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1. Problemos aprašymas
Norint vykdyti Linux serveryje esančias grafines programas per „putty“ klientą reikia:
¾
¾
¾
¾

Windows operacinėje sistemoje įdiegti X serverį (naudosime X-win32);
Sukonfigūruoti X serverį bendravimui su nutolusia linux sistema;
Iš „putty“ kliento komandinės aplinkos iškviesti „xterm“ terminalą;
„xterm“ terminale vykdyti norimą grafinę programą.

Naudosime vieną iš populiariausių X serverių – X-win32, kurį galima parsisiųsti adresu
http://www.starnet.com/products/xwin32/download.php. Plačiau apie šį produktą galima sužinoti
gamintojo svetainėje www.starnet.com. Iš gamintojo puslapio, kartu su x-win32 programa,
nemokamai gaunate vieno mėnesio galiojimo licenziją, t.y. pirmą mėnesį programa naudositės be
apribojimų. Po mėnesio šiuo produktu ir toliau galėsite naudotis nemokamai, tačiau reikės jį paleisti
iš naujo kas 30min. Toks ribojimas yra nereikšmingas grafinių programų demonstracijai. Plačiau
apie
universitetams
teikiamas
licenzijas
galite
paskaityti
adresu
http://www.starnet.com/store/university.htm. Įdomu pastebėti, kad šis produktas yra labai
populiarus užsienio universitetuose.

2. Problemos sprendimas
2.1 Programos X-win32 parsisiuntimas

1. Paspauskite ant nuorodos http://www.starnet.com/products/xwin32/download.php.
Atsivėrusiame naršyklės lange užpildykite laukelius reikiama informacija ir paspauskite
mygtuką „Send Email“ – būtinai teisingai įveskite savo elektroninio pašto adresą, nes Jums į
paštą bus atsiųsta nuoroda, iš kur atsisiųsti x-win32 programą ir licenziją:

2. Pasitikrinkite savo elektroninį paštą. Jums turėtų būti atsiųstas laiškas:
3. Šiame laiške rasite nuorodą į x-win32 programą. Kai paspausite ant nuorodos, Jums atsivers
puslapis, kuriame rasite tokią informaciją:

4. Paspauskite ant „Z-Win32 7.1“ nuorodos, o atsidariusiame lange paspauskite mygtuką
„Save“ ir išsaugokite failą savo kompiuteryje patogioje vietoje (pavyzdžiui tiesiog ant
Desktop‘o). Taip pat nusikopijuokite licenzijos numerį (VN), nes vėliau jį reikės įvesti.

2.2 Programos X-win32 diegimas

1. Paleiskite parsisiųstą instaliacinį „x-win71-1579.exe“ failą ant jo du kartus spragtelėdami
kairiuoju pelės klavišu.
2. Atsidariusiame lange paspauskite „Run“ mygtuką:
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3. Atsivėrusiame lange patikrinkite ar pasirinkta anglų kalba ir spauskite mygtuką „OK“:

4. Diegimo vedlio lange paspauskite mygtuką „Next“:

5. Licenzijos lange pasirinkite „I accept the terms in the license agreement“ ir paspauskite
mygtuką „Next“ patvirtindami, kad sutinkate su programos licenzijos sąlygomis:
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6. Sekančiame lange savo nuožiūra įveskite vartotojo vardą, organizacijos pavadinimą ir
paspauskite mygtuką „Next“:

7. Atsivėrusiame lange galite nurodyti katalogą, kuriame norite, kad būtų įdiegta X-win32
programa, ir paspauskite mygtuką „Next“:
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8. Pasirinkite „Complete“ programos instaliavimo būdą, kaip parodyta žemiau esančiame
paveikslėlyje, ir spauskite mygtuką „Next“:

9. Naujai atsivėrusiame lange tiesiog spauskite mygtuką „Install“:
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10. Palaukite kol vyksta programos diegimas:

11. Paskutiniajame diegimo vedlio lange paspauskite mygtuką „Finish“:
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2.3 Programos X-win32 paleidimas

1. Per Windows „start“ meniu paleiskite x-win32 serverį:

2. Atsiveria registracinis langas, kuriame paspauskite „Register“ mygtuką:
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3. Įveskite registracijos numerį (VN), kurį išsisaugojote kai parsisiuntėte x-win32 programą, ir
paspauskite „Next“ mygtuką:

4. Pasirinkite registracijos būdą „Automatic“ ir spauskite mygtuką „Next“:
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5. Jei viską atlikote teisingai, atsidariusiame lange turėtumėte pamatyti užrašą „Success!“.
Tuomet spauskite mygtuką „Finish“:

6. X-win32 serveris jau paleistas – tai parodo dešiniajame „start“ meniu kampe esantis
simbolis:

11

2.4 Serverio X-win32 konfigūravimas

Paleidus X serverį, jį reikia sukonfigūruoti sąveikai su linux serveriu, kuriame sudėtos Jūsų
programos ir kurias norite paleisti per „putty“ klientą.
1. Paspauskite dešinį pelės klavišą ant X serverio nuorodos
kontekstiniame meniu pasirinkite „XConfig“:

ir atsiradusiame

2. Atsidaro konfigūracijos langas, kuriame reikia užregistruoti sesiją – paspauskite mygtuką
„Add...“:

3. Atsidariusiame lange pasirinkite „XDMCP“ ir paspauskite „Next“ mygtuką:
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4. Atsivėrusiame lange atlikite tokius veiksmus:
¾ „Session name“ laukelyje įveskite norimą sesijos pavadinimą;
¾ „XDMCP mode“ turi būti nustatyta reikšmė „Query“;
¾ „Host name“ laukelyje įveskite serverio, prie kurio jungsitės su „putty“ klientu, IP
adresą;
¾ Paspauskite mygtuką „save“

5. Pasirinkite konfigūracijos lango skiltį „Security“ ir paspauskite mygtuką „Add...“:
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6. Atsidariusiame lange įveskite linux serverio, prie kurio jungsitės su „putty“ klientu, IP
adresą ir paspauskite mygtuką „OK“:

7. Pagrindiniame konfigūracijos lange paspauskite mygtuką „Apply“, o po to mygtuką „OK“:

8. X-win32 serverio konfigūravimas su nutolusiu linux serveriu, prie kurio vėliau jungsitės su
„putty“ klientu, baigtas.
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2.5 Grafinių programų paleidimas per „putty“ klientą

X serveris Windows operacinėje sistemoje jau paleistas ir sukonfigūruotas. Pasileidžiame „putty“
klientą ir prisijungiame prie reikiamo linux serverio, kuriame yra grafinės programos.
„Putty“ terminalo lange atlikite tokius veiksmus:
1. „Putty“ terminalo lange parašome tokią komandą:
export DISPLAY=192.168.100.108:0

kurioje „192.168.100.108“ yra jūsų kompiuterio, kuriame paleistas x-win32 serveris ir
„putty“ klientas, IP adresas.

2. Jei norite, galite atlikti patikrinimą – parašykite komandą „echo $DISPLAY“, kuri į ekraną
išveda jūsų nurodytą IP adresą:

3. Foniniame režime paleidžiame komandą „xterm“ – „/usr/bin/xterm &“:

4. Įvykdžius prieš tai nurodytą komandą, jūsų kompiuteryje, šalia „putty“ terminalo lango,
atsidaro „xterm“ langas:

5. Šiame lange jau galite vykdyti norimas grafines programas.

Pavyzdžiui, įvykdžius komandą „/usr/bin/xcalc &“, atsiveria skaičiuoklės grafinis
langas:
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3. Išvados
Paleisti grafines programas iš Windows aplinkos per „putty“ klientą yra labai naudinga, nes
nereikia lokaliai įdiegti papildomų, vykdomai programai reikalingų, paketų. Programa vykdoma
nutolusiame linux serveryje, kuriame ir yra fiziškai paleidžiama programa. Jūsų kompiuteris (su
Windows operacine sistema) yra tik kaip grafinis interfeisas vykdomai (demonstruojamai)
programai.
Taigi manau, kad šis sprendimas bus labai naudingas demonstruojant metodinę medžiagą.
Be to, šis sprendimas tinkamas, kai negalima pademonstruoti kai kurių lokaliai vykdomų programų
dėl lokaliame kompiuteryje trūkstamos programinės įrangos.
PASTABOS:
¾ X serveris gali būti konfigūruojamas tik kompiuteryje, kuris turi statinį IP adresą;
¾ Prieš paleidžiant „xterm“ programą (per „putty“ klientą), įsitikinkite, kad X serveris
tikrai veikia – dešiniajame Windows „start“ meniu kampe (šalia laikrodžio) turi būti
simbolis.
¾ Jei po mėnesio, kai baigsis licenzijos galiojimas, Jums bus nepatogu, kad x-win32
programą reikia paleisti iš naujo kas 30min, galite to išvengti taip:
o Ištrinkite x-win32 programinę įrangą per „Add or Ramove Programs“;
o Įsidiekite nemokamą programą „CCleaner“, kuri pašalina visus kompiuteryje
esančius nenaudojamus failus (to reikia, kad pašalintumėte likusius x-win32
failus, kurie parodo gamintojui, kad Jūsų kompiuteryje jau buvo įdiegta xwin32 programa);
o Įdiekite X-win32 programą iš naujo ir galėsite vėl visą mėnesį naudotis
programa nemokamai.
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