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Úvod
Staré počítače sa často vyhadzujú, lebo nie je pohodlné na nich pracovať. 

Namiesto nich sa kupujú nové výkonné počítače, ktorých CPU však 99 % času 
nerobí nič, pretože sa používajú na tie isté činnosti ako ich vyradení kolegovia. 
Využívaním starých počítačov ako terminálov a nahradením tých 
nevyužiteľných (veľmi starých) bezdiskovými tenkými klientami by sa dalo veľa 
ušetriť a podstatne by sa zjednodušila správa. Staré počítače a zakúpení tenkí 
klienti by boli len na komunikáciu používateľa so serverom.

Ľudia vedia o Linuxe veľmi málo. Na vyskúšanie sa hodia live distribúcie 
(štartujú sa z cd bez nutnosti inštalácie). Ale málo live distribúcií sa spustí na 
starých počítačoch a zvyčajne nie sú na nich potrebné programy do školského 
prostredia.

Hlavným výsledkom mojej práce bude úprava distribúcie Linuxu Slax na 
distribúcie Thinslax Server a Thinslax Client Boot. Budú šírené na CD. 
Takýchto projektov existuje veľa, ale ja sa pokúsim vytvoriť niečo jednoduché, 
určené do prostredia slovenskej školy a vhodné na rýchlu ukážku možností 
tenkých klientov (bez nutnosti inštalácie) a Linuxu.

Popri tom sa bude dať v tejto knižke dozvedieť niečo o Linuxe, úprave live 
cd, tenkých klientoch a technológiach, ktoré sa využívajú pri termináloch.



1. Základy

1.1 Open Source, Linux a Slax

GNU/Linux patrí k otvorenému softwaru (Open Source). To znamená, 
že je distribuovaný aj so zdrojovým kódom a každý má možnosť upraviť ho 
podľa svojich potrieb a šíriť ďalej. Okrem GNU/Linuxu patria k Open Source aj 
projekty ako Apache, PHP, Mozilla alebo OpenOffice.org1. Podrobnosti o 
filozofiách Open Source a Free Software nájdete na [1].

Linux v skutočnosti nie je kompletný operačný systém, ale len jadro. 
Jadro je program, ktorý má na storosti tie najzákladnejšie veci (hardware, 
procesy, pamäť). Ďalšie veci (software, inštalátor, konfiguračné nástroje, 
dokumentácia) sa nachádzajú v distribúcii. Distribútori to dajú všetko aj s 
jadrom dohromady a šíria pod svojim menom.  Podrobnosti o veciach 
súvisiacich s Linuxom je možné nájsť na [2].

Jednou z distribúcii je aj Slax. Netreba ju inštalovať, je priamo spustiteľná 
z CD (live distribúcia). Na ňom som postavil svoj projekt. Podrobnosti o Slaxe a 
fungovaní jeho skriptov (tie sú v Thinslaxe upravené) sú na [3].

Linux má ako všetko svoje výhody aj nevýhody.

● Pre Linux prakticky neexistujú vírusy. Aj keď nie som si istý 
zabezpečením môjho projektu (už teraz viem o niektorých 
nedokonalostiach, ktoré nestíham odstrániť), takže ho neodporúčam na 
skutočné nasadenie na miesta, kde je potrebné vysoké zabezpečenie.

● Väčšina Open Source sa dá zadarmo stiahnuť z Internetu.

● Problém môže byť v kompatibilite s Windows. V mojom projekte sa to 
prejaví nesprávnym zobrazením niektorých webových stránok 
(optimalizovaných pre MS IE) a možno drobnými problémikmi pri práci s 
dokumentami MS Office.

● Niekomu môže chýbať určitý druh softwaru alebo ovládač na nejaký 
hardware. Možno si Thinslax nebude rozumieť so všetkými sieťovými a 
grafickými kartami.

1.2 Tenkí klienti

Tenký klient (terminál) je počítač, ktorým sa požívateľ pripojí na server 
a pracuje na ňom. Používateľ využíva lokálny monitor a periférie, ale v 
skutočnosti pracuje so serverom. Všetky aplikácie bežia na serveri a ich 
výsledok sa zobrazuje na klientovi.

Každý počítač sa dá využiť ako tenký klient. Stačí na ňom spustiť 
program, ktorý sa pripojí na server. 

Keďže na klientovi stačí spustiť len jeden program, nemusí obsahovať 
veľa softwaru. Preto sú niektorí bezdiskoví. Obsahujú len software na 
stiahnutie   operačného systému zo servera a jeho spustenie, alebo majú 

1 Aj zdrojové kódy môjho projektu sú zadarmo k dispozícii. Všetky použité programovacie 
jazyky, ktoré som použil sú skriptované, takže sa s nimi dá priamo pracovať.
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miniaturný operačný systém v nejakej malej pamäti, ktorý sa dokáže pripojiť na 
server. Takým systémom môžu byť  aj niektoré špeciálne distribúcie Linuxu, 
napr. Thinstation, LTSP alebo Thinslax Client. Prehľad bezdiskových klientov sa 
dá nájsť na [4].

Pre komunikáciu medzi tenkým klientom a serverom existuje viac 
protokolov. Napr. v Linuxe sa požíva X11, Windows požíva RDP. Pri sťahovaní 
jadra operačného systému zo siete sa BIOS alebo zavádzač spýta DHCP 
servera, kde je jadro uložené a potom ho pomocou protokolu TFTP stiahne. 
Detaily v článku [5].
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2. Tenký klient

2.1 Thinslax Client Boot a Thinslax Client

Na CD sa nachádza malý operačný sytém, ktorého funkciou je len 
nastavenie siete a pripojenie a spustenie klientskeho operačného systému 
(Thinslax Client) zo servera. Klientský operačný systém sa po štarte pripojí na 
server a dovolí používateľovi na ňom pracovať.

Použitie je jednoduché.

1. Thinslax Client Boot po nastavení bootovania z CD vložíme do 
mechaniky. 

2. Za pár sekúnd sa objaví dialogové okno, ktoré zobrazí zoznam nájdených 
sieťových kariet (mal by obsahovať aj názov ich ovládača pre lepšiu 
orientáciu, ale nestihol som túto chybičku odstrániť). 

3. V ďalšom dialógovom okne nastavíme sieť pre nami zvolené rozhranie 
(ak máme viac sieťových kariet, tipneme si tú správnu), predvolenú 
bránu a adresu počítača, na ktorom beží Thinslax Server. Ak dáme 
tlačítko zrušiť, máme možnosť preskúmať ten maličký operačný systém, 
alebo v prípade nejakého problému zistiť, o čo ide.

4. Thinslax Client Boot pripojí zo servera klientsky operačný systém a spustí 
ho.

5. Ten sa nás po štarte spýta, či sa chceme otvoriť sedenie na serveri. 

6. Keď ukončíme prácu so serverom, odhlásime sa a v dialógovom okne, 
ktorým sa dá znova pripojiť, vypneme počítač (asi to nefunguje, ale to 
nevadí; žiadne disky nie sú pripojené, takže môžeme aj natvrdo).

Súborový systém malého operačného systému je v súbore boot/initrd.gz 
na CD (treba ho rozbaliť a pripojiť ako loopback). Skript linuxrc z projektu Slax 
Boot (spúšťa sa po štarte) by normálne pripojil adresáre na CD ako súbory 
operačného systému, ale doplnil som ho o príkazy, ktoré detekujú sieťovú 
kartu, nastavia sieť podľa pokynov používateľa a pripoja súbory operačného 
systému zo servera.

Klientsky operačný systém po spustení pripraví verejný a súkromný kľuč 
pre ssh klienta a na prvej konzole spustí program, ktorý sa dokáže pripojiť na 
server. Všetky upravené súbory sú v adresári thinslax-client-data/rootcopy na 
CD Thinslax Server (Kresba 1).

2.2 Hardware

Klienti by mali mať minimálne 32, optimálne 64 MB RAM. Požiadavky na 
procesor a grafickú kartu nie sú veľké (pokiaľ sa neplánujú spúšťať hry, aj keď 
neviem ako by išli). 

Počítač musí byť schopný bootovať z CD. Je možné prispôsobiť Thinslax aj 
pre boot po sieti (to musí podporovať BIOS), z USB disku alebo z lokálneho 
pevného disku.
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Bezdiskových klientov je na trhu málo a veľmi sa nepredávajú, preto je 
výhodnejšie kúpiť novú PC zostavu ako takého klienta. Medzi najznámejších 
výrobcov patrí Sun alebo Dell.

2.3 Predpokladané problémy

1. Thinslax Client Boot si nemusí rozumieť s každou sieťovou kartou.

2. Hocijaká chyba v distribúcii, ktorá sa prejaví len za určitých podmienok.

7

Kresba 1: Ako pracuje Thinslax

Thinslax Server

SSH server
Klient sa prihlási s X 
serverom nastaveným na 
jeho počítač a spustí 
desktopové prostredie KDE.
Vzdialené správa.

SMB (Zdieľanie 
súborov Windows)
Poskytuje súbory 
klientskeho operačného 
systému.
Web server
Webové rozhranie pre 
správu a konfiguráciu.

Aplikácie (X klienti)
X server majú nastavený na 
počítače klientov, preto sa 
ich výstup zobrazuje tam.

Úložný priestor
Pre domovské adresáre 
klientov. Každý počítač má 
vlastný. 
Môže byť v pamäti alebo 
na vzdialenom SMB 
serveri.

Thinslax Client

SSH klient
Pripojí sa na server, vybaví 
si účet, prihlási sa a spustí 
desktopové prostredie s X 
serverom nastaveným na 
lokálny počítač.
X server
Komunikuje s 
používateľom.

Thinslax Client 
Boot
Pripojí zo servera súbory 
klientskeho OS a 
pokračuje v zavádzaní.

CD Thinslax Server

CD Thinslax Client Boot

Pamäť alebo disk servera



3. Server

3.1 Thinslax Server

Thinslax Server je distribúcia Slax obohatená o nejaké služby (kresba 1). 
SSH (OpenSSH) a SMB server (Samba) sú používané automaticky skriptami 
na klientoch. Web server (Apache) sa používa na publikovanie stránok s 
webovým rozhraním na správu, ale aj ako proxy server pre klientov 
(požiadavky predáva nastavenému proxy serveru). Okrem toho obsahuje aj 
nejaké aplikácie (tie využívajú klienti, lebo pracujú na serveri).

Informácie o konfigurácii (a ďalších zaujímavých veciach) sa nachádzajú v 
Príručke pre profesora. Príručka pre študenta rozoberá aplikácie.

Všetky upravené súbory sa nachádzajú v adresári rootcopy na CD 
Thinslax Server. V adresári modules sú doinštalované aplikácie.

3.2 Hardware

Server by mal byť výkonnejší. Dôležitý je rýchly procesor, aby aplikácie 
pracovali rýchlo. Domovské adresáre sú implicitne ukladané do pamäte, takže 
musí byť dostatočne veľká (50 MB na používateľa). Ak by sa domovské 
adresáre ukladali na iný server, možno postačí bežná novšia PC zostava.

3.3 Predpokladané problémy

1. Na serveri môže dôjsť pamäť.

2. Detekcia hardwaru Slaxu si nemusí rozumieť so sieťovou kartou.

3. Štart väčšieho množstva terminálov naraz môže byť pomalý a zaťažiť 
sieť.

4. Hocikde sa môže vyskytnúť chyba, ktorú som kvôli nedostatočnému 
otestovaniu prehliadol.
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4. Využitie
Thinslax sa dá použiť na mnoho vecí. Aj keď len ako ukážka, lebo existujú 

prepracovanejšie a odskúšanejšie projekty ako napr. Edubuntu, ale tie treba 
inštalovať.

● Možnosť využiť staré počítače. Zo starých počítačov, na ktorých sa kvôli 
ich rýchlosti nepríjemne pracuje, sa za chvíľu spravia terminály tým sa 
premenia na plnohodnotné stanice.

● Na termináloch by bolo možné robiť všetko, čo na linuxovom desktope 
(práca s Internetom, s dokumentami, programovanie, výukový software). 

● Ukážka Linuxu na viacerých počítačoch bez nutnosti inštalácie.

Podrobnosti, ako sa dá projekt využiť, sa dajú nájsť v príručkách, ktoré sú 
na CD s projektom.
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5. Podobné riešenia

5.1 MS Windows Terminal Server

Podobné, aj keď ako protokol sa využíva RDP. Klient môže byť akýkoľvek 
počítač (aj bezdiskový tenký klient), dokonca aj s Linuxom a špeciálnym 
programom na pripojenie na windowsový terminal server. Podrobnosti na 
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/default.mspx.

● Lepšia integrácia do siete s Windows.

● Používatelia sú zvyknutí na prácu s Windows.

● MS Windows Server 2003 asi nebude najlacnejší.

5.2 Thinstation

Je to distribúcia, ktorá obsahuje programy na pripájanie na terminálové 
servery pomocou rôznych protokolov. Dokáže byť taká malá, že sa môže celá 
stiahnuť po sieti, takže počítače na ktorých beží nemusia mať pevné disky. 
Domovská stránka je www.thinstation.org.

Je to niečo ako Thinslax Client Boot a Thinslax Client v jednom. Potrebuje 
ešte nejaký terminálový server.

● Skutočne sa používa, vyvíja sa a je udržiavaný.

● Možnosť vygenerovať operačný systém s potrebnými vlastnosťami 
(ovládače, protokoly, spôsob bootovania, …) pre každého klienta zvlášt 
alebo jeden pre všetkých.

● Verzia, ktorá by mala byť univerzálna (bežať na čo najväčšom množstve 
hardwaru) sa mi zdala pomalá.

5.3 Linux Terminal Server Project

Ide o sadu programov, ktoré z hocijakej distribúcie urobia terminálový 
server. Balík obsahuje aj operačný systém pre klientov, ktorý je bootovaný po 
sieti. Všetko sa nastaví na serveri a klient po nastavení BIOSu môže behať bez 
disku. Obsahuje všetko potrebné pre vytvorenie siete servera a terminálov. 
Domovská stránka je www.ltsp.org. Užitočné informácie v článku [6].

● Skutočne sa používa, vyvíja sa a je udržiavaný.

● Z akéhokoľvek systému sa po chvíľke nastavovania urobí terminálový 
server.

● Fungujú veci ako zvuk, lokálne disky alebo lokálne tlačiarne pre aplikácie 
bežiace na serveri.

5.4 Edubuntu

Distribúcia postavená na Ubuntu s predinštalovaným LTSP. Pri inštalácii 
sa dá vybrať, či sa ide inštalovať tenký klient alebo server. Softwarové 
vybavenie je prispôsobené školskému prostrediu. Domovská stránka je 
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www.edubuntu.org.

● Skutočne sa používa, vyvíja sa a je udržiavaný.

● Po inštalácii je všetko pripravené.

● Výukový software.

5.5 Bežná PC zostava s viacerými monitormi a perifériami

Neviem, ako sa to volá, ale niekde som to videl. Žiadny server a tenkí 
klienti. K jednému počítaču boli pripojené 4 monitory, 4 klávesnice a 4 myši. 
Bežala na ňom nejaká distribúcia Linuxu a všetko bolo nastavené tak, aby na 
každom pracoval iný používateľ.

11
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6. Stav projektu
Thinslax ešte nie je dokončený (a pravdepodobne asi nikdy nebude). Má 

nejaké nedostatky a veci, ktoré by boli užitočné len nebol čas na ich 
dokončenie. 

(dokončené, nedokončené, ešte nezačaté)

● Thinslax Client Boot (postavené na Slax Boot)

○ Jadro a zavádzač

○ Initrd

■ Detekcia sieťovej karty

■ Schopnosť pripájať zdieľané adresáre

■ Skripty a konfiguračný nástroj 

● Nedokáže zobraziť podstatné informácie o sieťových kartách

■ Zmenšenie

● Thinslax Server (postavené na Slax)

○ Thinslax Client (postavené na Slax, súbory pre klienta zdieľané 
pomocou SMB)

■ Skripty pre automatické prihlásenie na server

■ Odstránenie nepotrebných vecí

■ Zdieľanie CD a disketovej mechaniky  a USB diskov klienta, 
poskytnutie administrátorského prístupu serveru (zdialené 
vypínanie, zmena hesla roota)

■ Prehrávanie zvukového výstupu z aplikácii na serveri na klientovi

■ Nástroj na konfiguráciu X servera

■ Má problém sa vypnúť

○ Programy a súbory pre sieťový boot

■ DHCP a TFTP server

■ Jadro a initrd pre klientske počítače - to isté ako na Thinslax Client 
Boot, čo je už pripravené, treba urobiť len nejaké drobné úpravy

○ Skripty a programy pre automatické prihlásenie klienta

■ Automatické vytváranie používateľov a komunikácia s klientami

■ Generovanie náhodného hesla pre každého nového klienta

○ Konfiguračný nástroj

■ Zatiaľ dokáže nastaviť len prvú sieťovú kartu

○ Úpravy prostredia, špeciálne programy
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Záver
Na skutočné nasadenie v sieti s tenkými klientami by sa podľa môjho 

názoru  najviac hodilo Edubuntu alebo Windows Terminal Server (pokiaľ ho má 
škola zakúpený) s linuxovými klientami. Môj projekt sa hodí ako ukážka, lebo 
ho netreba inštalovať. Každý si na ňom môže vyskúšať pracovať s Linuxom.

Pri tejto práci som sa toho veľmi veľa naučil. Spomeniem zopár vecí, 
ktoré ma teraz napadajú.

● Získal som nejaký prehľad v problematike (možno).

● Zistil som niečo o vnútornom fungovaní distribúcia Slax, fungovaní 
detekcie PCI zariadení.

● Zdokonalil som sa v programovaní v shelli a naučil sa základy PHP.

● Konfiguroval  som SSH server, Sambu a Apache.

● Čím mám s niečim viac skúsenosti, tým sa rýchlosť môjho postupu viac 
zhoduje s plánom. Ak mám málo skúseností, nestihnem ani polovicu z 
toho, čo som si naplánoval. Hocikedy sa môže objaviť problém, ktorý 
zaberie veľmi veľa času. 

● Treba pracovať rýchlo a nezaoberať sa veľmi detailami (perfekcionizmus 
veľmi zdržuje).

● Všetko čo najlepšie otestovať. Aj keď sa asi vždy nájde niečo, čo v 
nevhodnej chvíli vyskočí.

● Do vývoja otvoreného softwaru sa zapojím asi až neskôr, lebo to zaberie 
veľmi veľa času (alebo som neskúsený a pomalý).
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