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Bevezetés

A  Raspberry  Pi  projekt  célja  az,  hogy  elérhető  áron  kínáljon  iskolásoknak 

hobbiprogramozáshoz  számítógépet.  Ennek  eredménye  lett  2012  februárjában 

megjelenő  „Modell  A”  és  „Modell  B”  (revision  1)  számítógépek,  majd  a  2012 

októberétől  kezdődően  a  „Modell  B”  (revision  2).  Ugyanekkor  oldották  fel  a 

korlátozást,  ami  az  egyszerre  rendelhető  mennyiségre  vonatkozott.  A szakdolgozat 

írásakor (2013 március) a Modell B nettó ára körülbelül 8000 Ft. Mivel a „Modell A” 

nem rendelkezik beépített hálózati kártyával, így nem használható vékonykliensként, a 

további  tárgyalásból  kihagyom.  A „Modell  B”  revision  1  és  revision  2  a  memória 

méretében tér el egymástól az előbbi 256 MB az utóbbi 512 MB RAM-mal rendelkezik. 

Minden 2012 október után szállított „Modell B”-nek 512 MB memóriája van.

Hardver jellemzők

CPU 700 MHz ARM1176JZF-S (ARM 11 
család)

GPU BCM2835

Memória 512 MB1

2.0-ás USB port 2 db2

Videó kimenet RCA, HDMI 1.3

Hang kimenet 3,5 mm-es jack

Háttértár SD, MMC, SDIO memóriakártyák

Hálózati csatoló SMSC LAN951x 10/100 Ethernet2

Alacsony szintű perifériák GPIO, UART, i2c

Áramfelvétel 700 (mA), 3,5 W

Áramellátás 5 V MikroUSB-n, vagy GPIO-n keresztül

Méret 85.60 mm × 53.98 mm

Tömeg 45 g3

A dolgozat célja, hogy megvizsgálja lehet-e használni az eszközt vékonykliensként, és 

ha igen, mely protokoll a legalkalmasabb a célra.

1 Minden újonnan rendelt „Modell B” esetén
2 Egy USB hubon osztoznak
3 Ez a lapka tömege, házzal és memóriakártyával sem több ennek duplájánál
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Kliensekről általában

A kliens  olyan  számítógép  vagy  azon  futó  program,  amelyik  hozzáfér  egy (távoli) 

szolgáltatáshoz,  amelyet  egy  számítógép  hálózathoz  tartozó  másik  számítógép  (a 

szerver) nyújt. A kifejezést először eszközökre alkalmazták, amelyek nem rendelkeztek 

saját,  önálló  programmal,  de  hálózaton  keresztül  kapcsolatba  tudtak  lépni  távoli 

számítógépekkel.  Ezek  voltak  a  buta  terminálok,  amelyek  időosztásos 

nagyszámítógépek kliensei voltak. 

Az  interneten  ma  is  használják  a  kliens-szerver  modellt,  amikor  a  felhasználó  a 

hálózathoz való kapcsolódással internet protokollon keresztül egy távoli  szolgáltatást 

vesz  igénybe.  A  webböngészők  (browser)  is  kliensek,  mert  webszerverekhez 

kapcsolódnak amelyekből weblapokat képesek megjeleníteni a monitorokon. A legtöbb 

ember az e-mailjeinek eléréséhez e-mail kliensként kapcsolódik az internetszolgáltatók 

által működtetett mail tároló szerverekhez. A különféle hálózati csevegő (online chat) 

programok számos, a csevegő programtól függő protokollt használó kliensen keresztül 

érhetők el. 

Egyre inkább növekszik a különböző webszerverekhez csatlakozó kliensalkalmazások 

száma, amelyek úgynevezett "browser"-eket használnak, ezzel elkerülhető a nagyszámú, 

az alkalmazás és egy számítógép közötti programletöltés. Ezt a módszert – a letöltés 

elkerülését – alkalmazza, ugyan más okból, a webmail is. 

Vékonykliensek 

A  vékony  kliens  (angol  terminológiával:  thin  client)  egy  minimális  eszközökkel 

rendelkező kliens. Ez a kliens típus a szükséges erőforrásokat is a távoli (host) gépen 

veszi igénybe. Egy vékony kliens feladata többnyire kimerül az alkalmazásszerver által 

küldött  adatok  grafikus  megjelenítésében;  a  tényleges,  nagy  mennyiségű  adat 

mozgatását, kezelését igénylő feladatot az alkalmazás szerver végzi el. 

Például: 

• Terminál gépeken keresztül elérhető alkalmazások 

• Web böngészőben futó alkalmazások 
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• Távoli asztali kapcsolat
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Disztribúciók áttekintése

A  Raspberry  Pi-hoz  jelenleg  három  disztribúció  érhető  el.  Kettő  a  GNU/Linux 

rendszermagra épül. Ezek a Debian Wheezy illetve a Arch Linux disztribúciók. Ezeken 

kívül  elérhető  még  egy  RISC  OS  nevű,  szintén  UNIX  operációs  rendszer.  A 

legszélesebb támogatást a felsoroltak közül a Debian Wheezy élvezi.

Mindegyik operációs rendszer lemezkép formátumban hozzáférhető. Ennek oka, hogy a 

Raspberry Pi jelenlegi verziói csak speciálisan előkészített SD kártyáról képes bootolni.

A lemezképfájl SD kártyára írása Linux alól a következő paranccsal indítható:

sudo dd if={lemezkép.img} of=/dev/sd[def] bs=4M

Ahol a lemezképfájl a letöltött és zip-ből kicsomagolt fájl pl.  archlinux-hf-2013-01-

22.img  az  „of=”  paraméter  utáni  eszköz  pedig  a  számítógéphez  csatlakoztatott  SD 

kártya eszközneve, amit a „sudo dmesg” paranccsal tudunk kideríteni.

A lemezképfájl windows alól a „Win32 Disk Imager” paranccsal történik. Futtassuk a 

programot  rendszergazdaként!  Kiválasztjuk  a  kicsomagolt  lemezképfájlt  és  a  cél 

meghajtót és a Write gombra kattintva elindítjuk a lemezképfájl kiírását. 

Tervben van,  hogy a következő hardver  verziók  már támogatni  fogják a  natív  PXE 

támogatást.  Ez  egyszerűbbé tenné  a  direkt  vékonyklienseknek  szánt  Edubuntu  nevű 

Ubuntu variáns használatát. 
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Firmware specifikus konfigurációs fájlok

Ahhoz,  hogy  az  eszköz  bootolni  tudjon  az  SD  kártya  első  partíciójának  FAT-16 

fájlrendszerűnek kell lennie. Egy sor konfigurációs fájl határozza meg a rendszerindítás 

folyamatát kezdve a processzor és memória órajelétől (config.txt) a konzol beállításáig 

(console.txt). A fontosabb opciók részletezésre kerülnek. [6]

config.txt

• arm-freq  :  a  processzor  frekvenciáját  adja  meg.  Az  alapbeállítás  700  MHz, 

viszont garancia elvesztése nélkül 800 MHz-ig emelhető.

• gpu-freq : a grafikus processzor órajelét állítja be. Alapértéke 250 MHz, de 400 

MHz-ig emelhető garanciálisan.

• sdram-freq : a memória (RAM) elérésének órajelét állítja. Alapértéke 400 MHz. 

Ezt az értéket 500 MHz-ig emelhetjük.

• kernel : a betöltendő kernel elérési útját állítja át. Alapértelmezés „kernel.img”

• initramfs : a rendszerindítás folyamán használt init ram drive elérési útja és a 

memóriacím, ahova be kell tölteni.

• disable-overscan : a képernyő széleinek levágását kapcsolja ki-be.

• hdmi-group,  hdmi-mode :  különböző  képernyőfelbontások  megadását  teszi 

lehetővé.

cmdline.txt

• console :  erre  az eszközre kerülnek a rendszerindítással  kapcsolatos  logok,  a 

megadott sebességgel.

• root : a megadott blokk eszközt csatolja fel gyökér könyvtárnak a (config.txt-ben 

megadott)  kernel.  Alapértelmezés:  /dev/mmcblk0p2  (az  SD  kártya  második 

partíciója)

• rootfstype : a megadott fájlrendszer segítségével csatolja fel a gyökérkönyvtárat. 

Alapértelmezés: ext4

• loglevel :  a  naplózás  szintjét  lehet  vele  beállítani.  Nincs  megadva 
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alapértelmezetten.

Ezek  a  konfigurációs  fájlok  szerkeszthetők  kézzel  is  (root  jogosultságú 

felhasználóként). Viszont a tárgyalt Linux disztribúciók mellékelnek egy raspi-config 

nevű  scriptet,  ami  segítségével  menüből  tudjuk  kiválasztani  az  elvégzendő 

változtatásokat.

 

Debian Wheezy

Ehhez  a  disztirbúcióhoz  alapértelmezetten  mellékelik  a  teljes  angol  nyelvű  Debian 

referenciát,  ami  megkönnyíti  a  Linuxhoz  nem  értő  rendszergazdák  munkáját.  A 

csomagkezelő  a  Debian/Ubuntu  környezetben  megszokott  "dpkg/apt-get/aptitude".  A 

csomagformátum ennek megfelelően ".deb". Új csomag telepítése a

sudo apt-get install {csomagnév}

rendszerfrissítés pedig a

sudo apt-get update
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sudo apt-get upgrade

parancsokkal történik. Az alapértelmezett felhasználó "pi", "raspberrypi" jelszóval, aki 

egyben jelszó nélküli teljes sudo hozzáféréssel rendelkezik.

A  rendszer  első  bekapcsoláskor  futtatja  a  raspi-config parancsot,  amivel  a 

rendszerindítás fontosabb lépéseit állíthatjuk be. Különös figyelemmel a gyökér partíció 

és fájlrendszer kiterjesztésére és a grafikus felület automatikus indítására. A partíció és 

fájlrendszert  azért  kell  kiterjeszteni,  mert  a kártyára írt  lemezképfájl  fájlrendszere és 

partíciós  táblája  2  gigabájtos  kártyára  van  méretezve.  Amennyiben  ennél  nagyobb 

kártyánk  van,  úgy  a  maradék  hely  kihasználatlanul  maradna.  Ezt  a  műveletet  is 

elvégezhetjük a raspi-config segítségével.

Érdemes még beállítani memória megosztását. A Raspberry Pi 512 MiB memóriával 

rendelkezik.  Ezt  lehet  elosztani  a  videó-  és  a  rendszermemóriára.  Nincs  észlelhető 

javulás 64 MiB-nél nagyobb videómemória esetén. Így érdemes a 64 MiB videó- és 448 

MiB rendszermemória  felosztást  vállasztani.  Erre  például  a  VNC használatakor  lesz 

szükség, ugyanis a protokoll rendkívül memóriaigényes. Jelenleg a grafikus mag csak 

videó dekódolását tudja végezni, az X11 szerver számolásait minden esetben a CPU 

végzi. 

Az  alapértelmezett  rendszerindítás  kezdetben  karakteres  konzolt  mutat.  Ez 

megváltoztatható az "fbi" nevű csomaggal. A csomag installálása és rendszerindításkor 

engedélyezése után a beállított képet jeleníti meg a terminál helyett.

Lehetőség  van  továbbá,  hogy  a  GNU/Linux  világban  megszokott  Ctrl+Alt+F1  stb. 

billentyűkombinációkat  is  letiltsuk.  Így  megakadályozzuk  a  felhasználót,  hogy  más 

felhasználókét jelentkezzen be vagy rendszerüzeneteket olvasson.

Arch Linux

Az Arch Linux alaptelepítése nem tartalmaz grafikus felületet (X.org), sem ablakkezelőt 

(Pl.  XFCE,  LightGM).  Ahhoz  hogy  vékonykliensként  tudjon  működni  az  eszköz, 

feltétlenül telepítenünk kell a grafikus felület kiszolgálóját és kliensét. A disztribúció 

csomagformátuma  ".rpm",  a  csomagkezelője  a  "pacman".  Ahogyan  a  Debian 

disztribóciónál itt is célszerű elvégezni a gyökér partíció és fájlrendszer kibővítését a 

raspi-config segítségével
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A csomaglista frissítése és a csomagok frissítése ennél a disztribúciónál egy parancs:

pacman -Syu

Az alábbi  paranccsal  telepítjük  a  grafikus  felülethez  szükséges  könyvtárakat  és  egy 

ablakkezelőt:

pacman -S xorg-xinit xorg-server xorg-server-utils

pacman -S xfce4

Az Arch Linux hátránya, hogy nem bővelkedik a leírásokban, valamint hogy nem olyan 

gyakran jönnek ki frissítések hozzá, mint a Debian Wheezy Raspberry Pi verziójából.
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RDP Használata

A Remote Desktop Protocol-t a Microsoft© fejlesztette ki.  Segítségével távoli asztal 

kapcsolatot  tudunk  kialakítani  a  kliens  és  a  szerver  gép  között.  Hátránya,  hogy 

alapbeállítás szerint egyszerre csak egy kliens kapcsolódhat a szerverhez (ez a beállítás 

megvátoztatható).  A protokoll  többek között  támogatja a kliens gép egy mappájának 

hálózati  meghajtóként  csatlakozását,  és  hang  továbbítást  is  támogat  a  szervertől  a 

kliensig.

Az RDP alapértelmezett TCP portja a 3389-es. Átlagos sávszélessége 600Kbit/s alatti, 

ugyanis  a  protokoll  képes  a  munkamenet  képéből  csak  a  változást  újraküldeni. 

Memóriaigénye  szerver  oldalon  körülbelül  100  MB  az  első  kapcsolatnál.  Minden 

további kapcsolat körülbelül 30 MB memóriát használ. Ez azzal magyarázható, hogy az 

osztott könyvtárak (.dll-ek) csak egyszer töltődnek be a memóriába. Amennyiben több 

bejelentkezett felhasználó ugyan azt a programot használja (például  Microsoft Office 

Word), akkor annak az osztott programkönyvtárai csak egyszer kerülnek betöltésre a 

memóriába. Így több felhasználó is futtathathatja majdnem egyszeres memóriahasználat 

mellett. 

Szerver oldali beállítások

Windows operációs rendszeren alapértelmezetten telepített  komponens a távoli asztal 

kapcsolatok  fogadására  képes  kiszolgáló.  Ugyanakkor  engedélyezni  kell  a 

vezérlőpultban a  rendszer tulajdonságai között felsorolt „távoli beállítások” menüpont 

alatt.
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Célszerű beállítani, hogy egyszerre több távoli asztal kapcsolatot is tudjon fogadni a 

kiszolgáló.  Ezt  Windows  7  alatt  egy  „Concurent  RDP  Patcher”  nevű 

segédprogrammal tudjuk elérni.

Windows Server verziók esetén külön program telepítése nem szükséges a párhuzamos 

kapcsolatok  engedélyezéséhez.  A  gpedit.msc  programmal  szerkeszthetjük  az  ide 

vonatkozó házirendet.

Számítógép konfigurációja → Felügyeleti sablonok → Windows összetevők 

→ Távoli asztali szolgáltatások → Távoli asztali munkamenetgazda → 

Kapcsolatok → Kapcsolatok számának korlázozása

Továbbá  javaslom,  hogy  az  utoljára  bejelentkezett  felhasználókat  ne  listázzuk  ki  a 

bejelentkezéskor.  Ez  sok  félreértésre  adhat  okot  (például  egyező  ikonok  esetén). 

Valamint így egy egységes,  előzményektől független bejelentkező felületet  kapnak a 

felhasználók. A biztonsági házirendet a secpol.msc programmal tudjuk megváltoztatni.

Biztonsági  beállítások  →  Helyi  Házirend  →  Biztonsági  Beállítások  →  

Interaktív  bejelentkezés:  Ne  jelenjen  meg  a  legutóbb  bejelentkezett  

felhasználó neve 

Linux operációs rendszerek alá is létezik RDP szerver xrdp néven. 
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Kliens oldali beállítások

Ahhoz hogy a kliensek jól működjenek néhány alapbeállítás megadására szükség van, 

ezeket a raspi-config segítségével megtehetjük. Ezek az időzóna, billentyűzetkiosztás. 

Célszerű továbbá az automatikus internetes időszinkronizációt is engedélyezni, ezt az 

ntp csomag telepítésével elérhetjük.

A maximális támogatott színmélység 16bit a Raspberry Pi grafikus felületén, ezért a 

távoli asztali kapcsolat is csak ilyen színfelbontást igényel.

A tárgyalt disztribúciókban két hozzáférhető RDP kliens van. Az egyik az rdesktop, a 

másik  a  FreeRDP  (xfreerdp),  ami  az  rdesktop  forkja  más  licencelés  alapján. 

Funkcionalitásban  lényegében  megegyezik  a  két  program.  Az  rdesktop általános 

meghívása a következőképpen néz ki:

rdesktop -g 1280x720 -u {user} -p{pass} rdp-server -k hu

Ahol a  „-g” kapcsoló után a távoli  asztal  munkamenet  felbontását  adhatjuk meg.  A 

felhasználónév  és  jelszó  megadása  elhagyható,  ilyenkor  a  szerver  alapértelmezett 

bejelentkező felülete fogad minket. Az rdp-server a kiszolgáló dns neve vagy ip címe, 

ahova  csatlakozni  szeretnénk.  A „-k”  kapcsoló  után  a  billentyűzetkiosztást  adhatjuk 

meg, a „hu” a magyar billentyűzetkiosztást jelöli.

Lehetőség van továbbá a kliens gép egy mappájának a felcsatolására, úgy hogy azt a 

munkamenet  közben  írni-olvasni  tudja  a  szerver.  Lehet  ez  például  egy  a  kliensen 

felcsatolt pendrive, így mentheti a felhasználó saját eszközére is a munkáját.

rdesktop -r 'disk:linux=/home/user/pendrive/' drp-server

A fenti  parancs  linux  nevű  hálózati  meghajtóként  hozzáadja  a  felhasználó  home 

könyvtárában található pendrive könyvtárat.

Ahhoz, hogy hangot is továbbítsunk a kliens felé, egy bug miatt munkamenet mappát is 

ki kell jelölnünk. Az így kapott hang rossz minőségű, torz és szaggatott lesz, elsősorban 

figyelmeztető hangok továbbítására használható.

rdesktop -r sound:local -r 'disk:linux=/home/user/pendrive/' drp-server

Az rdesktop  meghívható teljes képernyős módban. Ilyenkor nincs ablakszegély, tehát 

olyan mintha a felhasználó a szerver előtt  ülne.  Minden billentyűkombináció átjut  a 
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távoli  munkamenethez,  még  az  „Alt+F4” és  a  „Ctrl+W”  is.  Fontos  továbbá 

megjegyezni, hogy az egérgörgők is megfelelően működnek a távoli munkamenet során.

Összefoglalás

Az RDP megfelelő felhasználói élményt nyújt irodai programcsomagok használatakor, 

ugyanis  ilyenkor  nincs  sok  mozgás  a  képernyőn.  Lévén  hogy  a  funkcióbillentyűk 

megfelelően  működnek  a  gyors,  hatékony  munkavégzésnek  nincs  akadálya.  Web 

böngészésre,  amennyiben  nincs  sok  mozgás  a  látogatott  weboldalakon,  elfogadható 

sebességet és válaszidőt produkál. Ugyanakkor meg kell említeni hogy a sok mozgással 

járó munkák (pl videók szerkesztése) teljesen alkalmatlan, lévén hogy ezt mind kódolni, 

mind dekódolni nagyon processzorigényes. Létezik RDP 7.1 szabvány óta RemoteFX 

technológia,  de  ezt  nem  implementálták  még  a  linuxos  kliensek.  Továbbá  jelenleg 

semmilyen videogyorsítás nem elérhető a Raspberry Pi-hoz.

Tehát  RDP  alapú  Raspberry  Pi  vékonykliensek  alkalmazását  javaslom  oktatási 

intézményekbe, alapvető irodai csomagok tanulásához. Valamint kisebb irodákba vagy 

titkárságokra, ahol elsődlegesen adminisztratív és irodai programokat használnak.
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XDMCP Használata

Az X Display Manager  Control  Protocol  az UNIX/Linux X grafikus  felület  hálózai 

működéséért  felelős  protokoll.  Használható  UNIX/Linux  rendszerekre  való 

bejelentkezéshez, nem titkosított protokoll.

A XDM (X Display Manager) lehetővé teszi, hogy munkameneteket kezdjünk egy X 

szerveren  lokálisan  vagy  távolról.  Az  XDM  feladata,  hogy  bejelentkező  felületet 

biztosítson a felhasználó számára, ahol megadhatja felhasználói nevét és jelszavát. A 

munkamenet  akkor  indul  el,  ha  a  felhasználó  helyes  bejelentkezési  adatokat 

szolgáltatott.  A bejelentkezés  folyamatát  a  PAM  (Pluggable  authentication  module) 

végzi,  amit  fel  lehet  készíteni  például  brute-force  (kimerítő  próbálkozásos)  támadás 

ellen az alábbi konfigurációval.

host_rule=*:5/1h**

Ez az  opció  5 sikertelen  bejelentkezési  próbálkozás  után  letiltja  az  adott  távoli  gép 

további  bejelentkezési  kisérleteit.  Általában  a  PAM  konfigurációs  állománya  a 

/etc/security  könyvtár  alatt  található,  de  disztribúciónként  eltérő  az  elnevezés.  A 

beállítások életbelépéséhez újra kell indítani a kiszolgálót.

Két  lehetőség  van az  XDMCP-n keresztüli  távoli  asztal  elérés  beállítására.  Az első 

lehetőség,  hogy  “kézzel”  megadjuk  a  kiszolgáló  X  szerverének,  hogy  induljon 

úgynevezett  broadcast  módban.  Ezáltal  elérjük,  hogy  a  hálózaton  hirdeti  magát  a 

klienseknek és azok automatikusan tudnak csatlakozni.

A másik lehetőség a LTSP (Linux Terminal Server Project) használata, ami egy erre a 

feladatra  összeállított  Linux Diszribúció.  A dolgozat  írásakor  nem elérhető  az LTSP 

disztribúció  hivatalos  weboldala,  ezért  a  hasonló  funkcionalitással  bíró  Edubuntu 

disztribúciót tárgyaljuk.

Általános Linux szerver konfiguráció

Amennyiben  „kézzel”  állítjuk  be  az  X  szervert  hogy  távolról  is  indíthassunk  rajta 

munkamenetet, szükségünk lesz egy grafikus bejelentkező felületre (angolul:  Greeter), 

ami bekéri a felhasználónevet és a jelszót. Alapértelmezés szerint ez Ubuntu 12.04 LTS 
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esetén  LightDM.  Ha  külön  telepítettük  az  X11-et,  akkor  a  Greetert  is  nekünk  kell 

telepíteni.

sudo apt-get install lightdm

Ezen felül egy grafikus ablakkezelőre is szükségünk lesz:

sudo apt-get install lxde

Ezután  engedélyeznünk  kell  a  LightDM  konfigurációs  állományában  az  XDMCP 

szerver funkcionalitást.

[SeatDefaults]

greeter-session=unity-greeter
user-session=ubuntu
xserver-allow-tcp=true

[XDMCPServer]

enabled=true

Ha  ezzel  megvagyunk  újra  kell  indítani  a  greetert  a  /etc/init.d/lightdm  restart 

paranccsal. 

Edubuntu

Az  Edubuntu  egy  Linux  disztribúció,  ami  az  Ubuntu  család  tagja.  Célja,  hogy 

iskoláknak és  közösségek számára hozzáférhetővé  tegyen egy főleg  oktatási  célokra 

alkalmas operációs rendszert. Telepítése hasonló a többi Ubuntu variánshoz

Az  edubuntu  előnye,  hogy  képes  a  szerver-kliens  munkakapcsolatra  XDMCP 

segítségével, valamint hogy képes PXE boot szerverként működni. Ez lehetőséget nyújt 

arra, hogy a klienseken csak egy PXE bootloadert telepítünk, ezáltal elég kisebb SD 

kártya  is  a  Raspberry Pi-okba.  Így módunk van központi  managementre,  ugyanis  a 

kliens által betöltött rendszer is a szerveren helyezkedik el, ott kerül generálásra.

sudo apt-get install ltsp qemu-user-static

ltsp-build-client --fat-client --fat-client-desktop edubuntu-desktop --arch 
armel

A fenti  parancsok  rendre  telepítik  az  LTSP komponenst  és  legenerálják  a  az  ARM 

architektúra bootolható képfájlját. A qemu-user-static csomag a képfájlok generálásához 

14



kell.

Kliens oldali konfiguráció

Ahhoz hogy tudjunk csatlakozni egy szerverhez XDMCP-vel egy kliens szoftverre van 

szükségünk. Ez a program az Xnest. Használata a következő:

Xnest :10 -query XDMCP-srv

Ez a  parancs  egy már futó helyi  X szerver  szolgáltatásait  használja.  Lehetőség van 

ilyenkor ssh-n keresztül futtatni az Xnestet, ilyenkor biztonságos csatornán megy végbe 

a kommunikáció.

ssh -X XDMCP-srv

Xnest :1 -ac &

DISPLAY=:1 gnome-session

Az utolsó parancsban az ablakkezelő változtatható bármely szerveren elérhető  „window 

manager”  programra.  Ilyenkor  a  bejelentkezést/azonosítást  az  ssh  végzi,  így  nem 

kapunk  bejelentkező  képernyőt,  az  ablakkezelőt  úgy  kapjuk,  mintha  sikeresen 

bejelentkeznénk.

Amennyiben  úgy  akarjuk  elindítani  az  X  szervert  hogy  az  XDMCP-n  kapott 

munkamenetet továbbítsa felénk, az alábbira kell átírni az X szerver indítását:

X :0 -query XDMCP-srv

Mindkét megoldásnak megvan az előnye és a hátránya. Az Xnest használatának előnye, 

hogy egy hálózati  hiba  esetén  is  megmarad a  lokális  X kiszolgáló  és  az  azon  futó 

ablakkezelő. Hátránya ugyan ez, hogy a felhasználó nem lehet mindig biztos abban, 

hogy melyik számítógép képét látja éppen. Ha az X kiszolgálót magát indítjuk úgy, 

hogy  XDMCP-n  kommunikáljon  a  szerverrel  egy  hálózati  hiba  bekövetkeztekor 

„lefagy” a teljes rendszer a felhasználó szemszögéből. Így viszont a felhasználó mindig 

csak a szerver képét látja.
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Összefoglalás

Az XDMCP-t több tényező miatt nem ajánlom:

• Nem érhető el Windows-os változata, csak UNIX/Linux rendszereket támogat.

• Komplikált konfiguráció mind szerver, mind kliens oldalon.

• Nem tűri a hálózati hibákat.

• Nincs  elérhető  ARM  támogatással  rendelkező  terminál  szerver  disztribúció 

(LTSP)

• Kis támogatottság, kevés leírás. Részben amiatt, hogy az X egy meglehetősen 

régi (1984) protokoll.
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VNC Használata

Az Virtual Network Computing egy platformfüggetlen,  széles körben használt  távoli 

munkamenet  protokol.  Egyes  változat  (RealVNC,  UltraVNC)  lehetővé  teszik  a 

titkosítást is, de ezek a verziók nem érhetőek el Raspberry Pi-ra. Ez a két VNC változat 

lehetővé teszi az autentikációt Active Directory-val. 

Többféle  program  áll  rendelkezésre,  ami  képes  VNC  szerverként  vagy  kliensként 

működni. A tightVNC egy olyan programcsomag, ami tartalmazza mind a klienst, mind 

a szervert és elérhető Windowsra és Linuxra egyaránt. Nem támogatja a titkosítást, de 

ssh-n  keresztül  futtatva  titkosított  alagúton  (angolul:  tunnel)  keresztül  mennek  a 

csomagok.

Erőforrásigénye hasonló az RDP-hez szerver oldalon körülbelül 100 MiB egy kapcsolat 

memória költsége. Kliens oldalon körülbelül 50 MiB egy 1280x1024 felbontású 16 bit 

színmélységű munkamenet memóriaigénye. Jellemző adatátviteli sebessége 500 Kbit/s 

körül van.

Szerver oldali beállítások

Amennyiben  Windows  fut  a  szerveren,  úgy  nem lehet  megoldani  a  bejelentkezést, 

ugyanis Windows alatt a VNC-vel csak aktív munkamenetet lehet megosztani.

A szerver  oldalon,  ha  Linux fut,  a  tightvnc  szervere  egy virtuális  X munkamenetet 

kezdeményez  és  ennek  a  képét  továbbítja  a  kliensnek.  Ez  maga  után  vonja,  hogy 

bejelnetkezési felületet (greetert) kap a kapcsolódó kliens.

Egy bug miatt le kell tiltani a /etc/hosts fileban az összes IPv6 címet még a localhostra  

hivatkozót  is.  Ennek  hiányában  sikeres  bejelentkezés  után  megszakad  a  VNC 

munkamenet és semmi hibára utaló üzenetet nem kapunk.

#::1             localhost ipv6-localhost ipv6-loopback

A „#”  karakterrel  kezdődő  sorok  megjegyzéseket  jelölnek  a  linuxos  konfigurációs 

fájlokban.

Fontos  megjegyezni,  hogy  egy  port  egy  munkafolyamatot  takar  és  azt  csak  egy 

felhasználó használhatja egy adott időpillanatban. Tehát ha van 15 kliensünk, akkor 15 
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VNC szervert  kell  elindítanunk különböző portokon.  Ebben segít  nekünk az  xinetd. 

Példa egy xinetd konfigurációra /etc/xinet.d/Xvnc: 

service Xvnc

{

type = UNLISTED

disable = no

socket_type = stream

protocol = tcp

wait = yes

user = root

server = /usr/bin/Xvnc

server_args = -inetd :1 -query localhost -geometry 1024×768 -depth 16 -once 

-fp  /usr/share/fonts/X11/misc  -DisconnectClients=0  -NeverShared  

passwordFile=/root/.vncpasswd -extension XFIXES

port = 5901

}

Ilyen szerverbejegyzésből kell annyi, amennyi kliens van, és 5901 helyére rendre egyel 

nagyobb számot kell írni.

Kliens oldali beállítások

A vnc klienst külön kell telepíteni:

sudo apt-get install vncviewer

Külön be kell állítani, hogy teljes képernyős módban a kliensen legyen a fókusz, ezt az 

X11  Resources  (erőforráok)  között  kell  beállítani,  rendszergazda  jogosultsággal,  az 

alábbi parancsok futtatásával:

echo "Vncviewer*grabKeyboard: true" > /etc/X11/Xresources/xtightvncviewer

xrdb -merge /etc/X11/Xresources/xtightvncviewer
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A tightvnc klienst a vncviewer parancs hívja meg az alábbi módon:

vncviewer -fullscreen vnc-server.lan:59XX

Ilyenkor teljes képernyős módban indul a munkamenet, ha a munkamenet felbontása 

kisebb, mint a képernyőfelbontás, akkor fekete keretet kapunk a képernyő szélén. A vnc 

kiszolgáló utáni portszám adja meg, hogy a kiszolgáló melyik VNC munkamenetéhez 

csatlakozunk.  Az  5901-es  az  első  munkamenet.  Eltérő  beállításokat  adhatunk  meg 

szerver  oldalon  az  egyes  munkameneteknek,  például  más  greeter futhat  egy  adott 

porton.

Ahhoz  hogy titkosított  adatfolyamot  kapjunk  a  szerver  és  a  kliens  között,  ssh  port 

átirányítást  (angolul:  port-forward)  kell  alkalmaznunk,  majd  a  kliensre  átirányított 

porthoz kell csatlakoznunk a VNC klienssel.

ssh -f -N -L 5901:localhost:5901 vnc-server.lan

vncviewer -fullscreen localhost::5901

Az ssh paraméterei:

• -f : háttérben indítja el az ssh-t nem kapunk promptot

• -N : nem indít el semmilyen távoli programot

• -L : melyik távoli porthoz melyik helyi porthoz rendeljük hozzá. A példában az 

5901-es távoli portot továbbítja a helyi gép (localhost) 5901-es portjára

Az ssh tunnel kb 10%-os processzortehelést jelent a Raspberry Pi-on, de a felhasználói 

élményen nem változtat. Érdemes minden kliensre scriptet írni, ami tartalmazza a kliens 

számára fenntartott portot!
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Összefoglalás

A VNC hasonlóan az RDP-hez jól  használható irodai  és  adminisztrációs programok 

futtatására. Valamivel jobban teljesít böngészés során. Sem a protokoll, sem a Raspberry 

Pi nem bírja ugyanakkor a nagyobb mozgással járó munkafolyamatok megjelenítését.

Hátránya  az  RDP-vel  szemben  hogy minden  esetben  külön  kell  telepíteni  és  mind 

szerver, mind kliens oldalon konfigurálni kell. Előnye viszont, hogy amennyiben Linux 

kiszolgálóra  kezdeményezünk  munkamenetet,  akkor  lehetőségünk  van  ssh-tunnellel 

titkosítani azt.
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Biztonsági megfontolások

Az eszköz megpróbálja elindítani a belehelyezett SD kártyát rendszerindítás során. Ha 

nem védjük le megfelelően a fizikai hozzáférést az eszközhöz, akkor tetszőleges kód 

futtatható a támadó által behelyezett SD kártyáról. Erre a célra léteznek előre gyártott 

tokok.

Hálózati biztonság

Amennyiben  szerver-vékonykliens  infrastruktúrát  építünk  ki  különösen  fontos  a 

hálózatbiztonság.  Mivel  a  Rapberry  Pi  esetében  100  Mbit-es  Ethernet  hálózatról 

beszélünk célszerű beállítani a vékonykliensek MAC (Media Access Controll) címek 

szűrését  a  közvetlenül  csatlakozó  switchen.  Ezzel  megakadályozhatjuk,  hogy  az 

esetlegesen kihúzott végponti kábelt saját eszközében használja a támadó. Managelhető 

Cisco Switcheken a következő parancsokkal állíthatjuk be a kívánt portbiztonságot:

enable

configure terminal

int range fastEthernet 0/1 - 24

switchport port-security maximum 1

A használt  távoli  asztal  protokollok  alapértelmezés  szerint  titkosítatlan  adatfolyamot 

küldenek át  a hálózaton ezért  fontos hogy az útvonal a kliensek és a szerver között 

statikus  legyen,  és  csak  az  általunk  ellenőrzött  routereken  és  switcheken  keresztül 
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vezessen.

Szerver oldali biztonság

Amennyiben VNC használata mellett döntünk, akkor érdemes ssh alagúton keresztül 

használni azt, amennyiben lehetséges. Ha Windows operációs rendszerű a szerver, úgy 

erre nincs lehetőség. Az ssh eléréshez célszerű csak erre a célra létrehozni felhasználót. 

Egy felhasználó  egyszerre  több  port  átirányítást  is  alkalmazhat,  így  nem szükséges 

többet létrehozni. Felhasználó hozzáadása Ubuntu alatt:

useradd -d /home/forw-vnc/ -m forw-vnc

A „-d” kapcsoló a felhasználó HOME könyvtárát adja meg, a „-m” pedig azt, hogy létre 

is  kell  hozni  ezt  a  könyvtárat.  A  következő  lépésben  nem  jelszót  adunk  a 

felhasználónak, hanem úgynevezett publikus/privát kulcsot generálunk.

mkdir ~forw-vnc/.ssh

ssh-keygen -t rsa -f ~forw-vnc/.ssh/id_rsa

cp ~forw-vnc/.ssh/id_rsa.pub ~forw-vnc/.ssh/authorized_keys

Az ssh-keygen inputként vár jelszót a kulcshoz, ha üresen hagyjuk, akkor jelszó nélkül 

tudunk  ssh-zni  a  szerverre.  Az  így  létrehozott  privát  kulcsot  felmásoljuk  az  összes 

vékonykliensre, és innentől jelszó nélkül tudunk port-forwardot kezdeményezni.

Kliens oldali szoftverbiztonság

Az  alap  telepítés  mind  Debian,  mind  Arch  Linux  alatt  úgy  tartalmazza  az  X11 

kiszolgálót, hogy onnan el lehet váltani  Ctrl+Alt+F1  billentyűkombinációval az első 

terminálra  (/dev/tty1)  vált.  Ez  nemkívánatos  egy  vékonykliensnél,  mert  így  a 

felhasználó rendszerüzenteket olvashat, vagy más helyi felhasználóként jelentkezhet be.

Ezt a /etc/X11/xorg.conf fájlba az alábbi szekció beszerkesztésével érhetjük el:

Section "Serverflags"

Option "DontVTSwitch" "yes"

EndSection

Érdemes  továbbá  letiltani  a  Ctrl+Alt+Backspace  billentyűkombinációt,  ez  az  X 
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kiszolgáló újraindítását eredményezi alapértelmezés szerint. 

Section "Serverflags"

Option "DontZap" "yes"

EndSection

A felhasználók általában nem érzik magukat biztonságban, ha parancssort („DOS”-t) 

látnak,  akár  csak  a  boot  során.  Ezért  fontos,  hogy  valamilyen  képet  lássanak  a 

karakterek  helyett  a  rendszerindítás  folyamata  során  a  felhasználók.  Ezt  az  fbi 

(FrameBuffer Imegviewer) segédprogrammal tudjuk elérni.

sudo apt-get install fbi

Telepítés  után  alapértelmezetten  a  /etc/splash.png  képet  mutatja  bootoláskor,  ez 

megváltoztatható a  /etc/init.d/fbi scriptben, vagy odamásolható egy tetszőleges png. A 

kapott „.png”-t nyújta, hogy a teljes képernyőt kitöltse.

Azonban ha telepítettük is a csomagot a rendszerindítás első néhány másodpercében 

továbbra  is  karakterek  jelennek  meg.  Ennek  két  oka  van  egyrészt  a  magas 

alapértelmezett loglevel érték (3)  a /boot/cmdline.txt-ban, másrészt pedig, hogy az első 

terminálra logol a kernel. Ha 0-s loglevel értéket állítunk be, még akkor is maradnak 

még  kernelüzenetek  az  első  terminálon,  így  célszerű  megváltoztatni  a  logolás 

terminálját így semmilyen üzenet nem marad. Adjuk hozzá a /boot/cmdline.txt-hez:

console=tty2

Ha ezzel is kész vagyunk, akkor a villogó bal felső sarok zavarja már csak az összhatást. 

Ezt is megszüntethetjük, ha kikapcsoljuk a /boot/cmdline.txt-ben a kurzort:

vt.global_cursor_default=0

Érdemes  még  megváltoztatni  az  alapértelmezett  felhasználó  jelszavát,  ami  könnyen 

hozzáférhető az interneten. Adjuk ki rendszergazdaként a következő parancsot:

passwd pi

Amennyiben nem tudunk magunktól kitalálni biztonságos jelszót, használjuk a  pwgen 

parancsot.

Célszerű  letiltani  az  alapértelmezett  teljes,  jelszó  nélküli  sudo hozzáférését  a  pi  

felhasználónak, ám mielőtt ezt megtesszük, adjunk hozzá egy új felhasználót és adjunk 
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meg neki jelszót adminisztrációs célokra:

sudo useradd -d /home/ad -m -G sudo ad

passwd ad

Ha ezt már megtettük és be tudunk jelentkezni távolról is az új ad felhasználóval, akkor 

írjuk át a következőképpen a /etc/sudoers  fájlt:

#pi ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL

ad ALL=(ALL) : ALL
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Összefoglalás

A Raspberry Pi modell B megfelel vékonykliensnek, elsősorban oktatási célra ajánlom. 

Az  eszközhez  készült  operációs  rendszerek  közül  javaslom  a  Debian  Wheezy 

használatát,  ugyanis  ennek  van  a  legnagyobb  felhasználói  tábora  és  közösségi 

támogatása. A leírások is főleg ehhez az Operációs rendszerhez készültek.

Az általam javasolt protokoll az RDP. A főbb előnyei a következők:

• Elérhető mind Windows, mind Linux operációs rendszerekre a kiszolgáló. 

• A Windows alaptelepítése tartalmazza a kiszolgálót. 

• Jó felhasználói élményt nyújt egy iskolai környezetben tanuláshoz.

• Támogatja  a  hangtovábbítást  és  a  kliens  egy  mappája  is  csatolható  a 

munkafolyamat során.

Az XDMCP kizárólag Linuxra érhető el. Másrészt elavult protokoll, kevés a naprakész 

leírás és a külön erre a célra létrejött disztribúció (LTSP) nem beszerezhető.

A VNC protokoll jól használható Linux alatt  xinetd segítségével. Azonban Windows 

alatt csak már aktív munkamenetet lehet megosztani vele.
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