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A palestra...

Pulse



O que é Mandriva Pulse ?

Suíte de gerenciamento: inventário, instalação 
remota de programas e instalação de parques de 

computadores.

Inventário: Lista hardware e software instalado em 
todas as máquinas da sua rede, por grupo ou 

individualmente. Nesta apresentação o inventário 
está sendo gerado com o ocs-inventory nas 

máquinas cliente, o Pulse trabalha com sistema de 
plugins para inventário, você pode usar outro como 

o glpi ou fusion.



Módulo Imaging:

Cria cópias clone de discos, independente de qual 
sistema está instalado.

Tenha vários sistemas operacionais e distros no mesmo 
Computador, usando o mesmo disco, instalando uma única 

vez e clonando.

Instale um sistema, crie um clone e torne-o master: 
replique em todas as outras.

Agende um wake-on-lan nas máquinas, crie clones ou faça 
restaurações remotamente no dia/hora agendado.



Outros módulos:

- Deploy: Instalação/Atualização remota de pacotes
- Administração remota por vnc –- No navegador do 
pulse é executado um applet java que apresenta a 

tela remota da máquina cliente.
- Comandos remotos via interface (reboot, shutdown, 

wake on lan)
-Geração automática de um programa(executável)

para windows que contém 
(você escolhe o que vai instalar) um vnc-server, o 

ocs-agent que gera os inventários e a chave pública 
servidor.



Apresentação prática:

Terei um servidor com o pulse instalado e uma 
máquina cliente com um MES5 ou o sistema que 

estiver na máquina de testes no momento. O plano é 
dar um boot na máquina, alterar algo notável nele, 

rebootar e fazer um backup(clone) desta máquina no 
pulse. Depois do backup feito, entrar nesse mesmo 

sistema e dar um rm -rf em / ou algo assim.
Desligar a máquina, restaurar o clone que fizemos 

antes e bootar.
A ideia é mostrar que um sistema que foi clonado no 

pulse, se algum zé destruir o sistema naquela 
máquina, você restaura o servidor em minutos, sem 

configurar nada.









A máquina está respondendo

O que você pode habilitar ou 
a ação que você deseja fazer ao
 acordar uma máquina cliente







Clonando/Restaurando uma imagem

Menu numa máquina cliente pulse,
Vários sistemas podem ser instalados



Em desenvolvimento:

+ Integrar com sistema de monitoramento (como Nagios, Zabbix etc)
+ mais plataformas e sistemas de arquivos

+ sua sugestão :)

Aonde já foi implementado?



Obrigado!Obrigado!
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