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O que é GoboLinux?

Distribuição Linux alternativa

Objetiva aprimorar arquitetura e funcionamento do 
sistema sem medo de trilhar caminhos diferentes 
dos adotados pela maioria

A principal destas diferenças é a estrutura de 
diretórios

Totalmente diferente dos Linux convencionais

Mantendo compatibilidade



Dispensa a necessidade de gerenciador de pacotes 
(rpm, dpkg, ...)

Cada programa possui um diretório próprio

Facilita desinstalação

Cada versão possui um subdiretório

Versões simultâneas de bibliotecas

Diretórios contendo links agrupam arquivos por 
categoria

Executáveis, biblioteca, headers, ...

 Estrutura de diretórios do 
GoboLinux



Diretório /Programs



Diretório /System



Características do GoboLinux

Manutenção do sistema realizada através de scripts

Gerenciamento simples de pacotes

Facilita e organiza a compilação de programas

CD de instalação bootável

Sistema próprio de scripts de boot

GoboHide permite ocultar links de compatibilidade



Histórico do GoboLinux



O início de tudo

Como organizar programas compilados em um 
sistema:

Sem permissão de acessar /usr?

Com gerenciador de pacotes baseado em banco de 
dados?

Solução simples:

Cada programa é compilado em um diretório separado

Variáveis de ambientes (LD_LIBRARY_PATH, PATH) 
são atualizadas a cada nova instalação



Problema: número de programas compilados 
aumenta, ajuste das variáveis de ambiente não é 
escalável

Solução: criar diretórios que centralizem links para 
cada categoria de arquivos

Inicialmente:

/Binaries

/Libraries

/Headers

O início de tudo



Avançando a idéia: LodeLinux

Simples scripts bash passam a ganhar 
funcionalidade

Processo de compilação passa a ser automatizado

Sistema baseado em pacotes é gradualmente 
"evoluído" para a hierarquia alternativa

Organização dos diretórios desperta interesse

Idéia: utilizar a mesma estrutura para possibilitar 
troca de material compilado



Mudança de direção

ReiserFS tem papel importante no projeto

Partição com o sistema "semi-evoluído" é perdida

Dados e scripts são recuperados

Decisão: criar um sistema puramente compilado 
utilizando a nova hierarquia de diretórios



Compilando o novo sistema

Dúvidas:

O que compilar?

Em que ordem?

Linux From Scratch viabilizou a tarefa

Dois dias de compilações e decisões de design

Estrutura ganha traços definitivos

Sistema base rodando: nasce o o novo sistema

Sistema inteiro é copiado para outra máquina



Expansão de idéias

Deadline do WSL2002 estava próximo

Artigo "Uma nova proposta para a árvore de 
diretórios UNIX" é redigido

Hierarquia de diretórios recebe o nome de 
GoboLinux

Artigo é publicado no WSL e estrutura de diretórios 
é apresentada também no FSL

Sistema ganha adeptos entre próprios colegas



O GoboLinux progride

GoboLinux passa a ser uma distribuição

Processo de instalação evolui

CD de instalação bootável

Projeto se estabelece:

Site para o projeto

Lista de discussão

Domínio GoboLinux.org



Projeto global

Usuário espanhol instala o GoboLinux e assina lista 
de discussão relatando processo

Discussões na lista passam a ser em inglês

Projetos que defendem a utilização de hierarquias 
alternativa começam a aparecer

Discussões sobre o assunto aumenta



Um divisor de águas

Artigo que descreve uma "distribuição perfeita" é discutido no 
Slashdot



Um divisor de águas

Uma das principais características defendidas: uma 
estrutura de diretórios similar à do GoboLinux

Artigo gera bastante discussão, apesar de apenas 
descrever idéias abstratas



A decisão:

"Está na hora de aparecer"

Preparação da versão 006 é agilizada

Features são implementadas

Bateria de testes leva a geração de "release 
candidates" diários



Sexta-feira, é chegado o 
momento

Versão 006 está pronta

Artigo sobre o GoboLinux é redigido e submetido 
ao site Kuro5hin

Preparando-se para o tráfego: mirrors

Email são enviados para mirrors conhecidos, mas sem 
resposta

Servidor da Unisinos é disponibilizado, mas problemas 
na cópia postergam a tarefa para segunda



Começa a divulgação

Artigo é aceito, e aparece na front-page do 
Kuro5hin

Acessos ao gobolinux.org chegam a 1600 em 
apenas um dia

Diversos sites passam a divulgar artigos ou 
comentários sobre o GoboLinux

Número de acessos cresce gradativamente





O dia seguinte

A tarde acessos disparam

Motivo: Slashdot divulga o GoboLinux

Mais de 10000 acessos em menos de 10 horas

Procura por mirrors, disponibilização de BitTorrent

Tráfego preocupa RNP, taxa é limitada













Tráfego do servidor



Passada a tempestade...

Novos usuários de diversas partes do mundo 
passam a cooperar com o projeto

Convite para integrar projeto social da Unisinos

Segue o trabalho

Preparando versão 007alpha



Um passeio pelo GoboLinux



Perspectivas

Evolução da distribuição

Build system

Outros projetos

Idéias...
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