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РЕЗИМЕ 

 Методе покретања комплексних Windows апликација базираних на .Net Frame-

work технологији на Јуникс/Линкус системима уз помоћ WineHQ компатибилног слоја. 

Употреба Winetricks програмскe скрипте ради повећања компатибилности Windows 

нативних апликација на Јуникс/Линкус системима. 
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INSTALLATION AND USE OF WINDOWS APPLICATIONS ON UNIX 

SYSTEMS 
ABSTRACT 

Methods of running complex Windows applications based on .Net Framework 

technology on Unix/Linux systems with the help of the WineHQ compatible layer. Use of the 

Winetricks shell script to increase the compatibility of native Windows applications on 

Unix/Linux systems. 
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Running Windows applications 

1. УВОД 

 Тема овог истраживачког рада је покретање Windows апликација на Unix 

системима, што има велику примену у пракси. Локални такав пример је 

кладионица BrazilBet у Чачку која за издавање тикета и штампање истих на 

темралном штампачу користи Windows апликацију покренуту уз помоћ WineHQ 

на Xubuntu Linux оперативном систему. На глобалном нивоу најпознатији такав 

случај је, својевремено, била Google Picasa (веза: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Picasa#Linux). Линукс верзија овог програма је, 

заправо, била Windows верзија покретана уз помоћ WineHQ. 

 Неке од битних апликација које се могу покренути на Линукс оперативном 

систму уз помоћ WineHQ, са великим процентом успешности, свакако су Adobe 

Photoshop (веза: https://linuxhint.com/install_adobe_photoshop_linux/), Microsoft 

Office (веза: https:// www.howtogeek.com/171565), Microsoft Visual FoxPro9, Catia, 

CorelDRAW и многи други. 

 Овакав приступ има своје мањкавости. У ретким случајевима је 

компатибилност 100%. За сваки програмски пакет важи неписано правило 

да,зависно од верзије програма, компатиблиност може бити гора или боља (пример 

Adobe Photoshop,  веза: 

https://appdb.winehq.org/objectManager.php?iId=17&sClass=application), такође 

постоје апликације које су некомпатибилне са WineHQ без обзира на подешавања 

и верзију програма. Најпознатији пример такве апликације свакако је SolidWORKS 

https://en.wikipedia.org/wiki/Picasa#Linux
https://linuxhint.com/install_adobe_photoshop_linux/
https://www.howtogeek.com/171565
https://appdb.winehq.org/objectManager.php?iId=17&sClass=application


 

који не може стабилно и исправно радити уз помоћ WineHQ на линкус 

оперативном систему. 

 У овом истраживачком раду биће описан поступак покретања 

Windows .Net Framework апликацијe који је сложен и захтева доинсталацију 

компоненти и замену  нативних библиотека. Тако да ће се осим WineHQ користити 

и Winetricks који омогућује да се цео процес обави што једноставније. 

2. WINE&WINETRICKS 

 WineHQ (веза: https://www.winehq.org/, често се користи само: Wine) је 

главни и најчешћи програм који с користи при покретању Windows апликација на 

Јуникс/Линукс заснованим оперативним системима и сва друга напреднија 

решења за покретање Windows апликација (PlayOnLinux, Cedega, Proton и други) 

заснована су на Wine-у. 

 Оперативни систем који смо изабрали је MX Linux 19.4 Patito Feo, заснован 

на Debian 10 Линукс оперативном систему. 

 
Слика 1: MX Linux 19.4 Patito Feo 

2.1 Инсталација WineHQ 

 Инсталација WineHQ се у потпуности обавља кроз ЦЛИ (command line 

interface). Покрећемо терминал (може се покренути на више начина). Позивом 

[Alt]+[F3] отварамо Application Finder (слика 2) и куцамо "Terminal", потом на 

листи резултата бирамо "Xfce Terminal".  Терминал или Конзола су чест  назив за 

ЦЛИ на Линукс оперативним систем-има и представљају пандан Command Promt-

у на Windows оперативном систему. 

 Следи поступак инсталације WineHQ за Debian 10. Упутство за 

инсталацију WineHQ се налази на страници https://wiki.winehq.org/Download и 

мање-више је исто за све верзије Debian/Ubuntu оперативних система и њихових 

деривата, Код других верзија Јуникс/Линукс ОС (Suse, Fedora, Slackware, FreeBSD, 

MacOS...) упутство се може битно разликовати. 

https://www.winehq.org/
https://wiki.winehq.org/Download


 

 Први корак је омогућавање инсталације 32битних пакета: 

sudo dpkg --add-architecture i386 

 Следећи корак је преузимање инсталационог кључа (енг:repository key): 

sudo wget -nc -O /usr/share/keyrings/winehq-archive.key dl.winehq.org/wine-

builds/winehq.key 

 Наредни корак је преузимање и додавање репозиторијума за WineHQ (овај 

корак се разликује зависно од верзије Debian/Ubuntu линукс оперативног система. 

Debian 10 има кодну ознаку Buster и тај термин се може пронаћи и у позиву 

команде): 

sudo wget -nc -P /etc/apt/sources.list.d/ dl.winehq.org/wine-

builds/debian/dists/buster/winehq-buster.sources 

 Кад је то урађено, пре инсталације WineHQ програма треба ажурирати све 

пакете: 

sudo apt-get update 

 Команде за инсталирање програма WineHQ: 

sudo apt install --install-recommends winehq-stable       //стабилна верзија 

sudo apt install --install-recommends winehq-devel        // развојна верзија 

 За потребе нашег пројекта инсталирали смо актуелну стабилну верзију 7.0. 

Овим смо завршили први корак, а то је инсталација WineHQ. 

2.2 Winetricks 

 WineHQ je компатиблни слој (веза: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Compatibility_layer) који омогућује извршавање кода 

писаног експлицитно за Windows OS, на Јуникс/Линукс системима. WineHQ 

долази са властитим АПИјем и библиотекама, а који опонашају Windows API, 

Windows-ove библиотеке, vcredist, .Net(mono) што са собом повлачи ограничену 

компатибилност. У неким тренуцима није ни могуће покренути Windows 

апликацију са подразумеваним подешавањима у WineHQ. Компатибилност неких 

апликација се може побољшати употребом Winetricks-a и заменом WineHQ 

библиотека са нативним Windows библиотекама. 

 Ова промена компоненти у самом WineHQ компатибилном слоју за 

последицу има и промену понашања. Неке апликације које нису радиле ће 

прорадити, а апликације које су потпуно стабилно радиле за подразумеваном 

WineHQ инсталацијом, препис библиотека путем Winetricks-a може узроковати 

њихов нестабилан рад. 

 На страници https://wiki.winehq.org/Winetricks је детаљно описан поступак 

инсталације и кориштења. 

cd "${HOME}/Downloads" //Позиционирамо се у фолдер Downloads (Преузимања) 

wget https://raw.githubusercontent.com/Winetricks/winetricks/master/src/winetricks 

//Преузмемо фајл 

chmod +x winetricks //Омогућимо да се фајл покрене као извршни 

sudo apt-get install zenity //Омогућимо графичко окружење, не треба на свим 

дистрибуцијама 

 Кад смо све припремили Winetricks GUI се покреће двокликом миша: 

https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key
https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key
https://dl.winehq.org/wine-builds/debian/dists/buster/winehq-buster.sources
https://dl.winehq.org/wine-builds/debian/dists/buster/winehq-buster.sources
https://en.wikipedia.org/wiki/Compatibility_layer
https://wiki.winehq.org/Winetricks
https://raw.githubusercontent.com/Winetricks/winetricks/master/src/winetricks


 

 
Слика 3: Winetricks-GUI (графичко корисничко окружење) 

2.3 WineHQ конфигурација 

 
Слика 4: Thunar File Manager-покретање (фолдер Home) 

Обе апликације које покрећемо у овом истраживачком раду су 32битне, да 

бисмо били у могућности да исправно инсталирамо .Net Framework, Jet40 и MDAC 

2.8, требаће нам 32битни WinePREFIX (подразумеван WinePREFIX је 64битни). 

Покрећемо File Manager (слика 4.) кликом на иконицу File Manager на таскбар-у. 

[CTRL]+[h] на тастатури нам омогућава приказ скривених фајлова и фолдера 

(слика 5). Овде треба приметити разлику да на Windows оперативним системима 



 

постоји атрибут HIDDEN,а на Јуникс/Линкус системима сакривен фолдер има 

префикс тачка (.). Обрисаћемо фолдер ".wine" како бисмо креирали нови са 

32битним префиксом. 

 
Слика 5: Приказ скривених фајлова и фолдера у Thunar File Manager-у 

 Кад је то урађено, потребно је извршити ове две команде, како бисмо 

креирали нови ".wine" фолдер са 32битним префиксом: 

export WINEARCH=win32 //форсира подешавање 32битног префикса као 

подразумеваног 

winecfg//рекреира фолдер ".wine" и отвара конфигурациони прозор (слика 6) 

Слика 6: WineHQ конфигурациони прозор 

3. ДОИНСТАЛАЦИЈА (WINETRICKS) 

 Кад смо све припремили, поново отварамо Winetricks GUI, бирамо "Select 

the def-ault wineprefix" (слика 3) и кликнемо на [ок]. Потом бирамо "Install a 

Windows DLL or component" (слика 7) и поново кликнемо на [ок]. 



 

 
Слика 7: Одабир акције за изабрани префикс 

Списак компоненти за доинсталацију: 

-Net Framework 4.6.2 (инсталираће претходне верзије, а то су 4.0 и 4.5) 

-Mdac2.7 (инсталирава ODBC Data Sources) 

-Jet40 (инсталирава ODBC Database Driver) 

-MS Access 2000 Runtime (омогућава комуникацију са MDB базом података) 

-MS Access 2007 Runtime (омогућава комуникацију са ACCDB базом података) 

-Microsoft Office 2007 (неопходан за генерисање *.xlsx извештаја) 

-Visual C++ 6 SP4 

-Visual C++ 2003 

-Visual C++ 2005 

-Visual C++ 2008 

-Visual C++ 2010 

-Visual C++ 2012 

-Visual C++ 2013 

-Visual C++ 2015÷2019 

-GDIplus.dll (исправља грешку при штампи извештаја за програм navoji.exe) 

 Следећи корак је означавање компоненти за инсталацију (слика 8). Кликом 

на [ок] започињемо инсталацију. Компоненте које се налазе на списку на страници 

9 морају бити инсталиране уз помоћ Winetricks-a, како бисмо постигли препис 

оригинал WineHQ библиотека са изворним Windows библиотекама. Уколико се 

наведене компоненте инсталирају мануелно, библиотеке неће бити преписане и 

понашање наведених компоненти ће бити истовенто подразумеваној инсталацији 

WineHQ. Microsoft Office је инсталиран мануелно, а према упутству са интернета 

(веза: https:// www.howtogeek.com/171565). Инсталација Microsoft Office-a на 

https://www.howtogeek.com/171565
https://www.howtogeek.com/171565


 

WineHQ je урађена на потпуно исти начин као што би била урађена на MS Windows 

оперативном систему. 

 
Слика 8: Означавање компненти за инсталацију 

 Microsoft Office нам је неопходан за покретање VBA скрипте која 

попуњава xlsx (Excel) фајл у програму navoji.exe. Изабрана је верзија 2007, зато 

што се на испитивањима (WineHQ application database) показала као најпоузаднија 

(https://appdb.winehq.org/objectManager.php?iId=31&sClass=application). 

4. ТЕСТИРАЊЕ АПЛИКАЦИЈА 

 Кад смо све припремили, можемо започети тестирање апликација. 

Апликације се покрећу уз помоћ WineHQ на исти начин као што би се покретале 

на Windows оператив-ном систему, двокликом миша. 

4.1 Покретање апликације 

 Апликације navoji.exe (апликација за прорачун контролника и 

противконтролника за метрички навој) и SpW.exe (апликација за прорачун 

контролника и противконтролника за Витфортов специјални навој) су 

проргамирани у .Net 4.0 Framework-y и користе .MDB базу података (MS Access). 

Изузев што на појединим местима текст није исписан 100% као што је случај да се 

апликација покреће на WindowsOS, највећи део апликације ради како је 

предвиђено.  

 На слици 9 можемо уочити да изузев дугмета [Potvrd] (уместо "Potvrdi") и 

текста "угао профила □: 60º" (треба " ), све остале контроле су приказане 

веродостојно. 

 Инсталацијом Microsoft Office (страна 10-последњи пасус) постигли смо 

могућност снимања извештаја у *.xlsx (Microsoft Office Excel 2007 формат-слика 

https://appdb.winehq.org/objectManager.php?iId=31&sClass=application


 

10). Чување у txt датотеку такође ради како је предвиђено, док постоје проблеми 

са штампом, који ће бити описани у наредном поглављу “Грешке у апликацији”. 

 
Слика 1: Покретање апликације 'navoji.exe' на линукс оперативном систему 

 
Слика 2: Снимање извештаја у *.xlsx датотеку 

4.2 Грешке у програму 

 WineHQ подразумевано долази са Mono библиотекама отвореног кода (веза: 

https://www.mono-project.com/) које развија Miscrosoft, а које представљају 

имплементацију .NetFramework-a. У неким случајевима Mono 

https://www.mono-project.com/


 

имплементација .NetFramework библиотека може бити довољна за покретање 

Windows апликације. За покретање програма SpW.exe и navoji.exe, неопходно је 

инсталирати власнички .NetFramework (поглавље 3-Доинсталација (Winetricks), у 

супротном ће се јавити грешка као на слици 11 која онемогућава улазак у програм.  

 
Слика 3: .NetFramework није инсталиран 

 Као што је већ описано у поглављу 4.1, велика већина функционалности 

програма navoji.exe и SpW.exe ради како је предвиђено, највећи проблеми се тичу 

штампе и вероватно нису решиви, јер .NetFramework 4.0 нема 100% 

компатибилност са WineHQ.  

 
Слика 12: Неисправно генерисање прегледа пре штампе 

 Као што можемо видети на слици генерисање прегледа се врти бесконачно, 

иако у стварности постоји само једна страница овог документа. Када се одустане 

(пошто се операција не може завршити), програм ће пући и избацити грешку 

(слика 13). Једино решење, у случају програма "SpW.exe" je употреба опције 

"Сачувај извештај". 

5. ЗАКЉУЧАК 

 Са овим истраживачким радом показали смо да је с комбинацијом 

Wine/Winetricks могуће покренути комплексне програме писане искључиво за 

Windows оперативни систем на Јуникс/Линукс оперативним системима. 



 

 На сајту https://appdb.winehq.org/ врши се рангирање апликација. Са колико 

процената успешности је покренута нека Windows писана апликација на Linux-у. 

С обзиром да оцену “Platinum” добијају апликације које раде с подразумеваном 

WineHQ инсталацијом, реална оцена за програме “SpW.exe” и “Navoji.exe” би била 

између Silver и Gold, будући да смо имали доста модификација система, пре 

успешног покретања наших програма. С тим што крајња оцена била ближа “Gold” 

(златној оцени), јер најзначајнији делови програма рад у оба случаја. 

 Како је у последње време број корисника Линукса константно у порасту, 

можемо очекивати да порасте интересовање за овај начин покретања апликација 

које, иначе, нису доступне за Линукс. 

 За крај, на интернету постоји занимљив серијал на тему покретања 

Windows апликација (али и видео игара) на Линукс/Јуникс системима, а који 

детаљније описује ову проблематику и указују на потенцијалне проблеме који се 

могу јавити (веза: 

https://www.youtube.com/results?search_query=ltt+linux+challenge). 

Слика 13: Неуспешно изршен "Print Preview" позив  
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