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INTRODUÇÃO

Na  década  de  1980  a  indústria  de  desenvolvimento  de  software  nacional  foi

implantada no  Brasil.  Devido  às  leis  de  reserva  de mercado,  que impunha barreiras  para

importação  de  tecnologias,  esta  indústria  foi  se  desenvolvendo  sozinha  até  que,  com  o

governo do ex-presidente Fernando Collor de Melo, já na década de 1990, essas barreiras

foram extintas.  Mal  sabíamos  ainda  da  criação  do  movimento  do  Software  Livre  que  se

iniciava  em  1984  nos  Estados  Unidos  da  América  através  de  seu  idealizador  Richard

Stallman.  Várias  iniciativas  foram  organizadas  para  dar  fôlego  à  indústria  do  software

nacional, destacando-se a criação da Sociedade para Promoção da Excelência do Software

Brasileiro   (conhecida  como Softex)  e  o  Conselho  Nacional  de  Pesquisa,  atual  Conselho

Nacional  de  Desenvolvimento  Científico  e  Tecnológico  (conhecido  como  CNPQ)  que

promove e financia atividades de capacitação em pesquisas de softwares no Brasil.

O mercado relacionado à tecnologia da informação é um dos que mais cresce em todo

mundo sendo considerado estratégico do ponto de vista da independência tecnológica e da

inserção no mundo cada vez mais globalizado. O governo brasileiro logo conscientizou-se da

importância  sobre  o  domínio  tecnológico  buscando  sempre  a  redução  de  custos,  boa

qualidade,  autonomia  tecnológica,  segurança,  estabilidade  e  compartilhamento  do

conhecimento gerado. Estes são alguns dos argumentos utilizados pelo governo federal para

justificar  a  opção pela  utilização de  Softwares  Livres  nos  setores  públicos.  Cabe então a

pergunta:  qual  é  a  viabilidade  de  utilização  de  Softwares  Livres  para  profissionais,  não

profissionais e instituições perante o uso de Softwares Proprietários?
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1. O QUE É SOFTWARE LIVRE?

Software Livre se refere à liberdade que qualquer pessoa (seja ela física ou jurídica)

possui de executar, alterar e distribuir um programa de computador. Para que um programa

seja considerado Software Livre, o mesmo deve atender a quatro liberdades defendidas pela

Free Software Foundation1:

1ª  A  liberdade  de  executar  o  software  para  qualquer  finalidade  sem  que  seja

obrigatoriamente necessário comunicar ao(s) desenvolvedor(es) do software;

2ª A liberdade de estudar como o software funciona adaptando-o de acordo com as

necessidades desejadas. O acesso ao código-fonte do programa é um pré-requisito para esta

segunda liberdade;

3ª A liberdade para fazer cópias optando em redistribuí-las ou não.  Pode-se cobrar

taxas pela compra da mídia, pelo trabalho de cópia e pelo envio do software ao usuário, que

poderá instalá-lo em quantos computadores desejar sem desembolsar nenhuma quantia em

dinheiro  para  o  pagamento  de  licenças  de  utilização.  Deve-se  incluir  a  possibilidade  de

distribuir  tanto o  código-fonte  quanto  os  arquivos  binários  gerados  da  compilação  desses

códigos, quando isso é possível, seja o programa original ou uma versão modificada. Se o

código fonte não for distribuído juntamente com os executáveis, deve-se deixá-lo disponível

para download em algum servidor na Internet, por exemplo.

4ª  A  liberdade  de  aperfeiçoar  e  aprimorar  o  software,  disponibilizando  os

aprimoramentos e melhorias para que a comunidade de desenvolvedores do Software Livre

possa se beneficiar. O acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta quarta e última

1 Fundação do Software Livre. Disponível em: <http://www.fsf.org/home.pt.html>,  acessado em: 23 nov.
2004.
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liberdade. Com isso, nada impede que uma cópia de um Software Livre seja revendida para

quem desejar. Pode-se fazer alterações no software e optar em divulgar estas alterações para a

comunidade de desenvolvedores do Software Livre ou manter em segredo dentro da própria

instituição onde estas alterações foram feitas. Essa é uma observação importantíssima a se

fazer porque muitas empresas possuem o receio de utilizar Softwares Livres temendo que seus

concorrentes mais próximos tenham acesso a essas informações. Portanto, as alterações em

um programa livre não necessariamente deverão ser divulgadas.

Mas como é possível ganhar dinheiro utilizando Softwares Livres? De várias formas.

Por  exemplo,  empresas  que  baseiam  seus  negócios  em  Software  Livre  obtém  lucro  na

consultoria,  venda, treinamento e prestação de serviços.  Como o Software Livre pode ser

copiado  sem  restrições  e  não  existem  gastos  com  licenças  de  uso,  quando  uma  dessas

empresas instala um sistema, os lucros obtidos não são remetidos para o exterior, gerando

assim renda para o país. Veja o caso de sucesso do Apache,  Software Livre lider de mercado

entre os servidores web. Ele está instalado em 70% dos servidores no mundo (TAIT, 2004). A

Fundação Getúlio Vargas divulgou recentemente uma pesquisa mostrando que a utilização do

sistema operacional Linux no Brasil  cresceu 50% entre 2001 e 2002 (TAIT, 2004). Outra

pesquisa,  do Instituto de Pequisa em Tecnologia (IDC),  mostrou que o uso de servidores

Linux nas empresas brasileiras chega a quase 42% tendo a aumentar cada vez mais. (TAIT,

2004).

"Apesar  do  conservadorismo,  o  que  pude  constatar  na  pesquisa  é  que  a
grande maioria das empresas já usa algum tipo de aplicativo com software
livre, na maioria dos casos voltados à tecnologia de internet.  Acho que a
melhor  estratégia  para  o  mercado  de  software  livre  é  essa  mesmo,  ir
comendo  pelas  beiradas,  dominando  certos  nichos  de  mercado"
(MOSTAFA, 2004).
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"O que existe em relação ao Software Livre é uma barreira cultural. Acho
que  isso  é  uma  coisa  que  acontece  com  as  tecnologias  em  geral,  mas
acredito que é sempre possível romper essa barreira" (BROD, 2004) analista
de sistemas da Cooperativa de Soluções Livres Solis.

1.1 O que é Linux?

Linux2 é um sistema operacional livre, estável, seguro, robusto, personalizável e de

alta  performace  desenvolvido  inicialmente  pelo  cientista  da  computação  Linus  Benedict

Torvalds no ano de 1991 na Universidade de Helsinque, na Finlândia.  Na verdade o que

chamamos de Linux é apenas o seu núcleo (também conhecido como kernel ou kernel linux).

É tarefa do kernel controlar e administrar todos os recursos de hardware como processador

(es), dispositivos de entrada e saída, memórias, discos rígidos e arquivos. Suporta recursos

como memória virtual, redes baseadas no protocolo aberto TCP/IP, proteção entre processos

além de  ser  atualizado  constantemente  por  milhares  de  desenvolvedores  espalhados  pelo

mundo.

Por ser um sistema operacional derivado do Unix, utiliza a padronização internacional

POSIX(Portable Operating System Interface)3, o Linux nos permite configurar praticamente

todos os aspectos de seu funcionamento. Além disso, pode-se optar por qual interface (gráfica

ou texto - baseada na digitação de comandos) o usuário utilizará o sistema. Pode-se utilizar o

Linux tanto em servidores de altíssimo desempenho que obrigatoriamente devem funcionar

sem interrupções quanto em estações de trabalho que fazem uso de recursos computacionais

em uma rede local. O nome Linux surgiu da união de Linus com Unix (LINUs + uniX) e seu

símbolo é um simpático pinguim chamado Tux4.

2 A história do Linux está disponível em: <http://www.li.org/linuxhistory.php>, acessado em: 23 set. 2004.
3 Padronização do Instituto de Engenharia Eletétrica e Eletrônica – IEEE. Disponível em:

<http://standards.ieee.org/regauth/posix/index.html>, acessado em: 23 set. 2004.
4 A história completa do símbolo do Linux está disponível em: <http://www.sjbaker.org/tux/>.
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Foi graças ao sistema operacional  MINIX (desenvolvido  por  Andy Tanenbaum no

Massachusetts Institute  of Tecnology - MIT) que Linus Torvalds, no dia 5 de outubro de

1991,  postou  uma  mensagem  na  Usenet dizendo  que  estava  desenvolvendo  um  sistema

operacional totalmente livre disponibilizando seu código-fonte na Internet para quem quisesse

ajudá-lo.  Passados  mais  de  12  anos  de  sua  criação,  atualmente  foi  formada  toda  uma

comunidade  de  usuários,  desenvolvedores  e  simpatizantes  que  acreditam  na  filosofia,

ideologia e liberdade que o Linux e outros Softwares Livres podem proporcionar.

Alguns usuários que já conhecem e trabalham com Software Livre preferem chamar o

Linux de GNU/Linux5 pois  a  Free  Software  Foundation  através de  seu fundador  Richard

Stallman6, em 1984, tinha o objetivo de criar um sistema operacional juntamente com todos os

seus aplicativos sendo totalmente livres mas que, no entanto, precisavam de um kernel para

seu sistema (estavam desenvolvendo o Hurd).  Resolveram utilizar o Linux pois o mesmo

tinha os mesmos objetivos que o Hurd (que não estava estável)  surgindo então o sistema

GNU/Linux.

5 GNU is Not Unix, ou seja, GNU não é Unix.
6 Autor do livro "Free as in Freedom" que descreve sua vida e luta pelo Software Livre. Disponível em:

<http://www.oreilly.com/openbook/freedom/>.

Figura 1: Tux, símbolo do Linux
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1.2 Licenças de Utilização

As licenças de softwares podem ser dividas de modo geral em:

• Licenças de Softwares Proprietários7.

• Licenças de Softwares Livres.

As licenças de Softwares Proprietários são geralmente comerciais e não permitem ao

usuário que comprou o software copiá-lo, modificá-lo ou até mesmo distribuí-lo a terceiros. A

empresa que desenvolveu o Software Proprietário apenas lhe fornece o direito de uso perante

o pagamento referente às licenças de utilização do mesmo.

Já as  licenças de Softwares  Livres  permitem ao usuário a liberdade de executar o

aplicativo  para  qualquer  finalidade,  estudar  como  o  aplicativo  funciona,  adaptando-o  de

acordo com as suas necessidades e redistribuir cópias livremente para outros usuários, não

sendo necessário pagar por licenças de utilização. Além disso, o usuário tem a total liberdade

de aperfeiçoar, aprimorar e modificar o software optando em liberar suas modificações de

modo que toda a comunidade se beneficie destes aperfeiçoamentos. Estas 4 liberdades foram

criadas pela  Free Software Foundation com o objetivo de divulgar  e promover o uso do

7 São softwares que possuem seu código fonte fechado e disponível apenas  para empresa que o desenvolveu.

Figura 2: Linus Torvalds,
criador do Linux

Figura 3: Richard Stallman, criador da
Free Software Foundation



21

Software Livre no mundo.

As licenças de Softwares Livres podem ser dividas de modo geral em:

• Licenças de softwares.

• Licenças de documentação.

A GNU GPL8 (General  Public  License – Licença Pública Geral)  é a  licença mais

conhecida e utilizada na grande maioria dos programas para o sistema operacional Linux. Esta

licença de software foi  criada para garantir  que cópias de Softwares Livres pudessem ser

alteradas, distribuídas e adquiridas sem que houvesse a necessidade de pagamento de licenças

de utilização.

A GNU FDL9 (Free Documentation License – Licença de Documentação Livre) segue

os mesmos princípios da licença GNU GPL. A GNU FDL pode ser utilizada para artigos,

tutoriais e documentação de projetos de Softwares Livres.

1.3 Distribuições Linux

Como explicado anteriormente,  o Linux é apenas o núcleo do sistema operacional

(conhecido como kernel). Portanto existe apenas um único Linux10 (que desde a sua criação é

controlado por Linus Torvalds). Atualmente um computador com apenas o kernel instalado

poderá não ser útil. Deve-se entender uma distribuição como um conjunto de aplicativos: um

kernel, um ou mais gerenciadores de janelas, um editor de textos, uma planilha eletrônica, um

navegador  web  (browser)  e  demais  softwares.  Uma  das  distribuições  mais  famosas  e

utilizadas no mundo é o Red Hat Linux, porque além do kernel, ela disponibiliza livremente

8 A licença de software GNU GPL está disponível em: <http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html>.
9 A licença de documentação GNU FDL está disponível em: <http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html>.
10 O Kernel Linux está disponível para download em: <http://www.kernel.org>.
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diversos  aplicativos  para  serem  utilizados  no  dia-a-dia  tanto  de  um  usuário  principiante

quanto de um usuário avançado.

Os desenvolvedores de cada distribuição linux possuem a difícil tarefa de decidir quais

softwares a distribuição conterá. O Debian GNU/Linux (uma das distribuições mais famosas e

utilizadas por usuários avançados) é composta por vários Softwares Livres disponíveis em

sete CD-ROM's (arquivos com o formato ISO). As principais diferenças entre as distribuições

Linux são: 

-  Sistema  de  pacotes:  distribuições  como  Red  Hat,  Fedora,  Conectiva,  SuSE  e

Mandrake utilizam o sistema de gerenciamento de pacotes RPM11. Já as distribuições Debian

GNU/Linux, Kurumin, Knoppix utilizam o sistema de gerenciamento de pacotes DEB criado

pelos desenvolvedores do Debian GNU/Linux.

- Estrutura dos diretórios:  todas as distribuições Linux tendem a seguir  um padrão

chamado FHS12 (Filesystem Hierarchy Standard).

-  Biblioteca  básica  Libc:  a  biblioteca  Libc  contém  funções  básicas  para  o

funcionamento do Sistema Operacional Linux. O problema é que, quando uma nova versão da

Libc é lançada, algumas distribuições (notadamente a Red Hat) adotam logo essa nova versão,

enquanto que outras (Slackware) são mais conservadoras e aguardam um pouco. Nesse meio-

termo, alguns programas podem funcionar em algumas distribuições e deixando de executar

em outras.

Apresentamos a seguir as principais distribuições utilizadas no mundo.

1.3.1 Conectiva Linux

11 Software para gerenciamento de pacotes no formato RPM criado pela Red Hat.
12 Padrão para Hierarquia de Sistemas de Arquivos. Disponível em: <http://www.pathname.com/fhs/>.
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A Conectiva é uma empresa que foi criada em 28 de agosto de 1995 com o objetivo

inicial  de  distribuir  o  sistema operacional  Linux  para  o  mercado brasileiro.  Sua  primeira

versão, o Conectiva Red Hat Linux Parolin, foi distribuída em 1997. Atualmente é a principal

empresa de serviços e soluções Linux na América Latina. Vem desenvolvendo e mantendo a

alguns anos  a  sua  distribuição chamada Conectiva  Linux13.  Em sua  versão 10,  suporta  3

idiomas: português do Brasil, inglês e espanhol e conta com um vasto número de usuários no

Brasil.

O lançamento  desta  versão  tem mostrado excelentes  resultados.  De acordo com o

website  da  Conectiva14,  em  menos  de  3  meses  já  foram  registrados  mais  de  cinco  mil

downloads dos arquivos no formato ISO (arquivos já preparados para serem gravados em CD-

ROM)  do  Conectiva  Linux  10.  O  desenvolvimento  dessa  versão  contou  com  intensa

participação da comunidade de desenvolvedores do Software Livre. Isso porque, desde o final

do ano passado, a Conectiva começou a disponiblizar versões beta do sistema operacional, no

total foram seis versões que geraram 1347 problemas (Bug's).

Esta versão possui uma excelente detecção dos equipamentos mais utilizados no Brasil

(placas de vídeo, rede e som  on-board), possui um instalador gráfico totalmente simples e

intuitivo e ferramentas de configuração de hardware e software.  Caso se adquira a caixinha

do Conectiva Linux 10 através de alguma loja, além dos manuais, o usuário terá um período

de suporte oferecido por telefone ou e-mail.

1.3.2 Red Hat Linux

A distribuição  Red  Hat  Linux15 é  uma das  mais  antigas,  estáveis  e  utilizadas  no

13 Disponível para download em: <http://www.conectiva.com.br/cpub/pt/downloads/index.php>.
14 Disponível em: <http://www.conectiva.com.br>. Acesso em 1 out. 2004.
15 O website oficial do Red Hat Linux está disponível em: <http://www.redhat.com>.
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mundo.  Ela possui  muito sucesso e  prestígio com seus aplicativos podendo citar  o modo

eficaz e eficiente de gerenciar pacotes de softwares através do formato RPM. Sua principal

característica é a estabilidade do sistema.

A  Red  Hat  só  inclui  algum  aplicativo  em  sua  distribuição  depois  de  testá-lo

incansavelmente trazendo muita tranquilidade para o usuário. A partir do Red Hat Linux 8 os

gerenciadores  de  janelas  KDE  e  Gnome  ficaram  muito  semelhantes,  trazendo  mais

usabilidade e facilidade para o usuário.

1.3.3 Fedora Linux

O  Fedora  Linux16 é  uma  distribuição  patrocinada  pela  Red  Hat  e  desenvolvida

livremente pela comunidade do Software Livre. Os mesmos desenvolvedores que trabalhavam

no Red Hat Linux (e que continuam trabalhando no Red Hat Linux Enterprise) continuam

fazendo o mesmo trabalho no Fedora Linux (que é o sucessor do Red Hat Linux Professional).

Uma das  principais  razões  da  mudança  de  nome é  permitir  a  comercialização  da

distribuição por terceiros sem qualquer compromisso com a Red Hat, pois anteriormente não

era permitida por necessidade da Red Hat proteger sua marca registrada. Assim, o Fedora

Linux  conterá  somente  softwares  de  livre  distribuição  assim  como a  distribuição  Debian

GNU/Linux.

1.3.4 Mandrake Linux 

O Mandrake  Linux17 é  desenvolvido  e  mantido  pela  Mandrake  Soft  com cede na

França. É muito conhecido pela sua facilidade de instalação e utilização. É excelente para

16 O website oficial do Fedora Linux está disponível em: <http://fedora.redhat.com>.
17 O website oficial do Mandrake Linux está disponível em: <http://www.mandrakesoft.com >.



25

usuários  que  queiram conhecer  o  Linux.  Mas  para  uma perfeita  satisfação  do  usuário,  o

mesmo deve possuir um computador com um processador atual, com bastante memória RAM

e  um  disco  rígido  com  muitos  gigabytes  para  armazenar  todos  os  aplicativos  desta

distribuição.

1.3.5 Suse Linux

O Suse  Linux18 é  uma  das  distribuições  que  mais  se  destacam na  Europa,  sendo

desenvolvida mais especificamente na  Alemanha. Sua ferramenta de instalação é  bastante

confortável,  a YaST2, permitindo que qualquer usuário consiga concluir  com sucesso sua

instalação no sistema de forma tranquila. Atualmente o usuário poderá escolher entre diversos

CD-ROM's  ou  um DVD-ROM  para  contendo  todos  os  softwares  desta  distribuição.  Ela

também utiliza o sistema de gerenciamento de pacotes RPM desenvolvido pela Red Hat.

1.3.6 Debian GNU/Linux

O Debian GNU/Linux19 é uma das distribuições mais famosas e utilizadas no mundo.

Por ser totalmente livre, ou seja, não existe nenhuma empresa que seja detentora dos direitos

desta  distribuição,  ela  é  desenvolvida  e  atualizada  voluntariamente  através  dos  diversos

desenvolvedores  no  mundo.  Por  este  motivo,  o  Debian  GNU/Linux  foi  adotado  como  a

distribuição oficial do projeto GNU de Richard Stallman.

Possui  uma  forte  característica  de  ser  a  única  distribuição  Linux  a  suportar  10

arquiteturas de hardware diferentes (i386, Alpha, Sparc, PowerPc, Macintosh, Arm, etc.) além

de contar com suporte ao idioma português do Brasil.

18 O website oficial do Suse Linux está disponível em: <http://www.suse.com >.
19 O website oficial do Debian GNU/Linux está disponível em: <http://www.debian.org>.
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Em  seus  diversos  CD-ROM's,  disponibiliza  mais  de  8710  softwares  distribuídos,

testados  e  mantidos  pelo  desenvolvedor  responsável.  Possui  tanto  ferramentas  para

administração  de  redes  e  servidores  quanto  para  desktops,  estações  multimídia,  jogos,

desenvolvimento, web, etc. 

É a única distribuição Linux não comercial onde todos podem contribuir para o seu

desenvolvimento. Para gerenciar os voluntários,  conta com centenas de listas de discussão

envolvendo determinados desenvolvedores das mais diversas partes do mundo. O suporte ao

usuário são feitos através de listas de discussões, web fóruns e canais de bate-papo como o

IRC. Existe uma lista de profissionais habilitados a prestar suporte e assistência técnica a

sistemas Debian GNU/Linux ao redor do mundo.

1.3.7 Slackware Linux

O Slackware Linux20 é uma distribuição desenvolvida e mantida por uma única pessoa:

Patrick Volkerding, com objetivos principais de alcançar facilidade de utilização por qualquer

usuário e estabilidade no sistema. Foi a primeira distribuição a ser lançada no mundo. 

Desde a primeira versão lançada em abril de 1993, o Slackware Linux tem buscado

produzir  a  distribuição  Linux  mais  Unix-like,  ou  seja,  mais  parecida  com  o  sistema

operacional Unix. O Slackware é muito utilizado por desenvolvedores e usuários avançados.

1.3.8 Gentoo Linux

20 O website oficial do Slackware Linux está disponível em: <http://www.slackware.com >.
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O  Gentoo  Linux21 é  uma  distribuição  que  pode  ser  automaticamente  otimizada  e

customizada para qualquer tipo de aplicação. Utilizando a tecnologia chamada  Portage, os

usuários poderão instalar de forma simples e fácil os aplicativos que desejarem.

1.3.9 Yellow Dog Linux

O Yellow Dog Linux22 é uma distribuição baseada no Red Hat Linux (utiliza o sistema

de gerenciamento de pacotes RPM) para computadores baseados no PowerPC, ou seja, para

usuários  que  possuem  computadores  Apple  (Macintosh).  Em  sua  versão  3.0  oferece  ao

usuário cerca de 1300 softwares em 6 CD-ROM's. Como característica, possui um ambiente

desktop unificado entre os gerenciadores de janelas KDE e Gnome.

1.3.10 Turbolinux

A distribuição TurboLinux23 começou como uma versão localizada para o japonês da

Red Hat,  mas  em pouco  tempo  resolveu  vender  uma versão  ocidentalizada.  Ela  é  muito

famosa e utilizada no Japão.

1.3.11 Red Flag Linux

A distribuição Red Flag Linux24 é uma das distribuições mais utilizadas na China. Ela

inclui programas para banco de dados, tratamento de imagens, suítes office etc adaptadas ao

idioma chinês. A Red Flag faz parte do esforço para a criação de uma versão em chinês do

21 O website oficial do Fedora Linux está disponível em: <http://www.gentoo.org>.
22 O website oficial do Yellow Dog Linux está disponível em: <http://www.yellowdoglinux.com>.
23 O website oficial do TurboLinux está disponível em: <http://www.turbolinux.com>.
24 O website oficial do Red Flag Linux está disponível em: <http://www.redflag-linux.com>.
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gerencaidor de janelas Gnome.

1.4 Distribuições Linux que executam via CD-ROM ou disquete

Estas  distribuições  são  conhecidas  como  mini-distros,  pois  a  maioria  delas  são

armazenadas em um único CD-ROM e permite ao usuário utilizar o sistema operacional sem

necessidade de instalá-lo no disco rígido. É uma excelente forma de se experimentar o Linux.

Elas podem inicializar e executar diretamente de um CD-ROM, não havendo a necessidade de

instalar  nenhum  software  no  disco  rígido.  Outras  mini-distros  disponiblizam  o  sistema

operacional e alguns aplicativos através de um simples disquete de 1.44MB.

1.4.1 Knoppix Linux

O Knoppix Linux25 é uma distribuição baseada no Debian GNU/Linux que deu origem

a diversas distribuições que executam a partir do CD-ROM como Kurumin Linux,  Kalango

Linux e Famelix Linux; ambos nacionais. Desenvolvido por Klaus Knopper na Alemanha, o

Knoppix Linux detecta automaticamente a maioria  dos periféricos de seu computador e é

compatível com diversas placas de vídeo, rede, som, dispositivos SCSI, USB etc. Com isso,

pode-se utilizar  o  Knoppix Linux para apresentar  e demonstrar  o  Linux,  para restaurar  o

sistema através de backup's ou até mesmo instalá-lo no disco rígido. Sua única desvantagem é

não suportar o idioma português brasileiro (pt_BR) sendo como padrão o idioma inglês.

1.4.2 Kurumin Linux

25 O website oficial do Knoppix Linux está disponível em: <http://www.knoppix.org>.
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O Kurumin Linux26 é uma das distribuições mais famosas e utilizadas no Brasil. Foi

criada em 14 de janeiro de 2003 pelo brasileiro Carlos Eduardo Morimoto. Ela é destinada

tanto para utilização em computadores desktops (o usuário pode ouvir CD's musicais, assistir

a vídeos e filmes em DVD, digitar  textos,  ler  e-mails,  navegar pela  web, jogar e  realizar

demais  tarefas  do dia-a-dia)  quanto para  servidores  em uma rede  (pode-se  configurar  um

servidor de arquivos, de impressão ou até mesmo um servidor web para uma Intranet).

Baseada originalmente na distribuição alemã Knoppix Linux, o Kurmin Linux difere

das  outras  distribuições  por  ser desenvolvida com o objetivo  principal  focado no usuário

comum,  que  gosta  de  um  sistema  simples  e  fácil  de  se  utilizar.  Possui  uma  excelente

documentação27 passo-a-passo de como utilizá-lo e também conta com um web fórum28 para

troca de idéias e discussões sobre o andamento desta distribuição.

1.4.3 Kalango Linux

O Kalango Linux29 é uma distribuição baseada no Kurumin Linux. Mantém o mesmo

sistema de detecção de hardware e instalação de pacotes. Seu desktop é muito agradável de  se

utilizar. A possibilidade de ser gravado em um mini CD-ROM está descartada justamente pela

gama de programas que estão incluídos, sendo assim o limite de softwares é de 700MB.

1.4.4 MandrakeMove

26 O website oficial do Kurumin Linux está disponível em: <http://www.guiadohardware.net/kurumin/>.
27 A documentação do Kurumin Linux está disponível em: <http://www.guiadohardware.net/livros/kurumin/>.
28 O web fórum do Kurmin Linux está disponível em: <http://www.kuruminlinux.com.br/comunidade/>. 
29 O website oficial do Kalango Linux está disponível em: <http://www.kalangolinux.org>.
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A MandrakeMove30 é uma distribuição criada pela MandrakeSoft, mesma empresa que

desenvolve  o  Mandrake  Linux.  Pensando  sempre  no  usuário  comum,  a  MandrakeSoft

resolveu lançar o MandrakeMove para que seus usuários pudessem testar as novas novidades

que futuramente serão lançadas através do Mandrake Linux.

Seu diferencial perante as outras distribuições Linux que executam via CD-ROM é que

se você adquirir  a caixinha do MandrakeMove, além do CD-ROM e documentação,  você

ganhará um chaveirinho de interface USB de 128MB ou 256MB para armazenar seus dados,

sendo excelente para computadores que não possuem disco rígido.

1.4.5 Slax Linux

O Slax Linux31 é uma distribuição criada e mantida por  Tomas Matejick da República

Checa. Baseada no Slackware Linux, esta distribuição tem um excelente ambiente visual para

o usuário. Tomas pede que, caso algum problema seja encontrado no Slax Linux, por favor

entre em contato com ele reportando o problema. Segundo ele, todas as colaborações vindas

dos usuários desta distribuição serão apreciadas. A edição nacional da revista Linux Magazine

do mês de dezembro traz o CD-ROM do Slax Linux versão 4.1.4.

1.4.6 Famelix Linux

A  distribuição  Famelix  Linux32 foi  desenvolvida  para  atender  as  necessidades  da

FAMEG (Faculdade Metropolitana de Guaramirim, Santa Catarina) mas que vem despertando

30 O website oficial do MandrakeMove está disponível em:
<http://www.mandrakesoft.com/products/mandrakemove>.

31 O website oficial do Slax Linux está disponível em: <http://slax.linux-live.org>.
32 O website oficial do Famelix Linux está disponível em:

<http://www.fameg.com.br/page.php?cod_pagina=149>.
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a  atenção  e  o  interesse  da  comunidade  de  Software  Livre.  Seu  ambiente  visual  é  muito

parecido com a interface do Windows XP; com o objetivo de facilitar a usabilidade para o

usuário.  Esta  distribuição  foi  baseada  no  Kurumin  Linux  do  brasileiro  Carlos  Eduardo

Morimoto.

1.4.7 LRP - Linux Router Project

O Linux Router Project33 é uma distribuição especializada em tarefas de rede podendo

ser armazenada em apenas um disquete de 1.44MB facilitando para o administrador de rede a

a criação de roteadores,  servidores de acesso e outros. As possibilidades de utilização do

Linux Router Project são várias: um computador com processador 486 ou Pentium e duas

placas de rede fornecerá ao administrador de rede um roteador padrão ethernet. Além disso,

possui  recursos  de  segurança,  IP  masquerade  (NAT),  redirecinoamento  de  portas,  proxy

transparente e pode monitorar todas as interfaces de rede através do protocolo de gerencia

SNMP.

1.4.8 Coyote Linux

O Coyote Linux34 é uma variante do Linux Router Project. Com o Coyote Linux o

administrador de rede pode configurar um roteador em um antigo computador que será capaz

de conectar redes locais à Internet através de provedores de banda larga. Sua configuração é

toda  feita  a  partir  do  Windows  que,  após  definidas  as  configurações,  um  disquete

personalizado é gerado para utilização em qualquer computador.

33 O website oficial do Linux Router Project está disponível em: <http://www.linuxrouter.org>.
34 O website oficial do Coyote Linux está disponível em: <http://www.coyotelinux.com>.
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1.4.9 Pocket Linux

A distribuição Pocket Linux35 possui um objetivo ambicioso: a partir de um único

disquete  com  o  sistema,  converter  um  computador  em  uma  estação  de  trabalho  Linux

utilizando o protocolo SSH para conectar-se a uma estação remota através de uma rede, ou

seja,  sua finalidade é transformar qualquer computador em um terminal.  Esta distribuição

suporta duas placas de rede, modens e vem sendo desenvolvido e mantido desde 1996.

1.4.10 Tomsrtbt

A distribuição Tomsrtbt36 pretende ser o máximo de um sistema opercional Linux em

um  disquete  de  1.44MB.  Suas  finalidades  são  a  de  fornecer  ao  usuário,  através  de  um

disquete, modos de recuperar e resgatar um sistema caso alguma falha tenha ocorrido. Ele

também pode ser considerado como um kit de ferramentas úteis em outras tarefas no sistema

pois ele possui muitos utilitários para visualização e reparos de sistemas de arquivos Linux,

DOS e Windows. 

1.4.11 Trinux

A distribuição  Trinux37 é  baseada  em 3  disquetes  de  1.44MB,  transformando  um

computador  em  uma  estação  para  controle  da  segurança  de  rede,  com  versões  pré-

35 O website oficial do Pocket Linux está disponível em: <http://pocket-linux.coven.vmh.net>.
36 O website oficial do Tomsrtbt Linux está disponível em: <http://www.toms.net/rb>.
37 O website oficial do Trinux Linux está disponível em: <http://www.trinux.org>.
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configuradas de muitos softwares conhecidos como o nmap, tcpdump, iptraf, e ntop podendo

diagnosticar problemas nae segurança de uma rede local (LAN – Local Area Network).

1.4.12 Conectiva Linux Live CD

A  partir  do  lançamento  da  distribuição  Conectiva  Linux  10,  a  Conectiva  lançou

também sua versão que executa diretamente do CD-ROM, chamada Conectiva Linux Live

CD38. Seus principais objetivos são de ser uma maneira de avaliação das características dos

softwares  da  distribuição  Conectiva  Linux  10  além  de  ser  excelente  para  utilizar  em

apresentações e para recuperar e resgatar um sistema caso alguma falha tenha ocorrido.

1.5 Gerenciadores de Janelas

O  Linux  além  de  disponibilizar  uma  interface  texto  (console)  para  digitação  de

comandos, fornece também uma interface gráfica para facilitar e agilizar determinadas tarefas

para os usuários. Uma interface gráfica39 proporciona um ambiente agradável, fácil e intuitívo

através do uso de ícones gráficos representando seu respectivo programa, que por sua vez

podem ser acessados utilizando o mouse ou o próprio teclado.

A interface gráfica mais utilizada no Linux é o X Window System que por sua vez pode

utilizar  diversos  gerenciadores  de  janelas40.  As  distribuições  proporcionam  vários

gerenciadores de janelas para o usuário, cabendo a ele escolher qual utilizar. Lembrando que o

Linux concentra  a  maior  parte  da sua  força no modo texto,  agradando e  satisfazendo os

38 O website oficial do Conectiva Linux Live CD está disponível em: <https://moin.conectiva.com.br/clive>.
39 Também conhecida como GUI – Graphical User Interface.
40 Também conhecido como Window Manager.
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profissionais de computação. No entanto, ele possui excelentes gerenciadores de janelas como

o belíssimo KDE ou o rápido BlackBox.

1.5.1 KDE

O KDE41 é atualmente o gerenciador de janelas mais utilizado por usuários iniciantes e

também profisionais de computação. Tanto o Conectiva Linux, Kurumin Linux e Kalango

Linux utilizam o KDE como o desktop padrão de suas distribuições.

Ele suporta a utilização de ícones em sua área de trabalho, uma ou mais barras de

tarefas que irão aglomerar os aplicativos abertos ajudando o usuário, desktops virtuais que

podem executar um ou mais aplicativos em cada área virtual melhorando assim a usabilidade

e disponibiliza um menu com diversos aplicativos já instalados. 

É possível personalizar o KDE através do software KControl que nada mais é que um

“painel de controle” deste gerenciador de janelas. 

Seu desempenho em computadores potentes com um dísco rígido rápido e bastante

memória RAM fazem o ambiente ideal para usuários que querem conhecer o Linux.

41 O website oficial do KDE está disponível em: <http://www.kde.org>.
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1.5.2 Gnome

O Gnome42 é um dos gerenciador de janelas mais utilizados pelos usuários Linux. Ele

suporta a utilização de ícones em sua área de trabalho, uma ou mais barras de tarefas que irão

aglomerar  os  aplicativos  abertos,  desktops  virtuais  que  podem  executar  um  ou  mais

aplicativos em cada área virtual e um menu com diversos aplicativos já instalados. 

Como o KDE, seu desempenho em computadores potentes com um dísco rígido rápido

e bastante memória RAM fazem o ambiente ideal para usuários que querem conhecer o Linux.

42 O website oficial do Gnome está disponível em: <http://www.gnome.org>.

Figura 4: Gerenciador de janelas KDE
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1.5.3 Window Maker

O Window Maker43 é um gerenciador de janelas muito utilizado por usuários que já

conhecem o Linux. Ele foi inicialmente desenvolvido pelo brasileiro Alfredo Kojima que se

formou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul na área de computação. 

Suas principais características são: visual agradável, não consome muitos recursos da

CPU (chamada de Unidade Central  de Processamento),  utilização de ícones representando

cada aplicativo,  utilização de temas para alteração da área de trabalho e ainda possui  um

aplicativo específico para personalizar este gerenciador de janelas. Um recurso que irá chamar

a atenção do usuário são os dockapps ou applets de dock, ou seja, são programas que são

representados através de ícones que podem ter diferentes ações como exibir a hora atual.

43 O website oficial do Window Maker está disponível em: <http://www.windowmaker.org>.

Figura 5: Gerenciador de janelas Gnome
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1.5.4 BlackBox

O BlackBox44 proporciona  velocidade  e  simplicidade  na  execução  de  suas  tarefas

consumindo pouquíssimos recursos da CPU (Central Processing Unit - Unidade Central de

Processamento).  Infelismente  este  gerenciador  de  janelas  não  suporta  como  padrão  a

utilizaçao de ícones na área de trabalho (conhecido como desktop). Isso traz a vantagem de

poder utilizá-lo em computadores que tenham pouca memória RAM e um processador de

baixo clock (baixa velocidade).

44 O website oficial do BlackBox está disponível em: <http://blackboxwm.sourceforge.net>.

Figura 6: Gerenciador de janelas WindowMaker
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1.5.5 FluxBox

O FluxBox45 é um gerenciador de janelas baseado no BlackBox versão 0.61.1. Seu

visual é muito parecido com o BlackBox pois utiliza os estilos, cores e janelas do BlackBox.

Ambos podem ser utilizados satisfatoriamente em computadores com pouca memória RAM e

com um processador antigo de 200MHz por exemplo.

1.5.6 Xfce

O Xfce46 também é um gerenciador de janelas bastante leve e que consome poucos

45 O website oficial do FluxBox está disponível em: <http://fluxbox.sourceforge.net>.
46 O website oficial do Xfce está disponível em: <http://www.xfce.org>.

Figura 7: Gerenciador de janelas BlackBox



39

recursos da CPU. Apesar disso, ele é visualmente agradável e fácil de usar. Pode ser utilizado

satisfatoriamente em computadores com pouca memória RAM e com um processador antigo

de 200MHz por exemplo.

1.5.7 IceWM

O IceWM47 é um dos gerenciadores de janelas mais rápidos e simples disponíveis para

o usuário. Seu visual me faz recordar do sistema operacional Windows 95 com uma barra de

tarefas com o botão iniciar. Pode ser utilizado satisfatoriamente em computadores com pouca

memória RAM e com um processador antigo de 200MHz por exemplo. Suporta o uso de

temas para alterar seu visual gráfico incluindo decorações das janelas, cores, fontes etc.

47 O website oficial do IceWM está disponível em: <http://www.icewm.org>.
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2. SOFTWARES LIVRES NO AMBIENTE SERVIDOR EMPRESARIAL

2.1 Servidor Web (HTTP)

O HTTP48 é um dos protocolos mais utilizados na Internet, encarregado de fornecer o

serviço de páginas da World Wide Web. Quando um usuário executa um software navegador49

e digita um endereço qualquer, como por exemplo  http://www.unipac.br, o mesmo faz uma

requisição ao servidor tendo como objetivo obter uma resposta, ou seja, visualizar a página no

navegador. Um servidor HTTP também é conhecido como servidor web.

Existem diversos servidores web disponíveis, desde os livres até os proprietários que

exigem pagamentos de licenças de utilização. O servidor web mais utilizado na Internet desde

o ano de 1996 é o Apache que pode ser instalado em diversos sistemas operacionais como o

Unix, Linux, FreeBSD, OpenBSD, Windows etc.

2.1.1 Apache

O servidor web Apache50 é desenvolvido e mantido por uma fundação que conta com

colaboração de diversos desenvolvedores espalhados pelo mundo. Apesar de ser um Software

Livre,  existem  versões  do  Apache  para  diferentes  sistemas  operacionais,  inclusive  o

Windows.  Além de deixar a cargo do administrador de redes por qual sistema operacional

utilizar, o servidor web Apache suporta diversas tecnologias como PHP, Perl, banco de dados

48 Hyper Text Transport Protocol – Protocolo de Transferência de Hipertexto.
49 Também chamado de browser. Exemplos: Mozilla, Konqueror, Opera, Lynx etc.
50 O website oficial do Apache está disponível em: <http://www.apache.org>.



41

etc. O Apache foi escolhido com 52% na categoria Software Livre em uma pesquisa on-line

de realizada pela revista Info Exame publicada na edição número 200, novembro 2002.

2.2 Servidor de WebMail

Antigamente os usuários  necessitavam instalar  em seus computadores um software

cliente de e-mail51 (Mail User Agent - MUA) como o Kmail, Evolution, pine e Outlook para

ler e enviar e-mails. Com a popularização e o crescimento do número de usuários na Internet,

os provedores necessitavam oferecer uma maneira que o usuário pudesse ler e enviar e-mails

de qualquer computador conectado à Rede. Para sanar este problema foram desenvolvidos

aplicações chamadas de webmail. Assim o usuário não precisa estar necessariamente em seu

computador e nem mesmo saber opções de configuração avançadas (endereço dos protocolos

SMTP  e  POP3)   do  provedor  para  ler  e  enviar  e-mails.  Os  sistemas  de  webmail  livres

pesquisados neste trabalho são o SquirrelMail e o OpenWebMail.

2.2.1 SquirrelMail

O  webmail  SquirrelMail52 foi  desenvolvido  inicialmente  por  Rick  Castello  e

atualmente possui desenvolvedores em todo o mundo. Para criar este webmail foi utilizada a

linguagem de desenvolvimento web PHP, possuindo suporte aos protolos IMAP e SMTP,

catálogo de  endereços,  pastas  que  armazenam e  gerenciam mensagens  de  entrada,  saída,

emails enviados e apagados.

51 Também chamado de Mail User Agent - MUA, ou seja, agente de usuário de e-mail.
52 O website oficial do SquirrelMail está disponível em: <http://squirrelmail.sourceforge.net>.
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2.2.2 OpenWebMail

O  OpenWebMail53 foi  desenvolvido  utilizando  a  linguagem Perl.  O  usuário  pode

controlar  e  gerenciar  diversas  pastas  de  maneira  simples  e  eficiente.  Suas  principais

características são: possui suporte a diversos idiomas inclusive o português do Brasil (pt_BR),

suporte a SMTP autenticado,  diversos módulos para autenticação,  catálogo de endereços,

confirmação de leitura de mensagens enviadas, calendário etc.

2.3 Servidor de Correio Eletrônico (MTA)

Um software servidor de correio eletrônico54 é um programa que fica instalado no

servidor de um provedor ou de uma rede local e que tem a tarefa de encaminhar, receber e

rotear e-mails para seus destinatários,  ou seja, o MTA atua como uma unidade de correio

transferindo  as  mensagens  recebidas  do  MUA  para  o  destino  apropriado.  Os  softwares

servidores de correio eletrônico livres mais utilizados são Sendmail, Postfix e Qmail.

2.3.1 Sendmail

O Sendmail55 é um dos servidores de correio eletrônico mais utilizados no mundo,

instalado  em  cerca  de  75%  dos  servidores  de  correio  eletrônico  conectados  à  Internet

[HATCH, B.;  LEE, J.;  KURTZ, G.  Hackers Linux Expostos: Segredos e Soluções para a

Segurança  do  Linux].  Foi  desenvolvido  em  1981  por  Eric  Allman  na  Universidade  da

53 O website oficial do OpenWebMail está disponível em: <http://www.openwebmail.org>.
54 Também chamado de Mail Transfer Agent – MTA, ou seja, agente de transporte de e-mail.
55 O website oficial do Sendmail está disponível em: <http://www.sendmail.org>.
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Califórnia em Berkeley. Pode ser instalado e configurado nos sistemas operacionais Unix,

Linux, FreeBSD e outros. Seu processo de configuração é complexo e o administrador de

redes deverá utilizar alguma ferramenta como o editor “vim” para configurá-lo.

Possui  diversos  recursos  extras  como  suporte  a  diversos  anti-virus  (podem  ser

utilizados  para  bloquear  e-mails  com  possíveis  vírus  de  computador  de  outros  sistemas

operacionais),  anti-spam, suporte  ao protocolo IMAP e SMTP,  integração com ambientes

heterogêneos como aplicações de groupware alem de  gerenciar e controlar contas de usuários

através de um diretório LDAP. É o servidor de correio eletrônico padrão na distribuição Red

Hat Linux e Fedora Linux.

2.3.2 Postfix

O servidor  de correio eletrônico Postfix56 foi  desenvolvido por  Wietse  Venema na

IBM  como  uma  alternativa  viável  ao  Sendmail.  Wietse  Venema  visava  facilidade  na

configuração, administração e instalação sem comprometer a segurança que um MTA deveria

ter. Este MTA  é divido em módulos, ou seja, diversos programas menores realizando tarefas

personalizadas. 

É o servidor de correio eletrônico padrão em diversas distribuições Linux como o

Conectiva Linux 10.

2.3.3 Qmail

O servidor de correio eletrônico Qmail57 foi desenvolvido por Dan Bernstein visando o

56 O website oficial do Postfix está disponível em: <http://www.postfix.org>.
57 O website oficial do Qmail está disponível em: <http://www.qmail.org>.
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conceito de segurança que envolve o envio,  recebimento e roteamento de mensagens. Sua

filosofia  é  manter  um  nível  alto  de  segurança  evitando  brechas  que  possíveis  crackers

aproveitariam para realizar invasões. Ele é divido em diversos módulos, ou seja, em diversos

programas como encaminhamento de e-mails,  utilização de listas de distribuição, apelidos

(alias), gerenciamento de carga etc. 

O Qmail é um Software Livre, apesar de possuir uma licença de utilização um pouco

restrita para manter o código fonte sob controle do ponto de vista do autor.

2.4 Servidor de Nomes (DNS)

O DNS58 (Domain Name Service – Serviço de Nomes de Domínio) tem o objetivo de

converter endereços como www.unipac.br (cujo domínio é unipac.br) em endereços/números

IP como 200.216.229.210 e vice e versa. Este serviço é parte vital de uma rede. Imagine um

usuário que desejar visitar o site da UNIPAC e para isso ter que decorar o endereço/número IP

200.216.229.210. Graças ao DNS o usuário precisa apenas saber o endereço www.unipac.br

para acessar o site. 

Este serviço mantem um banco de dados distribuído que disponibiliza informações

para clientes  e/ou outros servidores de DNS espalhados pela Internet. Um dos softwares mais

utilizados para desempenhar esta tafera é o Bind. 

2.4.1 Bind

O software Bind59 (Berkeley Internet Name Domain)  é um dos softwares que podem

58 Também chamado de Domain Name Service, ou seja,  Serviço de Nomes de Domínio.
59 O website oficial do Bind está disponível em: <http://www.isc.org/index.pl?/sw/bind/>.
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desempenhar a tarefa de um servidor DNS em uma rede. A maioria das distribuições Linux

utilizam o Bind para fornecer ao administrador da rede uma forma de instalar, configurar e

manter um servidor de nomes de domínio.

2.5 Servidor de transferência de arquivos (FTP)

O protocolo FTP60 permite ao usuário enviar (fazer upload) e baixar (fazer download)

arquivos de um computador para outro em uma rede de maneira rápida e eficiente. Com a

popularização  da  Web,  o  protocolo  FTP  não  é  tão  utilizado  em  larga  escala  como

antigamente,  mas ainda sim pode ser  uma excelente  opção para empresas  e usuários  que

desejem  disponibilizar  seus  arquivos.  Um  dos  softwares  livres  mais  utilizados  para

desempenhar o papel de servidor FTP é o ProFTPd.

2.5.1 ProFTPd

O ProFTPd61 é o software servidor que implementa o protocolo de transferencia de

arquivos FTP. Este software possui uma configuração simples baseada em arquivos texto com

diversas opções de configuração e segurança.

2.6 Servidor de arquivos Linux/Unix

Terminada a montagem física de uma rede de computadores, deve-se configurá-la com

60 Também conhecido como File Transfer Protocol, ou seja, Protocolo para Transferência de Arquivos.
61 Também conhecido como Professional File Transfer Protocol Daemon. O website oficial do ProFTPd está

disponível em: <http://www.proftpd.org>.
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a instalação de softwares e serviços que farão parte desta rede. Um serviço que é oferecido em

praticamente  todas  as  redes  é  o  compartilhamento  de  arquivos  e  diretórios.  Em  redes

envolvendo os sistemas operacionais  Unix, Linux, FreeBSD e outros similares poderemos

utilizar o serviço NFS para desempenhar esta tarefa em um servidor de arquivos.

2.6.1 NFS

O NFS62 foi desenvolvido para permitir o acesso a arquivos e diretórios através de uma

rede de computadores com os sistemas operacionais Unix, Linux, FreeBSD e outros similares.

Poderemos,  por  exemplo,  instalar  o  serviço NFS no servidor  de  arquivos para  armazenar

relatórios, documentos e qualquer tipo de informação que uma empresa necessitar.

Com a centralização deste  processo,  o  administrador  de  redes  poderá implementar

rotinas de backup para que os dados possam estar disponíveis futuramente após uma pane ou

queda no sistema.

2.7 Servidor de arquivos Linux/Windows 

Se uma rede  local  possui  sistemas operacionais  heterogênios,  ou seja,  estações de

trabalho  utilizando aplicativos  para  Windows ou  Linux,  o  administrador  de  redes  poderá

implementar/configurar o serviço Samba no servidor para armazenar e compartilhar arquivos

e impressoras, desempenhando o papel de servidor de arquivos e de impressão na rede local.

O Samba, que é o Software Livre utilizado para integrar redes  Linux / Windows,

fornece inúmeros benefícios como estabilidade, segurança e velocidade no compartilhamento

62 Também conhecido como Network File System, ou seja, Sistema de Arquivos de Rede. O website oficial do
NFS está disponível em: <http://nfs.sourceforge.net>.
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dos recursos computacionais.

2.7.1 Samba

O Samba63 é um software que torna o sistema operacional Linux compatível com o

protocolo  SMB64 utilizado  para  compartilhamento  de  arquivos  e  impressoras  no  sistema

operacional Windows.

Além de compartilhar arquivos e impressoras,  o  Samba pode ser configurado para

utilizar  vários  recursos  que  um  servidor  Windows  desempenha,  como  a  autenticação  de

clientes e também poderá ser configurado como o servidor PDC65 da rede local.

2.8 Servidor SSH (Secure Shell)

O SSH66 é um software que permite  a execução de comandos em um computador

remoto (que poderá estar localizado fisicamente em uma rede local ou na Internet) de forma

segura e sigilosa utilizando para isso a criptografia dos dados que são trafegados entre os

computadores. Recomenda-se fortemente a utilização do protocolo SSH ao invés do protocolo

telnet devido a segurança na transferência de informações que são totalmente criptografadas.

Um  administrador  de  redes  que  está  em  sua  residência  poderá  conectar-se

remotamente a um computador de seu trabalho (imagine que o mesmo está na frente deste

computador da empresa) para executar um software ou utililizar recursos deste computador.

63 O website oficial do Samba está disponível em: <http://www.samba.org>.
64 Também conhecido como Server Message Block, ou seja, Serviço de Mensagens de Blocos.
65 Também conhecido como Primary Domain Controler, ou seja, Controlador de Domínio Primário.
66 Também conhecido como Secure Shell, ou seja, é um interpretador seguro de comandos.
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2.8.1 OpenSSH

O OpenSSH67 é um software de livre implementação do protocolo SSH. Com ele o

administrador de redes poderá configurar/implementar um servidor SSH em um computador

da rede local. É compatível com as versões 1 e 2 do SSH.

2.9 Servidor Proxy

Um servidor proxy poderá desempenhar várias funções em uma rede de computadores.

Se  configurado  e  implementado juntamente  com um firewall  (que  poderá  ser  o  software

iptables) e um analisador de ocorrências - LOG (que poderá ser o software SARG) poderá

trazer um maior controle e segurança para os computadores de uma rede local que possuem

acesso a Internet.

Já estando com o servidor proxy instalado e configurado, um usuário,  localizado em

frente ao seu computador na empresa, faz uma solicitação a um website na Internet digitado

no navegador o endereço http://www.unipac.br. O mesmo passa primeiramente pelo servidor

proxy que buscará todos os arquivos (textos e imagens) referentes ao site da UNIPAC e logo

após redirecionará automaticamente para o navegador do usuário, armazenando no winchester

do  servidor  proxy os  arquivos   deste  website.  Quando outro  usuário  na  empresa  desejar

acessar o site da UNIPAC, o servidor proxy enviará rapidamente o conteúdo do website para

o computador do usuário pois os arquivos do website estarão armazenados no disco rígido do

servidor proxy.

Além desta função, o administrador de redes poderá configurar o servidor proxy a

67 O website oficial do OpenSSH está disponível em: <http://www.openssh.org>.
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negar qualquer tipo de acesso a websites indesejáveis para o ambiente empresarial, garantindo

assim um maior  controle  do  conteúdo  solicitado  pelos  usuários  da  empresa.  O  principal

software livre utilizado para servidor proxy é o Squid.

2.9.1 Squid

O software Squid68 implementa um servidor proxy em uma rede de computadores. Ele

pode  compartilhar  um  único  acesso/conexão  à  Internet  para  vários  computadores

interconectados em rede, servindo como ponte entre a rede local e a Internet. Utilizando um

firewall e um analisador de ocorrência – LOG, o administrador de redes poderá controlar e

gerenciar  o  acesso  à  Internet  de  forma  simples  e  eficiente  mostrando  semanalmente,

quinzenalmente ou mensalmente relatórios de acesso ao gerente da empresa.

2.10 Servidor DHCP

O servidor DHCP69  é utilizado para configurar os diversos parâmetros de rede, como

endereço  IP,  máscara  de  rede,  broadcast,  gateway  padrão  e  DMS  primário  e  secundário

automaticamente  para  as  estações  de  trabalho  da  rede  local.  Imagine  a  dificuldade  e  o

desperdício de tempo que seria para o administrador de redes configurar endereço IP, máscara

de rede, broadcast etc em uma rede local composta por 123 computadores (e a tendência é

aumentar ainda mais o número de estações de trabalho com o aumento da produção de uma

determinada empresa).

68 O website oficial do Squid está disponível em: <http://www.squid-cache.org>.
69 Também conhecido como Dynamic Host Configuration, ou seja, configurador de máquinas dinâmicas.
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2.10.1 DHCPd

O DHCPd70 é o software que deverá ser instalado no servidor que desempenhará a

terefa de servidor DHCP em uma rede de computadores. Logo após instalado, o administrador

de redes deverá configurar o servidor DHCP para fornecer automaticamente os parâmetros de

rede para cada uma das estações de trabalho (também conhecidas como estação cliente).

2.11 Servidor de Banco de Dados

Desde  as  pequenas  até  as  grandes  corporações  necessitam  armazenar  um  enorme

número de informações sobre clientes, fornecedores, distribuidores etc. Para isso é necessário

um software que gerencie de forma eficiente e eficaz todas as informações que a empresa

necessita guardar/armazenar e que sempre esteja disponível quando um operador, gerente ou

administrador da empresa precisar. Para isso,  o administrador de banco de dados71 deverá

optar qual SGBD72 utilizar. Dentre os diversos softwares gerenciadores de banco de dados

existentes no mercado, destacaremos os softwares livres PostgreSQL, MySQL e InterBase

Firebird.

2.11.1 PostgreSQL

O  PostgreSQL73 é  um  e  sofisticado  SGBD  objeto-relacional  livre  baseado  no

POSTGRES 4.2. Foi inicialmente desenvolvido no Departamento de Ciência da Computação

70 O website oficial do DHCPd está disponível em: <http://www.isc.org/sw/dhcp/>.
71 Também conhecido como Data Base Administrator – DBA.
72 Também chamado de SGBD Sistema Gerenciador de Banco de Dados.
73 O website oficial do PostgreSQL está disponível em: <http://www.postgresql.org>.
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da Universidade da Califórnia em Berkeley, USA.

Suporta  a  maioria  das  instruções  SQL padrão  incluindo  subseleções  (subqueries),

visões  (views),  procedimentos  armazenados  no  banco  de  dados  (stored  procedures),

integridade transacional, gatilhos (triggers) e tipos definidos pelos usuários . Ele é o SGBD

livre mais avançado atualmente chegando a se equiparar ao principal SGBD comercial do

mercado, o Oracle.

As plataformas que suportam o PostgreSQL são: Linux, Solaris, HP-UX, AIX, IRIX,

FreeBSD,  OpenBSD,  NetBSD,  MacOs,  SCO  OpenServer,  SCO  Unixware,  BeOS,  BSDI,

Compaq Tru64 e QNX. A partir da versão 8.0 estável (até a conclusão deste trabalho ainda

não  havia  sido  disponibilizada  para  download)  terá  total  suporte  a  plataforma  Windows

utilizando o sistema de arquivos NTFS.

2.11.2 MySQL

O MySQL74 é um SGBD livre desenvolvido e mantido pela  pela empresa MySQL

AB. Foi baseado na interface API do mSQL. Pode ser utilizando nos sistemas operacionais

Linux, FreeBSD e no Windows. Devido a sua simplicidade e velocidade é atualmente o banco

de dados mais utilizado e divulgado para armazenar informações vindas de formulários de

websites. Possui um amplo suporte por parte de empresas de webhosting, ou seja, empresas de

hospedagem de páginas. Infelismente não possui todos os recursos que o SGBD PostgreSQL

oferece. 

As plataformas que suportam o MySQL são: Linux, Solaris, HP-UX, MacOs, AIX,

SCO, IRIX, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, BSDI, DEC, OS/2 e Windows.

74 O website oficial do MySQL está disponível em: <http://www.mysql.org>.
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2.11.3 Interbase Firebird

O Interbase Firebird75 é um SGBD livre desenvolvido inicialmente pela Borland (a

mesma empresa que criou o software Kylix) e que decidiu tornar seu SGBD livre em julho de

2000. Também possui vários recursos avançados como subseleções, visões,  procedimentos

armazenados  no  banco  de  dados,  gatilhos  etc.  É  muito  utilizado  para  aplicativos

desenvolvidos com a ferramenta Delphi no Windows e o Kylix no Linux. 

As plataformas que suportam o Interbase Firebird são: Linux, Solaris, FreeBSD, HP-

UX, MacOS e Windows.

2.12 Servidor de impressão

Um servidor de impressão pode ser entendido como um computador dedicado a esta

tarefa, rodando um software como o CUPS que foi desenvolvido para facilitar e solucionar

todos os problemas de impressão dos usuários; compartilhando uma ou mais impressoras em

uma rede de computadores, economizando assim  dinheiro e recursos da empresa. 

Antes do surgimento do CUPS as distribuições Linux trabalhavam com sistemas de

impressão menos poderosos como o LPRng (que era difícil de ser integrado a uma rede local).

2.12.1 Cups

75 O website oficial do Interbase Firebird está disponível em: <http://www.firebirdsql.com>.
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O CUPS76 é um software que compartilha uma ou mais impressoras permitindo que os

computadores  de  uma rede  local  possam imprimir  seus  documentos  de  forma  simples  e

rápida.  Foi baseado no protocolo de impressão via Internet IPP (Internet Printing Protocol)

que é uma extensão do protocolo HTTP (utilizado para transferir páginas) suportando também

o protocolo SMB utilizado em computadores com o sistema operacional Windows. O CUPS

disponibiliza diversos drivers para impressoas EPSON, HP, OKIDATA etc.

Pode-se configurar o CUPS manualmente editando seu arquivo de configuração ou

utilizando uma forma mais simples acessando um navegador como o Mozilla e digitando o

endereço: http://nome_do_servidor_cups:631.

76 Também  chamado  de  Common  Unix  Printing  System.  O  website  oficial  do  Cups  está  disponível  em:
<http://www.cups.org>.
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3. SOFTWARES LIVRES NO AMBIENTE DESKTOP EMPRESARIAL

3.1 Aplicativos de escritório

3.1.1 OpenOffice.org

O software OpenOffice.org77 é um conjunto de aplicativos de escritório formado pelos

seguintes módulos/aplicativos:

*  OpenOffice.org  Writer:  editor/processador  de  textos  extremamente  poderoso  e

simples de se utilizar. Similar ao MS Word, o OpenOffice.org Writer possibilita  ao usuário

editar  e formatar textos, inserir imagens e gráficos, utilizar tabelas, trabalhar com macros,

gerar páginas Web através do formato HTML e ainda possibilita salvar qualquer documento

em formato PDF com apenas um clique do mouse. Ainda possibilita ao usuário abrir, editar e

salvar arquivos no formato DOC do Word.

* OpenOffice.org Calc: planilha eletrônica similar ao MS Excel. O OpenOffice.org

Calc  fornece todos  os  recursos  para criação  de relatórios,  planilhas  de  contas  e  cálculos,

gerando também gráficos elaborados sobre os dados calculados. Ainda possibilita ao usuário

abrir e editar arquivos no formato XLS do Excel.

* OpenOffice.org Impress:  gerenciador de apresentações/slides.  Equivalente ao MS

PowerPoint,  este  módulo  da  família  OpenOffice.org  possibilita  criar,  de  forma  muito

simplificada e rápida e atraente,  qualquer tipo de apresentação. Possibilita também abrir e

editar arquivos no formato PPT do PowerPoint.

77 O website oficial do OpenOffice.org está disponível em: <http://www.openoffice.org>.
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* OpenOffice.org Draw: editor de desenhos e gráficos vetoriais em 2 ou 3 dimensões.

Pode ser utilizado para criar desenhos simples ou complexos. É uma alternativa ao software

de desenhos vetoriais CorelDRAW.

*  OpenOffice.org  Math:  editor  de  formulas  matemáticas.  Pode-se  criar  equações

matemáticas  que  posteriormente  serão  acrescentadas  em  documentos  do  OpenOffice.org

Writer,  Calc,  Draw  ou  Impress.  Excelente  para  fazer  trabalhos  escolares  relacionados  à

disciplinas como matemática ou física.

O  OpenOffice.org  conta  com  a  excelente  vantagem  de  ser  um  software

multiplataforma, ou seja,  pode ser  utilizado tanto no Linux quanto no Windows com um

desempenho satisfatório  em computadores  com bastante  memória  RAM instalado.  Possui

diversos manuais disponíveis livremente e livros que poderão ser adquiridos nas principais

livrarias  do  país.  O Metrô  de  São Paulo  é  um grande  caso  de  sucesso  na  utilização  do

Figura 8: Editor de textos OpenOffice.org Writer
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OpenOffice.org, o mesmo disponibilizou livremente para download em seu website78 todas as

apostilas criadas especialmente para o treinamento de seus funcionários.

3.1.2 KOffice

O  software  KOffice79 é  um  conjunto  de  aplicativos  de  escritório  livre  similar  ao

OpenOffice.org. Totalmente integrado ao gerenciador de janelas KDE, o KOffice possui os

seguintes módulos/aplicativos:

* Kword: editor/processador de textos;

* Kspread: planilha eletrônica, ou seja, uma planilha para cálculos;

* Kpresenter: ferramenta para criação de apresentações/slides;

* Kvio: ferramenta para criação de fluxogramas e diagramas;

78 As apostilas do OpenOffice.org estão disponíveis em: <http://www.metro.sp.gov.br>.
79 O website oficial do KOffice está disponível em: <http://www.koffice.org>.

Figura 9: Planilha eletrônica OpenOffice.org Calc
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* Karbon14: ferramenta para criação de desenhos vetoriais como o CorelDRAW;

* Krite: manipulação de gráficos e imagens similar ao software Gimp;

* Kformula: editor de formulas e equações matemáticas;

e demais módulos que o usuário poderá optar em instalar ou não.

3.1.3 AbiWord

O AbiWord80 é um software livre para processamento e edição de textos muito similar

ao  MS  Word.  Em suas  versões  mais  atuais  suporta  a  manipulação  e  criação  de  tabelas,

cabeçalho e  rodapé nas  páginas  do  documento,  inserção de  imagens etc.  Além de vários

recursos, o AbiWord poderá ser utilizado tanto no Linux quanto no Windows. É excelente

para ser utilizado em computadores com pouco poder de processamento,  ou seja, com um

processador antigo e pouca memória RAM. Faz parte da suite de aplicativos de escritório do

gerenciador de janelas Gnome.

3.1.4 Gnumeric

O  Gnumeric81 é  um  Software  Livre  para  criação  de  planilhas  eletrônicas.  Possui

diversos recursos entre eles a criação de diversos tipos de gráficos para uma melhor análise

dos dados calculados. Faz parte da suite de aplicativos de escritório do gerenciador de janelas

Gnome.

80 O website oficial do AbiWord está disponível em: <http://www.abisource.com>.
81 O website oficial do Gnumeric está disponível em: <http://www.gnome.org/projects/gnumeric/>.
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3.2 Navegadores (browsers)

3.2.1 Mozilla

O Mozilla82 é o navegador livre que mais tem chamado a atenção dos  usuários que

utilizam a rede mundial de computadores para acessarem seus websites para realizarem suas

tarefas diárias.

Derivado  de  um  dos  primeiros  navegadores  Internet  disponíveis,  o  Netscape

Navigator, o Mozilla atualmente é um dos Softwares Livres mais utilizados tanto no Linux

quanto  no  Windows.  Possui  um  conjunto  de  ferramentas  como  cliente  de  e-mail  (que

possibilita enviar e receber emails – similitar ao Outlook) e um editor para composição de

páginas HTML.

Um dos recursos que merece ser destacado no Mozilla é a navegação via abas. Através

delas o internauta pode acessar vários sites que ficarão disponíveis  em sua aba específica

dentro de uma única janela do navegador proporcionando maior rapidez quando se deseja

navegar por várias páginas ao mesmo tempo.

Caso  o  usuário  queira  apenas  o  navegador  Web,  os  desenvolvedores  do  Mozilla

criaram o Mozilla Firefox. que possui as mesmas funcionalidades do Mozilla, sendo que sua

inicialização no sistema operacional é mais veloz.

O lançamento da versão 1.0 do Firefox foi muito divulgado ao redor do mundo, tendo

como destaque um anúncio de página inteira no jornal New York Times logo após o seu

lançamento.

82 O website oficial do Mozilla está disponível em: <http://www.mozilla.org>.



59

3.2.2 Konqueror

O  Konqueror83 é  um  navegador  Internet  criado  e  mantido  pelos  membros  do

gerenciador  de  janelas  KDE.  Totalmente  integrado  ao  KDE,  o  Konqueror  além  de  um

excelente navegador atua também como um gerenciador de arquivos, similar ao Windows

Explorer. 

Nas  versões  mais  atuais  do  KDE,  o  Konqueror  também  suporta  o  recurso  de

navegação em várias abas como o navegador Mozilla, proporcionando muito mais usabilidade

e rapidez para o internauta que na maioria das vezes está acessando mais de duas páginas ao

mesmo tempo.

83 O website oficial do Konqueror está disponível em: <http://konqueror.kde.org>.

Figura 10: Browser Mozilla
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3.3 Manipulação e visualização de imagens, desenhos e diagramas

3.3.1 GIMP

O GIMP84 (GNU Image Manipulation Program) é o software livre mais utilizado para

tratamento  de  imagens,  fotos  e  arquivos  gráficos.  Similar  ao  Adobe  Photoshop,  possui

excelentes recursos para editar fotos e adicionar efeitos que poderão ajudar o usuário que

apenas deseja, por exemplo, clarear uma foto que ficou escura e logo após retocá-la com  um

dos muitos efeitos que o GIMP disponibiliza.

84 Também conhecido  como GNU Image Manipulation  Program,  ou  seja,  Programa  para  manipulação  de
imagens GNU. O website oficial do GIMP está disponível em: <http://www.gimp.org>.

Figura 11: Browser e gerenciador de arquivos Konqueror
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3.3.2 Gqview

O Gqview85 é um software livre para visualização de imagens e fotos.  Pode exibir

arquivos nos formatos GIF, PNG, JPG, TIF etc.

3.3.3 Sodipodi

O Sodipodi86 é um software livre para criação e edição de desenhos vetorias similar

aos recursos do CorelDRAW. Pode-se criar desenhos, logo marcas, emblemas para banners,

panfletos e qualquer tipo de trabalho que será impresso futuramente. Em seu site oficial os

85 O website oficial do Gqview está disponível em: <http://gqview.sourceforge.net>.
86 O website oficial do Sodipodi está disponível em: <http://www.sodipodi.com>.

Figura 12: GIMP, tratamento, acabamento e manipulação de imagens
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usuários poderão visualizar os excelentes desenhos criados pelo Sodipodi clicando no link

“Galleries”.

3.3.4 Dia

O Dia87 é um software livre desenvolvido para criar diagramas diversos. Com o Dia é

possível  criar  diagramas  DER (Diagrama Entidade Relacionamento)  muito  utilizados  nas

disciplinas  de banco de  dados nos  cursos  de  graduação.  Na versão mais  atual  é  possível

utiliza-lo para criar diagramas UML para desenvolver um futuro software livre com todos os

paradigmas da programação orientada a objetos e salvando seus arquivos no formato XML,

que poderá ser utilizado por outros aplicativos que o suportem.

3.3.5 Scribus

O software livre Scribus88 é muito similar aos softwares PageMaker, QuarkXPress e

InDesing. Pode ser utilizado para diagramação e publicação de jornais e revistas. O Scribus

suporta cores  no padrão CMYK, importação e exportação de arquivos  no formato EPS e

também exportação do trabalho criado para o formado PDF.

3.4 Gravadores de CD-ROM e DVD-ROM

3.4.1 K3b

87 O website oficial do Dia está disponível em: <http://www.gnome.org/projects/dia/>.
88 O website oficial do Scribus está disponível em: <http://www.scribus.net>.
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O K3b89 é um software livre que pode ser utilizado para gravar e copiar CD's e DVD's

no  Linux.  Excelente  para  se  fazer  fazer  cópias  de  segurança  (backup)  dos  dados  mais

imporatntes.

3.5 Desenvolvimento de Softwares

3.5.1 Linguagens de desenvolvimento de Softwares

O sistema operacional Linux suporta uma vasta gama de linguagens de programação

para desenvolvimento de softwares. A maioria dessas linguagens são livres (como linguagem

de desenvolvimento Web PHP) e outras são gratuitas (como a linguagem Java). Este trabalho

89 O website oficial do K3b está disponível em: <http://www.k3b.org>.

Figura 13: K3b, gravação de CD e DVD
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apresentará as principais linguagens de programação que são utilizadas no desenvolvimento

de softwares para o ambiente Linux.

3.5.1.1 C

A linguagem C90 foi desenvolvida na década de 70 nos laboratórios Bell por Brian

Kernighan e Dennis Ritchie a partir de uma outra linguagem chamada B (que foi criada por

Ken Thompson). Seu principal objetivo era fornecer ao programador um ambiente para se

codificar  programas  que  utilizassem  recursos  da  linguagem  de  máquina  de  forma  mais

simples e portável. Foi utilizada no desenvolvimento de jogos como DOOM e Quake e na

criação  de  efeitos  especiais  para  os  filmes  Star  Wars  (Guerra  nas  Estrelas)  e  Star  Trek

(Jornada nas Estrelas), por exemplo.

3.5.1.2 Pascal

Em 1968 Niklaus Wirth que trabalhava no Instituto de Informática da ETH na cidade

de Zurique, Suiça, desenvolveu a linguagem Pascal91. Atualmente esta linguagem faz parte da

grade curricular de muitas universidades que visam apresentar os conceitos da programação

estruturada aos seus alunos. As ferramentas de desenvolvimento Delphi, Turbo Pascal e Free

Pascal utilizam a linguagem Pascal para o desenvolvimento de aplicativos.

3.5.1.3 Perl

90 O website oficial da linguagem C está disponível em: <http://cm.bell-labs.com>.
91 O website oficial da linguagem Pascal está disponível em: <http://www.pascal-central.com>.
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A linguagem Perl92 foi criada por Larry Wall como  uma linguagem de programação

mais versátil para o desenvolvimento de aplicativos que necessitem de tratamento de strings.

É  a  linguagem  mais  adequada  para  criação  de  scripts  CGI  nos  servidores  web.  É  uma

linguagem interpretada com um grande número de características que a tornam muito útil para

manipulacão de dados textuais. Sua sintaxe é semelhante à linguagem C. Possui um conjunto

completo de funções aritméticas.

3.5.1.4 PHP

Em 1994 Ramus Leerdorf necessitava resolver um problema em sua home page para

saber quantos usuários já tinham visitado seu web site. Já um ano depois a primeira versão da

linguagem PHP93 havia sido lançada ficando conhecida como  Personal  Home Page Tools

(Ferramentas para Home Pages Pessoais). Assim Ramus conseguiu implementar o contador e

o livro de visitas (guestbook) além de outros aplicativos em sua página. 

Nos dias atuais uma das das principais caracteristicas e objetivos do PHP é a criação

de  web  sites  dinâmicos,  ou  seja,  permitindo  uma  interação  com  o  usuário  através  de

formulários  HTML,  acesso  aos  principais  bancos  de  dados  livres  como  o  PostgreSQL,

MySQL e Interbase Firebird, criação de gráficos em tempo real etc. Outra vantagem desta

linguagem é a de ser executada no servidor Internet, fornecendo assim maior segurança para

suas aplicações e não expondo o código aos usuários. 

A  partir  da  versão  5  a  linguagem  PHP  já  suporta  amplamente  os  conceitos  da

programação orientada a objetos que poderá ser utilizada para desenvolvimentos de grandes

projetos voltados para a Internet.

92 O website oficial da linguagem Perl está disponível em: <http://www.perl.com>.
93 O website oficial da linguagem PHP está disponível em: <http://www.php.net>.
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3.5.1.5 PHP-GTK

A linguagem PHP, sempre foi uma linguagem voltada à web, rica em funções e que

possui acesso nativo a diversos bancos de dados. Mas caso o desenvolvedor opte em criar um

software que não terá acesso à web e deseja utilizar a linguagem PHP? Para preencher esta

lacuna foi criado a linguagem PHP-GTK94 que é considerada uma extensão da linguagem

PHP.  Ela  permite  escrever  aplicativos  convencionais  (standalone)  mas  podendo  ser

executados em várias plataformas como Windows, Linux, FreeBSD etc. 

Aplicativos  poderão  acessar  o  servidor  de  banco  de  dados  para  requisição  de

informações.  Como o PHP-GTK será executado na máquina cliente,  terá  total  acesso aos

recursos desta (executar aplicativos,  criar arquivos etc). Para isso, deve-se instalar o PHP-

GTK em cada estação de trabalho que rodará o software desenvolvido por esta linguagem.

3.5.1.6 Python

O Python95 é uma linguagem de alto nível, interpretada, com suporte ao conceito de

programação orientada a objetos. Também é uma linguagem modular, ou seja, possui diversos

módulos  que  adicionam  recursos  à  linguagem.  Como  a  linguagem  PHP,  Python  é  uma

linguagem de  tipagem dinâmica.  Não  é  necessário  declarar  o  tipo  de  variáveis  (que  são

identificados automaticamente de acordo com o uso que fazemos deles). O controle de bloco

de comandos é feito apenas por alinhamento, não há delimitadores do tipo Begin e End do

Pascal ou { e } da linguagem C.

94 O website oficial da linguagem PHP-GTK está disponível em: <http://www.php-gtk.org.br>.
95 O website oficial da linguagem Python está disponível em: <http://www.python.org>.
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3.5.1.7 Java

No ano de 1991 foi dado início ao projeto Green que viria futuramente ser uma das

linguagens mais modernas já desenvolvidas até então. Esse projeto visava o desenvolvimento

de softwares para empresas eletrônicas. Uma de suas características mais importantes era de

não depender de uma plataforma específica para executar seus aplicativos. Infelizmente seus

desenvolvedores iniciais não continuaram juntos com o projeto Green, alguns deles deram

continuidade em seus projetos trabalhando para a Sun Microsystems. Mal sabiam eles que,

tomando suas chícaras de café, estava nascendo a linguagem Java96 em maio de 1995. Através

de  uma VM (Virtual  Machine -  Máquina  Virtual)  os  softwares  desenvolvidos  através  da

linguagem Java  executávam em qualquer  plataforma  (como Windows,  Macintosh,  Linux,

FreeBSD, OS2) que tenha uma VM específica.

Atualmente esta linguagem faz parte da grade curricular de muitas universidades que

visam apresentar os conceitos da programação orientação a objetos aos seus alunos. Nos dias

de hoje a linguagem Java é amplamente utilizada no desenvolvimento de aplicativos para a

Internet e também para dispositivos embutidos.

3.5.2 Ferramentas de desenvolvimento de Softwares

3.5.2.1 KDEvelop

96 O website oficial da linguagem Java está disponível em: <http://java.sun.com>.
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O software KDevelop97 foi iniciado em 1998 com o objetivo de se construir um IDE98

fácil  de se utilizar.  Desde então, o KDevelop suporta diversas linguagens de programação

como C, C++, Java, PHP, Pascal, Perl e Python.

3.5.2.2 Glade

O software Glade99 é uma  IDE (Integrated Development Enviroment - Ambiente de

Desenvolvimento Integrado) que fornece ao desenvolvedor de software livre criar softwares

utilizando a biblioteca GTK+. Suporta diversas linguagens de programação como C, C++,

Python e Perl.

3.5.2.3 Qt Designer

97 O website oficial do KDevelop está disponível em: <http://www.kdevelop.org>.
98 Também  conhecido  como  Integrated  Development  Enviroment,  ou  seja,  ambiente  de  desenvolvimento

integrado.
99 O website oficial do Glade está disponível em: <http://glade.gnome.org/>.

Figura 14: KDEvelop, ambiente de desenvolvimento integrado
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O  Qt  Designer100 é  um  software  livre  que  utiliza  a  biblioteca  Qt  para  o

desenvolvimento de softwares na linguagem de programação C++. O gerenciador de janelas

KDE, por exemplo, é baseado na biblioteca Qt.

3.5.2.4 FreePascal

O FreePascal101 é um software livre que é utilizado para gerar programas na linguagem

de  programação  Pascal,  ou  seja,  ele  é  um  software  compilador.  Não  é  necessário  um

computador  topo de linha para utilizar  o  FreePascal,  visto  que ele  pode ser  utilizado em

computadores com no mínimo 8MB de memória RAM.

3.5.2.5 Quanta Plus

O Quanta Plus102 é  uma ferramenta  livre  para desenvolvimento web,  ou seja,  para

criação de websites para a Internet.  Possui  inúmeros recursos como destaque nos códigos

HTML e PHP, atalhos para os principais comandos HTML e suporta a utilização de plugins

externos que incrementam as funcionalidades do software.

100 O website oficial do QT Designer está disponível em: <http://www.trolltech.com/products/qt/>.
101 O website oficial do FreePascal está disponível em: <http://www.freepascal.org>.
102 O website oficial do QuantaPlus está disponível em: <http://quanta.sourceforge.net>.
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3.5.2.6 BlueFish

Como  o  QuantaPlus,  o  BlueFish103 é  uma  ferramenta  para  desenvolvimento  de

websites.  Seus  principais  recursos  são:  possibilita  ao  desenvolvedor  web  abrir  diversos

arquivos HTML, PHP etc simultâneos em uma única janela, suporta edição de arquivos via

protocolos FTP, HTTP e HTTPS e destaca os códigos utilizando cores personalizadas. Além

de  suportar  arquivos  nos  formatos  HTML,  CSS  e  PHP,  pode-se  utilizar  o  BlueFish

satisfatoriamente para editar arquivos nas linguagens C, Java, Python, Pascal e Perl.

103 O website oficial do BlueFish está disponível em: <http://bluefish.openoffice.nl>.

Figura 15: Quanta Plus, Software Livre para desenvolvimento web
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3.5.2.7 Tulip

O  Tulip104 é  um  software  livre  para  edição  de  códigos  PHP  desenvolvido  pelo

brasileiro Pablo Dall'Oglio (que trabalha na Cooperativa de Soluções Livres Solis) utilizando

a linguagem PHP-GTK. Suas principais características são de gerenciar vários projetos, possui

suporte a CVS105, destaque no código utilizando cores personalizáveis e ainda implementa um

navegador de banco de dados no qual o usuário poderá realizar consultas, alterar, apagar e

atualizar dados nos SGBD's PostgreSQL ou MySQL.

3.5.2.8 Mozilla Composer

104 O website oficial do BlueFish está disponível em: <http://tulip.solis.coop.br/br/index.php>.
105 Também chamado de Concurrent Versions System, ou seja, Sistema para Controle de Versões.

Figura 16: BlueFish, Software Livre para desenvolvimento web
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O  Mozilla  Composer106 é  um  software  livre  da  familia  Mozilla  que  ajuda  o

desenvolvedor  web a criar  e manipular websites.  Similar  aos  softwares MS Front  Page e

Macromedia Dreamweaver, é um editor do tipo WYSIWYG (What You See Is What You Get),

ou seja, não exige do usuário conhecimentos na linguagem HTML.

3.5.2.9 Nvu

O Nvu107 é um dos softwares livres inicialmente desenvolvido pela Linspire que mais

criaram espectavivas em torno do mercado de desenvolvimento web. Por  se  tratar  de um

aplicativo muito similar ao Macromedia Dreamweaver, tem tudo para ser o principal software

para gerenciamento  de  websites  no Linux.  Como o Mozilla  Composer,  o  Nvu não exige

nenhum conhecimento da linguagem HTML por parte do usuário; que poderá criar websites

de excelente qualidade apenas utilizando cliques do mouse.

3.5.2.10 BlueJ

O  BlueJ108 é  uma  ferramenta  para  desenvolvimento  de  softwares  totalmente

desenvolvida e baseada na linguagem de programação orientada a objetos Java. Sua utilização

é muito simples e intuitiva pois o desenvolvedor criará incialmente os diagramas de classes

vistos  na  UML e logo após  codificará  o  programa.  É muito  utilizado por  professores  de

orientação a objeto para ensinar os conceitos de orientação a objetos através da linguagem

Java.

106 O website oficial do Mozilla Composer está disponível em: <http://www.mozilla.org>.
107 O website oficial do Nvu está disponível em: <http://www.nvu.com>.
108 O website oficial do BlueJ está disponível em: <http://www.bluej.org>.
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3.5.2.11 NetBeans

O NetBeans109 é  uma  IDE livre  que  foi  criado  inicialmente  por  um estudante  da

República Checa com o objetivo de desenvolver um ambiente de desenvolvimento parecido

com o Delphi. Com o objetivo alcançado, em outubro de 1999 o NetBeans foi adquirido pela

SUN  MicroSystems  (que  é  a  empresa  detentora  dos  direitos  do  Java).  É  utilizado para

desenvolver softwares utilizando a linguagem de programação orientada a objetos Java.

3.5.2.12 Eclipse

109 O website oficial do NetBeans está disponível em: <http://www.netbeans.org>.

Figura 17: Nvu, Ferramenta para desenvolvimento web
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Como  o  NetBeans,  o  Eclipse110 também  é  uma  IDE  livre  criada  por  diversos

desenvolvedores do movimento do Software Livre que é utilizada para desenvolver softwares

utilizando a linguagem de programação orientada a objetos Java. 

Atualmente  foi  criada  uma  função  sem  fins  lucrativos  chamada  'The  Eclipse

Foundation' com objetivos de proporem ideias para criação, evolução, promoção e sustentação

do Eclipse  criando produtos  e serviços  em cima desta  ferramenta de desenvolvimento de

softwares.

3.6 Clientes de E-Mail

3.6.1 Kmail

O Kmail111 é um cliente de e-mail  livre padrão do gerencidor de janelas KDE que

possibilita ao usuário enviar, receber, ler e armazenar e-mails. Possui diversos recursos  como

suporte aos protocolos IMAP, POP3, SMTP (inclusive autenticado), múltiplas contas de e-

mail, filtros anti-spam, suporte a criptografia através do software GnuPG etc.

110 O website oficial do Eclipse está disponível em: <http://www.eclipse.org>.
111 O website oficial do Kmail está disponível em: <http://kmail.kde.org>.
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3.6.2 Evolution

O  Evolution112 é  um software  livre  atualmente  mantido  pela  Novell  que  adquiriu

Ximian (empresa que desenvolveu o Evolution). Além de possuir todos os recursos de um

cliente de e-mail  –  como enviar,  receber, ler  e armezenar mensagens,  possui  também um

calendário,  um gerenciador  de  contatos  e  uma agenda de  tarefas  onde poderemos  anotar

nossas principais atividades no diárias, semanais ou mensais. Possui total integração com o

gerenciador de janelas Gnome. 

112 O website oficial do Evolution está disponível em: <http://www.novell.com/products/evolution/>.

Figura 18: Cliente de e-mail Kmail 
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3.6.3 Pine

O pine113 é  um cliente  de  e-mail  utilizado  para  leitura,  envio  e  gerenciamento  de

mensagens criado e mantido desde o ano de 1989 pela Universidade de Washington, USA. É

muitíssimo utilizado nos sitemas operacionais Unix, Linux e FreeBSD por ser rápido, fácil e

ser  executado no  modo texto  (console)  destes  sistemas operacionais.  Como o Kmail  e  o

Evolution, o pine também suporta os protocolos IMAP e SMTP.

3.7 Cliente de FTP

3.7.1 Gftp

113 O website oficial do Pine está disponível em: <http://www.washington.edu/pine/>.

Figura 19: Cliente de e-mail Evolution
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O Gftp114 é um cliente FTP livre que possibilita ao usuário enviar (upload) e baixar

(download) arquivos de um computador rodando um servidor FTP. É muito utilizado por

desenvolvedores web para enviar arquivos de um determinado website para o servidor web.

3.8 Visualizadores de arquivos no formato PDF

3.8.1 Acrobat Reader

O Acrobat Reader115 é um software muito popular e utilizado para visualizar arquivos

no formato PDF. Desenvolvido pela Adobe, o Acrobat Reader vem sanar qualquer tipo de

problemas para leitura dos arquivos PDF no Linux, já que este formato vem se consolidando

para se compartilhar com segurança textos acadêmicos, editais de concursos, manuais etc.

3.8.2 Xpdf

O  Xpdf116 é  um  software  livre  para  visualização  arquivos  no  formato  PDF.  Foi

projetado para ser rápido e eficiente.

3.9 Manipulação de banco de dados

3.9.1 Manipulação de banco de dados do SGBD PostgreSQL

114 O website oficial do Gftp está disponível em: <http://www.gftp.org>.
115 O website oficial do Acrobat Reader está disponível em:

<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html>.
116 O website oficial do Xpdf está disponível em: <http://www.foolabs.com/xpdf/>.
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3.9.1.1 PGAdmin

O PGAdmin117 é uma excelente  ferramenta  para  administração de  banco de  dados

gerenciados pelo SGBD PostgreSQL. Utilizando este software livre, o administrador de banco

de dados poderá executar comandos SQL diretamente no banco de dados obtendo todos os

dados retornados de forma fácil  e intuitíva.  Está em constante evolução devido a intensa

colaboração de vários desenvolvedores especialidas em banco de dados ao redor do mundo.

Também está disponível para o sistema operacional Windows.

3.9.1.2 PhpPgAdmin

O PhpPgAdmin118 é um software livre para administrar banco de dados gerenciados

pelo  SGBD  PostgreSQL.  Desenvolvido  na  linguagem  de  programação  PHP,  possui  as

mesmas características do PhpPgAdmin.

3.9.2 Manipulação de banco de dados do SGBD MySQL

3.9.2.1 PhpMyAdmin

O PhpMyAdmin119 é um software livre para administrar banco de dados gerenciados

pelo SGBD MySQL. Desenvolvido na linguagem de programação PHP, este software pode

ser  acessado em qualquer  sistema operacional  que tenha instalado um navegador  como o

117 O website oficial do PGAdmin está disponível em: <http://www.pgadmin.org>.
118 O website oficial do PhpPgAdmin está disponível em: <http://phppgadmin.sourceforge.net>.
119  O website oficial do PhpMyAdmin está disponível em: <http://www.phpmyadmin.net>.
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Mozilla  ou Konqueror  trazendo uma maior  facilidade  para  ao administrador  de  banco de

dados.

3.9.3 Manipulação de banco de dados do SGBD InterBase Firebird

3.9.3.1 IbWebAdmin

O IbWebAdmin120 é um software livre para administrar banco de dados gerenciados

pelo  SGBD  InterBase  Firebird.  Desenvolvido  na  linguagem  de  programação  PHP,  este

software  pode  ser  acessado  em  qualquer  sistema  operacional  que  tenha  instalado  um

navegador  como  o  Mozilla  ou  Konqueror  trazendo  uma  maior  facilidade  para  ao

administrador de banco de dados.

120  O website oficial do IbWebAdmin está disponível em: <http://ibwebadmin.sourceforge.net>.
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4. SOFTWARES LIVRES NO AMBIENTE DESKTOP RESIDENCIAL

4.1 Jogos

4.1.1 Descent 3

Descent 3121 é um jogo de tiro em primeira pessoa da empresa Loki Games em que o

usuário deve sobrevoar minas infestadas de robôs e destruí-los, desativando o reator de cada

mina para passar de fase. Os reatores são bem guardados e vigiados, não sendo fácil desativá-

los.

121  O website oficial do jogo Descent3 está disponível em: <http://www.lokigames.com/products/descent3/>.

Figura 20: Jogo Descent 3
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4.1.2 FlightGear

FlightGear122 é um excelente simulador de vôo onde o usuário pode escolher quais

mapas e qual avião utilizar. Contendo dados astronômicos, este jogo simula a lua e várias

estrelas durante vôos noturnos.

4.1.3 Frozen Bubble

Fronzen Bubble123 é  um jogo divertido tanto para crianças quanto para adultos.  O

objetivo é lançar bolas e ir destruindo as que estão pregadas na parte superior do jogo até que

todas se acabem e o usuário consiga passar de nível. Quem gosta de jogos do estilo tetris

deverá gostar deste jogo.

122  O website oficial do jogo FlightGear está disponível em: <http://www.flightgear.org>.
123  O website oficial do jogo Frozen Bubble está disponível em: <http://www.frozen-bubble.org>.

Figura 21: Jogo FlightGear
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4.1.4 Heretic 2

Heretic 2124 é a continuação do clássico Heretic, após derrotar D'Sparil que foi o vilão

principal  do  primeiro  game,  o  herói  Corvus  retornou à  sua  vila  e  a  encontra  totalmente

dizimada por  causa de  uma misteriosa doença que  decide  logo após  salvar  seu povo.   É

recomendável ter instalado uma placa de três dimensões (3D) para apreciar todos os recursos

visuais do game.  Quem gosta de jogos de primeira pessoa e RPG deverá gostar deste jogo.

4.1.5 KOF91

O jogo KOF91125 me fez relembrar dois grandes sucessos dos videos games: os jogos

124  O website oficial do jogo Heretic 2 está disponível em: <http://www.hereticii.com>.
125  O website oficial do jogo KOF91 está disponível em: <http://koflinux.sourceforge.net>.

Figura 22: Jogo Fronzen Bubble
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de luta Street Fighter e Mortal Kombat. Imaginem uma luta entre o personagem Rayden (do

game Mortal Kombat) e Ryu (do Street Fighter). O jogo ainda possibilita ao usuário criar seu

próprio personagem! Existe disponível para download na Internet vários cenários, músicas e

personagens de outros jogos de luta.

4.1.6 Myth II Soulblighter

Myth II Soulblighter126 é um game de estratégia desenvolvido pela Loki Games no

estilo de estilo Age Of Empires. O jogo se passa na era medieval, unindo estratégias militares

e combates corpo a corpo com os adversários. Os cenários são cheios de detalhes visuais

como folhas caindo das árvores e pássaros voando para todos os lados!

126  O website oficial do jogo Myth II Soulblighter está disponível em:
<http://www.lokigames.com/products/myth2/>.

Figura 23: Jogo KOF91
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4.1.7 Pingus

Pingus127 é um jogo divertido e interessante para crianças. O objetivo é conduzir vários

e simpáticos pinguins (que é o simbolo e mascote do Linux) até chegarem em casa.

4.1.8 SuperTux

O SuperTux128 é um jogo similar ao clássico game Super Mario da Nintendo, que fez

um enorme sucesso nos video games e também nas telas dos cinemas de todo o mundo. Ao

invés dos  personagens Mário e Luigi,  o usuário controla um simpático pinguim.  O game

possui uma boa trilha sonora.

127  O website oficial do jogo Pingus está disponível em: <http://pingus.seul.org>.
128  O website oficial do jogo SuperTux está disponível em: <http://super-tux.sourceforge.net>.

Figura 24: Jogo Pingus
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4.1.9 TuxRacer

No game TuxRacer129 o usuário controla um pinguim que adora deslizar de barriga por

montanhas e cânions cobertos de neve. Seu objetivo é pegar o maior número de peixes que

estão espalhados pelo caminho. É recomendável ter instalado uma placa de três dimensões

(3D) para apreciar todos os recursos visuais do game.

4.1.10 Xgalaga

Xgalaga130 é um game divertido onde o usuário deve comandar uma nave espacial com

129  O website oficial do jogo TuxRacer está disponível em: <http://tuxracer.sourceforge.net>.
130  O website oficial do jogo Xgalaga está disponível em:

<http://home.infomaniak.ch/mongenet/Marc/OSS/XGalaga/>.

Figura 25: Jogo SuperTux
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o objetivo de destruir as naves inimgas. Quem gostava de jogar River Rade no video game

Atari deverá gostar deste jogo.

4.2 Áudio, vídeo e câmeras digitais

4.2.1 XMMS

O XMMS131 é um software livre de áudio baseado no Winamp que reproduz arquivos

sonoros nos formatos WAV, OGG e MP3. Possui inúmeros plugins disponíveis livremente na

Internet que adicionam vários recursos a esse software.

4.2.2 KsCD

O KsCD132 é um software livre capaz de reproduzir CD's de áudio. Suporta outros

sistemas operacionais além do Linux como FreeBSD, OpenBSD e NetBSD. Este software

131  O website oficial do XMMS está disponível em: <http://www.xmms.org>.
132  O website oficial do KsCD está disponível em: <http://docs.kde.org/en/3.3/kdemultimedia/kscd/>.

Figura 26: Player de áudio XMMS
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está incluso no ambiente gráfico e gerenciador de janelas KDE.

4.2.3 KMid

O KMid133 é um software livre que reproduz arquivos MIDI. Estes arquivos são em sua

maioria das vezes criados com instrumentos musicais como piano ou teclado. Este software

suporta também os recursos de mapeadores midi, karaoke, listas de músicas e outros recursos

de áudio.

4.2.3 MPlayer

O MPlayer134 é um dos softwares livres mais utilizados para reproduzir arquivos de

vídeo nos formatos MPEG, AVI, VOG, OGG/OGM, VIVO, ASF, WMA, WMV, MOV e

muitos  outros.  Com o  MPlayer  o  usuário  poderá  assistir  VideoCD,  SVCD,  DVD,  3ivx,

RealAudio, RealVideo, DivX;) e ainda suporta a tecnologia streaming que reproduz áudio e

vídeo pela Internet.

133  O website oficial do KMid está disponível em: <http://developer.kde.org/~larrosa/kmid.html>.
134  O website oficial do MPlayer está disponível em: < http://www.mplayerhq.hu>.
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4.2.4 Xine

O Xine135, como o MPlayer, é um software livre utilizado para se reproduzir arquivos

de vídeo e também audio como CD's, DVD's e MP3. Suporta os formatos de vídeo AVI,

MOV, WMV, VideoCD e tecnologia streaming.

4.2.5 Xawtv

O xawtv136 é um software que permite assistir programas de um televisor no monitor

de um computador! Para isso, o computador deverá possuir um periférico especial chamado

placa receptora de TV (ou mais comumente conhecido como placa de TV).

135  O website oficial do Xine está disponível em: <http://www.xinehq.de>.
136  O website oficial do xawtv está disponível em: <http://linux.bytesex.org/xawtv/>.

Figura 27: Player de áudio e vídeo Mplayer
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4.2.6 Gtkam

O Gtkam137 é um programa que permite ao usuário exibir e copiar fotos armazenas em

uma câmera digital para o disco rígido do computador. Este software suporta mais de 400

modelos diferentes de câmeras digitais.

137  O website oficial do Gtkam está disponível em: <http://www.gphoto.org>.

Figura 28: Assistindo TV com o xawtv

Figura 29: Gtkam, Manipula fotos de uma câmera digital
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4.3 Mensagens Instantâneas

4.3.1 SIM-ICQ

O SIM-ICQ138 é um software livre muitíssimo similar ao ICQ do Windows. É utilizado

principalmente para envio e recebimento de mensagens instantâneas com outros usuários que

pertencem a sua lista de contatos.

Possui  diversos  recursos  como módulos  de  personalização  de  ícones,  alteração  da

imagem  de  fundo  do  programa,  transferência  de  arquivos,  opções  de  segurança  e  está

totalmente acoplado ao ambiente gráfico e gerenciador de janelas KDE. 

Além de utilizar o protocolo do ICQ, este software livre suporta vários protocolos de

comunicação utilizados pelos serviços mensageiros AIM, Jabber, LiveJournal, MSN e Yahoo.

4.3.2 Kopete

O Kopete139 é o software livre de mensagens instantâneas padrão do ambiente gráfico e

gerenciador  de  janelas  KDE.  É  uma  das  ferramentas  de  mensagens  instantâneas  mais

utilizadas atualmente como o SIM-ICQ.

Possui diversos recursos como o SIM-ICQ destacando-se a tradução de mensagens em

tempo  real  (real  time)  suportando  diversos  protocolos  de  comunicação  utilizados  pelos

serviços mensageiros AIM, MSN, Yahoo,  e  SMS.

138  O website oficial do SIM-ICQ está disponível em: <http://sim-icq.sourceforge.net>.
139  O website oficial do Kopete está disponível em: <http://kopete.kde.org>.
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4.3.3 Amsn

O Amsn140 é um software livre muitíssimo similar ao MSN do Windows. Se você

apenas utiliza o o MSN, este software livre poderá ser mais agradável a você, visto que ele

possui suporte apenas ao protocolo de mensagens instantâneas utilizado no MSN.

140  O website oficial do Amsn está disponível em: <http://amsn.sourceforge.net>.

Figura 31: Kopete

Figura 30: SIM-ICQ
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4.4 Compactador e descompactador de arquivos

4.4.1 Ark

O Ark141 é um software livre utilizado para compactar e descompactar arquivos, como

o Winzip no Windows. Suporta os arquivos nos formatos zip, tar, tar.gz, gzip, bzip2 e rar. É

possível compactar um diretório (também conhecido como pasta) com vários arquivos apenas

clicando com o botão direito do mouse sobre o diretório e escolher qual formato utilizar para

compactação. 

O mesmo acontece para descompactar um arquivo bastando utilizar o botão direito do

141  O website oficial do Ark está disponível em: <http://docs.kde.org/en/3.3/kdeutils/ark/>.

Figura 32: Amsn
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mouse. O mantenedor do Ark é o desenvolvedor brasileiro Helio Chissini de Castro que é um

dos membros ativos do projeto KDE. Atualmente Helio trabalha na Conectiva desenvolvendo

a distribuição Conectiva Linux.

Figura 33: Ark: Compactador e descompactador de arquivos
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5. CASOS DE SUCESSO NA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES LIVRES

5.1 Banrisul

O banco Banrisul (Banco do Rio Grande do Sul) tomou a dianteira ao adotar o Linux,

derrubando a primeira peça e deflagrando um efeito dominó. A área bancária sempre foi um

grande investidor e consumidor de tecnologias de ponta no Brasil. Cada ano os bancos fazem

novos  investimentos  em  Informática  e  Telecomunicações  para  garantir  e  gerenciar

eficientemente o número crescente de transações e a variedade de aplicações dos correntistas.

Devido a isso, os bancos brasileiros estão entre os mais modernos do mundo.

O Banrisul  foi  o  primeiro banco a utilizar o  sistema operacional  Linux no Brasil,

mostrando  que  é  uma opção totalmente  viável,  real  e  confiável  para  qualquer  instituição

financeira. Seus objetivos ao escolher o Linux foram, principalmente, cortar as relações com

seus fornecedores de hardware e software, eliminando assim a dependência com os pretadores

de serviço e o pagamento de elevadas quantias. Era necessário modernizar seus sistemas para

manter  sua  posição  no  mercado.  Se  fosse  escolhido  o  sistema  operacional  Windows,  o

Banrisul deveria fazer um alto investimento, uma vez que também demandaria atualizações

nos equipamentos e nos sistemas.

Foi então que o Software Livre foi descoberto pelo Banrisul. A equipe de técnicos já

utilizavam o Linux em outras áreas e foi sugerido um teste operacional que, de imediato,

revelou a estabilidade superior do sistema operacional Linux permitindo manter os caixas

automáticos com disponibilidade constante, ou seja, 24 horas durante os 7 dias da semana. Foi

testado também que era possível monitorar a rede remotamente, dispensando o deslocamento
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das  equipes  de  manutenção.  Sendo  baseado  em  padrões  abertos  internacionais,  o  Linux

mostrou-se  capaz  de  conectar-se  a  outras  máquinas  com  outros  sistemas  operacionais

instalados. Concluído os testes, teve início a substituição das máquinas terminais ATM tendo

como meta a conversão de toda a rede que, em 2001, possua cerca de 4 mil estações de

trabalho.

Ao mesmo tempo, o Banrisul decidiu substituir o MS Office que era utilizado em 5

mil computadores instalados nas agências e no setor administrativo, pelo StarOffice que, em

2001, era ainda um Software Livre (posteriormente a SUN Microsystems tornou o StarOffice

proprietário, divulgando seu código fonte para a comunidade de Software Livre que criou

então o OpenOffice.org).

“Tudo está sendo feito com absoluta cautela, a partir de testes e avaliações cuidadosas

a partir  de testes  e  avaliações  cuidadosas  e decisões  tomadas  em conjunto” (GALARZA,

2001, p.36-40).

5.2 BRFree

O provedor de Internet gratuita BRFree também vem utilizando Softwares Livres em

seus servidores.  Foi decidido utilizar a distribuição Red Hat Linux em 14 servidores com

arquitetura RISC da IBM. A empresa gastou no projeto um quinto do que seria necessário

com outras plataformas proprietárias. “Nosso maior segredo não é quanto faturamos, mas sim

quanto a gente gasta” (LEONEL, 2002, p.61).

O BRFree começou a prestar serviços Internet em janeiro de 2000, mas apenas atendia

algumas cidades do estado de São Paulo,  Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Para alcançar

outros usuários no resto do país, foi criado o LigBR. A empresa alugou a rede da operadora de
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telefonia Intelig para atender todo o Brasil. Para suportar tantos usuários, o BRFree adquiriu

um mainframe IBM com o sistema operacional Linux num investimento de 3 milhões de

dólares. “Em outra plataforma, a mesma configuração não sairia por menos de 10 milhões de

dólares” (LEONEL, 2002, p.61).

5.3 Casas Bahia

A experiência com Softwares Livres das Casas Bahia com Softwares Livres teve inicio

nas estações de trabalho indo até ao mainframe. O plano das Casas Bahia é utilizar 100%

Software  Livre através  da  utilização do sistema operacional  Linux com a ajuda  da  IBM.

“Escolhemos o Linux porque não queríamos jogar fora os investimentos que já fizemos em

hardware” (WANDERLEY, 2002, p.63) diretor de tecnologia das Casas Bahia. A primeira

loja a utilizar o Linux em ambiente de produção foi  a da cidade de São Caetano, localizada no

estado de São Paulo onde está instalada a sede das Casas Bahia. Sai o DOS (Disk Operation

System – Sistema Operacional em Disco) e entra a distribuição Red Hat  Linux. “A mudança

foi bastante transparente. Para os operadores é como se fosse o mesmo aplicativo” (CURIATI,

2002, p.63).

Os  servidores  mantidos  em cada  uma das  lojas  também receberam a  distribuição

americana Red Hat Linux, substituindo o sistema operacional OS/2. 

5.4 HSBC

O Linux já se  espalhou pelas 1700 agências do banco HSBC, um dos 20 maiores

bancos do país. Em cada uma das agências, um servidor HP com processador Intel executando
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a distribuição Conectiva Linux juntamente com um software gerencial que permite consultar o

perfil  e  as  principais  transações  dos  clientes.  “Desenvolvemos  a  aplicação  utilizando  a

linguagem Java e optamos por uma solução de baixo custo e portabilidade” (VARDANEGA,

2002, p.62) gerente sênior de suporte técnico do HSBC. “Os funcionários nem percebem o

que já por trás da aplicação, e a quantidade de problemas é muito baixa“ (VARDANEGA,

2002, p.62).

5.5 Lojas Colombo

O pólo de experiências de Software Livre que se formou na região Sul do Brasil serviu

como um verdadeiro laboratório para a equipe de TI das Lojas Colombo, rede centrada nos

eletrodomésticos. Na hora de fazer um upgrade nos terminais, a empresa foi ver de perto os

resultados da Renner e no Banrisul. “Nossa operação não era online. Teríamos de trocar todo

o parque e fazer um investimento muito alto” (BLAUTH, 2002, p.62) diretor de informática e

logística da Lojas Colombo. Escolheu-se a distribuição Conectiva Linux para substituir  os

PDV's  executando o  DOS e aplicações desenvolvidas  em Clipper.  “Procuramos manter  a

interface e customizar o software anterior para ter o menor impacto possível nos usuários.

Mudamos apenas algumas teclas de comando”, (BLAUTH, 2002, p.62). 

O Linux roda nos 3.200 PDV's e nos 290 servidores de lojas – cada uma tem o seu. O

investimento  no  projeto  ficou  em  torno  de  20%  estimado  inicialmente  com  plataformas

proprietárias. “Já a performace triplicou” (BLAUTH, 2002, p.62). Outro ganho para a equipe

de TI foi a possibilidade de monitorar os servidores remotamente.



98

5.6 Lojas Renner

As  Lojas  Renner  é  uma  empresa  privada  que  pode  falar  com  propriedade  sobre

Softwares  Livres.  O  Linux  estreou  nos  PDV's  há  alguns  anos  sendo  que  os  terminais

necessitavam de um upgrade pois utilizavam o DOS. A equipe de TI testou o desempenho do

Linux e do Windows, e o sistema de código fonte aberto saiu na frente. A escolha não foi

baseada  simplesmente  na  economia  de  custos.  “Queríamos  dar  um  salto  quântico  no

desenvolvimento  de  aplicações”  (FRANCIOSI,  2002,  p.60)  gerente  geral  de  TI  da  Lojas

Renner.  Foi  utilizado  e  implantado  inicialmente  a  distribuição  Slackware  Linux  nos  700

PDV's. Foram 30 dias de testes. A experiência levou as Lojas Renner a fazer a substituição

das  outras  20  lojas  com  o  próximo  passo  migrar  os  servidores  das  lojas  mudando  a

distribuição para o Conectiva Linux por causa do suporte local.

Os operadores de caixa não foram treinados em Linux, e sim no novo software criado

pela empresa. Problemas? “Eventualmente, o micro trava, mas os operadores têm uma rotina

para resolver o problema e não precisam de suporte. Basta escrever um número, os comandos

estão  por  trás”  (FRANCIOSI,  2002,  p.61).  Se  um  servidor  cai,  o  processamento  é

automaticamente redirecionado para outra loja. Os resultados foram excelentes! A performace

dobrou e reduziu-se os custos em 50%. “Só nos servidores das lojas a economia foi de 400 mil

dolares” (FRANCIOSI, 2002, p.61).

5.7 Metrô de São Paulo

O Metrô de São Paulo tem uma longa história de convivência e utilização de Softwares

Livres desde o ano de 1997. Começou utilizando o StarOffice e logo após o OpenOffice.org
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devido a SUN MicroSystems tornar o StarOffice proprietário mas abrindo seu código fonte

para a criação do OpenOffice.org. 

O processo de implementação do StarOffice foi gradual em todas as áreas do Metrô

objetivando  não  promover  choques  culturais  entre  os  usuários.  O  custo  dos  softwares

proprietários  era  alto  demais  para  a  empresa.  Negociando  com a  Microsoft,  o  Metrô-SP

poderia optar em pagar US$ 300 por computador anualmente, com direito a instalar e utilizar

as últimas versões do Windows e do Office. Como o número de computadores do Metrô-SP

girava na época em torno de 1.300 máquinas, os gastos representariam US$ 390 mil por ano,

ou seja, cerca de R$ 1,5 milhões por ano, somente de licenças caso a empresa tivesse optado

pelo Windows e o MS Office. Foi escolhido a opção pelos Softwares Livres pois iria atender

plenamente as necessidades de qualidade e economia do Metrô-SP.  Essa mudança de valores

levou a gerência de Informática do Metrô-SP a estar sempre buscando a melhor relação custo

X benefício. “Valorizamos sobremaneira o que se necessita e não o que é oferecido e criamos

uma mentalidade de não ficar escravo de um único fornecedor” (MAZZARIOL, 2002, p64-

65) gerente de Informática e Tecnologia da Informação do Metrô-SP.

Foi  necessário  treinar  os  funcionários.  Para  isso,  a  empresa  elaborou  manuais  do

StarOffice  e  do  OpenOffice.org  que  foram  disponibilizados  na  Internet  livremente  para

download  ajudando  além  do  próprio  Metrô-SP,  outras  empreas  e  usuários  que  queriam

aprender a utilizar estas suites de aplicativos de escritório.

5.8 Peugeot

Os diretores da fábrica de automóveis Peugeot levaram um ano para se convencer de

que o Linux seria a plataforma ideal para a utilização de um software de gestão como sistema
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único para toda a empresa. A intenção é que todas as concessionárias da marca no Brasil e as

que  vierem  a  ser  instaladas  estejam  com  um  sistema  próprio  chamado  DMS  (Dealer

Management  System –  Sistema  de  gestão)  operando sob  o  Linux.  A  Peugeot  não  tinha

nenhuma cultura voltada ao Linux, mas depois da implantação do sistema nas duas primeiras

concessionárias,  foi  constatado  que  o  desempenho  e  a  estabilidade  do  programa  atendia

plenamente às exigências da aplicação.

A combinação entre o software DMS e o Linux vem obtendo tanta satisfação que a

homolação  do  Linux  pela  francesa  PSA  (Peugeot  Sociedade  Anônima),  grupo  privado

industrial, comercial e financeiro que controla as marcas Peugeot e Citroen no mundo inteiro,

está sendo estudada para breve.

5.9 Telecentros em São Paulo

A Prefeitura Municipal  de São Paulo desde  2001 tem construído Telecentros  para

executar  o  Plano  de  Inclusão  Digital,  que  se  propõe  a  tratar  o  acesso  às  tecnologias  de

informação como política pública.  Para tanto,  a Prefeitura tem construído Telecentros nas

áreas  mais  carentes  da  cidade  de  São  Paulo,  escolhidas  de  acordo  com  o  Índice  de

Desenvolvimento Humano (IDH). Os locais são geralmente bairros distantes do centro da

cidade, em que poucas pessoas têm acesso a essas tecnologias. Os dois primeiros Telecentros,

por  exemplo,  foram inaugurados em Cidade Tiradentes  (Zona Leste)  e  Brasilândia (Zona

Norte).

Um Telecentro é uma sala que possui entre 10 e 20 computadores e acesso em banda

larga à Internet,  provendo uso livre dos softwares instalados para a população. É também

monitorado  por  funcionários  públicos  que  auxiliam  e  instruem  a  população.  Aliado  a
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metodologias  de  uso,  de  instrução,  de  envolvimento  e  de  organização  da  comunidade,

inclusive  em projetos,  o  Telecentro  pode  ser  utilizado como instrumento  para  a  Inclusão

Digital.

Foi  utilizada uma customização da distribuição Debian GNU/Linux chamada Sacix

para utilização nos Telecentros. e-cidadania é o nome dado pela Prefeitura de São Paulo ao

Projeto como um todo. Este projeto atende a várias áreas e setores. Na área de Informática, vai

desde a implantação da rede física dos Telecentros até a manutenção dos softwares instalados

de  forma  remota.  Assim,  a  documentação  de  como  é  feita  a  instalação  do  servidor  do

Telecentro  torna-se  indispensável.  Dentro  deste  contexto  de  uso  diversificado,  esta

documentação foca-se principalmente no conceito de Telecentro Livre, ou seja, um Telecentro

utilizando exclusivamente Software Livres.

Telecentro Livre é um sistema cliente-servidor, baseado no sistema operacional Linux

100% Livre, utilizando estações de trabalho sem disco rigído.  O servidor é o computador

responsável  por  rodar  os  programas  e  disponibilizá-los  para  um conjunto  de  estações  de

trabalho. Após configuradas, as estações poderão ter acesso à Internet, aos dispositivos locais

de  disquete  e  som,  além de  ter  à  disposição  centenas  de  Softwares  Livres  para  as  mais

diversas tarefas: pacotes de escritório, navegadores, programas de desenho, ferramentas de

programação, jogos, etc.

5.10 Universidade de Caxias do Sul

Para a  Universidade de Caxias  do Sul  (UCS) no estado do Rio Grande do Sul,  a

migração para o sistema operacional Linux foi uma boa maneira de canalizar investimentos

para  outras  áreas.  A  partir  da  redução  de  50%  com  custos  na  compra  de  softwares
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proprietários, os 31,6 mil alunos e 2.500 professores e funcionários da universidade passaram

a contar com um novo gerenciamento de cadastros do sistema, além de senhas unificadas.

Com um total de 2.206 computadores ligados a 58 servidores e distribuídas em 50

laboratórios espalhados em 9 cidades, a UCS procurava soluções particulares e integradas.

Com o apoio da Novell, a solução encontrada foi migrar Netware para o Linux. “As razões

para a mudança nos servidores de aplicação e banco de dados foi  a conhecida robustez e

estabilidade. Para a mudança do Netware, são os custos de licenciamento” (STROGULSKI,

2003, p.22) supervidor  de Tecnologia da Informação da USC.  A USC também substituiu

outros softwares proprietários como o MS Office pelo OpenOffice.org, o sistema gerenciador

de banco de dados Oracle por PostgreSQL e InterBase Firebird e o software para o servidor de

correio eletrônico Novell GroupWise pelo Postfix.
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CONCLUSÃO

Cada  vez  mais  as  empresas  estão  se  conscientizando  das  novas  tendências  da

Tecnologia da Informação relacionadas ao movimento do Software Livre. Nem sempre as

soluções  proprietárias  são  as  melhores  alternativas,  ainda  mais  quando  estão  sujeitas  a

diversas variáveis, como altos custos com licenças de utilização e problemas relacionados a

perda de dados devido a vírus de computador. 

Porém, não é somente devido aos custos dos programas proprietários que os Softwares

Livres vêm sendo amplamente utilizados nas mais diversas áreas. O custo é, sem dúvida uma

variável de grande importância. Entretanto, a liberdade para escolher por diversos aplicativos

livres existentes, a segurança, a flexibilidade de utilizar ferramentas que poderão ser adaptadas

e aperfeiçoadas com a realidade de cada situação, a estabilidade e o bom desempenho são

variáveis que  causam um impacto muito grande para os usuários na hora de escolher os

softwares que os mesmos irão utilizar.

Atualmente não se justifica pagar cerca de R$ 700,00 por um sistema operacional de

código-fonte  fechado e  cerca  de  R$  1.000,00  por  uma suíte  de  aplicativos  de  escritório,

composta  normalmente  por  um editor  de  textos,  uma planilha  eletrônica  e  um editor  de

apresentações. Os Softwares Livres caminham a passos largos para se firmar como solução

para  empresas  e  usuários  domésticos.  De  forma  alguma  queremos  dizer  que  todos  os

Softwares Livres mencionados neste trabalho são perfeitos, mas com certeza absoluta muitos

deles já atendem satisfatoriamente inúmeros usuários e empresas por todo mundo. Empresas

como: Banrisul, Boeing, Brasil Telecom, BRFree (provedor Internet), Casas Bahia, Cesama,

Correio dos  EUA, Ferrari,  General  Motors,  Google,  Hospital  São Lucas em Sergipe,  HP,
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HSBC, IBM, INSS,  Itaú, Livraria Amazon.com, Ministério da Educação,  Mercedes Benz,

Metrô de SP, Nasa, Parlamento Ingles, Peugeout,  Yahoo,  Telecentros de São Paulo, Lojas

Renner,  Lojas  Colombo,  Pixar,  Universidade  Presidente  Antônio  Carlos,  Universidade  de

Caxias do Sul e muitas outras organizações já utilizam Softwares Livres com sucesso em seus

computadores,  mostrando  que,  atualmente,  temos  a  liberdade  para  escolhermos  diversas

soluções livres que nos ajudarão a realizar nossas tarefas diárias.
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