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Benvingut l'Slackware Documentation
Project
El nostre objectiu és convertir-nos en la teua font principal de documentació d'Slackware Linux a la
web.

Iniciant-se en Slackware
•
Instal·lació de Slackware: una guia a través de
tot el procés d'instal·lació i conﬁguració
d'Slackware Linux; escrita tant per a usuaris
nous com experimentats.
•
Conﬁgura el teu nou Sistema Slackware; què fer
una vegada que la instal·lació s'ha completat.
•
Involucrant-se: descriu vàries maneres en que
els Slackers (tant usuaris nous com
experimentats) poden contribuir amb la
comunitat Slackware.
•
Slackware Live Edition: si vostè vol provar una
Live Edition d'Slackware abans de
comprometre'l amb el seu disc dur.
•
Enllaços i vincles: altres llocs al web que
ofereixen informació relacionada amb
Slackware.

La Slackware Linux
Distribution
•
Slackware: una breu perspectiva general
d'Slackware Linux; descriu què esperar d'un
sistema Slackware Linux.
•
The Slackware Way: descriu els principis i
ﬁlosoﬁa d'Slackware Linux.
•
The Slackware Linux Essentials Book: un valuós
recurs per a aquells que s'aventuren en
Slackware (o Linux en general) per primera
vegada. L'Slackbook original el pots trobar al teu
CDROM/DVD d'Slackware, i també pot llegir-se
en línia: http://slackbook.org/beta/
•
FAQ: una llista de preguntes típiques i frequents.
•
README's: descripció de la documentació
disponible al directori arrel del DVD d'Slackware.

Llig un COM

Esciu un COM

•
Col·lecció de COMs de SlackDocs (248 pages),
contribucions de la comunitat Slackware.
•
Actualitzacions recents de pàgines:
⚬
runit
⚬
sound_problems_on_slackware Add caveat to
not apply alsa ﬁxes to pulse-based systems
⚬
qemu_support_in_slackware_arm [Qemu Support
in Slackware ARM]
⚬
openrc sysconfdir has been changed to
/etc/openrc
⚬
systemupgrade [System Upgrade using
SlackPkg]

•
Tutorial del Wiki SlackDocs: un breu manual
sobre la edició i contribució al wiki Slackdocs.
•
Translation Guidelines: com manejar les
traduccions d'articles existents així com de
quina manera crear nous articles en la teua
pròpia llengua.
•
Guia d'Estil una poques normes bàsiques s'han
de tindre en ment quan s'editen pàgines en
aquest Wiki.
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Més sobre el Projecte SlackDocs
Si tu només vols parlar sobre el contingut
d'alguna de les nostres pàgines Wiki, o si vols
proposar millores a la pàgina, pots utilitzar la
pestanya “discussion” que apareix a la part de
dalt de totes les pàgines, i deixar ahí els teus
pensaments/comentaris/idees. Alternativament,
SlackDocs també té una llista de correu que pot
ser utilitzada per a discussions de contingut i
pluja d'idees a
https://lists.alienbase.nl/mailman/listinfo/slackdo
cs (nosaltres conservem els arxius de
discussion).
Si estas interessat i ets capaç de contribuir al
wiki, per favor busca idees en esta llista. Potser
ja tens una idea per a un nou article!
Entenem que potser no estas segur de les teues
habilitats d'escriptura o et sents insegur sobre
com començar a contribuir. Si eixe és el cas,
t'animem a subscriure't a la llista de correu i
demanar ajuda. La gent en eixa llista t'oferirà
assistència.
Si tu penses que una llista de correu és difícil
d'utilitzar, hem escrit unes instruccions d'ajuda
per a tu.

* La pàgina de Notícies del Wiki és on es
busquen notícies dels administradors del Wiki.
•
Nosaltres mantenim algunes estadístiques de
l'activitat en el nostre Wiki.
•
Si vols saber qui forma part de l'equip que
manté este lloc estructurat i enfocat, visite la
nostra pàgina de contacte.

Ajuda
Cerca en este Wiki

Edita Aquest Wiki

•
Si busques informació especíﬁca, prova a
utilitzar la caixa de cerca de l'esquerra.
•
Alternativament, utilitza la característica de
cerca del “lloc” de Google afegint-li
“site:docs.slackware.com” als termes de cerca.
•
Una manera encara més fàcil de buscar
informació en SlackDocs: el Wiki té habilitat
l'OpenSearch 1). Açò està suportat per tots els
navegadors moderns.
Així és com s'aﬁg la cerca a SlackDocs a Firefox
(altres navegadors probablement ho manegen
de manera similar):
⚬
vés a wiki start page amb el navegador
⚬
clica la ﬂetxa xicoteta a l'esquerra del teu camp
de cerca
⚬
tria “Aﬁg SlackDocs”

Has de crear un compte per a editar aquest wiki.
Amb la intenció de lluitar contra l'spam, el teu
nou compte no estarà habilitat per a editar este
Wiki immediatament. Un dels administradors del
Wiki l'haurà d'habilitar primer, el que
normalment no tarda molt.
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Internacionalització / Localització
Et sents més còmode llegint articles en la teua llengua natal? Clica ací per a una llista de categories
de llengües disponibles i altra informació d'internacionalització. O selecciona la teua llengua
directament a la llista desplegable a la barra lateral de l'esquerra
1)

OpenSearch és un estàndard per a fer més fàcil la integració de la cerca d'un lloc web dins del teu
navegador.
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