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O “jeito Debian” - Debian way

Conselhos para novos usuários

● Debian é um sistema robusto e confiável
● O “jeito Debian” é o melhor caminho para novos usuários
●  Usuários experientes sabem lidar com as consequências



  

As consequências podem não ser 
imediatas

Se dermos sorte, os erros vão aparecer antes
de modificarmos o sistema.



  

Repositório centralizado

● Repositório centralizado com milhares de pacotes
● Baixar programas em sites aleatórios não é o melhor 

hábito
● Permaneça, o máximo possível, no repositório oficial do 

Debian



  

Não faça um FrankenDebian

Ramos (branches) do Debian:

● Stable – atual Buster
● Testing – atual Bullseye

● Unstable – Sid



  

Não faça um FrankenDebian

Não combine branches diferentes

Você pode ter, como resultado, um sistema que
não é nem Stable, nem Testing, mas 

uma mistura quebrada dos dois (ou mais).



  

Não faça um FrankenDebian

Repositórios que podem criar um FrankenDebian se 
misturados ao Stable:

● Debian Testing
● Debian Unstable

● Ubuntu, Mint e outros derivados
● Ubuntu PPA



  

Não use scripts do fabricante da GPU

Os drivers livres dão conta de grande parte dos usuários.

Não baixe os scripts do site do fabricante.
Se você precisar, existem pacotes para isso

Na seção non-free.



  

Não use scripts do fabricante da GPU

Para não precisar reinstalar drivers a cada atualização de 
kernel:

$ nvidia-detect

Para placas AMD, vou ver os comentários de vocês :)



  

Não use scripts do fabricante da GPU

Incluindo as 
seções
contrib e non-free

software-
properties-gtk



  

Não use scripts do fabricante da GPU



  

Não use scripts do fabricante da GPU



  

Não use scripts do fabricante da GPU



  

Não use scripts do fabricante da GPU



  

Não use scripts do fabricante da GPU

Placas ATI/AMD

Placas híbridas Intel + nVidia

Placas híbridas Intel + AMD



  

Você precisa da última versão de tudo?

● Robustez e estabilidade
● Pacotes bem testados antes do lançamento

● Não estar na última versão não significa inseguro ou 
inútil

“Isso não tem fim” - Antonio Terceiro (+- aos 24 minutos)
Mitos e verdades sobre Ruby no Debian - 

https://youtu.be/-zHvta8S0Aw

https://youtu.be/-zHvta8S0Aw


  

Você precisa da última versão de tudo?

Tenha em mente:

● Pacotes do Debian recebem atualizações de segurança.
● Se for preciso, recebem novas funcionalidades.

● Não faz tanto sentido comparar com a versão do 
upstream.

● A nova versão do programa pode ter novos bugs.
● Debian Security não dá suporte a pacotes externos ao 

Debian



  

‘make install’ pode causar conflitos

● É mais fácil compilar programas do que removê-los 
depois

● Softwares compilados não são gerenciados pelo APT
● Precisamos gerenciar atualizações manualmente
● Os arquivos nem sempre são gravados nos locais 

adequados
● Podem substituir programas e bibliotecas importantes



  

Não siga maus conselhos

● Tem bastante na internet
● Dê preferência à documentação do Debian ou do 

programa
● Procure recomendações na comunidade

● Evite tutoriais antigos
● Sempre vale a pena saber o que estamos executando



  



  

Não siga maus conselhos



  



  

Não siga maus conselhos



  

RTFM Read The Fantastic Manuals

Documentação do Debian



  

RTFM Read The Fantastic Manuals



  

RTFM Read The Fantastic Manuals

Manual do administrador Debian

# apt install debian-handbook



  

RTFM Read The Fantastic Manuals

Em português:

EPUB e MOBI: 
https://debian-handbook.info/get/now/

Com o pacote Debian, no navegador
file:///usr/share/doc/debian-handbook/html/pt-BR
/index.html

https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handboo
k

https://debian-handbook.info/get/now/
../../../../../usr/share/doc/debian-handbook/html/pt-BR/index.html
../../../../../usr/share/doc/debian-handbook/html/pt-BR/index.html
https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook
https://salsa.debian.org/hertzog/debian-handbook


  

RTFM Read The Fantastic Manuals

● Comando apropos
● Comando man

● Documentação dos programas upstream
● /usr/share/doc/pacote



  

Remova softwares com cuidado

Alguns programas podem depender do pacote.
Leia a lista do que será removido.

Se tiver dúvidas sobre algum pacote a ser 
removido, leia a descrição do pacote.

Acostume-se a ler as mensagens.



  

Remova softwares com cuidado



  

Remova softwares com cuidado



  

Remova softwares com cuidado



  

Leia a descrição do pacote antes de 
instalar

Existem muitos programas que fazem coisas 
parecidas.

Ler a descrição ajuda a decidir sobre quais 
programas

vamos instalar no sistema.



  

Leia a descrição do pacote antes de 
instalar



  

Leia a descrição do pacote antes de 
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Leia a descrição do pacote antes de 
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instalar



  

Leia a descrição do pacote antes de 
instalar



  

Leia a descrição do pacote antes de 
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Leia a descrição do pacote antes de 
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Leia a descrição do pacote antes de 
instalar



  

Anote

● Pacotes que você instala no sistema
● Alterações em arquivos de configuração
● Comandos úteis que forem aparecendo

● Como você fez para solucionar um problema
● Etc.



  

Algumas formas de obter
softwares mais recentes

no Debian Stable



  

Softwares mais recentes no Debian 
Stable

Debian Backports

https://packages.debian.org/buster-backports/

https://packages.debian.org/buster-backports/


  

Softwares mais recentes no Debian 
Stable



  

Softwares mais recentes no Debian 
Stable



  

Softwares mais recentes no Debian 
Stable



  

Softwares mais recentes no Debian 
Stable



  

Softwares mais recentes no Debian 
Stable

Compilação de código-fonte

● Se possível, faça na sua $HOME com seu usuário
● Saiba como usar os comandos para tais 

configurações
● Se quiser que o software fique disponível para 
outros usuários, tente fazer na /usr/local e não 

na /usr



  

Softwares mais recentes no Debian 
Stable



  

Softwares mais recentes no Debian 
Stable



  

Softwares mais recentes no Debian 
Stable



  

Softwares mais recentes no Debian 
Stable

Chroot, containers e máquinas virtuais

● Schroot
● LXC

● Docker
● systemd-container

● libvirt e kvm
● virt-manager

● GNOME Boxes



  

Softwares mais recentes no Debian 
Stable

systemd-container

$ sudo systemd-nspawn -b -D /jaula-sid
Faz um boot na jaula com o systemd (PID 1)

$ machinectl
Lista containers

$ sudo machinectl poweroff jaula-sid
Desliga o container



  

Softwares mais recentes no Debian 
Stable



  

Softwares mais recentes no Debian 
Stable



  

Softwares mais recentes no Debian 
Stable



  

Softwares mais recentes no Debian 
Stable



  

Softwares mais recentes no Debian 
Stable

Flatpak

Snap

Appimage



  

Saiba usar e aproveite a ajuda dos 
colegas

● Pesquise um pouco antes de pedir ajuda
● Dê detalhes, muitos detalhes

● Não se chateie quando lhe mandarem um link para 
documentação

● Se você consegue ajudar, já está convidado a ajudar



  

Saiba usar e aproveite a ajuda dos 
colegas

Nos canais de mensagens instantâneas

● Não aperte enter a cada palavra digitada
● Nem sempre as respostas são imediatas

● Use o https://paste.debian.net/ 
● Veja a palestra do Kretcheu:

Como obter ajuda de forma eficiente no Debian - 
https://youtu.be/D5fipnSQ9P0

https://paste.debian.net/
https://youtu.be/D5fipnSQ9P0


  

Obrigado! :)

#FiqueEmCasaUseDebian

leandroramos@debxp.org                                                                      
Telegram: @leandroramos

mailto:leandroramos@debxp.org
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