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Työssä tutustutaan Linksysin WRT54GL-malliseen reitittimeen ja sen verkonhal-
linnan kehittämiseen. Laitealustan käyttöjärjestelmänä toimii sulautettu Linux-
pohjainen OpenWRT. Nykyisellään verkon ylläpito käyttöjärjestelmässä tapahtuu 
WWW-selaimen tai komentotulkin kautta. Molemmat menetelmät ovat toimivia, 
mutta eivät ratkaise kaikkia ongelmia, joita vaativa verkon ylläpitäjä voi tarvita 
täysin turvatun verkon hallintaan. 
 
Projektin tavoitteena on toteuttaa NCurses-pohjainen tekstikäyttöliittymä käyttö-
järjestelmän komentotulkille. Käyttöliittymää voidaan ajaa, esimerkiksi suojatun 
SSH-yhteyden kautta päätelaitteella, joka on paitsi kevyempi myös varmempi 
keino verkonhallintaan. Idea on yhdistää WWW-selaimen käyttäjäystävällisyys ja 
komentotulkin tarjoama laajempi verkonhallinta.  
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jatkokehittää. Varsinaista komentotulkille tarkoitettua verkonhallintakäyttöliitty-
mää ei markkinoilla tällä hetkellä ole. 
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ABSTRACT  
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During the project we get familiar with Linksys WRT54GL wireless router and its 
network managing methods. Operating system is OpenWRT which is Linux-based 
distribution for embedded devices. OpenWRT uses two kind of approach for its 
network administration. The first one is web-based user interface and the second 
one is command line based. Both methods are working but do not solve all prob-
lems that competent network administrator can need for secured network manag-
ing. 
 
The goal of the project was design an NCurses-based user interface for network 
administration that can be run from command line. The user interface can be use 
for example from terminal via SSH which is yet faster and also light to use. The 
idea is to combine the user friendly of WWW-interface and the advanced options 
that command line based network managing can offer. 
 
Linux-based open source OpenWRT offers good development tools. There exist 
also a compact development community if there is need for further development 
of software in future. So far user interface for command line based network ad-
ministrator is not available. 
 

 iii



 

 

SISÄLLYSLUETTELO 

 
1   JOHDANTO............................................................................................................4 

1.1   Taustaa ..............................................................................................................4 

1.2   Tavoitteet ja rajaukset .......................................................................................5

1.3   Työn rakenne ....................................................................................................6

 
2   SULAUTETTU KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ VERKONHALLINASSA...........5 

2.1   Sulautetut Linux-käyttöjärjestelmät OpenWRT- ja DD-WRT .........................7 

2.2   Verkkohallinnan periaatteet ja sovellukset .......................................................8 

2.2.1   OpenWRT:n verkonhallinta komentotulkissa .......................................9 

2.2.2   OpenWRT:n ja DD-WRT:n WWW-verkonhallintaliittymät ..............10

 
3   KÄYTTÖLIITTYMÄ VERKONHALLINASSA..............................................13 

3.1   Tekstikäyttöliittymä ja NCurses-tekniikka .....................................................13 

3.1.1   NCurses-kirjasto..................................................................................14

3.1.2   NCurses-ikkunaympäristö ...................................................................14 

3.2   Työympäristön esittely....................................................................................16 

3.2.1   Linksys WRT54GL .............................................................................17 

3.2.2   MIPS (Little Endian) ...........................................................................19 

3.2.3   Busybox...............................................................................................21 

3.3   Ohjelmistojen kehittäminen ja hallinnointi.....................................................22 

3.3.1   uClibc C-kirjasto .................................................................................22 

3.3.2   OpenWRT Software Development Kit ...............................................22 

3.3.3   Ipkg-pakettihallinta .............................................................................24

 
4   KÄYTÄNNÖN TYÖ ............................................................................................26 

4.1   Vaatimusmäärittely .........................................................................................26 

4.2   Kehitystyökalut ...............................................................................................27 

4.2.1   Toteutussuunnitelma ...........................................................................27 

4.2.2   Mahdolliset ongelmatapaukset ............................................................27 

4.3   Käyttöliittymä .................................................................................................28 

4.3.1   Toimintaperiaatteet..............................................................................29 

 1



 

4.3.2   Ohjelman aliohjelmat ..........................................................................30 

4.3.3   Ohjelman rakennekaavio.....................................................................31 

4.4   Verkonhallintaominaisuudet käyttöliittymässä...............................................33 

4.5   Käyttöliittymän lisäominaisuudet ...................................................................34

 
5   OHJELMISTON JATKOKEHITYS... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

5.1   Parannettu käyttöliittymähallinta ....................................................................35 

5.2   Avoin lähdekoodi ohjelmiston jatkokehityksessä...........................................36

 
6   YHTEENVETO ....................................................................................................38

 
LÄHTEET                                                                                                           ...... 40 

 
LIITE A. Käyttöliittymämallit 

 2



 

SYMBOLIT JA LYHENTEET 
 
ASCII American Standard Code for Information Interchange 
CGI Common Gateway Interface 
DIMM Dual In-Line Memory Module 
DHCP Dynamic Host Configuration Protocol 
DNS Domain Name System 
ELDK Embedded Linux Development Kit 
ESSID Extended Service Set ID 
FAQ Frequently Asked Questions 
GPL General Public License 
GUI Graphical User Interface 
GNU GNU’s Not UNIX 
LAN Local Area Network 
LED Light-Emitting Diode 
MAC Media Access Control 
MIPS Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages 
NVRAM Non-Volatile Random Access Memory 
OS Operating System 
PCB Printed Circle Board 
PPPoE Point-to-Point Protocol over Ethernet 
RISC Reduced Instruction Set Computer 
SDK Software Development Kit 
SDRAM Synchronous Dynamic Random Access Memory 
SSH Secure Shell 
TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol 
TUI Text User Interface 
USB Universal Serial Bus 
VLAN Virtual Local Area Network 
VPN Virtual Private Network 
WAN Wireless Area Network 
WEP Wired Equivalent Privacy 
WiFi Wireless Fidelity 
WLAN Wireless Local Area Network 
WPA Wireless Fidelity Protected Access 
WWW World Wide Web 

 3



 

1 JOHDANTO 

 

Tämä osio toimii johdantona työn aihepiiriin. Se tarjoaa näkökulman, mitä ver-

konhallinta nykyään voi olla ja mitä ongelmia siihen saattaa liittyä. Osiossa ote-

taan kantaa OpenWRT-käyttöjärjestelmään ja sen käyttöliittymäratkaisuihin. Li-

säksi esitellään työn ratkaisumalli toteuttaa komentotulkilla ajettava käyttöliittymä 

verkonhallintaan. 

 

1.1 Taustaa 

 

OpenWRT on Linux-käyttöjärjestelmä, joka on tarkoitettu erityisesti sulautettui-

hin järjestelmiin, kuten esimerkiksi reitittimiin ja tukiasemiin. Linux-

käyttöjärjestelmän moduulisuus tarjoaa hyvän laajennettavuuden ja modifioita-

vuuden. Osaava käyttäjä pystyy ottamaan reitittimellensä käyttöön vain halua-

mansa toiminnot ja myös jatkokehittämään niitä. 

 

Työn käyttöjärjestelmänä käytetty OpenWRT tarjoaa verkonhallintaan käyttäjälle 

varsin paljon ominaisuuksia myös vaativaan käyttöön. Verkonhallinta käyttöjär-

jestelmän jokseenkin minimaalisten ominaisuuksien takia on kuitenkin johtanut 

siihen, että käyttöliittymän toiminnallisuudessa on jouduttu tekemään kompromis-

seja. Nykyisellään verkonhallinta tapahtuu World Wide Web (WWW) -selaimen 

kautta ajettavasta käyttöliittymästä, joka toimii tukiasemalle oletusasennetun 

Apache-palvelinohjelman kautta. Verkon konfiguroimiset tehdään Common Ga-

teway Interface (CGI) -tekniikan kautta palvelimelle. 

 

Käyttöjärjestelmää voidaan parhaiten hallita komentotulkilla Secure Shell (SSH) -

yhteyden kautta, joka tarjoaa turvatun yhteysmuodon lisäksi entistä laajemmat 

verkon konfigurointimahdollisuudet. Käyttöjärjestelmän käyttöön vaadittava 

kompetenssi kasvaa kuitenkin huomattavasti siirryttäessä WWW-käyttöliittymästä 

komentotulkin kautta suoritettavaan verkonhallintaan. Tämä on juuri se pääkohta, 

joka toimii tämän työn peruslähtökohtana. Tällä hetkellä OpenWRT ei tarjoa ko-

mentotulkille erillistä käyttöliittymää verkonhallintaan.  
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1.2 Tavoitteet ja rajaukset 

 

Työn tavoite on toteuttaa NCurses-pohjainen käyttöliittymä, jossa käyttäjältä vaa-

dittava erikoistietämys, esimerkiksi monimutkaisista komentoketjuista voidaan 

madaltaa ja lisäksi käyttäjä oppii tuntemaan paremmin Linux-käyttöjärjestelmän 

verkonhallintaa. Projektin tavoite on osoittaa, että verkonhallinta on myös mah-

dollista toteuttaa rajoitetussakin ympäristössä käyttäjäystävällisesti. Tarkoituksena 

on yhdistää WWW-käyttöliittymän käyttäjäystävällisyys ja komentotulkin tarjoa-

ma laajempi verkonhallinta. Työn käyttöliittymän suunnittelupohjana käytetään 

DD-WRT:n verkonhallintakäyttöliittymää, mutta sen verkonhallinnollisiin toteu-

tuksiin ei sen tarkemmin puututa. 

 

Lopuksi toteutetulla ohjelmointityöllä opastetaan käyttäjää verkonhallintamene-

telmissä. Ohjelman ei missään nimessä ole tarkoitus korvata kokonaan WWW-

käyttöliittymään, vaan tarjota rinnalle vaihtoehto, jota ehkä tarpeen vaatiessa voi-

daan jatkokehittää. Työn painopiste on käyttöliittymäratkaisun suunnittelussa ja 

toteuttamisessa. 

 

1.3 Työn rakenne 

 

Työ rakentuu kuudesta kappaleesta, jotka käsittelevät projektissa tarvittuja kirjal-

lisuustietoja, ohjelmistoja ja laitteistoa. Kappaleessa 2. tutustutaan OpenWRT- ja 

DD-WRT – käyttöjärjestelmiin sekä käydään läpi yksinkertaiset verkonhallinta-

komentoketjut komentotulkkia käytettäessä. Tämän lisäksi esitellään, kuinka ver-

konhallinta tapahtuu OpenWRT- ja DD-WRT -käyttöjärjestelmissä komentotulkin 

sekä WWW-käyttöliittymän kautta. 

 

Kappaleessa 3. tarkastellaan NCurses-tekniikkaa osana käyttöliittymän toteutus-

mallia. Lisäksi tutkitaan reitittimen arkkitehtuuria ja OpenWRT:n toiminnalli-

suuksia, jotka tulee jo ohjelmiston suunnitteluvaiheessa huomioida. Kappaleessa 

havainnollistetaan myös, kuinka ohjelmistoja käyttöjärjestelmälle kehitetään. 
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Kappale 4. käy läpi sekä projektin rakennetta ja varsinaista ohjelmistotyötä. Kap-

paleessa selviää, kuinka käytännön työ toteutettiin ja mitä vaatimuksia sekä mah-

dollisia ongelmia työn toteuttamiseen liittyi. Lopuksi demonstroidaan toteutetun 

käyttöliittymän toimintaa. 

 

Työn 5. kappaleessa mietitään ohjelmiston mahdollista jatkokehitystä. Tarkemmin 

pohditaan, kuinka ja miten käyttöliittymää mahdollisesti tulee jatkokehittää. Oh-

jelmiston jatkokehityksessä esitellään myös avoimen lähdekoodin mahdollisuutta 

osana ohjelmiston kehityskaarta. 
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2 SULAUTETTU KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ 

VERKONHALLINASSA 

 

Avoimeen lähdekoodiin perustuva OpenWRT ja siitä johdettu jakeluversio DD-

WRT ovat tällä hetkellä sulautetuista Linux-käyttöjärjestelmistä varteen otetta-

vimpia vaihtoehtoja verkonhallinnan näkökulmasta. Molempien käyttöjärjestelmi-

en verkonhallinta on mahdollista toteuttaa WWW-käyttöliittymän kuin myös ko-

mentotulkin kautta. Muita sulautettuja käyttöjärjestelmiä markkinoilla ovat, esi-

merkiksi Fairuza WRT, Sveasoft Talisman, HyperWRT ja X-WRT. 

 

2.1 Sulautetut Linux-käyttöjärjestelmät OpenWRT ja DD-WRT 

 

OpenWRT on GNU (GNU’s Not UNIX) / Linux-jakeluversio, joka toimii pää-

sääntöisesti Linksysin langattomissa WRT54G/GS -reitittimissä. Toisin kuin muut 

jakeluversiot, joita on tarjolla Linksysin reitittimiin, tarjoaa OpenWRT täysin mo-

difioitavan käyttöjärjestelmän. Tarjolla on myös hyvin ajan tasalla oleva Linux-

kerneli. Lisäksi avoin arkkitehtuuri mahdollistaa erilaisten pakettien asentamisen, 

jolla voidaan saavuttaa kalliiden laitteiden tarjoamat ominaisuudet. Tällä hetkellä 

tarjolla on yli 100 virallista pakettijulkaisua. [19] 

 

DD-WRT on kehitetty General Public License (GPL) -lisenssin mukaan monille 

802.11g-reitittimille, jotka perustuvat Broadcom-piirin suunnitteluun. Jakeluver-

siota ylläpitää BrainSlayer. Ensimmäiset DD-WRT -versiot perustuivat Sveasoft 

Inc:in Alchemy -jakeluversioon. DD-WRT luotiin varsinaisesti samalla, kun 

Sveasoft Inc teki päätöksen avoimeen lähdekoodin perustuvan jakeluversion lo-

pettamisesta ja kaupallisen tuotekehittelyn aloittamisesta. [10] 
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2.2 Verkkohallinnan periaatteet ja sovellukset 

 

Yksi yleisimmin käytetyistä verkkoprotokollista on Transmission Control Proto-

col / Internet Protocol (TCP/IP). Sen vahvuuksina voidaan pitää kykyä käyttää 

erilaisia fyysisiä verkkoja. Tämä muunneltavuus merkitsee kuitenkin lisää moni-

mutkaisia tehtäviä verkonhallitsijalle, koska TCP/IP:lle tulee määrittää, millaista 

liitäntää käytetään ja mikä on liitännän toimitapa. Koska TCP/IP on riippumaton 

alla olevasta fyysisestä verkosta, IP-osoitteet määritetään verkko-ohjelmissa – ei 

fyysisessä liitännässä. Toisin kuin Media Access Control (MAC) -osoitteet, jotka 

ovat valmiiksi määritetty Ethernet-liitäntäkortissa, antaa verkonhallitsija IP-

osoitteet kullekin liitännälle erikseen. 

 

Verkkoliitynnän konfiguroinnilla tarkoitetaan soveltuvan osoitteen liittämistä 

verkkolaitteelle sekä muiden verkkolaitteen konfiguroitavien parametrien asetta-

mista. Konfigurointi onnistuu Unixissa käyttäen ifconfig-komentoa. [18, s. 56–57] 

Komennolla ifconfig voidaan asettaa ja tarkistaa verkon liitäntöjen asetuksia. 

Unixin versiosta tai valmistajasta riippumatta tällä komennolla voidaan asettaa 

liitäntöjen IP-osoitteet, aliverkon maskit ja broadcast-osoitteet. Sen tärkein käyttö-

tapa on IP-osoitteiden määrittäminen. [16] Tyypillisesti käytetään, esimerkiksi 

seuraavan tapaista komentoketjua: 

 

localhost# ifconfig eth0 192.168.1.0.1 netmask 255.255.255.0 up 

 

Tässä tapauksessa palvelimelle ”localhost” konfiguroitiin Ethernet-liityntä ”eth0” 

IP-osoitteella ”192.168.0.1” ja verkon peitolla ”255.255.255.0”. ”up”, joka on 

komentoketjun lopussa, kertoo liitynnälle, että sen pitäisi aktivoitua, mutta se voi-

daan yleensä jättää pois, koska se on oletuksena päällä. Liityntä suljetaan halutes-

saan komennolla ”ifconfig eth0 down”. [18, s. 56–57] 
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2.2.1 OpenWRT:n verkonhallinta komentotulkissa 

 

OpenWRT-käyttöjärjestelmää on mahdollista konfiguroida kahdella eri tavalla, 

joko graafisen käyttöliittymän (Graphical User Interface, GUI) tai komentotulkin 

kautta. On suositeltavaa, että Linksys-reitittimen hallinta tapahtuu komentotulkin 

kautta, sillä tämä on huomattavasti tehokkaampi keino ja mahdollistaa vaativien 

asetusten hyväksikäytön. WWW-käyttöliittymä tarjoaa ainoastaan perusasetukset 

ja pienen osan OpenWRT:n laajasta konfiguroitavuudesta. [2] 

 

OpenWRT:n komentotulkki on Linux/Unix-pohjainen. Komentotulkin osaksi on 

integroitu BusyBox [8], joka pienestä koostaan huolimatta yhdistää lukuisia Unix-

komentoja. Verkonhallinta sulautetussa Linux-käyttöjärjestelmässä tapahtuu pää-

asiallisesti nvram-komennon avulla, jonka kautta muutokset tallennetaan 64 Kt 

kokoiselle flash-muistille. Erilaisia komentoja, esimerkiksi jo lähiverkon asetta-

miseen on paljon. [2, 21] 

 

OpenWRT:n komentotulkin kautta tapahtuva verkonhallinta on eri parametrien 

hallinnointia ja yhdistelemistä. Komentotulkin kautta on myös mahdollista ottaa 

käyttöön, esimerkiksi seuraavia verkonhallintatoimintoja: 

 

• Cron – Tehtävien ajoittaminen, esimerkiksi mahdollistaa automaattisen 

yhdistämisen tukiasemaan yhteyden katketessa. 

• Syslog – Erilaisten raporttien ylläpito, joiden avulla voidaan etsiä mahdol-

lisia ongelmakohtia verkossa. 

• Dropbear – SSH-yhteydet ilman salasanaa, nopeuttaa verkonhallintaa. Sa-

lasanat tallennetaan /etc/dropbear/authorized_keys – kansioon. 

• Iptables – Mahdollisuus määritellä tarkemmin palomuuriasetuksia. 

 

Oletusasennetun OpenWRT:n verkkoasetukset koostuvat seitsemästä eri komen-

tosarjasta, joita kaikkia ajetaan nvram-komennon kautta. Taulukossa 1. on esitet-

tynä OpenWRT:n oletusverkkoasetus, jossa lähiverkko (Local Area Network, 

LAN) ja langaton (Wireless) sillataan (bridging) eli yhdistetään 192.168.1.1/24 – 

 9



 

osoitteelle. Etäverkko (Wide Area Network, WAN) saa osoitteensa Dynamic Host 

Configuration Protocol (DHCP) kautta dynaamisesti. [19] 

 

Taulukko 1. OpenWRT-oletusverkkoasetus [19] 

 Komentosarja 

nvram lan_ifname=br0 

nvram lan_ifnames="vlan0 eth1" 

nvram lan_proto=static 

nvram lan_ipaddr=192.168.1.1 

nvram lan_netmask=255.255.255.0 

nvram wan_ifname=vlan1 

nvram wan_proto=dhcp 

 

Komennolla ”lan_ifname=br0” tehdään sillattu liityntä nimeltä ”br0”, johon kuu-

luu ”vlan0 eth0” eli lähiverkko- ja langatonyhteys. Komennot ”lan_ipaddr” ja 

”lan_netmask” määrittävät, mihin yhteys tulee sillata. Tässä tapauksessa yhteydet 

ohjataan osoitteeseen 192.168.1.1/24 verkon peitteellä 255.255.255.0. ”lan_proto” 

määrittää lähiverkon protokollan, joka tässä tapauksessa on kiinteä (static). Tämän 

lisäksi määritetään etäverkon nimeksi ”vlan1” ja protokollaksi DHCP. 

 

2.2.2 OpenWRT:n ja DD-WRT:n WWW-verkonhallintaliittymät 

 

OpenWRT:n WWW-käyttöliittymä jakaantuu neljään eri osaan: Info, Status, Sys-

tem ja Network (Kuva 1.). Network-osiosta käyttäjä pääsee tarkastelemaan ja kon-

figuroimaan lähiverkkoa (LAN), etäverkkoa (WAN), langatonta verkkoa (Wire-

less) sekä palvelin (Hosts) asetuksia.  Mahdollista on lisäksi määrittää IP-osoitteet 

lähiverkolle, verkon maskille, yhdyskäytävälle ja nimipalvelulle (Domain Name 

System, DNS). Etäverkkopuolella on mahdollista asettaa sekä yhteysmuodot 

(määrittämätön, kiinteä, dynaaminen tai Point-to-Point Protocol over Ethernet 

(PPPoE)), ulkoinen IP-osoite ja aliverkon maski. Hosts-sivulla pystyy, esimerkik-

 10



 

si määrittämään isäntäkoneen nimen ja MAC-osoitteen kiinteälle IP-osoitteelle, 

joka jaetaan DHCP:n toimesta. 

 

Wireless-sivulla on mahdollista asettaa sekä langattoman verkon nimi (Extended 

Service Set ID, ESSID) ja tukiaseman toimintamuoto: Access Point, Bridge, 

Client tai Ad Hoc. Tämän lisäksi käyttäjä pystyy ottamaan verkolle eri salausme-

todeja käyttöön: Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi eli Wireless Fidelity 

Protected Access (WPA) tai WPA-Radius. System-lehdeltä käyttäjä pääsee mää-

rittämään Host- ja Router – nimet. Lisäksi on mahdollista asentaa tätä kautta uusia 

paketteja käyttöjärjestelmään Ipkg-pakettihallintajärjestelmän kautta, tästä lisää 

myöhemmin. [3] 

 

 
Kuva 1. WWW-käyttöliittymä: OpenWRT Admin Console / Network 

 

Verrattuna OpenWRT:n WWW-käyttöliittymään voidaan DD-WRT:n kautta ase-

tuksia konfiguroida hyvin laajalti (Kuva 2.). Tarkempia toimintoja ei tässä työssä 

käydä kuitenkaan esittelemään. Perusverkonhallinnan lisäksi voidaan DD-

WRT:ssä, esimerkiksi käsitellä Samba Client – asetuksia, joiden käyttöönotto 
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vaatii OpenWRT:ssä jo komentotulkin käyttöä. Voidaankin sanoa, että WWW-

käyttöliittymä on huomattavasti käyttäjäystävällisempi ja viimeistelty. Tämä on 

myös yksi syy, miksi moni aloitteleva verkonhallitsija valitsee kyseisen käyttöjär-

jestelmän. DD-WRT mahdollistaa myös komentotulkin käytön, mutta se ei ole 

yhtä laajasti käytettävissä kuin taas OpenWRT:n.  

 

 
Kuva 2. WWW-käyttöliittymä: DD-WRT Control Panel / Setup / Basic Setup 

 
Käyttäjäystävällisyyttä kuin modifioitavuutta etsivälle tarjolla on, esimerkiksi X-

WRT – käyttöjärjestelmä. X-WRT tarjoaa parannetun käyttäjäympäristön. Se ei 

kuitenkaan ole johdannainen OpenWRT:stä, vaan laajennus, jota kehitetään yh-

teistyössä OpenWRT-kehittäjien kanssa. [26] 
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3 KÄYTTÖLIITTYMÄ VERKONHALLINASSA 
 

Tässä osiossa esitellään tarkemmin käyttöliittymän toteuttamiseen liittyviä ohjel-

mistoja, tekniikoita ja työympäristöä. Tarkemmin kerrotaan NCurses -

käyttöliittymätekniikasta osana työn ratkaisumallia. Lisäksi tarkastellaan projektin 

varsinaista työympäristöä ja siinä käytettyjä ohjelmistokehitystyökaluja.  

 

3.1 Tekstikäyttöliittymä ja NCurses-tekniikka 

 

Erilaisia käyttöliittymätekniikoita on markkinoilla muutamia. Text User Interface 

(TUI) eli tekstikäyttöliittymä edustaa vanhempaa tekniikkaa, jonka pohjalta myös 

graafinen käyttöliittymä on kehitelty. Tekstikäyttöliittymän, tunnetaan myös ko-

mentorivikäyttöliittymä, paras ominaisuus on sen nopeus. Lisäksi se soveltuu 

erinomaisesti, vaikkapa sulautettuihin käyttöjärjestelmiin, jossa graafisen käyttö-

liittymän minimivaatimukset eivät pakosti täyttyisi. Tekstikäyttöliittymä voi lisäk-

si sisältää samoja visuaalisia elementtejä kuin graafinen, kuten esimerkiksi pai-

nikkeet, riippuvalikot, hiiritoiminnot ja tekstilaatikot. [13] 

 

Erityisesti tekstikäyttöliittymän hyödyt tulevat esiin sulautetuissa käyttöjärjestel-

missä, jossa muistinvaraus on suunniteltava hyvin tarkasti. Yksinkertainen teksti-

käyttöliittymä varaa muistia hyvin vähän verrattaessa, esimerkiksi WWW-

käyttöliittymään, jossa muistia varataan monta kertaa enemmän eri toimintojen 

turvaamiseksi. Tekstikäyttöliittymä on myös hyvin käyttäjäystävällinen ja sen 

toiminta on usein varmempaa, sillä käyttöliittymän vaatimat ohjelmistokirjastot 

ovat vähäisiä. 

 

Tekstikäyttöliittymä on hyvin yksinkertainen ohjelmoitsijan sovittaa lähdekoo-

diinsa. Näytön toiminta perustuu pitkälti erilaisten ASCII (American Standard 

Code for Information Interchange) -merkkien esittämiseen ja ohjelman toimintaa 

ohjataan käyttäjän näppäinpainalluksilla. Tekstikäyttöliittymä ei vaadi nopeaa 

verkkoyhteyttä ja vastausajat käyttöliittymän kanssa ovat varsin hyvät, koska 

merkkien esittäminen näytöllä ei vaadi suurta määrää dataa siirrettäväksi verkon 
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yli. Hyvänä esimerkkinä tekstikäyttöliittymästä voidaan pitää Aptitudea [7], joka 

on suunniteltu toimimaan Debian GNU/Linux -käyttöjärjestelmän pakettihallinta-

käyttöliittymänä. Ohjelma käyttää NCurses-kirjastoa käyttöliittymän toteutukseen. 

[15] 

 

3.1.1 NCurses-kirjasto 

 

NCurses eli New Curses on GNU -kehittäjien toimesta tehty emulaatio alkuperäi-

sestä Curses-kirjastosta. [9, s. xviii] Uusin NCurses-kirjasto on ohjelmointityöka-

lu, jota voidaan käyttää Linux- ja Unix -jakeluversioissa kuin myös Windowsissa 

Cygwin-ohjelman alaisena. Kirjaston avulla käyttäjä pystyy hallitsemaan pääte-

laitteen näyttöä ja esimerkiksi manipuloimaan tulostettavia tekstejä. Lisäksi tarjol-

la on mahdollisuus erilaisten interaktiivisten Input/Output (I/O) -suoritusten teke-

miseen. [9, s. xvii] 

 

NCurses käyttää Terminfo-formaattia ja tukee niin sanottuja ”pads”:ejä, jotka ei-

vät varsinaisesti ole tavallisia ikkunoita, sillä niiden koko voi olla niin suuri kuin 

koneen keskusmuisti mahdollistaa. NCurses tarjoaa tuen myös, esimerkiksi hiirel-

le, ikkunoiden käyttöön nuolinäppäimillä ja värien hallintaan. Kirjastolla on, esi-

merkiksi erillinen funktio has_colors(), jolla voidaan tarkastaa, onko päätelait-

teella käytössä värejä. Tämän jälkeen värien käyttö voidaan ottaa käyttöön funkti-

olla start_color(). [9, s. 35–36] OpenWRT tarjoaa tuen NCurses-kirjaston käytöl-

le, tämä tosin ei tule oletuksena. [20, 14] 

 

3.1.2 NCurses-ikkunaympäristö 

 

NCurses on pääasiallisesti ikkunaympäristö, sillä suurin osa sen funktioista on 

ikkunaympäristöön tarkoitettu, joko suoraan tai sitten makron kautta määritetty 

”ncurses.h” -kirjastossa. Yksinkertaisen NCurses-ikkunan luontiin tarvitaan oh-

jelmakoodissa alustus initscr() – funktiolta, jonka tehtävänkuvaan kuuluu pääasi-
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allisesti muistinvaraaminen. Oletusikkunan luonti onnistuu stdscr()-funktiolla, 

jonka kautta itse ohjelman toiminta myös jatkossa tapahtuu.  

 

Uusien ikkunoiden luonti tehdään newwin()-funktiolla, esimerkiksi new-

win(rows, cols, y_org, x_org) määrittää uuden ikkunan parametrien rows ja 

cols mukaan. Piirtäminen tapahtuu vasemmasta kulmasta lähtien, joka määrite-

tään koordinaatteina (0,0). Ikkunan kokoa rajoittaa ainoastaan koneen keskus-

muistin määrä. Kun uusi ikkuna on onnistuneesti luotu komennolla newwin(), 

palautuu käyttäjälle osoitin kyseiseen ikkunaan: WINDOW *name. [9, s. 89–93] 

 

Pystyäkseen kääntämään NCurses-kirjastoa käyttävä lähdekoodi täytyy käännös-

vaiheessa kääntäjälle ilmoittaa linkitys kyseiseen kirjastoon. Unixissa yleisin C-

kääntäjä on gcc. Esimerkiksi alla olevassa komentosarjassa käyttäjä ilmoittaa 

kääntäjälle ”gcc”, että tehdään NCurses-linkitys ”-lncurses” ohjelmakoodiin 

”twowin1.c”. Ohjelmakoodissa tulee myös olla määriteltynä NCurses-kirjaston 

käyttö, jotta käännös onnistuu: [9, s. 8] 

 

localhost# gcc twowin1.c –lncurses 

 

Kuvassa 3. luodaan NCurses-tekniikan avulla kaksi ikkunaa, joista ensimmäinen 

on oletusikkuna ja toinen on luotu newwin()-funktiolla sekä nimetty ”two”-

ikkunaksi. Rivillä yksi ilmoitetaan ”ncurses.h”-kirjaston käyttö ja kohdassa viisi 

luodaan osoitin toiseen ikkunaan sekä rivillä seitsemän tehdään tarvittavat muis-

tinvaraukset. Tämän jälkeen tulostetaan (addstr()) käyttäjälle: ”This is the ori-

ginal window” ja käyttäjän syötteen (getch()) jälkeen ohjelma jatkaa eteenpäin. 

Rivillä kolmetoista tehdään taas alustukset uudelle ikkunalle ja seuraavalla rivillä 

ilmoitetaan käyttäjälle mahdollisista ongelmista. Jos ongelmia ei ilmene, luodaan 

toinen ikkuna ja tehdään tulostus (waddstr()) siihen: ”This is the new window 

created!”.  Lopuksi suljetaan ikkuna komennolla endwin() ja lopetetaan ohjelman 

toiminta. [9, s. 92–93] 
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Kuva 3. Esimerkki ”twowin1.c” tulostaa näytölle kaksi ikkunaa [9, s. 92–93] 

 

3.2 Työympäristön esittely 

 

Projektin työympäristönä ja varsinaisena laitealustana toimii Linksys WR54GL-

mallinen reititin, joka on varustettu 125 MHz kellotaajuudella toimivalla suoritti-

mella ja 16 Mt muistilla (Kuva 4.). [11] Kaikki WRT54GL-mallin suorittimet 

käyttävät Broadcom Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages (MIPS) 

– suoritinta, joka on varsin yleinen sulautetuille laitteille ja pelikonsoleille. Nämä 

suorittimet perustuvat Reduced Instruction Set Computer (RISC) -järjestelmään, 

joka tarkoittaa, että suorittimella on vähemmän käskyjä suoritettavana kuin 

useimmilla suorittimilla, esimerkiksi Intelin. [2, s. 7] 
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Kuva 4. Linksys WRT54GL – reititin koostuu 4-porttisesta kytkimestä ja 2.4 

GHz taajuudella toimivasta langattomasta tukiasemasta 

 

Käyttöjärjestelmänä toimii Linux-pohjainen OpenWRT. Jakeluversiona käytetään 

White Russian 0.9, jonka kernelin versionumero on 2.4.30. Asetusten tekeminen 

tapahtuu Almquist shell (ash) komentotulkin pohjalle integroidun BusyBox:in tai 

WWW-käyttöliittymän kautta reitittimen Non-Volatile-Random-Access-Memory 

(NVRAM) flash-muistille (64 Kt). [19, 8] 

 

3.2.1 Linksys WRT54GL 

 

Linksys WRT54GL rakentuu 4-porttisesta kytkimestä sekä langattomasta tu-

kiasemasta, joten käytännössä kyseessä on 5-porttinen kytkin. Ethernet-kytkimen 

lisäksi laite tarjoaa Virtual Local Area Network (VLAN) – asetukset sekä siltaus -

ominaisuudet. Laite voi toimia myös reittimenä, joka yhdistää siltaamalla langat-

toman ja kytkimen -verkkojen koneet yhdeksi verkoksi. 

 

Laitealustan arkkitehtuuria esitellään kuvassa 5. tarkemmin. Langattomana tu-

kiasemana laitteella on BCM2050-mallinen 802.11b/g -radiopiiri, joka tarjoaa 

langattomat verkkoyhteydet. Reititin käyttää radiopiiriä, esimerkiksi tasapainot-
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tamaan kahden sisäänrakennetun antennin signaalit. WiFi-radiopiirillä on yhteys 

suorittimella sijaitsevaan Wireless MAC:iin eth1-liitynnässä, joka on sillattu 

vlan0:aan br0-liitynnän kautta.  

 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että radiopiirillä on yhteys langattomaan verkkolii-

tynnän (eth1) Ethernet-osoitteeseen. Kyseinen osoite on niin sanottu MAC-osoite, 

joka toimii Ethernet-verkossa verkkosovittimen yksilöivänä osoitteena. Yhteys-

linkkinä vlan0:aan eli lähiverkkoon käytetään br0-liityntää, jolla saadaan aikai-

seksi liittymien välinen siltaus. Kyseessä on siis OpenWRT:n käyttämä oletusyh-

teysmuoto, jonka toimintaa esiteltiin tarkemmin kappaleessa 2.2.1. OpenWRT:n 

verkonhallinta komentotulkissa. 

 

Ethernetin MAC-osoite suorittimella tarjoaa tunnistusfunktiot kahdelle VLAN -

liitynnälle (vlan0 ja vlan1), joiden tiedot ohjataan kytkimeen portin 5 kautta. Ky-

seinen portti hoitaa sisäisen yhteyden liityntään eth0, joka taas tarjoaa yhteydet 

etäverkolle (vlan0) ja lähiverkolle (vlan1). Laitteen viisiporttisen kytkimen vieres-

sä on Ethernet-kytkin, joka tekee päätelmät, mitä yhteyksiä on meneillään ja käyt-

tää tiedon esittämiseen General Purpose Input/Output (GPIO) -järjestelmää suorit-

timella, jolla kontrolloidaan etupaneelin Light-Emitting Diode (LED) -valojen 

toimintaa. [23, s. 11] 

 

Kuvassa 5. näkyvät myös laitteen muistipiirit: 4 Mt flash-muisti sekä 16 Mt DD-

SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory). Flash-muistilla on 

käytössä rajoitettu määrä kirjoituskertoja, riippuen valmistajasta tämä määrä on 

noin 100,000 - 1,000,000. [21] Huomioitavaa on myös, että Linksysin käyttämä 

SDRAM ei ole samaa tekniikkaa, kuin normaalisti tietokoneissa käytettävä Dual 

In-Line Memory Module (DIMM) -muisti. SDRAM on suoraan juotettu piirile-

vylle (Printed Circle Board, PCB). [23, s. 11] 
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Kuva 5. Linksys WRT54GL -arkkitehtuuri [2, s. 12] 

 

3.2.2 MIPS (Little Endian) 
 

Linksys WRT54GL toimii Little Endian – mallin mukaisesti. Termillä ”endian-

ness” viitataan suorittimen käsittelytapaan, joka käytännössä ilmenee sillä, miten 

suoritin järjestää kokonaisluvut järjestelmän muistiin: vasemmalta oikealle vai 

oikealta vasemmalle. Järjestelmän endianness tulee joka kerta valita, kun laitteis-

toa tai ohjelmistoa suunnitellaan. Ei ole olemassa erityisiä ehtoja sille, kumpaa 

mallia käytetään. Kaikki suorittimet on suunniteltava joko Big Endian tai Little 

Endian -mallin mukaan. Esimerkiksi Intelin 80x86-suorittimet ovat Little Endian -

mallia, kun taas Sun SPARC, Motorola 68K ja PowerPC ovat tunnetuimpia Big 

Endian -malleja. [1] 

 

Ohjelmoinnissa suorittimen endianness on käytännössä näkymätöntä sekä koodi 

siirrettävää niin kauan kuin binääridataa ei siirretä muualle ja kun vältetään dataan 

pääsy kahdesta eri kokonaislukutyypistä. Modernit C-kääntäjät yrittävät tarkastaa 
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tilanteen käyttäjän puolesta ja tarvittaessa antaa kääntäjä käännösaikaisen virheil-

moituksen. Joskus on kuitenkin tarve käsitellä vierasta dataa, jota tuodaan kohde-

järjestelmää – tai muistiin kartoitettuun rekisteriin. Tällaisissa tapauksissa tulee 

tietää tarkoin, kuinka kääntäjä käsittelee muistia. [17, s. 285] 

 

Käytännössä eri endianess-mallit toimivat siten, että Big Endian järjestää kaikista 

merkittävimmän tavun muistinsa pienimpään osoitteeseen. Little Endian tekee 

taas päinvastoin ja järjestää vähiten merkitsevimmän tavun muistinsa pienimpään 

osoitteeseen.  [22, s. 73] Esimerkkinä voidaan ottaa 32-bittinen heksaluku 

12345678. Koska jokainen heksanumero vastaa neljä bittiä, tarvitaan kahdeksan 

numeroa 32-bittisen luvun esittämiseen. 32-bittiä vastaa taas neljää tavua ja koko-

naisluvut sekä niin sanotut yksinkertaisen tarkkuuden liukuluvut (single-precision 

floating point numbers) ovat kaikki 32-bitin kokoisia. Yksi tavu muodostuu siis 

kahdeksasta bitistä. Jokainen muistiosoite voi kuitenkin tallentaa vain yhden ta-

vun, eikä neljää tavua, joten esimerkiksi 32-bittiä joudutaan jakamaan neljään 

tavuun. Nämä neljä tavua ovat tässä tapauksessa: 12, 34, 56 ja 78. Riippuen sitten 

endianness -mallista, tallennetaan luvut erilailla muistiin, katso Taulukko 2. ja 

Taulukko 3.. [1] 

 

Taulukko 2. Big-Endian järjestys [1] 
Address                                                      Value 

1000                                                12 

1001                                                34 

1002                                                56 

1003                                                78 

 

Taulukko 3. Little-Endian järjestys [1] 
Address                                                      Value 

1000                                                78 

1001                                                56 

1002                                                43 

1003                                                12 
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3.2.3 BusyBox 

 

OpenWRT:n ash-komentotulkille integroitu BusyBox yhdistää monen pienen 

Unix-apuohjelman yhdeksi kompaktiksi paketiksi. Se tarjoaa korvaavuudet useille 

apuohjelmille, jotka löytyvät, esimerkiksi GNU:n tiedosto- ja komentotulkki – 

ohjelmistoista. BusyBox:in tarjoamilla apuohjelmilla on vähemmän konfiguroin-

timahdollisuuksia kuin kokoversiona saatavilla olevilla GNU -ohjelmilla. Tästä 

huolimatta BusyBox:iin integroidut apuohjelmat tarjoavat yleensä täysin riittävät 

ominaisuudet. Apuohjelmien käyttö on varsin yksinkertaista. Käyttäjä lisää palve-

limen ”localhost” hakemistossa /bin/ sijaitsevalle busybox:lle argumenttina tar-

vittavan apuohjelman nimen, esimerkiksi ”ls”-komentoa on mahdollista käyttää 

seuraavasti: 

 

localhost# /bin/busybox ls 

 

Apuohjelmia on mahdollista myös käyttää erilaisten linkitysten, kuten esimerkiksi 

suorien (hard) tai symbolisten (symbolic) kautta. Alla olevalla esimerkillä mah-

dollistetaan komennon ”./ls” suorittaminen ilman argumentin erikseen määrittä-

mistä busybox:lle. Komennolla ”ln -s” tehdään symbolinen linkitys komentoon 

”ls”, joka ajetaan ”/bin/busybox” kautta.  

 

localhost# ln -s /bin/busybox ls 

localhost# ./ls 

 

BusyBox on ohjelmoitu optimoidusti ja tilaa säästävästi. Se on erityisen modulaa-

rinen ja siihen on helppo lisätä uusia ominaisuuksia käännösaikana. Tämä tarjoaa 

hyvän alustan sulautettuihin järjestelmiin. [8] 
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3.3 Ohjelmistojen kehittäminen ja hallinnointi 

 

Ohjelmistokoodiin sovittaminen sulautettuihin käyttöjärjestelmiin ei ole miten-

kään mahdotonta. Tarjolla on lukuisia kehitystyökaluja ja kääntäjiä, joilla saadaan 

esimerkiksi i386-arkkitehtuurista käännettyä ohjelmistokoodia, vaikka MIPS-

suoritinarkkitehtuurille sopivaksi. Tässä projektissa käytetään hyväksi uClibc-

kirjastoa ja OpenWRT Software Development Kit (SDK) – kehitystyökaluja. 

 

3.3.1 uClibc C-kirjasto 

 

uClibc on C-kirjasto, joka on tarkoitettu erityisesti sovellutuskehitykseen sulautet-

tuihin Linux-käyttöjärjestelmiin. Se on huomattavasti pienempi kuin GNU -

pohjainen C-kirjasto. Tästä huolimatta suurin osa glibc-kirjaston alla toteutetuista 

ohjelmista toimii myös uClibc-kirjaston kanssa. Ohjelmien tuottaminen uClibc-

kirjastolle glibc-kirjastosta on usein vain lähdekoodin ristiinkääntämistä. uClibc 

tukee jaettuja ja säie (thread) – kirjastoja. Lisäksi uClibc toimii tällä hetkellä stan-

dardin mukaisilla Linux- ja MMU-less – järjestelmillä. Tuettuna on tällä hetkellä 

alpha, amd64, ARM, Blackfin, cris, h3800, hhpa, i386, i960, ia64, m68k, 

mips/mipsel, powerPC, SH, SPARC ja v850 -suorittimet. 

 

Käyttäjällä on mahdollista muodostaa omia kehitystyökaluja, jotka käyttävät uC-

libc-kirjastoa. Näiden kehitystyökalujen avulla on mahdollista toteuttaa erilaisia 

ristiinkääntäjiä. [25] OpenWRT tukee uClibc-kirjastoa ja se on ladattavissa Ipkg-

pakettihallinnan kautta. 

 

3.3.2 OpenWRT Software Development Kit 

 

OpenWRT SDK on tarkoitettu ihmisille, jotka haluavat tuottaa ohjelmia 

OpenWRT-käyttöjärjestelmälle. SDK on niin sanottu riisuttu (stripped) versio Se 

tarjoaa käyttäjälle kehitystyökalut (toolchain) sekä tarvittavat kirjastot ja header-

tiedostot, joilla ohjelmistojen ristiinkääntäminen onnistuu OpenWRT:lle. Lisäksi 
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tarjolla on niin sanottuja native-kehitystyökaluja, joiden avulla on mahdollista 

kääntää ohjelmakoodia suoraan omalla MIPS (Little Endian) -suorittimella. [4] 

 

OpenWRT:n Ipkg-pakettihallintaan on mahdollista tehdä uusia ohjelmistopakette-

ja. Yksi ohjelmistopaketti koostuu käytännössä kuudesta eri osasta: Config.in, 

Makefile, ipkg/, files/, patches/ sekä Kernel Module Packages. Config.in – 

tiedoston tarkoitus on määritellä tarvittavat asetukset paketille, joita menuconfig 

tarvitsee. Tämä siis, jos halutaan integroida paketti osaksi OpenWRT Buildrootia 

[5], jolla on mahdollista kääntää omia OpenWRT-käyttöjärjestelmiä käyttäjän 

määrittelemillä ominaisuuksilla. [12, s. 3] 

 

Makefile sisältää tarvittavat ohjeistukset, jotka ovat pakollisia paketin ristiinkään-

tämisille. Makefile on kuin normaali makefile Linuxissa, paitsi että se käyttää 

huomattavasti enemmän jaettua ohjelmistokoodia käyttöjärjestelmän kanssa. [12, 

s. 4] Periaatteessa ohjelmistot voidaan jakaa Makefilen perusteella kahteen pääka-

tegoriaan: [4] 

 

• C (tai ANSI-C) -ohjelmat 

- Sisältää konfigurointiskriptin (configure script) 

- Sisältää Makefile skriptin (viittaukset gcc tai $(CC) )  

- Sisältää ainoastaan lähdekoodit 

• C++ -ohjelmat 

- Potentiaaliset uClibc++ linkitykset 

- Ei uClibc++ linkitystä ollenkaan 

 

Ipkg-kansio pitää sisällään kaikki Ipkg-kontrollitiedostot (pakettikuvakset sekä 

lisää- ja poistaoperaatiot). Tiedoston nimi on aina muotoa ”pkgname.type”, eli 

esimerkiksi tiedosto.control. Makefile osaa automaattisesti huolehtia, että nämä 

tiedostot otetaan mukaan käännösvaiheessa. 

 

Files-kansio ei ole pakollinen, vaan se voidaan toteuttaa siinä tapauksessa, jos 

tarvitaan ylimääräisiä tiedostoja käännösvaiheessa tai kansion kyseiset tiedostot 

otetaan myöhemmässä vaiheessa käyttöön. Patches-kansio on myös vapaamuo-
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toinen. Kyseisen kansion alle on mahdollista määrittää päivityspaketteja, joiden 

kautta alkuperäiskäkoodia voidaan päivittää. Päivitystiedostoilla täytyy kuitenkin 

olla oikea formaatti, jotta ne voidaan ajaa lähdekansiosta käsin. Päivityspaketit 

voivat olla pakatussa muodossa, mutta tämä ei ole suositeltavaa, jos tarkoituksena 

on sisällyttää tiedostot versiojärjestelmän alle, kuten esimerkiksi Current Version 

System (CVS) tai Subversion (SVN). Päivityspakettien ajaminen ei edellytä eril-

listen määritysten tekemistä Makefileen, vaan tiedot suoritetaan automaattisesti. 

[12, s. 6] 

 

Kernel-moduuli on asennettava lisäohjelma, joka laajentaa kernelin toimintaa. 

Moduulin lataaminen tapahtuu vasta itse kernelin lataamisen jälkeen. Kernel mo-

dule package – kansiot ovat rakenteellisesti samanlaisia kuin normaalit paketti-

kansiot, mutta pieniä eroja on:  

 

• Pakettiversio täytyy muodostaa seuraavasti: 

$(LINUX_VERSION)+$(PKG_VERSION)-$(BOARD)-$(PKG_RELEASE) 

• Kernel-kansioon päästään $(KERNEL DIR) – muuttujan kautta.  

• Kernel-moduulit tulee asentaa: $(IDIR <pkgname> 

)/lib/modules/$(LINUX VERSION). [12, s. 7] 

 

Pakettiversion muodostamisessa muuttuja ”LINUX_VERSION” ilmoittaa käytet-

tävän Linux-versionumeron. ”PKG_VERSION” viittaa taas versionumeroon, jota 

tulee käyttää, kun taas ”PKG_RELEASE” ilmoittaa nyt käytössä olevan ”Makefi-

le” paketin versionumeron.  ”BOARD”-muuttujalla viitataan käytössä olevan lait-

teen tyyppiin. Lisäksi kernel-moduulit tulee asentaa Linux-versionumeron mu-

kaan niille varattuun paikkaan ”/lib/modules/”. [6] 

 

3.3.3 Ipkg-pakettihallinta 

 

OpenWRT sisältää tehokkaan pakettihallintajärjestelmän nimeltään Ipkg, jonka 

kautta on mahdollista asentaa, poistaa ja päivittää käyttöjärjestelmän paketteja. 

Ipkg on hyvin samantyylinen kuin Debian GNU/Linux -käyttöjärjestelmän paket-
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tihallintaohjelma apt ja yhteneväisyyksiä on varsin paljon. Ipkg vaatii Internet-

yhteyden, sillä pakettien hallinta tapahtuu verkon välityksellä. 

 
Pakettien asentaminen on yksinkertaista, varsinaisia pääkomentoja on muutama. 

Ensimmäiseksi komennolla ipkg update pakettihallintaohjelma päivittää paketti-

tietokannan. Tämän jälkeen on mahdollista lisätä ja päivittää ohjelmia. Komen-

nolla ipkg install <pkgname> asennetaan käyttäjän määrittelemä paketti. Paket-

tien päivittäminen onnistuu taas samalla tavalla kuin asentaminen, mutta komen-

non install tilalla on upgrade. Poistaminen taas toimii komennolla remove. [23, 

s. 114–116] Komentoketjut ovat muotoa: 

 

usage: ipkg [options...] sub-command [arguments...] 

 

“Options” – parametrin alle on mahdollista määrittää, esimerkiksi mistä asennus 

tapahtuu, tehdäänkö kirjastojen riippuvuustarkistukset tai käytetäänkö oletusase-

tuksia paketin asennuksessa. Parametri ”sub-command” määrittää aikaisemmin 

esitellyt pääkomennot: lisää, poista ja päivitä.  Eri lisäkomentoja on kuitenkin 

tarjolla, joiden avulla on käyttäjän mahdollista, esimerkiksi etsiä paketteja tai pyy-

tää kirjastovaatimuksia kohdepaketille. [10] 
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4 KÄYTÄNNÖN TYÖ 

 

Tämän osion tarkoitus on esitellä projektin eri vaiheita, kuten miten työ toteutet-

tiin ja mitä ominaisuuksia valmis työ tarjoaa käyttäjälle. Alussa kerrotaan työn 

vaatimukset ja tämän jälkeen esitellään työssä käytettyjä kehitystyökaluja sekä 

arvioidaan niiden käytettävyyttä. Lisäksi projektin ohjelmistoa esitellään yksityis-

kohtaisesti ja lopuksi pohditaan mahdollisia ongelmatapauksia. 

 

4.1 Vaatimusmäärittely 

 

Projektin vaatimuksina oli toteuttaa helppokäyttöinen käyttöliittymä komentotul-

kille. DD-WRT:n kehittelemä WWW-käyttöliittymä (Kuva 2.) toimi hyvänä pe-

rusmallina myös tälle työlle. Komentotulkin käytössä käyttöliittymämallit ovat 

varsin rajatut, siksi päädyttiin NCurses-tekniikalla toteutettuun tekstikäyttöliitty-

mään. Ohjelmointi toteutettiin C-kielellä, joka on erityisen hyvin tuettu 

OpenWRT-käyttöjärjestelmässä. Alhaalla on työlle esitetyt vaatimusmäärittelyt: 

 

Ulkoasu: 

- DD-WRT:n WWW-käyttöliittymä (käyttäjäystävällisyys) 

- Värituki 

- Riippuvalikot 

- Yksinkertainen toteutus 

- Käyttäjän liikkuminen käyttöliittymässä helppoa (nuolinäppäimet) 

 

Ominaisuudet: 

- 2-5 verkonhallinta ominaisuutta, esimerkiksi lähiverkon asettaminen 

- Ohjeistettu käyttöliittymän käyttö 

- Ipkg-pakettihallinta 

- Englanninkielinen toteutus 

- Ohjelmiston toimivuus DD-WRT-käyttöjärjestelmällä 
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4.2 Kehitystyökalut 

 

Käyttöliittymän vaatimukset asettivat kehitystyökaluille myös tietynlaisia eri-

koisehtoja. Näistä tärkeimmät olivat tuki NCurses:lle sekä optimoitu C-kirjaston 

käyttö. Lisäksi kehitystyökalujen valinnassa korostui niiden käytettävyys ja sovel-

tuvuus jatkokehitykseen. Arvioinnissa painotettiin sitä, että kehitystyökalut mah-

dollistivat ohjelmakoodin testaamisen ja integroinnin kohdekäyttöjärjestelmän 

kanssa välittömästi työn kehitysvaiheessa. Lisäksi muistin käyttö tuli olla optimoi-

tua sekä vastausajat kohdejärjestelmän kanssa hyvät. 

 

4.2.1 Toteutussuunnitelma 

 

Kehitysympäristön suunnittelussa päädyttiin native-kehitystyökaluihin, joita 

voidaan ajaa suoraan kohdekäyttöjärjestelmässä. C-ohjelmoinnissa hyödynnettiin 

uClibc-kirjastoa, joka tarjoaa valmiiksi MIPS (Little Endian) – arkkitehtuurille 

käännetyt kehitystyökalut. Ext2-tiedostojärjestelmään pakattu kehitysympäristö 

takaa kattavan työympäristön. Tarjolla on esimerkiksi bash, awk, make, gcc, g++, 

autoconf, automake, ncurses, zlib, openssl, openssh, gdb, strace, busybox, GNU 

coreutils, GNU tar ja GNU grep. 

 

Kehitystyökalujen suuren tilatarpeen (noin 128 Mt) vuoksi ei niitä voitu suoraan 

asentaa reitittimelle. Ratkaisuna tähän ongelmaa käytettiin hyväksi OpenWRT:n 

shfs-moduulia [24]. Moduulin avulla on mahdollista liittää SSH-yhteyden kautta 

ulkoisia tiedostojärjestelmiä osaksi käyttöjärjestelmään. 

 

4.2.2 Mahdolliset ongelmatapaukset 

 

Ohjelmointi suunniteltiin alun perin toteutettavan i586-arkkitehtuurissa ja lähde-

koodi käännettäisiin sitten MIPS (Little Endian) – arkkitehtuurille sopivaksi. Tä-

mä siksi, että reitittimellä aluksi asennetulla DD-WRT – käyttöjärjestelmällä ei 

ole tarjolla asennettavia kehitystyökaluja. Ongelmia tuli myöhemmin kuitenkin 
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kirjastojen käytön kanssa, erityisesti NCurses:in kanssa. Erilaisia kehitystyökaluja 

MIPS – arkkitehtuurille on markkinoilla tarjolla muutamia, esimerkiksi OpenEm-

bedded, OpenWRT SDK ja DENX Embedded Linux Development Kit (ELDK). 

Näistä ei kuitenkaan mikään ratkaisut riittävän kehitysympäristön toteuttamison-

gelmaa täydellisesti. Testikokemukset osoittivat, ettei yksikään pystynyt tarjoa-

maan kehitysalustaa, jossa esimerkiksi C-kirjaston käyttö on tarpeeksi optimoitua 

sekä jatkokehityksen kannalta kääntäjällä olisi tarpeeksi työkaluja tarjottavana. 

 

Ratkaisuksi toiminnallisen kehitysympäristön asettamiseksi reitittimille asennet-

tiin OpenWRT-käyttöjärjestelmä. Koska DD-WRT on johdannainen kyseisestä 

käyttöjärjestelmästä, toimivat OpenWRT:ssä kehitetyt ohjelmistot myös DD-

WRT:ssä. OpenWRT toi huomattavasti enemmän vaihtoehtoja ja muokattavuutta. 

Käyttöjärjestelmälle on lisäksi tarjolla oma kehitystyökalu nimeltään OpenWRT 

SDK, jonka myös alun perin piti olla työssä käytetty kehitysympäristö. Tarkem-

man tutustumisen jälkeen kehitystyökalu päätettiin sivuuttaa. OpenWRT SDK 

perustuu pitkälti glibc-kirjaston käyttöön ja esimerkiksi jatkokehityksessä uClibc 

tarjoaa paremman kehitysympäristön ja laajennettavuuden. 

 

4.3 Käyttöliittymä 

 
Käyttöliittymä käynnistetään erillisen (Bourne Shell) sh-skriptin kautta. Kyseinen 

komentotulkkiskripti asettaa automaattisesti päätelaitteen värit käyttöön. Jatkoke-

hityksessä voidaan harkita muita hyödyllisiä toimintoja, kuten esimerkiksi ohjel-

man vaativien kirjastojen automaattisesti asentamista. Käyttöliittymän toiminta 

nimittäin edellyttää, että käyttäjälle on asennettuna libncurses-kirjasto. Alkukon-

figuroinnin jälkeen skripti käynnistää pääohjelman. Käyttäjän poistuttua pääoh-

jelmasta suoritetaan toinen sh-skripti. Tämä skripti suorittaa NVRAM-osiolle ase-

tusten kirjoittamisen, kun se on ensiksi varmistanut käyttäjältä lopullisen toimen-

piteen. 
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4.3.1 Toimintaperiaatteet 

 

Käyttöliittymä jakaantuu käytännössä kahteen päävalikkoon: Basic Setup ja Ad-

vanced Setup. Käyttäjä liikkuu käyttöliittymässä näppäimistön kautta, eikä tukea 

hiirelle ole. Päätelaitteen ylälaidassa harmaalla pohjalla on tehtäväpalkki, jossa on 

kolme eri riippuvalikkoa valittavissa (Kuva 7.). Käyttäjä valitsee haluamansa riip-

puvalikon näppäinpainalluksella: Basic Setup valitaan painamalla F1, Advanced 

Setup F2 ja viimeinen Exit taas F3. Tehtäväpalkin alapuolelle tulostuu käyttöjär-

jestelmään kirjautuneen henkilön käyttäjätunnus sekä palvelimen käynnissäoloai-

ka. 

 

Riippuvalikon valitessaan käyttäjä voi liikkua haluamansa toiminnon kohdalle 

nuolinäppäimillä. Haluttu toiminto valitaan painamalla ENTER, kun taas riippu-

valikosta poistutaan näppäimellä ESC. Käyttäjä voi poistua käyttöliittymästä 

kahdella eri tavalla, joko oletustilassa painamalla ESC tai Exit-riippuvalikon 

kautta. 

 

 
Kuva 7. Kuvassa käyttäjä tarkastelee OpenWRT:lle tarjolla olevia paketteja 
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4.3.2 Ohjelman aliohjelmat 

 

Ohjelmalla on käytettävissä 12 aliohjelmaa (Kuva 8.). Ensimmäinen aliohjelma 

ui_specs() tulostaa käyttöliittymälle palvelimen käynnissäoloajan ja kirjautuneen 

henkilön käyttäjätunnuksen riippuen syötteen int command pyynnöstä. Help on 

kokonaan omaksi aliohjelmaksi eriytetty OpenWRTDocs [19] – ohjeistus. Se ot-

taa syötteenä ainoastaan int height, jonka avulla se tietää, mihin kohtaan tulostuk-

set tehdään. Kuvan kolmannessa aliohjelmassa alustetaan värityypit, jota käyttö-

liittymällä on käytössä. Lopullisessa työssä on käytössä kahdeksan erilaista tyyp-

piä.  

 

Osiossa kuusi piirretään näytölle tehtäväpalkki, joka jakaantuu kolmeen eri osi-

oon: Basic Setup, Advanced Setup ja Exit. Aliohjelma ottaa syötteenä WINDOW 

*menubar, joka määritetään int main():ssä. Viidennessä osiossa poistetaan piirre-

tyt valikot ja syötteenä otetaan riippuvalikoiden määrä sekä niissä olevien toimin-

tojen määrä. Oletuksena ohjelmassa on kolme päävalikkoa ja jokaisessa kolme 

lisävaihtoehtoa. Suurin rooli ohjelmassa on aliohjelmalla make_chain(), jonka 

avulla ohjelma generoi käyttäjän syötteistä komentoketjuja, esimerkiksi reititti-

men nimen määrittämiselle.  

 

Seitsemäs, init_data() taas alustaa globaaliin muuttujaan kerätyt tiedot muuttujan 

uudelleenkäyttöä varten. Ohjelman kahdeksas aliohjelma ottaa syötteenä päätelait-

teen niin sanotun x-paikan (leveys) näytöllä, josta tekstiä lähdetään kirjoittamaan. 

Syöte int y (korkeus) tarjoaa taas tiedon siitä, kuinka monta riviä tietoa on tulos-

tettu näytölle. Käyttäen hyväksi clear_screen() – funktiota, voidaan näytöltä 

tyhjentää haluttu alue. 

 

Yhdeksäs aliohjelma kerää käyttäjältä syötteet. Parametrina se ottaa tiedon siitä, 

mihin kohtaan teksti tulostetaan. Ohjelman syötteet tallennetaan globaaliin muut-

tujaan. Ohjelma käyttää hyväksi read_file() – aliohjelmaa, jonka avulla käyttöliit-

tymä hoitaa epäsuorasti tiedonkeruun käyttöjärjestelmästä tilapäisen tiedoston 

kautta. Tätä kautta on mahdollista, esimerkiksi lukea tietoja kohdekäyttöjärjestel-

mästä tai välittää tietoa, vaikka Ipkg-pakettihallintajärjestelmän saatavilla olevasta 
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pakettitarjonnasta. Yhdestoista aliohjelma tarjoaa käyttäjälle liikkumismahdolli-

suudet riippuvalikoissa. Viimeinen aliohjelma toteuttaa jo määriteltyyn tehtävä-

palkkiin varsinaiset riippuvalikon sisällöt. 

 

 
Kuva 8. Ohjelman lähdekoodia, jossa 12 aliohjelmaa numeroituna 

 

4.3.3 Ohjelman rakennekaavio 
 

Kuva 9. selventää käyttöliittymän toimintaa. Kuvan rakennekaaviossa käy ilmi, 

kuinka aikaisemmin esitellyt apuohjelmat toimivat osana koko käyttöliittymää. 

Käytännössä ohjelman toiminta voidaan jakaa kuuteen eri osaan: käyttöliittymä 

(User Interface), käynnistysskriptit (Sh-scripts), käyttöjärjestelmä (OpenWRT 

OS) ja kolme käyttöliittymän tarjoamaan verkonhallintaosaa: Basic Setup, Ad-

vanced Setup sekä Exit. 

 

Sh-scripts-osiolla on yhteys User Interface – osaan ja OpenWRT Operating Sys-

tem (OS) -osaan. Sh-skriptiä käytetään käyttöliittymän käynnistämiseen ja lopuksi 

käyttäjän asetusten kirjoittamiseen NVRAM-osiolle. User Interface – osion vas-

tuulla on käyttöliittymän piirtäminen käyttäjälle. Pääohjelman int main() kautta 

ajetaan draw_menu(), scroll_menu() ja ui_specs(). Pääohjelman sisällä määrit-

 31



 

tyy myös kolme alaosaa: Basic Setup, Advanced Setup ja Exit. Kuten kuvassa 

näkyy näillä osioilla on jokaisella omat metodit käytettävissä. 

 

Basic Setup ja Advanced Setup ovat molemmat yhteydessä OpenWRT OS – ala-

osioon. Basic Setup käyttää kyseistä osiota siksi, että määritettyään käyttäjän pa-

rametreista komentoketjut (make_chain()) syöttää ne se käyttöjärjestelmälle. 

Advanced Setup taas käyttää alaosiota erilaisten tietojen keräämiseen, kuten suori-

tinarkkitehtuuritietojen ja Ipkg-pakettitietokannan tulostamiseen. Exit-osio on 

käytännössä katsoen täysin oma ja se ei ole yhteydessä kuin käyttöliittymään. 

 

 
Kuva 9. Ohjelman rakennekaavio ja eri osien väliset yhteydet 
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4.4 Verkonhallintaominaisuudet käyttöliittymässä 

 

Varsinaisia verkonhallintatoimintoja toteutettiin kolme: Internet Setup, Network 

Setup ja Network Setup (DHCP). Lisäominaisuuksina käyttäjälle tarjottiin mah-

dollisuus OpenWRT:n pakettitarjonnan tarkasteluun käyttämällä hyväksi Ipkg-

pakettihallintajärjestelmää. Käyttäjäystävällisyyden lisäämiseksi integroitiin 

OpenWRT:n verkonhallintaohjeistus osaksi ohjelmaan. Työn liitteistä (Liite A.) 

käy ilmi eri toimintojen käyttöliittymämallit koskien kahta päävalikkoa, lukuun 

ottamatta pakettihallinnan toimintaa, jota havainnollistettiin aikaisemmin (Kuva 

7.). 

 

Käyttöliittymän Internet Setup – osiossa käyttäjä pystyy määrittämään tukiaseman 

(Router Name), palvelimen (Host Name) ja verkkotunnuksen (Domain Name) 

nimet (Liite A, Kuva 1A.). Osiossa, jokaisen valinnan vieressä on lyhyt yhteenve-

to toiminnasta. Lopuksi käyttöliittymä tulostaa vielä, miten varsinainen konfigu-

rointi tapahtuu käyttöliittymän kautta komentotulkilla. Mukaan jokaiseen tulos-

tukseen on liitetty käyttäjän omat syötteet. Käyttäjän hyväksyttyä tulosteet, rekis-

teröidään syötteet ja ohjataan ne aliohjelmalle, joka luo tarvittavat komentoketjut. 

 

Käyttäen hyväksi päävalikon kautta Network setup – valintaa on käyttäjän mah-

dollista asettaa yhteys kiinteälle IP-osoitteelle (Liite A, Kuva 2A.). Käyttäjältä 

kysytään koneen IP-osoite, aliverkon maski, yhdyskäytävä ja nimipalvelin. Toi-

nen mahdollisuus verkkoyhteydenhallintaan on käyttää hyväksi Network setup 

(DHCP), jonka kautta käyttäjä pystyy jakamaan yhteytensä langattomasti käyttäen 

hyväksi DHCP:tä (Liite A, Kuva 3A.). Tässä tapauksessa käyttäjältä pyydetään 

koneen IP-osoite ja aliverkon maski. Käyttöliittymä tulostaa käyttäjälle lopuksi, 

kuinka verkonkonfigurointi tapahtuu liittymän kautta palvelimella (Kuva 10.). 
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Kuva 10. Ohjelma tulostaa käyttäjälle verkonkonfigurointi komentoketjut [23] 
 

4.5 Käyttöliittymän lisäominaisuudet 

 

Ohjelman painopisteen ollessa verkonhallinnassa ei vaativia lisäominaisuuksia 

otettu käyttöön. Varsinaiset lisäominaisuudet on lueteltu Advanced Setup – osios-

sa, jossa käyttäjällä on tarjolla Router Status, Package Managing ja Help. Exit-

osiossa on tarjolla Frequently Asked Questions (FAQ) ja tietoa ohjelmasta. 

 

Advanced Setup – riippuvalikosta valittu Router Status tulostaa käyttäjälle tietoa 

tukiaseman suoritinarkkitehtuurista (Liite A, Kuva A4.). Osio käyttää hyväkseen 

read_file()-funktiota, joka lukee tilapäistiedoston kautta tietoja /proc/cpuinfo -

tiedostosta käyttäen hyväksi BusyBoxin tarjoamaa komentoketjua ”cat 

/proc/cpuinfo > file”. Samaan metodiin perustuu myös Package Managing, joka 

taas ”ipkg list > file” -komentoketjulla tarjoaa käyttäjälle tiedot OpenWRT-

käyttöjärjestelmään saatavilla olevista paketeista. Package Managing – osiota on 

helppo jatkokehittää, esimerkiksi tarjoamalla käyttäjälle mahdollisuuden eri pa-

kettien asentamiseen. Help – osio tarjoaa käyttäjälle ohjelmaan integroidun 

OpenWRTDocs [19] – ohjeistus (Liite A, Kuva 5A.). Exit-osio antaa hieman tie-

toa ohjelmasta ja FAQ-osiossa vastataan käyttäjien esittämiin kysymyksiin. 
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5 OHJELMISTON JATKOKEHITYS 
 

Tässä osiossa otetaan kantaa ohjelman mahdolliseen jatkokehitykseen. Jatkokehi-

tyksellä tarkoitetaan, esimerkiksi käyttöliittymän uudelleenmuokkaamista parem-

paan suuntaan. Osiossa ei oteta tarkemmin kantaa siihen, mitä toimintoja käyttö-

liittymään pitäisi lisää implementoida. Lisäksi pohdiskellaan mahdollisen avoi-

men lähdekoodin mahdollisuutta osana ohjelmiston kehityskaarta. OpenWRT-

käyttöjärjestelmällä on hyvin laaja kehittäjäyhteisö, joten onko ohjelmistolla ky-

syntää kehityspiireissä? 

 

5.1 Parannettu käyttöliittymähallinta 

 

Käyttöliittymän näytöntarkkuusvaatimus on tällä hetkellä noin 800 x 750, joten 

miniminäytöntarkkuus on 1024 x 768. Ohjelmistokoodi on rakennettu kiinteiden 

leveys- ja korkeusarvojen mukaan. NCurses-kirjastolla on kuitenkin mahdollisuus 

toteuttaa dynaamisesti luotava käyttöliittymä käyttäjän oman päätelaitteen ikku-

nakoon mukaan. Tämä toisi joustavuutta ja madaltaisi näytöltä vaadittavia omi-

naisuuksia, sillä jos käyttäjä ei nyt täytä mininäytöntarkkuutta jää häneltä osa 

käyttöliittymän toiminnoista piiloon. Toiseksi, suuret näytöntarkkuusvaatimukset 

kasvattavat muistilta varattavaa määrää, joka ensisijaisesti tulisi optimoida. 

 

Käyttöliittymässä liikkumiseen tulisi myös panostaa jatkokehityksessä. Käyttäjäl-

lä riippuvalikoissa liikkuminen on tällä hetkellä mahdollista vain ylös ja alas, tätä 

voisi laajentaa myös sivuttaissuuntaan. Lisäksi syötteiden kirjaamisessa näppäin-

komentoja tulisi laajentaa, esimerkiksi käyttäjällä tulisi olla mahdollisuus syöttei-

den välittömään korjaamiseen. Nyt käyttäjältä kysytään lopuksi, ovatko syötteet 

oikeat. 

 

Jos ajatellaan ohjelmiston seuraavaa mahdollista kehityssykliä, niin painopisteet 

verkonhallinnollisissa toteutuksissa olisivat sellaisten ominaisuuksien mukaan 

ottamisissa, joita ei ole tarjolla varsinaisissa käyttöliittymissä tällä hetkellä. Toisin 

sanoen, esimerkiksi jos komentotulkilla ajettava käyttöliittymä mahdollistaa vaa-
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tivien asetusten konfiguroimiset, tulisi myös näihin panostaa. Tällaisia toimintoja 

ovat, esimerkiksi erilaisten vaativien palomuuriasetusten konfiguroimiset, verkon 

tarkkailuun soveltuvat tilastomittarit, Virtual Private Network (VPN) -verkkojen 

asettamiset sekä Universal Serial Bus (USB), Syslog ja Samba – palvelujen käyt-

töönotto suoraan käyttöliittymistä. OpenWRT tarjoaa jo pelkästään USB-laitteille 

hyvin erilaisia palveluja, esimerkiksi reititin voi toimia tulostinpalvelimena, tie-

dostonvarastointipalvelimena tai Internet-radiona.  

 

OpenWRT on ensisijaisesti ohjelmistokehittäjille suunnattu käyttöjärjestelmä, 

joten sen käyttäjäystävällisyydessä on parannettavaa. Komentotulkin kautta toi-

miva verkonhallintakäyttöliittymä on varsina tehokas ja turvallinen ratkaisu. Tä-

män tyylisessä käyttöliittymäratkaisussa tulisikin käyttää hyväksi käyttöjärjestel-

män omia hyviä puolia ja sopivassa osin hyödyntää jo olemassa olevia hyväksi 

havaittuja toimintoja. Esimerkiksi panostaa OpenWRT:n komentotulkin laajaan 

konfigurointialustaan ja hyödyntää DD-WRT:n käyttäjäystävällisyyttä käyttöliit-

tymän suunnittelussa. 

 

5.2 Avoin lähdekoodi ohjelmiston jatkokehityksessä 

 

Avoin lähdekoodi tarjoaa mahdollisuuden oman työn jakamiseen julkisesti. Käy-

tännössä se tarkoittaa, että kuka tahansa voi ohjelmakoodia vapaasti muokata ja 

kehittää. Koska projekti alun perin tuotettiin omaan käyttöön, on ohjelmiston 

muokattavuudessa ja jatkokehittämisessä parantamisen varaa. Toisaalta ohjelmis-

ton kommentointi on toteutettu englannin kielellä, joka toimii hyvänä pohjana 

ohjelmiston muokkaamiseen. Lisäksi ohjelman sovittaminen, esimerkiksi Ipkg-

pakettitietokantaan ei tuota varsinaista lisätyötä, kun ohjelmistosta on jo kehitetty 

varsinainen OpenWRT-paketti. 

 

Käyttöliittymän sovittaminen osaksi komentotulkkia ja sen jatkokehittäminen ovat 

kuitenkin asioita, joille tulevaisuudessa voi olla kysyntää. Tässä tapauksessa tulisi 

käyttöliittymä kuitenkin ehkä toteuttaa laajemmassa yhteistyössä eri käyttäjien 

kanssa, jolloin saataisiin parempi testausympäristö sekä mahdollistettaisiin ohjel-
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miston kehittäminen myös jatkossa. Projektin päätarkoitus ei kuitenkaan missään 

vaiheessa ollut suunnata tuotetta markkinoille, vaan se kehitettiin enemmän teki-

jän omien tarpeiden mukaan. Huomion arvoinen seikka kuitenkin on, että tämän-

tyylistä käyttöliittymäratkaisua ei markkinoilla ole tarjolla, vaikka se on täysin 

mahdollista toteuttaa. 

 

Avoin lähdekoodi, esimerkiksi GPL-lisenssin muodossa toisi monia hyviä aspek-

teja ohjelmistokehitykseen, kuten esimerkiksi lähdekoodin virhealttius pienenisi. 

Monet tietoturvariskit pystytään korjaamaan välittömästi ja uusia versiopäivityk-

siä pystytään tarjoamaan tiheämmin, kun kehitys ei ole sidonnainen kaupallisiin 

intresseihin. Kansainvälinen kehittäjäyhteisö tuo ohjelmistolle luotettavuutta sekä 

mahdollistaa myös hyvät kehittämismahdollisuudet, esimerkiksi eri kielille toteu-

tettuna. Avoin lähdekoodi lisää myös ohjelmiston saatavuutta. Omaan käyttöön 

ohjelmistoa tarvitsevan henkilön ei tarvitse välittää rahallisista korvauksista oh-

jelmiston käyttämisestä. Lisäksi, avoin lähdekoodi voi myös tarjota yrityksille 

edullisen keinon hyödyntää ajan tasalla olevaa teknologiaa välittämättä kalliista 

lisenssimaksuista. Osaava yritys voi myös hyödyntää teknologiaa ja muokata esi-

merkiksi lähdekoodia omiin tarkoituksiinsa. 

 

Huonoina puolina mainittakoon, että ohjelmiston käyttöön ei usein ole tarjolla 

riittäviä ohjeistuksia. Avoimen lähdekoodin käyttö ei myöskään ohjeista käyttä-

mään jonkin tietyn standardin mukaista ohjelmointimenetelmiä laadunvalvonnas-

sa. Tämä voi näkyä esimerkiksi siten, että ohjelmisto ei ole käytettävissä käyttäjän 

laitteistolla. 
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6 YHTEENVETO 

 

Verkonhallinta sulautetuissa käyttöjärjestelmissä jakaantuu tällä hetkellä pääsään-

töisesti kahteen toteutusmalliin, joko WWW-selaimen tai komentotulkin kautta 

tapahtuvaan. Riippuen käyttäjän reitittimelle valitsemasta käyttöjärjestelmästä on 

toteutusten välillä suuriakin eroja. DD-WRT panostaa käyttäjäystävälliseen 

WWW-käyttöliittymään, kun taas OpenWRT:n painotus on komentotulkin puolel-

la. Projektin tarkoitus oli toteuttaa käyttöliittymäratkaisu, joka yhdistää käyttä-

jäystävällisen WWW-selaintoteutuksen komentotulkille ajettavaksi. 

 

Työssä käyttöliittymämallina käytettiin DD-WRT:n WWW-käyttöliittymää. DD-

WRT:n selaimen kautta tapahtuva verkonhallinta on suunniteltu graafisesti selke-

ästi kuin myös helposti käytettäväksi. Ratkaisuna graafisen ulkoasun asettamiin 

vaatimuksiin toteutettiin työ käyttäen hyväksi NCurses-kirjastoa, joilla saadaan 

visuaalisesti hyvin käyttäjäystävällinen ympäristö. Sulautetuissa käyttöjärjestel-

missä tuki kirjastolle on jo olemassa ja kyseiseen tekniikkaan pohjautuvat ohjel-

mat ovat osoittautuneet varsin toimiviksi. 

 

Projektin lopussa kehitettiin täysin toimiva ohjelmisto, joka täytti sille asetetut 

vaatimusmäärittelyt. Suuri osa ohjelmiston kehitystyöstä meni käyttöympäristöön 

tutustumiseen ja kehitystyökalujen itseopiskeluun. Valinnoissa painottui toteu-

tusongelman ratkaiseminen kokonaan, joka ilmeni erityisesti kehitystyökalujen 

suhteen vaativaksi tehtäväksi.  

 

Työn kehitysmenetelmäksi valittiin reitittimellä tapahtuva tiivis ohjelmointi- ja 

testaussykli. Työn kehitysalustana toimi erityisesti sulautetuille järjestelmille 

suunniteltu uClibc, joka tarjosi kompaktin kirjastopaketin C-kielen toteutukseen. 

Reitittimellä tapahtuva kehitystyö mahdollisti nopean kehityskeinon, kun ohjel-

man osia päästiin jo suoraan testaamaan kohdeympäristössä. 

 

Käytännössä työ toteutui iteratiivisessa kehitystyössä. Ohjelmistokoodi testattiin 

pienissä osissa, suurilta osin eri toiminnallisuuksien mukaan kohdekäyttöjärjes-
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telmän kanssa. Osaksi testauspainotteinen etenemismalli johtui siitä, että ohjel-

miston täydellisestä toimivuudesta ei voitu olla aivan varmoja. Mahdolliset toimi-

vuusongelmat koskivat lähinnä verkonhallintaominaisuuksia. 

 

Projektin lopputuloksena tuotettu ohjelmisto osoittautui varsin mahdolliseksi rat-

kaisumalliksi verkonhallintaan. Käytännössä käyttäjältä vaadittu kompetenssi 

verkonhallintaan ei muutu siirryttäessä, esimerkiksi WWW-käyttöliittymästä ko-

mentotulkille. Päinvastoin se voi jopa laskea, jos liittymässä on panostettu ohjeis-

tukseen riittävästi. Lisäksi komentotulkin kautta SSH-yhteyden kautta ajettava 

verkonhallinta on huomattavasti tietoturvan kannalta parempi vaihtoehto kuin 

WWW-selaimen kautta tapahtuva hallinnointi. 

 

Tekstipohjainen käyttöliittymä on täysin mahdollinen vaihtoehto komentotulkille 

toteutettavaksi. Avoimeen lähdekoodiin perustuva OpenWRT-käyttöjärjestelmä 

mahdollistaa laajan kehitysyhteisön, jos ohjelmistoa mahdollisesti halutaan jatko-

kehittää. Ottaen huomioon täystoimintaisen käyttöliittymän suunnitteluun ja kehit-

tämiseen vaadittavan työmäärän sekä kompetenssin on työn toteuttaminen järke-

vintä toteuttaa suuremmassa kehittäjäympäristössä.  
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Liite A, 1 

KÄYTTÖLIITTYMÄMALLIT 

 

 
Kuva 1A. Käyttöliittymämalli, tapaus: Basic Setup / Internet Setup 
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Liite A, 2 
 

 

 

 
Kuva A2. Käyttöliittymämalli, tapaus: Basic Setup / Network Setup
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Liite A, 3 
 

 

 

 
Kuva A3. Käyttöliittymämalli, tapaus: Basic Setup / Network Setup [DHCP]
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Kuva A4. Käyttöliittymämalli, tapaus: Advanced Options / Router Status

 4



Liite A, 5 
 

 

 

 
Kuva A5. Käyttöliittymämalli, tapaus: Advanced Options / Help 
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