia, następnie przygotować nośnik zewnętrzny i skopiować na niego zawartość 

partycji overlay. 

W tabeli 5.5 przedstawiono listę pakietów, które są wymagane do wprowadzenia modyfikacji 

ExtRoot opartej na karcie SD/MMC wraz z wyjaśnieniem pełnionej funkcji: 
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Tabela 5.5 - Lista pakietów wymaganych dla modyfikacji ExtRoot 

Nazwa pakietu Opis 

block-extroot Właściwy pakiet dający możliwość umieszczenia korzenia 

systemu plików w lokalizacji innej niż partycja jffs 

w pamięci urządzenia, tzn. obszarze pamięci urządzenia 

typu blokowego. Pakiet opiera się na zmodyfikowanych 

skryptach preinit oraz firstboot. Uwaga: w edycjach 

OpenWRT (wykorzystujących system plików SquashFS 

montowany jako /rom) pakiet ten nie może zostać 

doinstalowany, a musi zostać wkompilowany w obraz 

systemu. 

block-mount Zestaw skryptów umożliwiających automatyczne 

montowanie i sprawdzenie partycji urządzeń typu 

blokowego w czasie rozruchu systemu. 

block-hotplug Zestaw skryptów pozwalających na automatyczne 

montowanie i sprawdzenie partycji urządzeń typu 

blokowego w momencie podłączenia urządzenia. 

hotplug2 Stworzony dla potrzeb systemów wbudowanych pakiet 

oprogramowania obsługujący podłączane/odłączane 

urządzenia. Umożliwia on tworzenie reguł w oparciu 

o zdarzenia uevents pochodzące z jądra systemu; 

w momencie spełnienia warunku reguły następuje 

załadowanie odpowiedniego modułu, np. sterownika. 

kmod-broadcom-sdhc Linuksowy sterownik obsługujący modyfikację MMC/SD 

przeznaczony dla urządzeń serii WRT54G. Wspiera 

zarówno karty standardowe, jak i typu HC (wysokiej 

pojemności, ang. High Capacity). Sterownik może 

pracować także w niektórych urządzeniach spoza rodziny 

WRT54G, bazujących na chipsecie Broadcom. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://wiki.openwrt.org/doc/howto/extroot 

Tabela 5.6 przedstawia natomiast listę paczek, które, choć opcjonalne, mogą być przydatne 

w realizacji ExtRoot, wraz z krótkimi opisami wnoszonej przez nie funkcjonalności: 
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Tabela 5.6 - Lista pakietów opcjonalnych dla modyfikacji ExtRoot 

Nazwa pakietu Opis 

kmod-fs-ext2 Moduł obsługujący system plików ext2. 

kmod-fs-ext3 Moduł obsługujący system plików ext3. 

kmod-fs-vfat Moduł obsługujący systemy plików FAT16 i FAT32. 

e2fsprogs Pakiet użytecznych narzędzi do obsługi systemów plików, wspierający 

ext2, ext3, ext4. 

fdisk Narzędzie do zarządzania tablicami partycji w systemach linuksowych. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://wiki.openwrt.org/doc/howto/extroot 

Pomimo, iż jedynie w przypadku części pakietów muszą one być wkompilowane w obraz 

systemu, dobrą praktyką jest umieszczenie wszystkich wybranych paczek oprogramowania 

w przygotowywanym obrazie. Pozwala to na zaoszczędzenie miejsca w pamięci urządzenia 

(SquashFS jest wydajniejszy pod względem zarządzania pamięcią niż JFFS), a także 

zapewnia pełną, zamierzoną funkcjonalność systemu w przypadku uruchomienia go bez 

nośnika zewnętrznego. Cecha ta wynika z faktu, iż w przypadku braku dostępu do urządzenia 

(a więc i partycji przeznaczonej do zamontowania jako /overlay), OpenWRT pomija 

w procesie rozruchu linię pliku konfiguracyjnego fstab, w której zapisano żądanie 

montowania ExtRoot, wykonując standardowy rozruch jak sprzed modyfikacji. 

Podobnie pamiętać należy o umieszczeniu w obrazie systemu plików konfiguracyjnych. 

Tylko jednolita konfiguracja oparta zarówno na zainstalowanych pakietach, jak i ich plikach 

konfiguracyjnych pozwoli na rozruch urządzenia z uwzględnieniem nałożonej partycji 

/overlay z zewnętrznego nośnika. 

Wśród plików konfiguracyjnych najbardziej istotne informacje z punktu widzenia 

modyfikacji zawarte są w przytoczonym poniżej w listingu 5.4 pliku /etc/config/fstab. 

 

Listing 5.5 - Zawartość pliku /etc/config/fstab definiująca  punkt montowania ExtRoot 

config mount 

        option device        /dev/sdcard/sd1 

        option fstype        ext2 

        option options       rw,sync 

        option enabled       1 

        option enabled_fsck  0 

        option is_rootfs     1 
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Plik /etc/config/fstab zawiera statyczną definicję partycji, które powinny zostać zamontowane 

w czasie rozruchu systemu. W celu użycia fstab do automatycznego montowania zasobów 

należy zainstalować najpierw pakiet block-mount. Każda sekcja rozpoczynająca się od config 

mount definiuje osobny system plików, który ma zostać zamontowany. System plików musi 

być odpowiednio sformatowany przed zamontowaniem w systemie. Poszczególne parametry 

(nazywane w pliku fstab opcjami) przedstawione powyżej oznaczają: 

device – oznacza urządzenie (lub jego konkretną partycję), które ma zostać zamontowane, 

fstype – rodzaj systemu plików, w jakim sformatowane jest urządzenie (partycja), 

options – dodatkowe parametry używane w czasie montowania systemu plików, 

enabled – przełącznik włączający/wyłączający sekcję config mount, 

enabled_fsck – przełącznik włączający/wyłączający automatyczne skanowanie systemu 

plików w poszukiwaniu błędów, 

is_rootfs – oznaczenie, czy montowany system plików ma być wykorzystywany jako overlay 

w OpenWRT; przełącznik ten wg OpenWRT Wiki [18] został porzucony w kolejnych 

edycjach rozwojowych na rzecz wpisu option target /overlay. 

Plik /lib/preinit/00_extroot.conf, pomimo swojej małej objętości, zawiera bardzo istotny wpis 

dotyczący czasu, jaki jądro systemu będzie oczekiwać na zamontowanie systemu plików 

wskazanego jako rootfs: 

extroot_settle_time="60" 

Zbyt krótki czas zarezerwowany dla mechanizmu fstab może spowodować uruchomienie 

OpenWRT w niezmodyfikowanej konfiguracji, co zostało opisane w jednym z postów 

oficjalnego forum OpenWRT [19]. 

Skopiowanie aktualnej zawartości overlay na zewnętrzny nośnik 

Po przygotowaniu i zainstalowaniu obrazu systemu uwzględniającego modyfikację ExtRoot 

należy skopiować na uprzednio przygotowany nośnik zawartość obecnej partycji overlay 

(JFFS2). Można dokonać tego za pomocą polecenia po uprzednim (tymczasowym, ręcznym) 

zamontowaniu partycji w OpenWRT: 

tar -C /overlay -cvf - . | tar -C /mnt/sd1 -xf - 

Podsumowanie 

Modyfikacja ExtRoot znacznie zwiększa możliwości urządzenia, którego jednym z głównych 

ograniczeń była mała objętość pamięci. Po jej dokonaniu ilość danych, do jakich urządzenie 

ma bezpośredni dostęp wzrasta wielokrotnie. Otwiera to przed użytkownikiem systemu nowe 

rozwiązania, o których nie można było myśleć w przypadku pierwotnej specyfikacji. 

Jednym z poważniejszych ograniczeń w przypadku zastosowania ExtRoot jest wydajność 

takiego rozwiązania, zależna od wielu czynników, między innymi rodzaju operacji, typu 

zastosowanego nośnika czy nawet jakości prac lutowniczych w trakcie przeprowadzania 

modyfikacji SD-mod. 

Dodatkowo zachowanie mechanizmu ExtRoot zmienia się w kolejnych edycjach OpenWRT; 

z reguły konfiguracja dokonana w jednej wersji systemu jest nieprzenośna na inną. Trzeba to 

mieć w szczególności na uwadze w przypadku wersji rozwojowych, gdzie zmiany w obsłudze 

tej modyfikacji mogą mieć miejsce wielokrotnie w ciągu roku. 
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5.7. SWAP 

W przypadku pracy z systemem wbudowanym, jakim jest urządzenie WRT54GL wraz ze 

swoim oprogramowaniem, istotne jest, aby cały czas mieć na uwadze ograniczone zasoby, 

jakimi można dysponować. Jednym z przykładowych zasobów systemowych, który jest 

niezbędny ze względu na możliwość uruchomienia niektórych komponentów programowych 

oraz wydajności ich działania jest pamięć operacyjna. W przypadku jej części, pamięci RAM, 

w systemach typu unixowego istnieje mechanizm umożliwiający stosowanie partycji 

wymiany do tymczasowego przechowywania danych w momencie, gdy ich rozmiar wykracza 

poza dostępny w danym momencie obszar RAM. W szczególności wykorzystywanie 

mechanizmu swap jest opłacalne w przypadku, gdy w trakcie pracy systemu część danych 

przechowywana w pamięci wykorzystywana jest w istocie znacznie rzadziej, niż inne. 

Konfiguracja mechanizmu swap jest bardzo ważna dla tworzonego projektu systemu z uwagi 

na mnogość komponentów, które składają się na gotowe rozwiązanie, oraz bardzo 

ograniczoną ilość dostępnej pamięci RAM w przypadku routera WRT54GL. Stąd istnieje 

rzeczywista potrzeba prawidłowego utworzenia, udostępnienia oraz późniejszego 

zagospodarowania partycji wymiany dla OpenWRT. Kluczowe jest także umiejętne 

określenie rozmiaru partycji wymiany w odniesieniu do bazowej wielkości pamięci RAM. W 

OpenWRT Wiki przytoczono także argument czasu dostępu [20], który w przypadku 

wykorzystania karty SD jako nośnika partycji SWAP może być zbyt wysoki dla niektórych 

zastosowań. W kontekście rozważanego urządzenia typu wbudowanego wystarczający 

rozmiar partycji zawiera się pomiędzy jednokrotną, a dwukrotną wielkością zainstalowanej 

pamięci RAM, w zależności od szczegółowego planu wykorzystania usług systemowych.  

Przygotowanie partycji swap jest stosunkowo łatwe i ogranicza się do wydzielenia 

odpowiedniego obszaru na wykorzystywanej karcie pamięci oraz oznaczeniu go jako 

możliwego do wykorzystania w formie przestrzeni wymiany. Można tego dokonać zarówno 

z poziomu OpenWRT, wykorzystując paczkę swap-utils i dostępne w jej ramach polecenie 

mkswap, lub za pośrednictwem innych narzędzi - partycjonerów. Gotową partycję wymiany 

należy udostępnić systemowi operacyjnemu bądź ręcznie za pomocą polecenia swapon 

również dostępnego w pakiecie swap-utils, lub automatycznie, poprzez umieszczenie 

poniższych sekcji w pliku /etc/config/fstab z uwzględnieniem ścieżki dostępy do partycji 

wymiany. Drugi ze sposobów został zilustrowany w listingu 5.5: 

 

Listing 5.6 - Zawartość pliku /etc/config/fstab definiująca partycję wymiany 

W sekcji config global autoswap parametr from_fstab odgórnie określa, czy należy montować 

partycje wymiany określone w pliku /etc/config/fstab, a parametr anon_swap dotyczy 

automatycznego montowania pozostałych partycji wymiany niezdefiniowanych 

config global autoswap 

 option from_fstab 1 

 option anon_swap 0 

config swap 

 option device /dev/sdcard/part2 

 option enabled 1 
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w następujących po nim sekcjach config swap . Każda z sekcji config swap określa z kolei 

partycję wymiany, która ma zostać aktywowana podczas rozruchu systemu. 

6. Definicja i specyfikacja wymagań. 

W początkowym etapie pracy nad rozwojem projektu przeprowadzono wstępną analizę 

funkcjonalności oczekiwanych od gotowego systemu. W jej skład weszły przegląd obecnego 

stanu wiedzy w dziedzinie, wywiad z przyszłymi użytkownikami systemu oraz analiza 

możliwości sprzętowo-programowych aktualnie oferowanych urządzeń. Zebrane informacje 

posłużą do zbudowania listy (czyli zdefiniowania oraz późniejszego wyspecyfikowania) 

wymagań, ale także pozwolą na krytyczne odniesienie się do gotowego projektu, wraz 

z weryfikacją rzeczywistej przydatności rozwiązania w docelowym środowisku użytkowania. 

6.1. Definicja wymagań 

6.1.1. Wywiad z udziałowcami 

Udziałowcy systemu, w rozumieniu osób lub grup osób mających jakikolwiek związek 

z produkcyjną wersją rozwiązania, stanowią ważne źródło wiedzy na temat oczekiwań 

stawianych przed tworzonym projektem. Ostatecznie, jako przyszli beneficjenci to głównie 

udziałowcy systemu zweryfikują go pod kątem użyteczności i zdecydują o jego ewentualnym 

sukcesie. Dobrą praktyką wydaje się być zatem zaangażowanie udziałowców w procesie 

definiowania wymagań. W przypadku omawianego projektu wszelkie prace rozwojowe 

zostały poprzedzone wywiadem przeprowadzonym wśród przedstawicieli potencjalnych 

odbiorców gotowego systemu. Użytkownicy, którzy wypowiadali się na temat żądanej 

funkcjonalności reprezentowali różny poziom znajomości zagadnienia, także od strony 

technicznej realizacji projektu. Poskutkowało to stworzeniem listy wymagań o szerokim 

przekroju tematycznym, od ogólnych cech systemu po niezbyt szczegółowe kwestie 

implementacyjne. Poniżej przedstawiona zostaje tabela 6.1 – opracowanie kwestionariusza 

z udziałowcami: 
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Tabela 6.1 - Opracowanie kwestionariusza z udziałowcami 

RQ1 Prostota: system powinien pozwalać na uzyskanie dostępu do sieci w najprostszy 

możliwy sposób. 

RQ2 Jednoczesna wielosesyjność: system powinien pozwalać na uzyskanie dostępu do 

sieci dla wielu użytkowników jednocześnie. 

RQ3 Przezroczystość: system powinien pracować w sposób niezauważalny dla 

użytkownika po wykonaniu pierwszego logowania w sesji. 

RQ4 Ergonomia: system powinien udostępniać wygodny i schludny interfejs zarówno 

dla administratora, jak i standardowego użytkownika. 

RQ5 Dostęp do informacji na temat stanu połączenia: system powinien, na żądanie, 

udostępniać informacje na temat stanu bieżącego połączenia, w przypadku 

użytkownika standardowego, oraz wszystkich połączeń, w przypadku 

administratora systemu. 

RQ6 Niska cena: system powinien być możliwie tani w budowie tak, aby maksymalnie 

zwiększyć grono potencjalnych odbiorców. W idealnym przypadku system 

powinien powstać w oparciu o całkowicie darmowe komponenty. 

RQ7 Filtrowanie ruchu: system powinien zapewniać możliwość filtrowania ruchu 

sieciowego w oparciu o ustalone reguły przetwarzania. 

RQ8 Kompaktowość: system powinien pracować na jednym, powszechnie dostępnym 

urządzeniu. 

Źródło: Opracowanie własne 

6.1.2. Aktorzy 

W tworzonym systemie wyróżnić można dwóch aktorów różniących się między sobą rolami, 

obowiązkami oraz metodami dostępu do systemu. Obydwaj aktorzy ze względów 

wydajnościowych oraz w związku z potrzebą optymalizacji zasobów współdzielą wszystkie 

komponenty systemu, wliczając w to instancję serwera stron webowych oraz silnik bazy 

danych. Główne różnice pomiędzy administratorem, a użytkownikiem standardowym 

widoczne są z perspektywy udostępnionych im funkcji; administrator posiada możliwość 

zmiany parametrów pracującego systemu poprzez opcje konfiguracyjne dostępne z poziomu 

panelu administracyjnego, takie jak dodawanie i usuwanie użytkowników, rozłączanie innych 

sesji, zmiany reguł automatycznych. Użytkownik natomiast może w ograniczony sposób 

kontrolować wyłącznie swoją sesję powstałą po wprowadzeniu do systemu swoich danych 

logowania; po uwierzytelnieniu użytkownik może sprawdzić obecny stan swojego połączenia, 

jak czas jego trwania czy warunki i ograniczenia, jakie zostały na niego nałożone przez 

administratora systemu. Szczegółowy spis przypadków użycia dla poszczególnych 

użytkowników przedstawiają diagramy przypadków użycia, a ich opisowe rozwinięcie wraz 

z przebiegiem zdarzeń zawarte jest w części pracy opisującej scenariusze przypadków użycia. 
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6.2. Diagramy przypadków użycia 

6.2.1. Administrator 

Poniżej na rys. 6.1 przedstawiono diagram przypadków użycia dla aktora Administrator. 

 

Rysunek 6.1 - Diagram przypadków użycia dla aktora Administrator 
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6.2.2. Użytkownik standardowy 

Poniżej przedstawiono diagram przypadków użycia dla aktora Użytkownik standardowy (rys. 

6.2). 

 

Rysunek 6.2 - Diagram przypadków użycia aktora Użytkownik standardowy 

6.3. Specyfikacja wymagań 

6.3.1. Wymagania funkcjonalne 

F1. System powinien zapewniać mechanizmy współdzielenia łącza pomiędzy użytkownikami. 

F2. Współdzielenie łącza powinno odbywać się w sposób kontrolowany, np. z możliwością 

blokady wybranych użytkowników. 

F3. System powinien rozróżniać poszczególnych użytkowników, np. poprzez 

przechowywanie oddzielnych profili. 

F4. System powinien oferować bezpieczny interfejs administracyjny dostępny wyłącznie 

z poziomu uprawnionego użytkownika, np. administratora. 

F5. System powinien oferować graficzny interfejs konfiguracyjny dostępny wyłącznie 

z poziomu uprawnionego administratora, np. rodzica. Interfejs ten służył by do obsługi 
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podstawowej funkcjonalności w trakcie pracy systemu, np. dodawanie, modyfikacja oraz 

usuwanie profili, zmiana hasła uwierzytelniania w sieci bezprzewodowej, itp. 

F6. System powinien na żądanie prezentować zalogowanemu użytkownikowi szczegóły 

dotyczące jego sesji, np. czas trwania sesji, liczniki przesłanych danych, pozostały czas do 

wygaśnięcia sesji. 

F7. System powinien prezentować zalogowanemu administratorowi listę aktywnych sesji, 

zawierającą możliwie szczegółowe informacje na temat każdej z nich. 

F8. System powinien zapewniać podstawowe mechanizmy monitorowania ruchu sieciowego, 

np. bieżącego użycia pasma. 

F9. System powinien oferować możliwość filtrowania i zarządzania ruchem sieciowym, np. 

w oparciu o adres URL itp. 

F10. System powinien umożliwiać administratorowi konfigurację połączenia dla wybranych 

urządzeń klienckich tak, aby pomijało ono wszelkie możliwe do nałożenia filtry 

i ograniczenia. 

F11. System powinien oferować możliwość kontroli czasu wykorzystywania łącza, np. 

blokowanie dostępu do sieci w wybranych godzinach, automatyczne rozłączanie połączeń po 

zadanym czasie. 

F12. System powinien udostępniać podstawowe informacje na temat uzyskiwania połączenia, 

zasad działania itp. Informacje te powinny być dostępne dla wszystkich użytkowników 

systemu, nawet przed wykonaniem uwierzytelnienia. 

6.3.2. Wymagania niefunkcjonalne 

NF1. System powinien pracować na pojedynczym, fizycznym urządzeniu (routerze). 

NF2. System powinien pracować w oparciu o ogólnie dostępnym systemie operacyjnym 

(alternatywnym oprogramowaniu). 

NF3. System powinien zostać zbudowany przy wykorzystaniu jedynie otwartych technologii. 

Preferowane jest licencjonowanie oparte o GNU General Public License, choć nie wyklucza 

się innych rodzajów otwartego licencjonowania. 

NF4. Oprogramowanie powinno pracować w środowisku o ograniczonych zasobach (czas 

pracy procesora, pamięć RAM oraz użytkownika). Dopuszczalne jest ewentualne rozszerzenie 

dostępnych zasobów z zachowaniem wymagania NF1. 

NF5. System powinien pracować niezauważalnie dla już uwierzytelnionego użytkownika 

standardowego, który posiada aktywną sesję. 

NF6. System powinien automatycznie prezentować ekran logowania użytkownikom, którzy 

nie mają w danym momencie aktywnej sesji. 

NF7. System nie powinien wymagać od użytkownika standardowego innych działań, niż 

uwierzytelnienie. Nie dopuszcza się potrzeby wprowadzania niestandardowych ustawień 

karty sieciowej, przeglądarki itp. 

NF8. System powinien udostępniać panel zarządzania w formie interfejsu webowego, 

zakładając spójny jego wygląd na różnych klientach. 
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NF9. Panel zarządzania powinien być zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem. 

Administrator powinien wprowadzić prawidłowe dane logowania, aby uzyskać możliwość 

wglądu i wprowadzania zmian do systemu. 

NF10. System powinien gwarantować możliwie wysoką niezawodność, osiągniętą głównie 

poprzez znaczną prostotę budowy i działania systemu. 

NF11. System powinien pozwalać na współdzielenie infrastruktury pomiędzy min. 5 

użytkownikami. 

NF12. Dostęp do systemu i udostępnianych przez niego usług sieciowych powinien być 

niezależny od fizycznej metody realizacji połączenia, tzn. z wykorzystaniem sieci 

bezprzewodowej czy przewodowej. 

NF13. W przypadku równoległych połączeń system powinien zapewniać możliwie 

równomierną dystrybucję usług pomiędzy użytkownikami. 

NF14. System, pomimo zależności od bazowego urządzenia, nie powinien ograniczać 

dowolnej rozbudowy sieci, np. poprzez instalację zewnętrznych bezprzewodowych punktów 

dostępowych, dodatkowych przełączników czy adapterów Powerline. 

NF15. System powinien wspierać bezpieczne metody transmisji bezprzewodowej – 

minimalnie WPA+PSK, a najlepiej WPA2 z szyfrowaniem AES. 

6.4. Scenariusze przypadków użycia 

6.4.1. Użytkownik 

Nazwa 

przypadku: 

Logowanie 

Powiązane 

wymagania: 

F3, F4, F5 

Cel: Użytkownik dokonuje uwierzytelnienia w systemie. 

Opis Użytkownikowi zostaje przedstawiony ekran, na którym może dokonać 

uwierzytelnienia w systemie. Uwierzytelnienie może zakończyć się 

sukcesem (Udane logowanie) lub porażką (Nieudane logowanie). 

Warunki 

wstępne: 

Użytkownik nie jest zalogowany w systemie. 

Konto użytkownika istnieje w systemie. 

Warunki 

końcowe: 

Użytkownik jest zalogowany w systemie. 

Przebieg 

scenariusza: 
Akcja aktora Odpowiedź systemu 

(A) Użytkownik odwiedza 

dowolny adres 
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internetowy w swojej 

przeglądarce. 

(B) Użytkownik odwiedza 

adres serwera www 

systemu. 

 (A) System przekierowuje 

użytkownika na adres 

serwera www systemu, 

przedstawiając 

użytkownikowi ekran 

logowania. 

(B) System przedstawia 

użytkownikowi ekran 

logowania. 

Użytkownik wprowadza dane 

logowania: nazwę użytkownika 

oraz hasło. 

 

 System przetwarza skrypt 

uwierzytelniający, 

wykorzystując jako parametry 

nazwę użytkownika i hasło 

wprowadzone do formularza. 

Rozszerzenie: Udane logowanie W wyniku pozytywnej 

weryfikacji nazwy użytkownika 

oraz hasła system przekierowuje 

użytkownika na stronę 

zawierającą informacje 

dotyczące sesji. 

Rozszerzenie: Nieudane 

logowanie 

System wyświetla ekran 

z komunikatem informującym 

o błędnych danych logowania. 
 

 

Nazwa 

przypadku: 

Informacje o systemie 

Powiązane 

wymagania: 

F12 

Cel: Wyświetlenie na ekranie informacji dotyczących systemu. 
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Opis Użytkownik żąda od systemu wyświetlenia ekranu zawierającego 

informacje dotyczące systemu. 

Warunki 

wstępne: 

Brak 

Warunki 

końcowe: 

 

Przebieg 

scenariusza: 
Akcja aktora Odpowiedź systemu 

Użytkownik wybiera z menu 

bocznego pozycję Wyświetl 

informacje o systemie.  

 

 System przedstawia 

użytkownikowi ekran 

zawierający informacje 

dotyczące systemu. 
 

 

Nazwa 

przypadku: 

Wyświetl instrukcje 

Powiązane 

wymagania: 

F12 

Cel: Wyświetlenie na ekranie skróconych instrukcji dotyczących obsługi 

systemu. 

Opis Użytkownik standardowy żąda od systemu wyświetlenia ekranu 

zawierającego skrócone instrukcje obsługi systemu. 

Warunki 

wstępne: 

Brak 

Warunki 

końcowe: 

Brak 

Przebieg 

scenariusza: 
Akcja aktora Odpowiedź systemu 

Użytkownik wybiera z menu 

bocznego  
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 System przedstawia 

użytkownikowi standardowemu 

ekran zawierający skrócone 

instrukcje dotyczące obsługi 

systemu. 
 

 

Nazwa 

przypadku: 

Wyświetl FAQ 

Powiązane 

wymagania: 

F12 

Cel: Wyświetlenie na ekranie listy często zadawanych pytań. 

Opis Użytkownik żąda od systemu wyświetlenia ekranu zawierającego listę 

często zadawanych pytań. 

Warunki 

wstępne: 

Brak 

Warunki 

końcowe: 

Brak 

Przebieg 

scenariusza: 
Akcja aktora Odpowiedź systemu 

Użytkownik wybiera z menu 

bocznego pozycję Wyświetl 

FAQ. 

 

 System przedstawia 

użytkownikowi standardowemu 

ekran zawierający listę często 

zadawanych pytań. 
 

6.4.2. Administrator 

Nazwa 

przypadku: 

Wyświetl listę kont 

Powiązane 

wymagania: 

F3 

Cel: Wyświetlenie na ekranie kont użytkowników obecnych w systemie. 
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Opis Administrator żąda od systemu przedstawienia listy kont 

użytkowników obecnych w bazie danych systemu poprzez wybranie 

odpowiedniego hiperłącza z menu bocznego. 

Warunki 

wstępne: 

Administrator zalogowany w systemie. 

Warunki 

końcowe: 

Administrator zalogowany w systemie. 

Przebieg 

scenariusza: 
Akcja aktora Odpowiedź systemu 

Administrator wybiera z menu 

bocznego pozycję Zarządzaj 

kontami. 

 

 System w formie tabeli 

wyświetla listę kont na 

podstawie informacji 

zwróconych z bazy danych. 
 

 

Nazwa 

przypadku: 

Wyświetl szczegóły konta 

Powiązane 

wymagania: 

F5 

Cel: Wyświetlenie szczegółów dotyczących wybranego konta. 

Opis Administrator żąda wyświetlenia szczegółów dotyczących wybranego 

konta. 

Warunki 

wstępne: 

Administrator zalogowany w systemie. 

Warunki 

końcowe: 

Administrator zalogowany w systemie. 

Przebieg 

scenariusza: 
Akcja aktora Odpowiedź systemu 

Zawiera: Wyświetl listę kont.  

Administrator żąda wyświetlenia  
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szczegółów konta poprzez 

wybranie hiperłącza Szczegóły 

w wierszu odpowiadającym 

wybranemu kontu. 

 System przedstawia ekran 

zawierający szczegóły 

wybranego konta użytkownika 
 

 

Nazwa 

przypadku: 

Usuń konto użytkownika 

Powiązane 

wymagania: 

F5 

Cel: Usunięcie wybranego konta użytkownika z systemu. 

Opis Administrator żąda od systemu usunięcia wskazanego konta 

użytkownika. 

Warunki 

wstępne: 

Administrator zalogowany w systemie. 

Warunki 

końcowe: 

Administrator zalogowany w systemie. 

Przebieg 

scenariusza: 
Akcja aktora Odpowiedź systemu 

Zawiera: Wyświetl listę kont.  

Zawiera: Wyświetl szczegóły 

konta. 

 

Administrator żąda usunięcia 

wybranego konta poprzez 

wybranie hiperłącza Usuń konto. 

 

 System wyświetla ekran 

potwierdzenia usunięcia konta. 

(A) Administrator potwierdza 

usunięcie konta. 

(B) Administrator rezygnuje 

z usunięcia konta. 
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 (A) System usuwa dane 

dotyczące konta z bazy 

danych. 

(B) System wyświetla ekran 

szczegółów konta. 
 

 

Nazwa 

przypadku: 

Modyfikuj konto użytkownika 

Powiązane 

wymagania: 

F1, F2, F5, F9, F11 

Cel: Modyfikacja wybranego konta użytkownika z systemu. 

Opis Administrator żąda od systemu modyfikacji wskazanego konta 

użytkownika. 

Warunki 

wstępne: 

Administrator zalogowany w systemie. 

Warunki 

końcowe: 

Administrator zalogowany w systemie. 

Przebieg 

scenariusza: 
Akcja aktora Odpowiedź systemu 

Zawiera: Wyświetl listę kont.  

Zawiera: Wyświetl szczegóły 

konta. 

 

Administrator żąda wyświetlenia 

ekranu modyfikacji wybranego 

konta poprzez wybranie 

hiperłącza Modyfikuj konto. 

 

 System wyświetla ekran 

modyfikacji konta. 

(A) Administrator dokonuje 

zmian na ekranie 

modyfikacji konta 

i potwierdza je 

wybraniem hiperłącza 

Zapisz. 

 



58 

 

(B) Administrator porzuca 

zmiany wybierając 

hiperłącze Anuluj. 

 (A) System zapisuje zmiany 

dotyczące konta w bazie 

danych. 

(B) System wyświetla ekran 

szczegółów konta. 
 

 

Nazwa 

przypadku: 

Dodaj konto użytkownika 

Powiązane 

wymagania: 

F5 

Cel: Dodanie nowego konta użytkownika systemu. 

Opis Administrator żąda od systemu dodania nowego konta użytkownika. 

Warunki 

wstępne: 

Administrator zalogowany w systemie. 

Warunki 

końcowe: 

Administrator zalogowany w systemie. 

Przebieg 

scenariusza: 
Akcja aktora Odpowiedź systemu 

Administrator wybiera z menu 

bocznego pozycję Dodaj konto. 

 

 System wyświetla ekran 

wprowadzania nazwy 

użytkownika. 

(A) Administrator 

wprowadza nazwę 

użytkownika i potwierdza 

ją wybierając hiperłącze 

Zapisz. 

(B) Administrator rezygnuje 

z dodania nowego 

użytkownika wybierając 

hiperłącze Anuluj. 
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 (A) System zapisuje w bazie 

danych wpis dotyczący 

nowego konta 

użytkownika i wyświetla 

ekran modyfikacji konta. 

(B) System wyświetla ekran 

startowy. 

Zawiera: Modyfikuj konto 

użytkownika. 

 

 

 

Nazwa 

przypadku: 

Wyświetl bieżące sesje 

Powiązane 

wymagania: 

F7, F8 

Cel: Wyświetlenie listy aktywnych sesji. 

Opis Administrator żąda od systemu wyświetlenia listy aktywnych sesji. 

Warunki 

wstępne: 

Administrator zalogowany w systemie. 

Warunki 

końcowe: 

Administrator zalogowany w systemie. 

Przebieg 

scenariusza: 
Akcja aktora Odpowiedź systemu 

Administrator wybiera z menu 

bocznego pozycję Wyświetl 

bieżące sesje. 

 

 System w formie tabeli 

wyświetla listę aktywnych sesji. 
 

Nazwa 

przypadku: 

Zakończ sesję. 

Powiązane 

wymagania: 

F7 

Cel: Zakończenie wybranej sesji. 
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Opis Administrator żąda od systemu zakończenia wybranej sesji. 

Warunki 

wstępne: 

Administrator zalogowany w systemie. 

Warunki 

końcowe: 

Administrator zalogowany w systemie. 

Przebieg 

scenariusza: 
Akcja aktora Odpowiedź systemu 

Zawiera: Wyświetl bieżące sesje.  

Administrator żąda od systemu 

zakończenia wybranej sesji 

poprzez wybranie hiperłącza 

zakończ. 

 

 System kończy wybraną sesję 

i ponownie wyświetla listę 

aktywnych sesji. 
 

 

Nazwa 

przypadku: 

Odblokuj klienta. 

Powiązane 

wymagania: 

F10 

Cel: Odblokowanie połączeń dla wybranego klienta. 

Opis Administrator żąda od systemu odblokowania połączeń dla wybranego 

klienta. 

Warunki 

wstępne: 

Administrator zalogowany w systemie. 

Warunki 

końcowe: 

Administrator zalogowany w systemie. 

Przebieg 

scenariusza: 
Akcja aktora Odpowiedź systemu 

Zawiera: Wyświetl bieżące sesje.  

Administrator wybiera z menu  
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bocznego pozycję Odblokuj 

klienta. 

 System wyświetla ekran 

wprowadzania adresu IP klienta, 

który ma zostać odblokowany. 

(A) Administrator 

wprowadza adres IP oraz 

nazwę identyfikacyjną 

klienta w odpowiednie 

pola formularza 

potwierdzając je 

wybraniem hiperłącza 

Zapisz. 

(B) Administrator rezygnuje 

z odblokowania klienta. 

 

 (A) System zapisuje dane 

klienta w bazie danych, 

tworzy nową sesję dla 

klienta i wyświetla ekran 

z komunikatem 

potwierdzenia. 

(B) System wyświetla ekran 

startowy. 
 

 

Nazwa 

przypadku: 

Wyświetl listę klientów. 

Powiązane 

wymagania: 

F10 

Cel: Wyświetlenie listy odblokowanych klientów. 

Opis Administrator żąda od systemu wyświetlenia listy odblokowanych 

klientów. 

Warunki 

wstępne: 

Administrator zalogowany w systemie. 

Warunki 

końcowe: 

Administrator zalogowany w systemie. 
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Przebieg 

scenariusza: 
Akcja aktora Odpowiedź systemu 

Administrator wybiera z menu 

bocznego pozycję Wyświetl listę 

klientów. 

 

 System w formie tabeli 

wyświetla listę odblokowanych 

klientów. 
 

 

Nazwa 

przypadku: 

Zablokuj klienta. 

Powiązane 

wymagania: 

F5 

Cel: Zablokowanie wybranego klienta poprzez usunięcie wpisu na liście 

odblokowanych klientów. 

Opis Administrator żąda od systemu zablokowania wskazanego klienta. 

Warunki 

wstępne: 

Administrator zalogowany w systemie. 

Warunki 

końcowe: 

Administrator zalogowany w systemie. 

Przebieg 

scenariusza: 
Akcja aktora Odpowiedź systemu 

Zawiera: Wyświetl listę 

klientów. 

 

Administrator żąda 

zablokowania wskazanego 

klienta poprzez wybranie 

hiperłącza Zablokuj. 

 

 System wyświetla ekran 

potwierdzenia zablokowania 

klienta. 

(A) Administrator potwierdza 

zablokowanie klienta 

wybierając hiperłącze 
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Zablokuj. 

(B) Administrator rezygnuje 

z zablokowania klienta. 

 (A) System ustawia flagę 

blokady dla klienta 

w bazie danych i kończy 

bieżącą sesję. 

(B) System w formie tabeli 

wyświetla listę 

odblokowanych klientów. 
 

6.4.3. Użytkownik standardowy 

Nazwa 

przypadku: 

Wyświetl informacje o sesji 

Powiązane 

wymagania: 

F6 

Cel: Wyświetlenie na ekranie szczegółów bieżącej sesji. 

Opis Użytkownik standardowy żąda od systemu wyświetlenia ekranu 

przedstawiającego szczegóły bieżącej sesji. 

Warunki 

wstępne: 

Użytkownik standardowy zalogowany w systemie. 

Warunki 

końcowe: 

Użytkownik standardowy zalogowany w systemie. 

Przebieg 

scenariusza: 
Akcja aktora Odpowiedź systemu 

Użytkownik standardowy 

odwiedza adres serwera www 

systemu. 

 

 System przedstawia 

użytkownikowi standardowemu 

ekran zawierający szczegóły 

dotyczące bieżącej sesji. 
 

6.5. Słownik pojęć 

Administrator – użytkownik systemu posiadający uprawnienia do zarządzania nim. 

Adres serwera www – adres i port, na którym prowadzony jest nasłuch żądań http. 
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Dane logowania – para złożona z nazwy użytkownika i związanego z nim hasła, 

przechowywana w bazie danych systemu. 

Klient – urządzenie charakteryzujące się unikalnym w danym momencie adresem IP 

pracujące w sieci obsługiwanej przez system. 

Konto – profil użytkownika systemu, charakteryzujący się unikalną nazwą. 

Lista często zadawanych pytań – dokument wyjaśniający podstawowe zagadnienia dotyczące 

funkcjonowania systemu. 

Sesja – jednostka identyfikująca zdolność do wykonywania połączeń internetowych z sieci 

obsługiwanej przez system. 

Strona – dokument HTML lub PHP wyświetlany w przeglądarce internetowej użytkownika. 

Uwierzytelnienie – proces weryfikacji tożsamości użytkownika systemu poprzez porównanie 

wprowadzonych danych logowania z przechowywanymi w bazie danych systemu. 

Użytkownik – dowolna osoba korzystająca z systemu. 

Użytkownik standardowy – użytkownik systemu nie posiadający uprawnień do zarządzania 

nim. 

7. Implementacja systemu (opis użytych narzędzi i rozwiązań). 

7.1. Ustawienia interfejsów sieciowych 

Urządzenie WRT54GL posiada kompletny zestaw interfejsów sieciowych umożliwiających 

zarówno komunikację przewodową, jak i bez przewodową. Router, dzięki wbudowanym 

komponentom sprzętowym, wspiera połączenia lokalnej sieci bezprzewodowej, lokalnej sieci 

przewodowej oraz sieci WAN. Konstrukcja ta wyposażona jest we wbudowany przełącznik 

sieciowy w bazowej konfiguracji 4+1, tzn. cztery porty Ethernet w założeniu przeznaczone 

dla sieci LAN oraz jeden port Ethernet dla sieci WAN. Porty te są obecne na tym samym 

wewnętrznym przełączniku, choć skonfigurowane do pracy w osobnych sieciach VLAN. Spis 

interfejsów oraz ich domyślną konfigurację w OpenWRT przedstawia poniższa tabela 7.1: 

Tabela 7.1 - Interfejsy sieciowe w WRT54GL 

Nazwa interfejsu Opis Domyślna konfiguracja 

br-lan Zmostowany LAN i WiFi 192.168.1.1/24 

vlan0 (eth0.0) Porty LAN 1-4 Brak (pusta) 

vlan1 (eth0.1) WAN port DHCP 

wl0 WiFi Wyłączony 

Źródło: http://wiki.openwrt.org/toh/linksys/wrt54g, 20.04.2013 
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Fizyczne oznaczenie portów wbudowanego przełącznika jest mylące, stąd szczególną uwagę 

należy poświęcić na prawidłową ich identyfikację przed podjęciem jakichkolwiek działań 

konfiguracyjnych w zakresie przynależności portów do sieci VLAN, itp. Porty 0, 1, 2, 3 

wbudowanego przełącznika są na obudowie jednostki oznaczone kolejno numerami LAN4, 

LAN3, LAN2 oraz LAN1. Port 4 na wbudowanym przełączniku odpowiada portowi WAN na 

zewnątrz urządzenia. Port numer 5 to wewnętrzne połączenie przełącznika 

z mikroprocesorem sterującym pracą całego routera. Powyższy opis w bardziej przystępnej 

formie obrazuje tabela 7.2: 

Tabela 7.2 - Opis portów wbudowanego przełącznika 

Nazwa portu ID na przełączniku 

Internet (WAN) 4 

LAN 1 3 

LAN 2 2 

LAN 3 1 

LAN 4 0 

CPU (internal) 5 

Źródło: http://wiki.openwrt.org/toh/linksys/wrt54g, 20.04.2013 

Jak już wcześniej stwierdzono, urządzenie WRT54GL, dzięki wykorzystaniu dość 

zaawansowanego chipsetu Broadcom, posiada funkcję obsługi VLAN, charakterystyczną do 

niedawna dla sprzętów sieciowych średniej i wyższej klasy. Mimo, iż domyślne ustawienia 

sieci VLAN są prawidłowe dla większości zastosowań domowych, w tym także dla 

budowanego systemu, wspomnieć należy o możliwości rekonfiguracji przynależności portów 

do poszczególnych VLANów. Zmiany w tym zakresie dokonuje się poprzez edycję pliku 

/proc/switch, którego domyślną zawartość przedstawiono poniżej w listingu 7.1: 

 

Listing 7.1 - Zawartość pliku /proc/switch 

Na kolejnym rysunku 7.1 widoczny jest graficzny schemat połączeń pomiędzy 

poszczególnymi interfejsami wewnątrz urządzenia – jest on identyczny z tym, jaki został 

zaprojektowany dla routerów WRT54G w wersji 4 i WRT54GS w wersji 3. 

config 'switch' 'eth0' 

        option 'vlan0' '0 1 2 3 5*' 

        option 'vlan1' '4 5' 
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Rysunek 7.1 - Schemat interfejsów sieciowych urządzenia WRT54GL 

Źródło: http://wiki.openwrt.org/toh/linksys/wrt54g, 20.04.2013 

Konfiguracja sieciowa w OpenWRT zawarta jest w pliku /etc/config/network – poniżej 

w listingu 7.2 zamieszczono wycinek zawierający w kolejnych sekcjach docelowe definicje 

interfejsów LAN oraz WAN dla tworzonego projektu: 
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Listing 7.2 - Zawartość pliku /etc/config/network 

Podobnie jak w przypadku innych plików konfiguracyjnych, po wprowadzeniu zmian 

w ustawieniach sieciowych należy je przeładować wykonując polecenie: 

/etc/init.d/network restart 

Aby w pełni wykorzystać możliwości komunikacyjne urządzenia WRT54GL, należy 

ostatecznie ustawić i włączyć obsługę lokalnych sieci bezprzewodowych. Jest to stosunkowo 

proste zadanie, w pierwszym etapie polegające na zainstalowaniu wymaganych pakietów: 

opkg update 

opkg install kmod-brcm-wl nas wlc kmod-wlcompat 

Po instalacji ww. paczek należy wygenerować domyślny plik konfiguracyjny dla modułu sieci 

bezprzewodowych poleceniem: 

/sbin/wifi detect > /etc/config/wireless 

Tak utworzony plik /etc/config/wireless można teraz dostosować do własnych potrzeb, 

uwzględniając między innymi nazwę własną nazwę SSID sieci bezprzewodowej, rodzaj 

szyfrowania połączeń oraz frazę zabezpieczającą przed niepowołanym dostępem. Listing 

poniżej obrazuje przykładową konfigurację sieci HomeLock: 

#### LAN configuration 

config interface lan 

        option type     bridge 

        option ifname   "eth0.0" 

        option proto    static 

        option ipaddr   192.168.1.1 

        option netmask  255.255.255.0 

 

#### WAN configuration 

config interface        wan 

        option ifname   "eth0.1" 

        option proto    dhcp 
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Listing 7.3 - Zawartość pliku /etc/config/wireless 

Sekcja wifi-device dotyczy pojedynczego fizycznego kontrolera sieci WiFi w routerze; 

w bardziej zaawansowanych konstrukcjach może być obecnych nawet kilka osobnych 

modułów. Opcje, takie jak kanał radiowy czy moc transmisji wymienione w tej części 

odnoszą się do wszystkich sieci bezprzewodowych działających w oparciu o definiowane 

urządzenie. Oprócz konfiguracji adaptera sieci bezprzewodowych należy także utworzyć co 

najmniej jedną sekcję wifi-iface na każdy kontroler WiFi; niektóre ze sterowników mogą 

równolegle obsługiwać więcej niż jedno SSID na moduł wifi, np. sieć domową i osobną, 

wydzieloną dla gości. We fragmencie zaprezentowanym powyżej parametr device oznacza 

urządzenie, na którym pracować ma utworzona sieć, network wskazuje interfejs, do którego 

przypisane jest wifi, mode to tryb pracy (domyślnie ap), natomiast ssid, encryption oraz key 

to poszczególne parametry użytkownika opisujące sieć i jej zabezpieczenia.  

Po wprowadzeniu wymaganych zmian w pliku /etc/config/wireless, należy przeładować 

moduł odpowiedzialny za realizację transmisji bezprzewodowych poleceniem: 

wifi 

Ostatecznie można sprawdzić działanie skonfigurowanej przed chwilą sieci bezprzewodowej 

podłączając się do niej z dowolnego urządzenia zgodnego ze standardem WiFi. 

7.2. Wybór serwera WWW 

W celu zaoferowania wygodnego, ergonomicznego sposobu konfiguracji i monitorowania 

urządzenia wymagane jest skonstruowanie interfejsu pomiędzy nim, a użytkownikiem. 

W dobie Internetu najlepszym wyborem wydaje się być opracowanie go jako serwisu WWW, 

po którym biegle poruszają się niemal wszyscy użytkownicy komputerów. Dodatkowo warto 

wspomnieć, iż większość z domyślnych paneli konfiguracji urządzeń sieciowych 

(domyślnych, czyli tuż po wyjęciu sprzętu z pudełka) jest uruchomiona na małym, 

wbudowanym serwerze WWW. 

config wifi-device wl0 

 option type broadcom 

 option channel 13 

 option disabled 0 

 

config wifi-iface 

 option device wl0 

 option network lan 

 option mode ap 

 option ssid HomeLock 

 option encryption psk2 

 option key 123freedom789 
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Wielkim ułatwieniem w kontekście tworzenia interfejsu użytkownika jest teoretyczna 

możliwość uruchomienia na rozważanym routerze w pełni funkcjonalnego stosu LAMP – 

pakietu opartego na darmowym i otwartym oprogramowaniu Linux, Apache, MySQL i PHP. 

W związku z pierwotnym pochodzeniem Apache i MySQL (architektura x86) należy zwrócić 

uwagę na wymagania systemowe tych komponentów, jako że w środowisku OpenWRT 

pracującym na urządzeniu WRT54GL może to być istotnym odgraniczeniem. W przypadku 

zastosowań sieciowych w związku z charakterem zadań wydajność jednostki obliczeniowej 

nie jest tak istotna - nawet po uruchomieniu bazy danych i serwera WWW wraz z kilkoma 

dodatkowymi modułami nie przewiduje się problemów z użyciem czasu procesora. 

Większym problemem może okazać się standardowo ograniczona przestrzeń pamięci 

urządzenia przeznaczonej dla instalacji pakietów; rozwiązaniem może być tu dokonanie 

modyfikacji sprzętowo-programowej pozwalającej na jej rozszerzenie. Inną metodą 

zaradzenia tego typu ograniczeniom jest zastosowanie innych, bardziej kompaktowych 

serwerów WWW, co powinno się także pozytywnie odbić na spożyciu pamięci RAM przez 

tworzony system. 

Możliwych alternatyw dla Apache należy szukać wśród oficjalnych repozytoriów OpenWRT. 

OpenWRT Wiki zawiera listę co najmniej 6 serwerów HTTP (w zależności od wymaganej 

funkcjonalności), które można wykorzystać jako zamiennik dla Apache w przypadku 

amatorskich zastosowań [21]. Instalacja oprogramowania poprzez menadżer pakietów ma 

kilka kluczowych zalet, w tym przede wszystkim automatyczne rozwiązywanie zależności 

pomiędzy pakietami oraz tworzenie wstępnej konfiguracji uruchomieniowej. Warto w tym 

miejscu wspomnieć, że OpenWRT jako dystrybucja GNU/Linux umożliwia dołączenie 

i skompilowanie źródeł dowolnego otwartego oprogramowania, choć należy też pamiętać, że 

z praktycznego punktu widzenia jest to opłacalne głównie w przypadku dystrybucji 

OpenWRT działającej na architekturze x86. W przypadku urządzeń o bardziej ograniczonych 

zasobach efekt pracy ręcznie kompilowanych aplikacji tworzonych z myślą o bardziej 

wydajnej architekturze będzie niemal pewnie niezadowalający. Tabela 7.3 zawiera listę 

dostępnych serwerów WWW do zainstalowania poprzez menadżer pakietów opkg dostępny 

standardowo w każdej edycji OpenWRT: 
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Tabela 7.3 - Porównanie serwerów WWW 

Nazwa Apache Lighttpd uHTTPd Nginx 

Licencja Apache BSD Apache BSD 

Wersja 2.2.15 1.4.26 7 0.7.64 

Rozmiar po 

zainstalowaniu 

1333217 256657 71639 584398 

Rozmiar wraz 

z zależnościami 

4111283 1903130 94665 2138006 

Krótki opis Oferuje ogromne 

możliwości 

konfiguracji, 

wiele modułów 

rozszerzeń, 

wielowątkowość, 

kontrola dostępu 

i zaawansowane 

metody 

zabezpieczeń. 

Stworzony jako 

wydajny i lekki 

serwer WWW, 

wiele 

dodatkowych 

modułów 

rozszerzeń. 

Prosty, 

jednowątkowy 

serwer 

z podstawową 

obsługą 

dodatkowych 

funkcjonalności. 

Domyślnie 

zainstalowany 

w nowszych 

edycjach 

OpenWRT. 

Wysoce 

skalowalny 

serwer WWW 

do uruchomienia 

silnie 

obciążonych 

serwisów. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie stron www projektów. 

Spośród wymienionych serwerów WWW Apache jest zdecydowanie najbardziej 

rozbudowany, wnosi jednak wiele funkcji nieużytecznych z perspektywy projektowanego 

systemu. Jego odwrotnością w kwestii funkcjonalności jest uHTTPd, który jest zbyt 

uproszczony – istnieje szansa, że jego największa zaleta może okazać się poważnym 

ograniczeniem w budowie ostatecznego rozwiązania. Dwa pozostałe serwery, Lighttpd oraz 

Nginx zdają się idealnie wyważone w stosunku rozmiaru do oferowanych możliwości. 

Sumarycznie jednak to Lighttpd, uwzględniając wiele dostępnych modułów rozszerzających 

jego podstawowe funkcje, wydaje się być bardziej elastycznym produktem, i to ten właśnie 

pakiet pełnić będzie funkcję serwera WWW w tworzonym systemie. 

7.3. Wybór rozwiązania bazodanowego 

W przypadku tworzonego projektu zachodzi potrzeba składowania pewnych danych (takich 

jak np. profile użytkownika) w uporządkowany sposób. Dodatkowo ważną jest kwestia 

możliwości późniejszego odczytu i edycji przechowywanych informacji oraz sposobu, w jaki 

jest to realizowane. W idealnym przypadku odczyt i edycja wpisów powinny odbywać się 

selektywnie (tzn. na zasadzie dostępu swobodnego, a nie sekwencyjnego) oraz w możliwie 

wydajny sposób (np. aby operacja zapisu zmienionego hasła trwała nie więcej niż 5 sekund). 

Tego typu właściwości magazynu danych jest w stanie zaoferować silnik bazodanowy. 
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W najnowszej wersji OpenWRT dostępne są dwa wyjątkowo popularne na całym świecie 

serwery baz danych: PostgreSQL oraz MySQL, jednak do niedawna PostgreSQL był jedynym 

przedstawicielem tego typu usług w środowisku pakietów opkg. Podstawowe informacje 

dotyczące obydwu systemów zawarte są w tabeli 7.4: 

Tabela 7.4 – Podstawowe informacje nt. serwerów baz danych 

Nazwa MySQL Community 

Edition 

PostgreSQL 

Producent Oracle PostgreSQL Global 

Development Group 

Data pierwszego wydania Maj 1995 Maj 1995 

Najnowsza wersja stabilna 5.6.10 9.2.3 

Nazwa paczki opkg mysql-server pgsql-server 

Aktualna wersja w opkg 5.1.53-2 9.0.1-1 

Dostępny od wersji 

OpenWRT 

10.03.1 8.09 

Rozmiar po zainstalowaniu 2359706 4749547 

Rozmiar wraz 

z zależnościami 

2612453 5081153 

Licencjonowanie GNU GPL v2 PostgreSQL Licence 

Dodatkowe informacje http://www.mysql.com http://www.postgresql.org/ 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie stron www projektów. 

Oba produkty w pobieżnym przeglądzie posiadają bardzo zbliżoną funkcjonalność, jednakże 

dokładniejsza analiza wykazuje kilka różnic, wynikających z rozbieżnego podejścia do 

rozwoju oprogramowania. Pewne decyzje projektowe podjęte w trakcie życia tych systemów 

skutkują zbędnym skomplikowaniem, powstaniem rozwiązań zastępczych i dodatkowych 

modułów eliminujących niekompatybilność ze standardami – sytuacje takie można 

w przypadku MySQL zaobserwować częściej, niż ma to miejsce w historii PostgreSQL. 

Dodatkowo, od momentu przejęcia projektu MySQL przez korporację Oracle, dotychczasowa 

wersja ogólnodostępna została przemianowana na MySQL Community Edition i niejako 

odsunięta od głównego nurtu komercyjnych dystrybucji. Działanie takie zostało przez firmę 

Oracle uargumentowane potrzebą wprowadzania częstszych uaktualnień do rodziny 

pozostałych, płatnych edycji MySQL. Tabela 7.5 przedstawia wypis z wybranych 

funkcjonalności SQL i stan jej implementacji w obu produktach: 
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Tabela 7.5 - Porównanie funkcjonalności serwerów baz danych 

Nazwa MySQL Community 

Edition 

PostgreSQL 

Obsługa transakcji Tak Tak 

Obsługa więzów 

integralności 

Częściowa Pełna 

Zgodność z ACID Częściowa Pełna 

Interfejs GUI do obsługi 

bazy 

Tak (MySQL Workbench) Tak (PgAdmin) 

Obsługa union Tak Tak 

Obsługa inner/outer joins Tak/Tak Tak/Tak 

Obsługa wyzwalaczy Częściowa Pełna 

Tworzenie wewnętrznych 

funkcji/procedur SQL 

Tak Tak 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie stron www projektów. 

W wyniku analizy porównawczej obu serwerów bazodanowych oraz świadomości sytuacji, 

jaka obecnie panuje w otoczeniu MySQL, wybór PostgreSQL jako rozwiązania 

bazodanowego do zastosowania w projekcie wydaje się być bardziej odpowiedni. Należy 

zauważyć, iż pomimo stwierdzenia, że oprogramowanie to jest bardziej funkcjonalne 

i kompatybilne ze standardami SQL niż konkurencyjny MySQL, zasadniczo większość z tych 

dodatkowych funkcji nie zostanie wykorzystana w tworzonym systemie, który 

prawdopodobnie ograniczy się w obsłudze podstawowej funkcjonalności bazy danych. 

Bardzo istotnym, z perspektywy projektanta, od strony argumentacji wyboru faktem jest także 

długa obecność PostgreSQL w środowisku OpenWRT oraz szerokie wsparcie dla tego 

rozwiązania, jakie się z tym wiąże. 

W trakcie testów jednostkowych ustalono, iż serwer PostgreSQL jest zbyt wymagający 

w stosunku do możliwości urządzenia WRT54GL, a wydajność instancji pgsql pracującej 

w systemie OpenWRT jest niewystarczająco wysoka. W ramach procesu testowania 

dokonano kilka zmian w konfiguracji serwera mających na celu dostosowanie silnika bazy 

danych do pracy w środowisku o ograniczonych zasobach, jednak próby te nie przyniosły 

oczekiwanych rezultatów w postaci znacznego wzrostu szybkości przetwarzania zapytań, 

w szczególności INSERT i UPDATE. W rezultacie postanowiono o rezygnacji z silnika 

bazodanowego wykorzystującego model klient-serwer, jako że w przypadku tworzonego 

rozwiązania nie jest to wymagane, i zastąpienie go bardziej adekwatnym komponentem 

w kontekście funkcjonalności i wymagań systemowych: SQLite.  

SQLite to implementacja silnika bazodanowego obsługującego język SQL. Podstawowe 

założenia, jakimi kierowali się twórcy tego rozwiązania to lekkość, prostota i wysoka 
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niezawodność. W przypadku zastosowań jednoużytkownikowych, stron internetowych 

o niskim ruchu i środowisk o ograniczonych zasobach, SQLite może okazać się wydajniejszy 

od innych systemów baz danych, które wnoszą często wiele niewykorzystywanych funkcji. 

Kod źródłowy SQLite rozprowadzany jest bez ograniczeń w zgodzie z ideą domeny 

publicznej (ang. public domain), co dodatkowo zwiększa liczbę jego możliwych zastosowań. 

W odróżnieniu od innych baz danych SQL, SQLite nie wymaga osobnego procesu serwera. 

Cała baza danych (wliczając w to nie tylko tabele, ale też indeksy, wyzwalacze i widoki), 

zawiera się w pojedynczym pliku na dysku, do którego dostęp zarządzany jest poprzez 

uprawnienia nadawane w systemie operacyjnym. Format kontenera bazy danych jest 

niezależny od platformy uruchomieniowej, co umożliwia łatwe tworzenie, testowanie 

i uruchamianie bazy danych w różnych systemach operacyjnych, niezależnie od tego, czy są 

one 32 czy 64 bitowe, lub czy wykorzystują architekturę little-/big-endian. Dodatkowo 

tworzenie kopii zapasowej oraz jej odtwarzanie polega jedynie na przeniesieniu 

w odpowiednie miejsce bazy tak, jak można to zrobić z dowolnym innym plikiem 

użytkownika. Wygoda i inne korzyści, jakie wnosi do projektu takie rozwiązanie zostały 

szczegółowo opisane przez Jay’a A. Kreibicha w [23, ss. 2-7]. 

Ogromną zaletą w kontekście tworzonego projektu jest kompaktowość biblioteki SQLite, 

której pierwotny rozmiar waha się w granicach 300KB, w zależności od architektury systemu, 

na którym pracuje; tak niewielka zajmowana przestrzeń pozwala na wykorzystanie tej bazy 

danych na większości urządzeń typu wbudowanego, jak telefony komórkowe (na świecie 

SQLite jest powszechnie wykorzystywane przez aplikacje pracujące pod kontrolą systemu 

operacyjnego Google Android), odtwarzacze MP3 czy w końcu domowe routery. Wydajność 

bazy danych SQLite jest zależna od ilości RAM dostępnej w środowisku pracy, jednak nawet 

w przypadku małej ilości pamięci baza danych działa wystarczająco sprawnie w przypadku 

kompaktowych zastosowań. 

Oczywiście, SQLite posiada także wady, a jedną z najważniejszych jest ograniczona 

wydajność przetwarzania zapytań złożonych lub składanych dla dużych zbiorów danych. 

Zależności te wynikają z braku implementacji optymalizatora zapytań lub nawet prostego 

planera w SQLite. Dodatkowo istotny jest fakt, iż implementacja języka SQL w SQLite, 

pomimo iż funkcjonalna, nie jest pełna, co słusznie zauważa Michael Owens w [24, ss. 13-

14]. 

7.4. Wybór serwera proxy 

W pojęciu ogólnym proxy to aplikacja, która pośredniczy w komunikacji pomiędzy klientem, 

a innym serwerem. Liczba potencjalnych zastosowań serwerów pośredniczących jest 

ogromna, choć wśród głównych scenariuszy ich użycia łatwo wymienić: 

- uzyskiwanie anonimowości poprzez ukrywanie części danych przesyłanych przez 

przeglądarkę do docelowego serwera, 

- przyśpieszenie komunikacji w przypadku powtarzających się zapytań, lub zapytań 

kierowanych na duże odległości, 

- filtrowanie dostępu do treści lub nadzór komunikacji, lub całkowitego blokowania dostępu 

do usług http. 

W przypadku tworzonego rozwiązania komponent proxy odpowiedzialny będzie za 

filtrowanie treści udostępnianych użytkownikom systemu w oknie przeglądarki internetowej. 

W tym celu należy dokonać świadomego wyboru oprogramowania, które ma pełnić tę 

funkcję, biorąc pod uwagę jego możliwości. Wśród aplikacji dostępnych z poziomu 
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menadżera pakietów opkg wiele zostało stworzonych do pośredniczenia w konkretnych 

zastosowaniach(np. pośrednik IRC, PPTP, przeznaczone dla protokołu RTP, itd.). Do 

potencjalnego zastosowania w projekcie wybrać należy te propozycje, które potrafią 

kontrolować komunikację poprzez http/https. Krótkie porównanie wstępnie 

wyselekcjonowanych pakietów przedstawia poniższa tabela: 

Tabela 7.6 - Porównanie serwerów proxy 

Nazwa Privoxy Crowd Control Tinyproxy 

Wersja 

w openwrt 

3.0.16 0.4b 1.8.0 

Rozmiar po 

zainstalowaniu 

656320 49981 121752 

Rozmiar wraz 

z zależnościami 

879955 49981 121752 

Krótki opis Privoxy posiada 

zaawansowane 

możliwości 

filtrowania w celu 

ochrony prywatności 

oraz blokowania 

niepożądanych treści 

takich jak reklamy, 

wyskakujące okienka, 

ciasteczka itp. 

Crowd Control to 

małe narzędzie 

zaprojektowane dla 

systemów 

wyposażonych 

w niewielką ilość 

pamięci, pozwalające 

na filtrowanie 

adresów URL przy 

użyciu gotowych list 

SquidGuard. 

Tinyproxy jest 

kompaktowym 

serwerem 

pośredniczącym 

zaprojektowanym 

z myślą o systemach 

wbudowanych, który 

może pracować 

w jednym z dwóch 

trybów: 

z wykorzystaniem 

czarnej lub białej listy. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie stron www projektów. 

Już po ogólnej analizie każdego z rozwiązań i zapoznaniu się z ich opisem zamieszczonym 

w repozytorium OpenWRT można podjąć decyzję dotyczącą Privoxy: jest to zbyt 

rozbudowane wydanie serwera proxy, jak na potrzeby stawiane przed nim w realizacji 

tworzonego systemu. W porównaniu z tą propozycją, Tinyproxy wydaje się być 

wyposażonym w adekwatną funkcjonalność, będąc jednocześnie ponad 5 razy mniej 

obszernym – taka różnica w wielkości oprogramowania z pewnością nie pozostanie bez 

różnicy dla zużycia pamięci RAM w urządzeniu. Jeszcze mniejszym od Tinyproxy 

rozwiązaniem jest pakiet Crowd Control, który posiada jednak bardzo uproszczone 

możliwości filtrowania i nadal znajduje się w stadium beta swojego rozwoju. W kontekście 

przytoczonych charakterystyk słusznym wyborem jest wykorzystanie Tinyproxy do obsługi 

filtrowania niepożądanych treści w gotowym projekcie systemu. 

Tinyproxy to bogate w funkcjonalność wydanie serwera proxy przeznaczone dla systemów 

operacyjnych zgodnych ze standardem POSIX. Od początku prac nad projektem za kluczowe 

wartości twórcy tinyproxy obrali stworzenie lekkiego i szybkiego serwera pośredniczącego, 

który mógłby pracować w środowiskach o ograniczonych zasobach systemowych. Dzięki 

temu, tinyproxy może pracować zarówno na starych komputerach, których konfiguracja 
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sprzętowa odbiega od dzisiejszych standardów, jak i na urządzeniach typu wbudowanego, 

w przypadku których budowa i dobór komponentów sprzętowych odgórnie ograniczają 

możliwe zastosowania programowe. Obciążenie pamięci oraz jednostki obliczeniowej 

systemu, na którym pracuje tinyproxy, rośnie liniowo wraz z ilością obsługiwanych połączeń, 

co umożliwia jego uruchomienie nawet na urządzeniach o bardzo niskiej wydajności, o ile 

nakład obsługiwanego ruchu pozostaje na względnie niskim poziomie. Tinyproxy jest 

darmowym i otwartym oprogramowaniem rozprowadzanym w ramach licencjonowania GNU 

GPL. 

8. Testy rozwiązania 

8.1. Procedury testowe i środowisko 

Procedury testowe, jakie zastosowano w trakcie pracy i oceny tworzonego systemu mają 

różnorodny charakter, a tym samym ich rezultaty zostały wykorzystane do różnorakich celów. 

Przykładem zastosowania wiedzy wynikłej z analizy testowej rozwiązania mogą być np. testy 

jednostkowe wykonane w trakcie konfiguracji systemu. W ich trakcie każdy z komponentów 

został przebadany osobno w momencie implementacji, a w wielu przypadkach wyniki testów 

funkcjonalnych poszczególnych pakietów oprogramowania stanowiły istotną podstawę do 

wyboru konkretnej aplikacji jako części składowej systemu. 

Innym celem motywowano badania struktury formalnej dokumentów stanowiących interfejs 

systemu, tzw. walidacji HTML. Wszystkie dokumenty PHP oraz HTML zostały poddane 

testom za pośrednictwem narzędzia W3C Markup Validator w wersji 1.3 dostępnym na 

stronie http://validator.w3.org, a pracującym w trybie strict xhtml. Wszelkie uwagi, które 

zostały odnotowane w ramach testu zostały poprawione tak, aby ostateczna walidacja plików 

odbyła się bez żadnych błędów. Dodatkowo arkusz CSS wspólny dla wszystkich podstron 

interfejsu został zweryfikowany przy użyciu narzędzia CSS Validator dostępnego pod 

http://jigsaw.w3.org/css-validator, aby również wyeliminować wszelkie błędy natury 

formalnej. 

Testy wydajnościowe wykazały zadowalające wyniki w przypadku zakładanego obciążenia 

jednoczesnej pracy 3 użytkowników wykorzystujących łącze. Nie stwierdzono znacznych 

odchyłów od planowanego zachowania. Subiektywnie oceniana wydajność nie odbiegała od 

routerów pracujących pod kontrolą domyślnych systemów operacyjnych instalowanych na 

urządzeniach przez ich producentów. 

Testy całościowe zostały przeprowadzone na docelowej platformie, tj. odpowiednio 

skonfigurowanym wg opisu umieszczonego w pracy urządzeniu WRT54GL pracującym pod 

kontrolą systemu operacyjnego OpenWRT w wersji 10.03 (r20728). Testy te były podstawą 

do końcowej oceny stworzonego systemu, a ich szczegółowy opis przedstawiają kolejne 

akapity. 

8.2. Testy po stronie użytkownika 

Identyfikator i nazwa 

scenariusza 

STU1 Poprawne logowanie w systemie 

Opis testowego 

scenariusza 

Scenariusz zawiera przebieg procedury poprawnego logowania 

z uwzględnieniem typu konta użytkownika: użytkownik 
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standardowy lub administrator. 

Zakładane wyniki Po poprawnym zalogowaniu się w systemie użytkownik posiada 

dostęp do Internetu. Komunikat potwierdzający prawidłowe 

logowanie zostaje wyświetlony przez system. Baza danych 

systemu zostaje uaktualniona poprzez dodanie wpisu 

dotyczącego nowo utworzonej sesji. Użytkownik ma możliwość 

przejścia do ekranu zarządzania swoim profilem. Administrator 

ma dodatkową możliwość przejścia do ekranu zarządzania 

systemem. 

Obserwacje i wnioski Test według opisywanego scenariusza przebiegł pomyślnie. 

Komunikat potwierdzający prawidłowe logowanie został 

wyświetlony przez system. Baza danych systemu została 

uaktualniona poprzez dodanie wpisu dotyczącego nowo 

utworzonej sesji. Wpis dotyczący sesji użytkownika został 

utworzony w pliku clear_list, zawierającym listę użytkowników 

autoryzowanych do łączenia się z Internetem. Reguły zapory 

sieciowej zostały zaktualizowane pod kątem obsługi nowej sesji. 

Łącza prowadzące do ekranów zarządzania profilem 

użytkownika oraz systemem zostały wyświetlone prawidłowo. 

 

Identyfikator i nazwa 

scenariusza 

STU2 Logowanie w systemie – błąd przekroczonego limitu 

dobowego 

Opis testowego 

scenariusza 

Scenariusz zawiera przebieg procedury błędu logowania 

z uwzględnieniem przekroczenia przez użytkownika jego 

dobowego limitu czasu połączeń. 

Zakładane wyniki W wyniku próby logowania przy użyciu konta użytkownika, na 

którym przekroczono dobowy limit czasu połączeń, system 

odmawia logowania wyświetlając odpowiedni komunikat błędu. 

Użytkownik nie uzyskuje dostępu do Internetu. 

Obserwacje i wnioski Test według opisywanego scenariusza przebiegł pomyślnie. 

Komunikat błędu został wyświetlony poprawnie: 

Błąd: Nie można zalogować użytkownika <nazwa użytkownika> - 

wybrany czas logowania przekracza pozostały limit czasu 

połączeń. 

Obecny limit użytkownika to 15 minut. Wykorzystany w dniu 

2013-05-24 sumaryczny czas połączeń to 15 minut. 

Użytkownik nie uzyskał połączenia z Internetem. 
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Identyfikator i nazwa 

scenariusza 

STU3 Logowanie w systemie – błąd nieprawidłowych danych 

logowania 

Opis testowego 

scenariusza 

Scenariusz zawiera przebieg procedury błędu logowania 

z uwzględnieniem podania przez użytkownika nieprawidłowych 

danych logowania. 

Zakładane wyniki W wyniku próby logowania przy użyciu nieprawidłowych 

danych logowania system odmawia logowania wyświetlając 

odpowiedni komunikat błędu. Użytkownik nie uzyskuje dostępu 

do Internetu. 

Obserwacje i wnioski Test według opisywanego scenariusza przebiegł pomyślnie. 

Komunikat błędu został wyświetlony poprawnie: 

Błąd: Wprowadzono błędną nazwę użytkownika lub hasło. 

Użytkownik nie uzyskał połączenia z Internetem. 

 

Identyfikator i nazwa 

scenariusza 

STU4 Logowanie w systemie – błąd zablokowanego konta 

użytkownika 

Opis testowego 

scenariusza 

Scenariusz zawiera przebieg procedury błędu logowania 

z uwzględnieniem blokady konta użytkownika. 

Zakładane wyniki W wyniku próby logowania przy użyciu danych logowania 

zablokowanego konta użytkownika system odmawia logowania 

wyświetlając odpowiedni komunikat błędu. Użytkownik nie 

uzyskuje dostępu do Internetu. 

Obserwacje i wnioski Test według opisywanego scenariusza przebiegł pomyślnie. 

Komunikat błędu został wyświetlony poprawnie: 

Błąd: Użytkownik <nazwa użytkownika> jest obecnie 

zablokowany - skontaktuj się z administratorem. 

Użytkownik nie uzyskał połączenia z Internetem. 

 

Identyfikator i nazwa 

scenariusza 

STU5 Logowanie w systemie – błąd pustych wartości 

w wymaganych polach 

Opis testowego 

scenariusza 

Scenariusz zawiera przebieg procedury błędu logowania 

z uwzględnieniem próby podania pustych wartości w polach 

Nazwa użytkownika lub Hasło. 
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Zakładane wyniki W wyniku próby logowania przy użyciu pustych wartości 

w polach formularza logowania system odmawia logowania 

wyświetlając odpowiedni komunikat błędu. System nie obsługuje 

pustych wartości w polach Nazwa użytkownika i Hasło. 

Użytkownik nie uzyskuje dostępu do Internetu. 

Obserwacje i wnioski Test według opisywanego scenariusza przebiegł pomyślnie. 

Komunikat błędu został wyświetlony poprawnie – w zależności 

od pola, które zostało pozostawione puste, system wyświetla 

komunikat: 

Błąd: Pole <nazwa pola> nie może być puste. 

Użytkownik nie uzyskał połączenia z Internetem. 

 

Identyfikator i nazwa 

scenariusza 

STU6 Logowanie w systemie – błąd próby utworzenia dwóch 

równoległych sesji 

Opis testowego 

scenariusza 

Scenariusz zawiera przebieg procedury błędu logowania 

z uwzględnieniem sytuacji, w której użytkownik próbuje 

utworzyć dwie równoległe sesje. 

Zakładane wyniki W wyniku próby ponownego logowania w momencie, gdy 

użytkownik posiada już aktualną sesję system odmawia 

logowania wyświetlając odpowiedni komunikat ostrzegawczy. 

System nie zezwala na utworzenie dwóch jednoczesnych sesji. 

Obserwacje i wnioski Test według opisywanego scenariusza przebiegł pomyślnie. 

Komunikat błędu został wyświetlony poprawnie: 

Uwaga: Użytkownik <nazwa użytkownika> posiada już aktywną 

sesję ważną do <data ważności>. 

Użytkownik nadal posiada połączenie z Internetem, a nowa sesja 

nie została utworzona. 

 

Identyfikator i nazwa 

scenariusza 

STU7 Logowanie w systemie – błąd bazy danych 

Opis testowego 

scenariusza 

Scenariusz zawiera przebieg procedury błędu logowania 

z uwzględnieniem sytuacji, w której baza danych jest 

niedostępna. 

Zakładane wyniki W wyniku próby logowania w momencie, gdy baza danych 

systemu jest niedostępna, system odmawia logowania 
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wyświetlając odpowiedni komunikat błędu. Użytkownik nie 

uzyskuje dostępu do Internetu. 

Obserwacje i wnioski Test według opisywanego scenariusza przebiegł pomyślnie. 

Komunikat błędu został wyświetlony poprawnie: 

Błąd: Wystąpił błąd w połączeniu do bazy danych. 

Użytkownik nie uzyskał połączenia z Internetem. 

 

Identyfikator i nazwa 

scenariusza 

STU8 Logowanie w systemie – błąd bazy danych 

Opis testowego 

scenariusza 

Scenariusz zawiera przebieg procedury błędu logowania 

z uwzględnieniem sytuacji, w której modyfikacja plików 

systemowych nie jest możliwa. 

Zakładane wyniki W wyniku próby logowania w momencie, gdy modyfikacja 

plików systemowych nie jest możliwa, system odmawia 

logowania wyświetlając odpowiedni komunikat błędu. 

Użytkownik nie uzyskuje dostępu do Internetu. 

Obserwacje i wnioski Test według opisywanego scenariusza przebiegł pomyślnie. 

Komunikat błędu został wyświetlony poprawnie: 

Błąd: Dodanie wpisu nie powiodło się. 

Użytkownik nie uzyskał połączenia z Internetem. 

 

Identyfikator i nazwa 

scenariusza 

STU9 Wyświetlenie panelu zarządzania kontem 

Opis testowego 

scenariusza 

Scenariusz zawiera przebieg procedury wyświetlenia panelu 

zarządzania kontem po poprawnym zalogowaniu w systemie lub 

po próbie utworzenia równoległej sesji.  

Zakładane wyniki System wyświetla łącze umożliwiające użytkownikowi przejście 

do panelu zarządzania kontem. Użytkownik po kliknięciu na 

łaczu uzyskuje dostępu do ekranu zarządzania kontem. System 

poprawnie wyświetla ekran zarządzania kontem. 

Obserwacje i wnioski Test według opisywanego scenariusza przebiegł pomyślnie. 

Łącze do panelu zarządzania kontem zostało wyświetlone 

poprawnie: 
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Kliknij tutaj, aby przejść do panelu zarządzania swoim kontem. 

Panel zarządzania kontem użytkownika zawierał wszystkie 

zakładane informacje, a rzeczywiste wartości zostały 

wyświetlone prawidłowo. 

 

Identyfikator i nazwa 

scenariusza 

STU10 Zmiana hasła użytkownika 

Opis testowego 

scenariusza 

Scenariusz zawiera przebieg procedury zmiany hasła 

użytkownika za pośrednictwem panelu zarządzania kontem.  

Zakładane wyniki System, po wprowadzeniu przez użytkownika nowego hasła 

w odpowiednie pole panelu zarządzania kontem i potwierdzeniu 

zmiany wciśnięciem przycisku Zmień uaktualnia wpis 

użytkownika w bazie danych nową wartością kolumny 

zawierającej hasło. System poprawnie wyświetla komunikat 

potwierdzający zmianę hasła. 

Obserwacje i wnioski Test według opisywanego scenariusza przebiegł pomyślnie. 

System uaktualnił hasło użytkownika w bazie danych 

i poprawnie wyświetlił komunikat potwierdzający: 

Hasło zostało poprawnie zmienione. 

Sesja użytkownika została utrzymana bez zmian. 

Próba zmiany hasła przy użyciu pustej wartości zwraca błąd: 

Błąd: Nowe hasło nie może być puste. 

 

8.3. Testy po stronie administratora 

Identyfikator i nazwa 

scenariusza 

STA1 Blokada konta użytkownika 

Opis testowego 

scenariusza 

Scenariusz zawiera przebieg procedury blokowania konta 

użytkownika. 

Zakładane wyniki W wyniku blokady wybranego konta użytkownika, system 

aktualizuje bazę danych zmieniając odpowiednią flagę, tym 

samym uniemożliwiając kolejne logowanie się użytkownikowi. 

Jeśli użytkownik posiada aktywną sesję, system usuwa jej wpis 

z pliku clear_list, a następnie uruchamia ponownie skrypt zapory, 

aby natychmiastowo odwzorować zmiany w bieżącej 

konfiguracji iptables. Po zablokowaniu konta użytkownik nie 
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posiada dostępu do Internetu. 

Obserwacje i wnioski Test według opisywanego scenariusza przebiegł pomyślnie. Po 

kliknięciu na łącze Zablokuj system prosi o potwierdzenie 

działania. Po potwierdzeniu blokady konta system właściwie 

uaktualnił zarówno bazę danych, jak i wpisy zapory sieciowej. 

Komunikat potwierdzający prawidłowe przetworzenie żądania 

został wyświetlony poprawnie: 

Użytkownik Iza został zablokowany pomyślnie. 

Użytkownik utracił połączenie z Internetem, a próby otwarcia 

strony www przekierowują przeglądarkę użytkownika na stronę 

logowania systemu. 

 

Identyfikator i nazwa 

scenariusza 

STA2 Odblokowanie konta użytkownika 

Opis testowego 

scenariusza 

Scenariusz zawiera przebieg procedury odblokowania konta 

użytkownika. 

Zakładane wyniki W wyniku odblokowania wybranego konta użytkownika, system 

aktualizuje bazę danych zmieniając odpowiednią flagę, tym 

samym umożliwiając kolejne logowanie się użytkownikowi. 

Obserwacje i wnioski Test według opisywanego scenariusza przebiegł pomyślnie. Po 

kliknięciu na łącze Odblokuj system prosi o potwierdzenie 

działania. Po potwierdzeniu odblokowania konta system 

właściwie uaktualnił bazę danych. Komunikat potwierdzający 

prawidłowe przetworzenie żądania został wyświetlony 

poprawnie: 

Użytkownik Iza został odblokowany pomyślnie. 

Próba otwarcia strony www przekierowują przeglądarkę 

użytkownika na stronę logowania systemu, gdzie użytkownik 

może nawiązać nową sesję z systemem. 

 

Identyfikator i nazwa 

scenariusza 

STA3 Usunięcie konta użytkownika 

Opis testowego 

scenariusza 

Scenariusz zawiera przebieg procedury usunięcia konta 

użytkownika. 

Zakładane wyniki W wyniku usunięcia wybranego konta użytkownika, system 
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aktualizuje bazę danych usuwając odpowiednie wpisy dotyczące 

użytkownika z tabel users, sessions, tym samym uniemożliwiając 

kolejne logowanie się użytkownikowi. Jeśli użytkownik posiada 

aktywną sesję, system usuwa jej wpis z pliku clear_list, 

a następnie uruchamia ponownie skrypt zapory, aby 

natychmiastowo odwzorować zmiany w bieżącej konfiguracji 

iptables. Po usunięciu konta użytkownik nie posiada dostępu do 

Internetu. 

Obserwacje i wnioski Test według opisywanego scenariusza przebiegł pomyślnie. Po 

kliknięciu na łącze Usuń system prosi o potwierdzenie działania. 

Po potwierdzeniu usunięcia konta system właściwie uaktualnił 

bazę danych, jak i wpisy zapory sieciowej. Komunikat 

potwierdzający prawidłowe przetworzenie żądania został 

wyświetlony poprawnie: 

Użytkownik Ali został usunięty pomyślnie. 

Użytkownik utracił połączenie z Internetem, a próby otwarcia 

strony www przekierowują przeglądarkę użytkownika na stronę 

logowania systemu. 

 

Identyfikator i nazwa 

scenariusza 

STA4 Ustawienie nowego limitu dobowego dla użytkownika 

Opis testowego 

scenariusza 

Scenariusz zawiera przebieg procedury ustawienia nowego limitu 

dobowego dla wybranego konta użytkownika. 

Zakładane wyniki W wyniku ustawienia nowego limitu dobowego dla wybranego 

konta użytkownika, system aktualizuje bazę danych modyfikując 

wartość odpowiedniej kolumny w tabeli users. 

Obserwacje i wnioski Test według opisywanego scenariusza przebiegł pomyślnie. Po 

wybraniu odpowiedniej wartości z listy rozwijanej 

i potwierdzeniu wyboru przyciskiem Ustaw system właściwie 

uaktualnił bazę danych. Komunikat potwierdzający prawidłowe 

przetworzenie żądania został wyświetlony poprawnie: 

Nowy limit dobowy został ustawiony poprawnie. 

Użytkownika obowiązuje nowoustawiony limit dobowy. 

 

Identyfikator i nazwa 

scenariusza 

STA5 Zmiana hasła dla wybranego użytkownika 

Opis testowego Scenariusz zawiera przebieg procedury zmiany hasła wybranego 
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scenariusza użytkownika za pośrednictwem panelu zarządzania kontem 

użytkownika. 

Zakładane wyniki System, po wprowadzeniu przez administratora nowego hasła 

w odpowiednie pole panelu zarządzania kontem użytkownika 

i potwierdzeniu zmiany wciśnięciem przycisku Zmień uaktualnia 

wpis użytkownika w bazie danych nową wartością kolumny 

zawierającej hasło. System poprawnie wyświetla komunikat 

potwierdzający zmianę hasła. 

Obserwacje i wnioski Test według opisywanego scenariusza przebiegł pomyślnie. 

System uaktualnił hasło użytkownika w bazie danych 

i poprawnie wyświetlił komunikat potwierdzający: 

Hasło zostało poprawnie zmienione. 

Próba zmiany hasła przy użyciu pustej wartości zwraca błąd: 

Błąd: Pole Nowe hasło nie może być puste. 

 

Identyfikator i nazwa 

scenariusza 

STA6 Zmiana typu konta dla wybranego użytkownika 

Opis testowego 

scenariusza 

Scenariusz zawiera przebieg procedury zmiany typu konta 

wybranego użytkownika za pośrednictwem panelu zarządzania 

kontem użytkownika. 

Zakładane wyniki System, po zaznaczeniu przez administratora odpowiedniego 

pola jednokrotnego wyboru w panelu zarządzania kontem 

użytkownika i potwierdzeniu zmiany wciśnięciem przycisku 

Zapisz uaktualnia wpis użytkownika w bazie danych nową 

wartością kolumny zawierającej flagę typu. System poprawnie 

wyświetla komunikat potwierdzający zmianę hasła. 

Obserwacje i wnioski Test według opisywanego scenariusza przebiegł pomyślnie. 

System uaktualnił typ konta użytkownika w bazie danych 

i poprawnie wyświetlił komunikat potwierdzający: 

Typ użytkownika został ustawiony poprawnie. 

 

Identyfikator i nazwa 

scenariusza 

STA7 Dodawanie nowego konta użytkownika 

Opis testowego 

scenariusza 

Scenariusz zawiera przebieg procedury dodawania nowego konta 

użytkownika za pośrednictwem panelu zarządzania systemem. 
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Zakładane wyniki Po kliknięciu na łącze Dodaj użytkownika w panelu 

nawigacyjnym administratora wyświetla formularz dodawania 

konta użytkownika. Po wprowadzeniu danych nowego konta 

i potwierdzeniu ich wciśnięciem przycisku Dodaj system tworzy 

wpis użytkownika w bazie danych w tabeli users. System 

poprawnie wyświetla komunikat potwierdzający utworzenie 

użytkownika. 

Obserwacje i wnioski Test według opisywanego scenariusza przebiegł pomyślnie. 

System utworzył nowe konto użytkownika w bazie danych 

i poprawnie wyświetlił komunikat potwierdzający: 

Pomyślnie utworzono użytkownika Jurek. 

 

Identyfikator i nazwa 

scenariusza 

STA8 Blokada klienta 

Opis testowego 

scenariusza 

Scenariusz zawiera przebieg procedury blokowania klienta. 

Zakładane wyniki W wyniku blokady wybranego klienta, system aktualizuje bazę 

danych zmieniając odpowiednią flagę oraz usuwa wpis sesji 

odpowiadający wybranemu klientowi z pliku clear_list, 

a następnie uruchamia ponownie skrypt zapory, aby 

natychmiastowo odwzorować zmiany w bieżącej konfiguracji 

iptables. Po zablokowaniu klient nie posiada dostępu do 

Internetu. 

Obserwacje i wnioski Test według opisywanego scenariusza przebiegł pomyślnie. Po 

kliknięciu na łącze Zablokuj system prosi o potwierdzenie 

działania. Po potwierdzeniu blokady klienta system właściwie 

uaktualnił zarówno bazę danych, jak i wpisy zapory sieciowej. 

Komunikat potwierdzający prawidłowe przetworzenie żądania 

został wyświetlony poprawnie: 

Klient PS3 został zablokowany pomyślnie.  

Klient utracił połączenie z Internetem, a próby otwarcia strony 

www przekierowują przeglądarkę klienta na stronę logowania 

systemu. 

 

Identyfikator i nazwa 

scenariusza 

STA9 Odblokowanie klienta 
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Opis testowego 

scenariusza 

Scenariusz zawiera przebieg procedury odblokowania klienta. 

Zakładane wyniki W wyniku odblokowania wybranego klienta, system aktualizuje 

bazę oraz dodaje odpowiedni wpis sesji w pliku clear_list, tym 

samym umożliwiając klientowi dostęp do Internetu. 

Obserwacje i wnioski Test według opisywanego scenariusza przebiegł pomyślnie. Po 

kliknięciu na łącze Odblokuj system prosi o potwierdzenie 

działania. Po potwierdzeniu odblokowania klienta system 

właściwie uaktualnił bazę danych oraz dodał odpowiedni wpis 

w pliku clear_list. Komunikat potwierdzający prawidłowe 

przetworzenie żądania został wyświetlony poprawnie: 

Klient PS3 został odblokowany pomyślnie. 

Klient znów posiada nieograniczony czasowo dostęp do 

Internetu. 

 

Identyfikator i nazwa 

scenariusza 

STA10 Usunięcie klienta 

Opis testowego 

scenariusza 

Scenariusz zawiera przebieg procedury usunięcia klienta. 

Zakładane wyniki W wyniku usunięcia wybranego klienta, system aktualizuje bazę 

danych usuwając odpowiednie wpisy dotyczące klienta z tabeli 

client oraz usuwa wpis klienta z pliku clear_list. Następnie 

system uruchamia ponownie skrypt zapory, aby natychmiastowo 

odwzorować zmiany w bieżącej konfiguracji iptables. Po 

usunięciu klient nie posiada dostępu do Internetu. 

Obserwacje i wnioski Test według opisywanego scenariusza przebiegł pomyślnie. Po 

kliknięciu na łącze Usuń system prosi o potwierdzenie działania. 

Po potwierdzeniu usunięcia klienta system właściwie uaktualnił 

bazę danych, jak i wpisy zapory sieciowej. Komunikat 

potwierdzający prawidłowe przetworzenie żądania został 

wyświetlony poprawnie: 

Klient PS3 został usunięty pomyślnie. 

Klient utracił połączenie z Internetem, a próby otwarcia strony 

www przekierowują przeglądarkę klienta na stronę logowania 

systemu. 
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Identyfikator i nazwa 

scenariusza 

STA11 Dodawanie nowego klienta 

Opis testowego 

scenariusza 

Scenariusz zawiera przebieg procedury dodawania nowego 

klienta za pośrednictwem panelu zarządzania systemem. 

Zakładane wyniki Po kliknięciu na łącze Dodaj klienta w panelu nawigacyjnym 

administratora system wyświetla formularz dodawania klienta. 

Po wprowadzeniu danych nowego klienta i potwierdzeniu ich 

wciśnięciem przycisku Dodaj system tworzy wpis użytkownika 

w bazie danych w tabeli clients oraz dodaje odpowiedni wpis 

sesji w pliku clear_list, tym samym umożliwiając klientowi 

dostęp do Internetu. System poprawnie wyświetla komunikat 

potwierdzający utworzenie klienta. 

Obserwacje i wnioski Test według opisywanego scenariusza przebiegł pomyślnie. 

System utworzył nowego klienta w bazie danych i poprawnie 

wyświetlił komunikat potwierdzający: 

Pomyślnie odblokowano klienta PS3 (192.168.1.207). 

 

Identyfikator i nazwa 

scenariusza 

STA12 Podgląd i zmiana ustawień sieci bezprzewodowej 

Opis testowego 

scenariusza 

Scenariusz zawiera przebieg procedury wyświetlania i edycji 

ustawień sieci bezprzewodowej za pośrednictwem panelu 

zarządzania systemem. 

Zakładane wyniki Po kliknięciu na łącze Ustawienia sieci bezprzewodowej 

w panelu nawigacyjnym administratora system wyświetla ekran 

prezentujący podstawowe ustawienia systemu. Po kliknięciu na 

łączu Kliknij tutaj, aby zmienić ustawienia sieci bezprzewodowej, 

system przenosi użytkownika na ekran zmiany ustawień. Po 

edycji parametrów sieci bezprzewodowej i potwierdzeniu 

modyfikacji przyciskiem Zapisz system uaktualnia konfigurację 

sieci bezprzewodowej w odpowiednim pliku. System poprawnie 

wyświetla komunikat potwierdzający zapisanie zmian. W razie 

wciśnięcia przycisku Anuluj, system przenosi użytkownika do 

ekranu podglądu ustawień. 

Obserwacje i wnioski Test według opisywanego scenariusza przebiegł pomyślnie. 

System prawidłowo wyświetlił ustawienia sieci bezprzewodowej, 

a po przejściu do ekranu edycji uzupełnił pola formularza 

domyślnymi wartościami odczytanymi z pliku konfiguracyjnego. 

Zmiany wprowadzone w konfiguracji sieci bezprzewodowej, po 

potwierdzeniu ich przyciskiem Zapisz zostały odwzorowane 
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w pliku zawierającym konfigurację sieci bezprzewodowej. Cała 

operacja została potwierdzona komunikatem: 

Pomyślnie zapisano zmiany w ustawieniach sieci 

bezprzewodowej. 

 

Identyfikator i nazwa 

scenariusza 

STA13 Podgląd i zmiana ustawień systemowych 

Opis testowego 

scenariusza 

Scenariusz zawiera przebieg procedury wyświetlania i edycji 

ustawień systemowych za pośrednictwem panelu zarządzania 

systemem. 

Zakładane wyniki Po kliknięciu na łącze Ustawienia systemowe w panelu 

nawigacyjnym administratora system wyświetla ekran 

prezentujący podstawowe ustawienia systemu. Po kliknięciu na 

łączu Kliknij tutaj, aby zmienić ustawienia systemowe, system 

przenosi użytkownika na ekran zmiany ustawień. Po edycji 

parametrów systemu i potwierdzeniu modyfikacji przyciskiem 

Zapisz system uaktualnia swoją konfigurację modyfikując 

zawartość odpowiednich plików. System poprawnie wyświetla 

komunikat potwierdzający zapisanie zmian. W razie wciśnięcia 

przycisku Anuluj, system przenosi użytkownika do ekranu 

podglądu ustawień. 

Obserwacje i wnioski Test według opisywanego scenariusza przebiegł pomyślnie. 

System prawidłowo wyświetlił ustawienia systemowe, a po 

przejściu do ekranu edycji uzupełnił pola formularza domyślnymi 

wartościami odczytanymi z pliku konfiguracyjnego. Zmiany 

wprowadzone w konfiguracji systemu, po potwierdzeniu ich 

przyciskiem Zapisz zostały odwzorowane w plikach 

zawierającym konfigurację systemu. Cała operacja została 

potwierdzona komunikatem: 

Pomyślnie zapisano zmiany w ustawieniach systemu. 

 

Identyfikator i nazwa 

scenariusza 

STA14 Podgląd i zmiana ustawień filtrowania URL 

Opis testowego 

scenariusza 

Scenariusz zawiera przebieg procedury wyświetlania i edycji 

ustawień filtrowania URL za pośrednictwem panelu zarządzania 

systemem. 

Zakładane wyniki Po kliknięciu na łącze Ustawienia filtrowania URL w panelu 

nawigacyjnym administratora system wyświetla ekran 
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prezentujący zawartość filtra treści. Po kliknięciu na łączu Kliknij 

tutaj, aby zmienić ustawienia filtrów URL, system przenosi 

użytkownika na ekran zmiany ustawień. Po edycji zawartości 

czarnej listy i potwierdzeniu modyfikacji przyciskiem Zapisz 

system uaktualnia listę fraz w odpowiednim pliku. System 

poprawnie wyświetla komunikat potwierdzający zapisanie zmian. 

W razie wciśnięcia przycisku Anuluj, system przenosi 

użytkownika do ekranu podglądu ustawień. 

Obserwacje i wnioski Test według opisywanego scenariusza przebiegł pomyślnie. 

System prawidłowo wyświetlił zawartość czarnej listy filtra 

URL, a po przejściu do ekranu edycji uzupełnił pole formularza 

domyślną wartością - zawartością pliku filtra. Zmiany 

wprowadzone w czarnej liście filtrowania, po potwierdzeniu ich 

przyciskiem Zapisz zostały odwzorowane w pliku zawierającym 

filtrowane frazy. Cała operacja została potwierdzona 

komunikatem: 

Pomyślnie zapisano zmiany w ustawieniach filtra url. 

 

Identyfikator i nazwa 

scenariusza 

STA15 Podgląd parametrów WAN 

Opis testowego 

scenariusza 

Scenariusz zawiera przebieg procedury wyświetlania parametrów 

interfejsu WAN za pośrednictwem panelu zarządzania systemem. 

Zakładane wyniki Po kliknięciu na łącze Parametry WAN w panelu nawigacyjnym 

administratora system wyświetla ekran prezentujący obecne 

parametry interfejsu WAN odczytane z odpowiedniego pliku 

statusu. 

Obserwacje i wnioski Test według opisywanego scenariusza przebiegł pomyślnie. 

System prawidłowo wyświetlił przetworzoną zawartość pliku 

statusu interfejsu WAN. 

9. Weryfikacja realizacji założonych celów 

Testy rozwiązania przeprowadzone w poprzednim rozdziale pozwalają jedynie ocenić część 

aspektów realizacji części praktycznej pracy: czy założona funkcjonalność została 

opracowana, czy użycie poszczególnych funkcji odbywa się zgodnie z wymaganiami, 

a wyniki działań wykonywanych za pośrednictwem interfejsu są zgodnie z oczekiwanymi. 

Oprócz zagadnień w tym kontekście należy także krytycznie odnieść się do postawionych 

przed systemem celów w nieco bardziej uogólnionym wymiarze – właśnie taka analiza 

gotowego rozwiązania, w podziale na punkty związane ze stawianymi wymaganiami, 

przedstawiona zostaje poniżej: 
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Łatwość obsługi 

Graficzny interfejs użytkownika został zaprojektowany w formie stron wyświetlanych 

w przeglądarce internetowej użytkownika - sposób bardzo podobny do tego, jaki 

wykorzystują producenci routerów. Zaletą tego rozwiązania jest brak potrzeby konfiguracji 

klienta w celu zarządzania czy zwyczajnego korzystania z rozwiązania. W praktyce celem 

weryfikacji rzeczywistego poziomu łatwości obsługi przeprowadzono test z udziałem osoby 

trzeciej, którą poproszono o ustanowienie połączenia do Internetu za pośrednictwem systemu 

bez uprzedniego zapoznania się z dokumentacją. Użytkownik, wyposażony jedynie w dane 

logowania (para złożona z nazwy użytkownika i hasła) był w stanie nawiązać testowe 

połączenie z Internetem. Kolejnym testem była ocena struktury interfejsu administracyjnego, 

jego formy oraz zawartości, przez osobę mającą styczność z podobnymi rozwiązaniami 

obecnymi na innych urządzeniach. W wyniku zapoznania się z obsługą panelu zarządzania 

systemem testowy użytkownik nie zwrócił negatywnych opinii odnośnie do przejrzystości 

menu oraz dostępności najważniejszych opcji. Dodatkowo w teście zwrócono uwagę na 

wykonanie interfejsu w języku polskim, co jest rzadkością w pokrewnych wydaniach, 

a stanowi istotny fakt z punktu widzenia użytkowników nieznających np. języka angielskiego. 

Funkcjonalność 

Wszystkie zamierzone na etapie definicji wymagań funkcjonalności zostały 

zaimplementowane w projekcie i działają zgodnie z założeniami, co zostało potwierdzone 

w czasie testów całościowych rozwiązania opisanych w rozdziale 8. Opracowana 

funkcjonalność pozwala wykorzystywać system według ogólnych scenariuszy nakreślonych 

już na początku pracy, na etapie analiz konkurencyjnych produktów. 

Otwartość 

Rozwiązanie oparto wyłącznie na otwartych technologiach. Komponenty są powszechnie 

dostępne i możliwe do zainstalowania za pośrednictwem repozytorium pakietów opkg. 

Dostępność narzędzia do tworzenia pakietów oraz rodzaje licencjonowania, wg których 

rozpowszechniane są komponenty programowe nie tylko umożliwia, ale i znacząco ułatwia 

ewentualną redystrybucję systemu. 

Niski koszt 

Koszt całkowity budowy systemu równy jest kosztowi użytych komponentów fizycznych, 

i w przybliżeniu kosztowi samego routera. Wynika to z faktu, iż modyfikacje sprzętowe 

ograniczono do niezbędnego minimum, i jedyny dodatkowo wymagany gotowy produkt, 

kartę pamięci microSD wraz z odpowiednim adapterem, można nabyć w handlu detalicznym 

w cenie poniżej 10 zł. 

Kompaktowość 

Stworzony system z powodzeniem pracuje na jednym urządzeniu fizycznym, bez udziału 

zewnętrznych komponentów sprzętowych. Nie jest wymagane pomocnicze zasilanie z sieci 

elektrycznej ani z dodatkowych akumulatorów - płyta główna standardowo dostarcza 

niezbędny poziom napięcia wymagany dla obsługi kart SD - 3.3V. Zmodyfikowane 

urządzenie z powodzeniem potrafi pracować na dołączonym do niego zasilaczu 12V/0.5A – 

w trakcie pracy nad systemem nie zauważono żadnych objawów świadczących 

o niestabilności działania. Żadna z modyfikacji sprzętowych nie wpływa na zewnętrzny obrys 

urządzenia, co umożliwia łatwy montaż przy użyciu fabrycznego zestawu pozycjonującego 

poziomo, np. pod spodem blatu, lub pionowo, np. na ścianie. Brak wystających elementów 



90 

 

i umieszczenie większości z nich w środku obudowy znacząco ogranicza możliwości 

uszkodzenia złożonego routera. 

Niezawodność 

W trakcie testów systemu nie stwierdzono istotnych problemów związanych 

z niezawodnością systemu od strony programowej. Nieprofesjonalny sposób dokonania prac 

lutowniczych (w modyfikacji sprzętowej SD-mod) w ramach niniejszego projektu naraża 

montaż okablowania i adaptera kart pamięci wewnątrz obudowy na potencjalne ryzyko 

uszkodzenia, które może zdarzyć się w momencie rozbierania urządzenia. Warto rozważyć 

inne sposoby połączenia czytnika/adaptera SD, lub przytwierdzenia okablowania względem 

płyty głównej urządzenia np. za pomocą uniwersalnego kleju nanoszonego na gorąco. 

Wydajność 

Zbadana wydajność okazała zależna od charakteru realizowanych połączeń. W ogólnej ocenie 

pozostaje ona wystarczająca dla zastosowań domowych, dla których przyjmuje się 

następujące założenia: 3 użytkowników jednocześnie korzystających z systemu, 

współdzielących pasmo poprzez pobieranie plików o znacznych rozmiarach, przeglądanie 

stron internetowych, czy korzystanie z innych usług jak VoIP, email, IM, połączenia pulpitu 

zdalnego. Ważnym aspektem w trakcie rozważań nad wydajnością systemu pozostaje 

oczywiście przepustowość łącza wykorzystywanego przez system do komunikacji z siecią 

Internet, która ma znaczący wpływ na subiektywny odbiór wydajności, z jaką pracuje 

zaprojektowane rozwiązanie. 

10. Podsumowanie i wnioski 

Założenia systemu, zgodnie z omówieniem z rozdziału 9. Weryfikacja założeń systemu, 

zostały zrealizowane. Cała podstawowa funkcjonalność została dostarczona i zweryfikowana. 

Warto tu jednak przypomnieć, iż nie stworzenie systemu, a jego możliwie przeniesienie 

i uruchomienie na urządzeniu typu wbudowanego było głównym, badawczym celem pracy. 

W tym kontekście cel pracy został osiągnięty – dość złożony system o zbliżonej 

funkcjonalności do wydania desktopowego został uruchomiony na routerze pracującym pod 

kontrolą systemu operacyjnego bazującego na linuksie. Ważnym wnioskiem jest fakt, iż 

platforma o ograniczonych zasobach może tylko do pewnego stopnia zastąpić środowisko 

typu desktop. Jest to z pewnością wykonalne w przypadku zastosowań mało wymagających 

pod względem wydajności. Ogólny obraz, jaki powstaje po przeanalizowaniu pracy jest 

jednak taki, iż nie da się łatwo sportować systemu desktopowego do środowiska typu 

embedded. Pomimo znacznych podobieństw i warstwy abstrakcji od architektury sprzętowej 

obecnej w systemie linuks, w przypadku przytoczonego systemu dopiero użycie 

alternatywnych, uproszczonych komponentów programowych o zbliżonej lub identycznej 

funkcjonalności pozwoliło z sukcesem odtworzyć system desktopowy na urządzeniu typu 

wbudowanego. 

Powstała praca może stanowić punkt wyjścia dla osób, których zainteresowania związane są 

z poruszaną tematyką systemów wbudowanych. W ogólny sposób przedstawia ona szanse 

i zagrożenia związane z przenoszeniem systemów powstałych z myślą o platformie typu 

desktop na urządzenia typu wbudowanego. Czytelnicy, którzy mogą być zainteresowani 

podobnym działaniem, znajdą w treści niniejszego opracowania wiele informacji na temat 

potencjalnych problemów związanych z niższą wydajnością urządzeń typu embedded oraz 

możliwymi sposobami ich eliminacji lub obejścia. Praca ta może być także podstawą 

teoretyczną dla projektu dowolnego rozwiązania bazującego na OpenWRT lub pokrewnych 
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wydaniach, wyposażonego w serwer www wraz z towarzyszącymi komponentami 

programowymi – dokonana analiza pozwoli świadomie wybrać odpowiednie produkty do 

stworzenia docelowego systemu. 

Warto przypomnieć, że OpenWRT dostępne jest w wielu edycjach możliwych do 

uruchomienia na różnorodnych platformach, wliczając w to np. x86. W związku z tym faktem 

dostępność pakietu w menadżerach opkg dla pewnych wersji systemu OpenWRT znaczy 

jedynie, że uruchomienie danego oprogramowania jest teoretycznie możliwe. W praktyce 

należy zawsze zweryfikować i określić rzeczywiste możliwości działania oprogramowania na 

platformie o ograniczonych zasobach, o czym autor pracy samodzielnie przekonał się 

w trakcie implementacji systemu. 

Duża elastyczność dzięki rozmaitym możliwościom modyfikacji sprzętowo-programowych 

routera WRT54GL pozwoliła na uzyskanie zamierzonego celu. Należy podkreślić, że 

możliwości testowanego w ramach projektu urządzenia nie są ograniczone do tych opisanych 

w pracy, a rozszerzają się na wiele innych pól potencjalnych zastosowań dzięki dużej liczbie 

materiałów dotyczących zagadnienia modyfikowalności i, przede wszystkim, jego prostej 

i uniwersalnej budowie. 

W zakresie ustalonych we wstępnym etapie pracy założeń wydaje się, że możliwości 

OpenWRT w obecnej wersji zostały wyczerpane. Wniosek ten wynika z faktu, iż lista 

komponentów programowych użytych do budowy systemu jest ściśle określona, 

a w przypadku każdego z nich (np. serwera www, proxy) zbadano, teoretycznie lub 

praktycznie, wszystkie dostępne w repozytorium pakietów opkg propozycje. Istnieje jednak 

możliwość kontynuowania pracy w zmienionym zakresie funkcjonalności, w związku 

z przytoczonymi już faktami wysokiej modyfikowalności platformy sprzętowej oraz 

szerokiemu przekrojowi dostępnych pakietów oprogramowania w obrębie OpenWRT. 

Kolejnym istotnym, a bardziej ogólnym spostrzeżeniem jest to, iż duża elastyczność 

i dostosowalność projektu odbywa się kosztem często znacznie niższej niż 

w konkurencyjnych systemach producentów urządzeń wydajności oraz możliwością 

wystąpienia potencjalnych problemów ze stabilnością działania, wynikających z ingerencji 

w konfigurację sprzętową urządzenia. 

Po zakończeniu pracy nad rozwiązaniem warto zastanowić się po raz ostatni, co warto by 

zmienić w jego projekcie i realizacji. Jedną z możliwości usprawnienia systemu jest 

zastosowanie zmiany polegającej na dodaniu obsługi USB zamiast wbudowanego na stałe 

czytnika kart pamięci. Płyta główna urządzenia daje taką możliwość, a teoretyczna liczba 

zastosowań portu USB jest wyższa niż w przypadku realizacji SDmod. Z wad takiego 

rozwiązania należy wymienić koszt modyfikacji, potrzebę umieszczenia dodatkowego, choć 

prostego układu elektronicznego, obsługę jedynie USB w wersji 1.1 oraz zmianę obrysu 

obudowy po wpięciu urządzenia USB do portu. 

Warto by także rozważyć wykorzystanie innej platformy sprzętowej, jako że w czasie 

powstawania pracy pojawiło się kilka urządzeń standardowo wspierających magistralę USB 

oraz oferujących większą ilość zasobów sprzętowych. Przykładami konkretnych produktów, 

jakie stanowią bogate rozwinięcie idei zapoczątkowanej przez routery WRT54G mogą być 

jednostki takie jak D-Link DIR-835 czy Netgear WNDR3800. Cena takich urządzeń 

w połowie 2013 roku często jest znacznie wyższa, niż wykorzystanego przy projekcie 

WRT54GL, jednak na rynku dostępne są też urządzenia charakteryzujące się nieco niższą 

jakością wykonania o cenie porównywalnej do WRT54GL – mowa tu głównie o urządzeniach 

marki TP-Link, np. modelu TL-WR2543ND. 
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15. Załączniki 

15.1. Instrukcja instalacji 

Zabezpieczenie dostępu do konsoli administratora 

Punktem wyjścia dla opisu procedury instalacyjnej poszczególnych komponentów 

systemowych będzie urządzenie WRT54GL z zainstalowanym, uprzednio przygotowanym 

obrazem OpenWRT wspierającym modyfikacje SD oraz Extroot. Po włożeniu karty SD do 

czytnika i uruchomieniu routera należy zestawić połączenie z konsolą za pośrednictwem 

protokołu telnet pod adresem przypisanym do interfejsu LAN (domyślnie 192.168.1.1, ale 

adresem może zostać nadpisany zarówno poprzez zmienne NVRAM, jak i odpowiednie 

parametry zawarte w pliku /etc/config/network). Tuż po poprawnej instalacji oprogramowania 

OpenWRT, połączenia realizowane przez klientów telnetowych nie są zabezpieczone hasłem 

(a dokładniej hasło to jest pomijane z wykorzystaniem specjalnego skryptu logowania 

/bin/login), wobec czego przy próbie podłączenia wyświetlona zostanie bezpośrednio konsola 

użytkownika domyślnego root. 

W OpenWRT zaimplementowano procedurę zabezpieczającą dostęp do urządzenia opartą na 

skryptach. W pliku /etc/passwd, zawierającym informacje dotyczące kont użytkowników 

w systemie, w wierszu odpowiadającym użytkownikowi root zapisano hasło-znak „!”, co jest 

niezgodne z możliwymi do przetworzenia przez system wartościami. Mając dostęp do konsoli 

użytkownika z uprawnieniami administratora można wykonać polecenie: 

passwd 
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Polecenie to pozwala na zmianę hasła dostępu dla aktualnie zalogowanego użytkownika 

(czyli: root). W momencie, gdy hasło zostanie już zmienione, można zamknąć sesję telnet 

i wykonać ponowne podłączenie do routera, tym razem za pośrednictwem odblokowanego 

właśnie protokołu SSH. Dostęp za pośrednictwem klienta telnet nie jest już dłużej możliwy – 

pomimo, iż demon telnetu nadal działa równolegle z demonem ssh, zmiana hasła wpłynęła na 

przetwarzanie skryptu /bin/login, wykluczając dalsze użycie protokołu telnet. 

SSH to protokół służący realizacji zabezpieczonych połączeń do wiersza poleceń. 

Wykorzystuje on wiele metod służących kompleksowej ochronie połączeń terminalowych, 

wliczając w to uwierzytelnianie komputera przy użyciu pary kluczy publicznego 

i prywatnego. W momencie pierwszego rozruchu OpenWRT zostaje wygenerowana para 

kluczy (wspomniane już publiczny i prywatny) dla urządzenia. W związku z tym przy 

pierwszej próbie połączenia do routera przy pomocy SSH, używany klient wyświetli 

ostrzeżenie o niemożności automatycznego zweryfikowania wiarygodności komputera, do 

którego następuje podłączenie. Wynika to z faktu, iż klucz publiczny wygenerowany 

w OpenWRT nie został jeszcze zapisany na liście znanych kluczy maszyny klienckiej. 

Elektroniczne odciski kluczy zebrane przez SSH przechowywane są w pliku 

/root/.ssh/known_hosts. Klient SSH przedstawi następnie elektroniczny odcisk klucza w celu 

ręcznej weryfikacji tożsamości serwera. Użytkownik proszony jest o zaakceptowanie 

wskazanego odcisku, jednak tylko za pierwszym razem – po potwierdzeniu, w przypadku 

kolejnych połączeń, klient porównuje otrzymany odcisk do uprzednio zapisanego w bazie. 

W przypadku ewentualnej rozbieżności pomiędzy przedstawionym odciskiem, a wpisem 

w pliku known_hosts, klient powiadomi użytkownika o potencjalnym zagrożeniu 

odpowiednim komunikatem ostrzegawczym. Mechanizm wykorzystujący parę kluczy 

publiczny/prywatny ma za zadanie chronić przed atakami typu Man In The Middle. 

Instalacja serwera WWW 

Instalacji serwera Lighttpd dokonać należy za pośrednictwem menadżera pakietów opkg: 

opkg update 

opkg install lighttpd lighttpd-mod-cgi 

Po automatycznym pobraniu i skonfigurowaniu pakietów należy wyedytować plik 

/etc/lighttpd/lighttpd.conf w celu sparametryzowania działania serwera dla potrzeb projektu: 

 stworzyć, jeśli nieobecny, katalog na dokumenty źródłowe serwera: 

mkdir –p /srv/www 

 odblokować obsługę modułu CGI odkomentowując linie: 

 #server.modules = ( 

#      "mod_cgi" 

#) 

 wskazać ścieżkę katalogu document-root zmieniając domyślne: 

server.document-root = "/www/" 

na: 

server.document-root = "/srv/www/" 

 włączyć logowanie błędów odkomentowując i modyfikując linię: 

server.errorlog = "/srv/log/lighttpd.log" 

 ustawić odpowiedni port nasłuchu webserwera: 
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server.port = 81 

 dodać wpis parametru event-handler i ustawić wartość poll, aby uniknąć błędów 

fdevent_init failed: 

server.event-handler = "poll" 

Instalacja PHP 5 

Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu serwera www należy zainstalować interpreter poleceń 

PHP 5 z repozytorium opkg: 

opkg install php5 php5-cgi libsqlite3 

Po automatycznym pobraniu i skonfigurowaniu pakietów należy dokonać zmian 

w konfiguracji roboczej interpretera PHP ponownie edytując plik /etc/lighttpd/lighttpd.conf: 

 tuż za linią: 

#cgi.assign = ( ".pl"  => "/usr/bin/perl", ".cgi" => "/usr/bin/perl" ) 

dodać wpis: 

cgi.assign = ( ".php"  => "/usr/bin/php-cgi" ) 

 włączyć rozpoznawanie plików index.php jako obsługiwanych plików indeksów, 

zmieniając: 

index-file.names = ( "index.html", "default.html", "index.htm", "default.htm" ) 

na: 

index-file.names = ( "index.html", "default.html", "index.htm", "default.htm", 

"index.php" ) 

Po powyższych zmianach należy wyedytować plik /etc/php.ini, modyfikując parametr 

doc_root: 

 doc_root = "/www" 

na: 

doc_root = "/srv/www” 

Test serwera WWW z obsługą PHP 

Najpopularniejszym testem poprawności działania serwera WWW z modułem interpretera 

PHP jest stworzenie przykładowego pliku html wykorzystującego funkcję PHP phpinfo(). 

W tym celu z poziomu linii poleceń można wykonać komendę: 

echo "<?php phpinfo(); ?>" > /srv/www/index.php 

Komenda ta tworzy plik index.php w katalogu /srv/www z zawartością <?php phpinfo(); ?>, 

czyli żądaniem wyświetlenia obecnego stanu PHP, wliczając w to wersję interpretera, 

wartości zmiennych środowiskowych, ścieżki dostępu, wykorzystywane moduły itp. 

Mając przygotowany dokument źródłowy, należy uruchomić instancję serwera Lighttpd, 

wykonując polecenie: 

/etc/init.d/lighttpd start 
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Po chwili, gdy demon lighttpd zostanie już uruchomiony, z komputera pracującego w tej 

samej, co router sieci należy z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej odwiedzić adres 

urządzenia, uwzględniając także port nasłuchu, np.: 

http://192.168.1.1:81/index.php 

W przypadku poprawnej konfiguracji serwera WWW oraz interpretera PHP, w oknie 

przeglądarki powinna zostać wyświetlona strona – tabela przedstawiająca informacje 

dotyczące PHP. Jeśli wyświetlona strona jest pusta lub został zwrócony dowolny błąd 

webserwera, należy zweryfikować jego konfigurację poprzez analizę plików 

/etc/lighttpd/lighttpd.conf oraz /etc/php.ini. Można też posiłkować się konsolową wersją 

interpretera PHP w celu analizy ew. błędów w przetwarzaniu pliku, np. index.php: 

php-cgi /srv/www/index.php 

Po pomyślnie przeprowadzonym teście działania Lighttpd i PHP 5 można nakazać 

automatyczne uruchomienie demona Lighttpd wraz ze startem systemu, wykonując polecenie: 

/etc/init.d/lighttpd enable 

które to utworzy dowiązanie symboliczne /etc/rc.d/S50lighttpd → /etc/init.d/lighttpd 

Konfiguracja zapory sieciowej 

Opcjonalnie może zajść potrzeba konfiguracji zapory w celu uzyskania dostępu do 

webserwera od strony interfejsu WAN. W tym celu należy dokonać zmian w konfiguracji 

zapory i mechanizmu NAT poprzez dodanie/edycję wpisów: 

config redirect 

        option src              wan 

        option src_dport        80 

        option dest             lan 

        option dest_ip          192.168.1.1 

        option dest_port        8000 

        option proto            tcp 

 

config rule 

        option src              wan 

        option dest_port        8000 

        option target           ACCEPT 

        option proto            tcp 

 

Po wprowadzeniu wymaganych zmian należy zrestartować usługę zapory poprzez wykonanie 

polecenia: 

/etc/init.d/firewall restart 
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Konfiguracja bazy danych 

Instalację SQLite należy rozpocząć od pobrania i zainstalowania bazowych pakietów 

libsqlite3, sqlite3-cli: 

opkg update 

opkg install libsqlite3 sqlite3-cli 

SQLite jest rozwiązaniem niewymagającym zaawansowanej konfiguracji klienta, więc tuż po 

instalacji podstawowych paczek można rozpocząć pracę z bazą danych, uruchamiając 

narzędzie sqlite3 jednocześnie tworząc testowy plik test.db i zdefiniować przykładową tabelę: 

sqlite3 test.db 

sqlite> create table test (  

   ...> id integer primary key autoincrement,  

   ...> name varchar(32) not null); 

Z poziomu klienta sqlite3 wykonywać można przeważającą większość zapytań zgodnych ze 

standardem SQL. W trakcie pracy z bazą wszystkie zmiany zapisywane są w niej na bieżąco. 

Ponieważ OpenWRT domyślnie jest systemem jednoużytkownikowym, nie jest wymagana 

nawet edycja uprawnień do pliku test.db, jako że wszystkie operacje odczytu/zapisu 

wykonywane są z poziomu użytkownika root. 

Po sprawdzeniu działania klienta sqlite3 należy dodać wsparcie dla SQLite w PHP poprzez 

instalację wymaganych modułów: 

opkg install php5-mod-sqlite3, php5-mod-pdo-sqlite 

oraz uaktywnienie ich w pliku /etc/php.ini przez odkomentowanie linii: 

extension=pdo.so 

extension=pdo_sqlite.so 

extension=sqlite3.so 

Warto zwrócić w tym miejscu uwagę, iż w pracy z SQLite z poziomu PHP wykorzystywane 

będzie rozszerzenie PHP Data Objects. Jest to lekki i zwarty interfejs pozwalający na 

interakcję z bazami danych w PHP. Sam mechanizm PDO wykorzystuje do komunikacji 

z silnikiem bazodanowym specjalny sterownik PDO odpowiadający typowi bazy. Korzyścią 

wynikającą z zastosowania rozwiązania PDO jest wprowadzenie warstwy abstrakcji dostępu 

do danych, co oznacza, iż można używać tych samych poleceń do wykonywania zapytań 

i pobierania zwróconych danych niezależnie od wykorzystywanego systemu bazodanowego, 

o ile jest on oczywiście wspierany przez rozszerzenie PDO (czyli istnieje dla niego 

dedykowany sterownik). Skutkuje to uzyskaniem wysokiej przenośności projektu pomiędzy 

środowiskami uruchomieniowymi oraz zapewnioną możliwie wysoką elastycznością w całym 

cyklu życia projektu. 
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Instalacja serwera proxy 

Pierwszym krokiem, który należy wykonać w celu uruchomienia tinyproxy na OpenWRT jest 

instalacja paczki tinyproxy: 

Opkg update 

Opkg install tinyproxy 

Po instalacji pakietu tinyproxy należy dokonać odpowiednich zmian w konfiguracji: 

option enable 0 na option enable 1, aby włączyć tinyproxy, 

option Port 8888 na option Port 8080, aby nasłuchiwać na wybranym porcie, 

option Timeout 600 na option Timeout 120, aby poprawić wydajność pracy systemu 

w środowisku o ograniczonych zasobach, 

option Listen 192.168.0.1 na option Listen 192.168.1.1, aby nasłuchiwać na interfejsie 

odpowiadającym sieci lokalnej systemu, 

option Logfile "/var/log/tinyproxy.log" na option Logfile "/srv/log/tinyproxy.log", aby 

zapisywać logi tinyproxy w nieulotnej części pamięci użytkownika, 

odkomentować linijkę list Allow 192.168.0.0/16 i zmienić na list Allow 192.168.1.0/24, aby 

zezwolić na połączenia z sieci lokalnej systemu, 

option Filter "/etc/tinyproxy/filter" na option Filter "/srv/tinyproxy/filter", aby wykorzystywać 

filtr definiowany w obrębie systemu, 

odkomentować option FilterURLs On, aby włączyć filtrowanie adresów url zamiast 

domyślnego filtrowania domen, które jest mniej elastyczne, 

odkomentować option FilterExtended On a by wykorzystywać wyrażenia regularne, 

odkomentować option FilterCaseSensitive On i zmienić na option FilterCaseSensitive Off, 

aby ułatwić użytkownikom systemu definiowanie filtrów. 

Po zapisaniu zmian w pliku konfiguracyjnym należy wydać polecenia 

/etc/init.d/tinyproxy start 

/etc/init.d/tinyproxy enable 

Aby uruchomić tinyproxy i nakazać automatyczny start wraz z rozruchem system. 

Dodatkowo zajść może potrzeba odblokowania portu 8080 na zaporze sieciowej OpenWRT, 

poprzez dodanie poniższej sekcji do pliku /etc/config/firewall : 
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W celu uwzględnienia powyższej zmiany należy ponownie uruchomić zaporę: 

/etc/init.d/firewall restart 

Po skonfigurowaniu usługi tinyproxy można wykonać test działania mechanizmu blokowania 

url. Najprostszym sposobem jest utworzenie testowego filtra poprzez modyfikację zawartości 

pliku /srv/tinyproxy/filter. Przetwarzanie warunków odbywa się na zasadzie prostego 

mechanizmu czarnej (domyślnie) lub białej listy. W przytoczonej konfiguracji tinyproxy 

obsługuje wyrażenia regularne, więc blokowane frazy można opisywać m.in. w następujący 

sposób: 

- symbol „.” oznacza dowolny znak, 

- „.*” oznacza dowolny ciąg znaków, 

- „(abc|xyz)” oznacza ciąg abc lub xyz. 

W pliku filter można umieszczać pojedyncze ciągi znaków, co spowoduje zablokowanie stron 

zawierających podaną frazę w dowolnym miejscu swojego adresu. Poniżej przedstawiono 

przykładową definicję blokad, którą można wykorzystać do testu działania serwera 

pośredniczącego: 

 

Następnie należy dokonać zmian w konfiguracji przeglądarki internetowej urządzenia, 

z którego wykonywany będzie test, aby uwzględnić obsługę proxy w procesie komunikacji 

http. W tym celu należy wprowadzić adres serwera proxy (czyli interfejsu urządzenia po 

stronie sieci lokalnej) oraz numer portu, na którym prowadzony jest nasłuch – w przypadku 

powyższych ustawień są to odpowiednio 192.168.1.1 oraz 8080. W momencie, gdy z tak 

skonfigurowanej przeglądarki wysłane zostanie żądanie wyświetlenia strony zawierającej 

w swoim adresie url niepożądaną frazę, proxy powinno zablokować dalszą komunikację 

z zakazanym serwisem i wyświetlić odpowiedni komunikat informacyjny za pośrednictwem 

spreparowanej uprzednio strony html: 

#Allow 8080 on LAN 

config rule 

 option src lan 

 option proto tcp 

 option dest_port 8080 

 option target ACCEPT 

erotic 

google.*/.*(przemoc|violence) 
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Po sprawdzeniu poprawności działania serwera pośredniczącego należy skonfigurować 

mechanizm przezroczystego proxy, czyli automatycznego przekierowywania pakietów 

pochodzących z sieci lokalnej na port pośrednika. Pozwoli to na filtrowanie zasobów sieci 

pod kątem zakazanych treści bez potrzeby konfigurowania przeglądarki internetowej 

w urządzeniu klienckim, co jest jednym z kluczowych warunków stawianych przed 

tworzonym rozwiązaniem. Aby tego dokonać, wystarczy w pliku /etc/config/firewall dodać 

sekcję: 

 

Po zrestartowaniu usługi zapory poleceniem /etc/init.d/firewall restart należy sprawdzić, czy 

filtrowanie zawartości url działa dla wszystkich klientów, wykonując żądanie wyświetlenia 

strony internetowej zawierającej w swoim adresie jedną z fraz obecnych na czarnej liście 

w pliku filter. 

Konfiguracja planera cron 

W czasie pracy tworzonego rozwiązania wymagane jest wykonywanie pewnych cyklicznych 

zadań, dzięki którym system będzie mógł pełnić swoje założone funkcje. W tym celu istnieje 

możliwość wykorzystania mechanizmu cron – powszechnej usługi uniksowej stworzonej, aby 

umożliwić użytkownikom okresowe wykonywanie wskazanych poleceń. Najczęściej cron 

używany jest do automatyzacji procesów obsługi i zarządzania systemu operacyjnego, ale 

w praktyce planer ten jest w stanie uruchomić dowolne polecenie lub skrypt użytkownika. 

Działanie narzędzia opiera się na analizie plików konfiguracyjnych crontabs (ang. cron 

tables), w których zawarte są zaplanowane zadania, i uśpieniu swojego procesu do momentu 

następnego wystąpienia zdarzenia. Standardowe pliki-tabele zawierają pojedyncze wiersze 

definiujące komendy do wykonania; każdy wiersz składa się z wyrażenia typu CRON, po 

którym następuje ścieżka dostępu do polecenia, które ma zostać uruchomione. Wyrażenie 

CRON to pięć pól, oddzielonych spacją lub tabulatorem, które określają czas, kolejno minuty, 

godziny, dni, miesiące, dni tygodnia. Dodatkowo użyte mogą zostać symbole, z których 

najważniejsze zostały przedstawione poniżej: 

config redirect 

option src  lan 

option proto  tcp 

 option src_dport 80 

 option dest_ip  192.168.1.1 

 option dest_port 8080 
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„*”, oznaczający każdą/każdy, np. co każdą minutę, 

„/”, używany do określenia wybranych wystąpień w czasie, np. /2 - co drugą minutę, 

„,”, będący separatorem w liście wartości, np. 1,3,5 – co pierwszą, trzecią i piątą minutę, 

„-„, służący do wskazania zakresu, np. 15-45 – co minutę pomiędzy 15, a 45 minutą. 

Ogólny schemat definiowania momentu wykonania zadania przedstawiony zostaje poniżej: 

*    *    *    *    *  polecenie do wykonania 

┬    ┬    ┬    ┬    ┬ 

│    │    │    │    │ 

│    │    │    │    │ 

│    │    │    │    └───── dzień tygodnia (0 – 7, gdzie 0 i 7 to niedziela) 

│    │    │    └────────── miesiąc (1 - 12) 

│    │    └─────────────── dzień miesiąca (1 - 31) 

│    └──────────────────── godzina (0 - 23) 

└───────────────────────── minuta (0 - 59) 

 

Przykładowo zapis: 

* * * * * /usr/bin/test.sh oznacza wykonanie polecenia test.sh co minutę, 

0 * * * 1-5 /etc/init.d/firewall restart oznacza restart zapory co pełną godzinę w dni robocze, 

15 21 * * 5 /usr/bin/backup.sh oznacza uruchomienie skryptu tworzącego kopię zapasową co 

piątek o 21:15. 

Ponieważ najmniejszy odstęp czasu pomiędzy kolejnymi uruchomieniami zadania to jedna 

minuta, w przypadku częstszych wystąpień cyklicznych zachodzi potrzeba stworzenia skryptu 

powłoki wykorzystującego pętle i polecenie sleep. W rozważanym projekcie możliwość 

uruchamiania zadań z rozdzielczością jednej minuty jest wystarczająca. 

W przypadku OpenWRT usługa cron jest integralnym narzędziem obecnym w standardowym 

obrazie systemu, nie jest natomiast aktywna w domyślnej konfiguracji. Aby ją uruchomić, 

należy najpierw utworzyć katalog crontabs: 

mkdir /etc/crontabs 

a następnie utworzyć pusty plik-tabelę crontab dla użytkownika root: 

touch /etc/crontabs/root 

Teraz można wydać polecenia 

/etc/init.d/cron start 
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/etc/init.d/cron enable 

Aby uruchomić cron ręcznie oraz nakazać samoistny start wraz z następnym rozruchem 

systemu. Każdorazowo po wprowadzeniu zmian w plikach konfiguracyjnych wymagany jest 

restart demona cron – w OpenWRT tabele nie są automatycznie przeglądane pod kątem 

nowych/zmodyfikowanych wpisów, jak ma to miejsce w innych dystrybucjach. Istotnym jest 

też upewnienie się, że czas systemowy oraz strefa czasowa są ustawione prawidłowo – tylko 

wtedy można mieć pewność, że zadania będą uruchamiane dokładnie w zaplanowanym 

czasie. 

Poniżej przedstawiona zostaje tabela crontab utworzona dla potrzeb projektu: 

  

15.2. Instrukcja dla użytkownika 

Logowanie do systemu 

Poszczególne ekrany systemu posiadają zunifikowany interfejs składający się z dwóch 

głównych części: paska nawigacyjnego umieszczonego po lewej stronie ekranu oraz ekranu 

głównego, umieszczonego po prawej stronie. Pasek nawigacyjny umożliwia swobodne 

przemieszczanie się po poszczególnych podstronach interfejsu użytkownika, ekran główny 

natomiast jest miejscem wyświetlania formularzy i informacji systemowych. 

Panel nawigacyjny dla użytkownika standardowego zawiera odnośniki do instrukcji obsługi 

oraz często zadawanych pytań. Po zalogowaniu w systemie w panelu nawigacyjnym pojawi 

się dodatkowy odnośnik: Zarządzanie kontem. 

Aby wykorzystać system do uzyskania podłączenia do Internetu należy ustanowić sesję 

poprzez zalogowanie się. Uwierzytelnienie w systemie polega na weryfikacji podanej przez 

użytkownika pary parametrów Nazwa użytkownika i Hasło względem zawartości bazy 

użytkowników. Dodatkowo, celem ustanowienia sesji, użytkownik musi zadeklarować czas, 

przez jaki ma zamiar korzystać z połączenia z Internetem. Te trzy parametry przekazywane są 

za pośrednictwem formularza widocznego na zrzucie poniżej: 

#clear the outdated entries 

* * * * * /srv/firewall/clear > /dev/null 

* * * * * /srv/firewall/process_list > /dev/null 

* * * * * /srv/firewall/firewall > /dev/null 

#restart tinyproxy to prevent memory leaks 

0 * * * * /etc/init.d/tinyproxy restart 
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Powyższy ekran logowania wyświetla się automatycznie w przypadku próby uzyskania 

dostępu do dowolnej strony WWW – system przekierowuje wtedy użytkownika na adres 

wewnętrznego web serwera, który wyświetli stronę logowania. 

UWAGA: w rzadkich przypadkach, kiedy ekran logowania nie zostanie wyświetlony 

automatycznie, może zajść potrzeba ręcznego wymuszenia wyświetlenia ekranu 

logowania poprzez odwiedzenie adresu 192.168.1.1:81. 

W formularzu na ekranie logowania należy w odpowiednie pola wprowadzić własną 

nazwę użytkownika oraz hasło, a z listy rozwijanej Czas sesji wybrać przewidywany czas 

połączenia, po którym system zamknie sesję użytkownika. Dane te należy następnie 

wysłać do systemu poprzez wciśnięcie guzika Zaloguj. 

UWAGA: w systemie rozróżniane są duże i małe litery oraz polskie znaki, wobec czego 

należy upewnić się, że wprowadzone informacje są w pełni zgodne z posiadanymi danymi 

logowania. 

W wyniku poprawnego uwierzytelnienia system dokonuje autoryzacji sesji użytkownika 

do dostępu do Internetu na zadeklarowany uprzednio czas. Komunikat potwierdzający 

prawidłowe zalogowanie użytkownika i ustanowienie nowej sesji ukazuje poniższy zrzut 

ekranu: 
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W przypadku wystąpienia błędów w procedurze logowania należy skorzystać z poniższej 

tabeli w celu określenia jego przyczyny i potencjalnego rozwiązania. 

Treść komunikatu Komentarz 

Błąd: Nie można zalogować użytkownika 

<nazwa użytkownika> - wybrany czas 

logowania przekracza pozostały limit 

czasu połączeń. 

Obecny limit użytkownika to 15 minut. 

Wykorzystany w dniu 2013-05-24 

sumaryczny czas połączeń to 15 minut. 

Użytkownik wykorzystał już przypisany do 

jego konta dzienny limit czasu połączeń. 

Następną próbę logowania można wykonać 

dopiero następnego dnia. W celu zwiększenia 

dziennego limitu czasu połączeń należy 

skontaktować się z administratorem systemu. 

Błąd: Wprowadzono błędną nazwę 

użytkownika lub hasło. 

Wprowadzone dane logowania są 

nieprawidłowe. Należy spróbować jeszcze 

raz, zwracając uwagę na pisownię, układ 

klawiatury lub np. Wciśnięty klawisz CAPS 

LOCK. Aby zmienić zapomniane hasło, 

należy skontaktować się z administratorem 

systemu. 

Błąd: Użytkownik <nazwa użytkownika> 

jest obecnie zablokowany - skontaktuj się 

z administratorem. 

Administrator zablokował konto 

użytkownika - należy skontaktować się 

z administratorem systemu w celu uzyskania 

informacji na temat możliwości 

odblokowania konta użytkownika. 

Błąd: Pole <nazwa pola> nie może być 

puste. 

W formularzu logowania pole <nazwa pola> 

zostało pozostawione puste. System nie 

zezwala na puste wartości w polach nazwa 

użytkownika, hasło. 
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Uwaga: Użytkownik <nazwa 

użytkownika> posiada już aktywną sesję 

ważną do <data ważności>. 

Użytkownik posiada już aktywną sesję. Nie 

jest możliwe ustanowienie dwóch sesji 

w tym samym okresie czasu. 

Błąd: Wystąpił błąd w połączeniu do bazy 

danych. 

System nie mógł uzyskać dostępu do bazy 

danych – należy skontaktować się 

z administratorem systemu. 

Błąd: Dodanie wpisu nie powiodło się. Edycja plików systemowych obsługujących 

uwierzytelnienie nie powiodła się - należy 

skontaktować się z administratorem systemu. 

Po zalogowaniu w systemie możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji o swoim koncie 

użytkownika – należy przejść na stronę Panelu zarządzania poprzez wybranie linka Kliknij 

tutaj, aby przejść do panelu zarządzania sowim kontem. Ekran panelu zarządzania 

przedstawia poniższy zrzut ekranu: 

 

Powyższy ekran zawiera następujące informacje: 

Bieżąca sesja 

Informacje na temat czasu zakończenia trwającej sesji. W przypadku braku trwającej sesji 

system wyświetli komunikat: Brak aktywnych sesji. 

Limity czasu połączeń 

Informacje na temat ustanowionego dla konta dziennego limitu czasu połączeń oraz już 

wykorzystanego w danym dniu czasu połączeń. 
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Rola w systemie 

Informacje na temat roli użytkownika pełnionej w systemie. W celu zmiany roli użytkownika 

należy skontaktować się z administratorem systemu. 

Zmiana hasła użytkownika 

Pole Nowe hasło umożliwia zmianę dotychczasowego hasła użytkownika na nowe. Zmianę 

hasła należy potwierdzić kliknięciem przycisku Zapisz. 

Wygaśnięcie sesji 

Po upływie zadeklarowanego podczas logowania czasu sesji system automatycznie rozłącza 

połączenia użytkownika. Aby kontynuować korzystanie z łącza internetowego należy 

dokonać kolejnego logowania w systemie. Ekran logowania powinien zostać wyświetlony 

automatycznie, podobnie jak dzieje się to w przypadku ustanawiania pierwszej danego dnia 

sesji. 

Filtrowanie treści 

System wspiera możliwość filtrowania wyświetlanych za jego pośrednictwem treści. 

W przypadku pró by odwołania się do zasobu zawierającego niepożądane słowa kluczowe 

określone przez administratora, system wyświetli odpowiedni komunikat: 

 

Aby skonsultować, jakiego rodzaju treści są blokowane w systemie oraz uzyskać informacje 

na temat możliwości odblokowania niektórych ze słów kluczowych, należy skontaktować się 

z administratorem systemu. 

Inne problemy 

W przypadku wystąpienia problemów innych, niż opisane w niniejszym dokumencie (w 

szczególności problemów z ustanowieniem połączenia do sieci WiFi, problemów 

z wyświetleniem strony logowania, itp.) należy skontaktować się z administratorem systemu, 

który powinien udzielić wszelkich potrzebnych informacji.  

15.3. Instrukcja dla administratora 

Logowanie do systemu 

W przypadku konta użytkownika z uprawnieniami administratora sposób uzyskania dostępu 

do systemu jest identyczny, jak w przypadku użytkownika standardowego. W momencie 

ustanowienia sesji oprócz zwyczajnego komunikatu potwierdzającego poprawne 

uwierzytelnienie i autoryzację, pojawi się także odnośnik Kliknij tutaj, aby przejść do panelu 

administracyjnego. Ten sam odnośnik, nazwany tym razem Zarządzanie systemem, jest 
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widoczny w pasku nawigacyjnym ekranu zarządzania kontem z uprawnieniami 

administratora. Kliknięcie nań przenosi administratora do panelu zarządzania systemem. 

W pasku nawigacyjnym ekranów administratora, podobnie jak ma to miejsce w przypadku 

użytkowników standardowych, pierwsze dwa łącza wskazują na Instrukcję obsługi 

użytkownika oraz na ekran prezentujący FAQ dotyczący systemu. Pozwala to 

administratorowi na wgląd w treść wsparcia, do jakiego dostęp mają użytkownicy systemu. 

Panel zarządzania systemem 

Z poziomu panelu zarządzania systemem użytkownik z uprawnieniami administratora ma 

możliwość zarządzać kontami użytkowników, klientami oraz nadzorować i zmieniać 

najpotrzebniejsze ustawienia systemu. Wygląd panelu zarządzania przedstawia poniższy zrzut 

ekranu: 

 

Lista kont użytkowników 

Domyślnym widokiem panelu zarządzania systemem wyświetlanym po zalogowaniu do 

systemu jest ekran Konta użytkowników, przedstawiający listę użytkowników wraz 

z podstawowymi informacjami dotyczącymi poszczególnych kont. Z poziomu tego ekranu 

można bezpośrednio zablokować lub odblokować konto użytkownika, a także całkowicie 

usunąć jego wpis z bazy systemu. 

Zablokowanie konta jest jednoznaczne z rozłączeniem aktywnej sesji użytkownika oraz 

jednoczesnym uniemożliwieniem zalogowania się w systemie i ustanowieniem nowej sesji. 

Dodatkowo, jeśli użytkownik posiada w danym momencie aktywną sesję, jej długość 

zapisana w bazie danych zostaje uaktualniona wartością rzeczywistego czasu trwania 

połączenia do momentu zablokowania konta. W przypadku próby logowania przy użyciu 

danych zablokowanego konta, system wyświetli następujący komunikat: Błąd: Użytkownik 

<nazwa użytkownika> jest obecnie zablokowany - skontaktuj się z administratorem. Konto 

można w każdej chwili odblokować, co pozwoli użytkownikowi na zalogowanie się 

w systemie i utworzenie kolejnej, nowej sesji. 
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Usunięcie konta jest z kolei jednoznaczne z rozłączeniem aktywnej sesji użytkownika oraz 

usunięciem wpisów dotyczących jego profilu z bazy danych. Dodatkowo wszystkie 

powiązane z kontem wpisy (jak np. historia utworzonych sesji) zostają także usunięte 

z systemu. 

Kliknięcie na łączu Edytuj w wierszu dotyczącym wybranego użytkownika pozwoli na 

wyświetlenie ekranu szczegółów konta użytkownika – jego wygląd przedstawia poniższy 

zrzut: 

 

Oprócz podstawowych informacji dotyczących konta znajdują się tu także: 

Bieżąca sesja 

Informacje na temat czasu zakończenia trwającej sesji. W przypadku braku trwającej sesji 

system wyświetli komunikat: Brak aktywnych sesji. 

Limit czasu połączeń użytkownika 

Informacje na temat ustanowionego dla konta dziennego limitu czasu połączeń, już 

wykorzystanego w danym dniu czasu połączeń oraz lista rozwijana pozwalającą na zapisanie 

nowej wartości limitu dobowego. Nową wartość należy wybrać z listy opcji dostępnych 

w liście rozwijanej, a następnie potwierdzić wybór poprzez naciśnięcie przycisku Ustaw. 

Zmianę dobowego limitu czasu połączeń system potwierdzi wyświetleniem komunikatu Nowy 

limit dobowy został ustawiony poprawnie. 

Zmiana hasła użytkownika 

Pole Nowe hasło pozwala wprowadzić nowe hasło dla wybranego konta użytkownika. 

Zmianę hasła należy potwierdzić poprzez naciśnięcie przycisku Zmień. Zmianę hasła system 

potwierdzi wyświetleniem komunikatu: Hasło zostało poprawnie zmienione. 
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UWAGA: system nie zezwala na puste wartości w polu hasło – w przypadku pozostawienia 

tego pola pustym, system wyświetli komunikat: Błąd: Pole Nowe hasło nie może być puste. 

Zmiana typu użytkownika 

Typ konta to pole jednokrotnego wyboru przyjmujące jako domyślną wartość aktualne 

ustawienie tego parametru pobrane z bazy danych systemu. Nową wartość należy wybrać 

poprzez zaznaczenie okrągłego pola obok opisu wartości, a następnie potwierdzić zmianę 

poprzez naciśnięcie przycisku Zapisz. Zmianę typu konta system potwierdzi wyświetleniem 

komunikatu: Typ użytkownika został ustawiony poprawnie. 

UWAGA: w systemie rozróżniane są duże i małe litery oraz polskie znaki. 

Dodawanie nowego użytkownika 

Kliknięcie na łącze Dodaj użytkownika w panelu nawigacyjnym wysyła do systemu żądanie 

wyświetlenia ekranu pozwalającego utworzyć nowe konto. W tym celu należy uzupełnić 

formularz, którego wygląd przedstawia poniższy zrzut ekranu: 

 

Pole nazwa użytkownika pozwala wprowadzić nazwę logowania dla tworzonego konta. Pole 

jednokrotnego wyboru typu konta z domyślną wartością Zwykły użytkownik pozwala na 

wybór roli pełnionej przez tworzonego użytkownika w systemie. Pole hasło zawiera hasło 

przypisane tworzonemu kontu użytkownika. Wprowadzone w formularz dane należy 

potwierdzić poprzez naciśnięcie przycisku Dodaj. Utworzenie konta użytkownika system 

potwierdzi wyświetleniem komunikatu: Pomyślnie utworzono użytkownika <nazwa 

użytkownika>. 

UWAGA: system nie zezwala na puste wartości w polach nazwa użytkownika, hasło. 

UWAGA: w systemie rozróżniane są duże i małe litery oraz polskie znaki. 

UWAGA: system wykorzystuje sufiks _client do rozróżniania typów wpisów zapory 

sieciowej, w związku z czym w systemie istnieje ograniczenie uniemożliwiające użycia frazy 

_client w nazwie użytkownika. W przypadku próby nadania nazwy użytkownika zawierającej 



111 

 

wspomnianą frazę, system zwróci komunikat: Błąd: Nazwa użytkownika nie może zawierać 

frazy "_client". Proszę wybrać inną nazwę. 

Lista odblokowanych klientów 

Ekran Odblokowani klienci zawiera listę wpisów dla urządzeń domowych, takich jak 

telewizory, konsole do gier, itp., które posiadają nieograniczony czasowo dostęp do Internetu. 

Połączenia odblokowanych klientów nadal podlegają ograniczeniom nakładanym przez filtr 

treści zaimplementowany w systemie. Wygląd opisywanego ekranu przedstawia poniższy 

zrzut ekranu: 

 

Po środku ekranu znajduje się tabela przedstawiająca listę klientów wraz z podstawowymi 

informacjami dotyczącymi poszczególnych wpisów. Z poziomu tego ekranu można 

bezpośrednio zablokować lub odblokować wybranego klienta, a także całkowicie usunąć jego 

wpis z bazy systemu. 

Zablokowanie klienta jest jednoznaczne z rozłączeniem jego aktywnych połączeń. 

W przypadku próby uzyskania dostępu do stron www wykonywanej z zablokowanego klienta 

system wyświetli standardowy ekran logowania umożliwiający nawiązanie sesji z systemie 

przy użyciu osobistego konta i hasła, co pozwoli użytkownikowi na zalogowanie się 

w systemie i utworzenie kolejnej, nowej sesji. 

Usunięcie klienta jest z kolei jednoznaczne z rozłączeniem aktywnej sesji klienta oraz 

usunięciem wpisów dotyczących jego profilu z bazy danych. 

Dodawanie nowego klienta 

Kliknięcie na łącze Dodaj klienta w panelu nawigacyjnym wysyła do systemu żądanie 

wyświetlenia ekranu pozwalającego utworzyć nowy wpis odblokowanego klienta. W tym celu 

należy uzupełnić formularz, którego wygląd przedstawia poniższy zrzut ekranu: 
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Pole nazwa skrócona pozwala wprowadzić nazwę logowania dla tworzonego konta. Pole 

adres IP zawiera hasło przypisane tworzonemu kontu użytkownika. Wprowadzone 

w formularz dane należy potwierdzić poprzez naciśnięcie przycisku Odblokuj. Utworzenie 

wpisu dla nowego klienta system potwierdzi wyświetleniem komunikatu: Pomyślnie 

odblokowano klienta PS3 (192.168.1.204). 

UWAGA: system nie zezwala na puste wartości w polach nazwa skrócona, adres IP. 

UWAGA: w systemie rozróżniane są duże i małe litery oraz polskie znaki. 

Ustawienia sieci bezprzewodowej 

Kliknięcie na łącze Ustawienia sieci bezprzewodowej w panelu nawigacyjnym wysyła do 

systemu żądanie wyświetlenia ekranu prezentującego ustawienia dotyczące sieci WiFi. 

Wygląd ekranu podglądu ustawień przedstawia poniższy zrzut ekranu: 
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W celu zmiany ustawień sieci bezprzewodowej należy na ekranie podglądu kliknąć na łącze 

Kliknij tutaj, aby zmienić ustawienia sieci bezprzewodowej. W wyniku tego żądania system 

wyświetli ekran zmiany ustawień, którego wygląd przedstawia poniższy zrzut: 

 

Pole jednokrotnego wyboru Sieć bezprzewodowa pozwala włączać i wyłączać interfejs WiFi 

urządzenia. Lista rozwijana Kanał domyślnie zawiera wykorzystywany obecnie kanał 

i umożliwia jego zmianę na inny, aby ograniczyć interferencje podczas przesyłania danych 

drogą radiową. Pole Nazwa sieci zawiera identyfikator SSID wykorzystywany do 

rozgłaszania sieci bezprzewodowej. Lista rozwijana Szyfrowanie wraz z polem Hasło 

pozwalają na zmianę parametrów zabezpieczeń sieci WiFi. Wszelkie zmiany naniesione 
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w konfiguracji sieci bezprzewodowej należy potwierdzić poprzez naciśnięcie przycisku 

Zapisz. Zmiany można także porzucić poprzez naciśnięcie przycisku Anuluj. 

Ustawienia systemowe 

Kliknięcie na łącze Ustawienia systemowe w panelu nawigacyjnym wysyła do systemu 

żądanie wyświetlenia ekranu prezentującego główne parametru systemu. Wygląd ekranu 

podglądu ustawień przedstawia poniższy zrzut ekranu: 

 

Aby dokonać zmiany ustawień systemowych należy na ekranie podglądu kliknąć na łącze 

Kliknij tutaj, aby zmienić ustawienia systemowe. W wyniku tego żądania system wyświetli 

ekran zmiany ustawień, którego wygląd przedstawia poniższy zrzut: 
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Pole Nazwa hosta pozwala na zmianę nazwy identyfikującej system w sieci. Pole 

jednokrotnego wyboru Filtrowanie URL pozwala na włączanie i wyłączanie opcji filtrowania 

treści zaimplementowanej w systemie. Pole jednokrotnego wyboru Interfejs WAN pozwala na 

włączanie i wyłączanie interfejsu sieciowego służącego do przesyłania danych do i z sieci 

Internet. Pole Aktualizacja czasu pozwala na zmianę daty i czasu w systemie. Aby zmienić 

datę i czas, należy najpierw zaznaczyć opcję Tak, a następnie wprowadzić nowy czas przy 

użyciu zestawu rozwijanych list. Wszelkie zmiany naniesione w konfiguracji systemu należy 

potwierdzić poprzez naciśnięcie przycisku Zapisz. Zmiany można także porzucić poprzez 

naciśnięcie przycisku Anuluj. 

Ustawienia filtrów URL 

Kliknięcie na łącze Ustawienia filtrów URL w panelu nawigacyjnym wysyła do systemu 

żądanie wyświetlenia ekranu prezentującego listę filtrowanych fraz. Wygląd ekranu podglądu 

ustawień przedstawia poniższy zrzut ekranu: 

 

System obsługuje definicje filtrowanych fraz w postaci wyrażeń regularnych, natomiast 

mechanizm działania filtra opiera się na zasadzie czarnej listy. Szare tło pola Zawartość 

czarnej listy wskazuje na brak możliwości edycji filtrów URL z poziomu ekranu podglądu 

ustawień – aby dokonać zmian w liście filtrowanych treści, należy kliknąć na łącze Kliknij 

tutaj, aby zmienić ustawienia filtrów URL. W wyniku tego żądania system wyświetli ekran 

zmiany ustawień, którego wygląd przedstawia poniższy zrzut: 
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Wszelkie zmiany naniesione w konfiguracji systemu należy potwierdzić poprzez naciśnięcie 

przycisku Zapisz. Zmiany można także porzucić poprzez naciśnięcie przycisku Anuluj. 

Parametry WAN 

Kliknięcie na łącze Parametry WAN w panelu nawigacyjnym wysyła do systemu żądanie 

wyświetlenia ekranu zawierającego wyciąg z aktualnej konfiguracji sieciowej systemu 

dotyczącej interfejsu WAN. Wygląd ekranu podglądu ustawień przedstawia poniższy zrzut 

ekranu: 

 

Informacje przedstawione na ekranie podglądu parametrów interfejsu WAN mają charakter 

poglądowy i mogą służyć do podstawowej diagnostyki ewentualnych problemów związanych 

z dostępem do Internetu za pośrednictwem systemu. 


