Z Windows do Linuksa...
Dla MS Windows mamy ogromny wybór programów użytkowych. Jednak czasem (coraz
częściej) zdarza się, że chcielibyśmy skorzystać z aplikacji dostępnej dla systemu LINUX.
Najczęściej powód jest dość prozaiczny – nie musimy uiszczać opłat za wykorzystywanie
oprogramowania (zwanych popularnie licencyjnymi).
Jeśli dysponujemy dostępem sieciowym do maszyny LINUX, to najkorzystniejszym
rozwiązaniem będzie wykorzystanie komputera z MS Windows jako X terminala (kto dziś jeszcze
używa środowiska znakowego?). W sieci znajdziemy oczywiście wiele rozwiązań X Server for
Windows, jednak ze swej strony poleciłbym zainteresowanie się oprogramowaniem NX firmy
NoMachine. Powodów jest kilka:
•

•

•

•

Bezpieczeństwo – NX wykorzystuje protokół SSH2 zarówno do uwierzytelnienia
użytkownika, jak i do tunelowania transmisji. Dzięki temu wszystkie transmisje sieciowe są
szyfrowane i nie zachodzi niebezpieczeństwo przechwycenia sesji i przesyłanych
informacji.
Wydajność – NX kompresuje przesyłane dane oraz korzysta z pamięci notatnikowych
(cache) zarówno w RAM, jak i na twardym dysku. Rozmiar tych obszarów możemy określić
podczas instalacji klienta NX,
Możliwość pracy w sieciach WAN. Dzięki zastosowaniu kompresji i redukcji ilości
przesyłanych danych (pamięć cache) praca przy połączeniu z wykorzystaniem popularnej
Neostrady 1 Mbps nie nastręcza trudności.
Brak opłat licencyjnych – klient oprogramowania NX jest dostępny bez żadnych opłat.
NX Serwer (oprogramowanie instalowane na systemie LINUX) jest również dostępny w
wersji „Free”, która umożliwia równoczesny dostęp do Linuksa dla 2 użytkowników.
Wersje dla nielimitowanej liczby użytkowników wymagają opłat licencyjnych, ale są objęte
wsparciem technicznym producenta – firmy NoMachine.

Rozwiązanie NX to znakomity przykład realizacji wirtualizacji pulpitu (VDI), którą możemy
wykorzystać bez ponoszenia znacznych kosztów i nakładów czasowych. Instalacja i konfiguracja
oprogramowania zajmuje mniej niż 30 minut (dla klienta i serwera łącznie).
Rozwiązanie można łatwo rozbudowywać. Firma NoMachine oferuje subskrypcje dla rozwiązań
klasy Small Business oraz Enterprise z klasterowymi równoważącymi obciążenie (Load Balancing)
włącznie. Cena licencji dla rozwiązań Enterprise jest uzależniona od wydajności serwera (liczba
procesorów) i nie zawiera ograniczeń na liczbę użytkowników.
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