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Η Εγκατάσταση του Slackware

Work in progress (groovetech)

Η Εγκατάσταση του Slackware
Η εγκατάσταση του Slackware είναι λίγο πιο απλοϊκή από αυτή των υπόλοιπων linux διανομών και
είναι παρόμοια με αυτή των BSD λειτουργικών συστημάτων. Αν είστε εξοικιωμένοι με αυτά τα
τελευταία λειτουργικά, τότε θα πρέπει να αισθανθείτε σαν στο σπίτι σας. Αν δεν έχετε
ξαναεγκαταστήσει το Slackware ή δεν έχετε χρησιμοποιήσει κάποιο λειτουργικό σύστημα το οποίο
δεν χρησιμοποιεί γραφικό περιβάλλον, τότε μπορεί να νιώσετε λίγο κουρασμένοι στην αρχή. Μην
πανικοβληθείτε! Η εγκατάσταση είναι πολύ απλή μόλις την κατανοήσετε, και δουλεύει σε
οποιαδήποτε x86 πλατφόρμα.
Οι τελευταίες εκδόσεις του Slackware διανέμονται σε DVD ή CD, αλλά το Slackware μπορεί να
εγκατασταθεί με διάφορους άλλους τρόπους. Εμείς θα επικεντρωθούμε στην πιο συνηθισμένη μέθοδο
- εκκίνηση από ένα DVD - σε αυτό το άρθρο. Αν δεν έχετε ένα CD ή DVD drive, τότε καλό θα ήταν να
ρίξετε μία ματιά στα διάφορα README αρχεία μέσα στον κατάλογο usb-and-pxe-installers
στον αγαπημένο σας διαδικτυακό καθρέφτη του Slackware. Αυτό ο κατάλογος περιέχει τα
απαραίτητα αρχεία και τις οδηγίες για να κάνετε εκκίνηση το Slackware από ένα USB ﬂash ή από μία
κάρτα δικτύου η οποία υποστηρίζει PXE. Τα αρχεία αυτά είναι η καλύτερη πηγή πληροφοριών για
αυτές τις μεθόδους εκκίνησης.
Ξεκινώντας από την έκδοση 14.1, Οι ISO εικόνες τους Slackware (αυτές που είναι διαθέσιμες online
καθώς και αυτές που πωλούνται από το Slackware store) έχουν διαμορφωθεί ώστε να χρησιμοποιούν
isohybrid. Αυτό τις επιτρέπει να γραφτούν σε ένα USB stick το οποίο μπορεί να εκκινηθεί και να
χρησιμοποιηθεί ως πηγή εγκατάστασης.
Ένα HOWTO για να στήσετε έναν PXE boot server είναι διαθέσιμο σε αυτό το ξεχωριστό άρθρο: Out
of the box Slackware PXE Server

Εκκινώντας τον εγκαταστάτη
Η εκκίνηση του εγκαταστάτη είναι απλά η διαδικασία της εισόδου του Slackware CD μέσα σε ένα
οδηγό CD ή DVD και να κάνετε επανεκκίνηση το υπολογιστή σας. Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε
τις ρυθμίσεις των BIOS του υπολογιστή σας ώστε να κάνει εκκίνηση από τον οδηγό του DVD αντί για
εκκίνηση από τον σκληρό δίσκο τοποθετώντας πρώτα τον οδηγό DVD. Μερικοί υπολογιστές σας
δίνουν τη δυνατότητα να αλλάξετε τον τρόπο εκκίνησης πατώντας ένα συγκεκριμένο πλήκτρο κατά
τη στιγμή της εκκίνησης του υπολογιστή. Καθώς κάθε υπολογιστής είναι διαφορετικός, δεν μπορούμε
να δώσουμε ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα το κάνετε αυτό, αλλά η μέθοδος είναι
παρόμοια σχεδόν σε όλα τα μηχανήματα.
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