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ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
UNIX (B103) ΜΕ ΝΧ 
Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 

ΓΕΝΙΚΑ 
 
Στους υπολογιστές του εργαστηρίου Β103 υπάρχει εγκαταστημένο το λογισμικό NX server. Η 
τεχνολογία ΝΧ παρέχει την δυνατότητα απομακρυσμένων συνδέσεων Χ11 (γραφικό 
περιβάλλον) μέσω χαμηλού εύρους σύνδεσης, π.χ. dial-up, ISDN, και ADSL. Για να συνδεθείτε 
στους υπολογιστές του εργαστηρίου χρειάζεται να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας το 
λογισμικό σύνδεσης, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε δωρεάν από την διεύθυνση 
http://www.nomachine.com/download.php. 

 

Σημείωση:  
Για να μπορέσετε να συνδεθείτε στους υπολογιστές του εργαστηρίου με SSH, SCP, και ΝΧ, από 
απομακρυσμένο υπολογιστή χρειάζεται πρώτα να συνδεθείτε στο Τμήμα με VPN. Περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις VPN μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό χρηστών VPN. 
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