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Miguel Rosa (MacgyverPT)
Hello! My name is Miguel Rosa, aka MacgyverPT on internet or videogames. I'm portuguese, and I
start using Slackware few months ago, installed ﬁrst on my desktop, than on my laptop and even on
my Raspberry Pi.
Since then, I became more interested in this distribution, philosophy and decided to stop being a
mere user and start contributing to the Slackware project.
How I contribute to Slackware and GNU/Linux:
Unoﬃcial Slackware wiki translator (to portuguese)
Starting create an Youtube channel
Try to be a Mobile developer

My hobbies
I have been using computers since 1997, and ﬁrst try to install GNU/Linux was in 2003 with Mandrake
9.x (don't remember which version). Slackware came to my life in 2011 with 13.37 version and since
then, I learn a lot about this Operating System and GNU/Linux.
Nowadays, I continue using Slackware and I'm try to be a mobile Developer (or trying to be a good
one)
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Description
Artigos HOWTO - Bancos de Dados Esta seção contém
artigos para orientar os usuários a conﬁgurar e manter
vários sistemas de banco de dados em sistemas
baseado…
at - Agendamento de Tarefas at é uma ferramenta de
agendamento de tarefas que permite que tarefas
sejam executadas no seu sistema. O batch é como at,
mas execu…
binfmt_misc O termo binfmt_misc descreve uma
capacidade do kernel Linux que permite que formatos
de arquivos executáveis arbitrários sejam
reconhecidos e pas…
Conecte-se ao Microsoft SQL Server com ODBC e PHP
Microsoft SQL Server é um sistema de gerenciamento
de banco de dados relacional desenvolvido pela
Microsoft.…
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Criar e Instalar Pacotes com Sbopkg Sbopkg é uma
ferramenta de linha de comando e de GUI para
sincronizar com o SlackBuilds.org (“SBo”), uma
coleção de scripts…
Emulador Z80 Emulator no Slackware As informações
a seguir irão ajudá-lo a fazer o MYZ80 do Simeon Cran
rodar no Slackware 14 no DOSBox. Preparação: 1.
Local…
HOWTO articles - Software Esta seção contém artigos
de tutoriais para software que não se enquadram nas
seguintes categorias: * Administração Slackware * …
Instalar Fontes COMO ROOT: * Copie seus arquivos de
fonte (.ttf and/or .otf) para seus respectivos diretórios:
/usr/share/fonts/TTF /usr/share/fonts/OTF …
Instalar MySQL no Slackware Instalar MySQL Instale o
MySQL dos discos oﬁciais do Slackware ou use
slackpkg. Se você realizou uma instalação completa
do Slack…
Instale o MariaDB no Slackware MariaDB é o substituto
para o MySQL. Instalar MariaDB Instale o MariaDB a
partir dos discos oﬁciais do Slackware ou usando sl…
Java no Slackware Oracle Java Devido a mudanças
recentes no licenciamento Java da Oracle, o Slackware
ou qualquer outra distribuição não tem mais
permissão pa…
Opera O navegador da Opera Software é um aplicativo
altamente caracterizado: navegador da Web, cliente
de email, leitor de RSS, cliente de torrent ... Ele
pode…
Os números da arquitetura ARM Se você quiser saber
qual é o Número de Arquitetura da Máquina correto
para o seu dispositivo, você pode querer dar uma
olhada a…
PostgreSQL PostgreSQL, ou Postgres, é um sistema de
gerenciamento de banco de dados objeto-relacional
(ORDBMS) com ênfase na extensibilidade e na
conformidade …
Slackware ARM - Perguntas Frequentes A maioria das
perguntas são adicionadas aqui surgem de questões
colocadas no fórum do Slackware ARM. Hardware P: O
ARM d…
Slackware ARM current Esta é a árvore de
desenvolvimento do Slackware. Não é um lançamento,
nem um lançamento contínuo - embora todos os
esforços sejam feitos …
Slackware ARM no Raspberry Pi 3 O Raspberry Pi 3
tem um SoC Broadcom BCM2837 que incorpora um
CPU ARMv8 Cortex-A53 quad-core [64 bit] a 1.2GHz e
um GPU VideoCo…
Slackware Network Install no Raspberry Pi 3
Introdução Esta é uma versão abreviada do guia de
instalação do SARPi (<http://sarpi.co.uk/>) que lida
com o caso …
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Tornando mais fácil para o u-boot encontrar uImage e
uinitrd Eu costumo mexer com o teste de imagens de
raiz, kernels e initrd em meus sistemas baseados em
kir…
Tutoriais - Emuladores Os usuários do Linux
frequentemente cresceram usando outros Sistemas
Operacionais e jogando em Consoles. Depois de
mudar para um deskt…
vms Um exemplo de uso de vms para criar e gerenciar
uma máquina virtual qemu. Instalação Você precisa
instalar vde2, tigervnc e qemu primeiro. Pegue o
pacot…
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