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APRESENTAÇÃO  

 

 

 

• A palestra 

• Objetivos: 

 - A história do software livre; 

 - Entrar e sair do sistema; 

 - O ambiente de trabalho; 

 - Gerenciar arquivos facilmente. 



INTRODUÇÃO  

 

 

 

• Histórico: 

 - O Linux; 

 - Linus Torvalds; 

 - Licença GPL. 



• Paralelamente a história da informática que conhecemos, com 
a IBM lançando se IBM PC em 1981, o MS-DOS e as várias 
versões do Windows, existiram várias versões dos sistemas 
Unix, como o Solaris, AIX que reinaram durante muito tempo 
nos servidores. 

 

• Mas, o Windows foi o primeiro sistema operacional amigável 
e acessível, que o transformou numa espécie de opção default 
para micros domésticos. Quem precisava de um sistema 
robusto e confiável para servidores optava por uma das várias 
versões do Unix e o resto convivia com os problemas do 
Windows. 

O LINUX 



• O Linux surgiu de uma forma complementar despretensiosa, 
como o projeto de um estudante Finlandês. Muitos sistemas 
são desenvolvidos como projetos de conclusão de curso ou 
apenas como hobby. 

 

• Tudo começou em 1983, pouco depois que a IBM lançou seu 
primeiro PC e a Microsoft sua primeira versão do DOS, 
Richard Stallman criava a Free Software Fundation, que ao 
longo da década produzia a licença GNU e, mais importante, 
um conjunto de ferramentas, como o editor Emacs e o 
compilador GCC. 

O LINUX - Continuação 



Mascote da Free Software Fundation 



• O Emacs é um editor de texto que combina uma grande 
quantidade de recursos e ferramentas úteis para 
programadores. O GCC é o compilador que permite 
transformar o código escrito nele em executáveis. A idéia era 
desenvolver um sistema operacional completo, mas para isso 
faltava a peça principal: o Kernel.  

• Imagine o Kernel como o cérebro e o coração de um sistema 
operacional. Ele sozinho não serve para nada, mas sem ele o 
resto do corpo também não vai muito longe. Em 1991 a FSF 
ainda dava os primeiros passos, enquanto o Linux de Linux 
Torvalds era utilizável desde suas primeiras versões. O corpo 
encontrava o cérebro. 

O LINUX - Continuação 



• Mas, durante os primeiros anos, o Linux ficou restrito a um 
círculo técnico, muito longe de ser usado em larga escala. Isso 
começou a mudar com o aparecimento da Internet. Por volta 
de 1994, foi lançada a primeira versão for Linux do Xfree. Ele é 
um servidor gráfico, uma interface gráfica usada em vários 
sistemas Unix. 

 
• Uma coisa interessante sobre o XFree é que ele fornece a 

base para o funcionamento da parte gráfica, mas não inclui a 
interface em si. Graças a isso, não existe uma interface gráfica 
padrão como temos no Windows por exemplo. 

O LINUX - Continuação 



• No início existiam muitas interfaces diferentes, mas nenhuma 
chegava próxima do nível de funcionalidade e integração que 
existe no Windows. Isto mudou com o aparecimento do KDE 
(que é a interface usada por padrão no Kurumin) e mais tarde 
também com o Gnome. 

 

• Por volta de 1997 e nos anos seguinte houve um crescimento 
espantoso. Aquele sistema feio, difícil de usar, famoso apenas 
por ser estável e bom para servidores ganhou o KDE e Gnome, 
finalmente duas interfaces bonitas e fáceis de usar, 
ferramenta de configuração automática e um grande número 
de aplicativos. Isto cresce em escala geométrica, como uma 
bola de neve que vai crescendo e passando por cima de quem 
se atrever a oferecer resistência. 

O LINUX - Continuação 



Linus Benedict Torvalds  

 

    (Helsínquia, Finlândia, 28 de Dezembro 
de 1969) é o criador do kernel do 
sistema operacional GNU/Linux, muitas 
vezes chamado simplesmente de 
"Linux". Linus Torvalds pertence à 
comunidade dos Finlandssvensk, um 
estrato da população representando 6% 
dos habitantes da Finlândia, que falam 
sueco. Ele estudou na Universidade de 
Helsínquia. Vive actualmente em Santa 
Clara, na Califórnia, com a sua mulher 
Tove e suas três filhas. Ele é um 
empregado do Open Source 
Development Lab (OSDL). 

LINUS TORVALDS 
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Licença GPL 

 A licença GPL, pode ser resumida em 4 
direitos básicos e uma obrigação: 

 

• Você tem o direito de usar o programa para 
qualquer fim; 

• Você tem o direito de tirar cópias do 
programa, distribuí-las ou até mesmo 
vendê-las a quem tiver interesse; 

• Direito de ter acesso ao código fonte do 
programa e fazer alterações e redistribuí-
las; 

• Direito ( a ao mesmo tempo a obrigação) de 
redistribuir as modificações feitas. 



O Estilo Linux 

/ (raiz) 

etc bin usr var tmp 

joao maria 

jogos aula.odt 



• Ambiente Linux 

 - Super-usuário (root) 

 - Contas dos usuários 

• Entrada no sistema 

 - Login 

 - Senha (password) 

 

CONCEITOS 



• A conta root é também chamada de super usuário, este é um login que 
não possui restrições de segurança. A conta root somente deve ser usada 
para fazer a administração do sistema, e usada o menor tempo possível. 

• Qualquer senha que criar deverá conter de 6 a 8 caracteres (em sistemas 
usando crypto) ou até frases inteiras (caso esteja usando MD5, que 
garante maior segurança), e também poderá conter letras maiúsculas e 
minúsculas, e também caracteres de pontuação. Tenha um cuidado 
especial quando escolher sua senha root, porque ela é a conta mais 
poderosa. 

• Se qualquer um lhe pedir a senha root, seja extremamente cuidadoso. 
Você normalmente nunca deve distribuir sua conta root, a não ser que 
esteja administrando um computador com mais de um administrador do 
sistema. 

• Utilize uma conta de usuário normal ao invés da conta root para operar 
seu sistema. 

• Porque não usar a conta root? Bem, uma razão para evitar usar privilégios 
root é por causa da facilidade de se cometer danos irreparáveis como 
root. Outra razão é rodar um programa Cavalo de Tróia para obter os 
poderes do super usuário. 

CONCEITOS: root 



CONCEITOS 



CONCEITOS: Estrutura 

• Permissões de acesso por arquivo 

       { d-l }  { rwx } { rwx } { rwx } 
  

Tipo de 

arquivo 

Permissões 

do dono 

Permissões 

do grupo 

Permissões dos 

usuários restantes 

- 

d 

arquivo comum 

diretório 

l link 

r 

w 

leitura 

escrita 

x execução 



• Sintaxe geral dos comandos 

 

  comando  +opções   argumentos 

  

• Exemplo: 

 $ ls -l nome-do-arquivo 

 $ who 

 

CONCEITOS 



Alguns Comandos 

• ls 

• cd 

• pwd 

• who 

• chmod 

• mkdir 

• passwd 

• date 

• less 

• mv 

• ps 

• kill 

• cp 

• shutdown 

• su 

• adduser 

• find 

• ln 

• rm 

• rmdir 

• tar 



Aplicando Comandos 

• ls 

  Lista os arquivos de um diretório. 

 Exemplo: 

 $ ls - la teste 

 -rwxr-xr-  1  joerllys  user  8192 nov 4 16:00 teste 
-rwxr-xr- - – Permissões de acesso ao arquivo teste. 

1 – Se for um diretório, mostra a quantidade de pastas dentro do mesmo. 

joerllys – Nome do dono do arquivo teste. 

user – Grupo de usuários. 

8192 – Tamanho do arquivo (em bytes). 

nov – Mês de criação/última modificação do arquivo. 

4 – Dia que o arquivo foi criado. 

16:00 – Hora em que o arquivo foi criado/modificado. 

teste – Nome do arquivo. 

 



Aplicando Comandos 

• cd 

  Entra em um diretório. 

 Exemplo: 

 $ cd /var/www 

 
• Usando cd sem parâmetro, você retornará ao seu diretório de usuário 

(diretório home). 

• cd /, retornará ao diretório raiz. 

• Cd .., sobe um diretório. 

• Cd ../[diretorio], sobe um diretório e entra imediatamente no próximo (por 
exemplo, quando você está em /usr/sbin, você digita cd ../bin, o comando 
cd retorna um diretório (/usr) e entra imediatamente no diretório bin 
(/usr/bin). 

 



Aplicando Comandos 

• pwd 

  Mostra o nome e o caminho do diretório atual. 

• who 

  Mostra quem está atualmente conectado no 
computador, o terminal e data de conexão. 

• chmod 

  Muda a permissão de acesso a um arquivo ou 
diretório. 

• mkdir 

  Cria um diretório no sistema. 
 



Aplicando Comandos 

• passwd 

  Altera ou instala a senha associada a sua conta. 

• date 

  Permite ver/modificar a Data e Hora do sistema. Você 
precisa está como root. Ex: Se você quiser mudar a data 
para 25/12 e a hora para 08:15 digite (date 12250815). 

• less 

  Usado para ver conteúdo de um arquivo. 

• mv 

  Move ou renomeia arquivos e diretórios. 
 



Aplicando Comandos 

• ps 

  Exibe quais processos estão sendo executados no 
computador. 

• kill 

  Permite enviar um sinal a um comando/programa. 

• cp 

  Copia arquivos. 

• shutdown 

  Desliga/reinicia o computador imediatamente. Ex: 

$ shutdown – h now – Desliga o computador 

$ shutdown – r now – Reinicia o computador 

 
 



Aplicando Comandos 

• su 

  Permite o usuário mudar sua identidade para outro 
usuário sem fazer o logout. 

• adduser 

  Adiciona um usuário ou grupo no sistema. 

• find 

  Procura por aquivos/diretórios no disco. 

Ex: 

$ find / -name joerllys – Procura no diretório raiz e sub-
diretórios um arquivo/diretório chamado joerllys. 

 
 



Aplicando Comandos 

• ln 

   Cria links simbólicos. 

• rm 

   Remove um arquivo. 

• rmdir 

   Remove um diretório. 

• tar 

   Usado para compactar/descompactar arquivos. 
 



Dúvidas? 

? 


