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� National Center For High Performance 
Computing (Free Software Labs) Tajwan

◦ Steven Shiau◦ Steven Shiau

◦ Blake Kuo-Lien Huang

◦ H.T.Wang

◦ Caesar Sun

◦ Jazz Wang

◦ Thomas Tsai







� Peacefully coexists with other OS 
(TFTP/PXE/NIS/NFS)
◦ Debian Woody(3.0), Sarge(3.1), Etch(4.0), Lenny (5.0), 
◦ Ubuntu Breezy(5.10), Dapper(6.06), Edgy(6.10), 

Feisty(7.04), Gutsy (7.10), Hardy(8.04), Intrepid(8.10). 
◦ B2D, 
◦ RedHat Linux 8.0, 9◦ RedHat Linux 8.0, 9
◦ Fedora Core 1, 2, 3, 4, 5, 6, Fedora 7, 8, 9. 10 
◦ Mandrake 9.2, 10.0, 10.1, Mandriva LE2005 (10.2), 

2006, 2007.0, 2007.1, 2008.0, 2009.0. 
◦ CentOS 4, CentOS 5, 
◦ Scientific Linux 4.x/5.x, 
◦ RHEL 4.x/5.x (Use drblsrv-offline) 
◦ SuSE 9.3, SuSE 10.0, OpenSuSE 10.0, 10.1, 10.2. 10.3, 

11.0, 11.1



� Simply install DRBL on a single server and all
your clients are taken of (ca ~20 MB of initial
package, 30 minut of your work)

� Save on hardware, budget and maintenance
fees (old PC, no hard drives)fees (old PC, no hard drives)

� Centralized Boot Environment. 

� "DRBL" does NOT touch the client hard drives
– OS are unaffected.







� Instalacja wspieranych systemów Linux (za 
pomocą PXE)

� Uruchamianie OS na maszynach klienckich za 
pomocą PXE, bez ingerencji w zawartość 
dyskówdysków

� Klonowanie,  utrzymanie dysków i 
wolumenów (Clonezilla), deployment, rollout.



� Instalacja wielu stacji roboczych jednocześnie 
(testowane do 40 na interfejsach gigabitowych) bez 
wyraźnego spowolnienia działania.

� Wykorzystanie mechanizmu unicast i multicast oraz 
broadcast.

� Wykorzystanie protokołów i serwisów PXE (Preboot� Wykorzystanie protokołów i serwisów PXE (Preboot
Execution Environment), TFTP (Trivial FTP), HTTP 
(lokalny i z repozytoriów), FTP, NFS

� MoŜliwość instalacji skryptowej (min. autoyast w 
SUSE), instalacja dodatkowych aplikacji i pakietów, 
moŜliwość pełnej customizacji systemu.

� MoŜliwość wykonywania aktualizacji ze wskazanych 
repozytoriów lub cache’u lokalnego (np.squid)



� Wspiera mini-dystrybucje lub wersje net-
install
◦ Debian
◦ Fedora
◦ CentOS
◦ Ubuntu◦ Ubuntu
◦ Red Hat
◦ Mandriva
◦ Scientific Linux
◦ OpenSuse
◦ FreeBSD
◦ OpenBSD



� Praca w systemie FULL FULL FULL FULL ImageImageImageImage (stacje robocze 
przechowują swoje ustawienia - /etc i /var na 
serwerze)

� Praca w systemie Single Single Single Single ImageImageImageImage – stacje 
robocze otrzymują predefiniowany template. robocze otrzymują predefiniowany template. 
Po ponownym połączeniu zawartość /etc i 
/var jest odświeŜana

� Brak konieczności posiadania nośników 
startowych w stacjach roboczych (stacje 
bezdyskowe).



� MoŜliwość wykorzystania starszych komputerów jako 
stacje robocze (bardzo niski koszt uruchomienia)

� MoŜliwość pracy w systemie terminalowym (dla 
sprzętu o bardzo niskich parametrach, przy silnej 
jednostce serwerowej)

� MoŜliwość uruchamiania dodatkowych modułów dla � MoŜliwość uruchamiania dodatkowych modułów dla 
niestandardowego lub nieobecnego hardware’u

� MoŜliwość wykorzystania aplikacji na stacjach 
roboczych które nie działają na serwerze (brak 
odpowiedniego hardware lub infrastruktury)

� MoŜliwość skanowania wolumenów i partycji pod 
kątem występowania złośliwego oprogramowania i 
wirusów.



� Kompletny system do obrazowania i odtwarzania 
stacji roboczych (unicast, multicast, broadcast)

� Wykorzystanie mechanizmów: PXE i TFTP

� MoŜliwość przechowywania obrazów za pomocą: 
◦ Local device◦ Local device

◦ http/https

◦ SSH

◦ ftp, secureftp

◦ NFS/Samba

� MoŜliwość odtwarzania całych dysków jak i 
partycji lub wolumenów



� Wsparcie (plikowe) dla systemów: 
◦ ext2, 

◦ ext3, 

◦ reiserfs, 

◦ xfs, ◦ xfs, 

◦ Jfs

◦ FAT16/32, 

◦ NTFS 3 i 5(streams),

◦ HFS+

◦ Praca blokowa (block-by-block, sector-by-sector)



� Wsparcie dla LVM 2
� Wsparcie dla kontrolerów macierzowych i dysków (CCISS) –

potwierdzone Smart Array Compaq i HP.
� Wsparcie dla Wake-On-Lan
� Wparcie dla drbl-winroll (zmiana nazwy workstacji, jej 

SID’a, grupy roboczej)
� Wewnętrzna kompresja i podział wolumenów (bzip, gzip, � Wewnętrzna kompresja i podział wolumenów (bzip, gzip, 

lzo)
� Obsługa MBR’a, tablicy partycji, kodu dodatkowego
� MoŜliwość zmiany rozmiarów partycji i wolumenów
� NiezaleŜność od nomenklatury udevs (hda/sda/cciss na 

bazie tymczasowych linków symbolicznych)
� Pełne wsparcie dla Lilo i GRUB
� Wersja Clonezilla Live (CD/DVD/USB) – jako wsparcie dla 

istniejącej infrastruktury.



� FreeDOSFreeDOSFreeDOSFreeDOS (http://www.freedos.org/) –
darmowy, kompatybilny z IMB-PC DOS. 
Zastepuje Microsoft DOS i IBM PC-DOS

� AoEAoEAoEAoE – Atapi over Ethernet – moŜliwość 
współdzielenia wolumenów i partycji przez współdzielenia wolumenów i partycji przez 
siec LAN.



� GpartedGpartedGpartedGparted (http://gparted.sourceforge.net/) 
Gnome Partition Editor



� MemTest86+ MemTest86+ MemTest86+ MemTest86+ ---- zaawansowany tester pamięci



� DBANDBANDBANDBAN (Darik’s Boot and Nuke) – zgodny z metodami Guttmana i NSA bardzo 
szybki eraser do dysków

� System System System System RescueRescueRescueRescue CD CD CD CD – system Linux w wersji live z dodatkowymi narzędziami do 
odzyskiwania i rekonstrukcji danych.
◦ GNU PartedGNU PartedGNU PartedGNU Parted creates, resizes, moves, copies partitions, and filesystems (and more). 
◦ GPartedGPartedGPartedGParted GUI implementation using the GNU Parted library. 
◦ PartimagePartimagePartimagePartimage saves / restores partitions to an image file on another partition or to another 

system. 
◦ FSArchiverFSArchiverFSArchiverFSArchiver flexible tool to save/restore a filesystem to a compressed archive. 
◦ File systems toolsFile systems toolsFile systems toolsFile systems tools (for Linux and Windows filesystems): format, resize, and debug an 

existing partition of a hard disk 
◦ File systems toolsFile systems toolsFile systems toolsFile systems tools (for Linux and Windows filesystems): format, resize, and debug an 

existing partition of a hard disk 
◦ Ntfs3gNtfs3gNtfs3gNtfs3g: enables read/write access to MS Windows NTFS partitions. 
◦ sfdisksfdisksfdisksfdisk saves / restoressaves / restoressaves / restoressaves / restores partition table (and more). 
◦ TestTestTestTest----diskdiskdiskdisk tool to check and undelete partition, supports reiserfs, ntfs, fat32, ext2/3 and 

many others 
◦ MemtestMemtestMemtestMemtest++++ to test the memory of your computer (first thing to test when you have a crash or 

unexpected problems) 
◦ Network toolsNetwork toolsNetwork toolsNetwork tools (Samba, NFS, ping, nslookup, ...) to backup your data across the network 

� Dowolny obraz dyskietki 1.44MB lub 2.88 MB narzędzia diagnostyczne
◦ SeagateTools, Dell Diagnostic, HP DiagTools
◦ upgrade BIOS/EFI w trybie automatycznym
◦ Dowolne oprogramowanie GNU/Linux w wersji Live (http/ftp/tftpboot)



The two basic principles of Windows 
system administration:system administration:
◦ For minor problems, reboot

◦ For major problems, reinstall



� Unattended - fully automating the installation of 
Windows 2000 Professional and Server, Windows 
XP, and Windows Server 2003.

◦ Automated install of operating system, hotfixes and 
applications.
◦ Full documentation and source code.◦ Full documentation and source code.
◦ Support for floppy, CD-ROM, and "nothing but net" 

installs.
◦ True unattended installation, not disk imaging.
◦ No Windows servers required; use your Unix servers 

instead.
◦ No Unix servers required; use your Windows servers 

after all.
◦ Completely free.



� Instalacja przeprowadzana całkowicie pod kontrolą 
GNU/Linux.

� Instalacja w postaci przygotowanych pre-wyborów
(przygotowane pliki z odpowiedziami –
unattended.txt)

� MoŜliwość dodania dodatkowych niezbędnych 
driverów juŜ na pierwszym etapie instalacji (vide: driverów juŜ na pierwszym etapie instalacji (vide: 
karta sieciowa)

� Kontrola wszystkich etapów – hardware, grupa 
robocza, przynaleŜność do domeny, klucz licencyjny

� Pierwszy etap instalacji wykonywany pod kontrolą 
QEMU

� Kolejny etap instalacji wykonywany jako instalacja 
skryptowa z zasobu sieciowego



� Instalacja wszystkich niezbędnych poprawek, 
Service Packów, aktualizacji nieobowiązkowych

� Instalacja dodatkowego oprogramowania open-
source w postaci pre-wyboru pakietów

� Sterowniki do urządzeń (chipset, karty graficzne, � Sterowniki do urządzeń (chipset, karty graficzne, 
karty muzyczne, tunery TV, skanery, drukarki)

� Instalacja w trybie ‘silent’ – jeŜeli pakiet wspiera

� Instalacja w trybie ‘click – automated’ –
moŜliwośc przygotowania plików z 
odpowiedziami





� Bardzo szybka zmiana danych projektowych

� MoŜliwość praktycznej rekonstrukcji całego 
projektu w bardzo niskim czasie

� Łatwiejsze i tańsze Zarządzanie Zmianą Zarządzanie Zmianą Zarządzanie Zmianą Zarządzanie Zmianą i 
Zarządzanie WersjąZarządzanie WersjąZarządzanie WersjąZarządzanie Wersją

Dla klienta końcowego nie zmienia się nic (ten � Dla klienta końcowego nie zmienia się nic (ten 
sam interfejs)

� W przypadku awarii węzła – bardzo szybka 
wymiana zawartości

� W przypadku awarii Serwera Centralnego –
błyskawiczna decentralizacja – zmiana kierunku 
przepływu danych



� Dzięki wykorzystaniu mechanizmu RSYNC moŜliwość 
dokumentowania zmian, wykonywania rollbacków lub 
utrzymywaniu wielu wersji projektowych

� Transmisja danych równoległa a nie szeregowa –
moŜliwość load balancingu łącza Serwera Centralnego

� Kontrola nad przepływem pasma (parametryzacja dla � Kontrola nad przepływem pasma (parametryzacja dla 
pojedynczego węzła oraz całości przepływu)

� Dzięki wykorzystaniu certyfikatów moŜliwość 
bezobsługowej aktualizacji węzłów

� Dzięki technologii wirtualizacji moŜliwość aktualizacji 
węzłów do najnowszych wersji OS i kernela





� Vendorzy i Integratorzy IT
◦ Deployment i rollout ((re)instalacja duŜej ilości OS 

wraz z aplikacjami)

◦ Centra diagnostyczne, serwisy i laboratoria

� Cały proces diagnostyczny urządzenia

� Usuwanie złośliwego oprogramowania

� Backup dysków klienckich przed wykonaniem napraw

◦ Dostęp do Internetu dla Klientów (public access)

◦ Terminale i stacje robocze dla pracowników 
(scentralizowany dostęp do plików)



� Pracownie komputerowe, kafejki 
internetowe, szkoły, instytucje edukacyjne 
firmy szkoleniowe, hotele, urzędy 
publiczne, instytucje zaufania publicznego, 
fundacje non-profit, projekty EU związane z 
publicznym dostępem do Internetu.publicznym dostępem do Internetu.
� Publiczny dostęp do Internetu

� Pracownie komputerowe – łatwość i szybkość odtwarzania OS i 
aplikacji pod określone kursy lub edycje szkoleniowe

� Szkolenia i procesy edukacyjne

� Terminale i stacje robocze dla pracowników (scentralizowany 
dostęp do plików)



Marcin Bojko

marcinbojko@tlen.pl

m.bojko@upos.com.pl

mbojko@exorigo.plmbojko@exorigo.pl


