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Projeto GNU
Trisquel GNU/Linux

Imagens desta apresentação foram obtidas na internet
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Esta apresentação é distribuída sob a licença 

Creative Commons 4.0 Internacional

http://www.creativecommons.org.br

Para maiores detalhes sobre esta licença, favor consultar:

Criei, tive como!



  

Quem sou eu?

Clayton Eduardo Dausacker

✔ Usuário GNU (Trisquel e Debian)
✔ Ativista do Movimento Software Livre
✔ Técnico em Manutenção de Computadores
✔ Sócio da Associação Software Livre.Org
✔ Acadêmico do Curso de Serviço Social - ULBRA

  



  

Um pouco de história...



  

Na década de 60, os computadores de grande porte utilizados 
quase exclusivamente em grandes empresas e instituições 
governamentais dominavam o mercado da Computação.

Nesta época, não era comum do ponto de vista comercial a ideia do 
software como algo separado do hardware.



  

O software nasceu livre e todos aqueles que tinham acesso à 
tecnologia podiam usá-lo incondicionalmente.



  

IBM anunciou que a partir de 1970 iria vender parte de seus 
programas separada do hardware

Indústria de software muda sua cultura



  

O software começou a ser comercializado como os produtos de 
prateleira de um supermercado

Em 1981 começa a ser vendido o IBM PC com MS-DOS



  

Reflita...



  

Software controlando os usuários...



  

Richard Stallman 

Em 1984, um programador chamado Richard Stallman que 
contribuía com pesquisas no laboratório de inteligência artificial 
do MIT (Massachusetts Institute of Technology) decide criar um 
sistema operacional onde qualquer pessoa poderia copiar, 
usar, modificar e distribuir. 



  

FSF – Free Software 
Foundation

Em outubro de 1985, Richard Stallman funda a FSF (Free 
Software Fundation), uma organização sem fins lucrativos 
voltada para o desenvolvimento de Software Livre.



  

Em 1991 o sistema operacional GNU estava praticamente pronto, 
porém faltando apenas um de seus componentes principais: o 
kernel.

Em meio a esse cenário, Linus Torvalds lança na internet o seu 
projeto (kernel) LINUX. 

Linus Torvalds



  

GNU e Linux 

Linux foi transformado em Software Livre em 1992 e integrado ao 
sistema operacional GNU. 

Combinar o Linux com o quase completo sistema GNU resultou num 
sistema operacional completo: o sistema GNU/Linux.



  

1991      Criado como Software Proprietário;

1992      Transformado em Software Livre;

1994      Deixou de ser Software Livre.

Sobre o kernel Linux



  

Linux-libre

Linux-libre é o kernel mantido a partir de versões modificadas 
do kernel Linux. 

O objetivo do projeto é para remover a partir do kernel Linux 
qualquer software que não incluem o seu código-fonte, tem seu 
código fonte ofuscado ou é distribuído sob licenças 
proprietárias.



  

Tux (Linux) Freedo (Linux-libre)

Mascotes



  

O que é o que é

Software Livre

GNU+Linux

Distribuição



  

Software Livre, o que é?

É o software que respeita as 

liberdades básicas a ele atribuídas
pela Free Software Fundation

4



  

Liberdade n° 0

EXECUTAR o programa para 
qualquer propósito.



  

ESTUDAR o funcionamento do 
programa e adaptá-lo às suas 

necessidades.

Liberdade n° 1



  

DISTRIBUIR cópias.

Liberdade n° 2



  

MELHORAR o programa e tornar as 
modificações públicas de modo a 

beneficiar o próximo.

Liberdade n° 3



  

GNU + Linux, o que é?

Muitos usuários de computador utilizam uma versão modificada 
do sistema GNU todos os dias sem perceberem.

Através de uma reviravolta dos fatos, a versão do GNU que é 
largamente utilizada hoje é mais conhecida como “Linux” e 
muitos usuários não estão a par de sua conexão com o Projeto 
GNU.



  

Há realmente um Linux: é o núcleo (kernel), mas não pode-se 
usar um núcleo sozinho.
 
Um núcleo só é útil como parte de todo um sistema operacional.

Linux é geralmente utilizado em combinação com o sistema 
operacional GNU: O sistema é GNU com o Linux funcionando 
como núcleo.



  

Distribuição, o que é?

Uma Distribuição GNU + Linux (ou simplesmente Distro) é 
composta do núcleo Linux e um conjunto variável de softwares, 
dependendo de seus propósitos. 

Essa coleção de softwares é criada e mantida por indivíduos, 
grupos e organizações de todo o mundo.



  

GNU Linux-libre é um projeto para uso em distribuições 100% 
livres, onde é feita a remoção de software que está incluído sem 
código fonte, com o código fonte ofuscado ou obscurecido, ao 
abrigo de licenças de software não-livre que não permitem que o 
usuário altere o software para que ele faça o que quiser.



  

São distros que seus desenvolvedores tiveram o compromisso 
de seguir Diretrizes para Distribuição de Sistemas Livres. 

Incluem exclusivamente software livre e rejeitam aplicações 
não-livres, plataformas de programação não-livres, drivers não-
livres, jogos não-livres e outros softwares não-livres, como 
manuais e documentação não-livres.

Distribuições Livres GNU



  

Distribuições 100% Livres 
GNU+Linux

Parabola GNU/Linux

Musix

Dragora

Ututo XS



  

O Software Livre é uma questão de liberdade, não de preço, 
embora Software Livre geralmente seja distribuído sem custos. 

Pense livre como em “liberdade de expressão”, não como 
“cerveja grátis”.



  

Trisquel é um sistema operacional livre GNU/Linux derivado 
do Ubuntu, mas inclui apenas Software Livre que não 
compromete as liberdades do usuário.

O usuário pode executar, copiar, distribuir, estudar e melhorar 
este sistema. Estas liberdades apoiam a autonomia e dos 
usuários e promovem a solidariedade social. 

?
O que é



  

Trisquel é um projeto aberto  
iniciado pela Universidade de 
Vigo, na Espanha. 

Foi apresentado oficialmente em 
Abril de 2005 com a presença e 
apoio de Richard Stallman, 
fundador da Free Software 
Foundation . 

Como este Projeto nasceu?



  

Edições
Trisquel

Para uso corporativo e doméstico
Executa uma versão personalizada do ambiente desktop GNOME Flashback

Trisquel Mini

Para uso em netbooks e computadores mais antigos
Executa uma versão personalizada do ambiente desktop LXDE

Trisquel NetInstall

 Mais adequada para servidores
 É um download pequeno, começa-se com a interface de linha de comando e 

precisa de uma conexão com a Internet para configurar

Trisquel Sugar

 Para as crianças e professores
 A interface de desktop açúcar integra colaboração, reflexão e descoberta

 



  

Versão Nome Data Base

0.9 Fyre 10/10/2004 Debian Unstable

0.95 Ogmios 06/03/2006 Debian Unstable

0.97 Morrigan 06/07/2006 Debian Unstable

0.99 Nemain 15/01/2007 Debian Unstable

1.0 Arianrhod 30/01/2007 Debian 4.0 (Etch)

1.5 Sirona 25/10/2007 Debian Unstable

2.0 LTS Robur 24/07/2008 Ubuntu 8.04 (Hardy Heron)

2.1 LTS Robur 18/12/2008 Ubuntu 8.04 (Hardy Heron)

2.2 LTS Robur 08/08/2009 Ubuntu 8.04 (Hardy Heron)

3.0 Dwyn 08/09/2009 Ubuntu 9.04 (Jaunty Jackalope)

3.5 Awen 22/03/2010 Ubuntu 9.10 (Karmik Koala)

4.0 LTS Taranis 17/09/2010 Ubuntu 10.04 (Lucid Lynx)

4.5 Slaine 24/03/2011 Ubuntu 10.10 (Maverick Meerkat)

5.0 Dagda 17/09/2011 Ubuntu 11.04 (Natty Narwhal)

5.5 Brigantia 16/04/2012 Ubuntu 11.10 (Oneiric Ocelot)

6.0 LTS Toutatis 11/03/2013 Ubuntu 12.04 (Precise Pangolin) 

7.0 LTS Belenos 03/11/2014 Ubuntu 14.04 (Trusty Tahr)

Versões



  

Processo de Instalação



  

Requisitos Mínimos de Sistema

Trisquel:

Processador x86 de 700 MHz (1.5 GHz recomendado) 
256 MB RAM (512 MB recomendado) 
3 GB de espaço em disco rígido (8 GB recomendado) 
Vídeo compatível com resolução 1024x768 

Trisquel Mini:

Processador x86 de 400 MHz (700 MHz recomendado) 
128 MB RAM (256 MB RAM recomendado) 
1.5 GB de espaço em disco rígido (3 GB recomendado) 
Vídeo compatível com resolução 800x600 

 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Aplicativos Básicos Após 
uma Instalação Inicial



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

“Existem softwares que os usuários controlam os programas e outros 
que os usuários são controlados pelo programa.”

Richard Stallman



  

Agradeço a organização deste 
evento pelo espaço cedido e pela 

presença de todos!



  

Perguntar não custa nada...



  

Onde me encontrar?

Blog: https://dausacker.wordpress.com

Libertree: http://maple.libertreeproject.org/p/dausacker

Correio Eletrônico: dausacker@softwarelivre.org

Diaspora: dausacker@diasporabr.com.br

Qwitter: https://quitter.se/cdausacker

Software Livre.Org: http://softwarelivre.org/profile/dausacker

GNU Social: https://gnusocial.net/dausacker
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