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Zastosowania

● Terminale dla pracowników w firmie
● Komputery domowe
● Stacje robocze
● Routery
● Serwery



Komputer bezdyskowy – rzut
okiem

● Pozbawiony dysku twardego
● Zazwyczaj bez nap dów dyskietek i optyczę -
nych

● Zawsze posiada kart sieciowę ą
● Czasami posiadaj karty graficzne orazą
muzyczne



Co daj komputery bezdyskoweą

● Cichsz prac komputeraą ę
● Mniejsze gabaryty obudowy
● Mniejsze zu ycie energii elektrycznejż
● Wieksz bezawaryjno ć w obr bie grupyą ś ę
komputerów

● Ułatwione tworzenie kopii zapasowych
krytycznych plików komputerów klienckich

● Mo liwo ć wykorzystania u ywanych komż ś ż -
puterów, które s znacznie ta sze nią ń ż
tradycyjne konfiguracje



Jak to wszystko dzia ał

● Uruchomienie PXE ze startem klienta
● Klient PXE otrzymuje z serwera DHCP
niezb dne informacje o konfiguracji IPę
(opcjonalnie wykorzystany serwer BOOTP)

● PXE pobiera program ładuj cy j dro systemuą ą
● Loader pobiera wła ciwe j dro systemu, aś ą
nast pnie uruchamia jeę

● Podczas uruchamiania komputera montowany
jest katalog / z wykorzystaniem systemu
plików NFS

● Komputer uruchamia si dalej ju normalnieę ż



Przyk adowe podej cia doł ś
zagadnienia

● Wbudowana w system FreeBSD obsługa
komputerów bezdyskowych

● Linux Terminal Server Project
● Budowanie własnego systemu od podstaw



FreeBSD

● Skrypty startowe systemu obsługuj konfigą -
uracje bezdyskowe – brak potrzeby
jakiejkolwiek ich modyfikacji

● Bardzo prosta i elastyczna konfiguracja pod-
stawowych funkcji

● W specyficznych konfiguracjach pewnym
problemem mog być niektóre “normalne”ą
funkcje – np. przesyłanie dzwi ku z serweraę
do terminala



GNU/Linux

● W niektórych dystrybucjach niemal eż
bezobsługowa instalacja całego rodowiskaś
serwera i klienta

● Brak (standardowo) obsługi plików wymiany
montowanych po NFS



Wymagania stawiane serwerowi

● Zapewnienie serwera DHCP
● Czasami potrzebny serwer BOOTP
● Zapewnienie serwera TFTP
● Udost pnienie obrazu systemu plikówę
wykorzystywanego przez stacje klientów

● Mo liwo ć zapewnienia dost pu przyż ś ę
wykorzystaniu np. systemu X-Windows



Serwer - DHCP

option root-path
"192.168.1.250:/var/diskless/i386";
filename "/lts/2.4.26-ltsp-3/pxelinux.0";
use-host-decl-names on;
next-server 192.168.1.250;



Serwer TFTP

Musi zapewnić dost p do plików ładowanychę
przez PXE oraz loader pobieraj cy wła ciwyą ś
obraz j dra systemuą



Serwer NFS

Powinien zapewnić dost p do drzewa katalogówę
klientom

GNU/Linux:
/var/diskless 192.168.1.0/255.255.255.0
(ro,no_root_squash,sync)

BSD:
/var/diskless -maproot=0 -ro -network
192.168.1.0 -mask 255.255.255.0



Konfiguracja FreeBSD

● Sklonowanie cz ci głównego katalogu (naęś
przykład przy pomocy skryptu clone_root
znajduj cego si w kataloguą ę
/usr/share/examples/diskless)

● Konfiguracja znajduje si w kataloguę
/var/diskless/conf/IP_KLIENTA/

● Mo na w bardzo wygodny sposób okre lićż ś
dodatkowe urz dzenia md do podmontowaniaą
jako katalogi dla klienta



GNU/Linux – na podstawie debiana

● Instalacja LTSP
● Konfiguracja LTSP – praktycznie automatyczna
● Ustawienia stacji sprowadzaj si do edycjią ę
pliku /var/diskless/i386/etc/lts.conf



Problemy - FreeBSD

Brak mo liwo ci wpisywania polskich znaków naż ś
komputerach klienckich (Xterminale). Problem
dotyczy systremu okien xorg.

Powodem jest brak mo liwo ci zapisuż ś
skompilowanej klawiatury XKB w katalogu
/usr/X11R6/lib/X11/xkb/compiled

Obej ciem problemu jest podmontowanie 1MBś
systemu plików (urz dzenie md)ą



Problemy - GNU/Linux

Niemo no ć wykorzystania plików wymianyż ś
odost pnianych po NFS na standardowychę
j drach systemuą

Powodem jest implementacja obsługi plików
wymiany w j drze GNU/Linuksaą

Rozwi zaniem jest u ycie łatki, specjalnieą ż
spreparowanego juz j dra lub te rezygnacja zą ż
pliku wymiany



Kilka s ów o wymaganiach ił
wydajno ciś
Jako Xterminale pracować mog stare, “zu yteą ż
moralnie” komputery – na przykład P2 266 z
32MB RAM i dobr kart sieciową ą ą

Serwer powinien mieć mo liwie du ilo ćż żą ś
pami ci operacyjnej, przy niedu ej liczbieę ż
klientów wymagania te nie s jednak krytyczne.ą

AMD Duron 1600+, 1GB RAM, z dyskami IDE w
zupelno ci wystarcza za serwer dla 7ś
komputerów biurowych (KDE, OpenOffice,
Konqueror, KMail)



Terminal
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