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Apresentação 

 O UBUNTU é um sistema operacional baseado em Linux, distribuído livremente para 
uso em desktops, uso corporativo e servidores. Ele é desenvolvido por uma imensa 
comunidade. Esta apostila foi elaborada com o objetivo de mostrar outras alternativas de 
sistemas operacionais.  

 Como fonte de pesquisa do material descrito a seguir é o site 
http://www.ubuntubrasil.org/, que apresenta uma documentação completa sobre o 
Ubuntu.  

A Palavra Ubuntu 

 Ubuntu é uma ideologia ética Sul Africana focada no compromisso e relações entre 
as pessoas. A palavra vem das línguas Zulu e Xhosa. Ubuntu (pronunciado "u-BUN-tu") é 
visto como um conceito tradicional africano, é tratado como um dos princípios 
fundamentais da nova república Sul Africana e é conectado à idéia de um Renascimento 
Africano. 

Uma tradução rápida do princípio de Ubuntu é "humanidade para os outros". Outra 
tradução poderia ser: "a crença em uma ligação universal de compartilhamento que 
conecta toda a humanidade" 

  "Uma pessoa com ubuntu é aberta e disponível aos outros, assistente
aos outros, não se sente ameaçada por outros que são capazes ou
bons, uma vez que ele ou ela tem uma auto-confiança que vem do 
saber que ele ou ela pertence a um conjunto maior e é diminuído 
quando outros são humilhados ou diminuídos, quando outros são
torturados ou oprimidos." 

  

  --Arcebispo Desmond Tutu

Como uma plataforma baseada no GNU/Linux, o sistema operacional Ubuntu trás o 
espírito do ubuntu para o mundo do software. 

Software Livre 

O projeto Ubuntu é totalmente comprometido com os princípios de 
desenvolvimento do software livre; nós encorajamos os usuários a utilizarem, melhorarem 
e distribuirem os nossos softwares. Isto significa que o Ubuntu é e sempre será gratuito. 
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Entretanto, isto significa mais do que somente estar disponível a custo zero. A 
filosofia do software livre é de que as pessoas devem ser livres para usar o software em 
todas as maneiras que são "socialmente úteis". "Software Livre" não quer somente dizer 
que você não precisa pagar pelo mesmo, também significa que você deve poder usar o 
software de qualquer maneira que desejar: o código que faz o software livre é disponível 
para qualquer pessoa fazer download, modificar, consertar, e usar de qualquer maneira. 
Então, além do fato de que o software livre normalmente é disponibilizado sem nenhum 
custo, esta liberdade também tem suas vantagens técnicas: quando programas são 
desenvolvidos, o trabalho de outras pessoas pode ser reutilizado. Com softwares não-
livres, isto não pode acontecer e quando programas são desenvolvidos, eles devem ser 
começados do zero.  

Diferenças 

 Existem muitos sistemas operacionais diferentes baseados no GNU/Linux: Debian, 
SuSE, Gentoo, RedHat e Mandriva são alguns exemplos. O Ubuntu é mais um concorrente 
no que já é um mundo altamente competitivo. Então o que faz o Ubuntu ser diferente? 

Baseado no Debian, uma das mais largamente aceitas, tecnologicamente 
avançadas, e bem suportadas distribuições, o Ubuntu pretende criar uma distribuição que 
provê um sistema Linux coerente e atualizado para os computadores desktop e servidores. 
O ubuntu inclui um número de pacotes cuidadosamente selecionados da distribuição 
Debian e possui um sistema de gerenciamento de pacotes poderoso que permite fácil 
instalação e remoção limpa de programas. Ao contrário da maioria das distribuições que 
são acompanhadas de grandes quantidades de software que podem ou não ser úteis, a 
lista de pacotes do Ubuntu é reduzida a um número de aplicações importantes de alta 
qualidade. 

Por focar em qualidade, o Ubuntu produz um ambiente computacional robusto e 
rico em funcionalidades que é apropriado para uso em ambientes caseiro e comercial. O 
projeto toma o tempo necessário para focar em detalhes finos e é capaz de lançar uma 
versão com os melhores e mais novos softwares de hoje em dia a cada 6 meses. O 
Ubuntu está disponível nos sabores para arquiteturas i386 (processadores 
386/486/PentiumII/III/IV e Athlon/Duron/Sempron), AMD64 (processadores Athlon64, 
Opteron, e novos Intel de 64-bits), e PowerPC (iBook/Powerbook, G4 and G5). 

O que é Linux? 

O kernel Linux, é o coração do sistema operacional Ubuntu. Um kernel é uma parte 
importante do sistema operacional, provendo a ponte de comunicação entre o hardware e 
o software. 

O Linux foi criado em 1991 por um estudante Finlandês chamado Linus Torvalds. 
Na época, o mesmo só funcionava em sistemas i386, e era essencialmente um clone do 
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kernel do UNIX criado independentemente, que pretendia tirar vantagem da recém-criada 
arquitetura i386. 

Hoje em dia, graças a uma quantidade substancial de esforço de desenvolvimento 
de pessoas de todo o mundo, o Linux roda em praticamente qualquer arquitetura 
moderna. 

O kernel do Linux ganhou uma importância ideológica além da tecnológica. Existe 
toda uma comunidade de pessoas que acreditam no ideal de software livre e passam seu 
tempo ajudando a fazer a tecnologia de código aberto tão boa quanto possível. 

Pessoas desta comunidade deram suas ajudas a iniciativas como o Ubuntu, comitês 
de padronização que modelam o desenvolvimento da internet, organizações como a 
Fundação Mozilla, responsável pela criação do Mozilla Firefox, e diversos outros projetos 
de software dos quais você certamente já se beneficiou no passado. 

O espírito do código aberto, normalmente atribuído ao Linux, está influenciando 
desenvolvedores e usuários de software em todo o mundo a criar comunidades com 
objetivos comuns. 

Facilidades de Uso 

Ubuntu é um sistema operacional Linux baseado na poderosa distribuição Debian. É 
patrocinado pela Canonical Ltda, dirigida por Mark Shuttleworth sendo que um dos 
grandes destaques do Ubuntu Linux é a extrema facilidade que os usuários tem na 
execução de tarefas, boa parte dos usuários chega a afirmar que utilizar Ubuntu Linux 
talvez seja mais fácil que utilizar Windows.  

Porque mudar para o Ubuntu? 

Existem vários motivos, e aquele que pode ser o ponto de partida varia de pessoa 
para pessoa. Para uns podem ser as extensas opções e configurabilidade do Ubuntu inata 
a qualquer disto de GNU/Linux (indo desde o ambiente gráfico ao pormenor mais obscuro 
do sistema), outros mudam por quererem um Sistema Operacional verdadeiramente 
seguro, outros porque estão fartos da manutenção constante que o Windows exige 
(desfragmentações, scans de vírus, etc.), existe quem o faça por se apaixonar 
perdidamente por algumas das jóias da coroa como o apt-get. 

Plataforma 

O Ubuntu tem várias versões que variam conforma o hardware da máquina em que 
irá operar, e consiste nas seguintes: 
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• 386 - Esta versão destina-se a computadores que operam com um processador 
Intel ou AMD.  

• PPC - Para computadores Mac com processadores G4 ou G5.  

Versões 

 A cada 6 meses sai uma nova versão do Ubuntu, cada uma recebe um número 
conforme o ano e mês de lançamento em que irá ser lançada, por exemplo a versão 
lançada em outubro de 2005 tem o número 5.10 sendo 5 o número do ano e 10 o número 
do mês, o mesmo é verdade para todas as outras versões.  

 Além do respectivo número de código cada versão recebe também um nome de 
código: 

• 6.06 - Dapper Drake  

• 5.10 - Breezy Badger  

• 5.04 - Hoary Hedgehog  

• 4.10 - Warty Warthog 

Variações 

O Ubuntu possui uma série de variações, no geral são todos o mesmo (sistema 
base), só muda alguns ligeiros aspectos :  

• Ubuntu - versão Standard , usa o ambiente gráfico Gnome;  

• Edubuntu - uma versão do Ubuntu que já traz por default uma enorme 
quantidade de software especialmente destinada ao uso em escolas e diversas 
áreas da educação.  

• Kubuntu - mesmo que Ubuntu só que usa Kde em vez de Gnome como 
ambiente gráfico.  

• Xubuntu - mesmo que Ubuntu só que usa XFCE em vez de Gnome como 
ambiente gráfico. 
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Ubuntu Gnome 

  



 

Curso de Sistemas de Informação 
Campus Guaíba 

Cursos de Informática 
Projeto de Inclusão Digital 

APOSTILA 
 

 7

Ubuntu KDE 

 

Aplicativos Office 

O OpenOffice.org é baseado em uma antiga versão do StarOffice, o StarOffice 5.1, 
adquirido pela Sun Microsystems em Agosto de 1999. O código fonte foi liberado dando 
início a um projeto de desenvolvimento de um software de código aberto em Julho de 
2000, o OpenOffice.org. O principal objetivo era fornecer uma alternativa de baixo custo, 
de alta qualidade e de código aberto.  

O OpenOffice.org Writer é um processador de texto com capacidade e visual 
similares ao Microsoft Word. Este editor é capaz de escrever documentos no formato 
Portable Document Format (PDF) e editar documentos html. 
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O OpenOffice.org Calc é uma folha de cálculo similar ao Microsoft Excel. O Calc 
possuí uma série de funções que não estão presentes no Excel, incluindo um sistema de 
definição de series para gráficos baseada na disposição dos dados na planilha. O Calc é 
capaz de escrever a folha de cálculo como um arquivo PDF. 
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O OpenOffice.org Impress é um programa de apresentação de slides ou 
transparências similar em capacidades ao PowerPoint. Além das capacidades comuns de 
preparo de apresentações, ele é capaz de exportá-las no formato Macromedia Flash (SWF) 
isto a partir da versão 2.0, permitindo que ela seja visualizada em qualquer computador 
com o Flash Player instalado. O Impress, porém, sofre da falta de modelos de 
apresentações prontos sendo necessário o uso de modelos criados por terceiros.  
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O OpenOffice.org Base é um sistema gestor de base de dados. Poderosos bancos 
de dados para servidores são uma tradição no Linux, mas a falta de bancos de dados para 
uso em escritórios ou residências levou ao desenvolvimento do Base, além é claro, de 
competir diretamente com o Microsoft Access no Windows. Este programa está disponível 
na versão do Open Office (2.0). 
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Aplicativos Áudio, MSN, VOIP 

 O X Multimedia System (Sistema multimédia do X), mais conhecido por XMMS é 
um programa de leitura áudio, bastante parecido com o Winamp. O XMMS é usado em 
sistemas Linux e outros unix-like. 

O aMSN é um programa de mensagens instantâneas via Internet que foi 
desenvolvido para ser um "clone" do MSN Messenger.  

 Skype é um software que permite comunicação grátis pela internet através de 
conexões sobre VoIP (Voz Sobre IP). 
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Aplicativo de Imagens 

O GIMP não foi criado como uma alternativa livre ao Photoshop, foi um projeto 
universitário que amadureceu bastante e já é usado profissionalmente. Porém o GIMP 
ainda tem um fatia de mercado muito menor que a do Photoshop, talvez porque: 

• Não existia um bom suporte ao padrão CMYK color space até a versão 2.0, 
usado em produção gráfica impressa.  

• Photoshop inclui licenças para o padrão Pantone, contudo o GIMP tem ótimas 
paletas e pode contornar esse problema muito bem.  

• O número de plugins do Photoshop é maior. Porém o GIMP tem um conjunto de 
scripts que permite que se aumentem os efeitos indeterminadamente. É possível 
usar (embora de forma limitada e problemática) plugins do Photoshop no GIMP.  

• Até o início de 2004 a GTK (biblioteca para gerenciar janelas usada pelo GIMP) 
não se apresentava bem no Microsoft Windows. A melhora da GTK facilitou o 
uso de outros programas como o Inkscape no Windows.  
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• A versão para o Mac OS X usa o X11, ao invés de usar os recursos nativos do 
Mac OS X. 

 

Aplicativos - Browser 

O Firefox tem-se destacado como uma alternativa ao Microsoft Internet Explorer. 
Em abril de 2005, estimava-se que a margem de uso do Firefox estivesse por volta de 
25%. O Firefox está a reduzir, de forma significativa, o uso do Internet Explorer e reativou 
a "Guerra dos navegadores".  
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