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schijfnamen die beginnen met /dev/
mtdblock zijn irrelevant. De appa-
raatnaam begint met /dev/sd en als 
extra hulpmiddel staat daar ook de 
grootte van het opslagmedium bij. 
In afbeelding 3 is dit /dev/sda en is 
16.0 GB de grootte.

Het USB-medium unmount je 
met: umount /dev/sda1

Uitgangspunt is dat het USB- 
medium één primaire partitie heeft. 
Een USB-stick kun je het beste met 
het EXT2 bestandssysteem format-
teren. Een USB-harddisk met het 
EXT3 bestandssysteem.

Een USB-stick formatteer je met 
het commando: mkfs.ext2 -L usb_
storage /dev/sda1

Voor een USB-harde schijf is dit: 
mkfs.ext3 -L usb_storage /dev/
sda1

mount -o bind /tmp/mnt/usb_
storage/opt /opt

mount -o bind /tmp/mnt/usb_
storage/jffs /jffs

/opt/etc/init.d/rc.unslung
start

 Listing 5.

Stap 2: configureren USB-support  
in webinterface FT
In de webinterface van FT neem je 
onder ‘USB and NAS’ en vervolgens 
onder ‘USB Support’ de instellingen 

mkdir -p /tmp/mnt/usb_storage/
opt

mount -o bind /tmp/mnt/usb_
storage/opt /opt

mkdir -p /tmp/mnt/usb_storage/
jffs

mount -o bind /tmp/mnt/usb_
storage/jffs /jffs

 Listing 7.

Nu maak je door het overnemen van 
listing 7 de directory’s aan waar Ent-
ware gebruik van gaat maken op het 
USB-medium. Daarnaast zorg je dat 
er verwijzingen zijn vanuit de root 
directory van je router naar deze 
directory’s. Vanuit de root directory 
van het USB-medium download en 
installeer je Entware op dit medium 
door de inhoud van listing 8 over te 
nemen.

De installatie van Entware is nu 
afgerond. Als er iets misgaat krijg je 
duidelijke foutmeldingen. Als het 
goed is kun je nu het commando 
‘opkg’ gebruiken.

cd /tmp/mnt/usb_storage
wget http://qnapware.zyxmon.

org/binaries-armv7/installer/
entware_install_arm.sh

chmod +x entware_install_arm.sh
./entware_install_arm.sh
rm entware_install_arm.sh

 Listing 8.

uit afbeelding 4 over. Deze afbeel-
ding betreft de instellingen van een 
werkende Entware installatie op een 
Netgear R7000 router met FT.

Bij ‘Run after mounting’ neem 
je listing 5 over en bij ‘Run before 
unmounting’ listing 6. Scroll nu naar 
de onderkant van het scherm en klik 
op ‘Save’.

/opt/etc/init.d/rc.unslung stop
umount /opt/
umount /jffs/

 Listing 6.

Stap 3: Installeren Entware  
op het USB-medium
Bij deze stap is het noodzakelijk dat 
de WAN poort van je router verbin-
ding heeft met internet. Installatie 
van Entware gebeurt via een SSH 
verbinding op de router (zie 1e deel 
stap 1).  Zorg ervoor dat het USB-me-
dium op de router aangesloten is. Als 
je de voorgaande instructies hebt 
gevolgd, dan wordt de USB-medium 
automatisch gemount. Door middel 
van het commando ‘mount’ stel je 
vast of dit gebeurd is. Er moet in de 
uitvoer die je dan krijgt een regel 
staan waarin ‘on /tmp/mnt/usb_sto-
rage’ staat. Als het USB-medium 
niet gemount is, kun je deze via de 
webinterface van FT onder ‘USB and 
NAS’  en vervolgens ‘USB Support’ 
eenvoudig mounten.

BASIS GEBRUIK
Entware werkt hetzelfde als 
een packagemanager voor Linux 
distributies. In de voorbeelden voor 
Entware-installatie onder LibreELEC 
en FT heb je al gezien dat de package-
manager van Entware hiervoor het 
commando ‘opkg’ gebruikt. Voor het 
basisgebruik van Entware zijn de vol-
gende opties van ‘opkg’ van belang:
opkg list : Geeft de pakketten 
weer die via Entware geïnstalleerd 
kunnen worden.
opkg update : Actualiseert de lijst 
met software die je via Entware kunt 
installeren.
opkg upgrade : Installeert nieuwe 
versies van de software die je via 
Entware geïnstalleerd hebt (doe dit 
altijd na een ‘opkg update’).
opkg install pakketnaam : Instal-
leert software onder Entware.
opkg remove pakketnaam : Verwij-
dert onder Entware geïnstalleerde 
software.
Opkg –help : Informatie over het 
gebruik van het ‘opkg’-commando.

Als een commando dat in een 
standaard Linux distributie normaal 
gesproken aanwezig is ontbreekt, is 
het vaak mogelijk om dit via Entware 
te installeren.

TOT SLOT
Met Entware kun je de functiona-
liteit van een Embedded system 
aanzienlijk uitbreiden. De processor-
capaciteit van deze systemen is vaak 
beperkt, waardoor het systeem door 
het installeren van (veel) software 
via Entware (merkbaar) langzamer 
kan worden. Als je bijvoorbeeld een 
webserver, PHP en database wilt 
gebruiken op je router die onder FT 
draait, kun je ook gebruik maken 
van de functionaliteit van deze 
routersoftware. Voldoet deze stan-
daard software niet, dan heb je met 
Entware de mogelijkheid om een 
systeem op basis van jouw wensen 
te configureren. 

Met Entware 
kun je de functio-
naliteit van een 
Embedded system 
aanzienlijk uit-
breiden

  Afbeelding 4: Instellingen USB support in Fresh Tomato.
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