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Halaman Utama

Halaman Utama
Selamat datang ke SlackDocs Wiki: Sumber utama anda untuk Slackware Linux documentation di
lamanan web.

Langkah Permulaan dengan Slackware
Link dibawah akan bermanfaat kepada para permula dengan Slackware Linux.
Slackware instalasi: Panduan proses keseluruhan menginstal dan mengkonﬁgurasi Slackware
Linux; bertulis kepada pengguna baru mahupun yang berpengalaman.
Mengkonﬁgurasi System Slackware Baru Anda; Langkah-langkah selepas instalasi.
The Slackware Linux Essentials Book: Sumber-sumber kepada mereka yang bertualang ke
Slackware (atau Linux pada umumnya) buat kali pertama. SlackBook asli bertempat di dalam
Slackware CDROM atau DVD, dan ianya boleh juga dibaca online: http://slackbook.org/beta/
FAQ: Lis-lis pertanyaan yang sering diajukan.

Slackware Linux Distribusi
Slackware: Gambaran singkat Slackware Linux; menjelaskan apa yang diharapkan dari sistem
Slackware Linux.
Cara Slackware: Menjelaskan prinsip-prinsip dan ﬁlosoﬁSlackware Linux.

Komunitas
Mendapatkan Terlibat: Mengelaskan berbagai cara Slackers(baik pengguna baru dan
berpengalaman) dapat memberikan kontribusi kepada komunitas Slackware.
Link dan pointer: situs lain di web yang menawarkan informasi terkait Slackware.
SlackDocs Wiki Tutorial: tutorial singkat tentang mengedit dan berkontribusi ke wiki SlackDocs.
HOWTOs: HOWTO artikel yang tidak dapat dikategorikan oleh apapun di atas.

Lebih Tentang Proyek SlackDocs
Wiki News adalah halaman di mana Anda mencari berita dari admin Wiki.
Jika Anda hanya ingin bicara tentang isi dari setiap halaman Wiki kami, atau jika Anda ingin
mengusulkan perbaikan halaman, Anda dapat menggunakan “diskusi” tab yang muncul di bagian
atas setiap halaman, dan meninggalkan pikiran Anda / komentar / ide sana. Atau, SlackDocs juga
memiliki mailing list yang dapat digunakan untuk diskusi dan brainstorming konten di
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http://lists.alienbase.nl/mailman/listinfo/slackdocs (kami memelihara discussion archives).
Jika Anda bersedia dan mampu berkontribusi ke wiki, silakan lihat daftar ini untuk ide-ide. Mungkin
Anda sudah memiliki ide untuk artikel baru!
Kami memahami bahwa Anda mungkin tidak yakin tentang keterampilan menulis Anda atau tidak
yakin tentang bagaimana memulai berkontribusi. Jika itu terjadi, kami mendorong Anda untuk
berlangganan ke mailing list dan meminta bantuan. Orang-orang dalam daftar itu pasti akan
menawarkan bantuan.
Jika Anda berpikir bahwa mailing list adalah sulit untuk digunakan, kami menulis petunjuk membantu
untuk Anda.
Kami menyimpan beberapa Statistik dari kegiatan di Wiki kami.
Jika Anda ingin tahu yang merupakan bagian dari tim yang menjaga situs terstruktur dan terfokus,
kunjungi kami di kontak page.

Internasionalisasi / Lokalisasi
Adakah Anda membaca artikel lebih nyaman dalam bahasa asli Anda? Klik sini untuk daftar kategori
bahasa yang tersedia dan informasi internasionalisasi lainnya.

Bantuan
Mencari Informasi di Wiki ini
Jika mencari informasi spesiﬁk, coba gunakan kotak pencarian di sebelah kiri.
Atau, gunakan “situs” Google ﬁtur pencarian dengan menambahkan “site:docs.slackware.com”
untuk mencari istilah.
Cara yang lebih mudah untuk mencari informasi dalam SlackDocs: Wiki adalah OpenSearch 1)
diaktifkan. Hal ini didukung oleh semua browser modern.
Berikut adalah cara untuk menambahkan pencarian SlackDocs ke Firefox (browser lain mungkin
menanganinya dengan cara yang sama):
buka wiki start page di browser
Klik panah kecil di sebelah kiri kolom pencarian Anda
pilih “Add SlackDocs”

Mengedit Wiki ini
Anda harus create account untuk mengedit wiki ini (bahkan jika Anda hanya ingin menulis sesuatu di
halaman “diskusi”). Setelah selesai, Anda bisa bermain-main di Playground atau pengguna sendiri
halaman Anda untuk membiasakan diri dengan Dokuwiki markup. Sintaks yang tersedia tercantum
dalamwiki:syntax di mana Anda juga akan menemukan pointer ke plugin yang telah diinstal,
menyediakan fungsionalitas tambahan.
1)

OpenSearch adalah standar untuk membuatnya mudah untuk mengintegrasikan pencarian website ke
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dalam browser Anda.
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