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Objetivo

● Produzir uma distribuição que seja 
desenvolvida de forma aberta, no espírito 
do Linux e do GNU

● Produzir uma distribuição não-comercial
● Qualidade, estabilidade



  

Objetivo

“A Debian é a única distribuição que é aberta 
para que todo desenvolvedor e usuário possa 
contribuir com seu trabalho. É o único 
distribuidor significativo de Linux que não é 
uma entidade comercial. É o único grande 
projeto com uma constituição, um contrato 
social e documentos com políticas para 
organizar o projeto. A Debian também é a única 
distribuição que é micro-empacotada, usando 
informações detalhadas de dependência de 
pacotes para garantir a consistência do sistema 
em atualizações.”

http://www.debian.org/doc/manuals/project-history/ch-intro.pt.html



  

Características básicas

● Mais de 14000 pacotes (no ramo estável)
● Suporte a 10 arquiteturas

– Intel, Alpha, ARM, Motorola 68k, MIPS, 
PowerPC, UltraSparc, HP PA-RISC, IA-64, IBM 
S/390

– Mais 5 ainda não oficiais (amd64, ppc64, 
SuperH, armeb, m32r)

– ...e 3 com kernels não-Linux (HURD, NetBSD, 
FreeBSD)



  

Histórico

● Criado em 16 de agosto de 
1993
– Ian Murdock
– 1 ano e 10 meses depois do 

kernel
– Depois do Slackware, é a distro 

mais antiga ainda em uso

● Inspirou vários “seguidores”
● Debian GNU/Linux

– Debian = Debra + Ian



  

Histórico das versões

● Curiosidade: as versões do Debian levam 
nomes dos personagens de Toy Story

● Devido a um erro de marketing, a versão 
1.0 não foi lançada, sendo seguida 
imediatamente pela 1.1



  

Histórico das versões: 1.x

1.1: Buzz (Buzz Lightyear). Lançada em jun/96. 6 meses 
de vida, 90 desenvolvedores.



  

Histórico das versões: 1.x

1.2: Rex. Lançada em dez/96. 7 meses de vida, 120 
desenvolvedores.



  

Histórico das versões: 1.x

1.3: Bo (Beth Bo Peep). Lançada em jul/97. 12 meses de 
vida, 200 desenvolvedores.



  

Histórico das versões: 2.x

2.0: Hamm. Lançada em jul/98. 8 meses de vida, 400 
desenvolvedores.



  

Histórico das versões: 2.x

2.1: Slink. Lançada em mar/99. 17 meses de vida, 400 
desenvolvedores. Lançou o APT.



  

Histórico das versões: 2.x

2.2: Potato. Lançada em ago/2000. 23 meses de vida, 450 
desenvolvedores.



  

Histórico das versões: 3.x

3.0: Woody. Lançada em jul/2002. 35 meses de vida, 900 
desenvolvedores.



  

Histórico das versões: 3.x

3.1: Sarge. Lançada em jun/2005. (18 meses?) 1200 
desenvolvedores.



  

Próxima: 4.0

Testing atual. Prevista para dez/2006. 1500 
desenvolvedores.



  

Suporte/Atualizações



  

Filosofia de desenvolvimento

● Distribuição não-comercial
– Não é controlada por uma empresa
– Software in the Public Interest
– Comunidade de voluntários
– Estrutura organizada, líderes são eleitos

● Contrato social
– O Debian continuará sendo livre
– Relatórios de bugs/falhas de segurança
– Contribuir com a comunidade de software 

livre



  

Filosofia de desenvolvimento

● Debian Free Software Guidelines
– Define que softwares são considerados livres
– Apenas pacotes compatíveis com a DFSG são 

aceitos no repositório principal

● Pacotes são divididos em 3 distribuições:
– Stable (estável), Testing (teste), Unstable 

(instável)
– Pacotes novos entram na Unstable e vão 

sendo “promovidos” até a Stable
– Quando uma nova versão é lançada, a 

Testing atual se torna a nova Stable



  

Distribuições: Stable

● Versão final, sem bugs ou problemas de 
segurança

● Não recebe novos programas, apenas 
atualizações de segurança

● Ideal para servidores
– Extremamente estável
– Sem bugs exploitáveis conhecidos
– Possui um repositório com atualizações de 

segurança (mantido constantemente)



  

Distribuições: Testing

● Pacotes que estão sendo testados para 
poderem entrar na Stable

● Pacotes na Testing costumam ter versões 
mais atuais que as da Stable atual

● Pacotes podem apresentar conflitos e 
instabilidades

● Muitos usuários usam desktops Debian 
com esta distribuição
– Também possui um repositório de segurança



  

Distribuições: Unstable

● Pacotes com as versões mais recentes 
dos programas; muitos recém-
empacotados

● Instabilidades e conflitos de dependência 
são muito mais comuns

● Não possui repositório de segurança



  

Por que usar Debian?

● Foco em estabilidade, não em novidade
● Não está sob controle de interesses 

comerciais
● Atualização simples / automatizada

– Melhor gerenciador de pacotes
– Sistema bem integrado e de fácil 

manutenção
– Quantidade de pacotes prontos

● Toneladas de documentação
– Dezenas de listas de discussão oficiais



  

Por que não usar Debian?

● Foco em estabilidade, não em novidade
– Historicamente, a Stable tende a ter 

programas um pouco antigos demais
● Mudanças recentes devem resolver isto
● Backports, testing

● Configuração/estrutura um pouco 
diferente
– Mas o mesmo pode ser dito sobre qualquer 

outra distro



  

Fontes

● http://www.debian.org
● Software in the Public Interest: 

http://www.spi-inc.org/
● Listas de discussão: http://lists.debian.org 

– debian-user-portuguese
– debian-announce
– debian-security-announce

● http://www.aboutdebian.com 
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