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ZASTOSOWANIE MIKROKOMPUTERA RASPBERRY PI 3B+  

JAKO MOBILNEGO SERWERA WWW/ PHP W BIURACH MOBILNYCH,  

CAMPERACH I INNYCH POJAZDACH 

 

W artykule przedstawiono sposób wykorzystania nowoczesnego mikrokomputera do utworzenia własnego serwera stron 

www/PHP, porównanie wydajności omówionego serwera z serwerem uruchomionym na standardowym biurowym komputerze 

PC. Podjęto próbę skonfigurowania mini serwera www/PHP w taki sposób, aby był on maksymalnie mobilny przy zachowaniu 

jak największej mocy obliczeniowej. Zbadano możliwości obliczeniowe oraz sieciowe powstałego mini-serwera dla wykorzy-

stania ze stroną internetową oraz aplikacją internetową wykonującą skomplikowane operacje obliczeniowe.    

 

WSTĘP 

Ciągle rosnące koszty serwisów hostingowych zmuszają ma-
łych przedsiębiorców, posiadających własną stronę internetową do 
szukania innych rozwiązań niż opłacanie abonamentów serwisom 
hostującym. Najrozsądniejszym rozwiązaniem tego problemu wyda-
je się uruchomienie własnego serwera.  

Pojawia się dylemat, jaką platformę sprzętową wykorzystać. 
Można wykorzystać jeden z komputerów wykorzystywanych  
w biurze, natomiast powoduje to, iż musi on być ciągle zasilany i nie 
powinno się go używać do wykonywania pracy biurowej. Tracimy, 
więc możliwość pracy na jednym z komputerów a trzeba go zasilać  
i pilnować, aby nie zabrakło mu energii np. poprzez zastosowanie 
UPS.  

Alternatywnym rozwiązaniem jest wykorzystanie zakup mini-
komputera i wykorzystanie go, jako serwera www. Mikrokomputer 
ma bardzo niski pobór prądu, kosztuje tylko około 200 zł a jako 
zabezpieczenie w przypadku braku zasilania, jako zabezpieczenie 
można wykorzystać powerbank, który zasili mikrokomputer, przez 
co najmniej kilka godzin w przypadku braku zasilania z sieci [5]. 
Dodatkowo zasilanie z banku energii pozwoli na przenoszenie 
serwera bez konieczności wyłączania mikrokomputera. 

1. BADANIA WYDAJNOŚCI SERWERA OPARTEGO O 
RASPBERRY PI  – BADANIA WŁASNE 

1.1. Cel i zakres badań 

Badania zostały przeprowadzone przy pomocy mikrokomputera 
Raspberry Pi 3b a ich celem było wykonanie pomiaru wydajności 
serwera uruchomionego przy pomocy tego mikrokomputera. 

Wydajność tego serwera została porównana z wydajnością 
serwera zbudowanego przy pomocy komputera biurowego. Zakres 
badań obejmował: 
1. Zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z instalacją, konfi-

guracją i obsługą serwerów w systemie LINUX. 
2. Zapoznanie się z budową mikrokomputera Raspberry Pi 3b+ 
3. Wykonanie pomiarów wydajności serwera uruchomionego na 

Raspberry pi 
4. Analizę wyników pomiarów. 

5. Porównanie wyników z wynikami serwera standardowego kom-
putera biurowego. 

1.2. Opis mikrokomputera, na którym został uruchomiony 
serwer WWW/PHP 

Mikrokomputerem wykorzystanym do badań jest Raspberry Pi 
model 3B+ (Rysunek 1) jest to najnowsza wersja popularnego 
minikomputera Raspberry Pi. Ten model wyróżnia bardziej wydajny 
procesor Broadcom BCM2837 quad-core 64-bitowy ARM-8 Cortex-
A53 1,2 GHz. Ponadto płytka posiada 1 GB pamięci RAM, wbudo-
wany moduł Wi-Fi i Bluetooth 4.1 oraz cztery gniazda USB, 40 
GPIO, złącza na kartę micro SD, port Ethernet i cztery otwory mon-
tażowe.   

 

 
Rys. 1. Raspberry Pi 3B+ (widok z góry) 
 

Mikrokomputer posiada zarówno port Ethernet jak i moduł Wi-
Fi. Dzięki takiemu rozwiązaniu mikrokomputer może łączyć się  
z Internetem zarówno drogą kablową jak i bezprzewodową, co daje 
użytkownikowi możliwość dostosowania sposobu dostępu do sieci. 
Dzięki kompaktowym wymiarom można umieścić go niemal w do-
wolnym miejscu [4]. Nie wydaje żadnych dźwięków, więc nie powo-
duje dyskomfortu w odróżnieniu do serwerów tradycyjnych.  

Podstawowe parametry mikrokomputera zostały przedstawione 
w tabeli 1. 
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Tab. 1. Parametry techniczne mikrokomputera Raspberry Pi 3B+[9] 

 
 
Wydajność serwera uruchomianego na Raspberry Pi 3B+ zo-

stała porównana z wydajnością serwera uruchomionego na zwy-
kłym komputerze biurowym Dell OPTIPLEX 3020 (Rysunek 2). 

 
Rys. 2. Komputer Dell OPTIPLEX 3020 

 
 

Jest to przykład standardowego komputera biurowego prze-
znaczonego do pracy biurowej. Podstawowe parametry techniczne 
powyższej jednostki przedstawiono w tabeli 2. 

 
Tab. 2. Parametry techniczne Dell OPTIPLEX 3020 

L.p. Parametr  

1 Procesor Intel Core i3 4130 

2 Pamięć ram 4 GB 

3 Dysk 500 GB 

4 Karta graficzna Zintegrowana 

5 Karta sieciowa Gigabit Ethernet 

1.3. Podstawowa konfiguracja i uruchomienie serwera na 
Raspberry Pi 3B+ 

Konfiguracja serwera na urządzeniu Raspberry Pi jest niezwy-
kle prosta i ogranicza się do wpisania kilku komend w konsolę 
urządzenia [8]. Najpierw jednak należy wybrać tryb serwera najbar-
dziej dopasowany do posiadanego sprzętu. W tym przypadku wyko-
rzystany zostanie mały, niewymagający i „lekki” serwer lighttpd. 
Będzie on idealny dla mikrokomputera, ponieważ, nie wymaga 
dużej mocy obliczeniowej. Dlatego też nie został wykorzystany 
najpopularniejszy serwer linuxowy Apache. 

Aby rozpocząć instalację naszego serwera w konsolę mikro-
komputera należy wpisać komendę: 

 
sudo apt-get install lighttpd php5-cgi (1) 

 
Po kilku minutach instalacji użytkownik otrzymuje informację  

o pomyślnym zakończeniu procesu instalacji i konieczności zrestar-
towania komputera w celu dokonania ostatnich zmian. Ponowne 
uruchomienie mikrokomputera można zrealizować przy pomocy 
menu start systemu lub wpisując w konsolę następującą komendę:  

 
sudo reboot (2) 

 
Po ponownym włączeniu się mikrokomputera jest on gotowy do 

kolejnych etapów konfiguracji. Kolejnym krokiem jest edycja para-
metrów startowych serwera. Aby tego dokonać otwieramy plik inicja-
lizacyjny serwera php.ini. 

 
sudo nano /etc/php5/cgi/php.ini (3) 

 
Pojawi się ponadprzeciętnie obszerny plik, na końcu, którego 

należy dopisać następujący wiersz: 
 

cgi.fix_pathinfo=1 (4) 
 
Aby nowo utworzony serwer posiadał obsługę FastCGI w kon-

solę mikrokomputera należy wpisać [7]: 
 

sudo lighttpd-enable-mod fastcgi (5) 
 

Kolejną czynnością jest modyfikacja pliku lighttpd.conf. Aby go 
otworzyć w konsolę należy wpisać: 

 
sudo etc/lighttpd/lighttpd.conf (6) 

 
Pojawi się zawartość pliku, na końcu, którego należy dopisać 

polecenie obsługi funkcji FastCGI przez nowo uruchomiony serwer. 
Należy zwrócić uwagę, aby dopisać poniższą zawartość na końcu 
pliku gdyż ma to wpływ na poprawną obsługę FastGCI [6].  

fastcgi.server = (  „.php” => (( 
„bin-path” => „usr/bin/php5-cgi”, 
„socket” => „/tmp/php.socket”))) 

(7) 
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To właściwie koniec konfiguracji i pozostaje tylko zresetowanie 
serwera w celu zapisania wszystkich dokonanych zmian przy po-
mocy komendy: 

 
sudo /etc/init.d/lighttpd restart (8) 

 
Nastąpi ponowne uruchomienie serwera. Serwer jest już skon-

figurowany, uruchomiony i gotowy do działania. Aby być pewnym 
działania nowo powstałego serwera należy wpisać w pole wyszuki-
wania przeglądarki internetowej adres IP mikrokomputera. Powinna 
sią pokazać następująca treść: 

 

 
Rys. 3. Zawartość strony testowej nowopowstałego serwera 

 
Wszystkie pliki, jakie hostuje nowo powstały serwer znajdują 

się w folderze /var/www i wszystkie pliki, jakie znajdą się w tym 
folderze zostaną udostępnione przez serwer.  

1.4. Opis stanowiska pomiarowego 

Po poprawnym uruchomieniu i skonfigurowaniu serwera nade-
szła pora na zmierzenie wydajności nowopowstałego serwera  
i porównaniu wyników z wydajnością identycznego serwera uru-
chomionego na komputerze biurowym. 

Badanie jest kilku etapowe. Pierwszy etap zakłada zmierzenie 
czasu dostępu do statycznej strony internetowej bez animacji przy 
jednym kliencie i przy dziesięciu klientach połączonych jednocze-

śnie. Identyczne pomiary zostaną wykonane na serwerze urucho-
mionym na komputerze biurowym. 

Kolejny etap podobnie jak poprzedni polega na zmierzeniu 
czasu dostępu do strony internetowej z kilkoma animacjami przy 
jednym kliencie i przy dziesięciu klientach połączonych jednocze-
śnie. Identyczne pomiary zostaną wykonane na serwerze urucho-
mionym na komputerze biurowym. 

Ostatnim etapem badania było zmierzenie czasu działania apli-
kacji internetowej wykonującej szereg skomplikowanych operacji 
obliczeniowych od momentu wciśnięcia przycisku rozpoczynającego 
cykl do wyświetlenia ostatecznego wyniku.  

Wyniki podane w formie wykresu (Rysunek 5) stanowią warto-
ści uśrednione z pięćdziesięciu prób wykonanych w takich samach 
warunkach w wykorzystaniem identycznej sieci i takich samych 
klientów. Klientów stanowiły komputery z pracowni komputerowej  
o identycznych parametrach z dostępem do Internetu (Rysunek 4). 
Serwer został umieszczony w innej sieci tak, aby zobrazować do-
stęp standardowego klienta poprzez sieć [1]. 

 

 
Rys. 4. Pracownia wykorzystywana podczas badań  
 

Strony oraz aplikacje internetowe zostały specjalnie zaprojek-
towane tak, aby zobrazować standardowe użytkowanie serwera 
przez klientów oraz aby sprawdzić maksymalne możliwości oblicze-
niowe mikrokomputera. 

Badania miały odpowiedzieć na pytanie czy mikrokomputer 
może udźwignąć serwer firmowy i do jakiego typu stron można go 
wykorzystać. 
 

 
Rys. 5. Wartość średnia czasu dostępu w zależności od hostowanej strony i użytego serwera 
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1.5. Wyniki badań (Wnioski) 

Analiza wyników badania pozwala jednoznacznie stwierdzić, iż 
mikrokomputer Raspberry Pi jest w stanie pełnić rolę serwera www 
małej firmy. Wyniki pomiarów przedstawione na wykresie (Rysunek 
5) pokazują, że w przypadku prostych stron internetowych z nie-
wielką ilością animacji mikrokomputer wcale nie ustępuje swoimi 
osiągami komputerowi biurowemu i czasy dostępu obydwu serwe-
rów są niemal identyczne.  

 Nawet w przypadku rozbudowanych aplikacji internetowych 
wykonujących skomplikowane obliczenia, mikrokontroler nie ustępu-
je znacznie serwerowi uruchomionemu na komputerze biurowym, 
co można zauważyć na wykresie (Rysunek 5). Możliwe jest, więc 
stworzenie w pełni mobilnego i odpornego na zaniki napięcia serwe-
ra zdolnego udostępniać stronę małej firmy. W połączeniu z Interne-
tem mobilnym 3G lub LTE można umieścić serwer www w każdym 
miejscu [3], przenieść go w inne miejsce bez konieczności przepi-
nania kabli i tym podobnych operacji. Niezwykłą zaletą serwera 
opartego o Raspberry pi jest to, iż uruchamia się on zaraz po starcie 
systemu. Nie ma, więc potrzeby ponownych konfiguracji w przypad-
ku braku zasilania lub celowego restartu urządzenia. Jest to nie-
zwykłe udogodnienie dla wszystkich tych, którzy nie są specjalistami 
od serwerów www. W przypadku zaniku zasilania nie trzeba robić 
nic poza przywróceniem zasilania. Po ponownym uruchomieniu 
urządzenia serwer włączy się samoistnie bez niczyjej ingerencji [2]. 

Prostota i tylko jednorazowa konfiguracja to nie jedyne zalety 
użycia mikrokomputera Raspberry Pi w roli serwera www. Dodatko-
wą zaletą jest niewątpliwie bardzo niski koszt zakupu mikrokompu-
tera (na dzień 10.10.2017 r. jego cena wynosi ok. 170 zł), natomiast 
komputer biurowy to wydatek rzędu 2-3 tysięcy złotych. Zarówno 
system operacyjny jak i oprogramowanie serwera są darmowe, więc 
nie trzeba na nie kupować licencji lub opłacać abonamentu. 
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9. Nota katalogowa mikrokomputera Raspberry Pi 3B+ 

Use of the Raspberry Pi 3B + microprocessor as a mobile 
www server/ php in mobile offices, camper and other vehicles  

The article presents how to use a modern microcomputer 

to create your own web server / PHP, comparing the perfor-

mance of the server with a server running on a standard 

office PC. An attempt has been made to configure the mini 

web / PHP server to be as mobile as possible with maximum 

computing power. The computational and network capabili-

ties of the resulting mini-server were investigated for use 

with a web site and a web application that performed com-

plex computational operations. 
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