
ESQUEÇA O VELHO SUSE.
CONHEÇA O SLES lO
Versão beta do sistema operacional Linux da Novell vem cheia
de novidades e mostra forca para brigar pelo mercado corporativo

udo indica que tem havi-
do muita atividade em
torno do Linux em Utah

nos últimos tempos: o SLES (Suse
Linux Enterprise Server) 10, da
Novell, é uma distribuição total-
mente diferente do SLES 9. A jul-
gar pela versão de preview testada,
a Novell parece ter planos de se-
guir os passos da Apple. Do pri-
meiro boot do CD de instalação ao
boot real de um servidor instalado,
fica claro que o layout e o design
da interface pegam carona no Mac
OS X, e o fazem bem.

Também há muitas mudanças
nos bastidores. O instalador ainda
é baseado em YaST (Yet Another
Setup Tool), mas a aparência e o
funcionamento estão mais fluidos
e o código de detecção de hardwa-
re inicial foi aprimorado, tornando
o instalador GUI disponível em
mais combinações de hardware.

Várias opções de instalação-pa-
drão também foram alteradas. A
desktop default agora é Gnome ao
invés de KDE. A aquisição da Xi-
mian e Ximian Desktop pela No-
vell finalmente deixou de lado o
KDE, o que, certamente, será mo-

tivo de discórdia entre usuários li-
nha-dura dos sistemas Suse. Um
firewall totalmente configurado
agora é padrão, o que não aconte-
cia em SLES 9.

A instalação revelou também
um sistema de gerenciamento de
pacote muito aprimorado e um
mecanismo de atualização online
que é menos sujeito a gerar uma
enxurrada de problemas. Há, no
entanto, alguns erros inexplicá-
veis durante a simples instalação
do SLES 10, mais especificamen-
te no recurso de clonagem auto-
mática doYaST2 -- talvez esse se-
ja um problema da versão de pré-
lançamento.

Nitidamente o SLES 10 tem o
toque da Novell. O sistema vem
com o Novell AppArmor, que é a
resposta da empresa ao Red Hat
Enterprise SELinux. AppArmor e
SELinux funcionam de maneira
similar - fornecem um recurso do
sistema que é configurado com li-
mites conhecidos ao redor de
aplicações e serviços individuais,
como Apache e Samba, e impe-
dem que estas aplicações"pisem"
fora de espaço seguro conhecido.
Isso reduz enormemente o risco
de que falhas em aplicações indi-
viduais interfiram livremente no
sistema operacional.

Embora ambos usem a interfa-
ce Linux Security Module, que
fornece os hooks necessários pa-
ra abordar segurança da aplicação
no nível do kernel, a diferença
maior está nas ferramentas de ge-
renciamento. O SELinux é muito
completo, mas difícil de gerenciar



devido às ferramentas front-end
limitadas. O AppArmor, porém,
traz uma bem-cuidada interface
GUI integrada aYaST para aliviar
a carga do administrador e forne-
cer relatórios sobre o comporta-
mento da aplicação.

Outro aspecto importante do
SLES 10 é o pacote de virtualiza-
ção XEN 3.0. Assim como a Red
Hat estreou a integração com o
XEN no Fedora Core 5, o SLES 10
adotou-a no lado da produção,
oferecendo não só um servidor Li-
nux completo, mas também a ca-
pacidade de hospedar servidores
virtuais via XEN. Uma instalação
básica de SLES 10 oferece ambos
os kernels na hora do boot.

Todos os pacotes de servidor
SLES foram reformulados na Ver-
são 10, recebendo importantes
melhorias em relação às encon-
tradas na versão SLES 9.0 Apache
vem na versão 2.Z junto com os
serviços de e-mail Cyrus IMAP.
MySQL 5.0, FbstgreSQL v8.1 e
PHP 5.1 também estão lá. No front-
end, Gnome vem na versão 2.12 e
KDE está na versão 3.5.1.

Por falar em front-end, a área
de trabalho padrão não poderia
ter mudado mais. Fora alterações
óbvias decorrentes da migração
de KDE para Gnome, o layout da
área de trabalho também está in-
teiramente diferente. Foi-se o me-
nu de aplicações com o"N verme-
lho" e praticamente todo a desor-
dem da barra de tarefas do SLES
9. Agora o menu "Computer" na
parte inferior esquerda é o único
presente, funcionando de modo
muito semelhante ao menu "Ini-
ciar" do Windows XP.

Os sistemas Linux da Suse sem-
pre tiveram muito mais aceitação
no mercado europeu do que nos
Estados Unidos. A meta da Novell
é aumentar a base norte-america-
na e ao mesmo tempo conservar a
base européia existente. Algumas
mudanças em SLES 10 certamen-
te vão contribuir para a primeira
parte do objetivo, mas podem afe-
tar a segunda. Ainda é um grande
desafio para a Novell, mas o SLES
10 parece ser um tiro sólido e opor-
tuno no alvo de reduzir os ganhos
corporativos da Red Hat. (Tradução
de NetworkWorld/EUA)
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