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1 Introductie

1.1 Scope van het document.

Document scope

1.2 Structuur van het document.

Hier komt de structuur van het document



2 Projectopdracht

2.1 Projectomgeving

Tegenwoordig zijn draadloze toepassingen niet meer weg te denken uit onze 
maatschappij. Het gemiddelde aantal huishoudens wat beschikt over een eigen WiFi- 
netwerk is de laatste jaren enorm gestegen; deze trend zorgt momenteel echter voor een 
overbevolking van de daarbij behorende 2.4Ghz band. Zo ook bij Wireless Leiden, de 
geheel draadloze backbone van de organisatie heeft veel last van interferentie van deze 
particuliere netwerken. Deze storing is dusdanig, dat het in druk “bevolkte” gebieden kan 
zorgen voor een instabiel netwerk.

De bovenstaande probleemstelling vormde binnen Wireless Leiden de kern van de 
businesscase om het 802.11a project te initiëren. Dit project is uitgevoerd als voorganger 
van het IRIS project, en diende als onderzoek naar de mogelijkheden en het gebruik van 
de 802.11a WiFi-standaard. De resultaten die gedurende het project zijn verworven 
vormen mede de rechtvaardig voor de uitvoer van het IRIS project.

Het IRIS project wordt uitgevoerd in opdracht van Wireless Leiden in het kader van 
“Free Discovery”.     

2.2 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. Primair.

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,

- Verbetering van de hardware / software architectuur. 

2.2.2. Secundair

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.



2.3 Opdrachtformulering

De instabiliteit van de huidige backbone is terug te leiden op het gebruik van de 802.11b 
WiFi-standaard. Uit het recent afgeronde 802.11a project bleek deze “a” standaard, door 
het gebruikt van de 5GHz band, een goede oplossing te zijn voor het verbeteren van 
zowel de stabiliteit als capaciteit. 
Hoewel uit het project eenduidig bleek dat de 802.11a standaard een goede vervanger 
voor de interlinks zou zijn, liet het project vragen open met betrekking tot het ontwerp 
van dit nieuwe type node.

Gedurende het IRIS project dient een functioneel prototype ontwikkeld te worden voor 
het gebruikt als “toekomstige node” binnen het draadloze netwerk van Wireless Leiden. 
Het prototype moet gebruik maken van de 802.11a WiFi-standaard om de huidige 
interlinks te vervangen, en zo de stabiliteit van het netwerk te verhogen.

Functioneel dient de node ontworpen te worden volgens het IRIS concept, Interface 
Radio Interlink System, waarbij de radio interfaces onafhankelijk van de basis node 
functioneren. 
Buiten de functionele eisen zijn vooraf aan de hardware en software geen overige eisen 
gesteld. Bij de keuze voor hardware is het belangrijk rekening te houden met de 
resultaten uit het voorgaand 802.11a project; daar het gebruik van de 802.11a 
standaard implicaties heeft voor de prestaties van zowel de hardware als software.
Bij de softwarekeuze dient echter wel gebruik gemaakt te worden van “open source” 
software, waarbij FreeBSD de voorkeur van de organisatie heeft. 



3 Aanpak

3.1 Node architectuur

3.1.1. IRIS.

De architectuur van de node zal gaan functioneren volgens het IRIS concept; IRIS staat 
voor Interface Radio Interlink System en is een architectuur die bestaat uit een of 
meerdere radio componenten, die via ethernet zijn verbonden met een of meerdere 
routerende onderdelen.
De radio componenten, die worden gebruik voor het opzetten van directionele en 
onmindirectionele verbindingen, functioneren hierbij onafhankelijk van de basis node 
waar het data verkeer uiteindelijk gerouteerd wordt. 

Figuur 1. IRIS-Architectuur

Omdat een dergelijke architectuur binnen de organisatie niet eerders is gebruikt, en geen 
duidelijke praktijk voorbeelden beschikbaar zijn, is het belangrijk de verschillende 
onderdelen voor de implementatie van zowel de hardware als software te onderzoeken.
Binnen dit hoofdstuk wordt de aanpak van verschillende implementatiepunten besproken 
aan de hand van de functionele eisen.

3.1.2. Hardware.

De opbouw van de IRIS node bestaat uit de volgende hardware componenten: een base 
node en een of meerdere radio nodes. 
Bij de keuze voor een hardware platform dient vanwege de node locaties voornamelijk 
gebruikt gemaakt te worden van embedded hardware. Het is voor de base node echter 
ook mogelijk een regulier desktop systeem in te zetten indien de locatie dat toe laat. 



De base node moet minimaal beschikken over de volgende specificaties:

- x86 gebaseerde CPU,

- 128MB RAM,

- Minimaal drie 100Mbit ethernet poorten,

- 1 PCI/mini-PCI of PCMCIA slot, 

- Minimaal 64MB IDE flash storage.    

De benodigde processor snelheid is afhankelijk van het gebruikte hardware platform, 
maar dient in ieder geval over voldoende capaciteit te beschikken om de aangesloten 
interlinks op volledige snelheid te kunnen routeren.
Indien drie ethernet poorten beschikbaar zijn en alle daarvan in gebruik zijn voor het 
aansluiten van interlinks, kan een wireless insteekkaart gebruikt worden om de 
onmindirectionele verbindingen op te zetten. Het heeft echter voorkeur om alle radio 
interfaces via ethernet met de base node te verbinden.

Een radio node moet beschikken over minimaal een ethernet aansluiting en een gewenst 
type 802.11 WiFi interface. Bij de keuze voor een oplossing is het noodzakelijk dat de 
antenne, radio en ethernet interface binnen een kast geïntegreerd zijn en moet het 
mogelijk zijn de node van stroom te voorzien via een PoE voeding.

Omdat de radio node via ethernet wordt aangesloten, is het mogelijk de antenne op 
grotere afstand van de base node te plaatsen. Daar de antenne binnen deze oplossing is 
geïntegreerd met de radio, dient echter wel rekening gehouden te worden met de 
voeding; indien meerdere radio nodes zijn aangesloten kan hiervoor gebruikt worden 
gemaakt van een PoE switch.
 

3.1.3. Software.

Omdat de IRIS architectuur uit meerdere onafhankelijk functionerende hardware 
componenten bestaat, is het mogelijk dat voor de base node en radio node een ander 
software platform gebruikt wordt. Om een goede keuze de maken is het belangrijk de 
verschillende functionele eisen van de componenten te bekijken.

Het merendeel van de WiFi-nodes die momenteel in gebruikt zijn binnen het netwerk 
draait op een embedded hardware platform. Omdat de locatie van deze nodes in de 
toekomst niet snel zal veranderen zal hier veel gebruikt gemaakt van blijven worden. 
Het is daarom noodzakelijk dat het gekozen software platform geschikt is voor embedded 
hardware. 
Omdat voor dit type node gebruik wordt gemaakt van flash opslag moet het mogelijk zijn 
de omvang van het besturingsysteem te reduceren naar een installatie van 512MB tot 
64MB, afhankelijk van de beschikbare hoeveelheid flash geheugen.
Binnen de IRIS architectuur wordt de base node gebruikt voor het routeren van het 
inkomende en uitgaande data verkeer dat via de aangesloten interlinks de node 
binnenkomt. Omdat de organisatie beschikt over zelf geschreven routing software is het 
van belang dat het besturingssysteem geschikt is voor deze en overige op maat 
geschreven programmatuur.
De meeste maat software zal geïnstalleerd worden op de base node en het is daarom 
wenselijk hier een besturingssysteem voor te gebruiken dat goed aansluit bij de huidige 
standaard.

De radio nodes functioneren binnen de architectuur als een transparante bridge tussen 
het WiFi en ethernet verkeer. Hoewel het mogelijk is voor deze componenten een eigen 
oplossing te bouwen, is het ook mogelijk voor een OEM oplossing te kiezen. 
Functioneel moet een OEM oplossing wel aansluiten bij de verschillende eisen en wensen 
die gesteld worden aan het beheer van een node. In paragraaf 3.2 worden de 
verschillende aspecten van het beheer verder behandeld.



3.2 Node beheer

3.2.1. Installatie.

Binnen de organisatie is voor de voorgaande nodes gebruikt gemaakt van een “node 
fabriek” om een installatie op een node uit te rollen. Hierbij wordt een node via ethernet 
aangesloten op een host systeem. Een node kan vervolgens via PXE / TFTP geboot 
worden waarna vanaf het host systeem scripts worden opgestart om een vervolgens 
automatisch een installatie te starten en afronden. 

Het voordeel van deze manier van installeren is dat het volledig geautomatiseerd, en in 
principe door iedereen binnen de organisatie uitgevoerd kan worden. Wanneer gedurende 
een installatie echter iets mis gaat, is vaak meer kennis van het proces nodig om een 
mogelijk probleem op te lossen dan bij een handmatige installatie.
Een tweede probleem bij een dergelijke installatie kan zich mogelijk voordoen bij het 
upgraden van een besturingssysteem naar een nieuwe versie. Installatie en configuratie 
scripts moeten dan vaak aangepast worden en hier is eveneens vaak meer kennis van 
het installatieproces voor nodig.

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.
Bij het gebruik van verschillende hardware platforms is het belangrijk dat een installatie 
generiek en eenduidig kan worden uitgevoerd, en installatieprocedures onderling niet te 
veel van elkaar verschillen.

3.2.2. Configuratie.

Na het afronden van een installatie moeten achteraf configuratie instellingen worden 
doorgevoerd alvorens een node daadwerkelijk binnen het netwerk kan worden uitgezet.
Het is hier belangrijk een onderscheid te maken in node specifieke configuratie-
instellingen en algemene instellingen.
Het is mogelijk de configuratie van algemene instellingen te laten uitvoeren gedurende 
het installatieproces en dit proces kan daarom eenvoudig geautomatiseerd worden.
Voor automatisch configureren van node specifieke instellingen moeten de instellingen 
van een desbetreffende node vooraf worden aangemaakt, zodat het mogelijk is deze data 
achteraf na de installatie te synchroniseren.
Binnen de organisatie is een dergelijk systeem beschikbaar en wordt momenteel nog 
verder ontwikkeld (Genesis / Exodus). Omdat dit systeem origineel is ontwikkeld voor 
een traditioneel node ontwerp, is waarschijnlijk verder onderzoek nodig hoe dit binnen de 
IRIS architectuur geïmplementeerd kan worden.

Buiten het instellen van de node configuratie na een installatie, is het doorvoeren van 
configuratie wijzigingen een onderdeel van het beheer wat altijd en op ieder moment 
uitgevoerd moet kunnen worden.
Operationele wijzigingen kunnen op bestaande nodes via een SSH shell direct worden 
doorgevoerd en daarna dient dit weer op lijn gebracht te worden met de Genesis / 
Exodus configuratie database. 
Omdat de IRIS architectuur bestaat uit meerdere los functionerende componenten heeft 
dit implicaties voor het beheer. Een configuratie binnen een node kan op verschillende 
fysieke locaties ingesteld en gewijzigd worden en het is daarom van belang dat een 
oplossing wordt gezocht waarbij het beheer zoveel mogelijk centraal op de base node kan 
worden uitgevoerd.

Bij de uiteindelijke inrichting dient de configuratie waar mogelijk gescheiden te worden 
van de installatie, zodat bij  een upgrade of vervanging de node configuratie gemakkelijk 
kan worden overgezet op andere hardware.



3.2.3. Updates / testen.

Systeemsoftware die 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.
Omdat het installeren van updates op operationele systemen risico met zich meebrengt, 
heeft het binnen de organisatie de voorkeur om dergelijke acties ook binnen een 
testomgeving te kunnen uitvoeren. De systeem omgeving van een node zou hierbij 
opgedeeld kunnen worden in een live en test omgeving.

3.2.4. Monitoring.

Het monitoren van resources binnen een communicatie netwerk is voor iedere 
organisatie van groot belang. Preventief beheer door middel van monitoring kan zorgen 
voor hogere up-time en een lagere belasting van mankracht.
Bij een vrijwilliger organisatie als Wireless Leiden, waar werknemers niet fulltime 
beschikbaar zijn, spelen deze aspecten een grote rol bij het kwaliteitsbehoud van de 
aangeboden diensten.

Binnen de organisatie wordt reeds gebruik gemaakt van SNMP, met een front end 
systeem van Nagios, om de verschillende nodes te monitoren. 
Omdat de variabelen die met SNMP beschikbaar zijn om te monitoren afhankelijk zijn van 
de gebruikte Management Information Base, is het van belang te zoeken naar een goede 
oplossing voor de Atheros 802.11a WiFi kaarten die gebruikt worden bij het opzetten van 
interlinks.
Buiten de monitor mogelijkheden van Nagios, heeft het bij de organisatie voorkeur om 
fysiek op iedere node een overzicht te genereren met statistische en technische data van 
de betreffende node. 
Binnen de IRIS architectuur kan hiervoor op de base node een overzichtspagina worden 
gecreëerd waar onder andere informatie over systeem beschikbaarheid, netwerk 
bezetting en link informatie worden weergegeven. Via deze pagina zou het ook mogelijk 
moeten zijn om gemakkelijk naar de overzichtpagina van een van de andere nodes, die 
via de interlinks zijn aangesloten, te verbinden. 
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