
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

          ВИПУСКНА РОБОТА 
 
 

на тему: 
 
 
 
 

«Побудова захищеної Wi-Fi мережі з 

застосуванням Radius сервера» 

 
 
 
 
 
 

 

Завідувач кафедрою Довбиш А.С. 
 
 

 

Керівник роботи Кальченко В.В. 
 
 

 

Студент групи КБ-61 Красніков А.С. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

СУМИ 2020 



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК 

 

 

Затверджую___________ 
 

Зав. кафедрою Довбиш А.С. 
 

“_____” ____________2020р. 
 
 
 

ЗАВДАННЯ 
 

до випускної роботи 
 

Студента четвертого курсу, групи КБ-61 Краснікова А.С. 
 

спеціальності “Кібербезпека” денної форми навчання. 
 
 

 

Тема: “ Побудова захищеної Wi-Fi мережі з застосуванням 

Radius сервера ” 

 

 

Затверджена наказом по СумДУ 
 

№________ от ___________2020р. 
 
 

 

Зміст пояснювальної записки: 1) аналіз предметної області та 

постановка задачі; 2) Налаштування пристроїв та Radius-серверу; 3) Робота 

Radius-серверу з БД та розробка скрипту для спрощення роботи  

 

 

Дата видачі завдання “_____”____________20___р. 
 

Керівник випускної роботи                                  Кальченко В.В. 
 

Завдання приняв до виконання ____________  Красніков А.С. 



3 
 

 

РЕФЕРАТ 
 
 

 

Записка: 31 стoр., 28 рис., 1 додаток, 9 джерел. 
 

 

Об’єкт дослідження — технології захисту мереж Інтернет за 

допомогою  Radius-серверу.  

 

Мета роботи — спрощення контролю за захищеними бездротовими 

пристроями та посилення їх безпеки.  

 

Методи дослідження — методи та технології захисту захищених 

мереж з використанням Radius-серверу. 

 

Результати — Створено покрокову інструкцію для налаштування 

захищеної мережі з Radius-сервером та скрипти для роботи з базою даних. 

 

 

ВІРТУАЛЬНА МАШИНА, KALI LINUX, RADIUS-SERVER, ЗАХИЩЕНА 

МЕРЕЖА, BASH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ЗМІСТ 

ВСТУП ................................................................................................................. 5 

1 ОГЛЯД ВІДОМИХ РІШЕНЬ......................................................................... 8 

1.1 АПАРАТНІ ПРИСТРОЇ ......................................................................................... 8 
1.2 ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ............................................................................ 10 
1.3 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ...................................................................................... 10 

2 НАЛАШТУВАННЯ RADIUS СЕРВЕРУ ................................................... 12 

2.1 НАЛАШТУВАННЯ БЕЗДРОТОВОГО МАРШРУТИЗАТОРА ...................................... 12 
2.2 ВСТАНОВЛЕННЯ LINUX ТА НАЛАШТУВАННЯ RADIUS-СЕРВЕРУ........................ 14 
2.3 ПЕРЕВІРКА НАЛАШТУВАНЬ. ............................................................................ 18 

3 ПОЄДНАННЯ RADIUS З БАЗОЮ ДАНИХ .............................................. 20 

3.1 РОБОТА З БАЗОЮ ДАНИХ ................................................................................. 20 
3.2 СТВОРЕННЯ СКРИПТУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СТРОК ЗАПИТУ ДО БД ...................... 22 
3.3 ПЕРЕВІРКА РОБОТИ СКРИПТА, БАЗИ ДАНИХ ТА СЕРВЕРУ .................................. 23 

ВИСНОВОК ...................................................................................................... 26 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ................................................................................. 27 

ДОДАТОК А...................................................................................................... 28 



5 
 

ВСТУП 

В сучасному світі неможливо обійтись без мережі Інтернет. Усі сфери 

так чи інакше зв’язані з Інтернет. Важко привести приклад компанії, що 

ефективно працює без будь якого доступу до Інтернету. Саме тому 

організація доступу до мережі є одним із основних заходів при обладнанні 

нового офісу або робочого місця. 

Існує декілька видів під’эднання персональних комп’ютерів (надалі 

ПК) до мережі:   ̓ 

 Дротове підключення (за допомогою кабелів, що з’єднуються з 

комутаторами, маршрутизаторами або іншими ПК). 

 Бездротове підключення (за допомогою бездротових роутерів). 

У зв’язку з переходом компаній на мобільні аналоги ПК, такі як 

планшети, ноутбуки та інші, для більш зручної роботи все частіше почали 

використовувати бездротові мережі для доступу до Інтернету. Адже завдяки 

цьому не потрібно прокладати кабелі в приміщені та робити додатковий 

ремонт для їх приховування у стінах або стелі, зменшується кількість 

кабелів, що можуть заважати звичайній роботі, створюючи незручності, 

кабелі також можуть становити пожежну небезпеку, адже при горінні 

неякісні кабелі виділяють токсичний газ, що є небезпечним для людини та 

може стати причиною удушення. 

Хоча бездротові мережі мають багато переваг, вони також мають і вади. 

На відміну від дротових мереж, у яких підключитися до мережі можна тільки 

кабелем до комутатору або маршрутизатору, в бездротових мережах 

підключення відбувається бездротово, тобто існує можливість 

несанкціонованого під’єднання до точки доступу до мережі компанії. 

Для захисту бездротових мереж зазвичай використовують: 

 Приховування імені точки доступу (SSID точки доступу не 

буде відображатися на інших пристроях, хоча перехоплюючи 

пакети даних все одно можна її знайти). 
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 Фільтрація MAC-адрес (таким чином можна обмежити доступ 

до мережі, позначивши дозволені MAC-адреси. Однак 

перехопивши пакети даних мережі зловмисник може змінити 

MAC-адресу свого адаптеру на адресу одного з авторизованих 

користувачів та отримати доступ до мережі). 

 Використання шифрування. 

o WEP - застаріла технологія захисту бездротової мережі, що 

має короткий секретний ключ та вразливості. Є ненадійним 

захистом мережі. 

o WPA/WPA2 - алгоритми захисту бездротової мережі що 

прийшли на заміну WEP. Використовують пароль до точки 

доступу та шифрування TKIP та AES. 

o WPA/WPA2 Enterprise - алгоритм захисту бездротової 

мережі, що використовує Radius-сервер для авторизації 

замість звичайного паролю. 

Розглянемо різницю між технологіями WPA\WPA2 та WPA/WPA2 

Enterprise. 

Для доступу до мережі з захистом WPA\WPA2 необхідно знати лише 

пароль від точки доступу, та SSID у разі його приховування. Даний захист 

зручний для невеликих мереж, наприклад, домашньої, але для компаній 

існують деякі незручності: для надійності потрібно змінювати пароль через 

деякий час, усім співробітникам необхідно буде повідомити новий пароль; 

додаткові необхідні дії у разі звільнення співробітника, адже він має доступ 

до мережі - тому знову необхідно змінювати пароль. 

Технологія WPA/WPA2 Enterprise вирішує дану проблему, адже 

завдяки AAA-протоколу (authentication, authorization, accounting) на Radius-

сервері відбувається перевірка користувача мережі, і якщо такий користувач 

існує в базі даних серверу, то йому надається доступ до мережі. Залишається 

питання вибору та налаштування Radius-серверу  
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Мета даної роботи обрати найбільш підходящий Radius-сервер, 

налаштувати його для роботи з бездротовим маршрутизатором та побудувати 

Wi-Fi мережу на його основі.  
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1 ОГЛЯД ВІДОМИХ РІШЕНЬ 

1.1 Апаратні пристрої 

Radius-сервер (remote authentication dial-in user service) - це сервер з 

роллю AAA - автентифікації, авторизації та обліку сервісів, що проводить 

перевірку наявності користувача мережі у базі даних серверу, а також 

дозволяє додавати нових користувачів та видаляти вже існуючих. 

Існують пристрої, в яких вбудована роль ААА, тому немає необхідності 

додатково встановлювати програмне забезпечення або мати додатковий 

сервер. Необхідно налаштувати сервіс та додати до бази даних нових 

користувачів мережі та вказати IP-адресу бездротового маршрутизатора. На 

wi-fi роутері необхідно вказати IP-адресу Radius-серверу та секретний ключ. 

Цей ключ є мірою безпеки проти підробки серверу, коли зловмисник може 

його підмінити та мати доступ до усієї інформації, що рухається мережею. 

Одним із прикладів апаратних Radius-серверів є «Vantage RADIUS 50 

EE”, що використовується для невеликих офісів, він має влаштовану базу 

даних на 200 користувачів та може автентифікувати одночасно до 50 

користувачів. Також містить: 

 Стандарт 802.1х та протоколи EAP-MD5, PEAP, WPA-PEAP. 

 Вбудований сервер генерації, зберігання та видачі сертифікатів 

(Certificate authority) без використання комерційних служб. 

 Вбудований сервер DHCP. 

 Може збирати білінгову інформацію для подальшої її обробки 

зовнішньою білінгвою системою в режимі реального часу або 

оффлайн. 

 Збір логів та зберігання параметрів сеансів зв’язку з 

автоматичною архівацією протоколами SysLog та TFTP. 

Іншим апаратним засобом є «DRS-200». Його характеристики: 

 Стандарт 802.1х та протоколи EAP-MD5 та EAP-TLS. 

 Управління до 200 користувачами. 
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 Резервна конфігурація. 

 Звіт о користувачах, що працюють онлайн та звіт статистики 

системи. 

 Web-інтерфейс налаштування. 

Розглянемо ціни на дані пристрої: 

Vantage RADIUS 50 EE коштує 1150$.  

Ціна на DRS-200  набагато менша, однак його випуск завершився та 

дістати його наразі складно.  

Тепер перейдемо до розгляду програмних продуктів RADIUS для 

серверів. 
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1.2 Програмне забезпечення 

Так як Radius-сервер має безперебійно обслуговувати мережу, 

рішенням може бути справжній сервер з встановленою роллю ААА, або 

постійно увімкнений ПК зі встановленим програмним забезпеченням для 

ААА. 

WinRadius - Radius-сервер для ПК та серверів, що має низьку ціну та 

не потребує додаткових пристроїв. Є достатньо малою та швидкою 

програмою. Однак при цьому існують незручності при налаштуванні мережі 

та малий функціонал. Для компанії з 50-80 чоловік не має зручних та гнучких 

інструментів для роботи, при цьому користувачі інколи стикалися з 

незрозумілими проблемами доступу навіть при правильному налаштуванні 

мережі. 

OpenRadius - програма для Radius-серверу, що має широкий 

функціонал та можливості, досить гнучкий інструментарій, але при цьому 

має високу складність налаштування. Даний програмний продукт більш 

підходить професіоналам, що добре знають кожен сегмент налаштувань та 

можуть вижати весь потенціал. Для інших користувачів програмного 

продукту це більше вада, аніж користь. 

FreeRadius - програмній продукт, що є альтернативою іншим 

комерційним  Radius-серверам. Має високу гнучкість та функціонал, 

модульність, підтримує усі сучасні EAP-автентифікаційні типи, має 

підтримку LDAP, MySQL, PostgreSQL, Oracle та багато інших баз даних. При 

цьому є програмою з відкритим кодом та вільним користуванням. 

1.3 Постановка задачі 

Виходячи з аналізу відомих рішень можемо обрати Radius-сервер для 

його налаштування та створення мережі на його основі. Апаратні пристрої 

хоча й швидше працюють, але поступаються у функціонуванні та мають 

високу ціну. Питання ціни також стосується й окремого серверу. Рішенням 

даної проблеми може бути встановлення безкоштовного програмного 
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продукту на персональний комп’ютер. У якості операційної системи 

використаємо Linux, що уде встановлено на віртуальну машину Hyper-V. 

Отже, маємо таку задачу: 

 Налаштувати бездротовий роутер для роботи з протоколом ААА. 

 Встановити Linux на віртуальній машині Hyper-V. 

 Завантажити та налаштувати Radius-сервер FreeRadius. 

 Приєднати Radius-сервер та бездротовий роутер. 

 Перевірити роботу на декількох пристроях. 
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2 НАЛАШТУВАННЯ RADIUS СЕРВЕРУ 

2.1 Налаштування бездротового маршрутизатора 

Для початку розглянемо бездротовий маршрутизатор. Даний Wi-fi 

роутер компанії TP-Link N300 моделі TL-WR841N v14. Дана версія 

прошивки має підтримку Radius-серверу, якщо такий функціонал 

недоступний, то необхідно перепрошити до більш нової версії або замінити 

пристрій. 

Першим кроком буде вимкнення WPS (технологія для швидкого 

додавання нових пристроїв у мережу, неможливо використовувати з 

технологіями WEP та WPA/WPA2 Enterprise) 

 

Рис 2.1.1 - Відключення WPS 

 

 Наступним кроком буде фіксування IP-адреси віртуального серверу за 

його МАС-адресою. Таким чином у серверу гарантовано буде задана адреса. 

Потім задану МАС-адресу потрібно буде вести у налаштуваннях мережу 

віртуальної машини Hyper-V. 
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Рис 2.1.2 - Встановлення відповідності МАС та ІР адрес 

 

Рис 2.1.3 - Таблиця зарезервованих адрес 

 

В нашому випадку ми прив’язали МАС-адресу 00:15:5D:38:01:02 до IP-

адреси 192.168.1.2. Також слід врахувати, що дана адреса повинна входити 

до підмережі адрес нашого маршрутизатора. 

 Далі налаштовуємо захист бездротової мережі за допомогою Radius-

серверу.  

 

Рис 2.1.4 - Налаштування WPA/WPA2 - Enterprise 
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 Обираємо ІР-адресу, що буде задана серdеру (в нашому випадку 

192.168.1.2) та секретне слово (тут “testsecret”). На цьому налаштування 

маршрутизатора може бути завершена. 

2.2 Встановлення Linux та налаштування Radius-серверу 

Перейдемо до створення віртуального серверу. Спочатку встановимо 

Hyper-V. На Windows 10 дана програма встановлена (але якщо версія 

операційної системи Pro, корпоративна, або для навчальних закладів). 

Для увімкнення Hyper-V необхідно увести команду в powershell від 

імені адміністратора: 

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All 

 Далі при перезавантажені системи матимемо доступ до програми. 

 

Рис 2.2.1 - Hyper-V сервіс 
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Наступним кроком завантажуємо образ операційної системи Linux для 

її встановлення на віртуальну машину. Далі «Новий» - «Віртуальна машина», 

та слідкуючи інструкціям створюємо нову віртуальну машину з потрібними 

нам параметрами. Обираємо запускаємий образ - образ операційної системи 

для встановлення.  

 

Рис 2.2.2 - Приклад налаштувань віртуальної машини 

 

Запускаємо віртуальну машину та встановлюємо ОС Linux. В нашому 

випадку ми встановлюємо Kali Linux. 

 

Рис 2.2.3 - Вигляд вікна віртуальної машини при запуску 
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 За цим слідує встановлення та налаштування Radius-серверу. 

Відкриваємо термінал та вводимо команду: 

 

Рис 2.2.4 - Команда встановлення програми 

 

 Далі заходимо у режим root щоб мати можливість переглядати та 

змінювати захищені файли. Команда: su root. 

 Далі через команду nano шлях_до_файлу редактуємо файл 

/etc/freeradius/3.0/proxy.conf та додаємо в кінець файлу наступні строки: 

 

Рис 2.2.5- Додавання нового домену 

Це створить новий домен, що буде стандартним для усіх подальших 

підключень.  

Далі змінюємо інший файл тією ж командою, як попередній. Файл 

/etc/freeradius/3.0/clients.conf. Дописуємо наступні рядки: 

 

Рис 2.2.6 - Додавання нового клієнту (Точки доступу) 

 

 ipaddr - адреса wi-fi роутера, secret - секретна фраза, що була введена 

при налаштуванні маршрутизатора. Цими рядками ми прив’язали наш 

віртуальний сервер з RADIUS до нашого бездротового маршрутизатора. 
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Залишається додати користувачів. Один з способів - додати рядки до файлу 

програми /etc/freeradius/3.0/users. Додавання відбувається наступним чином: 

 

Рис 2.2.7 - Додавання нового користувача мережі 

 

 Де testuser - 17м.’я користувача,  testpasswd - його пароль. 

Після цих дій можна перезапустити сервер. 

 

Рис 2.2.8 - Команди редагування файлів та перезапуску серверу 
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2.3 Перевірка налаштувань. 

Якщо перелічені дії були виконані без помилок, то маємо отримати 

налаштовану точку доступу з перевіркою користувачів за допомогою Radius-

серверу. Спробуємо приєднатися до мережі через смартфон та ПК. 

 

Рис 2.3.1 - Вигляд вікна підключення до мережі через ПК 

 

В результаті було приєднано до мережі з radius-сервером. Такий же 

результат ми отримали при спробі приєднатися зі смартфону. 
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Рис 2.3.2 - Приєднання до мережі через смартфон 

 

 

Рис 2.3.3 - Результат приєднання 
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3 ПОЄДНАННЯ RADIUS З БАЗОЮ ДАНИХ 

3.1 Робота з базою даних 

Попередніх налаштувань вистачить для роботи з користувачами через 

додавання/зміну/видалення записів з файлу користувачів, однак це досить 

незручно. Наступним кроком буде створення бази даних діалекту MySQL та 

налаштування її для роботи з даними клієнтів Radius-серверу. 

Для початку потрібно встановити MySQL, однак на Kali Linux вона вже 

передвстановлена. На різних операційних системах команди для 

встановлення можуть відрізнятися.  

Почнемо з запуску сервісу та його увімкнення як постійного. 

 

Рис 3.1.1 - Запуск бази даних MySQL 

Далі необхідно зайти в БД командою “mysql -uroot -p”, створити 

користувача та саму базу даних. 

 

Рис 3.1.2 - Створення користувача ти БД 

 Вийти з режиму БД можна увівши команду “exit”. Для збереження 

інформації необхідно створити таблиці. FreeRadius надає скрипти для 

швидкого створення усіх потрібних таблиць, що зберігаються у файлах 

schema.sql та setup.sql. Зчитаємо файли та переправимо потік у БД, 

скориставшись створеним раніше користувачем. 

Рис 3.1.3 - Створення стандартних таблиць Radius-сервера 
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Так як таблиці готові, можна їх заповнити даними клієнта (роутера, 

що буде зв’язуватись з сервером) та користувачем, що буде мати доступ до 

мережі. Заповнення таблиць даними показано на наступних рисунках. 

  

Рис 3.1.4 - Додавання запису клієнта (роутера) 

 

Рис 3.1.5 - Додавання запису користувача 

 

Рис 3.1.6 - Додавання запису групи користувача 

Наступним кроком буде редагування файлу налаштувань для вибору 

мови діалекту та основної необхідної для роботи інформації. Редагуємо файл 

командою “vim /etc/freeradius/3.0/mods-available/sql” (для 

виходу з vim необхідно ввести “:wq” та натиснути “enter”). Саме в ньому 

зберігаються основні налаштування для роботи з БД. Необхідно 

розкоментувати (видалити символ “#”) та змінити наступні рядки: 

dialect = “mysql” 

driver = “rlm_sql_mysql” 

server = “localhost” 

port = 3306 

login = “root” 
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password = “SomeSecretPassword” 

radius_db = “radiusDB” 

read_clients = yes 

 

Тут логін, пароль та радіус БД встановлюємо відповідно до 

встановлених нами раніше при створенні користувача для БД. Таким чином 

основні налаштування встановлено, залишилось вказати серверу працювати 

не з файлом з користувачами, а зі створеною нами БД. Для цього необхідно 

створити посилання на щойно відредагований файл в іншу директорію. 

 

Рис 3.1.7 - Створення посилання на файл налаштувань для роботи з БД 

Налаштування БД для роботи з Radius-сервером завершено. Для 

маніпулювання з даними користувачів мережі тепер можна використовувати 

базу даних. Проте залишаються незручності через великі строки запиту до 

БД для створення нових строк. Для вирішення даної задачі напишемо скрипт, 

що буде приймати дані та автоматично формувати строки запиту а основі 

наших даних. 

 

3.2 Створення скрипту для формування строк запиту до БД 

Для початку створимо порожній файл та заповнимо його кодом. 

 

Рис 3.2.1 - Створення файлу скрипта 

Весь код буде викладено в додатку А. Складається скрипт з блоків, що 

відповідають кожен за свою дії. При запуску, якщо не буде надано 

аргументів, скрипт покаже інформацію про його основні дії та аргументи, що 

приймає та з якими працює. Виконувані дії:  
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 Створення нових користувачів. Активується аргументом “-

addUser”. Запитує ім’я нового користувача, перевіряє його 

відсутність у базі. Якщо відсутній, то запитує для нього пароль та 

додає строку, інакше  повідомляє, що такий користувач уже існує 

та завершує роботу. 

 Відображення усіх користувачів. Для виклику потрібно додати 

аргумент “-showUsers”. Скрипт робить запит у БД та відображає 

список з імен усіх користувачів. 

 Зміна паролю для користувача. Викликається з аргументом “-

changeUser”. Скрипт запитує ім’я користувача для зміни паролю, 

якщо такий існує, то запитує новий пароль та змінює його, інакше 

- виводить повідомлення про помилку. 

 Видалення користувача. Аргумент для цього блоку “-

deleteUser”. Запитується ім’я користувача для видалення, 

відбувається його пошук в базі, та, у разі його існування, його 

видалення.  

 Робота з іншими налаштуваннями БД. Якщо вказати після 

звичайних аргументів “-f” та наступним повний шлях до файлу, 

то скрипт використає його як файл конфігурації та візьме з нього 

параметри user, password  та database, необхідні для доступу до 

базі даних. Даний блок необхідний для роботи з іншими 

створеними користувачами БД. 

 

3.3 Перевірка роботи скрипта, бази даних та серверу 

Для перевірки всіх блоків необхідно створити файл з інформацією про 

користувача БД. Для цього створимо новий файл та відредагуємо його. 

 

Рис 3.3.1 - Створення файлу для конфігурації користувача БД 
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Рис 3.3.2 - Зміст файлу конфігурації 

 Тепер перевіримо роботу модулів з заданими налаштуваннями 

користувача БД з файлу. 

 

Рис 3.3.3 - Перевірка працездатності скрипта 

Остаточним кроком перевірки працездатності системи буде спроба 

приєднатися до мережі, використовуючи створених користувачів. Для цього 

використаємо смартфон та введемо дані користувачів. 
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Рис 3.3.4 - Перевірка роботи мережі 

 

Рис 3.3.5 - Додаткова перевірка роботи мережі 
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ВИСНОВОК 

 У ході  роботи над дипломною практикою було проаналізовано 

предметну область, поставлено задачу, мету та знайдено відомі рішення для 

створення мереж на основі Radius-серверу. Після аналізу було обрано 

найкращий варіант для подолання незручностей у використанні вже відомих 

рішень. Для цього було налаштовано віртуальну машину, на якій далі 

запущено віртуальній сервер Kali Linux та встановлено FreeRadius. Даний 

продукт дозволяє позбутися незручностей захищених мереж у великих 

компанія. Його було налаштовано та прив’язано до бездротового 

маршрутизатора. Для подолання незручностей у його використанні через 

файл сервер був підключений до бази даних MySQL, а для облегшення 

роботи з запитами до бази даних було створено скрипт для їх автоматичного 

запису а основі даних від користувача. 

 Таким чином було створено дешеву систему для контролю даних 

користувачів мережі, вільного їх додавання, видалення та зміни, що й було 

потрібно для вирішення основної проблеми. 
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ДОДАТОК А 

В даному додатку наведено повний код скрипту для створення строк-

запитів до бази даних. Мова програмування скрипту - bash. 

#!/bin/bash 

 

dbUser=root 

dbPasswd=SomeSecretPassword 

db=radiusDB 

 

# При введені порожнього аргументу або рівного -help 

виводиться інформацію про скрипт 

if [ "$1" = "" ] || [ "$1" = "-help" ] 

then 

 echo "Даний скрипт створено для полегшення роботи з базою 

даних для FreeRadius" 

 echo "Команди мають вигляд radiusScript -someComand"  

 echo "Список доступних команд:" 

 echo "-addUser      створення нового користувача" 

 echo "-showUsers    виведення усіх користувачів" 

 echo "-changeUser   зміна паролю для користувача" 

 echo "-deleteUser   видаляє користувача" 

 echo "Для зміни користувача та паролю для доступу до БД 

можна скористатися прапором -f {повне_ім'я_файлу} 

       файл повинен містити ім'я користувача, пароль та ім'я 

бази даних, введені кожен з нової строки" 

 

 exit 

fi 

# Блок зміни БД 

# Перевірка на правильність аргументів 

if [ "$2" = "-f" ] && [ "$3" != "" ] 

then 

 # Перевірка на правильність данних файлу 

 numFileParam=`cat $3 | wc -l`  
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 if [ "$numFileParam" != "4" ] 

 then 

  echo "Некоректні дані файлу." 

  exit 

 fi 

 

 # Зчитування данних у змінні 

 nvar=(`cat $3`) 

 dbUser=${nvar[0]} 

 dbPasswd=${nvar[1]} 

 db=${nvar[2]} 

fi 

 

# Блок створення нових користувачів 

if [ "$1" = "-addUser" ] 

then 

 echo "Введіть логін нового користувача:" 

 read addlogin 

 

 # Код для зчитування з БД строк користувачів з іменем, 

введеним вище, та підрахунок кількості строк 

  

 usrCount=`echo "select id from radcheck where username = 

'${addlogin}';" | 

          mysql -u${dbUser} -p${dbPasswd} ${db} | wc -l` 

 

 # Якщо строк більше одної, значить користувач вже існує, 

повідомляється про це та завершується роботу скрипта 

 

 if [ ${usrCount} -gt 1 ] 

 then 

  echo -e "\033[0;31mКористувач з таким іменем вже 

існує.\033[0m" 

  exit 

 fi 
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 echo "Введіть пароль користувача:" 

 read addpasswd 

 

 # Вставка строки до БД з логіном та паролем для користувача 

 echo "insert into radcheck (username, attribute, op, value)  

       values('${addlogin}', 'Cleartext-Password', ':=', 

'${addpasswd}');" | 

       mysql -u${dbUser} -p${dbPasswd} ${db} 

 

 echo -e "\033[0;32mВиконано\033[0m" 

# Блок відображення усіх користувачів 

elif [ "$1" = "-showUsers" ] 

then 

 echo "Список користувачів:" 

 echo "select id, username from radcheck" | mysql -u${dbUser} 

-p${dbPasswd} ${db} 

 

# Блок видалення користувачів 

elif [ "$1" = "-deleteUser" ] 

then 

 echo "Введіть логін користувача для видалення:" 

 read remlogin 

 

 # Якщо повертаємих строк менше 2, то користувача не знайдено 

 

 usrCount=`echo "select id from radcheck where username = 

'${remlogin}';" | 

          mysql -u${dbUser} -p${dbPasswd} ${db} | wc -l` 

  

 if [ ${usrCount} -lt 2 ] 

 then 

  echo -e "\033[0;31mКористувача з таким іменем не 

існує.\033[0m" 

  exit 

 fi 
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 # Видалення строк з БД 

 echo "delete from radcheck where username = '${remlogin}';" 

| 

  mysql -u${dbUser} -p${dbPasswd} ${db} 

 echo -e "\033[0;32mВиконано\033[0m" 

  

# Блок зміни паролю для користувачів 

elif [ "$1" = "-changeUser" ] 

then 

 echo "Введіть логін користувача для зміни паролю:" 

 read chnglogin 

 

 # Якщо повертаємих строк менше 2, то користувача не знайдено 

 

 usrCount=`echo "select id from radcheck where username = 

'${chnglogin}';" | 

          mysql -u${dbUser} -p${dbPasswd} ${db} | wc -l` 

  

 if [ ${usrCount} -lt 2 ] 

 then 

  echo -e "\033[0;31mКористувача з таким іменем не 

існує.\033[0m" 

  exit 

 fi   

 echo "Введіть новий пароль користувача:" 

 read chngpasswd 

 

 echo "update radcheck set value = '${chngpasswd}' where 

username = '${chnglogin}';" | 

  mysql -u${dbUser} -p${dbPasswd} ${db}  

 echo -e "\033[0;32mВиконано\033[0m" 

else 

 echo "Введена команда не існує. Спробуйте ще раз або 

перегляньте довідку з -help" 

fi 
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