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Quem sou eu?



  

- Éder Saraiva Grigório

-  33 anos

-  Desde os 17 anos utilizando o GNU Linux

-  Entusiasta do movimento mundial em prol
do Software Livre

-  Usuário da distribuição Debian GNU Linux



  

- Técnico em processamento de dados

-  Graduado em Informática

-  Pós-graduado (especialização) em redes de 
computadores

-  Funcionário público no cargo de Técnico
de Laboratório de Computação na
Universidade Federal de Juiz de Fora
(UFJF)



  

Quais são as novidades?



  

arm64 (máquina com processador ARM)

ppc64el (máquina com processador PowerPC)

acrescentadas às já consagradas:

i386 (máquina com processador de 32 bits)

amd64 (máquina com processador de 64 bits)

Novas aquiteturas



  

Mais de 43.500 programas (pacotes DEB)!

São distribuidos através de um conjunto de:

10 mídias de DVD por arquitetura

2 mídias de Blu-ray por aquitetura

Mais programas



  

O aplicativo systemd é o novo sistema de 
supervisão e inicialização de serviços

padrão do Debian GNU Linux 8

Seu objetivo principal é gerenciar de maneira 
pararela as dependências dos serviços na 

inicialização do sistema operacional,
reduzindo a sobrecarga no shell

Além disso, o systemd gerenciará registros de 
eventos que substituirá o software syslog

Novo sistema de inicialização



  

Estrutura do systemd



  

Tabela comparativa



  

Vamos testá-lo?

1 - Abra um emulador de terminal como, por 

exemplo, eterm, mate-terminal etc;

 2 - Torne-se o usuário root digitando

o seguinte comando:

su -



  

Verificar o status do serviço

3 - Para verificar o status do serviço referente 

ao servidor web Apache, isto é, confirmar se ele 

está rodando, digite o seguinte comando:

systemctl status apache2



  

Surgirá a seguinte mensagem:

o apache2.service - LSB: Apache2 web server
Loaded: loaded (/etc/init.d/apache2)
Active: active (running) since Fri 2015-01-02 07:15:11 BRST; 4min 26s ago
Process: 649 ExecStart=/etc/init.d/apache2 start (code=exited, 
status=0/SUCCESS)
CGroup: /system.slice/apache2.service
├─ 978 /usr/sbin/apache2 -k start
├─1099 /usr/sbin/apache2 -k start
├─1100 /usr/sbin/apache2 -k start
├─1101 /usr/sbin/apache2 -k start
├─1102 /usr/sbin/apache2 -k start
└─1103 /usr/sbin/apache2 -k start

Jan 02 07:15:00 hp01eder apache2[649]: Starting web server: 
apache2AH00558:…ge
Jan 02 07:15:11 hp01eder apache2[649]: .
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.

Verificar o status do serviço



  

Finalizar o serviço

4 - Para finalizar a execução do serviço 

apache2, digite:

systemctl stop apache2



  

5 - Portanto para confirmar se o serviço 

apache2 foi finalizado com sucesso,

digite o comando:

systemctl status apache2

Verificar o status do serviço



  

Surgirá a seguinte mensagem:

o apache2.service - LSB: Apache2 web server
Loaded: loaded (/etc/init.d/apache2)
Active: inactive (dead) since Fri 2015-01-02 07:22:30 BRST; 24s ago
Process: 2327 ExecStop=/etc/init.d/apache2 stop (code=exited, 
status=0/SUCCESS)
Process: 649 ExecStart=/etc/init.d/apache2 start (code=exited, 
status=0/SUCCESS)

Jan 02 07:15:00 hp01eder apache2[649]: Starting web server: 
apache2AH00558:…ge
Jan 02 07:15:11 hp01eder apache2[649]: .
Jan 02 07:22:30 hp01eder apache2[2327]: Stopping web server: apache2.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.

Verificar o status do serviço



  

6 - Por fim, para desabilitar o serviço apache2 

durante a inicialização/boot do sistema 

operacional, basta digitar o comando:

systemctl disable apache2

Desabilitar o serviço



  

Surgirá a seguinte mensagem:

Synchronizing state for apache2.service with sysvinit using update-rc.d…
Executing /usr/sbin/update-rc.d apache2 defaults
Executing /usr/sbin/update-rc.d apache2 disable
insserv: warning: current start runlevel(s) (empty) of script `apache2′ 
overrides LSB defaults (2 3 4 5).
insserv: warning: current stop runlevel(s) (0 1 2 3 4 5 6) of script `apache2′ 
overrides LSB defaults (0 1 6).

Verificar o status do serviço



  

Versão 3.16 do kernel Linux

Novo kernel Linux



  

Gnome Shell 3.14

KDE 4.11

Xfce 4.10

Mate 1.8.1

Window Maker 0.95.5

Black Box 0.70.1

Ambientes gráficos de
área de trabalho



  

Mate 1.8.1



  

Iceweasel 31.6

Chromium 41.0

Novos navegadores web



  

Libre Office 4.3

Aplicativos para produtividade



  

Gimp 2.8.14

Manipulação de imagens



  

Bind 9.9

Servidor de resolução de nomes



  

Apache 2.4.10

Lighttpd 1.4.35

Servidores web



  

Exim 4.84

Postfix 2.11

Servidores de correio eletrônico



  

MariaDB 10.0

MySQL 5.5

PostgreSQL 9.4

Servidores de gerenciamento
de banco de dados



  

Samba 4.1.17

Servidor de arquivos e usuários 
para redes heterogêneas



  

Squid 3.4.8

Servidor de proxy e cache web



  

OpenLDAP 2.4.40

Servidor de diretório



  

OpenSSH 6.7p1

Software para acesso remoto



  

PHP 5.6

Python 3.4

Linguagens para 
desenvolvimento web



  

Como saber  mais informações
sobre o Projeto Debian?



  

Site oficial em português

https://www.debian.org/index.pt.html



  https://lists.debian.org/debian-user-portuguese

Lista de discussão em português



  

Obrigado!

Éder Saraiva Grigório

eder.grigorio@ufjf.edu.br

Estes slides estão disponíveis no site:

http://edersg.wordpress.com
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