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1 Introductie 

1.1 Scope van het document. 

Dit document beschrijft de afstudeerperiode van Tim Baas, student informatica aan de 
Hogeschool van Leiden. Het document gaat in op de uitvoering van het IRIS-project en 
bespreekt het procesverloop aan de hand van de verschillende fasen waarbinnen de 
werkzaamheden zijn uitgevoerd. De beslissingen en keuzen die gedurende het project 
zijn gemaakt worden beargumenteerd binnen de bijbehorende procesbeschrijvingen. 
Het resultaat wordt achteraf in verder detail behandeld door een evaluatie van het proces 
en de opgeleverde producten.   

 

1.2 Structuur van het document. 

De structuur van het document is als volgt opgedeeld: 

- Hoofdstuk 1, Introductie

Bevat de beschrijving van de documentscope en de opzet van de totale  
documentstructuur. 

:  

- 

Bevat de beschrijving van de afstudeeropdracht met daarnaast de bijbehorende 
doelstellingen die voor de opdracht zijn  opgesteld 

Hoofdstuk 2, Afstudeeropdracht: 

- 

Bevat de procesbeschrijvingen van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd 
gedurende de afstudeerperiode. 

Hoofdstuk 3, Procesverslag: 

- 

Bevat een evaluatieverslag van het proces en de opgeleverde eindeproducten 

Hoofdstuk 4, Evaluatieverslag: 

- 

Beschrijft de organisatie waarvoor de afstudeeropdracht is uitgevoerd  

 

 

Hoofdstuk 5,Organisatie: 
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2 Afstudeeropdracht 

2.1 Introductie 

Het afstudeerproject is uitgevoerd in opdracht van de stichting Wireless Leiden. 
De Stichting Wireless Leiden heeft binnen de stad Leiden en de omliggende dorpen een 
open draadloos netwerk tot stand gebracht. Dit netwerk voorziet aangesloten gebruikers 
onder andere van een gratis internetverbinding, maar kan ook gebruikt worden voor 
diverse lokale communicatiedoeleinden. 

Het netwerk is opgebouwd op basis van WiFi-technologie en daarom kan de organisatie 
haar diensten aanbieden op een aantal vrij te gebruiken radio frequenties.  
Het nadeel hiervan is dat deze frequentiebanden publiekelijk beschikbaar zijn en worden 
gebruikt door een overgroot deel van consumentenelektronica, dat is gericht op 
draadloze communicatie.  
Tegenwoordig zijn draadloze toepassingen daarom ook niet meer weg te denken uit onze 
maatschappij, met als gevolg dat het gemiddelde aantal huishoudens wat beschikt over 
een eigen WiFi-netwerk, de laatste jaren enorm is gestegen.  
Deze trend zorgt echter voor een overbevolking van de 2.4Ghz-frequentieband, die onder 
andere door de WiFi-apparatuur wordt gebruikt. Zo ook bij Wireless Leiden, de geheel 
draadloze backbone van de organisatie heeft veel last van interferentie van dit soort 
particuliere netwerken. Deze storing is dusdanig, dat het in druk “bevolkte” gebieden kan 
zorgen voor instabiliteit binnen het netwerk. 
Om de continuïteit en functionaliteit van het huidige netwerk te garanderen, is het voor 
de organisatie van belang dat de “problemen” omtrent de stabiliteit en capaciteit zo snel 
mogelijk een opgelost worden.  
De bestaande netwerkstructuur moet een solide fundament gaan vormen waarop het 
voor de organisatie beter mogelijk is om innovatie en veranderingen door te voeren.  
De ontwikkelingen op het gebied van draadloze communicatie, voor zowel de software 
als hardware, volgen elkaar in hoog tempo op. Om binnen het netwerk van Wireless 
Leiden gebruik te kunnen maken van deze nieuwe ontwikkelingen, dient naast een 
functioneel netwerk ook een architectuur beschikbaar te zijn waarop eenvoudig 
onderhoud, uitbreiding en vernieuwing plaats kan vinden. 

Om de bovenstaande doelstellingen te realiseren zijn binnen de organisatie verschillende 
projecten gestart, die het mogelijk moeten maken dergelijke vernieuwingen door te 
voeren aan de netwerkstructuur. Een van deze projecten is het zogenaamde IRIS-
project, en geeft invulling aan deze afstudeeropdracht. 
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2.2 Beschrijving van de opdracht 

De netwerkstructuur van Wireless Leiden bestaat uit meerdere knooppunten, die zowel 
de toegang tot het netwerk faciliteren als de onderlinge communicatie. Deze 
knooppunten worden binnen de organisatie aangeduid als “nodes”.   
Gedurende de afstudeerperiode dient een functioneel prototype ontwikkeld te worden 
voor het gebruikt als “toekomstige node” binnen het draadloze netwerk van Wireless 
Leiden. Daar de instabiliteit van de huidige netwerkstructuur is terug te leiden op het 
gebruik van de 802.11b WiFi-standaard, dient het prototype onder andere te beschikken 
over een implementatie van de 802.11a WiFi-standaard om de huidige interlinks te 
vervangen. Op deze manier zal de stabiliteit en capaciteit van het netwerk verbeterd 
kunnen worden. 

Functioneel gezien dient de node ontworpen te worden volgens het IRIS-concept, wat 
staat voor Independent Radio Interface System. Het IRIS-concept komt voor uit de wens 
een node-architectuur op te zetten die modulair is zijn opzet. Binnen deze architectuur 
functioneren de (WiFi-)interfaces onafhankelijk van een basis-node, waardoor eenvoudig 
verschillende typen interfaces binnen de opzet aangesloten en vervangen kunnen 
worden. De node dient opgebouwd te worden uit een of meerdere radio componenten, 
die via ethernet zijn verbonden met een of meerdere routerende onderdelen. 
Buiten deze functionele eisen zijn door de opdrachtgever vooraf aan de hardware en 
software geen overige eisen gesteld. 

2.3 Beschrijving van de doelstellingen 

Doelstellingen voor het IRIS project kunnen worden onderverdeeld in primaire en 
secundaire doelen. De primaire doelstellingen zijn voornamelijk praktisch, en vooral 
gericht op het doorvoeren van verandering en verbetering aan het huidige netwerk; de 
secundaire doelstellingen zijn gericht op de integratie van kennis binnen de organisatie. 
 

2.2.1. Primaire doelstellingen 

De primaire doelstellingen van het IRIS-project komen deels voort uit de toekomstvisie 
van Wireless Leiden. Om de continuïteit en ontwikkeling van het huidige netwerk te 
waarborgen, wil de organisatie verschillende diensten aan gaan bieden van zowel  
Wireless Leiden zelf, als van betrokken bedrijven buitenaf. 

Om bovenstaande visie te realiseren moeten een aantal verbeteringen doorgevoerd 
worden aan de netwerkarchitectuur, met betrekking tot de stabiliteit en capaciteit. 
Het IRIS project haakt hierop in met de volgende doestellingen: 

- Verbetering van de beschikbare bandbreedte, 

- Verbetering stabiliteit van interlinks / backbone, 

- Verbetering van de hardware / software architectuur.  
 

2.2.2. Secundaire doelstellingen 

Secundaire doelen zijn binnen het project gericht op de  integratie van kennis en “know 
how”. Wireless Leiden is een stichting die volledig bestaat uit vrijwilligers; door het 
verschil in kennisniveau tussen de mensen kan het zijn dat bepaalde taken altijd door 
een persoon in de organisatie worden uitgevoerd. 
Binnen het IRIS project zijn hiervoor de volgende doelen gesteld: 

- Eenduidige installatie en beheer van nodes, 

- Generieke installatie, met betrekking tot hardware platform 

- Documenteren van installatie en beheer routines. 
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3 Procesverslag 

3.1 Inleiding. 

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van het proces. Het beschrijft de werkzaamheden, 
beslissingen, keuzen en beargumentatie daarvan op chronologische volgorde en aan de 
hand van de verschillende fasen waarbinnen deze zijn uitgevoerd.  

 

3.2 Fase 1, oriëntatie. 

De oriëntatiefase richt zich op de werkzaamheden die  initieel zijn uitgevoerd om het 
project van start te laten gaan. 

De volgende bijlagen bevatten inhoudelijk meer informatie over de procesverslaggeving 
beschreven in de paragrafen van hoofdstuk 3.2 

Appendix 1, software keuze 

Appendix 2, hardware keuze  

3.2.1. Beeldvorming IRIS-concept 

Bij de start van het project was het noodzakelijk eerst een duidelijk beeld te vormen van 
het IRIS-concept.  Zoals bij de meeste concepten bestaan vooraf vaak nog geen 
eenduidige richtlijnen en specificaties waaraan het eindproduct zou moeten voldoen.  
Het IRIS-concept was voornamelijk gebaseerd op een architectuurschets die is opgesteld, 
gedurende een brainstormsessie, met een aantal vrijwilligers van Wireless Leiden.  
Naast deze schets zijn destijds een aantal korte specificaties opgesteld die zich richten op 
de invulling van de architectuur en het bijbehorende beheer.  

 
Conceptschets van de originele IRIS-mind-map. 

 
Naast de conceptschets en enkele specificaties was nog geen verdere invulling gegeven 
aan een eventuele opdrachtomschrijving. Bij het opstellen van de opdrachtomschrijving 
is daarom gekozen voor een globale opzet, daar vooraf nog geen expliciete eisen en 
wensen voor het gebruik van de hard- en software waren gedefinieerd. 
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Om de beeldvorming van het IRIS-concept compleet te maken, was het noodzakelijk het 
ontwerp met de traditionele opzet te vergelijken. Vervolgens is gestart met het opstellen 
van de aanpak. 
  

3.2.2. Opstellen van de aanpak 

Voordat de aanpak van het project is opgesteld zijn verschillende doelstellingen 
geformuleerd waaraan de eindresultaten van het project zouden moeten bijdragen. 
Daarbij is uitgegaan van een set primaire doelstellingen die zich richten op het 
verbeteren van de bestaande netwerkstructuur en een set van secundaire doelstelling die 
zich richten op het een aantal aspecten van het node beheer.  
Deze tweedeling is gemaakt omdat Wireless Leiden het meeste belang heeft bij het 
verbeteren van de bestaande netwerkstructuur. Dit fundament maakt het namelijk ook 
mogelijk ontwikkelingen op andere gebieden door te voeren.  

De aanpak is verder gevormd door voor de basis van het IRIS-concept een aantal 
“deelvragen” in het plan van aanpak op te nemen, die relevant zijn voor de verschillende 
componenten van de IRIS-architectuur. Daarbij is onderscheid gemaakt in de hardware 
en software aspecten.  
Hoewel bij de start van het project nog geen specifieke eisen en wensen vanuit de 
organisatie werden gesteld, zijn de verschillende punten van de geplande aanpak 
ingevuld door als eerste de functionele eisen van de componenten binnen de architectuur 
op een rij te zetten. Aan de hand van deze functionele eisen en de ervaringen met 
bestaande oplossingen zijn voor de hardware een aantal keuzecriteria opgesteld.  
Omdat vooraf bekend was dat Wireless Leiden een specifieke voorkeur voor het gebruik 
van software heeft, kon het opstellen van keuzecriteria voor de hardwarecomponenten 
niet los worden gezien van de softwarekant. Een van de punten waar rekening mee 
gehouden moest worden is de hardware-architectuur waarop de bestaande 
systeemsoftware is gebaseerd.  
Daarnaast was voor zowel de software als hardware belangrijk dat bij de aanpak 
rekening gehouden werd met het verschil in opzet van de traditionele node versus het 
IRIS-concept. Doordat het concept bestaat uit een aantal fysiek gescheiden componenten 
kon de bestaande aanpak niet zondermeer overgenomen worden . 
Voor de software van de WiFi-interface was het bijvoorbeeld vooraf niet duidelijk hier zelf 
systeemsoftware voor ontwikkeld zou gaan worden, of dat gekozen wordt voor een 
commerciële oplossing.  

Na het verwerken van de verschillende implementatiepunten in het plan van aanpak, kon 
gestart worden met het selecteren van de hardware- en software-oplossingen, waar bij 
de start van het project mee gewerkt zou gaan worden. 
 

3.2.3 Gemaakte keuzen 

Na het opstellen van de aanpak moest een keuze gemaakt worden voor de hardware- en 
softwarecomponenten waarmee initieel gewerkt zou gaan worden.  
 

De hardware keuze kon worden onderverdeel in een selectie voor de basis-node en voor 
de WiFi-interface. Het verloop van dit proces staat inhoudelijk in verder detail beschreven 
binnen 

Hardware: 

Appendix 1, hardware keuze. 
Bij de oriëntatie met bestaande node-apparatuur binnen Wireless Leiden, kwam onder 
andere naar voren dat voor de 802.11a–standaard enkele bestaande oplossingen 
beschikbaar waren. Hoewel het ontwerp van deze oplossingen verschilde van de IRIS-
architectuur, kon de hardware als component mogelijk wel gebruikt kunnen worden 
binnen de opzet van het IRIS-concept. Voor de WiFi-interface moest hiervoor eerst een 
belangrijke afweging gemaakt worden tussen het zelf ontwikkelen van de toepassing, of 
het gebruik maken van een “off-the-shelf” commerciële oplossing.  
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Om de besluitvorming hierover te ondersteunen is een gesprek aangegaan met Gandalf, 
de leverancier van de prototypes die zijn gebruikt in het voorgaande 802.11a project.  
Uit dit gesprek kwam onder andere naar voren dat als oplossing voor de interfaces 
binnen de IRIS-architectuur, de voorkeur uitging naar een commerciële toepassing. 
Tijdens het gesprek werd hiervoor door Gandalf een toepassing van de fabrikant Ubiquiti 
getoond. Deze oplossing was qua opzet vergelijkbaar met de prototypes van het 802.11a 
project. Omdat de apparatuur van Ubiquiti voldeed aan de keuzecriteria die zijn 
opgesteld in het plan van aanpak, en een voor relatief goedkope prijs kon worden 
aangeschaft, is aan het einde van het gesprek in overleg besloten een tweetal van deze 
types bij Gandalf te bestellen.   

Voor de hardware van de basis-node waren vooraf meer richtlijnen beschikbaar waar de 
uiteindelijk hardware aan moest voldoen. Bij het zoeken naar beschikbare alternatieven 
is dan ook een bestaand systeembord van Soekris Engineering, dat reeds bekend is bij 
Wireless Leiden, gebruikt als referentiekader. Hoewel dit systeembord functioneel gezien 
ook zou voldoen aan de gestelde keuzecriteria, heeft het betreffende model de “end-of-
life” cyclus bereikt.  
Uiteindelijk zijn een aantal beschikbare alternatieven op een rij gezet. De hardware van 
fabrikant PcEngines, vergelijkbaar met het referentiesysteem van Soekris Engineering, 
kwam naar voren als meest geschikte oplossing. PcEngines levert oplossingen voor 
soortgelijke toepassingen als het Soekris systeembord, maar prijstechnisch was deze 
hardware veel voordeliger. Voor de overige alternatieven kon gesteld worden dat deze of 
voorbij gaan aan de beoogde doelstelling, of zouden zorgen voor een langere 
invoeringtermijn. Dit laatste vanwege mogelijke compatibiliteitsproblemen met de 
bestaande systeemsoftware. In overleg met de opdrachtgever is daarom besloten om 
een systeembord van de fabrikant PcEngines te bestellen. 

Software: 

Naast een selectie voor de hardwarecomponenten, moest ook een keuze worden 
gemaakt voor de initiële software aanpak. Inhoudelijk staat dit proces in verder detail 
besproken binnen Appendix 2, software keuze   
Bij dit selectieproces is eveneens eerst gekeken naar de systeemsoftware die momenteel 
gebruikt wordt, of gebruikt is, binnen de netwerkstructuur van Wireless Leiden. Aan de 
hand van de voor en nadelen van deze oplossingen zijn de keuzecriteria opgesteld in het 
plan van aanpak en is gezocht naar beschikbare alternatieven. Hierbij was het initieel 
vooral belangrijk een basistoepassing te selecteren waarmee node-installaties 
geproduceerd konden worden. Een van de belangrijkste criteria hiervoor was dat de 
toepassing gericht moest zijn op het creëren van een “embedded” –systeemomgeving. 
Vanwege de specifieke software voorkeur bij Wireless Leiden kon op het internet gericht 
worden gezocht naar een beschikbare oplossing. Voor FreeBSD, waar de voorkeur binnen 
de organisatie naar uitging, bleken verschillende standaardoplossingen geschikt, om een 
invulling te geven aan de “deelvragen” die zijn opgesteld voor de node-installatie.  
Om de besluitvorming hierover te ondersteunen is samen met een aantal vrijwilligers van 
Wireless Leiden een brainstormsessie gehouden over de invulling van een aantal punten 
van het node-beheer. Hierbij zijn ook de beschikbare toepassingen voor de node-
installatie besproken, en is in overleg gekozen te gaan werken met NanoBSD, een van de 
standaardoplossingen die vooraf is aangedragen. 
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3.3 Fase 2, onderzoek 

Deze fase beschrijft de onderzoekswerkzaamheden die gedurende het IRIS-project zijn 
uitgevoerd, alvorens gestart is met de ontwikkeling van de uiteindelijke producten. 
De resultaten die zijn verworven tijdens deze periode vormden de basis en 
rechtvaardiging voor de definitieve aanpak. Deze initiële resultaten zijn in de vorm van 
een presentatie aan de opdrachtgever meegedeeld. 
    

3.3.1. Software-onderzoek 

De software-aanpak die tijdens de oriëntatiefase was opgesteld voor de node-installatie, 
moest als eerste verder worden onderzocht, zodat een definitieve aanpak kon worden 
gevormd voor de ontwikkeling van de uiteindelijke node-installatie.  
Hierbij is gestart met het onderzoeken van de functionaliteiten en eigenschappen van 
NanoBSD. Deze werkzaamheden die hiervoor zijn uitgevoerd, staan inhoudelijk in verder 
detail besproken binnen Appendix 3, NanoBSD onderzoek. 

3.3.2. Hardware-onderzoek 

NanoBSD 

Voordat gestart kon worden met het onderzoek, was het belangrijk een werkomgeving in 
te richten, die gedurende het projectverloop gebruikt zou kunnen worden voor het testen 
en ontwikkelen van de node-software. Hiervoor is als eerste een losstaand systeem met 
de laatste versie van FreeBSD ingericht. Dit systeem is gedurende het project 
voornamelijk gebruikt om met de NanoBSD-toepassing te werken. Naast een 
hostsysteem voor NanoBSD, was echter ook een systeembord nodig om de NanoBSD-
installaties op te testen. Omdat niet alle bestelde hardware voor het IRIS-concept bij de 
start van het project beschikbaar was, heeft de opdrachtgever een vergelijkbaar 
systeembord van Soekris Engineering meegegeven.   

Na het installeren van de FreeBSD systeemomgeving, kon direct gestart worden met het 
aanmaken van een NanoBSD-installatie. Om initieel wegwijs te geraken is onder andere 
de officiële NanoBSD handleiding op de website van FreeBSD gevolgd. Vervolgens is een 
standaard opzet aangemaakt, waarbij de eigenschappen en functionaliteiten van zowel 
NanoBSD-toepassing, als de uiteindelijk NanoBSD-installatie zijn onderzocht. Het was 
daarbij van belang om op basis van deze resultaten een beeld te vormen van de 
standaard NanoBSD-configuratie, zodat dit als referentiepunt kon dienden bij het  
ontwikkelen van een eigen NanoBSD-installatie.  
Bij de eerste poging om een eigen NanoBSD-installatie te creëren zijn zoveel mogelijk 
verschillende functies binnen NanoBSD gebruikt, om de configuratie van de NanoBSD- 
systeeminstallatie naar wens aan te passen. Op deze manier is onder andere inzicht 
verkregen in de methodes die toegepast kunnen worden bij het ontwikkelen van de 
uiteindelijke node-installatie. 

Naast het onderzoeken van de eigenschappen en functionaliteiten van NanoBSD, zijn 
deze ook vergeleken met de opzet van de traditionele node-installaties die binnen het 
netwerk van Wireless Leiden worden gebruikt. Door het vergelijk kon een beter beeld 
gevormd worden over hoe het verschil in opzet eventueel bij zou kunnen dragen aan de 
invulling van een aantal aspecten van het node-beheer.  
 

Om een indruk te krijgen van de hardware die mogelijk gebruikt zou gaan worden binnen 
het IRIS-prototype, was het belangrijk dat de prestaties van verschillende componenten 
onderzocht zouden worden.  

De aanpak, resultaten en voorlopige conclusies van het Hardware-onderzoek staan in 
verder detail besproken binnen Appendix 4, hardware-onderzoek 
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Om het onderzoek consistent en uniform uit te kunnen voeren, was noodzakelijk een 
testmethodiek op te zetten waarmee de relevante prestaties van de node-hardware  
gemeten konden worden. De prestaties die hierbij van belang zouden zijn, konden het 
beste worden afgeleid aan de hand van de functies die de betreffende node-hardware 
binnen de IRIS-architectuur zou gaan vervullen. 
Gesteld kon worden dat het doorvoeren van dataverkeer een van de belangrijkste 
basisfuncties is, die voor alle componenten van toepassing zou zijn. De prestaties bij het 
doorvoeren van dataverkeer worden voornamelijk bepaald door de waarde van de totale 
doorvoersnelheid / beschikbare bandbreedte. Om deze reden is algemeen punt opgesteld 
dat bij het testen van node hardware, de prestaties over een bepaalde tijd gemeten 
moesten worden bij het doorvoeren van een specifieke datastroom.   
Om daarnaast een volledig beeld te kunnen vormen van de prestaties, was het 
noodzakelijk de testmetingen voor de node-hardware binnen verschillende opstellingen 
uit te voeren. Hier zijn een aantal “testscenario’s” voor opgezet die zich richten op het 
meten van zowel de individuele hardwareprestaties, als het functioneren binnen de IRIS-
opzet. 
Zoals gesteld moesten de prestaties van de node-hardware worden gemeten bij het 
doorvoeren van een datastroom over een bepaalde periode. De waardes die bij het 
monitoren van dit dataverkeer verkregen moesten worden, waren onder andere de 
maximale doorvoersnelheid bij het uitvoeren van een dataoverdracht, ten opzichte van 
de totale systeembelasting die deze overdracht veroorzaakt.  
Om deze testmetingen mogelijk te maken, moest onder ander een methode geselecteerd 
worden voor het meten van de beschikbare bandbreedte tussen twee netwerkpunten. 
Hier is gekozen voor een oplossing die ook in het voorgaande 802.11a- project is 
toegepast, zodat het eveneens mogelijk zou zijn om de resultaten onderling te 
vergelijken. Daarnaast werd deze methode al geruime tijd gebruikt binnen Wireless 
Leiden, waardoor het ook de bruikbaarheid van de resultaten als referentiemateriaal 
verhoogt.  
Bij de presentatie van de resultaten van het 802.11a-project, werd destijds vanuit 
Wireless Leiden verzocht om bij het monitoren van de systeembelasting, in het vervolg 
de onderlinge verdeling van de gerelateerde waardes te noteren. Deze opmerkingen zijn 
meegenomen bij de metingen die zijn uitgevoerd voor de node-hardware binnen het 
IRIS-project. 

Naast het opstellen van een testmethodiek, moest ook een testomgeving worden 
ingericht waarbinnen de metingen uitgevoerd konden worden.  
Omdat de insteek van het onderzoek niet praktijk gericht was, maar voornamelijk ging 
om het vaststellen van de maximale systeemprestaties, konden de testopstellingen 
binnenshuis opgebouwd worden en hoefde geen rekening gehouden te worden met het 
opzetten van eventuele testlocaties. Voor de “indoor” testopstellingen was het echter wel 
noodzakelijk, naast de betreffende node-hardware, additionele hardware te verzamelen 
om de testomgeving op te bouwen. Waaronder verschillende hostsystemen, WiFi-kaarten 
en ethernet switches / bekabeling.  Het merendeel hiervan was in eigen bezit, maar van 
Wireless Leiden zijn enkele adapters geleend om de WiFi-kaarten in een PC-configuratie 
te installeren. 
Omdat de hardware-oplossingen voor de basis-node niet beschikken over voor 
geïnstalleerde systeemsoftware, is hiervoor de initiële NanoBSD-installatie gebruikt die is 
aangemaakt bij het onderzoeken van de NanoBSD toepassing. 

De uiteindelijke prestaties zijn vervolgens onderzocht voor de twee Ubiquiti NanoStations 
en het  Soekris Net4801 en het Alix2D3-systeembord. Bij de twee laatst genoemde was 
het belangrijk dat de metingen identiek werden uitgevoerd, daar ze beiden bedoeld zijn 
als oplossing voor de basis-node. Omdat de basis-node binnen de IRIS-opzet functioneel 
gezien toegepast gaat worden als router, zijn ter vergelijk binnen diverse testopstellingen 
de prestaties gemeten bij het bridgen en routeren van dataverkeer over ethernet en 
WiFi.  
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De prestaties van de  NanoStations zijn vervolgens gemeten bij bridgen van dataverkeer 
over de 802.11a WiFi-standaard waarvoor de toepassing is beoogd. 
Aan de hand van de testopstellingen waarbinnen deze metingen zijn uitgevoerd, kon een 
duidelijk beeld worden gevormd van de individuele prestaties en was het daarnaast 
mogelijk een inschatting te maken hoe de hardware zou functioneren binnen de IRIS-
opzet. Om deze vermoedens te controleren zijn de prestaties ook getest binnen een 
eerste opzet van de IRIS-architectuur en zijn wederom in verschillende testopstellingen 
de doorvoerprestaties gemeten. In de opstellingen zijn de NanoStations gebruikt als 
WiFi-interfaces waarbij het Soekris Net4801- en Alix2D3-systeembord afwisselend zijn 
toegepast als basis-node.  
  

3.3.3. Presentatie van de resultaten 

Op basis van de resultaten die zijn verworven gedurende het hard- en software-
onderzoek, was het mogelijk enkele voorlopige conclusies te trekken en aan de hand 
daarvan een meer inhoudelijke en definitieve aanpak te vormen voor het ontwikkelen 
van de node-software. 
De initiële resultaten zijn vervolgens in de vorm van een presentatie medegedeeld aan 
een aantal Vrijwilliger binnen Wireless Leiden. Hierbij is onder andere ingegaan op de 
eigenschappen en functionaliteiten van NanoBSD en hoe het als toepassing gebruikt zou 
kunnen worden voor de toekomstige node-installatie. Daarnaast zijn de eerste resultaten 
gepresenteerd die zijn behaald met het doorvoeren van dataverkeer binnen de opzet van 
de IRIS-architectuur. 
Na het afronden van de presentatie is over verschillende punten gediscussieerd, waarbij 
onder andere is gesproken over de verschillen in de opzet van het type IRIS-node en de 
impact die het zou hebben op de verschillende aspecten van het node-beheer. 
Aan het einde van de avond kon geconcludeerd worden dat de NanoBSD -aanpak goed 
aan zou sluiten bij de wensen die Wireless Leiden heeft voor de toekomstige node-
installaties. Bij de discussie omtrent het IRIS-concept kwam voornamelijk naar voren dat 
het, gezien de modulaire opzet, veel voordelen zou bieden bij het onderhouden en 
vernieuwen van de bestaande netwerkstructuur, maar dat de keuze voor dit ontwerp een  
aantal aan het beheer gerelateerd vraagstukken waarschijnlijk een stuk complexer zou 
maken.  
 

3.4 Fase 3, ontwikkeling 

Deze fase beschrijft de werkzaamheden die gedurende het IRIS-project zijn uitgevoerd, 
bij het ontwikkelen van de verschillende softwareoplossingen, die zijn gerelateerd aan de 
eigenlijk node-installatie zelf, of aan de nodefabriek, de oplossing die wordt gebruikt als 
platform voor het faciliteren van de NanoBSD / node -installaties. 
Hoewel de werkzaamheden voor beide onderwerpen gedurende het project door elkaar 
heen zijn uitgevoerd, zijn deze binnen dit hoofdstuk onderling verdeeld in een eigen 
paragraaf.   
 

3.4.1 Ontwikkeling van de node-installatie 

Voor de ontwikkeling van de node-installatie was het mogelijk de werkzaamheden onder 
te verdelen in een aantal blokken die zijn gerelateerd aan de opbouw van de uiteindelijke 
node-installatie. De werkzaamheden, inclusief “problemen” en oplossingen, worden 
inhoudelijk in verder detail besproken binnen Appendix 5, Node-installatie 

Bij de ontwikkeling van de node-installatie was het belangrijk uit te gaan van een 
volledige en functionele basisopzet, alvorens gewerkt zou gaan worden aan de 
componenten die specifiek zijn voor Wireless Leiden, of het IRIS-concept.  
Daar de basis van de node-installatie wordt gevormd door NanoBSD,  is gestart met het 

Basisopzet: 
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uitwerken van de aanpak en initiële opzet die hier in de voorgaande fasen voor is 
opgesteld.  
Voor het opzetten van een goede basis moest als eerste een werkbare FreeBSD 
“footprint”  worden aangemaakt met de NanoBSD-toepassing. Hoewel de toepassing is 
gericht op het aanmaken van een zogenaamde “embedded” –systeeminstallatie, zouden 
veel onderdelen van de standaard installatie waarschijnlijk overbodig zijn voor Wireless 
Leiden.  
Het strippen van de NanoBSD-installatie kon worden uitgevoerd door middel van een 
eigen configuratiebestand. Bij het initiële NanoBSD-onderzoek is aan de hand van de 
officiële FreeBSD handleiding een eerste opzet voor het NanoBSD-configuratiebestand 
aangemaakt. De informatie uit de handleiding bleek echter niet afdoende om een volledig 
beeld te krijgen van de verschillende opties die in de configuratie toegepast konden 
worden. Daarnaast zorgde het overnemen van de voorbeelden voor enkele ongewenste 
wijzigingen in basis van de FreeBSD-systeemomgeving. 
In eerste instantie is daarom met een “tiral-and-error” –methode geprobeerd om deze 
“problemen” op te lossen en de configuratie verder naar eigen wens aan te passen. 
Het aanpassen van de configuratie zorgde echter regelmatig voor compilaties gedurende 
de NanoBSD-compilatieprocessen, waardoor het vaak erg veel tijd in beslag nam. 
Daarnaast was ook niet geheel duidelijk wat de exacte de eigenschappen en uitwerking 
van de verschillende geconfigureerde opties waren. Hoewel op het internet verschillende 
voorbeelden gevonden konden worden, boden deze geen duidelijke richtlijnen over wat 
wel en niet in de NanoBSD configuratie op te nemen. 
Naderhand bleek dat de ontwikkelaar van de NanoBSD-toepassing, Poul Henning Kamp, 
op zijn eigen website een schema had opgenomen met de verschillende onderdelen 
waarvan de FreeBSD systeemomgeving gestript zou kunnen worden. In deze “survey” 
was eveneens opgenomen welke opties onderling voor “complicaties” zouden zorgen 
tijdens de NanoBSD-compilatieprocessen. 
Aan de hand van deze informatie was het mogelijk een functionele “footprint” te creëren  
waar een groot deel, van de voor Wireless Leiden overbodige onderdelen, van zijn 
gestript. Daarbij kon de aangemaakt configuratie bij het verdere projectverloop gebruikt 
worden als basis voor de nieuwe node-installatie. 

Deze “gestripte” basisopzet moest voor de uiteindelijke node-installatie wel verder 
uitgebreid gaan worden met diverse additionele systeemsoftware en bijbehorende 
configuratiebestanden. Na het initiële software-onderzoek waren de methoden die hier 
met NanoBSD voor gebruikt zouden kunnen worden inmiddels bekend, maar welke 
hiervan het meest geschikt zouden zijn voor de node-installatie van Wireless Leiden 
moest nog worden bepaald. Door een beeld te vormen van de diverse componenten 
waarmee de installatie uitgebreid zou gaan worden, was het mogelijk vast te stellen dat 
het raadzaam zou zijn om onderscheid te maken in de verschillende typen toevoegingen  
en aan de hand daarvan de meest geschikte methode te selecteren. 

 

Na het opzetten van de basisstructuur voor de node-installatie, is gestart met het 
uitzoeken van enkele vraagstukken omtrent het IRIS-concept. Een van de belangrijkste 
punten voor het IRIS-concept was de invulling van het node-beheer.  
Zoals gesteld is de architectuur opgebouwd uit meerdere onafhankelijk functionerende 
componenten en verschilt de IRIS-opzet daardoor dermate van de traditionele node-
opzet, dat de bestaande methoden en procedures voor het node beheer uitgebreid en of 
aangepast moeten worden.  
Uiteindelijk zal voor IRIS-architectuur een totale beheersmethodiek moeten worden 
opgebouwd, maar voor de huidige afstudeeropdracht viel het ontwikkelen van een 
dergelijke opzet  buiten de scope van project.  
Tijdens de afstudeerperiode is echter wel gezocht naar een initiële oplossing die ter 
ondersteuning zou kunnen dienen bij het beheer de NanoStation WiFi-interfaces, zoals  
bijvoorbeeld het opvragen van relevante informatie en statische data omtrent de 

IRIS-componenten: 
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aangesloten interfaces / interlinks. Hiervoor was het noodzakelijk als eerste de 
NanoStations zelf te onderzoeken, zodat bepaald kon worden wat de eventuele 
mogelijkheden zouden zijn.  
Een van de methoden die gebruikt zou kunnen worden voor dit doeleinde was SNMP. 
Hoewel op de website van fabrikant gesteld werd dat de NanoStations SNMP 
ondersteuning boden, was niet geheel duidelijk om welke versie dit ging en de wat voor 
informatie (MIB) daarbij  kon worden uitgelezen. Daarom is al eerste praktisch 
onderzocht welke SNMP-informatie opgevraagd kon worden, vervolgens is een lijst 
opgesteld met data die belangrijk zouden voor de WiFi-interface, zoals signaalsterkte en 
verbindingsnelheid. Voor deze data is geprobeerd de corresponderende SNMP (OID) 
waardes op te zoeken. 
Vervolgens is een script geschreven waarmee voor deze waardes, vanaf de basis-node, 
een overzicht kon worden gegenereerd van de aangesloten NanoStations. Omdat de 
implementatie van SNMP voor NanoStations nog niet helemaal op orde was en daarnaast 
schrijfacties niet mogelijk waren, is ook naar een andere oplossing gezocht in combinatie 
met SSH. Waar SSH normaal gesproken gebruikt wordt om op afstand een shell naar 
betreffende host te openen, kan het ook worden toegepast om via een script op afstand 
beheerstaken uit te voeren. Het was daarom interessant om te kijken of hier voor de 
NanoStations ook mogelijkheden beschikbaar waren.  
Door gebruik te maken van een zogenaamde “key-based” login methode, kon de 
authenticatie tussen de basis-node en de NanoStations worden opgezet zonder 
tussenkomst van een gebruiker worden opgezet. Aan de hand van dit principe zijn een 
aantal eenvoudige functies in een script gezet, zoals het wegschrijven en ophalen van de 
configuratiebestanden van de NanoStations. 
Uiteindelijk zijn alle functies samengevoegd in “manage_interfaces” -script, waarbij de 
configuratiebestanden van de NanoStations, binnen een structuur op de installatie van de 
basis-node zijn opgeslagen. Op basis van deze configuratiebestanden was het mogelijk 
aanpassingen te maken die via het script weggeschreven en opnieuw, van de 
aangesloten NanoStations, opgehaald konden worden. Daarnaast kon zowel een 
individueel als totaal overzicht worden opgevraagd van de aangesloten Interlinks / 
NanoStations. 

Het “manage_interfaces” -script is opgenomen in de productdocumentatie, zie daarvoor 
Appendix G, manage-interfaces-script in het productverslag 
 

Om inzicht te krijgen in de additionele softwarecomponenten die aan de node-installatie 
moesten worden toegevoegd, was het van belang eerst de huidige systeemsoftware te 
inventariseren. Hier is een bestaande nodeconfiguratie voor gearchiveerd, zodat deze 
installatie gebruikt kon worden als referentie bij het inventariseren van de software.  
Na contact gehad te hebben met een vrijwilliger over de configuratie van de 
systeemsoftware, bleek dat niet op alle bestaande nodes identieke softwareconfiguraties 
werden gebruikt. Omdat daarbij niet geheel duidelijk was wat binnen Wireless Leiden kon 
worden gezien als “standaard”, is hierover per mail een discussie gestart op de 
technieklijst. Hieruit kwam naar voren dat het voor de configuratie van systeemsoftware 

Wireless Leiden specifieke componenten 

De opdrachtomschrijving van het IRIS-project is primair gebaseerd op het ontwikkelen 
van een functioneel prototype. Hoewel het om een prototype-node gaat was binnen de 
aanpak opgenomen dat het eveneens compatibel diende te zijn met de huidige 
netwerkstructuur en systeemsoftware. Daarnaast zou de nieuwe node-installatie ook 
toegepast gaan worden om de bestaande nodes te migreren naar FreeBSD 7.x   
Wireless Leiden maakt op de nodes gebruikt van diverse additionele systeemsoftware, 
die een invulling geven aan de verschillende functionaliteiten van de node-installatie. 
Om de nieuwe node-installatie geschikt te maken voor het gebruik binnen de bestaande 
netwerkomgeving, was het noodzakelijk deze specifieke softwareconfiguraties aan de 
basis van de node-installatie toe te voegen. 
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van belang was om deze zoveel mogelijk te standaardiseren. Dit hield onder ander in dat 
bijvoorbeeld de richtlijnen van FreeBSD voor de configuratie van “daemons / services” 
gevolgd moest worden. 
 
Uiteindelijk zijn alle additionele softwarecomponenten toegevoegd aan de basis van de 
node-installatie, maar zijn daarbij wel diverse wijzigingen doorgevoerd met betrekking 
tot de configuratie van de systeemsoftware. 

Naast de verschillende softwareconfiguraties die specifiek zijn voor Wireless Leiden, 
bestaat de configuratie van de node-installatie voor een deel uit instellingen die ook 
specifiek zijn per node. Om de opslag en configuratie van deze node-specifieke 
instellingen de centraliseren wordt binnen de organisatie al geruime tijd gebruik gemaakt 
van een node-configuratiedatabase. Deze database kan in combinatie met een lokaal 
script op de node  over het netwerk worden gebruikt voor configureren / ophalen van 
node-configuraties.  
De opzet van IRIS-prototype hield echter in dat meerdere onafhankelijke componenten 
geconfigureerd moesten worden en het was nog niet duidelijk hoe dit het beste op elkaar 
afgestemd kon worden. Hiervoor zou het onder ander nodig zijn om een afweging te 
maken, of de configuratie van de verschillende componenten los van elkaar zou verlopen, 
of bijvoorbeeld centraal via de basis-node. Een ander belangrijk punt zou daarbij de 
aanpak zijn voor de configuratie van verschillende typen interfaces zijn. In overleg met 
de Wireless Leiden is daarom, vanwege de impact en complexiteit, besloten dat dit 
voorlopig buiten de scope van het project zou vallen. Dit had echter alleen betrekking op 
de configuratie van de WiFi-interfaces.  
De node-specifieke configuratiebestanden voor de installatie van de basis-node komen 
wel overeen met de configuratie van de traditionele node-installaties. Het was daarom 
noodzakelijk dat de node-specifieke configuratiebestanden voor de installatie van de 
basis-node wel opgehaald / geconfigureerd zouden kunnen worden aan de hand van de 
node-configuratiedatabase. Daarnaast was dit van belang omdat de nieuwe NanoBSD-
installatie ook toegepast zou gaan worden bij toekomstige migraties van bestaande 
nodes. 
In eerste instantie is hier een oplossing voor gezocht die gelijk was de aan opzet binnen 
de traditionele node-installaties, waarbij de node-specifieke configuratiebestanden fysiek 
op dezelfde locatie werden opgeslagen als de overige installatie- en 
configuratiebestanden. Naderhand bleek uit een discussie met een vrijwilliger van 
Wireless Leiden echter dat het wenselijk zou zijn om deze node-specifieke 
systeemconfiguratie zoveel mogelijk van de  systeeminstallatie te scheiden. Op deze 
manier zou de systeemomgeving generiek blijven voor alle nodes 
Daar de NanoBSD-opzet beschikt over een aparte configuratie slice / partitie, zou het dus 
ook de voorkeur hebben om deze node-specifieke configuratie in de NanoBSD-installatie 
ook fysiek op deze locatie op te slaan. 
Uiteindelijk is hiervoor een functie aangemaakt binnen het NanoBSD-installatie proces, 
waarmee de node-specifieke configuratie uit de node-configuratiedatabase kon worden 
opgehaald en vervolgens weggeschreven op de configuratieslice.  
    

3.4.2. Ontwikkeling van de nodefabriek. 

De “nodefabriek” is een door Wireless Leiden bedacht concept, dat al geruime tijd binnen 
de organisatie wordt toegepast voor het ontwikkelen / uitvoeren van de node-installaties. 
Hoewel in de opdrachtomschrijving niets was opgenomen met betrekking tot het 
ontwikken van dit concept, bleek gedurende het project dat voor NanoBSD behoefte was 
aan een platform om zowel de ontwikkeling als eigenlijke uitvoering van de node-
installatie te faciliteren. Vanwege de raakvlakken met concept van een nodefabriek, is 
besloten hier een initiële opzet voor aan te maken. 
De configuratie van de nodefabriek kon worden onderverdeeld in verschillende 
componenten die het uitrollen van de node-installaties mogelijk moeten maken, en 
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daarnaast de componenten die dienen ter ontwikkeling en ondersteuning van beheer van 
deze installaties. 

Inrichten van de werkstructuur 

Het inrichten van een werkstructuur voor de verschillende installatie en 
configuratiebestanden, die zijn gerelateerd aan de NanoBSD node-installatie, was een 
van de eerste punten die hiervoor is uitgevoerd.  
Het was belangrijk de verschillende bestanden, die uit de ontwikkeling van de node-
installatie naar voren kwamen, onder te brengen in een logische structuur.  
Dit maakte het onder ander beter mogelijk om gedurende het project versie beheer op 
de betreffende bestanden uit te voeren en gaf daarnaast een duidelijk beeld van de 
additionele installatie- en configuratiebestanden die aan de node-installatie werden 
toegevoegd. Aan hand van de werkstructuur was het eveneens mogelijk om procedures 
op te zetten voor de toekomstige toevoegingen en of wijzigingen. 

Opzetten van de “installatie”-omgeving 

Zoals als gesteld is de nodefabriek onder andere toegepast als platform om de node-
installaties uit te rollen. Daar de NanoBSD-opzet verschilde met die van de voorgaande 
node-installaties, moest hier echter een passende methode voor worden gezocht. 
Het uitvoeren van de daadwerkelijk node-installatie werd bij de “oude” nodefabriek 
grotendeels geautomatiseerd over het netwerk uitgevoerd via de PXE-opstartmethode. 
Hoewel deze mate van automatiseren voordelen bood, bleek dat het doorvoeren van 
wijzigingen en of vernieuwing aan de systeemsoftware hierdoor vaak een complexe en 
langdurige taak was.   
Het was daarom van belang de opzet voor uitvoeren van de node-installaties met 
NanoBSD eenvoudig en inzichtelijk te houden, daarom is gekozen om een aangemaakt 
imagebestand via een kaartlezer direct op het flashgeheugen weg te schrijven.  
Deze methode van installeren zou de installatieprocedures transparanter maken en 
daarbij meer toegankelijk voor de vrijwilligers binnen Wireless Leiden. 
Om de compatibiliteit met de bestaande node-hardware te behouden, zijn op de 
nodefabriek eveneens de softwarecomponenten geconfigureerd die noodzakelijk zijn om 
een systeem via de PXE-methode op te starten. De node-installatie zou daarna op een 
vergelijkbare manier kunnen worden uitgevoerd als met de kaartlezer. 
Naast de methode voor het uitvoeren van de eigenlijke node-installatie, was ook nog niet 
duidelijk of deze gebaseerd moest gaan worden op een voor gecompileerd imagebestand, 
of dat voor iedere node een “nieuw”  NanoBSD-image gecompileerd zou moeten worden. 
Omdat beide opties voor en nadelen boden, is gekozen om een mogelijkheid voor beide 
opties te creëren, maar het compileren van een “nieuw” imagebestand per installatie als 
standaardprocedure te stellen.  

Opzetten van de “ontwikkel” -omgeving

Omdat de nodefabriek gebruik zou gaan worden voor zowel het ontwikkelen als uitvoeren 
van de node-installaties, was het wenselijk een scheiding aan te brengen tussen de twee 
omgevingen. In eerste instantie is geprobeerd de “ontwikkelomgeving” onder te brengen 
in een zogenaamde FreeBSD-jail. Binnen een dergelijke omgeving is het mogelijk om 
diverse systeemtaken “geïsoleerd” van het hostsysteem uit te voeren.   
Het bleek om veiligheidsredenen echter niet mogelijk om de NanoBSD-toepassing binnen 
een  FreeBSD-jail te gebruiken. Daarop is besloten om de jailomgeving in eerste instantie 
alleen te gebruiken voor een het compileren van de FreeBSD-ports / applicaties.  
In deze omgeving zouden de FreeBSD ports, die nodig zijn voor de NanoBSD installatie, 
gecompileerd kunnen worden zonder daarbij rekening te hoeven houden met eventuele 
conflicten die dit zou kunnen veroorzaken op het hostsysteem. 
Om eenvoudig gebruik te kunnen te kunnen maken van deze omgeving is een script 
geschreven, dat aan de hand van een lijst met FreeBSD-ports en eventueel bijbehorende 
configuratie-opties, automatisch de benodigde package-bestanden bestanden compileert 
binnen de jailomgeving en deze na afloop toevoegt aan de NanoBSD werkstructuur. 
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Omdat ook regelmatig updates worden doorgevoerd aan de applicaties die zijn 
opgenomen binnen de FreeBSD ports-tree, was het belangrijk om eenvoudig te kunnen 
achterhalen of de laatste versies worden gebruikt voor de ports die zijn toegevoegd aan 
de NanoBSD node-installatie. Hier is een script voorgeschreven dat de port-versies in een 
NanoBSD-image vergelijkt met die van de ports-tree in de jailomgeving. De lijst met 
eventuele updates die hieruit voort zou komen, kan dan in combinatie met het eerste 
gebruikt worden om de nieuwe package-bestanden te compileren.   

 

3.4.3. Presentatie van de resultaten 

De resultaten die zijn voortgekomen uit de ontwikkeling van de node-installatie software, 
zijn in de vorm van een presentatie- / demonstratie-avond medegedeeld aan enkele 
vrijwilliger van Wireless Leiden. In de presentatie zijn enkele punten van de aanpak 
herhaald en was het vervolgens de planning om tijdens demonstratie de uitwerking 
hiervan toe te lichten.  
Het was bij de bedoeling om bij de demonstratie als eerste te laten zien hoe de 
NanoBSD-installatie via de nodefabriek aangemaakt kon worden. Om daarna de 
daadwerkelijke installatie op de basis-node te installeren. Als laatste zou dan het script 
gedemonstreerd kunnen dat was geschreven voor het beheer van de NanoStations. 
Om deze demonstratie mogelijk te maken, moest echter wel alle benodigde hardware en 
software meegenomen worden. Het was daarbij noodzakelijk om de software van de 
nodefabriek te configureren op een laptop. 
Omdat geen laptop met FreeBSD als host besturingssysteem beschikbaar was, is 
hiervoor een virtueel systeem ingericht. Dit leverde echter wat problemen op bij het 
configureren en overzetten van de nodefabriek. 
uiteindelijk is de demonstratie wel gegeven, maar bleek dat de voorbereiding eigenlijk te 
kort is geschoten, waardoor de demonstratie te lang duurde en enigszins onduidelijk was.   

3.5 Fase 4, testen 

Deze fase beschrijft de werkzaamheden die zijn uitgevoerd om het functioneren van de  
uiteindelijke NanoBSD node-installatie in de praktijk te testen.  
Nadat de ontwikkeling van de node-installatie grotendeels was afgerond, is een 
testperiode gestart waarbij de NanoBSD-node-installatie in de praktijk is onderzocht.  
Om deze testfase mogelijk te maken is een bestaande node-configuratie voorzien van de 
nieuwe NanoBSD-installatie, en is in samenwerking met een vrijwilliger van Wireless 
Leiden het praktisch functioneren van de node-installatie onderzocht.  
Hoewel op deze manier niet het totale IRIS-prototype kon worden getest, was het wel 
mogelijk de installatie de van de basis-node te onderzoen en daarmee ook de het 
functioneren van de primaire systeemcomponenten, zoals bijvoorbeeld routering en 
loadbalancing. 

Om de het functioneren van de NanoBSD-installatie te onderzoeken, is de bestaande 
node opnieuw in de netwerkstructuur opgenomen met dezelfde node-specifieke 
configuratie als de voorgaande installatie. Bij de eerste dag bleek als snel dat 
verschillende aanpassingen aan de configuratie van de systeemsoftware moesten worden 
doorgevoerd. 
Hiervoor zijn de benodigde aanpassingen verwerkt in het NanoBSD-installatieproces en is 
aan de hand daarvan een nieuw imagebestand gecompileerd. Deze configuratie is 
vervolgens op de subversion repository gezet waarna de vrijwilliger van Wireless Leiden 
de nieuwe revisie fysiek naar node schreef. 
Vanwege het hoge aantal updates dat aan de aan de configuratie van node-installatie 
moest worden doorgevoerd, was het noodzakelijk de toevoegingen en of wijzigingen per 
revisie te loggen. Hier zijn in eerste instantie platte ASCI tekstbestanden voor gebruikt 
die direct konden worden uitgelezen op SVN.  
Wireless Leiden heeft naderhand een specifieke “Trac” opgezet omtrent de node-
installatie / nodefabriek. Trac is een opensource project dat een eenvoudige aanpak bied 
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voor web gebaseerd projectmanagement. Het bied daarbij een interface voor subversion 
met uitgebreide Wiki-mogelijkheden, waarbij onder andere een “ticketing”-systeem and  
en ChangeLog is geïmplementeerd. 
Met Trac werden eventuele “problemen / bugs ” als tickets aangemeld en kon daarbij 
eveneens de historie van de toegepaste oplossingen terug worden gelezen. Daarnaast 
maakte een dergelijk systeem het beter mogelijk om met meerdere vrijwilligers aan het 
project samen te werken.  
Naast het ticketing-systeem bleek dat ook behoefte was aan een onafhankelijke loghost, 
om de verschillende systeemlogs van de nodes op afstand op te slaan. Tijdens het debug 
–proces kwam het regelmatig voor dat de lokale logbestanden, vanwege het read-only 
bestandsysteem, verloren gingen bij het herstarten van de node. Door de systeemlogs 
van de nodes op centraal punt binnen het netwerk op te slaan zou dit voorkomen kunnen 
worden. Een vrijwilliger van Wireless Leiden heeft daarop een loghost ingericht waarna, 
met enkele aanpassingen aan de node-installatie, de systeemlogs ook op afstand werden 
opgeslagen.  

Vanwege diverse aanpassingen en toevoegingen die tijdens de testperiode zijn 
doorgevoerd aan de node-installatie, duurde deze fase uiteindelijk langer dan gepland. 
Aan het einde van de testfase kon wel worden geconcludeerd dat een redelijk stabiele en 
functionele basis voor de node-installatie was gecreëerd.     

 

3.6 Fase 5, oplevering 

Deze fase beschrijft de werkzaamheden die zijn uitgevoerd bij de oplevering van de 
verschillende eindproducten.  

Na het afronden van de testfase is in overleg met de opdrachtgever besproken wat 
uiteindelijk als eindproduct opgeleverd zou gaan worden. Daaruit kwam naar voren dat 
het vooral belangrijk zou zijn de reeds ontwikkelde onderdelen samen te voegen tot een 
functioneel geheel. Dit hield onder andere in dat een concept voor de nodefabriek 
opgeleverd zou worden, waarmee het mogelijk moest zijn een NanoBSD node-installatie 
te produceren die gelijk was aan node-configuratie op het einde van de testfase.  
Op basis van deze node-installatie / configuratie zou ook het IRIS-prototype op het dak 
van de hogeschool Leiden opgeleverd gaan worden. Hierbij is echter wel besloten dat het 
alleen zou gaan om de oplevering van het prototype. Het testtraject van de node zou 
verder overgelaten worden aan de vrijwilligers binnen Wireless Leiden.   
Naast de nodefabriek en het IRIS-prototype, was het ook belangrijk dat de 
onderzoeksresultaten, installatieprocedures en overige onderdelen verwekt zouden 
worden in de productdocumentatie. 
 

3.6.1. oplevering van het IRIS-prototype 

Naar aanleiding van het gesprek is met een vrijwilliger van Wireless Leiden als eerste een 
dag afgesproken om het IRIS-prototype op het dak van de hogeschool te installeren. 
Voordat het prototype daadwerkelijk geïnstalleerd kon worden, is de installatie en 
configuratie thuis voorbereid en getest.  
Voor het prototype was reeds een node-configuratie opgenomen in de Genesis / Exodus-  
configuratiedatabase. Aan hand van deze instellingen kon de installatie van de basis-
node, via de nodefabriek, automatisch worden aangemaakt. Daarnaast was echter wel 
noodzakelijk een aantal componenten met de hand te configureren.  
Het drietal NanoStations, die gebruikt gaan worden als WiFi-interface, zijn daarbij initieel 
ook handmatig geconfigureerd. Ter ondersteuning van het beheer van deze interfaces  
zijn ook de specifieke IRIS-onderdelen toegevoegd die voor de node-installatie zijn 
ontwikkeld.   
 
Na het afronden van de configuratie is het functioneren van het prototype binnenshuis 



Afstudeerverslag  IRIS 
 

Document ID: IRIS 
Versie: 1.0 

[20/60] 
 

Datum: 07-06-09 

 

onderzocht en zijn de verschillende componenten gelabeld ter ondersteuning van de 
daadwerkelijke installatie.   
Op het dak van de hogeschool was op een eerder moment reeds een basisopstelling 
opgebouwd voor de betreffende node-configuratie en daarbij was eveneens al hardware 
voor de basis-node geïnstalleerd. In principe moesten daarom alleen de NanoStations 
nog geplaatst te worden, en voor de softwarematige installatie van het prototype hoefde 
alleen een flashkaart met de voor geconfigureerde node-installatie toegevoegd te 
worden. 

 
Foto’s IRIS-prototype op het dak van HSLeiden. 

 

De Foto’s tonen de van het IRIS-prototype zoals deze op het dak van de hogeschool 
Leiden is geïnstalleerd. Bij installatie moesten voor de NanoStations alleen de bekabeling 
en stroom voorziening (PoE) worden afgemonteerd. 
Op het moment van installatie kon voor slecht een van de WiFi-interfaces een interlink 
worden opgezet. Voor de overige punten zouden naderhand connecties worden opgezet.  
 

3.6.2. Oplevering van de overige producten 

Bij het opleveren van de productdocumentatie zijn de beschreven procedures en 
handleidingen door een vrijwilliger van Wireless Leiden gecontroleerd, en voorzien van 
commentaar waar dit nodig was. Deze aanpassing zijn aan het einde van de 
afstudeerperiode verwerkt. 

Alle bestanden die zijn voortgekomen uit de ontwikkeling van de nodefabriek en de  
node-installatie zijn in hun laatste versie ondergebracht binnen de subversion repository 
van Wireless Leiden. De werkstructuur en bestanden gerelateerd aan de NanoBSD-
installatie zijn daarbij gearchiveerd zoals deze zijn aangemaakt en gebruikt gedurende de 
afstudeerperiode.    
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4 Evaluatieverslag 

4.1 Evaluatie van het proces 

Binnen deze paragraaf wordt verslag gedaan over hoe ik procesverloop van het de 
afstudeerperiode heb ervaren. Het beschrijft daarbij samenvattend de werkzaamheden 
die goed zijn verlopen, maar ook de knelpunten en onderedelen die ik bij voorkeur 
anders zou hebben aangepakt.  

4.1.1 Evaluatie van het proces 

Voorafgaand aan de afstudeerperiode heb ik al eerder een opdracht voor Wireless Leiden 
uitgevoerd dat raakvlakken heeft met het IRIS-project. Het 802.11a -project, wat 
destijds samen met een andere student van de hogeschool leiden is uitgevoerd, was een 
eerste kennismaking met Wireless Leiden als stichting en daarbij de doelstellingen en 
visie die zei voor ogen hebben. Daarnaast is gedurende  het project technische kennis op 
gedaan over bijvoorbeeld het Wireless Leiden node-concept, kennis van de verschillende 
802.11 WiFi-standaarden en het opzetten van outdoor point-to-point / multi-point WiFi-
verbindingen. Dit maakte dat voor de start van de afstudeerperiode een redelijk 
kennisniveau was opgebouwd, waardoor het beter mogelijk was een beeld te vormen bij 
de Afstudeeropdracht.   
Na enkele oriënterende gespreken met onder andere Wireless Leiden en Gandalf, een 
hardware leverancier, kon dan gestart worden met het opstellen van een aanpak.  
gedurende deze fase is ook regelmatig contact geweest met de opdrachtgever en zijn 
ook gesprekken gevoerd met om enkele initiële keuzemomenten.  Naar mijn mening is 
de start van het project dan ook goed verlopen. 

Vervolgens kon gestart worden met het onderzoeken / uitwerken van de initiële aanpak 
van de node software en hardware. Hierin verschilde de afstudeeropdracht qua omgeving 
met andere stages, projecten of werk, dat de werkzaamheden grotendeels thuis zijn 
uitgevoerd. Het contact met de opdrachtgever verliep daarbij voornamelijk via de mail. 
In eerste instantie is dit goed verlopen, het was duidelijk welke onderdelen voor de node 
hardware en software moesten worden onderzocht en de verschillende “problemen” die 
uit het initiële onderzoek naar voren zijn gekomen, konden met behulp van het  internet 
zelfstandig worden opgelost. Na enkele resultaten te hebben verworven is in overleg met 
de opdrachtgever besloten een avond in te plannen om deze resultaten en een voorlopige 
aanplak te presenteren. Hoewel deze initiële aanpak en resultaten door de vrijwilligers 
positief werden bevonden, is aan het einde van de avond wel kritisch gediscussieerd over 
verschillende implicaties die het IRIS-ontwerp zou hebben voor onder andere het beheer. 
Hoewel ik het eens was met de meeste van deze punten en hier zelf ook over had 
nagedacht, bleek de opdracht wel een stuk uitgebreider dan in eerste instantie was 
verwacht. 

Na de presentatie avond zijn de opmerking meegenomen bij het uitwerken van de 
verdere aanpak voor het ontwikkelen van de node-installatie en het uiteindelijke IRIS-
prototype. Hiervoor stonden echter meerdere punten open, en het was niet nog geheel 
duidelijk hoe hier het beste invulling aangegeven zou kunnen worden. Vervolgens is als 
eerste gestart met het uitwerken van de onderdelen waarvan de inhoud wel duidelijk 
was, zoals als bijvoorbeeld het ontwikkelen van de NanoBSD-installatie en monitoren van 
de NanoStations. Het laatst genoemde onderdeel ging al meer richting het uitzoeken van 
oplossingen die specifiek waren voor het IRIS-prototype. Dit zijn ook de onderwerpen 
waar het meeste vragen nog voor open stonden; zoals hoe het IRIS-prototype 
aangesloten moest gaan worden op bestaande Wireless Leiden toepassingen als de node-
configuratiedatabase en daarnaast de invulling van het node beheer. In deze periode is  
op verschillende punten gezocht naar oplossingen, en is ter ondersteuning onder ander 
kennis op gedaan op het gebied van SNMP en Unix / Linux  shell-scripting.  
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Hoewel in het plan van  aanpak enkele abstracte ideeën waren opgenomen voor deze 
onderwerpen, vond ik het vanwege de complexiteit en impact van de onderwerpen lastig 
om een goede inhoudelijke / technische invulling te geven aan het geheel.  
Het was op dit moment verstandig geweest als voor zoveel mogelijk van de openstaande 
vraagstukken ondersteuning was gevraagd bij Wireless Leiden, maar vanwege de  
interesse in de onderwerpen is eerst zelf geprobeerd om naar meer achtergrond 
informatie te zoeken voor de oplossingen. Dit resulteerde naar mijn mening dat 
gedurende deze periode minder doelgericht gewerkt is aan een oplossing voor de 
vraagstukken.  
Aan het einde van de periode zijn de resultaten nogmaals gepresenteerd en is daarnaast 
een demonstratie gegeven van de ontwikkelde onderdelen. Hoewel de presentatie 
redelijk verliep, was de demonstratie te lang en daardoor naar mijn mening enigszins 
onduidelijk.  

Naar aanleiding van de presentatie werd vanuit Wireless Leiden gesteld dat het van 
belang zou zijn om de NanoBSD node-installatie zo snel mogelijk binnen het netwerk te 
testen. Hoewel dan niet het gehele prototype getest zou worden, was het wel mogelijk 
om de basisfunctionaliteiten te onderzoeken.  
Uit deze “testperiode” kwamen naderhand echter diverse werkzaamheden voort omtrent 
de configuratie van de bestaande systeemsoftware. Mede hierdoor duurde het “testen” 
van de node-installatie langer dan gepland.  
In deze periode is veel samen gewerkt met een vrijwilliger van Wireless Leiden en is 
daarnaast een “ticketing” -systeem in gebruik genomen waardoor naar mijn mening  
meer structuur ontstond. Op deze manier kon ook meer doelgericht gewekt worden aan 
eventueel openstaand probleem. 

Na het afronden van de testfase is nogmaals contact geweest met de opdrachtgever 
over de stand van zaken. In overleg is toen besproken wat uiteindelijk opgeleverd zou 
gaan worden. In het overleg zijn ook enkele openstaande vraagstukken besproken, 
waarin ik liet blijken moeite te hebben met de invulling daarvan. Daarop liet Wireless 
Leiden weten niet te verwachten “complete oplossingen” terug te vinden het prototype, 
maar dat het vooral belangrijk zou zijn om de werkzame onderdelen samen te voegen tot 
een functionele basis, die naderhand verder ontwikkeld kan worden.  
Daarnaast werd wel gesteld dat het raadzaam zou zijn het uiteindelijk IRIS-prototype 
dan wel op te leveren op het dak van Hogeschool Leiden. 
Het gesprek gaf voor mij duidelijkheid en maakte het mogelijk in de afrondingsfase 
alsnog een functioneel IRIS-prototype op te leveren.  
 

4.1.2 Conclusies 

Het was mogelijk om uit het  procesverloop verschillende conclusies te trekken,  

De start van de afstudeerperiode is naar mijn mening goed verlopen, doordat reeds een 
eerder project voor Wireless Leiden was uitgevoerd was het eenvoudiger een beeld te 
vormen bij de afstudeeropdracht. Dit voerde zich ook door bij oriëntatiefase waarbinnen 
een initiële aanpak gevormd moest worden. Ook bij het uitwerken van de hardware- en 
software- aanpak was in duidelijk welke werkzaamheden uitgevoerd moest worden, 
waardoor in deze fase doelgericht aan de opdracht gewerkt kon worden.  

Na het presenteren van de initiële resultaten en aanpak is in instantie doorgewerkt aan 
een aantal van deze onderwerpen, maar moest ook nagedacht worden over een aantal 
vraagstukken die in het plan van aanpak waren opgenomen omtrent het beheer; 
installatie, configuratie, monitoring. Hoewel hier voor de aanpak abstracte ideeën over 
bestonden, was niet duidelijk hoe hier inhoudelijk het beste invulling aan kon worden 
gegeven. Het resultaat was dat over een langere periode, met verschillende methoden, 
gezocht is naar een oplossingen voor de openstaande vragen. Hoewel hier ook resultaten 
uit naar voren zijn gekomen, ontbrak tijdens deze “ontwikkelings” -fase de structuur, 
waardoor minder doelgericht aan de opdracht is gewerkt. 
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Vervolgens is na de tweede presentatie / demonstratie het spoor weer opgepakt, dit 
mede door de testfase waarin veel samen is gewerkt met een vrijwilliger van Wireless 
Leiden. Aan het einde van de afstudeerperiode zijn enkele openstaande punten   
besproken en is het IRIS-prototype alsnog opgeleverd. 

Projectomgeving: 

Een van de meest kenmerkende punten in het procesverloop, is de lange duur van de 
totale afstudeerperiode. Achteraf terugkijkend op de gehele periode zijn er waarschijnlijk  
meerdere punten aan te wijzen die invloed op dit verloop hebben gehad. 
Een van deze punten is de omgeving waarbinnen de afstudeeropdracht is uitgevoerd. 
In tegenstelling tot werk, stages en overige projecten is de afstudeeropdracht  
grotendeel thuisomgeving uitgevoerd. Een van de grootste verschillend die ik daarbij heb 
bemerkt, is dat het noodzakelijk is om zelf structuur in de dagelijkse werkzaamheden 
aan te brengen. In de perioden waar heel doelgericht aan de opdracht gewerkt kon 
worden was dit in principe geen probleem, maar wanneer voor een of meerdere 
vraagstukken niet geheel duidelijkheid was hoe daar inhoudelijk het beste invulling aan 
kon worden gegeven, resulteerde dit vaak in een periode waarin ongestructureerd en 
veelal gelijktijdig is gewerkt aan een oplossing voor verschillende “problemen” 

Communicatie met de opdrachtgever: 

Op dit soort momenten was het belangrijk geweest om vooral contact te houden met de 
opdrachtgever en eventuele problemen te communiceren. Deze communicatie kan 
aangewezen worden als tweede knelpunt binnen de afstudeerperiode.  
Bij de stichting Wireless Leiden verloopt de onderlinge communicatie tussen de 
vrijwilligers voornamelijk via een aantal maillijsten, die zijn onderverdeeld in 
verschillende onderwerpen, die zicht richten op de diverse werkzaamheden die binnen de 
organisatie worden uitgevoerd. 
De communicatie met de opdrachtgever en vrijwilligers verliep daarom eveneens 
grotendeels via deze maillijsten. Ik vond het lastig mijzelf aan te passen aan deze manier 
van communiceren, daar ik vooral gewend was om werk gerelateerde problemen en 
vraagstukken met een opdrachtgever of collega’s “face-to-face” te bespreken. 
Dit had als resultaat dat de mate van communicatie gedurende de afstudeerperiode, bij 
het rapporteren van de voortgang en eventuele problemen, eigenlijk te kort schoot. 
Het gevolg was dat Wireless Leiden daardoor niet altijd op de hoogte was van de actuele 
status.  

- Duidelijke afbakening van de opdracht, inclusief subopdrachten 

Leermomenten en verbeterpunten 

Voor beide punten knelpunten geldt dat ze op bepaalde periodes binnen het project 
hebben geleid tot een gebrek aan structuur. Naar mijn mening zou dit in het vervolg op 
de volgende manier voorkomen / verbeterd kunnen worden. Dit zijn punten die als 
leermoment voor mijzelf gelden, maar wellicht ook als advies voor Wireless Leiden 
gebruikt kunnen worden. 

Bij de start van de afstudeerperiode was nog geen opdrachtomschrijving beschikbaar. 
Omdat destijds vanuit Wireless Leiden nog geen duidelijke richtlijnen en specificaties 
werden gesteld, is gekozen voor een globale opdrachtomschrijving in de vorm van het 
ontwikkelen van een functioneel IRIS-prototype.  
Het nadeel van een globale omschrijving is dat niet direct inzichtelijk is wat exact voor de 
opdracht uitgewerkt moet gaan worden. Dit voerde zich ook door bij het vormen van de 
aanpak, waarin vooral abstracte ideeën zijn opgenomen waaraan het eindeproduct zou 
moeten voldoen. Achteraf is echter gebleken dat de vraagstukken die in de aanpak zijn 
opgenomen eigenlijk te uitgebreid waren voor de scope van het project. Dit had naar 
mijn mening voorkomen kunnen worden als de opdrachtomschrijving was verdeeld in 
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meerdere subopdrachten, waar bij de start van het project een duidelijke / inhoudelijke 
aanpak voor opgenomen had kunnen worden. 

- Opdelen van de opdracht, en afspraken maken mbt tussentijdse oplevering. 

Een tweede punt wat geleid zou hebben tot meer structuur, is het opdelen van de 
opdracht in fasen en daar een afspraak over te maken met betrekking tot tussentijdse 
oplevermomenten. Op deze manier had ik naar mijn mening over de gehele 
afstudeerperiode doelgerichter aan de opdracht kunnen werken.  

- Duidelijke afspraken rondom communicatie en voortgangsrapportage 

Hoewel ik al eerder een project binnen Wireless Leiden had uitgevoerd, waren vooraf 
geen duidelijke afspraken opgesteld omtrent communicatie en voortgangsrapportage. 
Hier zijn tijdens de periode wel mondeling over gesproken, maar het was beter geweest 
om vooraf punten over onder andere het gebruik van de maillijsten op te nemen.  
Ook voor toepassingen zoals de Wireless Leiden subversion repository en Trac was het 
raadzaam geweest vooraf richtlijnen in het plan van aanpak op te nemen. Ik denk daarbij 
dat het voor veel studenten, inclusief mijzelf, vooraf niet geheel duidelijk was hoe hier 
het beste gebruik gemaakt van kon worden. 
  

4.2 Evaluatie van de producten 

Binnen deze paragraaf worden de producten geëvalueerd die aan het einde van de 
afstudeerperiode zijn opgeleverd. Daarbij is gekeken niet alleen gekeken naar het 
eindeproduct zelf, maar worden deze gereflecteerd aan enkele eisen en wensen die zijn 
opgenomen in de aanpak 

4.2.1 IRIS-prototype 

De ontwikkeling van een functioneel IRIS-prototype was de primaire opdracht die 
gedurende de afstudeerperiode uitgewerkt moest worden. Het IRIS-prototype dat is 
opgeleverd als eindproduct bestaat voornamelijk uit een functionele basisinstallatie, 
waarop enkele ondersteunende componenten zijn geconfigureerd met betrekking tot het 
beheer van de WiFi-interfaces.  
Hoewel ik bij de start van het project had  gehoopt een grotere mate van integratie te 
realiseren tussen de basis-node en de WiFi-interfaces, denk ik dat het prototype een 
goede basis biedt voor de verdere ontwikkeling van het IRIS-concept. 
Daarnaast toont het ook de implicaties die een dergelijk ontwerp heeft voor onder ander 
het beheer van de node. Hier zal bij de toekomstige ontwikkelingen dan ook goed over 
nagedacht moeten worden, zeker wanneer uiteindelijk meerdere typen interfaces 
gebruikt gaan worden, met onderlinge verschillen in onder andere de configuratie. 

Hardware keuze 

Kijkend naar de functionele en technische eisen die in de aanpak zijn opgenomen voor de 
hardware van het prototype, kan worden gesteld dat daaraan is voldaan.  
Als daarnaast de hardware wordt beoordeeld op de prestaties die zijn behaald binnen het 
hardwareonderzoek, kan worden geconcludeerd dat op basis van deze prestaties, zowel 
de hardware van de basis-node als de WiFi-interface geschikt is voor het gebruik binnen 
de IRIS-opzet. 

Software Keuze 

Ook voor de technische en functionele eisen die zijn opgenomen voor de software van 
het IRIS-prototype, kan gesteld worden dat daaraan is voldaan. Doordat voor de WiFi-
interface is gekozen voor een kant en klare commerciële oplossing, hoefde hier geen 
software keuze voor te worden gemaakt.  
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De keuze om NanoBSD als toepassing te gebruiken voor de basis-node is naar mijn 
mening een goede keuze geweest. De opzet sluit op verschillende punten aan bij een 
aantal wensen die voor de node-installatie in de aanpak zijn opgenomen. 

4.2.2. node-installatie / nodefabriek 

Hoewel het niet direct uit de opdrachtomschrijving kon worden opgemaakt, had de node-
installatie niet alleen als doel te functioneren als software voor de basis-node.  
De installatie zal ook gebruikt gaan worden bij de migratie van bestaande nodes binnen 
het netwerk van Wireless Leiden.  
Mede door de testfase is naar mijn mening een goed resultaat behaald voor de 
uiteindelijke de NanoBSD node-installatie. Het vormt een goede basis waar binnen 
Wireless Leiden verder mee gewerkt kan worden en zoals gesteld sluit de opzet van 
NanoBSD aan op een aantal wensen die zijn opgesteld voor het node-beheer: 

“Bij de uiteindelijke inrichting dient de configuratie waar mogelijk gescheiden te worden 
van de installatie.” 

Doordat de node-specifieke configuratiebestanden binnen de NanoBSD node-installatie 
gescheiden worden opgeslagen van de overige installatie en configuratiebestanden, dit 
maakt dat installatie-omgeving generiek is voor verschillende nodes. Deze manier van 
configuratie bied ook voordeel bij het volgende punt: 

“Systeemsoftware  binnen het netwerk van Wireless Leiden wordt continue uitgebreid en 
verder ontwikkeld. Het is belangrijk dat operationele nodes goed voorbereid zijn op 
mogelijk updates en upgrades die in de toekomst uitgevoerd zouden kunnen worden.” 
 
Doordat de standaard node-installatie is opgebouwd met twee identieke 
systeeminstallaties, waarvan een actief, kunnen eenvoudig updates aan de installatie 
worden doorgevoerd. Daarnaast bevat de systeeminstallatie geen node-specifieke 
configuraties en hoeft hier bij het updaten dus geen rekening mee gehouden te worden. 

Voor het ontwikkelen van de nodefabriek was het bij de start van de afstudeerperiode 
niet geheel duidelijk wat voor een toepassing ontwikkeld moest worden.  
Bij de uitvoering van het project bleek dit echter niet los te staan van het van de node-
installatie. De invulling van de nodefabriek richt zich daarbij op het beheer van de 
eigenlijk node-installatie, dat wil zeggen de uitvoering en ontwikkeling daarvan 
Ik heb bij uitwerken van de opzet geprobeerd om verschillende opties en mogelijkheden 
open te houden, zodat binnen Wireless Leiden naderhand een keuze gemaakt zou 
kunnen worden voor wat zijzelf het beste vinden werken. Naar mijn mening is deze opzet 
redelijk geslaagd, maar kijken naar de volgende functionele wens denk ik dat sommige 
opgestelde procedures en richtlijnen de processen soms onnodig “complex” maken. 

“Het is daarom van belang bij het installatieproces een ballans te zoeken tussen 
automatisering en toegankelijkheid. Een installatie dient daarbij idealiter door zo veel 
mogelijk vrijwilliger binnen de organisatie uitgevoerd te kunnen worden, maar het 
installatieproces moet waar mogelijk wel inzichtelijk blijven.” 
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5 Organisatie 

5.1 Stichting Wireless Leiden 

De Stichting Wireless Leiden heeft een open, goedkoop, snel draadloos netwerk tot stand 
gebracht voor de stad Leiden en de omliggende dorpen. Het is een lokaal netwerk, dat 
technisch naadloos aansluit op Internet, maar ook gebruikt kan worden voor lokale 
communicatie doeleinden in de Leidse regio. Wireless Leiden is een organisatie zonder 
winst oogmerk, die volledig draait op professionele vrijwilligers en streeft naar het 
realiseren en in stand houden van de draadloze infrastructuur. 

De kern van Wireless Leiden wordt gevormd door een groep professionele vrijwilligers 
met ervaring en kennis van verschillende disciplines, zoals radiotechniek, 
netwerkplanning, beheer en public relations. 

5.2 Organisatiestructuur 

5.2.1. Raad van bestuur 

De stichting Wireless Leiden wordt officieel bestuurd door een raad van bestuur, dat 
bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven personen. Vanuit het bestuur zijn rollen 
toegewezen in de vorm van een voorzitter, penningmeester en secretaris. De huidige 
raad wordt  opgemaakt uit de volgende vrijwilligers.  

 

 
Organogram van de huidige raad van bestuur. 

 

Binnen raad van bestuur wordt de besluitvorming ondersteund door over bepaalde zaken 
te stemmen. Iedere bestuurder binnen de raad heeft beschikking over heeft één stem, 
waarbij de besluiten voor het bestuur worden gemaakt door de meerderheid.  
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Heeft bij een stemming 
over personen niemand de volstrekte meerderheid van de stemmen verkregen dan wordt 
herstemd tussen de personen, die het hoogste en het op een na hoogste aantal stemmen 
op zich hebben verenigd, totdat bij deze stemming of een latere stemming iemand de 
volstrekte meerderheid heeft verkregen. Indien echter de stemmen voor een tweede 
maal staken, beslist het lot. 

 
5.2.2. Adviesraad 

Naast de raad van bestuur kent de stichting ook een adviesraad. Leden van de 
adviesraad werken actief mee aan het realiseren van de verschillende doelstellingen van 
de stichting. De raad van bestuur beslist welke personen tot de adviesraad toe kunnen 
treden en stelt daarbij op over welke taken en bevoegdheden de adviesraad kan 
beschikken.    
 
 

Henk 
Uittenbogaard, 

voorzitter 

Rene 
Hasekamp, 
secretaris  

Huub 
Schuurmans, 

penningmeester 

Rudi van 
Drunen, lid 

Peter Poeliejoe, 
lid 

Rick van der 
Zwet, lid 
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5.2.3. Vrijwilligers 

Op de website van Wireless Leiden is een overzicht van de vrijwilligers die zijn verbonden 
aan de stichting. Dit zijn er op het moment tachtig. Onder deze vrijwilligers is er een 
verschil in actieve en minder actie deelnemers. In principe kan iedereen lid worden als 
vrijwilliger, er zijn geen eisen gesteld over het kennis niveau of mate van participatie. 
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Appendix 1, hardware keuze 
 

1.1 Initiële hardware keuze 

Bij het selecteren van hardware diende rekening gehouden te worden met de implicaties 
die het IRIS-concept met zich meebrengt. Het concept voert een aantal belangrijke 
wijzigingen door aan de traditionele node-architectuur en vanuit hardware oogpunt 
moesten daarom verschillende keuzen worden gemaakt. 

Omdat de IRIS-architectuur bestaat uit meerdere onafhankelijk functionerende 
componenten kon de keuze primair worden onderverdeeld in een hardware selectie voor 
de WiFi-interfaces en voor de basis-node. 

 
     Definitie van de WiFi-interface. 

1.2 Evaluatie van de huidige apparatuur 

Hoewel de IRIS-architectuur van de traditionele node verschilt in opzet, is belangrijk om  
ervaringen met het gebruikt van de huidige node-apparatuur mee te nemen bij de 
selectie voor nieuwe hardwarecomponenten.  

De traditionele opzet van een node kan worden onderverdeeld in een systeembord, 
waarop een of meerdere WiFi-kaarten zijn aangesloten, die via coaxkabels zijn 
verbonden aan de betreffende antennepunten. Deze node-opzet kan en wordt binnen de 
netwerkstructuur van Wireless Leiden toegepast op verschillende type systemen, waarbij 
zowel volledige pc-configuraties zijn gebruikt, als systeemborden die zijn gericht op een 
configuratie als  “embedded”-toepassing. Naast het gebruik van meerdere systeemtypen 
worden voor de geïnstalleerde WiFi-kaarten ook verschillende interfacetypen gebruikt, 
PCI, Mini-PCI en Pc Card. 

1.2.3. Soekris Engineering     

Bij Wireless Leiden worden al geruime tijd embedded -systeembordjes van Soerkis 
Engineering gebruikt, http://www.soekris.com . Soekris Engineering is een Amerikaanse 
fabrikant gespecialiseerd in het produceren van "embedded" systeemhardware gericht op 
verschillende communicatie doeleinden zoals routers, firewalls en accespoints.  
Het Soekris net4521 systeembord beschikt over twee Pc Card-slots en een Mini-PCI 
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socket, waardoor het voor Wireless Leiden de meest geschikte oplossing voor de 802.11b 
gebaseerde node-installaties is. Vanwege deze specificaties wordt het net4521 
systeembord daarom in een deel van de bestaande node-installaties gebruikt. De 45-
series systeemborden van Soekris zijn uitgerust met een 100 – 133 MHz processor en 
kunnen beschikken over een maximum van 64 MB-RAM.  

Uit de oriënterende projecten die initieel zijn opgestart om de prestaties en geschiktheid 
van 802.11a WiFI-standaard te testen, kwam naar voren dat de specificaties van de 
net4521 –systemen niet toereikend zouden zijn om de volledige bandbreedte van de 
802.11a-standaard te benutten. 
Gedurende 802.11a –project, dat is uitgevoerd in samenwerking met studenten van de 
Hogeschool Leiden, zijn onder andere  de “indoor” en “outdoor” prestaties van de 
802.11a standaard gemeten. Daarnaast zijn een aantal systemen getest die mogelijk 
geschikt zouden zijn voor 802.11a gebaseerde node-installaties. De resultaten van dit 
project zijn ondergebracht in subversion,  

  
http://svn.wirelessleiden.nl/svn/projects/802.11a/  
 

1.2.2. Soekris net4826 

In het 802.11a -project is onder andere getest met een het net4826 systeembord van 
Soekris engineering. Dit “embedded” -systeembord beschikt over twee Mini-PCI sockets, 
128-256 MB-RAM en een 233 of 266 MHz AMD-Geode processor. De beoogde doelstelling 
van dit systeem was het opzetten van meerdere 802.11a interlinks. Bij het testen bleken 
de prestaties van het systeem niet toereikend om dataverkeer over twee 802.11a WiFi-
kaarten op volledige snelheid te kunnen routeren. In het project is verder geen 
gedetailleerd onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van het achterblijven van deze 
prestaties. De metingen die zijn uitgevoerd suggereren een tekortkoming van de 
gebruikte processor in combinatie met twee 802.11a WiFi-kaarten. 

Op basis van het net4826 systeembord zijn binnen het Netwerk van Wireless Leiden twee 
802.11a interlinks opgezet. Deze links maken deel uit van de nodes die zijn geïnstalleerd 
op het stadhuis.  http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/fotos/CNodeStadhuis  
De nodes op het stadhuis zijn onderverdeeld in vier fysiek gescheiden systemen die via 
een ethernet switch met elkaar verbonden zijn. Node-stadhuis2 en stadhuis4 zijn opgezet 
met de soekris net4826 systemen en beschikken beide over een 802.11a- en een 
802.11b WiFi-kaart. Hier is voor een combinatie van de 802.11a en b standaard gekozen 
om zo de belasting van het systeem te verlagen. 

1.2.3. Wandy-node 

Naast het Soekris net4826 systeem is gedurende het 802.11a-project voornamelijk 
getest met een ander type hardware, de “wandy-node” . De Wandy is een oplossing 
waarbij antenne, radio en ethernet fysiek zijn geïntegreerd binnen een enkele 
systeemkast. De ontwikkeling van dit concept vindt zijn oorsprong in het RegenijpClient-
project van Wireless Leiden, http://wiki.wirelessleiden.nl/RegenpijpClient, waarbij een 
eenvoudige en verbeterde methode werd ontwikkeld om cliëntsystemen op het netwerk 
aan te sluiten. Uiteindelijk heeft dit project geleid tot de realisatie van de kant en klare 
commerciële wandy-oplossing, die is ontwikkeld door Gandalf: http://www.gandalf.nl 
Gandalf is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het ontwerpen en leveren van 
diverse oplossingen op het gebied van WiFi. De 5GHz Wandy-prototypes waar in het 
voorgaande 802.11a project mee is getest zijn destijds ook ontwikkeld en beschikbaar 
gesteld door Johan de Stigter, oprichter van Gandalf..  
De prestaties van deze prototypes zijn zowel indoor als outdoor getest en vielen binnen 
de verwachtingen van de 802.11a-standaard. Functioneel gezien zijn deze prototypes 
alleen als zogenaamde “bridge” getest en zijn er geen metingen uitgevoerd waarbij 
dataoverdracht fysiek op het systeem gerouteerd werd. 
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1.3 Opstellen van de keuzecriteria. 

Aan de start van het project zijn verschillende criteria opgesteld in het plan van aanpak. 
Deze criteria bevatten de wensen en of eisen waaraan de verschillende componenten van 
het IRIS-concept aan zouden moeten voldoen. Voor de hardwarecomponenten konden de 
keuzecriteria worden onderverdeel in een selectie voor de basis-node en voor de WiFi-
interfaces.  
 

1.3.1 Basis-node 

De volgende eisen en wensen en zijn opgesteld als criteria voor de systeemhardware van 
de basis-node. Bij het opstellen van de criteria is gekeken naar de bestaande 
netwerkstructuur  

- Geschikt als embedded hardwareplatform. 

Het merendeel van de bestaande nodes binnen het netwerk van Wireless Leiden bevind 
zich op locaties die niet geschikt zijn om volledige pc-configuratie onder te brengen.  
Het is daarom een functionele eis dat het systeembord van de basis-node geschikt is om 
gebruikt te worden in een “embedded”-systeemomgeving.  

- Bij voorkeur een x86-gebaseerde architectuur. 

Bij de selectie van een systeembord voor de basis-node, kan de keuze niet geheel 
onafhankelijk van de software gemaakt worden. Het heeft bij Wireless Leiden de 
voorkeur gebruik te maken van hardware dat is opgebouwd op basis van de x86-
architectuur. Deze voorkeur komt voort uit comptabiliteitsoverwegingen met de 
bestaande systeemsoftware. Dit geldt echter wel als voorkeur, of wens.  
Naast de x86-chips zijn een groot aantal embedded-oplossingen beschikbaar met een 
ARM of MIPS -architectuur. Deze chips zijn ontwikkeld volgens het RISC ontwerp en Dit 
type microprocessors wordt bijvoorbeeld gebruikt in routers / acces-points , smart-
phones en mediaspelers. Bij de uiteindelijke keuze zal een afweging gemaakt moeten 
worden tussen de verschillende architectuur typen.  

- Minimaal 128 MB-RAM. 

De minimale hoeveelheid werkgeheugen dat op het systeembord van de basis-node 
beschikbaar moet zijn is 128MB. Op het bestaande Soekris net4521 systeembord is in de 
meeste gevallen 64MB beschikbaar. Dit lijkt voldoende te zijn voor de huidige node-
installaties, maar daar de belasting op veel nodes tegen de grens van deze capaciteit 
aanloopt is de richtlijn gesteld op 128 MB-RAM.  

- Dataopslag op flashgeheugen. 

Daar een normale hardschijf draaiende componenten bevat, is het risico dat een schijf 
onderuitgaat groter dan wanneer statische data op flashgeheugen wordt opgeslagen. 
Het is daarom noodzakelijk dat het systeembord voor de basis-node beschikt over 
onboard-flashgeheugen of een systeem dat verwijderbare opslag mogelijk maakt.   

- Voorkeur voor verwijderbare opslag. 

Dataopslag op flashgeheugen is noodzakelijk, maar het heeft daarbij de voorkeur dat de  
hardware hiervoor beschikt over een verwijderbaar opslag systeem. Dit maakt het 
mogelijk node-installaties uit te voeren zonder het systeem direct fysiek aanwezig hoeft 
te zijn.  

- Minimaal 64MB-Flash. 

Wanneer het systeembord beschikt over onboard flashgeheugen, dan dient minimaal 
64MB-Flash beschikbaar te zijn. Deze richtlijn is echter afhankelijk van de omvang van 
de uiteindelijke systeeminstallatie en dient dus in een latere fase binnen het project in  
overweging genomen te worden. In het geval een systeembord over verwijderbare 
opslag voor het flashgeheugen beschikt hoeft hier geen rekening mee gehouden te 
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worden. 
 

- Minimaal drie 100Mbit ehternetpoorten 

Het is de bedoeling dat op een IRIS-node een minimaal aantal van drie interlinks 
aangesloten moet kunnen worden. Voor de basis-node kan hieruit worden afgeleid dat de 
hardware moet beschikken over minimaal 3 ehternetpoorten, of mogelijkheden hebben 
tot uitbreiding van het basissysteem. 
 

1.3.2 WiFi-interface 

Voor de WiFi-interface zijn voornamelijk een aantal functionele basiseisen opgenomen in 
het plan van aanpak, waaraan de gehele opzet zou moeten voldoen. Deze criteria zijn 
grotendeels gebaseerd op het ontwerp van de Wandy-node.  

- Integratie van antenne, radio en ethernet. 

De intergratie van antenne, radio en ethernet vormt de basisopzet voor de WiFi-
interfaces. Deze opzet heeft als voordeel dat de node flexibel geplaatst kan worden en 
geen rekening gehouden hoeft te worden met de lengte van de antenne bekabeling en 
het signaal verlies wat dit veroorzaakt.  

- Implementatie van de 802.11a WiFi-standaard 

Hoewel het mogelijk is verschillende typen interfaces binnen de IRIS-architectuur te 
gebruiken, zal het prototype ontwikkeld worden met WiFi-interfaces gebaseerde op de  
802.11a –standaard. Het is dus een functionele eis dat de WiFi-interface gebaseerd wordt 
op de 802.11a standaard en bijbehorende 5GHz antenne. 

- Voeding via Power over Ethernet 

De interfaces dienen van voeding voorzien te kunnen worden door middel van Power 
over Ethernet. Dit heeft als voordeel dat alleen ethernet-bekabeling vanaf de basis-node 
naar de interfaces getrokken hoeft te worden en geen aparte stroomkabels nodig zijn. 

Buiten de functionele basiseisen, zijn geen specifieke eisen gesteld aan de hardware van 
de WiFi-interfaces. Dit is mede omdat met dit type hardware binnen Wireless Leiden nog 
niet veel ervaring is en vooraf ook niet bekend was of de systeemsoftware voor de 
hiervoor zelf ontwikkeld zou gaan worden, of dat voor een commerciële oplossing wordt 
gekozen. Dit maakt dat op een breder gebied gezocht kan worden naar mogelijke  
alternatieven, waardoor het definiëren van specifieke hardware eisen niet wenselijk is. 

Bij de uiteindelijke keuze voor een WiFi-interface zal een afweging gemaakt moeten 
worden in hoeverre gekozen wordt voor eigen ontwikkeling, of dat gebruikt gemaakt 
wordt van een “off-the-shellf” commerciële-oplossing.  
    

1.4 Beschikbare oplossingen, WiFi-interface  

Aan de hand van de diverse opgestelde keuzecriteria kon worden gezocht naar geschikte 
oplossingen voor de verschillende hardwarecomponenten. Dit kan eveneens onder 
worden verdeeld in hardware voor de basis-node en voor de WiFi-interface. 

Het gebruik van onafhankelijk functionerende interfaces is het meest kenmerkend voor 
de IRIS-architectuur. Het is hierbij mogelijk om verschillende typen interfaces binnen de 
architectuur aan te sluiten, maar gedurende het project is alleen onderzoek gedaan naar 
WiFi-interfaces.  
Hoewel een dergelijke hardware opstelling nog niet eerder op grote schaal binnen het 
netwerk van de organisatie is gebruikt, zijn wel eerdere ervaringen bekend met een type 
hardware dat mogelijk gebruikt zou kunnen worden als onafhankelijke WiFi-interface. 
Namelijk de “Wandy” en de Soekris net4826. 
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1.4.1. Gandalf - Wandy 

De Wandy-prototypes waar in het voorgaande 802.11a project mee is getest zijn destijds 
ontwikkeld en beschikbaar gesteld door Johan de Stigter, oprichter van Gandalf.  
Gandalf is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het ontwerpen en leveren van 
diverse oplossingen op het gebied van WiFi. Website: http://www.gandalf.nl 

Bij het begin van het project is gesproken met Johan de Stigter over mogelijke hardware, 
die eventueel geschikt zou zijn voor het gebruik als WiFi-interface. Gedurende het 
gesprek heeft  Johan de Stigter onder andere zijn visie op het gebruik van dit soort 
kastjes gegeven en zijn enkele openstaande vragen over de 802.11a standaard 
besproken. Uit het gesprek kwam naar voren dat de huidige type-wandy nodes of 
vergelijkbare oplossingen die ook zijn ontwikkeld door Gandalf, waarschijnlijk in een te 
hoge prijscategorie vallen. De diverse apparatuur die door Gandalf is ontwikkeld wordt 
veelal geleverd met een (gemodificeerd) Linux-besturingsysteem. Gedurende het 
gesprek is daarom geïnformeerd naar mogelijkheden om alleen de kale hardware te 
leveren, zonder de bijbehorende software.  Johan de Stigter stelde dat dit waarschijnlijk 
niet rendabel zou zijn voor Gandalf, daar zij hun inkomsten grotendeels halen uit de 
verkoop van licenties voor de besturingssoftware. Hij stelde vervolgens een commercieel 
alternatief voor van de fabrikant Ubiquiti Networks. 

1.4.2. Ubiquiti Networks 

Ubiquiti Networks is een fabrikant die al enkele jaren professionele radio-oplossingen 
voor het gebruik in verschillende draadloze "breedband" toepassingen levert.   
De fabrikant heeft in het jaar 2008 een aantal "off-the-shelf" WiFi-producten op de markt 
gezet. Dit zijn oplossingen die overeenkomen met de wandy-architectuur, waarbij 
antenne,radio en ethernet zijn geïntegreerd.  
Initieel zijn voor de 2.4GHz en 5GHz WiFi-banden een tweetal product categorieën 
geïntroduceerd, de NanoStations en de PowerStations. De PowerStations zijn gericht op 
het realiseren van outdoor point-to(multi)-point interlinks waarbij afstanden tot 50Km+ 
kunnen worden overbrugd. Voor de NanoStations gelden dezelfde mogelijkheden met 
een maximaal te overbruggen afstand van 10Km+. Beide apparaten zijn destijds 
geïntroduceerd met een prijs van respectievelijk 180 en 80 Amerikaanse dollars. 

 

1.5 Beschikbare oplossingen, basis-node 

1.5.1. Soekris net4801 / net5501 

Zoals eerder gesteld worden bij Wireless Leiden worden al geruime tijd in een deel van 
de node-installaties “embedded” systeembordjes van Soerkis Engineering gebruikt.  
De modellen van Soerkris Engineering die overeenkomen met de richtlijnen gesteld in het 
plan van aanpak zijn de net4801 en de net5510. Van het net4801 model zijn een aantal 
exemplaren binnen de organisatie beschikbaar en zou een geschikte keuze zijn voor de 
basis-node. De Soekris net4801 heeft echter inmiddels zijn "end-off-life" cyclus bereikt 
omdat AMD, de chip fabrikant, gestopt is met het produceren van de gebruikte SC1100 
single chip processor. Soekris Engineering presenteert het net5510-type als opvolger van 
de net4801. Daar van de reeds geproduceerde SC1100 chips nog voorraad beschikbaar 
is, worden momenteel nog steeds net4801 systeemborden op de markt aangeboden  
voor ongeveer 160 euro. Een kaal Soekris net5501 systeembord is leverbaar voor 
ongeveer 200 euro, waardoor het eigenlijk buiten de beoogde prijscategorie valt. 

Om meer inzicht te krijgen in vergelijkbare systemen die op de markt beschikbaar zijn, is 
op basis van de bovenstaande richtlijnen gezocht naar verschillende embedded platforms 
die mogelijk geschikt zouden kunnen zijn. 
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1.5.2. X86-acrhitectuur 

Bij het zoeken is onderscheid gemaakt in een drietal architectuurtypen: x86, MIPS en 
ARM. Vooraf was bekend dat een implementatie van x86 de voorkeur zou hebben, daar 
deze architectuur het meest compatibel is met de bestaande software-oplossingen die 
door de organisatie worden gebruikt. Voor de x86 architectuur is het voornamelijk 
belangrijk dat de chips gericht zijn op toepassingen met laag stroomverbruik, passieve 
koeling en een kleine vormfactor. Een aantal chips die binnen deze categorie vallen zijn 
onder andere de Intel Atom, AMD Geode en de Via embedded series.  

De Atom chips zijn door Intel geïntroduceerd in 2008 en zijn daarbij een van nieuwste 
ontwikkelingen op het gebied van "low-power microprocessors". Deze chips zijn gericht 
op het gebruikt in voornamelijk "Mobile Internet Devices" en "netbooks". Vanwege deze 
classificatie zou de chip wellicht ook toepasbaar kunnen zijn in een "embedded"-platform 
vergelijkbaar met de Systeemborden van Soekris Engineering.  
Hoewel een groot aantal embedded-systemen verkrijgbaar zijn voor de diverse Intel 
Atom chips, lijken de oplossingen gedeeltelijk voorbij te gaan aan de voor Wireless 
Leiden beoogde doelstelling. De hardwareconfiguraties van de verschillende 
systeemborden beschikken veelal over componenten die gericht zijn op het gebruik als 
volledige (mobiele)pc-toepassing, maar met een kleine vormfactor en laag 
stroomverbruik. Geïntegreerde componenten zijn voornamelijk VGA/DVI/HDMI poorten, 
Audio controllers, USB, SATA, PCI-Express, Gb-ethernet. Daarnaast zijn de systemen 
vaak voorzien van actieve koeling.  
Daar de basis-node binnen het IRIS-concept primair gebruikt gaat worden als routing 
platform zijn veel van deze componenten in principe overbodig. Ook ontbreken vaak 
meerdere ethernet poorten, maar door de verschillende mogelijkheden tot uitbreiding 
hoeft dit geen probleem te zijn. 
De chip fabrikant Via heeft al geruime tijd diverse x86 gebaseerde chips op de markt die 
gericht zijn op laag stroom verbruik en gebruikt kunnen worden in verschillende 
embedded-oplossingen. Voor deze Via chips geldt echter hetzelfde verhaal als bij de Intel 
Atom chips; de systeemborden die een implementatie van deze chips bevatten zijn 
eigenlijk gericht op andere toepassingen dan alleen een routing platform of acces-point. 

Van de beschikbare microprocessors is de AMD Geode serie eigenlijk de enige 
implementatie van een x86-architectuur waarvoor embedded systeemborden beschikbaar 
zijn die expliciet gericht zijn op het gebruik als router / accespoint. De Geode series en 
de voorloper Elan worden binnen Wireless Leiden reeds gebruikt op de systeemborden 
van Soekris Engineering. Voor de Geode chip was eigenlijk vooraf al bekend dat van de 
fabrikant PcEngines vergelijkbare oplossingen beschikbaar waren. De productlijn van 
PcEngines heeft een aantal systeemborden ontwikkeld die passen in de lijn van Soekris 
Engineering maar prijstechnisch voordeliger zijn. 

1.5.3. MIPS / ARM -architectuur 

Naast x86 zijn een groot aantal embedded-oplossingen beschikbaar met een ARM of 
MIPS -architectuur. Deze chips zijn ontwikkeld volgens het RISC ontwerp, waarbij 
eenvoudige instructiesets worden gebruikt. Dit type microprocessors wordt bijvoorbeeld 
gebruikt in routers / acces-points , smart-phones en mediaspelers.  
Mikrotik, de fabrikant van RouterBOARD heeft een productlijn gebaseerd op zowel de 
ARM als MIPS -architectuur. Deze systeemborden zijn gericht op het gebruik als routing 
platform voor diverse communicatiedoeleinden. Functioneel gezien voldoet de hardware 
aan bijna alle richtlijnen die voor de basis-node zijn gesteld, alleen is deze niet 
gebaseerd op een x86-architectuur. 
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1.6 Gemaakte keuzen 

1.6.1. Ubiquiti Networks,  NanoStation 5 

Bij de hardwarekeuze voor een WiFi-interface is voornamelijk uitgegaan van het advies 
dat is gekregen bij het gesprek met “Gandalf”. Maar daarnaast ook op het feit dat de 
NanoStations, met het oog op de  prijs en functionaliteit,  een geschikte keus zou zijn 
voor het gebruik als WiFi-interface binnen het IRIS-concept. Daarom is besloten om een 
tweetal 802.11a gebaseerde NanoStations bij Gandalf te bestellen. 

1.6.2. Pc Engines, Alix2D3 

Voor de basis-node is voor de basis-node besloten om het Alix2D3 systeembord van de 
fabrikant PC Engines te bestellen. Dit systeembord is vergelijkbaar met dat van soekris 
net4801 bord, wat gebruikt is als referentie. De keuze voor dit systeembord is onder 
andere gemaakt op basis van de volgende overwegingen: 

- Aangeboden voor een lagere prijs dan de concurrentie (Soekris), 

- x86 gebaseerd ontwerp, 

- Voldoet aan de functionele eisen, 

- Passief gekoeld. 
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Appendix 2, software keuze 
 

2.1 Initiële software keuze 

Bij Wireless Leiden wordt op node-installaties in principe alleen gebruik gemaakt van 
open source software-oplossingen, waarvan diverse componenten zijn ontwikkeld door 
vrijwilligers binnen de organisatie zelf. Wireless Leiden heeft een uitgesproken voorkeur 
voor het gebruikt van open source toepassingen vanwege de mogelijkheden tot 
aanpassing, wat belangrijk is voor innovatie, de flexibiliteit en de kosten (ontbreken van 
licentiekosten). Daarbij komt dat vrijwilligers liever of uitsluitend met open source 
software willen werken.  

In het plan van aanpak die zich richten op een aantal aspecten  van het beheer; 
installatie, configuratie, updates / testen en monitoring. De belangrijkste keuze die hier 
primair voor moest worden gemaakt is het selecteren van een geschikte methode om de 
embedded node-installaties te kunnen creëren, zodat de overige onderdelen van het 
beheer aan deze basis kunnen worden aangepast.  
Omdat initieel gekozen is voor een "off-the-shelf" oplossing voor de radio-interfaces, 
hoeft bij de ontwikkeling van de node-installatie alleen voor de basis-node een 
systeeminstallatie Gecreëerd te worden.  

2.2 Bestaande systeemsoftware 

De huidige node-installaties zijn gebaseerd op het open source UNIX besturingsysteem 
FreeBSD,en het was bij de start van het project duidelijk dat FreeBSD ook voor het 
ontwikkelen van de nieuwe node-installatie gebruikt zou gaan worden.  
Omdat node-installaties gericht zijn op een embedded systeemconfiguratie, is het 
belangrijk dat de installatie hierop wordt aangepast. In het verleden zijn hiervoor 
verschillende oplossingen gebruikt die zich richten op het strippen van het 
besturingsysteem, automatiseren van installatiestappen en het aanpassen van de 
softwareconfiguraties.  

2.2.1. Wireless Leiden - Nodefabriek 

De Nodefabriek is ontwikkeld voor het produceren en uitvoeren van FreeBSD node-
installaties. Het is een softwareconstructie dat op reproduceerbare wijze node-installaties 
kan genereren, aangepast en op maat gemaakt voor het gebruik binnen het netwerk van 
Wireless Leiden. 

http://wiki.wirelessleiden.nl/NodeFabriek 
 
Het concept van een Nodefabriek is bij Wireless Leiden onder andere gebruikt voor het 
produceren van FreeBSD 5 systeeminstallaties, waarop een deel van de huidige node-
installaties gebaseerd is. Deze node-installaties werden via de Nodefabriek uitgevoerd 
over het netwerk met de zogenaamde PXE-opstart-methode. Daarbij is voor deze manier 
van installeren een groot deel van het installatieproces geautomatiseerd. Een node-
machine hoeft alleen via het netwerk opgestart te worden, waarna diverse scripts worden 
gestart die de verschillende onderdelen van de installatie uitvoeren. Dit heeft als 
voordeel dat voor het uitvoeren van de daadwerkelijk node-installatie inhoudelijk niet 
veel kennis nodig is. Naderhand is echter gebleken dat vernieuwing van systeemsoftware 
volgens deze oorspronkelijke aanpak tijdrovend en gecompliceerd is. 

Bij de overgang naar FreeBSD 6 is daarom overgestapt op een andere methode om het 
uitvoeren van node-installaties te faciliteren. De FreeBSD 6 node-installaties  zijn 
aangemaakt op basis van een geïsoleerde systeemomgeving waaraan de verschillede 
Wireless Leiden specifieke componenten zijn doorgevoerd. Aan de hand van deze 
installatie worden de node-images aangemaakt die naar een gewenste flashkaart  
kunnen worden geschreven. Deze manier installeren heeft as voordeel dat het node- 
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installatieproces inzichtelijker is dan de traditionele Nodefabriek, wat het eenvoudiger 
maakt om de systeemsoftware te wijzigen en of te updaten. 

Het is daarom belangrijk voor een aanpak te kiezen  waarbij de verschillende aspecten 
van het node-beheer zo eenvoudig, inzichtelijk en transparant mogelijk uitgevoerd 
kunnen worden. 

Aan de hand van de bovenstaande case zijn een aantal "deelvragen" opgenomen in het 
plan van aanpak die zich richten op een aantal aspecten  van het beheer; installatie, 
configuratie, updates / testen en monitoring. De belangrijkste keuze die hier primair voor 
moest worden gemaakt is het selecteren van een geschikte methode om de embedded 
node-installaties te kunnen creëren, zodat de overige onderdelen van het beheer aan 
deze basis kunnen worden aangepast.  
Omdat initieel gekozen is voor een "off-the-shelf" oplossing voor de radio-interfaces, 
hoeft bij de ontwikkeling van de node-installatie alleen voor de basis-node een 
systeeminstallatie Gecreëerd te worden.  

2.3 Beschikbare oplossingen 

Voor FreeBSD zijn een aantal standaardoplossingen beschikbaar die het produceren 
embedded systeeminstallaties ondersteunen. Hoewel hiervoor meerdere methoden  
binnen FreeBSD -wereld beschikbaar zijn, wordt aan de volgende projecten actief 
ontwikkeld. Dit betekend dat het waarschijnlijk is dat de functionaliteit behouden  
blijft bij toekomstige releases van het FreeBSD besturingsysteem.  

 

2.3.1. TinyBSD 

TinyBSD Bestaat uit een set van tools en shell scripts dat is ontworpen om de 
ontwikkeling van embedded systemen gebaseerd op FreeBSD zo eenvoudig mogelijk te 
maken. Het maakt deel uit van het FreeBSD basis systeem in /usr/src/tools/tools/tinybsd 
en kan gebruikt worden binnen FreeBSD 5.x, 6.x, 7.x en 8-CURRENT om een gestripte 
versie van FreeBSD te produceren.  
Op basis van de op het hostsysteem geïnstalleerde FreeBSD versie kan met het tinybsd 
script een embedded systeemimage worden aangemaakt. Afhankelijk van de configuratie 
wordt een installatie gecreëerd met een volume tussen de 8 en 20 MB.   

2.3.2. NanoBSD 

NanoBSD is een toepassing binnen FreeBSD dat gebruikt kan worden bij het creëren van 
een volledig functionele FreeBSD embedded systeeminstallatie. Evenals TinyBSD maakt 
NanoBSD deel uit van het FreeBSD basissysteem. NanoBSD bestaat uit een enkel shell 
script dat met een aantal configuratiebestanden kan worden gevonden in 
/usr/src/tools/tools/nanobsd. Een NanoBSD systeemimage wordt gecompileerd vanuit de 
FreeBSD source-tree en heeft afhankelijk van de configuratie een volume van ongeveer 
150-200 MB en het is mogelijk de installatie verder te strippen tot een basis van 64 MB. 
NanoBSD kan worden gebruikt binnen FreeBSD versies 6.x, 7.x en 8-CURRENT.  
 

2.3.3. MiniBSD 

Het MiniBSD project bestaat uit een set van scripts die gebruikt kunnen worden voor het 
produceren van gestripte FreeBSD installaties geschikt voor embedded- 
systeemconfiguraties. Op basis van de FreeBSD installatie op het hostsysteem kan een 
image worden aangemaakt dat kan worden weg geschreven naar een gewenst media. 
Het volume van de systeeminstallatie is ongeveer 12-15 MB. MiniBSD kan worden 
gebruikt binnen FreeBSD versies 4.x, 5.x, 6.x, 7.x en 8-CURRENT. 

 

De bovenstaande toepassingen hebben primair als overeenkomst dat ze functioneel 
bedoeld zijn voor produceren van FreeBSD-installaties geschikt voor een embedded-
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systeemomgeving.  
NanoBSD onderscheidt zich van TinyBSD en MiniBSD doordat het gericht is op het 
gebruik als volledig functionele FreeBSD-installatie. Dit resulteert zich in een verschil  
ten opzichte van TinyBSD en MiniBSD  bij de uiteindelijke omvang van een 
systeeminstallatie. Voor NanoBSD geldt daarnaast dat zowel de FreeBSD-world als de 
kernel worden gecompileerd vanuit de source-tree; dit in tegenstelling tot TinyBSD en 
MiniBSD waarbij alleen de kernel uit de source-tree wordt gecompileerd, en de 
systeeminstallatie verder wordt samengesteld uit bestanden van het geïnstalleerde 
hostsysteem. NanoBSD en TinyBSD zijn beide opgenomen in het basis systeem van 
FreeBSD wat een vorm van zekerheid biedt met betrekking tot de stabiliteit en 
continuïteit van de toepassingen.  
Naast het toepassen van een van een deze drie opties, is een binnen de organisatie ook 
een voorstel gedaan om gebruik te maken van een "standaard" minimale FreeBSD-
installatie. Deze installatie zou klein genoeg zijn om op flashmedia te installeren en mist 
verder geen functionaliteiten.  

2.4 Gemaakte keuzen 

Om de besluitvorming hierover te ondersteunen is brainstormsessie gehouden met een 
aantal mensen die vanuit de techniek inhoudelijk een bijdrage konden leveren. Het 
Gesprek is gevoerd met Rick van der Zwet en Huub Schuurmans, beide vrijwilligers bij 
Wireless Leiden, en Nick Hibma een medewerker van Anywi. Anywi is een bedrijf dat zich 
heef gespecialiseerd in de ontwikkeling van datacommunicatiesystemen, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van diverse draadloze toepassingen zoals GPRS, WiFi, UMTS/HSDPA.  
Rick van der Zwet beschikt binnen Wireless Leiden over de nodige technische kennis van 
bestaande oplossingen en configuraties die momenteel binnen de netwerkstructuur van 
de organisatie gebruikt worden. Gedurende het gesprek heeft Nick Hibma onder andere 
zijn visie op het gebruik van software in een embedded systeemomgeving gedeeld. 
Anywi maakt in haar oplossingen gebruik van node-configuraties die overeenkomsten 
hebben met die van Wireless Leiden. In de "tool-kit" die Nick Hibma hiervoor heeft 
ontwikkeld wordt gebruik gemaakt van NanoBSD als basis toepassing om embedded-
systeeminstallaties te produceren. Hij heeft in het gesprek inhoudelijk toelichting 
gegeven hoe een NanoBSD-installatie aansluit op een aantal aspecten van de node-
configuratie die ook bij Wireless Leiden van belang zijn, daarbij is mede over de volgende 
punten gediscussieerd, diskless configuraties, wijzigingsbeheer en het configureren van 
node-specifieke componenten.  Aan het einde van de avond is besloten om met NanoBSD 
te gaan werken 
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Appendix 3, NanoBSD onderzoek 
 

3.1 NanoBSD  

Deze bijlage beschrijft de werkzaamheden die zijn uitgevoerd om de verschillende 
aspecten van NanoBSD te onderzoeken, zodat aan de hand van deze resultaten een 
aanpak gevormd kon worden voor het ontwikkelen van de uiteindelijke node-installatie. 

De resultaten van dit onderzoek zijn verder verwerkt in een handleiding over de werking 
en het gebruik van NanoBSD. Deze handleiding is opgenomen in hoofdstuk 2 van het 
productverslag.  

3.1.1. Eerste opzet 

Om de werking van NanoBSD te onderzoeken is vooraf een testomgeving ingericht.  
Hiervoor is initieel een virtuele machine aangemaakt waar een schone FreeBSD 7.0 
installatie is geïnstalleerd.  

Als eerste referentie punt is de officiële “NanoBSD-how-to” van de FreeBSD gebruikt om 
wegwijs te geraken met het NanoBSD-installatieproces.  

http://www.freebsd.org/doc/en/articles/nanobsd/howto.html 

Aan de hand van deze handleiding is als eerste een standaard NanoBSD-installatie 
aangemaakt. Dit proces duurde op de virtuele machine echter dusdanig lang, dat het 
handiger bleek om een “dedicated”  -systeem in te richten voor dit doeleinde. Hiervoor is 
een hostsysteem gebruikt met de volgende hardwarespecificaties: 

- 3.2 GHz Intel Pentium IV processor, 

- 2 GB RAM-geheugen, 

- 250 GB Hardeschijf. 

Op dit systeem is nogmaals een standaard NanoBSD installatie aangemaakt, waarbij het 
gehele proces ongeveer ruim een uur duurde. Dit tegenstelling tot de 5 uur die nodig was 
op de virtuele machine van VMware.  
Het imagebestand dat aan het einde van een standaard NanoBSD-installatie is 
aangemaakt bevat een minimale FreeBSD installatie waar nog geen 
configuratiewijzigingen aan zijn doorgevoerd. Voordat de configuratie verder gestript of 
aangepast kon worden, was het belangrijk aan de hand van dit standaardimage de 
eigenschappen en functionaliteiten van de installatie te onderzoeken. Op deze manier 
kon de basisconfiguratie als referentiepunt dienen bij gedurende het verdere verloop. 

Omdat de bestelde node-hardware nog niet beschikbaar was, heeft de opdrachtgever bij 
de start van het project een Soekris net4801 systeembord en een 256MB 
compactflashkaart meegegeven. Met deze hardware was het mogelijk de NanoBSD –
installatie initieel te testen. De 256MB compactflashkaart bleek echter niet groot genoeg 
voor de standaard NanoBSD-installatie. Voor de standaardinstallatie is minimaal 512MB 
flashgeheugen noodzakelijk. Om deze reden is naast het 256MB kaartje een 4GB 
compactflashkaart aangeschaft. 

Nadat het imagebestand op de flashkaart is weg geschreven is de installatie op het 
soekris net4801 systeembord opgestart. Hierbij is onder andere naar de omvang van de 
systeemomgeving gekeken. De omvang van een enkele standaard NanoBSD 
systeemomgeving is ongeveer  260 MB. Omdat veel componenten binnen deze installatie 
waarschijnlijk overbodig zijn, is gestart met het aanmaken van een eigen NanoBSD 
configuratie.  
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3.1.2. Standaardconfiguratie aanpassen 

Nadat de standaard NanoBSD-installatie succesvol op een systeem was geïnstalleerd, is 
gestart met het aanmaken van een eigen NanoBSD-configuratie. Hiervoor moest als 
eerste een NanoBSD-configuratiebestand voor worden aangemaakt. De NanoBSD 
handleiding op de website van FreeBSD is initieel gebruikt als template om een 
configuratiebestand op te zetten. 

Omdat in het NanoBSD configuratiebestand instellingen kunnen worden opgenomen voor 
de verschillende onderdelen van het installatieproces, was het belangrijk eerst een 
overzicht te hebben van deze achtereenvolgende installatiestappen. 
 

 

Het overzicht  hierboven toot de belangrijkste stappen die worden uitgevoerd gedurende 
het NanoBSD installatieproces. De verschillende onderdelen in de installatie kunnen 
worden onderverdeeld in processtappen die altijd uitgevoerd worden en een aantal 
optionele stappen.  

- Start van het installatieproces 

- Deze onderdelen worden standaard uitgevoerd, maar kunnen indien beschikbaar 
overgeslagen worden 

- Deze onderdelen worden altijd uitgevoerd en kunnen normaal gesproken niet 
worden overgeslagen 

- Deze onderdelen worden altijd uitgevoerd, maar zijn afhankelijk van de definities 
in het nanobsd configuratiebestand. 

- Einde van het installatieproces  

De instellingen die binnen het NanoBSD configuratiebestand geconfigureerd kunnen 
worden, zijn van toepassing op de verschillende onderdelen die zijn weergegeven in het 
bovenstaande procesoverzicht . Aan de hand van dit procesoverzicht was het 
eenvoudiger een beeld te vormen bij de verschillend instellingen die in het 
configuratiebestand opgenomen konden worden.  

Zoals eerder gesteld is het voorbeeld van de NanoBSD “how-to” op de FreeBSD website 
gebruikt om een initieel NanoBSD-configuratiebestand aan te maken. Met deze 
configuratie is een nieuw NanoBSD-image gecompileerd en is de omvang van de 
systeemomgeving vergeleken met die van de standaardinstallatie. Nadat de het soekris 
systeembord van de nieuwe flashkaart was opgestart, bleek de systeemomgeving een 
omvang te hebben van ongeveer 150MB. In vergelijk met de standaardinstallatie was dit 
een reductie van ongeveer 100MB. 
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3.1.3. NanoBSD functies 

Naast het strippen van de installatie is het met NanoBSD ook mogelijk verschillende 
toevoegingen aan de systeemconfiguratie te maken. Uiteindelijk dienen een groot aantal 
componenten aan de installatie toegevoegd te worden die specifiek zijn voor Wireless 
Leiden. De methoden voor het op maat maken van de node-installatie zijn daarom erg 
belangrijk. 

Uit de NanoBSD “how-to” kon worden opgemaakt dat het mogelijk is om eigen functies / 
macro’s in het configuratiebestand op te nemen. Uit de voorbeelden die hiervoor werden 
getoond, bleek dat de definitie van de functies vergelijkbaar is met de methode die 
normaal gesproken in een shell-scripts gebruikt zou worden. Dit maakt dat de 
toepassingsmogelijkheden voor het aanpassen van de configuratie erg breed zijn. 
Een van de functies die in het voorbeeld kon gebruikt worden voor het toevoegen van 
packages, gecompileerd uit de FreeBSD ports-tree, wat voor Wireless Leiden ook een 
belangrijk punt is. 

Naast de eigen functies, bleken een aantal voor gedefinieerde functies in het NanoBSD- 
shell script te zijn opgenomen. De belangrijkste was hierbij de cust_install_files –functie, 
die het mogelijk maakt verschillende directories en bestanden aan de NanoBSD- 
systeemomgeving toe te voegen.  
In de how-to stond echter alleen een verwijzing naar de naam van de functies en ontbrak 
een verdere beschrijving hiervan. In het NanoBSD-shell-script zijn de functies vervolgens 
opzocht zodat de werking geanalyseerd kon worden. Hieruit kwam onder andere ook 
naar voren dat een aantal onderdelen die in het in de officiële how-to staan beschreven 
waarschijnlijk verouderd zijn. De functie die in het voorbeeld werd getoond voor het 
toevoegen van FreeBSD ports / packages, is ook in een uitgebreide vorm als 
voorgedefinieerde functie binnen het shell-script opgenomen. 

Als test is nogmaals een NanoBSD-installatie gecompileerd, waarbij de configuratie is 
aangepast door gebruikt te maken van de verschillende beschikbare functies.   

3.2 Problemen en oplossingen 

Bij het onderzoeken van de mogelijkheden en eigenschappen van NanoBSD zijn initieel 
een aantal “problemen” naar voren gekomen. De oorzaak en de oplossing van de 
belangrijkste problemen worden in deze paragraaf besproken. 

3.2.1. write failed, filesystem is full 

De melding werd veroorzaakt aan het einde van een NanoBSD-installatie, tijdens het 
aanmaken van het NanoBSD-diskimage. De installatie kan hierdoor niet succesvol 
worden afgerond.  

De oorzaak van het probleem was het gebrek aan ruimte op het bestandsysteem dat 
voor het NanoBSD-image is aangemaakt. Aan de hand van de geometrie-informatie die is 
gedefinieerd voor de beoogde flashkaart, wordt initieel een leeg imagebestand 
aangemaakt. De systeemslice in het imagebestand wordt vervolgens gekoppeld, (_.mnt) 
zodat de aangemaakte NanoBSD-installatie hierheen gekopieerd kan worden.  
Wanneer het volume van de NanoBSD-systeemomgeving groter is dan de beschikbare 
ruimte op de gekoppelde systeemslice, wordt het proces voortijdig afgebroken met de 
melding   “/usr/obj/nanobsd.full/_.mnt: write failed, filesystem is full” 

De meest eenvoudige oplossing zou zijn een flashkaart binnen het NanoBSD 
configuratiebestand te definiëren met een grotere capaciteit. Daarnaast zou ook de 
omvang van het systeemvolume beperkt kunnen worden door deze, indien mogelijk, te 
strippen van overbodige onderdelen. Indien de bovenstaand opties niet mogelijk zijn, kan 
ook gekozen worden voor een NanoBSD opzet met een enkele systeemslice.  
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3.2.2. Geen comconsole op de seriële interface     

Bij het starten van de initiële NanoBSD-installatie op het Soekris net4801 systeembord, 
ontbrak de console output op de seriële interface. Dit werd veroorzaak doordat de seriële 
terminal bij een standaard NanoBSD-installatie niet automatisch staat ingeschakeld. 
Na het aanpassen van het de volgende regel in de /etc/ttys configuratie was het 
probleem verholpen. 

ttyd0   "/usr/libexec/getty std.19200"  vt100   on secure 

Bij het onderzoeken van de NanoBSD functies, bleek hiervoor echter een 
voorgedefinieerde functie in het shell-script opgenomen te zijn. De volgende functie kon 
hiervoor worden aangeroepen in het NanoBSD configuratiebestand. 

cust_comconsole 
 

3.2.1. Niet functionele VI –editor 

Bij het testen van de aangepaste installatie bleek het niet mogelijk de VI –editor op te 
starten. Onder de command-promt gaf het starten van VI de volgende foutmelding: 

Omdat VI geldt als de standaard editor bij Wireless Leiden, was het belangrijk wel over 
deze functionaliteit te beschikken.   
De melding werd uiteindelijk veroorzaakt door het ontbreken van de “terminal capability” 
-database in /usr/share/misc. Na het handmatig terugzetten van de “termcap” -database 
was VI weer zoals normaal beschikbaar. Omdat de editor bij de standaard NanoBSD-
installatie wel normaal functioneerde, betekende dit dat een van de opties uit het 
voorbeeld van de NanoBSD how-to, ervoor zorgde dat deze functionaliteit gestript werd. 
Bij het nader bekijken van het NanoBSD configuratiebestand bleek de optie NO_MISC=YES 
hiervan de oorzaak te zijn.  
Nadat deze optie was verwijderd uit het NanoBSD-configuratiebestand is de installatie 
opnieuw gecompileerd, waarna VI zonder problemen gestart kon worden. 
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3.2 NanoBSD vergeleken 

Om een duidelijk beeld te krijgen van de NanoBSD-opzet is niet alleen naar de 
eigenschappen en functionaliteiten van NanoBSD installatie gekeken, maar was het ook 
belangrijk een aantal van deze punten te vergelijken met de traditionele node-opzet.  

3.1.1. NanoBSD vergeleken 

In het overzicht hieronder wordt de basis opzet van een NanoBSD-installatie vergeleken 
met de opzet van de traditionele node-installaties binnen Wireless Leiden.    

 

 
Het overzicht toont het meest kenmerkende punt van de NanoBSD-node-installatie; de 
opdeling van de fysiekeschijf in twee systeemslices en een aparte configuratieslice. Bij de 
traditionele node-installatie is de schijfindeling beperkt tot een enkele systeemslice. 
Naast de indeling van de fysiekeschijf, verschilde de opzet ook in het gebruik van 
ramdisks. Bij de traditionele node-opzet werd alleen de /var -directory geïnitialiseerd als 
ramdisk. Dit in tegenstelling tot de NanoBSD-opzet waar naast /var ook de /etc  
-directory als ramdisk wordt aangemaakt. Hierbij verschilde ook de methode waarmee de 
ramdisks geïnitialiseerd en bevolkt worden. 

Deze verschillen in de opzet van de NanoBSD-installatie maakten het duidelijk dat  
het uiteindelijk mogelijk  een aantaal nieuwe toepassingen voor het node-beheer te 
gebruiken en of te ontwikkelen, gedurende het verdere verloop van het project. 
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Appendix 4, hardware onderzoek 
 

4.1 Onderzoeksopzet 

Deze bijlage beschrijft de werkzaamheden die zijn uitgevoerd om de verschillende 
hardwarecomponenten, die binnen het IRIS-project gebruikt worden, te onderzoeken. 
Deze werkzaamheden zijn voornamelijk gericht op het testen en meten van de 
hardwareprestaties. Hierbij zijn twee type systeemborden onderzocht die toegepast 
kunnen worden als basis-node, en een 802.11a oplossing voor de WiFi-interface. 

De resultaten en conclusies van het hardware onderzoek staan verder uitgewerkt in 
hoofdstuk 3 van het productverslag.  
   

4.1.1. Testapparatuur 

Bij het onderzoek zijn de prestaties onderzocht van de volgende hardwarecomponenten, 
die gebruikt zouden kunnen worden voor het IRIS-prototype.  

Basis-node, Soekris Net4801: 

Dit systeembord is bij de start van het project gebruikt als referentiekader bij het zoeken 
naar beschikbare alternatieven. Aan de hand van deze hardwareconfiguratie zijn deels de 
functionele eisen opgesteld van de basis-node. Hoewel de soekris net4801 bij de 
fabrikant zijn “end-off-life” cyclus bereikt heeft, is vanwege de algemene beschikbaarheid 
binnen de organisatie toch gekozen dit systeembord te gebruiken bij het testen en 
ontwikkelen van het prototype. 
 

 
Soekris engineering, Net4801. 
 

De bovenstaande afbeelding geeft de configuratie van het Soekris net4801 systeembord 
weer zoals deze is gebruikt gedurende het IRIS-project. Zie de website van de fabrikant 
voor meer informatie http://www.soekris.com/net4801.htm 
 

Basis-node, Pc Engines Alix2D3:    

Het Alix2D3-systeembord van de fabrikant Pc Engines is bij de start van het project 
geselecteerd als alternatief voor de Soekris Net4801. Het is daarbij eveneens bedoeld om 
toegepast te worden als basis-node binnen de opzet van de IRIS-architectuur. 
Het systeembord komt overeen met de architectuur van het Soekris systeembord, maar 
beschikt over een nieuwer type processor. Op dit type processor is ook de Soekris 
net5501, de opvolger van de net4801, gebaseerd. 
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  Pc Engines, Alix2D3. 

In de bovenstaande afbeelding wordt het Alix2D3-systeembord weergegeven dat is 
gebruikt gedurende het IRIS-project. 

http://www.pcengines.ch/alix2d3.htm 
 

WiFi-interface, Ubiquiti NanoStation 5: 

De NanoStation is bij de start van het project aangedragen als oplossing door Johan de 
Stigter van Gandalf. De NanoStation 5 komt als toepassing overeen met de “Wandy”-
node die onder ander in het 802.11a-project is gebruikt, en is bedoeld om binnen de 
IRIS-architectuur gebruikt te worden als onafhankelijke 802.11a WiFi-interface.  
De oplossing is ontwikkeld door de fabrikant Ubiquiti Networks 

 
  Ubiquiti Networks,  NanoStation 5 

In de bovenstaande afbeelding wordt de NanoStation van Ubiquiti Networks 
weergegeven. Gedurende het IRIS-project zijn een tweetal van deze NanoStations, 
gebruikt die geschikt zijn voor de 802.11a standaard.  

http://www.ubnt.com/products/nano.php 
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4.1.2. Testmethodiek 

Voordat gestart kon worden met het testen van de verschillende hardwarecomponenten, 
was het belangrijk een consistente en uniforme methode op te stellen voor het testen en 
meten van de hardwareprestaties. Omdat hiervoor eerst bekend moest zijn wat getest 
zou gaan worden, is een inventarisatie gemaakt van de punten die voor de testen van de 
node-hardware van belang zijn. Deze zijn onderverdeeld in het meten van de individuele 
prestatie en de prestaties bij het functioneren binnen de IRIS-opzet.   

- Soekris net4801 en PcEngines Alix2D3  prestaties over ethernet. 

Individuele prestaties: 

Omdat het net4801- en Alix2D3-systeembord beiden gericht zijn op het gebruik als 
basis-node, dienden de metingen voor deze hardware identiek uitgevoerd te worden. 
Functioneel gezien zal de basis-node binnen de IRIS-architectuur primair toegepast 
worden als router, waar het dataverkeer voornamelijk gerouteerd  zal worden over 
ethernet. Het meten van de doorvoerprestaties over ethernet was daarom een van de 
belangrijkste onderdelen die als eerste uitgevoerd moesten worden. De resultaten 
hiervan geven inzicht in de maximale belasting die de systeemhardware aan zou kunnen. 

- Soekris net4801 en PcEngines Alix2D3, prestaties over 802.11a/b/g. 

Hoewel binnen de originele opzet van de IRIS-architectuur de (WiFi)-interfaces via 
ethernet op de basis-node zijn aangesloten en daarbij onafhankelijk functioneren. Is het 
toch mogelijk dat de onmindirectionele verbindingen, bijvoorbeeld in de overgangsfase 
naar andere de nieuwe node-opzet, initieel direct op de basis opgezet gaan worden. 
Het is daarom van belang voor de basis-node ook de prestaties bij de datadoorvoer over 
de 802.11a/b/g WiFI-standaard te onderzoeken.   

- Ubiquiti NanoStation 5, prestaties over 802.11a en 802.11Ta. 

De prestaties van de NanoStations moeten worden onderzocht in een “bridge” –
configuratie, waarbij de doorvoer prestaties van de 802.11a en 802.11Ta –standaard 
gemeten worden. Aan de hand van deze resultaten kan een beeld worden gevormd bij de 
bandbreedte die op de  basis-node beschikbaar zou moeten zijn. 

- Net4801 basis-node met twee NanoStations interlinks. 

Prestaties binnen de IRIS-opzet: 

Naast het meten van de individuele hardwareprestaties, moest het functioneren van de 
componenten ook onderzocht worden binnen de opzet van de IRIS-architectuur. Aan de 
hand van het beeld dat van de hardware is gevormd bij de individuele metingen, kan een 
inschatting gemaakt worden over hoe de componenten zouden functioneren binnen de 
IRIS-opzet. Daarbij kunnen deze resultaten ook dienen als referentiepunt. De opzet 
moest in een tweetal configuraties worden getest: 

- Alix2D3 basis-node met twee NanoStation interlinks.      

Voor beide opstellingen moesten de prestaties te worden gemeten bij de het doorvoeren 
van het dataverkeer over de aangesloten NanoStation interlinks. Daarnaast moesten de 
prestaties worden gemeten bij het gelijktijdig doorvoeren een tweede datastroom over 
WiFi, zodat een beter stresstest testscenario gecreëerd kon worden. 

Na het opstellen van de verschillende testscenario’s  kon bepaald worden hoe de 
testmetingen het best uitgevoerd konden worden. Bij het onderzoeken van de 
hardwareprestaties was het voornamelijk van belang de maximaal beschikbare 
bandbreedte te meten in verhouding tot de totale systeembelasting tijdens de 
dataoverdracht. Bij Wireless Leiden werd al geruime de open source applicatie Iperf 
gebruikt om de beschikbare bandbreedte tussen de netwerk verbindingen te meten.  

http://sourceforge.net/projects/iperf 
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Aan de hand van deze applicatie kan de beschikbare bandbreedte worden gemeten bij 
het doorvoeren van dataverkeer met zowel het TCP als het UDP-netwerkprotocol. 
Daarnaast zijn in het voorgaande 802.11a –project eveneens doorvoermetingen 
uitgevoerd met Iperf, wat het mogelijk zou maken om de resultaten achteraf onderling te 
vergelijken. Omdat Iperf alleen resultaten weergeeft met betrekking tot de gemiddeld 
maximale doorvoersnelheid over een bepaalde tijd, moest de systeembelasting tijdens de 
dataoverdracht op een andere manier gemeten worden. Daar het vooral gaat om een 
gemiddelde systeembelasting over een korte tijd, is besloten dit handmatig te monitoren 
en uit drie meetmomenten een gemiddelde te nemen. Het monitoren van deze 
systeembelasting moest direct op de basis-node worden gemeten.  
Omdat zowel het Alix2D3- als het net4801-systeembord niet beschikt over voor 
geïnstalleerde systeemsoftware, is hiervoor een standaard NanoBSD-installatie gebruikt 
zonder aanpassing aan de kernelconfiguratie. Onder FreeBSD kon dan met “top” de 
belasting van het systeem gemonitord worden. 
De doorvoermetingen met iperf worden gestart aan de hand van cliënt / server 
connecties. In voorgaande ervaringen met Iperf is gebleken dat als de connecties worden 
opgezet op de systemen waarvan de prestaties moeten worden gemeten, de Iperf 
processen zorgen voor een verhoogde systeembelasting. Hoewel dit voor de meeste PC-
configuraties geen probleem is, kan deze verhoogde systeembelasting op “low-power” 
embedded-hardware zoals het alix2D3 en net4801-systeembord zorgen voor een 
beperking in de maximale doorvoersnelheid. Om de metingen nauwkeurig uit te voeren is 
het daarom van belang dat de Iperf cliënt /server verbinding wordt opgezet op 
losstaande systemen. 
De iperf metingen dienen drie keer per testopstellingen uitgevoerd worden, waarbij per 
metingen gedurende 30 seconden een datastroom verzonden dient te worden. Uit deze 
metingen wordt de maximaal behaalde doorvoersnelheid genoteerd.  

4.1.3 Testomgeving 

Het hardwareonderzoek is voornamelijk gebaseerd op het testen en meten van de 
doorvoer prestaties in verhouding tot de totale systeembelasting. Om dit mogelijk te 
maken, was naast de testmethodiek belangrijk een testomgeving in te richten 
waarbinnen de prestaties van de verschillende hardwarecomponenten kon worden 
onderzocht. Hiervoor is naast de node-hardware die voor het IRIS-project getest moest 
worden, additionele hardware nodig om de testomgeving op te kunnen bouwen. 
Aan de hand van de “testscenario’s” kon bepaald worden welke extra componenten nodig 
waren om de verschillende testopstellingen mogelijk te maken. Hier moest de volgende 
hardware voor worden verzameld. 

- Vier losstaande systemen voor de onafhankelijke Iperf cliënt / server connecties. 

Hiervoor zijn twee laptops en twee PC-systemen ingericht met de Linux distributie 
Ubuntu. Op deze systeemconfiguraties is de laatste versie van Iperf geïnstalleerd. 

- Atheros 802.11a/b/g Mini-PCI kaart voor het opzetten van een WiFi-toegangspunt 
op de basis-node. 

Hier is een Winstron DCMA-82 Mini-PCI kaart voor geïnstalleerd. Deze kaart is gebaseerd 
op een chipset van Atheros en kan voor de 802.11a,b en g-standaard worden gebruikt.  

- Atheros 802.11a/b/g kaarten voor het opzetten van de interlink connecties binnen 
de IRIS-opzet. 

Hier zijn een tweetal Ubiquiti SR 802.11a/b/g Cardbus kaarten voor gebruikt. Omdat een 
van deze aan een PC-configuratie moest worden toegevoegd, is een cardbus-to-PCI 
adapter geïnstalleerd. 
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4.2 Onderzoeksresultaten 

Bij het meten van de hardwareprestaties binnen de verschillende testopstellingen zijn de 
ruwe Iperf resultaten eerst opgeslagen in tekstbestanden. Daarbij zijn voor de 
systeembelasting de gemiddelde percentages genoteerd van de volgende waardes in top: 
“idle”, “system” en “interrupt”. 
 

4.2.1. Soekris Net4801 

Als eerste zijn de individuele prestaties van het Soekris net4801-systeembord gemeten. 
Hiervoor is gestart met een testopstelling waarbinnen de iperf datadoorvoer over 
ethernet verstuurd kon worden. De twee PC-systemen, waarop de iperf connecties zijn 
opgezet, zijn via ethernet op het soekris systeembord aangesloten.  
Om de maximale doorvoersnelheid te behalen is de systeeminstallatie op de Soekris 
eerst geconfigureerd in een “bridged” –opstelling,  zodat het dataverkeer niet tussen de 
iperf systemen gerouteerd hoeft te worden. Bij het monitoren van deze datadoorvoer 
bleek de systeembelasting maximaal te zijn, onder een doorvoersnelheid van ongeveer 
82 megabits per seconde. Wat hierbij opviel is dat deze belasting voor 99% bestond uit 
interrupt aanvragen. Omdat het UDP-netwerkprotocol in vergelijking tot TCP minder 
overhead heeft, zijn dezelfde metingen nogmaals uitgevoerd om te controleren of dit 
eventueel verschil zou maken in de totale systeembelasting. Hoewel dit niet zorgde voor 
een verlaging van de systeembelasting, werd met 87 megabits per seconde wel een 
hogere doorvoersnelheid behaald.  
Omdat de basis-node het verkeer van de aangesloten interlinks moet gaan routeren, zijn 
de prestaties van bridgeconfiguratie voornamelijk bruikbaar als referentie. Functioneel 
gezien zijn waren de prestaties waarbij de iperf datastroom gerouteerd moet worden 
meer van belang. De systeeminstallatie van de net4801 is daarom in dezelfde 
testopstelling geconfigureerd als gateway, waarbij de aangesloten PC-systemen ieder zijn 
toegevoegd aan een eigen IP-subnet. Vervolgens zijn de voorgaande metingen nogmaals 
uitgevoerd. Vanwege de maximale systeembelasting bij de bridgeconfiguratie, viel de  
doorvoersnelheid bij het routeren van de iperf datastroom zoals verwacht een stuk lager 
uit. De maximale doorvoersnelheid voor UDP en TCP lag respectievelijk op 58 en 51 
megabits per seconde. 

Op basis van deze metingen kon een duidelijk beeld worden gevormd bij de prestaties 
die het Soekris net4801 systeembord zou leveren bij een dataoverdracht over ethernet. 
Daarnaast moesten, zoals in de “testscenario’s” naar kwam, ook de doorvoerprestaties 
over WiFi gemeten worden. Hoewel opzet van het IRIS-concept niet uitgaat van een 
direct aangesloten WiFi-toegangspunt, kon deze configuratie mogelijk wel toegepast 
gaan worden binnen het netwerk van Wireless Leiden. 
Evenals bij de testopstelling over ethernet is de het soekris systeembord eerst 
geconfigureerd als bridge. Daarnaast is een WiFi toegangspunt op de systeeminstallatie 
opgezet en daar is vervolgens een van de iperf cliënt / server Pc’s op aangesloten.  
In deze opstelling zijn de doorvoersnelheid en systeembelasting bij een iperf datastroom 
gemeten voor de 802.11a, g en b-standaard. De resultaten die behaald werden voor de 
doorvoersnelheid waren respectievelijk 29, 29 en 7 megabit per seconden. Dit is normaal 
gesproken ook het maximale dat voor de gebruikte standaarden behaald kan worden.  
De systeembelasting voor de a- en g-standaard lag zoals verwacht gelijk, waarbij nog 
ongeveer 30% van de capaciteit vrij was. De b-standaard liet een duidelijk lagere 
systeembelasting zien. 
Vervolgens is de systeeminstallatie weer geconfigureerd als gateway en zijn de metingen 
nogmaals uitgevoerd. De maximale doorvoersnelheid beleef bij de verschillende iperf 
dataoverdrachten gelijk, maar de systeembelasting liet voor de 802.11a- en g-standaard 
een verhoging van 30% waardoor de totale belasting maximaal was. Voor de b-
standaard bleek het routeren voor een verhoging van ongeveer 10% te zorgen. 
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4.2.2. Pc Engines Alix2D3 

Omdat de testresultaten van het Soekris net4801 en Alix2D3-systeembord onderling 
vergeleken moesten worden, is het meten van de prestaties op dezelfde manier 
uitgevoerd.  

De resultaten van de doorvoersnelheid kwamen in de bridgeconfiguratie overeen met die 
van het Soekris systeembord. Voor zowel TCP als UDP werd een doorvoersnelheid van 
ongeveer 86 megabits per seconde behaald. De totale systeembelasting lag daarbij met 
40% echter een stuk lager. Deze belasting bestaat eveneens voor 99% uit interrupt 
aanvragen. Vervolgens zijn de prestaties gemeten in de testopstelling waarbij het 
dataverkeer gerouteerd wordt. In tegenstelling tot de metingen met de Soekris net4801 
was de maximale doorvoersnelheid in de bridgeconfiguratie gelijk aan de behaalde 
snelheden binnen “routed” –opzet. Het routeren van de Iperf datastroom zorgde wel voor  
een verhoging van ongeveer 15% van de totale systeembelasting. Dit maakte dat nog 
ruim 40% van de processorcapaciteit beschikbaar was.  
Bij de metingen met het Alix2D3-systeembord kon met TCP en UPD ook het verschil in 
doorvoersnelheid en systeembelasting geconstateerd worden, maar minder nadrukkelijk 
dan de Soekris net4801.  

Na het meten van de prestaties bij de dataoverdracht over ethernet, is de testopstelling 
opgezet om de doorvoersnelheid en systeembelasting te meten bij de iperf doorvoer over 
WiFi. Hierbij is dezelfde Mini-PCI kaart gebruikt als voor de Soekris net4801. De 
metingen zijn eveneens uitgevoerd voor de 802.11a, b en g-standaard. Voor zowel de 
bridge- als routed-configuratie werden zoals verwacht qua maximale doorvoersnelheid 
identieke resultaten behaald vergeleken met het Soekris net4801-systeembord.  
Het verschil in systeembelasting tussen de bridge- en gateway-configuratie scheelde 
ongeveer 5%, waarbij de totaal gemeten systeembelasting respectievelijk 20 en 25% 
was. Hier kon dus wel eveneens een duidelijk verschil geconstateerd worden, daar de 
systeembelasting voor de Soekris maximaal was in de routed –opstelling. Bij de doorvoer 
over 802.11b was de belasting minimaal, respectievelijk 3 en 5%.  

4.2.3. Ubiquiti NanoStation 5 

Bij het onderzoeken van de NanoStation prestaties is alleen de maximale 
doorvoersnelheid met Iperf gemeten. Omdat de NanoStations beschikken over voor- 
geïnstalleerde systeemsoftware en functioneel alleen toegepast gaan worden als 
transparante bridge, was het van minder belang de systeembelasting tijdens de 
dataoverdracht te meten.  
Om de maximale doorvoersnelheid te meten zijn de twee NanoStation onderling 
verbonden in een hostap / cliënt opstelling. Aan de NanoStation zijn via ethernet de PC-
systemen verbonden waarop de Iperf connecties opgezet moesten worden. Doordat de 
NanoStations onderling zijn verbonden, kon uitgesloten worden dat een ander 
hardwarecomponent eventueel de beperkende factor in de testopstelling zou kunnen zijn. 
De doorvoersnelheid is achtereenvolgens gemeten voor de 802.11a-stadaard en de 
802.11Ta-standaard. De Turbo standaard gebruikt de bandbreedte van twee kanalen, 
zodat in plaats van 20MHz een bandbreedte van 40MHz beschikbaar is. Theoretisch zou 
dit een verdubbeling van de doorvoersnelheid beteken ten opzicht van 802.11a –
standaard waarbij een kanaal wordt gebruikt.  
Bij de Iperf dataoverdracht bleek met de 802.11a stadaard een maximale 
doorvoersnelheid van ongeveer 24 megabits per seconde gehaald te kunnen worden. 
Deze snelheden kwamen overeen met de resultaten die destijds met de 5GHz Wandy-
prototypes zijn behaald. Bij het toepassen van de 802.11Ta-standaard waren de 
NanoStations in staat een maximale doorvoersnelheid te behalen van ongeveer 37 
megabits per seconde.      
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4.2.4. Initiële IRIS-opzet 

Na het vaststellen van de individuele hardwareprestaties, kon een redelijke inschatting 
gemaakt worden over hoe de node-hardware gezamenlijk zou functioneren binnen de 
IRIS-opzet. De doorvoersnelheid van de NanoStations bepaald onder andere voor een 
groot deel de beschikbare bandbreedte waarover de basis-node dient te beschikken.  
Bij het uitvoeren van de voorgaande metingen is steeds uitgegaan van een enkele Iperf 
datastroom per meetmoment. Omdat in de praktijk vaak meerdere dataoverdrachten 
gelijktijdig worden uitgevoerd, was het belangrijk dit scenario ook binnen een 
testopstelling door te voeren. Hiervoor is de onderstaande opstelling gebouwd, waarbij 
de node-hardware is geconfigureerd binnen een initiële IRIS-opzet.    

 

 
Testopstelling, initiële IRIS-opzet. 

In de opstelling hierboven zijn voor zowel het Alix2D3 als het Soekris net4801-
systeembord de prestaties als basis-node binnen de IRIS-opzet gemeten. In de 
testopstelling zijn de twee NanoStations via ethernet op de basis-node aangesloten.  
Deze zijn beiden geconfigureerd als toegangspunt, waarbij gebruik is gemaakt van de 
802.11Ta-standaard. Verder is een Iperf hostsysteem direct aan basis-node gekoppeld 
via ethernet, en is een tweede hostsysteem via WiFi-aangesloten. Om een dubbele iperf 
datastroom op te zetten moest vanaf de twee Iperf cliëntsystemen, die beiden via WiFi 
zijn aangesloten op een van de NanoStation toegangspunten, gelijktijdig een verbinding 
worden opgezet naar de Iperf serversystemen. Vooraf aan de test kon worden bepaald 
dat de basis-node via de interlinks, een datastroom van ongeveer 37 Mbit/s en een 
tweede datastroom van ongeveer 30 Mbit/s moest gaan verwerken. Bij deze aanname is 
uitgegaan van de resultaten die zijn behaald bij het meten van de individuele prestaties. 
De prestaties zijn net als in de voorgaande metingen eerst binnen een bridgeconfiguratie 
getest. Het Alix2D3-systeembord bleek in staat beide datastromen, met 28 en 37 
megabit per seconde, op volledige snelheid door te kunnen sturen bij een totale  
systeembelasting van ongeveer 40%. Bij het gebruik van de Soekris net4801 als basis-
node, waren de resultaten minder consistent; de doorvoersnelheid die met beide 
datastromen werd behaald bij lag op ongeveer 14 en 21 megabit per seconde.  
De systeembelasting was bij de dataoverdrachten maximaal. Bij deze maximale belasting 
leken de twee datastromen onderling oponthoud in het dataverkeer te veroorzaken.  
De “interrupt” aanvragen versus de “system” en “idle” -percentages waren bij het 
monitoren dan ook niet consistent en varieerde onderling sterk.      
Vervolgens is de systeeminstallatie van de basis-node geconfigureerd als gateway en zijn 
alle Iperf-systemen hierop aangesloten binnen een eigen IP-subnet. In deze opstelling 
zijn dezelfde metingen nogmaals uitgevoerd.  
Voor het Alix2D3-systeembord bleken de resultaten vergelijkbaar met de behaalde 
resultaten in de bridgeconfiguratie. De doorvoersnelheid bleef onveranderd met een 
gecombineerde doorvoer van 65 megabit per seconde bij een totale systeembelasting 
van ongeveer 50%.  
Zoals verwacht viel de doorvoersnelheid in de routed-opstelling lager uit voor het Soekris 
net4801-systeembord. Voor beide datastromen werd een doorvoer van 12 en 17 megabit 
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per seconde behaald bij een maximale systeembelasting. Bij het monitoren van de 
systeemprestaties kon dezelfde inconsistentie in de verschillende waardes voor de 
systeembelasting geconstateerd worden.     

4.3 Voorlopige conclusies 

Met de resultaten die verkregen zijn uit het hardwareonderzoek kon een redelijk beeld 
gevormd worden bij de zowel de individuele prestaties van de node-hardware, als het 
functioneren binnen de IRIS-opzet.  
Om de conclusies te ondersteunen en de resultaten inzichtelijk te maken, zijn deze eerst 
verwerkt in verschillende grafieken. Aan de hand van deze grafieken zijn de resultaten 
onderling vergeleken en was het mogelijk om enkele voorlopige conclusies te trekken.  

Bij het opstellen van de conclusies was het voornamelijk belangrijk de geschiktheid van 
de geteste node-hardware, voor de IRIS-prototype vast te stellen. De conclusies zijn 
daarom onderverdeeld in de basis-node en WiFi-interface en zijn dus gericht op het 
functioneren binnen de IRIS-architectuur.  

5.2.1 Basis-node 

De conclusies voor de basis-node zijn voor Wireless Leiden op meerdere punten van 
belang. Naast de hardware moest gedurende het project voor ook een functionele node-
installatie voor de basis-node worden ontwikkeld,  waar uiteindelijk ook de specifieke 
systeemsoftware van de Wireless Leiden op geïnstalleerd moet worden. Dit maakte dat 
niet alleen de hardwareprestaties belangrijk zijn, maar ook de geschiktheid als 
hardwareplatform voor de node-software. Na het testen van de hardwareprestaties 
konden dan ook alleen enkele voorlopige conclusies getrokken worden die voornamelijk 
zijn gebaseerd op functioneren van de basis-node als router. 

Uit deze resultaten was het mogelijk de volgende conclusies te trekken bij het gebruik 
van het net4801-systeembord als basis-node. Als meerdere interlinks via ethernet op het 
systeem aangesloten worden, zal de maximale concurrente bandbreedte liggen op 
ongeveer 50 megabit pers seconde. Gesteld dat een standaard 802.11a interlink op 
volledige snelheid data verstuurd op een snelheid van 24 Mbit/s, zal dit ongeveer 50% 
van de systeemcapaciteit in nemen bij het verwerken en routeren van deze datastroom 
op volledige snelheid. Wanneer het systeem gelijktijdig een tweede 802.11Ta datastroom 
te verwerken krijgt, zal deze waarschijnlijk niet op volledige snelheid gerouteerd kunnen 

Soekris net4801: 

Met de hardware van Soekris Engineering had men binnen Wireless Leiden al geruime 
tijd ervaringen. De resultaten van het net4801-systeembord zijn daarom voor de 
organisatie van belang als referentie en vergelijkingsmateriaal. 

Bij het meten van de doorvoer prestaties over ethernet, was de maximale 
systeembelasting tijdens de dataoverdracht het eerste dat opviel. Hoewel een 
datadoorvoer van 82 Mbit/s in een bridgeconfiguratie een goed resultaat is, was het 
systeem niet langer werkbaar door het hoge aantal interrupt aanvragen dat de processor 
kreeg te verwerken. Dat de iperf doorvoer ervoor zorgde dat het systeem tegen de grens 
van de processorcapaciteit aanliep, kon ook duidelijk worden vastgesteld in de routed-
testopstelling, waar de maximale doorvoersnelheid terug liep tot ongeveer 51 Mbit/s. 
Bij het meten van de prestaties over de verschillende WiFi-standaarden kon voor 
802.11a en –g standaard, eveneens een maximale systeembelasting geconstateerd 
worden bij het routeren van het iperf dataverkeer. Hier bleek de systeembelasting echter 
niet alleen te bestaan uit interrupt aanvragen, maar werd ongeveer 40% toebedeeld aan 
“system” . Dit past binnen het beeld dat bij de organisatie bestaat over de zwaardere 
systeembelasting die het gebruik van de 802.11a/g WiFi-standaard met zich meebrengt. 
Voor de 802.11b-standaard was dit van minder belang. De totale systeembelasting kwam 
hier niet hoger dan ongeveer 30%. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de lagere 
doorvoersnelheid en mogelijk door het verschil in modulatietechniek ten opzichte van de 
802.11a en g-standaard.  
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worden. Indien de opzet wordt gecombineerd met bijvoorbeeld een 802.11g WiFi-
toegangspunt, zal het dataverkeer hierover zorgen voor een verdere daling van de totale 
doorvoersnelheid. 
Dit was ook duidelijk zichtbaar in de testresultaten binnen de IRIS-opzet, Waar bij het 
routeren van een dubbele iperf datastroom over ethernet en over WiFi, de totale 
doorvoersnelheid onder een maximale systeembelasting terug liep tot ongeveer 
29Mbit/s.  

4.3.2. WiFi-interface 

Pc Engines Alix2D3: 

In tegenstelling tot het Soekris net4801-syteembord, bleek de systeembelasting bij de 
verschillende testmetingen voor het Alix2D3-systeembord geen beperkende factor te zijn 
voor de maximaal beschikbare bandbreedte. Bij het routeren van de iperf datastroom 
over ethernet, werd een doorvoersnelheid behaald van 86 megabit per seconde bij een 
totale systeembelasting van ongeveer 60%. Het systeem kon daarom tijdens de Iperf 
doorvoer nog gewoon gebruikt worden, en gaf een normale response op eventuele shell 
commando’s 
Bij de Iperf doorvoer over WiFi bleek bij het routeren van het verkeer over 802.11g de 
totale systeembelasting op ongeveer 25% te liggen.  
Ook de resultaten binnen de IRIS-opzet lieten zien dat bij twee concurrente Iperf 
datastromen nog 50% van de systeemcapaciteit beschikbaar was. De gecombineerd 
doorvoersnelheid lag daarbij op ongeveer 65 Mbit/s. 

De vraag die aan de hand van de resultaten gesteld moest worden, is of beide 
systeemborden geschikt zijn voor het gebruik als basis-node binnen de IRIS-opzet.  
Dat de prestaties en resultaten voor het Alix2D3-systeembord beter uitvallen dan voor de 
Soekris net4801, kan waarschijnlijk worden toegewezen aan het nieuwe en snellere type 
AMD Geode processor waarover de Alix2D3 beschikt. Maar hoewel het Soekris net4801-
systeembord achterblijft in prestaties, zou het wel binnen de huidige netwerkstructuur 
van Wireless Leiden gebruikt kunnen worden als basis-node. Een concurrente 
bandbreedte van 50 Mbit/s is op de knooppunten binnen het netwerk voorlopig nog niet 
aan de orde zijn, en het gebruik van een direct aangesloten 802.11b toegangspunt zou 
ook geen problemen moeten leveren.  
Wanneer in de nabije toekomst echter het merendeel van de draadloze backbone is 
gebaseerd op 802.11(T)a , of wellicht een sneller type interlinks, zal het net4801-
systeembord waarschijnlijk te kort schieten om het dataverkeer op volle snelheid te 
kunnen routeren. 
Het Alix2D3-systeembord had nog 40% van de processorcapaciteit ter beschikking bij het 
routeren van het Iperf dataverkeer over ethernet, met een totale doorvoersnelheid van 
86 Mbit/s. Daarom kan met enige zekerheid gesteld worden dat het systeembord zowel 
binnen de huidige netwerkstructuur als in de nabije toekomst gebruikt kan blijven 
worden.  

Voor de NanoStation gold eveneens dat de geschiktheid van de oplossing niet alleen 
bepaald kon worden door het hardwareonderzoek. Het was echter wel belangrijk de 
prestaties te weten die behaald konden worden met de 802.11a –standaard.  
De maximale doorvoersnelheid die met de NanoStation is behaald, lag met 24 megabit 
per seconde gelijk aan de resultaten die destijds in het 802.11a-project zijn behaald met 
de Wandy-nodes. Naast 802.11a, zijn ook de prestaties gemeten met de 802.11Ta-
standaard. Hoewel het niet zeker is of deze turbo standaard “outdoor” in Nederland 
gebruikt mag worden, is dit wel getest en werd een doorvoersnelheid van 37 Mbit/s 
behaald. Door het toepassen van de 802.11Ta standaard zou met de NanoStation 
duidelijk meer bandbreedte ter beschikking staan. 

Op basis van de hardwareprestaties kon dus gesteld worden dat de NanoStation als 
oplossing zeker geschikt voor de toepassing als WiFi-interfaces binnen de IRIS-
architectuur.  
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Appendix 5, Node-installatie 
 

5.1 Introductie 

Binnen deze bijlage worden de werkzaamheden besproken die zijn gerelateerd aan het 
ontwikkelen van de node-installatie. Het beschrijft de stappen die zijn uitgevoerd om tot 
de node-installatie komen, zoals deze voor Wireless Leiden aan het einde van het project 
is opgeleverd. Daarnaast worden de belangrijkste “problemen” en oplossingen besproken 
die bij het uitvoeren van de werkzaamheden naar voren zijn gekomen. 
  

5.2 Ontwikkeling van de basisopzet 

Na het afronden van initiële werkzaamheden die bij de start van het IRIS-project zijn 
uitgevoerd om de werking en eigenschappen van NanoBSD onderzoeken, bleven een 
aantal punten open staan die bij het verdere projectverloop beantwoord moesten 
worden. Omdat NanoBSD de basis vormt voor zowel het ontwikkelen als het uitvoeren 
van de uiteindelijke node-installatie, was het belangrijk om deze openstaande punten in 
een vroeg stadium te verwerken. Op deze wijze kon bij het uitwerken van de overige 
onderdelen van de node-installatie gewerkt worden met een functionele basis. 
 

5.2.1. Strippen van de systeemomgeving 

Het aanmaken van een werkbare NanoBSD systeeminstallatie was een van de eerste 
punten die hiervoor uitgezocht moest worden. Bij het onderzoeken van de eigenschappen 
en functionaliteiten van NanoBSD, werd als snel duidelijk dat verschillend methoden 
gebruikt konden worden om de NanoBSD-installatie aan te passen. 
De systeemconfiguratie van de minimale FreeBSD-installatie, die wordt geproduceerd bij 
een het aanmaken van een standaard NanoBSD-installatie, kon tijdens de installatie 
gestript worden van de gewenste componenten. Dit proces wordt primair uitgevoerd aan 
de hand van de opties die hiervoor zijn opgenomen in het NanoBSD-configuratiebestand.  
Hoewel enkele van deze configuratieopties als voorbeeld waren toegevoegd aan de 
Officiële NanoBSD-handleiding, werden deze inhoudelijk verder niet behandeld. In de 
handleiding werd wel beschreven binnen welke onderdelen de verschillende de opties 
geconfigureerd konden worden, respectievelijk: 

- CONF_BUILD, opties die toegepast worden tijdens de “buildworld”-stappen. 

- CONF_INSTALL, opties die toegepast worden tijdens de “installworld”-stappen 

- CONF_WORLD, opties die toegepast worden bij zowel de “buildworld”- als 
“installworld”-stappen 

Om deze stappen inzichtelijk te maken zijn deze bij het initiële onderzoek naar NanoBSD 
in een stroomschema verwerkt. Zie daarvoor Appendix 3, paragraaf 3.1.2. Aan de hand 
van dit schema kon vastgesteld worden wanneer de verschillende onderdelen in het 
installatieproces werden uitgevoerd.  
Voor de uiteindelijk node-installatie konden de voorbeeldopties, die voor de verschillende 
installatieonderdelen stonden weergegeven, niet zonder meer overgenomen worden.  
In de eerste NanoBSD opzet waren deze opties wel allemaal gebruikt, en resulteerde dit 
onder andere in het ontbreken van de VI-editor. Het was daarom belangrijk te weten hoe 
en wat de geconfigureerde opties precies strippen.  
De opties die onder CONF_BUILD, CONF_INSTALL en CONF_WORLD worden direct 
doorgevoerd aan hun respectievelijke “make” -configuratie. Op het internet kon voor de 
opties die toegepast kunnen worden tijdens de “buildworld”- en “installworld” –stappen, 
in eerste instantie geen referentielijst met alle beschikbare opties gevonden worden. 
Ook de pagina’s van officiële FreeBSD handleiding bevatten slechts een aantal 
voorbeelden.  
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Op de FreeBSD pagina van NanoBSD ontwikkelaar Poul Henning Kamp kon daarentegen 
wel een NanoBSD make-configuratie voor de Soekris net4826 gevonden worden:  

http://people.freebsd.org/~phk/nanobsd/soekris_4x26/make.soekris_4x26.conf 

In dit configuratiebestand waren verschillende opties opgenomen waarmee, indien 
allemaal toegepast, een uiteindelijk systeemomgeving van slechts 32MB geproduceerd 
kon worden. In het voorbeeld was gaande weg commentaar ingevoegd met het volume 
van de systeemomgeving, dat aangemaakt zou worden indien alleen de opties boven het 
commentaar werden gebruikt. Aan de hand van deze configuratie was het mogelijk 
meerdere opties af te leiden die voor de node-installatie toegepast konden worden. 
In eerste instantie zijn de opties bij het aanmaken van de NanoBSD-installatie 
toegevoegd en getest op “trial-and-error” –basis. Het bleek echter al snel dat de opties 
op zichzelf en onderling ook voor complicaties konden zorgen bij het installatieproces. 
Omdat de “build”-processen aardig wat tijd innemen, was deze manier van werk niet 
echt effectief.  Op een tweede website van Poul Henning Kamp is schema opgesteld 
waarbinnen een “survey” is op opgenomen voor de verschillende “build” gerelateerde 
configuratie-opties.  

http://phk.freebsd.dk/misc/build_options/ 

In het schema worden de opties weergegeven inclusief de bestandsruimte die vrij komt 
bij het strippen van een betreffend optie. Daarbij zijn ook de onderlinge complicaties 
opgenomen, die op kunnen treden bij het “buildworld”- en “installworld”-proces. 
Op basis van deze informatie is uiteindelijk een eigen NanoBSD configuratiebestand 
gecreëerd, waarmee een NanoBSD-systeemomgeving aangemaakt kan worden die 
geschikt is als basis voor de Wireless Leiden node-installaties.  

  

5.2.2. Uitbreiden van de node-installatie. 

Na het realiseren van een basis voor de node-installatie, is gestart met het uitbreiden 
van de NanoBSD-systeemomgeving aan de hand van FreeBSD ports en additionele 
configuratiebestanden. 

Uit de officiële NanoBSD handleiding kon worden opgemaakt dat port & packages op 
dezelfde manier gebruikt konden worden als binnen FreeBSD. om een beter inzicht te 
verkrijgen zijn daarom op een FreeBSD hostsysteem als eerste de werking en 
functionaliteiten van de portstructuur onderzocht. Op basis van de introductie op de 
FreeBSD website, bleek het eenvoudig om verschillende ports aan de 
systeemconfiguratie toe te voegen. Met het standaard “make install” commando wordt 
een de laatste versie van een applicatie, inclusief eventuele patches vanuit de FreeBSD 
port -“repository” op de betreffende host geïnstalleerd.  
De “custom” -functie die in de officiële NanoBSD-handleiding stond weergegeven om 
FreeBSD ports aan de installatie toe te voegen, maakte echter op een andere manier 
gebruik van de FreeBSD port functionaliteiten. Hoewel dit niet in detail stond beschreven, 
kon uit de functie worden opgemaakt dat de FreeBSD ports geïnstalleerd werden aan de 
hand van voorgecompileerde .  
Uit pagina’s over het “Package”-systeem in het FreeBSD handboek, kon niet direct 
worden opgemaakt hoe van een port een package-bestand gecompileerd kon worden. 
Andere referenties op het internet lieten zien dat het mogelijk was packages te creëren 
door in plaats van het standaard “make install” het commando “make package” te 
gebruiken.  
Aan de hand van deze methode is in een eerste poging geprobeerd de NanoBSD-
installatie uit te breiden met enkele FreeBSD ports, zoals de ISC-DHCP-server en de NET-
SNMP basis voor systeem-monitoring. Het bleek echter dat naast de hoofdapplicatie vaak 
als eerste de afhankelijke softwarecomponenten geïnstalleerd moesten worden.  
Deze zogenaamde “dependencies” werden bij het standaard “make install” -commando 
automatisch voor het hostsysteem geïnstalleerd, maar ontbreken wanneer de installatie 

FreeBSD / NanoBSD ports toevoegen: 
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vanuit een voorgecompileerde package-bestand wordt uitgevoerd. Het was daarom ook 
noodzakelijk voor deze “dependencies” package-bestanden aan te maken. 
Bij een twee poging de packages inclusief “dependencies” toe te voegen mislukte het 
installatieproces nogmaals. De packages werden aan de hand van hun naam aan de 
NanoBSD-installatie toegevoegd op basis van de ASCI-volgorde, waardoor een van de 
dependencies pas geïnstalleerd zou worden na de hoofdapplicatie. Om deze reden liep 
het proces vast bij het installeren van de hoofdapplicatie, daar de benodigde 
dependencies nog niet aan de installatie waren toegevoegd. Als initiële oplossing voor dit 
probleem zijn aan de namen van de package-bestanden voorloop karakters meegegeven 
die volgorde in de ASCI-reeks bepalen. 

Naderhand werd duidelijk dat de officiële NanoBSD-handleiding op FreeBSD website 
waarschijnlijk verouderd was. Bij het verder onderzoeken van het NanoBSD-shell-script 
bleek een voor gedefinieerde functie opgenomen te zijn om FreeBSD ports test 
installeren, waar het probleem van de ASCI-volgorde was opgelost. 

 

Toevoegen van configuratiebestanden: 

Naast additionele systeemsoftware moesten aan de uiteindelijke node-installatie ook 
diverse configuratiebestanden toegevoegd gaan worden. Het was reeds bekend dat dit 
hier binnen NanoBSD verschillende methoden beschikbaar voor waren, maar het was 
belangrijk dit verder te  onderzoeken zodat de beste manier voor Wireless Leiden 
bepaald kon worden.  
Het toevoegen en of wijzigen van configuratiebestanden kon functioneel gezien op twee 
manieren uitgevoerd worden; de eerste en meest eenvoudige methode zou zijn om een 
gewijzigd of nieuw configuratiebestand vooraf aan te maken en het bestand tijdens de 
NanoBSD-installatie in zijn geheel naar de systeemomgeving te kopiëren. Voor deze 
methode is in het NanoBSD-shell-script een voorgedefinieerde functie voor opgenomen.  
Een tweede manier zou zijn om de configuratiebestanden gedurende de NanoBSD-
installatie aan te maken of te wijzigen aan de hand van een losstaande functie. 
De eerste methode was zoals gesteld de meest eenvoudige manier om bestanden aan de 
systeemomgeving van de NanoBSD-installatie toe te voegen en of te wijzigen. Er waren 
echter situaties te bedenken waarbij het kopiëren van complete configuratiebestanden 
minder handzaam zou zijn. Bijvoorbeeld bij het updaten van een applicatie naar een 
nieuwere versie. In dit geval blijft de naam en structuur van een configuratiebestand 
vaak hetzelfde, maar worden wel verschillende wijzigingen en of toevoegingen 
doorgevoerd. Indien een van deze configuratiebestanden tijdens het installatieproces in 
zijn geheel naar de NanoBSD-installatie gekopieerd zou worden, moet bij het updaten 
van de applicatie waarschijnlijk ook het bestaande configuratiebestand worden 
aangepast.  
Wanneer de wijzigingen tijdens de NanoBSD-installatie, middels een losstaande functie, 
aan een bestaande configuratie doorgevoerd zouden worden, was het in de meeste 
gevallen niet noodzakelijk geweest om deze functie te wijzigingen bij het updaten van 
diezelfde applicatie. Het nadeel van deze methode zou echter kunnen zijn dat de functie, 
bij het doorvoeren van meerdere wijzigingen aan een configuratiebestand, een stuk 
complexer en minder inzichtelijk zou worden. 

Om deze redenen kon gesteld worden dat voor bestaande configuratiebestanden, 
waaraan slechts enkele regels gewijzigd moesten worden, het beste een “custom” –
functie / macro in het NanoBSD-configuratiebestand aangemaakt kon worden. Voor 
geheel nieuwe of bestaande configuratiebestanden, die voor een groot deel gewijzigd 
moesten worden, zou het functioneel gezien beter werken om deze bestanden vooraf aan 
te maken, en tijdens de NanoBSD-installatie in hun geheel naar de systeemomgeving te 
kopiëren.    
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5.3 Wireless Leiden specifieke componenten 

Binnen de huidige netwerkstructuur wordt op de node-installaties gebruik gemaakt van 
verschillende softwareconfiguraties die specifiek zijn voor Wireless Leiden. Veel van deze 
componenten zijn op maat gemaakt en geven een invulling aan de verschillende 
functionaliteiten van de node-configuratie.     
Hoewel het IRIS-prototype verschilt in opzet ten opzichte van de traditionele nodes 
binnen het netwerk van Wireless Leiden, moest de basis-node wel beschikken over 
grotendeels dezelfde systeemsoftware. Daarnaast zou de NanoBSD-installatie ook 
gebruikt gaan worden om een deel van de huidige node-installatie te migreren naar 
FreeBSD 7.x. Het was daarom van belang dat de uiteindelijke installatie volledig 
compatibel zou zijn met de bestaande netwerkomgeving. Hiervoor is als eerste een 
inventarisatie van de huidige systeemsoftware gemaakt. 
  

5.3.1. Inventarisatie van de huidige software 

Het inventariseren van de systeemsoftware kon het eenvoudigste uitgevoerd worden aan 
de hand van een bestaande node-installatie. Hiervoor is een archiefbestand van een 
bestaande node gemaakt die is gebaseerd op een FreeBSD 6.x –installatie. 
Aan de hand van het “rc.conf”  -configuratiebestand kon worden afgeleid welke FreeBSD 
daemons normaal gesproken gebruikt / opgestart worden. Hieruit kon eveneens worden 
opgemaakt welke additionele applicaties geïnstalleerd moesten worden.  
Bij het inventariseren van de software kon verder onderscheid gemaakt worden in 
componenten die de basisfunctionaliteiten van de node mogelijk maken, zoals 
bijvoorbeeld routering en loadbalancing, met daarnaast de ondersteunende software- 
componenten die zich voornamelijk richten op verschillende aspecten van het node-
beheer. 
Voor alle toepassingen die niet aan de basis van een standaard FreeBSD 7.x -installatie 
zijn toegevoegd, moest als eerste uitgezocht worden welke FreeBSD-ports geschikt 
waren. Enkele voorbeelden hiervoor zijn onder andere de Apache webserver, ISC DHCP-
server, en de NET-SNMP basis voor systeem monitoring. 
Voor deze applicaties zijn vanuit de betreffende FreeBSD-ports directories package-
bestanden aangemaakt die tijdens de NanoBSD-installatie aan de systeemomgeving 
worden toegevoegd. 
Naast de inventarisatie van de node-software zelf, was het ook belangrijk de configuratie 
van de applicaties te onderzoeken. Het bleek namelijk dat onder de bestaande node-
installaties verschillende oplossingen toegepast waren voor het configureren van de 
software. Enkele punten die hierbij naar voren kwamen zijn onder andere verschillen in 
de methode van configureren, verschillen in de naam en ook de locatie van eventuele 
configuratiebestanden.  
Voor het inrichten en uitvoeren van de verschillende aspecten van het node-beheer, is 
het noodzakelijk dat de consistentie en uniformiteit van de systeeminstallatie en 
configuratie gewaarborgd kunnen worden.  
Om duidelijkheid over verschaffen zijn eerst de Wireless Leiden Wiki-pagina’s van de 
verschillende applicaties erop nageslagen. Hier leek de standaard te zijn om via een 
aanpassing in de betreffende opstartscripts, losstaande configuratiebestanden per 
applicatie op te nemen en op deze manier een scheiding van configuratie en applicatie te 
realiseren. Omdat het niet duidelijk was of dit binnen Wireless Leiden echt gezien kon 
worden als standaard, is de vraag op de technieklijst geplaatst.  
Wat hier als kernpunt uit naar voren kwam, was dat zoveel mogelijk met oplossingen 
gewerkt dient te worden, die overeenkomen met de standaarden die voor FreeBSD-
community gelden. Voor de configuratie van daemons betekende dit dat deze zoveel 
mogelijk moest worden ondergebracht in bijbehorende configuratievlaggen binnen het 
algemene “rc.conf” –configuratiebestand. 
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Om deze methode van configuratie door te voeren moesten verschillende applicaties 
aangepast worden. De aanpak en oplossingen voor belangrijkste softwarecomponenten 
worden in de volgende paragrafen besproken  
 

5.3.2 Dynamische routering, lvrouted 

Het routeren van dataverkeer is een functioneel gezien een van de belangrijkste 
basistaken die de nodes binnen het netwerk van Wireless Leiden dienen uit te voeren.  
De opzet van de draadloze netwerkstructuur maakt dat het vinden van de snelste routes 
en opzetten van redundante paden van groot belang is. 
Bij Wireless Leiden wordt al geruime tijd een eigen oplossing voor dynamische routering 
gebruikt, die is ontwikkeld door Lodewijk Voege, een vrijwilliger binnen de organisatie. 

http://wiki.wirelessleiden.nl/DynamicRouting 

Bij het ontwikkelen van een FreeBSD 6.x node-installatie moesten destijds enkele 
aanpassingen aan de routing deamon worden doorgevoerd om deze werkend te krijgen. 
Het was daarom vooraf niet zeker of de applicatie zonder problemen onder FreeBSD 7 
gecompileerd zou kunnen worden. 
Bij een eerste poging om lvrouted op een FreeBSD 7.0 hostsysteem te compileren, is de 
handleiding gevolgd die is opgenomen bij de broncode in SVN: 

http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/other/lvrouted/trunk/INSTALL 

Uit de handleiding kon worden opgemaakt dat enkele ondersteunende softwarepakketten 
noodzakelijk waren ter ondersteuning van het compilatieproces. Deze software kon direct 
geïnstalleerd worden vanuit de FreeBSD ports-tree. Bij het installeren bleken enkele 
wijzigingen te zijn doorgevoerd aan de portstructuur van FreeBSD 7 

- De port “devel/autoconf259” was gewijzigd naar een nieuwere versie, 
devel/autoconf262 

- De port devel/autoheader259 bestond niet meer, en hier kon in de ports-tree ook 
geen nieuwere versie van worden gevonden. Dit bleek later geïntegreerd te zijn 
binnen de autoconf262-port.  

Na de installatie van deze ports is de lvrouted applicatie gecompileerd vanuit de laatste 
broncode in SVN. Bij het starten van de compilatie werd het proces doorlopen, maar 
resulteerde dit aan het einde in een foutmelding.  

 dot: not found 

 *** Error code 127 

Na deze vraag op de technieklijst Wireless Leiden te hebben geplaatsts, werd door 
Lodewijk Voege zelf antwoord gegeven. De foutmelding kon verder worden genegeerd en 
bleek niet belangrijk voor de compilatie van de eigenlijke routing daemon. 

Na compilatie kon bepaald worden hoe lvrouted het beste aan de NanoBSD-installatie 
toegevoegd kon worden. De binary bestond uit een enkel lvrouted.opt - bestand met 
daarnaast een opstartscript om de daemon bij starten van FreeBSD in te laden. 
Het toevoegen van lvrouted aan de NanoBSD-installatie zou daarbij op meerdere 
manieren uitgevoerd kunnen worden. De meest eenvoudige methode zou zijn om de voor 
gecompileerde binary-bestanden bij het uitvoeren van de NanoBSD-installatie naar de 
systeemomgeving te laten kopiëren. Een tweede manier zou zijn om lvrouted tijdens de 
NanoBSD-installatie te compileren vanuit de broncode in SVN, en vervolgens de binary-
bestanden naar de systeemomgeving te kopiëren. Deze methode heeft als voordeel dat 
altijd de laatste versie wordt gecompileerd inclusief eventuele pacthes. 
Omdat de applicatie waarschijnlijk niet vaak zou wijzigen, is besloten om lvrouted bij een 
stadaard NanoBSD-installatie toe te voegen als voorgecompileerde binary.  
Daarnaast is wel een functie opgenomen in het NanoBSD-configuratiebestand waarmee 
lvrouted, indien gewenst, tijdens de NanoBSD-installatie gecompileerd kan worden vanuit 
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de bron in SVN.  
 

5.3.3. Load balancing, Pen 

Lvrouted opstart-script: 

In het originele opstart-script van lvrouted, dat ook is toegevoegd aan de bronbestanden 
op SVN, zijn de configuratieopties opgenomen in het script zelf. Om deze configuratie te 
scheiden van het script, zijn destijds de volgende aanpassingen aan het opstart-script 
doorgevoerd: 

lvrouted_conf="/usr/local/etc/lvrouted.conf" 
.    ${lvrouted_conf} 

Dit maakte het mogelijk de configuratie-opties voor lvrouted op te nemen in een 
losstaand configuratiebestand. Zoals bij de inventarisatie is gebleken heeft deze methode 
niet meer de voorkeur binnen Wireless Leiden. De configuratie-opties moesten in plaats 
van in een losstaand bestand als vlagopties worden opgenomen in het “rc.conf” –
configuratiebestand. Dit is echter alleen mogelijk als de daemon zelf ook is opgenomen  
in “rc.conf”. Voor lvrouted was dit niet het geval en moest het opstart-script daarom 
aangepast worden. 
Om het script aan te kunnen passen was het van belang te weten hoe een rc –
opstartscript binnen FreeBSD aangemaakt die te worden. De volgende artikelen op de 
website van FreeBSD gaven een duidelijk beeld van zowel de werking en functionaliteiten 
van het FreeBSD rc –raamwerk, als het schrijven van een eigen script. 

http://www.freebsd.org/doc/en/articles/rc-scripting/ 

Op basis van het bestaande lvrouted-opstart-script is uiteindelijk een script aangemaakt 
waarmee lvrouted als daemon kon worden opgenomen in het rc.conf –
configuratiebestand. De commando’s voor het starten, stopen en herstart van de daemon 
zijn daarbij gelijk gebleven, maar de configuratie-opties van lvrouted zijn in plaats van in 
het losse configuratiebestand eveneens opgenomen in rc.conf als bijbehorende 
vlagopties. 

Het script is opgenomen in de productdocumentatie, zie daarvoor Appendix E, lvrouted-
rc-script in het productverslag.    

 

Binnen de netwerkstructuur van Wireless Leiden zijn meerdere toegangspunten naar het 
internet opgenomen. In een dergelijk opzet is het belangrijk dat voor de verschillende 
toegangspunten / proxy-servers een vorm van “load balancing” wordt toegepast, om de 
belasting van aangesloten gebruikers te verdelen en daarnaast een vorm van 
redundantie te realiseren. 

Bij Wireless Leiden werd voor dit doeleinde de open source applicatie  Pen gebruikt. 
Voor deze applicatie moesten eveneens aanpassingen worden doorgevoerd aan de 
configuratie. Op de bestaande node-installaties werden de functionaliteiten van Pen op 
verschillende manieren toegepast en het was niet nog geheel duidelijk wat de hiervoor de 
beste methode zou zijn. In de volgende Wireless Leiden Wiki-pagina kon de historie van 
het gebruik van Pen worden teruggelezen: 

http://wiki.wirelessleiden.nl/LoadBalancing  

Omdat vooraf ook niet precies bekend was wat de exacte mogelijkheden van Pen waren 
en hoe deze het beste toegepast zou kunnen worden, is een hierover een discussie 
gestart op de technieklijst. Daaruit bleek dat Pen op de nodes functioneel gezien 
voornamelijk werd toegepast om redundantie te creëren in de beschikbare proxy-servers.  
 
Voor de applicatie zelf werden verschillende versies gebruikt, waarbij een van de twee 
was gewijzigd met een “patch” voor het toewijzen van een statische prioriteitsvolgorde. 
Deze patch was destijds doorgevoerd om het mogelijk te maken met Pen een prioriteit 
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aan de beschikbare proxy-servers toe te kennen.  
Uit de discussie kwam echter ook naar voren dat deze functionaliteit aan de laatste versie 
van pen, 0.18, is toegevoegd en de patch daarbij verder overbodig was.  
Naast dat de in de node-installatie de laatste versie van Pen gebruikt moest gaan 
worden, was het voor Wireless Leiden belangrijk dat het toewijzen van een 
prioriteitvolgorde aan de proxy-servers niet statisch werd uitgevoerd. Omdat de 
beschikbare bandbreedte vanaf een node naar de verschillende proxy-servers varieert, 
kan het per moment verschillen wat de beste volgorde voor het selecteren van de proxies 
zou zijn.  
Om het mogelijk te maken een dynamische prioriteitsvolgorde aam de beschikbare 
proxy-servers toe te wijzen, is een additioneel script geschreven dat als extensie van Pen 
fungeert. 
 

Pen, sortproxies-script: 

Zoals gesteld was het mogelijk om met de laatste versie van Pen een statische 
prioriteitsvolgorde toe te wijzen. Om deze volgorde dynamisch te maken, moest de 
beschikbare bandbreedte naar verschillende proxy-servers periodiek opnieuw worden 
gemeten. Aan de hand hiervan konden de proxies worden gesorteerd op hun actueel 
beschikbare bandbreedte, waarmee vervolgens de prioriteitvolgorde binnen Pen  
vastgesteld kon worden. 

Op enkele bestaand nodes binnen het netwerk van Wireless Leiden werd voor eerdere 
versie van Pen al gebruik gemaakt van een configuratie waarmee proxy-volgorde 
periodiek opnieuw werd vastgesteld.  
De methode die voor het meten en vaststellen van  de beschikbare banbreedte werd 
gebruikt, bleek goed te werken en kon daarom op basis van de volgende functie worden 
opgenomen in het nieuwe script. 

test_proxy() 

{ 

http_proxy="$1:$2" 
export http_proxy 
test=`fetch -T 10 -o /dev/null $3 2>&1` 
if [ $? = 0 ]; then 
echo "`echo "$test" |grep kBps | \ 
sed 's/^.*(//' | awk '{print $4}'` $1" >> /tmp/proxylist 
fi 

} 

Met de bovenstaande functie kon een lijst met beschikbare proxies geproduceerd worden 
die zijn gesorteerd op de actuele banbreedte.  
Voor het toewijzen van de prioriteitsvolgorde aan Pen moest echter een andere oplossing 
gezocht worden. In de oude versie van pen, waar de “prioriteit patch” aan was 
doorgevoerd werd de prioriteit bepaal door de volgende configuratievlag: 

-O proxy3 proxy1 proxy4 proxy5 proxy2 

 
Aan de hand van de lijst met gesorteerde proxies kon dan eenvoudig invulling worden 
gegeven aan de bovenstaande configuratie. In de nieuwe versie van Pen werd de 
prioriteit echter op een andere manier vastgesteld: 

-o prio localhost:port  proxy2:port:0:0:1:1:1  proxy1:port:0:0:1:1:2 

Het laatste cijfer in reeks bepaalde binnen Pen 0.18 de prioriteitsvolgorde van de 
geconfigureerd proxy-servers en daarnaast was het ook mogelijk per proxy een port te 
specificeren en met de overige waardes extra “gewichten” toe te kennen aan een server.       
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Deze manier van configureren betekende dat meerdere waardes / variabelen in het 
uiteindelijke script opgenomen moesten worden. Het meest eenvoudige zou zijn om de 
correcte proxy-volgorde inclusief  de proxy-port, en de prioriteit in het goede format weg 
te schrijven, hier is de onderstaande functie voor gebruikt.  
 

proxylist=`sort -nr /tmp/proxylist | awk '{print $2}'` 
for proxy in $proxylist 
        do 
        $((prio=prio+1)) 
        echo "`echo $proxy":"$port":"$cfg":"$prio | \ 
        sed 's/^.*(//'`" >> /var/db/proxylist 
        done 
 

In het voorgaande script waren de proxy-variabelen opgenomen in het opstart-script zelf. 
Omdat dit te voorkomen is het uiteindelijke “sort_proxies” script opgenomen in het 
“rc.conf” –configuratiebestand, zodat de adressen van de Wireless Leiden proxy-servers, 
inclusief de proxy-port, kon worden opgenomen als configuratievlaggen.  

sort_proxies="YES" 
sort_proxies_list="proxy1:3128 proxy2:3128 proxy3:3128 proxy4:3128" 

Als laatste moest nog een oplossing gevonden worden om de output van het script door 
te geven aan Pen. In de voorgaande oplossing is het gehele opstartscript van Pen 
vervangen. Het is echter gebleken dat voor het doorvoeren van updates aan de 
systeemsoftware, het belangrijk is om zoveel mogelijk met de standaardconfiguratie van 
een applicatie te werken. Op deze manier hoeft bij een wijziging minder rekening 
gehouden te worden met eventuele aanpassingen die zijn doorgevoerd aan de software. 
Om deze reden is in eerste instantie geprobeerd de output van het “sort_proxies” –script 
te exporteren als omgevingsvariabele, en deze waardes vervolgens in de configuratie van 
Pen uit te lezen. Omdat dit op deze manier niet goed mogelijk was, is alsnog de volgende 
toevoeging / aanpassing doorgevoerd aan het opstartscript van Pen. 

proxylist=`cat /var/db/proxylist` 

Door deze variabele op te nemen in het opstartscript, kon de lijst met gesorteerde 
proxies eenvoudiger worden meegegeven aan de configuratievlaggen van Pen. 

Het gehele sortproxies-script is opgenomen in de productdocumentatie, zie daarvoor 
Appendix F, pen-sortproxies-script in het productverslag.    
 

5.4.4. Node-specifieke configuratie 

Naast de softwarecomponenten van de node-installatie die specifiek zijn voor Wireless 
Leiden, bestaat een deel van de installatie ook uit configuratie-onderdelen die specifiek 
zijn per node. Met deze node-specifieke configuratie moest op verschillende punten van 
de node-installatie rekening gehouden worden. 

Om de opslag van de node-specifieke instellingen te centraliseren, heeft Wireless Leiden 
een configuratiedatabase opgezet waarbinnen alle node-configuraties zijn ondergebracht. 
In combinatie met een lokaal script is het eveneens mogelijk om aan de hand van deze 
database en een desbetreffende nodenaam, de specifieke configuratiebestanden naar de 
node-installatie te halen.  
Als standaard procedure binnen de organisatie geldt dat wijzigingen aan de node-
specifieke configuratiebestanden altijd eerst in de configuratiedatabase worden gemaakt. 
De node-configuratie dient vervolgens, via een lokaal script op de node zelf, 
gesynchroniseerd te worden met de wijzigingen die zijn doorgevoerd aan de 
configuratiedatabase.  
Uit een gesprek met een vrijwilliger van Wireless Leiden bleek ook dat de node-installatie 
over het algemeen vooraf op een flashkaart geïnstalleerd wordt, alvorens deze 
daadwerkelijk fysiek op een node-configuratie wordt geïnstalleerd.  
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Hieruit kon worden afgeleid dat het mogelijk moest zijn om de node-specifieke 
configuratiebestanden gedurende de NanoBSD-installatie op te halen, maar daarnaast bij 
een eventuele wijziging ook op een operationele node door te voeren. 

Het toevoegen van de node-specifieke configuratiebestanden kon tijdens de NanoBSD-
installatie worden uitgevoerd met het bestaande “config_update” –script.  
Hier is in eerste instantie een NanoBSD functie / macro voor aangemaakt dat het script 
aanroept en zo de betreffende bestanden uit de configuratiedatabase ophaalt en 
wegschrijft in de systeemomgeving van de NanoBSD-installatie.  

cust_node_config() ( 

cp /etc/resolv.conf /${NANO_WORLDDIR}/etc 
chroot ${NANO_WORLDDIR} sh -c "/tools/config_update.sh" 

) 

Aan de hand van de bovenstaande functie konden de node-specifieke 
configuratiebestanden tijdens de NanoBSD-installatie naar de systeemomgeving 
geschreven worden. Omdat het “config_update.sh” -script wordt aangeroepen in een 
chroot-omgeving, kon hetzelfde script gebruikt worden om de wijzigingen op een  
operationele node door te voeren. 
Met deze methode zou de opzet zou vergelijkbaar zijn met die van de traditionele node-
installaties. Naderhand kwam in een discussie met een vrijwilliger van Wireless Leiden  
echter naar voren, dat het de voorkeur zou hebben om de fysieke opslag van de node- 
specifieke configuratiebestanden buiten de systeemomgeving te houden.  
Dit heeft onder andere als voordeel dat een duidelijke scheiding wordt aangebracht  
tussen de node-configuratie en –installatie, en maakt eveneens dat een 
systeemomgeving automatisch generiek is voor de verschillende node-installaties. 
Daarnaast hoeft bijvoorbeeld bij het updaten / vernieuwen van de systeemomgeving 
geen rekening gehouden te worden met de node-specifieke configuratie.   
In de opzet van NanoBSD is een losstaande slice ingericht om configuratiebestanden uit 
de /etc –ramdisk op te slaan. Dit geldt echter normaal gesproken alleen voor de 
bestanden die achteraf gewijzigd worden, de originele bronbestanden waarmee de /etc 
–ramdisk initieel gevuld wordt staan fysiek opgeslagen op de systeemslices. Hoewel dit 
voor het overgrote deel van de configuratie geen probleem is, zouden de node-specifieke 
bestanden dus direct opgeslagen moesten worden op de configuratie-slice. 
Om deze wijziging in de methode van configuratie door te voeren, kon niet zondermeer 
dezelfde functie gebruikt worden. In de functie die hiervoor stond beschreven, worden de 
node-specifieke configuratiebestanden naar de systeemomgeving van de NanoBSD-
installatie geschreven voordat het daadwerkelijke imagebestand wordt aangemaakt.  
Dit betekende dat de configuratieslice ook nog niet was aangemaakt en eventuele 
bestanden daar op dat moment nog niet heen geschreven konden worden. 
Aangezien het NanoBSD-imagebestand en daarbij ook de configuratieslice pas aan het 
einde van het installatieproces worden aangemaakt, zou deze manier van configureren 
alleen kunnen worden toegepast als het wordt uitgevoerd na het aanmaken van de 
NanoBSD-imagebestanden.  
De optie die hier binnen NanoBSD voor open bleef staan, zonder zelf aanpassingen aan 
shell-script te maken, was de ()last_orders functie die wordt uitgevoerd nadat alle 
overige installatieprocessen zijn afgerond.  
Het Nadeel van deze functie was dat het imagebestand opnieuw gekoppeld moest worden 
nadat het eigenlijke installatieproces was afgerond. Hoewel dit niet kan worden gezien 
als een “nette” oplossing is vanwege het behoud van functionaliteit toch gekozen om 
deze methode te gebruiken.  
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