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Notícias dos administradores do site
Carta do Projeto
Conhecimento é poder. Poder disperso e sem foco é inútil. Para dizer claramente, a visão e o objetivo
ﬁnal do Projeto de Documentação do Slackware Linux é tornar-se o principal recurso mundial para
todas as informações relacionadas com o Slackware. Esta é uma meta ambiciosa, de fato. No entanto,
há conﬁança de que venerável Slackware Linux, a mais antiga distribuição do GNU/Linux mantida
ativamente, tem a base de usuários para alcançar esse objetivo. Você está convidado a juntar-se e
ser um parceiro nessa empreitada.
Quem pode ajudar? Qualquer pessoa pode, a partir de seu tio Ed, que mexe com o Slackware em seu
laptop antigo para gurus do Linux com conjuntos de desenvolvimento de competências de nível.
Todos são bem-vindos. Todos podem contribuir com algo de valor para este projeto. Um recurso wiki
como este vive da comunidade. Você viu por si mesmos o que as comunidades dos sistemas GNU /
Linux e Open Source têm feito no passado e ainda estão fazendo hoje. Trabalhando em conjunto, o
potencial de sucesso é muito maior.
Este projeto terá submissões de artigos que correm toda a gama de conhecimento Slackware. Haverá
a necessidade de importantes artigos técnicos sobre o controle de hardware, aplicativos de software,
implementações do Slackware Linux em empresas e administração do sistema de computação
pessoal, etc. Também será necessário que a cada dia, Slacker escrevam sobre temas que vão desde
tutoriais simples à soluções complicadas.
Artigos submetidos, como com a maioria dos recursos do tipo wiki, serão revisados. As correções
podem ser necessários, alterações adicionadas, e assim por diante. Nenhum artigo deve ser
considerado sem importância. Se ele tem relevância para o Slackware Linux e vai ajudar alguém em
algum lugar para melhor utilizar este sistema operacional, então é um artigo de valor. O que está
sendo feito aqui está sendo feito para os outros. Este é um arquivo de conhecimento que está sendo
construído para o futuro. Sua participação será a argamassa que mantém os tijolos no lugar.
A ﬁm de cumprir as metas do projeto, um toque pessoal e a presença de um forte espírito de
cooperação serão necessários. As regras aqui são simples. Seja gentil e atencioso em suas relações
com os outros. Este projeto não é sobre indivíduos. É sobre uma comunidade que partilha e trabalhar
em conjunto para um objetivo. O seu ego não vai ser uma parte do Projeto de Documentação do
Slackware Linux. Por favor, deixe-o no armário, da porta da frente antes de entrar.
Este é o nosso contrato com os outros e com o futuro.

A escolha do software
Este Wiki é criado com o software DokuWiki. Esta escolha foi feita pelo fundador do projeto, Alien BOB
. Basicamente, quando a criação de um wiki há duas opções: MediaWiki e DokuWiki. Alien BOB tem
uma vasta experiência com ambos - utiliza o DokuWiki para sua própria base de conhecimento
Slackware e utiliza o MediaWiki para Base de Conhecimento para o serviço de assistência ao cliente
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de que ele é o Teamleader.
A escolha para DokuWiki foi feita por várias razões; sua sintaxe torna mais adequada para escrever
documentação em oposição ao MediaWiki, que é mais de uso geral. Além disso, DokuWiki é autosuﬁciente em um único diretório e não necessita de um banco de dados SQL, o que o torna altamente
portátil (a intenção é fazer um “diário instantâneo” disponível para download uma vez que a fundação
Wiki é completa). O DokuWiki também permite o uso de listas de controle de acesso - uma medida de
controle de qualidade, que serão implementadas após a formação de uma equipe adequada de
editores (aqueles que vão ser responsáveis por ter alta qualidade de textos, enquanto os autores, são
responsáveis pelo conteúdo técnico).
A funcionalidade do Wiki foi prorrogada com plugins diversos, que você vai encontrar listados na
parte inferior da página. Você pode seguir os links para os plugins, se você quiser saber o que eles
podem fazer ao escrever um artigo.

Logo
Logo utilizado no momento, foi criado pelo asteróide que tem mais alguns exemplos de logos
agradáveis em sua própria página de usuário. Os administradores pediram (e receberam a permissão)
de Patrick Volkerding para usar essas modiﬁcações do logo original do Slackware aqui no Wiki.

Barra Lateral
À esquerda da página você vai encontrar uma barra lateral com várias caixas que podem ser editadas
(pelos administradores). Somente a “caixa de ferramentas” faz parte do template monobook do wiki,
e não pode ser modiﬁcada. Mais especiﬁcamente, modiﬁcar o conteúdo da caixa de ferramentas
diﬁcultar futuros upgrades. Se você tem sugestões sobre as entradas que devem ser constar em uma
dessas caixas, dconte-nos (use a página de discussão ).
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