
  

Então como eu devo 

me referir?

Linux

ou 

GNU Linux?



  

Farei uma analogia 

com um...



  



  

Gema = núcleo = Linux

Clara = aplicativos e 

ferramentas do Projeto 

GNU e de outros projetos



  

Ou seja...



  



  

E milhares de outros 

softwares para o 

sistema operacional 

GNU Linux!



  

Como chamar a junção do 

núcleo Linux mais

os aplicativos

do Projeto GNU

e de outros projetos?



  

Isto é, como chamar o 

“ovo” por completo?



  

Chamamos de

distribuição
GNU Linux!

Existem dezenas de 
distribuições...



  

De maneira geral, as 

principais distribuições 

que deram origem a 

dezenas de outras são:



  



  

Criada por Patrick Volkerding

Uma de suas características
é configurar sistema apenas 
via terminal, sem programas 

gráficos!

Excelente para o 
usuário conhecer 
profundamente o 
funcionamento do 

GNU Linux!



  



  

Criada por Bob Young

É uma distribuição 
comercial muito

famosa no mercado de T.I.

Comercializa suporte, 
treinamento e serviços

Empacota os aplicativos 
através de pacotes RPM 

de fácil instalação



  

Fonte: 
http://idgnow.uol.com.br/mercado/2012/03/29/red-hat-e-primeira-empresa-de-o

pen-source-a-ter-receita-de-us-1-bilhao/#&panel2-1



  



  



  

Criada por Ian Murdock

Possui mais de 37.000 
softwares livres mantidos 
por 957 desenvolvedores

É o maior projeto de 
software livre do planeta!

Empacota os aplicativos 
através de pacotes DEB

de fácil instalação



  

Dos 957 desenvolvedores, 21 deles são brasileiros como nós!
Fonte: http://www.perrier.eu.org/weblog/2013/07/27



  



  



  

ATENÇÃO!ATENÇÃO!

PRECISO DE UM VOLUNTÁRIO!PRECISO DE UM VOLUNTÁRIO!



  

Quais são as vantagens 
de utilizar software livre?



  

Colaboração dos usuários

Um dos preceitos do movimento do 
software livre é o compartilhamento 
do conhecimento

Portanto, a comunidade de software 
livre é formada por pessoas em vários 
países que se dispõem a ajudar uns 
aos outros através da Internet



  

Listas de discussão por e-mail

Fóruns via web

Chat via web ou canais de Internet 
Relay Chat (IRC) para bate-papo e 
troca de arquivos

Colaboração dos usuários



  



  

Conferência anual do Debian na Espanha - 2009



  
Encontro dos Desenvolvedores Ubuntu nos USA - 

Novembro 2009



  

É viável em computadores
dito “obsoletos”



  

É imune à maioria dos vírus 
e outras pragas digitais



  

É estável e projetado desde o 
início pensando na segurança



  

Suporta várias linguagens 
de programação



  

Custo menor em 
relação à aquisição de licenças 
de uso de programas privativos



  

Que ocasionará:

Mais distribuição da riqueza

Mais geração de empregos
u

Mais compartilhamento do  

conhecimento



  



  

Liberdade tecnológica!



  

Como colaborar com o 
software livre?



  

Traduzir artigos, manuais e 
programas de várias idiomas
para o português do Brasil;



  

Elaborar artigos, manuais e 
dicas e disponibilizá-los na 
Internet ou comercializá-los;



  

Reportar problemas (bugs) 
encontrados para o autor do software



  

Divulgar  e   participar

Aniversário do Debian GNU Linux – Brasil



  Firefox, Tux e GNU no FISL14 – Brasil 2013



  

Desenvolver software livre!



  

Ou simplesmente utilizar!



  

Como fazer dinheiro
com software livre?



  

Não existe uma receita de bolo 

muito menos uma fórmula 

mágica para se fazer dinheiro 

exclusivamente com

software livre!



  

É preciso conhecer o 

mercado de T. I. e saber 

seus concorrentes
 

É necessário gostar do 
que faz e se empenhar 

como em qualquer outro
tipo de trabalho



  

O objetivo principal de toda 
empresa privada é aumentar seu

Lucro!

Portanto, temos que descobrir 
como uma empresa pode
lucrar exclusivamente com 

software livre!



  

Fechar contratos de 

migração 
de sistemas 

privativos para 
sistemas livres!



  

Fechar contratos de 

suporte!



  
Fonte: http://br.redhat.com/support/



  

Fechar contratos de 

treinamento!



  Fonte: http://www.4linux.com.br



  

Escrever e vender 

livros!



  

Aurélio JargasAurélio Jargas

9ª ed.

Preço:
R$102,00

4ª ed.

Preço:
R$85,00

Júlio NevesJúlio Neves



  

Desenvolver ou 

customizar 
softwares livres!



  
Fonte: 

http://computerworld.uol.com.br/tecnologia/2013/09/17/ibm-anuncia-investimento-de-us-
1-bilhao-no-linux/IDGNoticiaPrint_view



  
Fonte: http://www.solis.coop.br/solucoes



  

Vocês sabiam que:

A Caixa Econômica Federal usava 
um software privativo para 

gerenciar o sistema de loterias?



  

Ela pagava, MENSALMENTE, a
quantia de 1 milhão de dólares

pela licença de uso!

Fonte: 
http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2012/07/jon-maddog-hall-ensina-

como-ganhar-dinheiro-com-software-livre.html



  

Se a Caixa quisesse incluir um 

novo jogo no sistema, levaria 

cerca de 10 meses!
Fonte: 

http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2012/07/jon-maddog-hall-ensina-
como-ganhar-dinheiro-com-software-livre.html



  Isso era um problema!



  

A solução: contrataram 
alguns programadores que 

desenvolveram um software 
livre para incluir um novo jogo 

em apenas 3 semanas!
Fonte: 

http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2012/07/jon-maddog-hall-ensina-
como-ganhar-dinheiro-com-software-livre.html



  

Você ainda não 
acredita que o 

software livre 

fará seu lucro 
aumentar?



  
Fonte: 

http://tecnologia.uol.com.br/album/2013/09/13/conheca-quem-ficou-rico-com-tecnologia-a
ntes-de-chegar-aos-35-anos.htm



  
Fonte: 

http://tecnologia.uol.com.br/album/2013/09/13/conheca-quem-ficou-rico-com-tecnologia-a
ntes-de-chegar-aos-35-anos.htm



  
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Mark_Shuttleworth

"Mark Shuttleworth, programador de computadores sul-africano. Se 
tornou milionário depois de vender sua empresa de segurança de 
Internet, a Thawte, para a Verisign. Logo após, fundou a empresa 

Canonical que desenvolve e suporta o sistema operacional livre Ubuntu."



  

Por fim, uma dica para os 

meus amigos alunos da 

computação e futuros 

profissionais da tecnologia 

da informação...



  

Vídeo de Neíla Kessler:

Já Falta Profissionais 
Linux no Mercado

Disponível em:
http://www.youtube.com/watch?v=pi9Nw7ix3Gw



  

Conclusão...

Utilizar software livre é:



  

Socialmente justo

Tecnicamente viável

Economicamente sustentável

Proporciona independência 
tecnológica



  

Agradecimentos...



  



  



  

Obrigado!

Éder Saraiva Grigório

edersg@infes.uff.br

Perguntas?
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