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Bem-vindo ao Projeto de Documentação do
Slackware
Nosso objetivo é ser a sua principal documentação para Slackware Linux na web.

Primeiros passos com o
Slackware
•
Instalação do Slackware: um guia para lhe
ajudar durante todo o processo de instalação e
conﬁguração do Slackware Linux; escrito para o
fácil entendimento tanto de usuários novatos
quanto usuários experientes.
•
Conﬁgure seu novo Slackware; como proceder
após o término da instalação.
•
Envolva-se: descreve as várias formas que os
Slackers (como são chamados os usuários novos
e avançados) podem contribuir para a
Comunidade Slackware.
•
Versão Live do Slackware: se você quiser testar
uma Edição Live do Slackware antes de instalar
no seu disco rígido.
•
Links and pointers: outras páginas da web que
oferecem informações relacionadas ao
Slackware.
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O Slackware Linux
•
Slackware: uma breve descrição do Slackware
Linux; descreve o que você deve esperar do
Slackware Linux.
•
O jeito Slackware: descreve os princípios e
ﬁlosoﬁa do Slackware Linux.
•
O Livro Essencial do Slackware Linux: um valioso
recurso para aqueles que estão se aventurando
no Slackware (ou no Linux em geral) pela
primeira vez. O SlackBook original pode ser
encontrado no seu CDROM ou DVD do
Slackware, e também pode ser lido on-line:
http://slackbook.org/beta/
•
FAQ: uma lista de perguntas frequentes.
•
README's: descrição da documentação
disponível no diretório raiz no DVD do Slackware
.
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Leia um HOWTO

Escreva um HOWTO

•
SlackDocs HOWTO Collection (217 pages),
contribua para a Comunidade Slackware.
•
Atualizações recentes de páginas (inglês):
⚬
wiﬁ_to_eth_bridge_routing Spelling, syntax,
layout
⚬
displaylink Refreshed the instructions for newer
releases. Also changed the layout slightly.
⚬
kernelbuilding add a link to a script which can
help automate kernel building
⚬
software_raid_troubleshoot_howto [Workarounds
for incorrect raid devices naming]
⚬
palemoon [Some prerequisites.]
•
Atualizações recentes de páginas (traduções):
⚬
raspberrypi3
⚬
pt-br Traduzido a seção [More About the
SlackDocs Project] e também parte do texto.
⚬
multilib [Slackware64 current]
⚬
raspberrypi
⚬
slackbuild_scripts [Création de scripts
SlackBuild]

•
Tutorial da Wiki SlackDocs: um tutorial curto
sobre como editar e contribuir com a wiki
SlackDocs.
•
Guia de Estilos para Tradução: como traduzir
artigos na wiki e também como criar novos
artigos no seu idioma (pt-BR).
•
Guia de Estilo algumas regras básicas devem ser
mantidas quando editar páginas nessa Wiki.
•
Você pode testar no Playground ou usar sua
página pessoal para se familiarizar com a
marcação Dokuwiki. A sintaxe disponível esta
listada em wiki:syntax onde também encontrará
informações de quais plugins estão instalados,
provendo funcionalidades adicionais.

Mais sobre o Projeto SlackDocs
Se você deseja apenas falar sobre o conteúdo de qualquer
página da nossa Wiki, ou se você deseja propor melhorias
para uma determinada página, você pode usar a aba
discussão“ que está presente no topo de todas as páginas
desse wiki, você poderá deixar seus comentários, ideias,
sugestões, críticas e reclamações como informação útil
para os editores. De forma alternativa o projeto SlaskDocs
também possui uma lista de discussão (no idioma Inglês)
que pode ser utilizada para a discussão de conteúdo,
localizada em
http://lists.alienbase.nl/mailman/listinfo/slackdocs (nós
mantemos os arquivos das discussões).
Se você tem interesse em contribuir para essa wiki, por
favor acesse essa lista para ter algumas ideias. Talvez
você já tenha uma ideia para um novo artigo!
Nós entendemos que você pode estar incerto sobre suas
habilidades de escrita ou sobre como começar a contribuir.
Se for esse o caso, nós o encorajamos a se inscrever na
lista de e-mails e pedir ajudar (de preferência em inglês).
As pessoas nessa lista certamente oferecerão ajuda.
Se você acha difícil usar a lista de e-mails, nós escrevemos
algumas instruções úteis para você.
https://docs.slackware.com/

•
A página Wiki News é onde você encontrará novidades dos
administradores da Wiki.
•
Nós mantemos algumas estatísticas das atividades na
nossa Wiki.
•
Você pode baixar um EPUB para ler oﬀ-line, tanto do
Livro Essencial do Slackware (beta) quanto da Wiki
completa (versão em inglês).
•
Se você quiser saber quem faz parte do time que mantém
o site estruturado e objetivo, visite nossa página de
contato.
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Ajuda
Procurar nessa Wiki

Edite essa Wiki

•
Se você estiver procurando por alguma
informação especíﬁca, tente utilizar a caixa de
busca no menu a esquerda.
•
De forma alternativa, utilize as funcionalidades
do Google adicionando ao ﬁnal do campo de
busca a linha ”site:docs.slackware.com“ como
termo para reﬁnar a pesquisa.
•
Uma forma fácil de buscar informações na
SlackDocs: a Wiki é utilizando o OpenSearch 1). O
OpenSearch é suportado por todos os
navegadores modernos.
Aqui está como adicionar a busca no SlackDocs
ao Firefox (outros navegadores provavelmente
tem uma forma similar):
⚬
abra a página inicial da wiki no navegador
⚬
clique na pequena seta na esquerda do seu
campo de pesquisa
⚬
escolha “Add SlackDocs”

Você deve criar uma conta para poder editar
esta Wiki. De forma a combater o spam, sua
nova conta não estará habilitada para editar
essa Wiki imediatamente. Um dos nossos
administradores terá que habilitá-la antes, e
normalmente não demora muito.
Envie um e-mail para slackdocs-admin se
você quiser solicitar uma conta. O
formulário de cadastro foi desabilitado por
causa dos ataques de spam!

Internacionalização / Localização
Você se sente mais confortável lendo artigos em seu idioma nativo? Clique aqui para ter acesso a
uma lista de idiomas disponíveis e outras informações relacionadas. Ou selecione seu idioma
diretamente na lista no menu a esquerda!
1)

OpenSearch é um padrão para facilitar a integração de pesquisas em sites no seu navegador.
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