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O código aberto e o software livre são formas solidárias de 
fomentar o desenvolvimento

Representam mudanças nas perspectivas de trabalho e de 
produtividade.

Estimulam o pensamento criativo e o debate da ética.

Não elimina o bom uso de outras ferramentas; porém 
resgata o uso apropriado de recursos financeiros.

Esta apresentação  contribui para um melhor 
entendimento das ferramentas livres no ensino e nas 
pesquisas.

Introdução



Parte1: Entendendo o cenário de ferramentas

Código aberto

Programa de código aberto é um programa que tem o 
seu código fonte exposto ao conhecimento de 
qualquer pessoa.



Em geral, pertencem a uma das categorias:

Programa de domínio público – programa sem nenhuma 
restrição.

Programa livremente distribuível – programa que após as 
modificações deve ter autorização do seu proprietário para 
redistribuição.

Programa de Licença Pública Geral (GPL) - qualquer pessoa 
pode pegar o programa, alterá-lo e redistribuir; porém não 
pode restringir esse mesmo procedimento a qualquer outra 
pessoa.

Programas Livres (free softwares)



GNU / GPL é uma licença especial de programas, 
desenvolvida pela “Free Software Foundation”. 

GPL significa “General Public License”, Licença 
Pública Geral, isto é, que um programa tem 
desenvolvimento aberto e distribuição livre. 

GNU, palavra propositalmente intrigante, significa 
GNU is Not Unix. O Projeto GNU tem por 
objetivo a criação de um SO completo.

GNU/GLP



Sistemas operacionais. 
Distribuições  GNU/Linux.

Existem vários sistemas operacionais, isto é, um núcleo 
lógico no interior do computador que dá a ele a 
capacidade de agir.

É interagindo com esse núcleo vital que outros códigos 
executáveis tornam o computador o que ele é: uma 
máquina poderosa nos procedimentos e aparentemente 
inteligente a serviço das necessidades humanas.



O GNU / Linux é um sistema operacional de código 
aberto e distribuição livre, caracterizando-se por ser 
estável, robusto no funcionamento, multitarefa, multi-
usuário, nativo em rede, e seguro.

O GNU / Linux está disponível para uso na forma de 
distribuições, que podemos entender como “sabores de 
Linux”.

Há o núcleo (kernel), o verdadeiro Linux, e vários códigos 
que podem ser integrados, constituindo uma distribuição, 
para atender necessidades gerais ou específicas a grupos 
de pessoas.



Algumas distribuições:
Turbo Linux
Corel Linux
Conectiva Linux
Phat Linux
Red Hat Linux
Debian Linux
Tiny Linux
Small Linux
Tomsrbt Linux
Trinux
Floppix Linux
Freesco
µLinux
Mandrake Linux
Linux Slackware
SUSE Linux
Caldera OpenLinux
Craftworks Linux
Lasermoon Linux
Kurumin Linux
Kheops Linux
Linuxware
Yggdrasil Linux

Lídera na Ásia, com suporte técnico
Interface amistosa e automatização de instalação
Português e Castelhano, baseada inicialmente na Red Hat
Distribuição completa, usa partição DOS
Uma das maiores distribuições, estável, instalação facilitada
Distribuição completamente GNU/GPL
Para pc-386, 8Mb-RAM, 50Mb-HD
Para pc-386, 2Mb-RAM, 20Mb-HD
Poder em um disquete, serve de ferramenta de socorro
Roda inteiramente em RAM, pc-386, 12 Mb-RAM
Em 2 disquetes de 3.5” 1.44 Mb, roda em  disco virtual na RAM
Substituto gratuito para roteadores comerciais (3placas/2modens)
Em 1 disquete 3,5”, execução de aplicativos de produtividade
Reconhecimento superfacilitado. Instala também no MS-Windows
Uma das distribuições clássicas
Distribuição européia
Visa o público corporativo
Ambiente para desenvolvimento
Compatível com POSIX, melhor biblioteca matemática
Roda em memória RAM. Excelente. Baseou-se o Knoppix Linux.
“Red Hat” francesa
Clone do UNIX
facilidades Plug-and-Play



O X window é um ambiente altamente configurável, que oferece 
uma interface gráfica ao usuário. O principal conceito é uma 
estrutura cliente/servidor

Principais opções de servidores X:

Xfree86 / X.org
Metro-X
Accelerated-X

Servidor padrão de quase toda distribuição não-comercial de Linux
Servidor da MetroLink (comercial)
Servidor da X-inside, bom serviço para notebooks inclusive  (comercial)

X Window



Principais gerenciadores de janela:

KDE
FVWM
DFM
Afterstep
SCWM
twm
olvwm
AmiWm
Enlightenment
CDE
ICEWM
GNOME
Window Maker
Black Box

Semelhante à interface da SUN
Semelhante à interface do MS-Windows 95/98
Semelhante à interface OS/2
Semelhante ao ambiente NeXT, útil para computador lento
Faz uso da linguagem Scheme
Um ambiente básico e funcional
Uma extensão do OpenLook Window Manager, da SUN
Emula a interface do computador  Amiga
É um grande projeto que vai além do convencional
Projeto ambicioso para padronizar o ambiente em várias plataformas
Interface mais leve, mas interessante
Interface mais sofisticada, adequada a administradores
Gerenciador desenvolvido pelo brasileiro Alfredo Kojima (UFRGS)
Interface gráfica leve para PCs menos potentes (antigos)

Ambiente de desenvolvimento para X window (não é preocupação para o usuário comum):

Motif
Lesstif

Introduzido pela Open Software, comercial
Produto sob licença GPL (em desenvolvimento)



Emuladores de ambientes operacionais

DOSemu

Wine

Vmware

Quick
Transit

Permite executar programas de DOS no Linux

Permite executar programas do ambiente MS_Windows no 
Linux

Permite executar um ambiente convidado em um ambiente 
anfitrião (comercial)

Ambiente de operação universal (comercial)



Considerações finais da parte 1

Atividades atendidas pelos Programas Livres:

Educação, Pesquisa, Engenharia, Edição gráfica, Admininstração, 
Entretenimento (em desenvolvimento) e doméstica (mais 

recente).

•- Requer suporte técnico/treinamentos.
•- Usufrui de farta documentação.
•- Abundam grupos de discussão
•- Estimulam grupos de suporte em empresas.
•- Dispõe de serviços de suporte sob contrato.



Padrões nas formas de pensar resistentes a mudanças. Dá a impressão 
que são imutáveis e até naturais.

Resultado de contradições intrínsecas e de inovações inesperadas, esses 
padrões ruem e dão lugar a formas renovadas de idéias e 
procedimentos. Neste instante, tem-se as mudanças de atitudes sob 
efeito avalanche.

Há uma nova “moeda” circulando no espaço da convivência: a 
qualidade de vida e a ética. Um dos atributos essenciais dessa moeda: a 
consistência das relações humanas. 

Paradigmas



Nas secretarias e serviços administrativos não se perceberá nem que 
se mudou de ambiente operacional e de programas.

Na Educação haverá aumento de produtividade, incentivo a 
criatividade e ganho de responsabilidade.

Nas pesquisas haverá aumento de facilidades e de estabilidade nas 
ferramentas. Situações específicas deverão ser consideradas.

Nos serviços técnicos e de engenharia há a perspectiva de ganho de 
produtividade.

Nos serviços de rede, melhor prestação de serviços e aumento de 
segurança.

Impacto no ambiente de trabalho



Sistema operacional GNU/Linux

Passos de instalação e uso produtivo:

- Verifique as características do seu PC e periféricos;
- Identifique o teu tipo de trabalho e escolha a distribuição Linux;
- Instale o Linux (uso exclusivo ou compartilhado com outro SO);
- Configure o ambiente Linux para os teus propósitos;
- Instale os programas que desejar ou precisar.

Parte2: Ambiente para Ensino e Pesquisas



Conceitos básicos

Instalação

Boot
Particionamento
Login

Etapas:



Boot
Iniciar uma máquina, fazendo com que o sistema 
operacional seja iniciado por disquete, cdrom ou o próprio 
HD.

Particionamento
Dividir o disco rígido conforme as exigências de instalação 
do SO ou do usuário.

Tamanho e Tempo
Tamanho total em torno de 700Mb.
Tempo aproximado: 30 minutos.

Dual Boot
Opções de SO a executar.

Login

Trabalha-se em um sistema de contas: uma para cada 
usuário. Nunca como Root (Administrador), que é o 
usuário supremo.



Office completo, navegador, mail, ftp, recursos de áudio 
e vídeo

Recursos de escritório (Offices):

•Staroffice / OpenOffice
•Corel Wordperfect Office 2000
•Koffice
•SiagOffice
•Applixware
•Axene
•Gnome Workshop
•Abiword

Ferramentas Básicas



Star Office

Navegador
Mail
FTP
Áudio e Vídeo

Editor de Texto

Planilha de Cálculo

Banco de dados

Apresentações

Desenho

Editor de HTML

Fórmulas
Editor e imagem



Star Texto MS-Word

Possui as mesmas ferramentas que o 
MS-Word .

MS-Word editor de Textos 
mais conhecido e utilizado no 
momento.



Star Planilha Ms Excel

Ferramentas equivalentes as do Excel. EXCEL é o editor de planilha
de cálculo mais conhecido e 
utilizado no momento.



Star Apresentação Ms PowerPoint

Possui ferramentas equivalentes as do
Power Point .

Power Point é o editor de 
apresentações da Microsoft.



Navegador



Mail



Ambiente de Trabalho

Composições “dos ambientes” GNU/Linux

GNOME
KDE    

Windows Maker
Terminal 

Icewm

Diferente de outros sistemas Operacionais, 
o Linux é composto de vários ambientes, 

para a melhor adaptação do usuário.



Gnome

Características
•Aparentemente semelhante ao MS-Windows.
•Possui uma barra de ferramentas na parte inferior da tela, contendo 
todas as ferramentas necessárias para a configuração deste ambiente.



KDE

Características
•Muito semelhante ao MS-Windows, mas é mais próximo de estações SUN.
•Possui uma barra de ferramentas na parte inferior da tela, contendo 
todas as ferramentas necessárias para a configuração deste ambiente.



Windows 
Maker

Características
•Semelhante ao Unix Solaris
•O menu de ferramentas aparece clicando com o botão do mouse sobre
• a área de trabalho, contendo todas as ferramentas necessárias para a 
•configuração deste ambiente.



AfterStep

Características

•Semelhante ao Unix Solaris. Possui uma barra de ferramentas lateral.
•O menu de ferramentas aparece clicando com o botão do mouse sobre
• a área de trabalho, contendo todas as ferramentas necessárias para a 
•configuração deste ambiente.



FVWM 95

Características
•Muito semelhante ao Windows.
•Clicando no botão start na barra de ferramentas (parte inferior da tela), 
•aparecerá todas as ferramentas necessárias para a configuração deste ambiente.



MWM

Características
•Possui uma barra de ferramentas lateral.
•O menu de ferramentas aparece clicando com o botão do mouse sobre
• a área de trabalho, contendo todas as ferramentas necessárias para a 
•configuração deste ambiente.



Icewm

Características
•Com o botão “iniciar Linux” na barra de ferramentas (parte inferior da tela),
• contendo todas as ferramentas necessárias para a configuração deste ambiente.



Recursos poderosos:
Linhas de comando e ferramentas físico-matemáticas

O ambiente estrutura-se em árvores de diretórios, 
convém entender o que cada diretório representa.

O conhecimento básico dos comandos desse ambiente 
é importante para o seu melhor aproveitamento  para 
trabalho robusto.



Diretórios do Linux

/ Raiz do sistema
bin Arquivos executáveis do sistema 
sbin Arquivos essenciais ao sistema
boot Arq. de iniciar ou de boot
dev Arq. de dispositivos de entrada e saída
etc Arq. de configuração do sistema
lib Arq. de biblioteca
mnt Montagem de partição temporária
tmp Arq. temporários gerados por utilitários
var Arq. de inf. variável, ex.: e-mail, impressão
home Diretório dos usuários
root Diretório local do super usuário
usr Arq. dos usuários, geralmente programas exe 
que o usuário instala. Estes arquivos ficam no /usr/local/bin 



A tela de um terminal

Permissões: DL_RWX 
Direitos para leitura, gravação e execução 
de arquivos



Periféricos Disponíveis

Impressoras
Modem
Vídeo

Scanners
Zip Drive

Algumas vezes são necessários alguns ajustes finos 
para uso desses dispositivos. Porém, uma vez feito, 
apresentam grande estabilidade e robustez de 
processos.



Octave



Maxima



OpenDX



Considerações Finais

O  ambiente GNU/Linux é um recurso poderoso de 
trabalho, principalmente para as áreas da Educação e 
Pesquisas Científicas. 

Caracteriza-se por estabilidade, segurança, completeza, 
robustez nos processos e nativo de rede.

Ambiente completamente transparente a auditorias.

Altamente configurável ao gosto ou necessidades do 
usuário.

Apresenta baixo custo e suporte técnico disponível. 


