
Az átállás néha nem is
olyan nehéz. Különösen,
ha a Win4Linx VDS segít-
ségével Linuxot futtató
klienseken és meg tudjuk
jeleníteni a Windows
szolgáltatásait...

Win4Lin Virtual
Desktop Server (VDS;
� http://www.win4lin.com)

egy olyan kliens/szerver alapú
virtualizációs megoldás, amellyel
könnyedén és fõként fájdalommen-
tesen átállíthatunk egy szervezetet
a drága és nehezen karbantartható
Windows infrastruktúráról Linux
használatára. Hogy hogyan? Nos ez-
zel a programmal egyetlen Windows
szolgáltatásait akár több gép között
is szétoszthatjuk. Nincs szüksége vala-
mennyi felhasználónknak egy teljes
Windows telepítésre? Nem gond!
A Virtual Desktop Server (VDS) segít-
ségével akár az is megoldható, hogy
egy adott alkalmazás egy adott
linuxos géphez rendelõdjön hozzá.
Látva ezeket a lehetõségeket talán az
sem meglepõ, hogy a tapasztalatok
szerint a szervezetek a legkülönbö-
zõbb okok miatt váltanak Linuxra
a VDS segítségével.

Egy Linux kiszolgáló általában nem
igényel akkor hardveres kapacitást,
mint egy hasonló képességekkel ren-
delkezõ Windows-t futtató szerver.
Ez azt is jelenti, hogy a VDS segítségé-
vel – legalábbis egy idõre – kiszállha-
tunk abból a mókuskerékbõl, amit az
újabb és egyre erõsebb gépek vásárlá-
sa iránti igény hajt. Ez pedig már csak
azért is érdekes, mert a Vista megjele-
nésével számos szervezet lesz kény-
telen komoly pénzeket költeni gépei
lecserélésére az elkövetkezõ években.
Ha a Linuxra történõ váltásnak
a TCO-ra (Total Cost of Ownership) ki-
fejtett hatását vizsgáljuk, pro és kontra
mindenféle véleményt találhatunk.
Akármi is azonban az igazság, az tény,
hogy azok a cégek, amelyek gazdasá-
gosabbnak vélik a nyílt forrású megol-
dásokat, és az átállás mellett dönte-
nek, hamarosan szembesülnek ennek
a döntésnek a logisztikai és infrastruk-
turális következményeivel. A VDS
óriási elõnye éppen az, hogy lehetõvé
teszi az alkalmazottaknak a régi Win-
dows környezet és windowsos alkal-
mazások használatát is, miközben az
alapszoftver már lecserélõdött.
A VDS ezzel csaknem végtelen kifutási
lehetõséget biztosít a cég számára.
Ha ugyanis a funkcionalitás megõrzé-
se mellett az alapvetõ váltás már meg-
történt, a vállalat vezetése dönthet
úgy, hogy a továbbiakban is a kettõs

Linux/Windows virtualizációs rend-
szerrel folytatja az üzletmenetet,
miközben nyitva bármikor áll az
a lehetõség is, hogy a szükséges
alkalmazásokat átírják az új operációs
rendszerre, vagy kiváltják õket egy
funkcióiban hasonló nyílt forrású
megfelelõvel.
A VDS akár egyetlen alkalmazást is
képes Linux platformon megjeleníte-
ni, ami azt jelenti, hogy ha a cégnek
van egy küldetéskritikus programja,
amitõl semmiképpen nem tud
„megválni”, nem kell azt átírnia
más platformra. Az egyedi alkalma-
zásokat elindíthatjuk tehát úgy,
hogy azok azonnal az ügyfél Linuxot
futtató gépén jelenjenek meg.
Az infrastrukturális kérdések mellett
a VDS lehetõséget teremt arra is, hogy
központosítsuk a rendszerfelügyele-
tet, a szoftverfrissítéseket és a karban-
tartási feladatokat. Mivel valamennyi
kliens ugyanazt a Windows képet
használja, a kiszolgálón végzett vala-
mennyi módosítás hatása azonnal ér-
vényesül a hálózat valamennyi gépén.
A meglevõ Windows licenszeket
a vállalat tulajdonképpen változat-
lan feltételek mellett használhatja,
csak a használat módja változik.
A VDS jelentõsen eltér a piacon ma
fellelhetõ kliens/szerver alapú virtuális
géptõl (Virtual Machine; VM). A leg-
több ilyen termék egyszerûen csak
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egy képernyõt nyújt a kliens számára,
míg a VDS egy az X Windows
Systemen alapuló valódi kliens/szerver
rendszert képez. Ha az ügyfél nem tá-
mogatja az X protokollt, még mindig
lehetõségünk van olyan alternatív
display alapú megoldások haszná-
latára mint a Virtual Network
Connection vagy a tarantella.
Ez megnyitja a lehetõséget gyakor-
latilag minden olyan platform elõtt,
amelyen futtatni lehet egy viszonylag
modern webböngészõt.
A Windowst futtató rendszerek rend-
szergazdáinak napjait javarészt az
tölti ki, hogy mindenhova telepítsék
a megfelelõ foltokat és biztonsági
javításokat. Csak így kerülhetik el
az ezen a platformon általánosnak
tekinthetõ kémprogramokat és egyéb
kártevõket, amelyek rendszerint a ke-
vésbé alaposan felügyelt gépek köz-
vetítésével kerülnek be a rendszerbe.
Amint korábban említettem, a VDS
egyetlen Windows képpel mûködik,
aminek a karbantartása nem csak
nagyságrendekkel kevesebb idõt igé-
nyel, hanem nagyban egyszerûsíti is
a rendszergazda életét, hiszen a to-
vábbiakban nem kell azzal foglalkoz-
nia, hogy a javítások tovaterjedjenek
a teljes hálózati infrastruktúrán belül.
Ráadásul mivel a végfelhasználó kör-
nyezetét a központi Windows kép
beállításai, és a helyi beállítások
együttesen határozzák meg, ha
az illetõ egyszerûen kijelentkezik,
majd visszalép a rendszerbe, azzal
automatikusan „kiölt” belõle min-
den, menet közben esetleg beszi-
várgott kártékony programot.

Ügyfelek
A Win4Lin a natív Win4Lin Terminal
Services Client használatát javasolja,
amely rendelkezik minden olyan
szolgáltatással, amit egy Win4Lin kli-
ens/szerver kapcsolat egyáltalán nyúj-
tani tud. Ezzel együtt számtalan mód-
ja van annak, hogy egy VDS kiszolgá-
lóhoz kapcsolódjunk és hacsak nem
szeretnénk minden áron elkerülni va-
lamennyi a nyomtatással kapcsolatos
nehézséget, akkor gyakorlatilag
bármilyen kliensprogram megteszi.
Egy VDS kiszolgálóhoz kapcsolódha-
tunk a Telnet, az rlogin vagy az SSH
segítségével is (utóbbi esetben enge-
délyezni kell az X11 forgalom továbbí-
tását). A Telnet és az rlogin esetében

megfelelõen be kell állítanunk
a {$DISPLAY} környezeti változó érté-
két. Általánosságban a távoli bejelent-
kezés csak akkor járható út, ha olyan
megfelelõ sebességû hálózati infrast-
ruktúra áll rendelkezésre, mint ami-
lyen például egy helyi LAN. A WAN
illetve a fogyasztói kategóriába tartozó
nagy sebességû hálózati kapcsolatok
általában nem nyújtanak kellõen nagy
sávszélességet ezekhez a módszerek-
hez. Ugyanakkor kialakíthatunk kap-
csolatokat RealVNCkliens, NoMachine
ügyfél, vagy a Tarantella nevû csomag
segítségével is.
Röviden talán azt lehetne mondani,
hogy aki nem volt képes egy VDS
kiszolgálóhoz kapcsolódni, az nem
próbálta eléggé.

Licenszfeltételek
Egy alaplicensz 25 munkaállomáshoz
2500 dollárba kerül. Ezt aztán külön-
bözõ lépésekben, különbözõ feltéte-
lekkel egészíthetjük úgy, hogy végül
egy VDS szerver akár 1000 felhaszná-
lót is kiszolgálhat. Ehhez persze egy
kellõen erõs gép is kell, hiszen 1000
felhasználó már valóságos tömeg.
Fontos hangsúlyozni, hogy a fenti
adatok a VDS licenszére vonatkoznak,
és nem a Windows operációs rend-
szer használatának jogára. A VDS-t
használó szervezeteknek rendelkezni-
ük kell a szükséges számú Windows
licensszel, és természetesen a Micro-
soft által támasztott felhasználási
kritériumok is érvényben maradnak.
Ugyanakkor a jelenlegi gyakorlat
azt mutatja, hogy a szervezetek
fölhasználhatják a már megvásárolt
Windows használati jogokat.

Letöltés és telepítés
A Win4Lin VDS jelenlegi legfrissebb
változata a 3.0-ás, de már a 3.5-ös is
a bétatesztelés utolsó fázisában van,
és mire ez a cikk megjelenik, már
valószínûleg el is készül. Mi mindazo-
náltal a cikk írásakor stabil 3.0-ás vál-
tozatot használtuk, hiszen nem láttuk
különösebb értelmét annak, hogy
„mozgó célpontra tüzeljünk”.
A Win4Lin Pro és VDS változatát
ugyanaz a bináris állomány tartal-
mazza, de a különbözõ licenszekkel
különbözõ funkciókat lehet aktiválni.
Van DEB és RPM csomag, valamint
32 és 64 bites változat egyaránt.
A licenszhez tartozó kódot a telepítõ-

program kéri be, majd – amint már
mondtam – ez fogja eldönteni, hogy
ami a folyamat végén a gépen keletke-
zik, az egy VDS vagy Pro változat lesz.
Talán érdemes megjegyezni, hogy
a Pro változatot magán a programon
belül nem lehet VDS-sé frissíteni,
vagyis ha van egy telepített Pro verzi-
ónk és magasabb osztályú licenszet
vásárolunk, akkor kézzel kell futtatni
az ask_license.sh szkriptet.
VDS ügyfelek léteznek Linux, Solaris
és Windows operációs rendszerhez, de
a forráskód is letölthetõ, ami azt jelen-
ti, hogy egy közepesen képzett Linux
rendszergazda gyakorlatilag bármi-
lyen platformra lefordíthatja azt.

A kiszolgáló telepítése
Mi a telepítéshez használt csomagokat
közvetlenül a Win4Lin FTP helyérõl
(� ftp.win4lin.com/pub/releases/linux/
pro/3.0/index.html) töltöttük le. Ahogy
korábban említette, léteznek 32 és 64
bites RPM, és ugyanilyen DEB csoma-
gok is. Mindenki válassza azt, amelyik
az általa használt környezetnek legin-
kább megfelel. Végsõ esetben létezik
közönséges tarlabda is, és persze
ebbõl is van 32 és 64 bites változat is.
Mi egy 1.83 GHz-es Centrino Duo core
processzorral és 1 GB memóriával
szerelt gépen próbáltuk ki a szoftvert,
amelyen egy béta állapotú Edgy Eft
futott. Ennek megfelelõen az RPM
csomagot töltöttük le. Végül aztán
kénytelenek voltunk az alaprendszert
lecserélni SUSE 10.1-re, mivel az Edgy
saját rendszermagja valahogy nem
jött ki a Win4Lin klienssel. Úgy gon-
doltuk, hogy a teszteléshez a SUSE
terjesztés is tökéletesen megfelel
majd, meg aztán eléggé izgatottak
is voltunk. Mindezt csak azért emlí-
tem meg, mert a szemfülesebb olvasók
az ábrák között böngészve több kü-
lönbözõ terjesztést fedezhetnek föl.
Nos, ez volt az oka ennek a furcsa
jelenségnek.
A win4linpro_6.3.0-07_i386.deb cso-
mag mérete mindössze 3,7 MB volt,
és egyetlen zokszó nélkül települt.
A VDS telepítési útmutatója szerint
célszerû elõször azokat a segédesz-
közöket föltelepíteni, amelyek a támo-
gatott terjesztésekhez szükségesek
és csak aztán magát a VDS-t. Ennek
pedig az az oka, hogy valamennyi
Win4Lin terjesztés tartalmaz egy spe-
ciális KQEMU modult, ami nagyban
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növeli az egész rendszer teljesítmé-
nyét. Mármost ha a tanácsnak meg-
felelõen elõre feltelepítjük azokat az
eszközöket, amelyek ennek a beüze-
meléséhez szükségesek, akkor telepí-
tésnél a folyamat gyakorlatilag látha-
tatlan módon végbemegy (1. ábra).
És ezzel el is érkeztünk ahhoz a pont-
hoz, amikor föl kell telepítenünk azt
az egyetlen Windows példányt, amivel
a rendszer mûködni fog. A próbához
egy Windows XP Home változatot
használtunk. Föltelepítettük, aztán
hagytuk, hogy letöltse a Service Pack
2-t, mielõtt létrehoztuk volna a fel-
használói fiókokat. Mindezt úgy
hajtottuk végre, hogy behelyeztük
a telepítõlemezt a meghajtóban,
aztán kiadtuk a következõ parancsot:

sudo loadwinproCD

Ha még nem telepítettük volna
a VDS licenszet, akkor a program ezen
a ponton felszólít bennünket a meg-
adására. Van ugyanakkor egy olyan
lehetõségünk is, hogy nem adunk
meg licenszet, hanem csupán folytat-
juk a telepítést. Ekkor a rendszert
14 napig ugyan díjmentesen hasz-
nálhatjuk, de a kiszolgáló egyetlen
funkciója sem lesz aktív, vagyis
gyakorlatilag egy egyfelhasználós
munkaállomás birtokába jutunk.
Amint az 1. ábrán látható a vendég-
rendszert tartalmazó adathordozót
a -r kapcsoló segítségével töltöttük

be. Ennek az az oka, hogy a tesztrend-
szerünkön már volt egy korábban te-
lepített Win4Lin Pro, a loadwinproCD
parancs pedig észrevette ezt. A -r kap-
csoló egyszerûen csak arra utasítja
a VDS-t, hogy töltse be újra a vendég-
rendszert tartalmazó médiát.
A VDS telepítése gyakorlatilag két
lépésbõl áll. Elõször a rendszergazdá-
nak be kell másolni a vendégrendszert
tartalmazó médiát a merevlemezre.
Ezt esetünkben a loadwinproCD
parancs végzi el. A következõ lépés
a Windows tényleges telepítése, amit
viszont már közönséges felhasználó-
ként végezhetünk el. A Windows tele-
pítésének és a mesterprofil létrehozá-
sának a folyamata szorosan összefügg
egymással. A mesterprofil azért lé-
nyeges, mert valamennyi további
felhasználói fiókhoz tartozó Windows
környezet ebbõl származik majd.
Ez a kitétel annyira fontos, hogy
a most következõ teljes szakaszt a fo-
lyamat megértésének fogjuk szentelni.

Profil alapú kiszolgálás
A Win4Lin VDS rendszer úgyneve-
zett profil alapú kiszolgálást végez.
Ez dióhéjban annyit tesz, hogy elõ
kell állítanunk egyetlen mesterprofilt,
amit minden felhasználó örökölni fog.
Amikor foltokat, javításokat telepí-
tünk, egyéb karbantartási feladatokat
végzünk, szoftvereket frissítünk, vagy
alkalmazásokat telepítünk, az mind-
mind kizárólag ezt a mesterprofilt

fogja érinteni. Amint rendelkezésünk-
re áll egy tökéletesen beállított mester-
profil, azt a rendszer minden egyéb
felhasználója automatikusan örökli.

A mesterprofil létrehozása
A VDS rendszert egy közönséges fel-
használói fiókba alá kell telepítenünk.
Mint minden, a teljes infrastruktúrát
érintõ döntésnél, itt is igaz, hogy ha
elõzetesen egy kicsit eltöprengünk
a dolgok mikéntjén, azzal sok-sok
késõbbi fejfájást spórolhatunk meg.
Én úgy döntöttem, hogy a mesterpro-
filt a saját felhasználói fiókomba (jdw)
fogom telepíteni. Aztán azt is elhatá-
roztam, hogy két másik felhasználói
fiókot is ki fogok szolgálni. Ezek
a jwatson és a dwatson nevet viselték.
A legtöbb szervezetnél persze ez a do-
log nem így fog mûködni, hiszen nyil-
ván van egy már mûködõ hálózati inf-
rastruktúrájuk, amelyben eleve létez-
nek a szükséges felhasználói fiókok,
ilyenkor célszerû egyetlen új fiókot
létrehozni, amely kizárólag a VDS
mesterprofilt fogja hordozni.
A mesterprofil létrehozásához elõször
is bejelentkeztem egyszerû felhasz-
nálóként, majd kiadtam a következõ
parancsokat:

sudo adduser jwatson
sudo adduser dwatson

Miután az így létrehozott két felhasz-
nálói fiókhoz a megfelelõ jelszavakat
is hozzárendeltem, készen álltak
a használatra. Most már csak azt
a bizonyos mesterprofilt kellett lét-
rehoznom. Ehhez telepítenem kell
a Windows-t, ki kell jelölnöm mester-
példánynak, majd el kell végeznem
rajta a globálisan érvényesíteni
kívánt beállításokat.
Kijelentkeztem tehát, majd újra belép-
tem, de ezúttal már a mesterprofil
hordozására szolgáló fiók (jdw) adata-
ival, majd kiadtam az installwinpro
parancsot.
Ennek a parancsnak számos kapcso-
lója van, amelyekkel részletesen
meg lehet határozni annak a virtuális
gépnek a tulajdonságait, amelyre
a Windows települ. Én ezek használa-
ta helyett egyszerûen elfogadtam
az alapértelmezéseket, ami például
azt is jelenti, hogy a lemezkép legfel-
jebb 4 GB lehet, de ez számos esetben
nem biztos, hogy elegendõ. 
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Ugyanakkor a számolásnál ne felejt-
sük el, hogy a felhasználók által
használni kívánt területet nem kell
hozzáadni a rendszer méretéhez,
a felhasználói fájlok ugyanis a Linux
fájlrendszerében tárolódnak a fel-
használó saját könyvtárában, nem
pedig a lemezképben (2. ábra).
A profil alapértelmezett neve winpro
lesz, amit szükség esetén a -d kapcso-
ló segítségével változtathatunk meg.
Ezen a ponton fontos megjegyezni,
hogy ha megváltoztatjuk a konfigurá-
ció nevét, akkor a következõ lépésben
ezt az információt exportálnunk kell
a mesterprofilba.
Azt javaslom, mindenki fogadja
meg a tanácsomat, és készítsen biz-
tonsági másolatot a képfájlról ebben
az állapotban. Szerintem egyetlen
Windows rendszertõl függni meglehe-
tõsen macerás dolog, nem gondolom,
hogy bárkinek hiányozna egy teljes
újratelepítés. 
A kép mentése amúgy rendkívül egy-
szerû, hiszen csupán a GUEST.IMG
fájlt kell átmásolnunk egy biztonságos
helyre. Ha a telepítés során mindent
az alapértelmezett értéken hagytunk,
akkor ez a fájl a /home/jdw/winpro
könyvtárban kell legyen (a felhasználó
neve természetesen változhat).
Aki pedig változtatott menet közben
a beállításokon, az nyilván emlékszik
rá, mit hol kell keresnie.
Amint a telepítéssel elkészültünk,
ki kell jelölnünk a kérdéses rendszert
mesterprofilnak. Ezt a következõ
parancs lefuttatásával tehetjük meg:

/opt/win4linpro/bin/export-
�profile <configuration name>

Ha az elõzõ lépésben megváltoztattuk
a konfiguráció nevét, akkor azt meg
kell adnunk a <configuration name>
szöveg helyén. Ha nem adunk meg
nevet, akkor a program automatiku-
san a winpro-t fogja használni.
Ilyenkor a mesterprofil kijelölésekor
egyáltalán nem kell konfigurációnevet
megadnunk.
Indítsuk el a telepített rendszert a le-
mezképbõl, és végezzük el a szüksé-
ges beállításokat. Nagyon fontos, hogy
a mesterprofil elõállításához legalább
egyszer el kell indítanunk a rendszert,
és tisztán le kell állítanunk, még akkor
is, ha semmit nem csinálunk vele.
A mesterprofil futtatásához vagy

kattintsunk a Win4Lin ikonjára az
asztalfelületen, vagy parancssorból
adjuk ki a winpro parancsot.

A lemezkép beállítása
Mivel a VDS-en keresztül kiszolgált
felhasználók minden egyes bejelent-
kezéskor megkapják a mesterkép egy
friss példányát, különösebben nagy
jelentõsége nincs annak, hogy aprólé-
kosan beállítsunk mindent. Elméleti-
leg azt is megtehetnénk, hogy ezen
a ponton teljesen kihagyjuk a felhasz-
nálói fiókok beállítását, majd késõbb

visszatérve tovább finomítjuk
a mesterkép tulajdonságait. Ugyanak-
kor van néhány olyan gyakorlati
szempont, amelyek miatt célszerû
a beállításokat most elvégezni:

• Az „ismerõs jelleg” biztosítása:
Egy szervezet általában azért vált
a VDS használatára, mert minimá-
lisra szeretné leszorítani a felhasz-
nálók rendszerre gyakorolt befo-
lyását. Éppen ezért a józan ész azt
diktálja, hogy a felhasználót már
az elsõ pillanatban is ismerõs
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2. ábra A felhasználói dokumentumok és könyvtárak a Linux fájlrendszerében tárolódnak

3. ábra Frissítsük a Windows mesterképet tetszés szerint, de ha már van egy jól mûködõ
változatunk belõle, azt mindenképpen mentsük el...



képnek – tehát teljesen beállított
rendszernek – kell fogadnia,
ahol rögtön megtalálja az összes,
számára fontos alkalmazást is.

• Biztonság: Mivel a felhasználók
mindannyiszor egy új mesterképet
kapnak, valahányszor bejelentkez-
nek a VDS rendszerbem az ember
azt gondolhatná, hogy a biztonsá-
gi szakemberek ilyen kiszolgálás
mellett nyugodtan hátradõlhetnek.
Elvégre mennyi kért tehet egy
kémprogram, vagy féreg egy olyan
rendszerben, aminek a teljes tartal-
ma naponta legalább egyszer felül-
íródik egy központi helyrõl, egy
tiszta kópiával? Nos, ez igaz, de
képzeljük el, mi van akkor, ha ma-
ga a központi lemezkép tartalmaz
egy ilyen kártevõt. Egyszóval
jobb a problémát megelõzni,
és gondoskodni a megfelelõ biz-
tonsági beállításokról (3. ábra).

• Mûszaki megfontolások: A mester-
profilt nem futtathatjuk, ha akár
csak egyetlen felhasználói profil is
fut. Ugyanakkor ahhoz, hogy bár-
mit módosíthassunk, el kell indíta-
ni. Mármost ebbõl egyenesen kö-
vetkezik, hogy vagy most azonnal
elvégezzük az összes olyan beállí-
tást, amit csak lehet, vagy szá-
molnunk kell azzal, hogy a közel-
jövõben a rendszer sokat fog állni.
Ha pedig munkaidõben próbálko-
zunk, akkor azt egyeztetni kell
az összes felhasználóval, hiszen
átmenetileg mindenkinek ki kell
jelentkeznie a VDS-bõl, és amíg
nem végeztünk a mesterprofil
módosításaival, addig nem is
jelentkezhet vissza.

Talán ez az pillanat, amikor érdemes
egy újabb mentést készíteni a mester-
képrõl. Mostantól valahányszor vala-
mit módosítunk a beállításokon, cél-
szerû megõrizni az eredeti állapotot is,
hátha valami rosszul sül el. Ne felejt-
sük el, hogy ha a központi lemezkép
megsérül, akkor az összes felhaszná-
lónk munkaképtelenné válik, amíg
le nem cseréljük azt egy mûködõ
változatra. Egy 4 GB-os lemezkép
mentése vagy visszaállítása csak
néhány percet vesz igénybe.
Ha ezzel szemben teljesen újra kell te-
lepíteni magát a Windowst, vagy egy

meglehetõsen régi lemezképet kell fris-
síteni, az sokkal hosszabb idõbe telik.
A Win4Lin VDS szolgáltatásnak nor-
mális esetben magától el kell indulnia.
Ha mégsem így lenne, vagy valamiért
újra kell indítanunk, azt a

/opt/win4linpro/etc/mergepro_rc 
�start

vagy a

/opt/win4linpro/etc/mergepro_rc 
�restart

paranccsal tehetjük meg.

A felhasználói profilok létrehozása
A mesterprofilt csak az arra feljogosí-
tott felhasználók használhatják.
A rendszer azon felhasználóit, akik-
nek a munkájához nem szükséges
a VDS használata, értelemszerûen
nem kell felruházni ezzel a jogosult-
sággal. Ugyanakkor akinek ilyen jogot
szeretnénk adni, annak a saját könyv-
tárában kell bizonyos módosításokat
elvégeznünk. Ha csak néhány felhasz-
nálónk van, akkor a legegyszerûbb va-
lószínûleg az lesz, ha egyenként átje-
lentkezünk valamennyiük fiókjába
a su paranccsal, majd lefuttatjuk
a megfelelõ parancsot. Ha azonban
a kiszolgált felhasználók száma átlépi
a „kényelmetlenül sok” feliratú határt,
akkor ügyes Bash-szkriptekhez, vagy
bejelentkezési szkriptekhez kell folya-
modnunk a mûvelet elvégzéséhez.
Az én esetemben nincs szó különöseb-
ben nagy tömegrõl, tehát egyszerûen
csak be kell jelentkeznek jwatson és
dwatson néven is, majd lefuttatni
a következõ parancsot:

/opt/win4linpro/bin/import-
�profile /home/jdw/winpro

Most ott tartunk, hogy létrehoztuk
a mesterprofilt, a felhasználóknak pe-
dig kiosztottuk a megfelelõ jogosultsá-
gokat. Ami tehát a kiszolgálón elvég-
zendõ munkát illeti, annak a nagy
részével készen is vagyunk. Ha mos-
tantól bármilyen módosítást végzünk
a mesterprofilon (beleértve a foltok,
biztonsági javítások, vagy új alkalma-
zások telepítését is) az automatikusan
tovaterjed a felhasználói profilokra is,
amint a tulajdonosuk bejelentkezik.
Na de hogyan fognak ezek a bizonyos

felhasználók bejelentkezni? Természe-
tesen erre való az ügyfélprogram,
amit mindjárt telepíteni is fogunk.

Az ügyfél telepítése
Amint azt korábban is említettem,
számos különbözõ módja van annak,
hogy egy VDS kiszolgálóhoz csatla-
kozzunk. Én itt most csak a Win4Lin
klienssel történõ csatlakozást fogom
bemutatni. Ez szabadon letölthetõ,
és a kezelése is egyszerû.
Ha a VDS kiszolgáló elérésére a natív
Win4Lin ügyfélprogramot használjuk,
annak ráadásul az az elõnye is meg-
van, hogy így érhetjük el a legna-
gyobb sebességet, illetve a legtöbb
szolgáltatást. A Win4Lin ügyfelet
a Win4Lin hivatalos webhelyérõl
(�www.win4lin.com/component/
option,com_repository/Itemid,76/
func,fileinfo/id,2) lehet letölteni.
Találunk itt lefordított programot
Linux, Solaris és Windows rendszerek-
hez, de letölthetõ akár a forráskód is.
Kissé furcsa, hogy bár maga a VDS
rendszer DEP és RPM csomag formá-
jában egyaránt letölthetõ, addig
a Win4Lin klienshez nem tartozik
DEB csomag. Mivel a forrásból való
telepítés az én esetemben általában
azt jelenti, hogy kénytelen vagyok le-
mondani az ebédemrõl, inkább letöl-
töttem az RPM csomagot, amit aztán
az Alien nevû alkalmazással DEB
formátumúvá alakítottam. Végül
a dpkg paranccsal telepítettem
a korábban említett Debian-alapú
rendszeremre. A lépések részletesen
a következõk voltak:

1. Letöltöttem az RPM csomagot
a Win4Lin webhelyérõl.

2. Futtattam a sudo alien
wtsclient_1.0.0-4_i386.rpm
parancsot.

3. Telepítettem a keletkezett DEB
csomagot a sudo dpkg -i
wtsclient_1.0.0-4_i386.deb
paranccsal.

4. A tsclient paranccsal csatlakoztam
a VDS kiszolgálóhoz.

A Win4Lin VDS rendszert úgy is beál-
líthatjuk, hogy egyetlen alkalmazást
közvetítsen egy teljes Windows
desktopra. Mi a teszt során mindkét
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említett konfigurációval csatlakoztunk
a Win4Lin demókiszolgálóhoz, és az
akcióról mellékeltünk két képernyõ-
mentést. Az elsõ egy teljes Windows
desktop beállítást mutat, míg a máso-
dik csak az Internet Explorert, amint
éppen Linux munkaállomásunkon
fut vidáman (4. és 5. ábra).

Egyedi alkalmazások közvetítésea Linux asztalfelületre
Egészen eddig csak arról esett szó, mi-
ként közvetíthetünk egy Linuxot futta-
tó gépre egy teljes Windows XP asztal-
felületet. Bár ez a megközelítés számos
esetben a legmegfelelõbb, azért akad-
hatnak olyan helyzetek is, amikor
a felhasználónak magára az operációs
rendszerre nincs is szüksége, csak egy-
egy konkrét alkalmazásra. A kérdés
tehát az, miként vehetjük rá a VDS
rendszert arra, hogy a teljes Windows
telepítés helyett csupán egyetlen alkal-
mazást adjon át a bejelentkezett fel-
használónak. Természetesen a Win-
dows regisztrációs adatbázisának az
ügyes átalakításával. Hogy ezt miként
tehetjük meg, arról a legfrissebb infor-
mációkat a Win4Lin VDS kézikönyv-
ében találhatjuk, de ha valaki egysze-
rûen csak annyit szeretne, hogy ezzel
a lapszámmal a kezében leül a számí-
tógép elé, és beállítja, amit kell, nos
annak röviden leírjuk a dolog menetét.

Gyõzõdjünk meg a megfelelõWin4Lin registry kulcs meglétérõl(valamennyi Windows változatraérvényes)
Függetlenül attól, hogy milyen alkal-
mazást, vagy a Windows operációs
rendszer mely változatát kívánjuk fut-
tatni, van egy olyan, a Win4Lin rend-
szerre specifikus kulcs a regisztrációs
adatbázisban (registry), amelynek
meglétét ellenõriznünk kell:

1. Indítsuk el a Regedit nevû
alkalmazást.

2. Keressük ki a HKLM\Software\
Microsoft\Windows NT\
CurrentVersion\Winlogon
kulcsot.

3. Gyõzõdjünk meg róla, hogy
a Userinit nevû változó értéke
B:\mrgpro32.exe. Ha nem így
lenne, módosítsuk erre az ott
szereplõ értéket.

Annak ugyebár nem sok értelme van,
hogy a felhasználó minden alkalom-
mal szabályszerûen bejelentkezzen
a Windowsba, ha mindannyiszor
ugyanazt az egyetlen alkalmazást
akarja futtatni. Éppen ezért az elsõ
lépés az – bár ez végül is nem kötele-
zõ – hogy a mesterprofilban automati-
kus bejelentkezést állítunk be.
Ez a Windows különbözõ változa-
taiban eltérõ módon érhetõ el.

Az automatikus bejelentkezésbeállítása Windows 2000 alatt
1. Nyissuk meg a Vezérlõpultot

(Control Panel).

2. Indítsuk el a Felhasználók
és Jelszavak (Users and Passwords)
kisalkalmazást.

3. Vegyük ki a jelölést
a „Felhasználóknak felhasználói
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4. ábra A Win4Lin ügyfél, amint éppen egy teljes desktopot futtat

5. ábra A Win4Lin itt csupán egyetlen alkalmazást közvetít a Linux munkaállomásra
egy teljes asztalfelület helyett



nevet és jelszót kell megadniuk
ennek a számítógépnek a hasz-
nálatához” („Users must enter
a user name and password to
use this computer”) pont mel-
lõl, majd nyomjuk meg az
OK gombot.

4. Amikor a rendszer kéri, adjuk
meg annak a felhasználónak
a nevét és jelszavát, akinek
a fiókjába automatikusan be
akarunk jelentkeztetni minden
felhasználót.

Az automatikusbejelentkezés beállítása Windows XP alatt
1. Nyissuk meg a Vezérlõpultot.

2. Válasszuk a Felhasználói fiókok
(User accounts) pontot.

3. Kattintsunk a „Felhasználók be-
és kijelentkezési módjának meg-
változtatása” (Change the way
users log on/off) pontra.

4. Vegyük ki a jelet az „Üdvöz-
lõ képernyõ használata”
(Use the Welcome screen)
jelölõmezõbõl.

5. Kattintsunk az Alkalmaz (Apply)
gombra.

6. Indítsuk el az alternatív felhasz-
nálói fiókszerkesztõt úgy, hogy
a Start menübõl a Futtatás (Run)
pontot választjuk, majd begépel-
jük a control userpasswords2
parancsot, és az OK gombra
kattintunk.

7. Vegyük ki a jelet az
„A felhasználóknak felhaszná-
lói nevet és jelszót kell megad-
niuk ennek a számítógépnek
a használatához” („Users
must enter a user name and
password to use this compu-
ter”), majd kattintsunk az
OK gombra.

8. Amikor a rendszer kéri, ad-
juk meg annak a felhasználó-
nak a nevét és jelszavát, akinek
a fiókjába automatikusan be
akarunk jelentkeztetni minden
felhasználót.

Az egyetlen futtatni kívántalkalmazás kijelölése (valamennyiWindows változaton)
1. Indítsuk el a regisztrációs adat-

bázis szerkesztésére szolgáló
alkalmazást úgy, hogy a Start
menü Futtatás (Run) pontját
választjuk, majd begépeljük
a regedit parancsot, és az OK
gombra kattintunk.

2. Keressük ki
a HKLM\Software\Win4Lin
kulcsot.

3. Kattintsunk a jobb egérgombbal
a jobb oldali ablakszárny egy
üres területén, és hozzunk létre
egy új változót.

4. Válasszuk a karakterlánc
(String Variable) típust.

5. A változó neve legyen
SingleAppStart (ügyeljünk rá,
hogy itt a kis- és nagybetûk
különbözõnek számítanak).

6. Kattintsunk duplán az újonnan
létrehozott SingleAppStart
változón.

7. Az Érték (Value) mezõben adjuk
meg annak az alkalmazásnak
a nevét és teljes elérési útvonalát,
amit automatikusan indítani sze-
retnénk. Az útvonal megadása nél-
kül a dolog nem mûködik, vagyis
ha a futtatni kívánt alkalmazás
például a Microsoft Word, akkor
a WORD.EXE szöveg nem elegendõ.
Az elérési út ebben az esetben
a C:\Program Files\Microsoft
Office\word.exe (vagy ahova
éppen a Word végrehajtható
állománya telepítve van az adott
rendszeren).

8. Lépjünk ki a regeditbõl és készen
is vagyunk.

Mostantól amikor a felhasználók
elindítják a kliensprogramot és
bejelentkeznek a VDS rendszerbe,
azonnal a Microsoft Word fog nekik
elindulni. Magából a Windowsból
gyakorlatilag nem is látnak semmit.
Ez persze így nem tûnik valami nagy
eredménynek, hiszen a Microsoft
Office részét képezõ alkalmazásokat

kiválóan támogatja a Wine és
a CrossOver Office is, de cseréljük
csak ki a Word-öt valami másra, és
rögtön rájövünk, mi is a jelentõsége
a Win4Lin VDS által alkalmazott
megoldásnak. Mivel esetünkben vég-
sõ soron a Windows egy teljes példá-
nyát használjuk a kérdéses alkalma-
zás közvetítésére, gyakorlatilag bármi
szóba jöhet, ami egy „igazi” Windows
rendszeren is futna, és ehhez magán
az alkalmazáson az égvilágon semmit
nem kell módosítanunk. Ugyanez
a másik két megoldásról – egyelõre –
nem mondható el.

Záró gondolatok
A virtuaálizáció technológiája
nem számít különösebben újnak.
Ami azt illeti, az IBM már az 1960-as
évek óta játszadozott a gondolattal.
Ami a virtualizációt hirtelen ismét
érdekessé tette, az a nagy sebességû
hálózatok és erõs kiszolgálók általá-
nos elterjedése. Ha Windows alkal-
mazásokat Linux operációs rendszer
segítségével „juttatunk el” a felhasz-
náló képernyõjére, az nem csak
a beszerzendõ hardver szempontjá-
ból lehet költséghatékony, hanem
az emberek képzésére és a rendszer
karbantartására is kevesebbet kell
költeni. Az olyan megoldások pedig
mint amilyen a most bemutatott
Win4Lin Virtual Desktop Server
ráadásul egészen könnyen telepít-
hetõk és használhatók.
A virtualizáció tehát eljutott arra
a pontra, amikor az igazi problémák
nem nem mûszaki, inkább csak
logisztikai természetûek. Manapság
nehezebb helyesen megtervezni
egy virtualizációs rendszert,
mint megvalósítani azt.
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