
INSTALAÇÃO SLACKWARE 13



1 Instalação Slackware 13 no disco Rígido

Uma vez  colocado  o  CD ou  o  DVD do  Slackware  13  no  leitor  de  CD’s/DVD’s  e 
colocado a ordem de boot para o dispositivo de CD’s podemos então começar. O CD irá  
iniciar automaticamente mostrando a primeira tela onde poderá optar por iniciar o Slackware 
com  o  Kernel  disponibilizado  na  versão  13  do  Slackware  ou  poderá  usar  um  Kernel  
personalizado. Neste caso vamos pressionar a tecla Enter para iniciar o Kernel padrão.

Abaixo tem a lista completa (em inglês) dos Kernel’s que podemos usar ao iniciar pelo CD:

• adaptec.s – Supports most Adaptec SCSI and RAID controllers.
• ataraid.i – bare.i with support for ATA RAID chipsets.
• bare.i – The standard, generic IDE/ATAPI kernel.
• bareacpi.i – bare.i with support for ACPI.
• ibmmca.s – Supports old IBM Microchannel (PS/2) machines.
• jfs.s – bare.i with support for IBM’s JFS and AIC7xxx.
• old_cd.i – Supports very old CD drives.
• pportide.i – Supports parallel-port disks and CD drives.
• raid.s – Kernel with support for Compaq Smart Array, Mylex, DAC960, AcceleRAID, 

and eXtremeRAID controllers.
• sata.i – bare.i with support for various SATA controllers.
• scsi.s, scsi2.s, scsi3.s: Support various SCSI controllers.
• speakup.s – bare.i with Speakup speech and Adaptec AIC7xxx SCSI.
• xfs.s –  bare.i  with  support  for  SGI’s  XFS  and  Adaptec,  AIC7xxx  support.  *NO* 

ext2/ext3/reiserfs!



Depois do Kernel carregado devemos escolher o mapa de teclado a usar, como nós 
Brasileiros temos um mapa de teclado diferente dos Americanos devemos pressionar a tecla 
1 e  depois  escolher  o  mapa  correto.  O  mapa  correto  no  nosso  caso  (português)  é  o 
qwerty/br-abnt2.map.



Após a seleção do Mapa podemos testá-lo através do “Keyboard Test”,  podemos 
testar  todos  os  caracteres  do  teclado  para  nos  certificarmos  que  selecionamos o  mapa 
correto.  Para  guardar  as  alterações  e  continuar  digite  1  ou digite  2 para  cancelar  as 
alterações efetuadas e escolher um novo mapa de teclado.

Terminadas as pequenas modificações necessárias para uma boa instalação, começa 
então a instalação do Slackware 13 propriamente dita.

A instalação começará fazendo o login de “root” (Administrador) no sistema, login esse 
que vem por padrão. Faça o login (“root” e Enter) e prossiga.



Depois de ter efetuado o login será mostrado na tela um típico ambiente em  Shell 
onde terá acesso a coisas como o cfdisk, fdisk, e ferramentas de instalação. Usando essas 
ferramentas de instalação poderemos particionar o disco, configurar a rede, e/ou iniciar o 
script de instalação.

Partições
Para criarmos as partições para o nosso sistema iremos usar o cfdisk porque usa um 

interface “user-friendly” ao contrário do fdisk, o que facilita muito a vida aos Slackers novatos.
NOTA: As partições do disco é onde o sistema de ficheiros do Linux será criado e onde o  
Slackware será instalado. Regra geral, é recomendado o uso mínimo de duas partições. A 
partição root (/) e a partição Swap. Contudo é sempre bom criar um plano mais elaborado 
acerca das partições a usar (em caso de ser uma máquina Desktop ou Server). Por exemplo 
existem diretórios como o “/home” e o “/usr/local” que têm configurações comuns, ou seja, 
como  a  /home guarda  todos  os  dados  dos  utilizadores  e  o  /usr/local  as  aplicações 
instaladas localmente pelo administrador do sistema. Isto mostra que tendo quatro partições 
(/, Swap, /home e /usr/local) posso fazer a instalação do linux sobre a partição root (/) sem 
perder dados importantes pois estão nas outras partições.

Para entrar no cfdisk basta simplesmente escrever cfdisk na linha de comando para 
entrarmos.

Para  criar  uma  partição  navegue  com  as  setas  do  teclado  para  New,  pressione 
ENTER e selecione [Primary] se a partição que estiver a criar for a root e adicione a partição 
ao inicio do espaço livre selecionando [Beginning] , caso contrário escolha [Logical].

Vá criando as partições de acordo com o planeamento que fez, neste caso como só 
faremos duas partições, uma será a root (/) e a outra a Swap. Não existe um tamanho certo 
para a partição Swap, de maneira a que se aconselha a pôr sempre o dobro da memória 
RAM como tamanho da Swap.



Depois de ter criado todas as partições selecione a partição destinada a ser a Swap e 
navegue no menu até  [Type], selecione e escolha o tipo  82  que é o sistema de ficheiros 
utilizado nessa partição.

Defina a partição root  (neste caso a hda1)  como  [Bootable] através do menu de 
navegação do cfdisk.

Pode agora registar as partições no disco através do [Write], disponível no menu de 
navegação, confirme escrevendo yes.

Acabadas as partições vamos passar á instalação do sistema operativo propriamente 
dito, para isso saia do cfdisk através do [Quit].

Na linha de comandos digite Setup e entrará no menu de instalação do Slackware.

Poderá a partir daqui ler os tópicos de ajuda para instalação do Slackware em HELP 
mas pode passar logo para ADDSWAP caso não tenha problema com o KEYMAP (mapa do 
teclado) selecionado anteriormente.



O assistente irá detectar automaticamente a partição SWAP, o utilizador somente tem 
que confirmar.

Em seguida o assistente questionará se o utilizador pretende fazer um “Check-up” da 
partição SWAP criada a fim de encontrar possíveis blocos danificados. Como tal coisa não 
deverá acontecer, no tutorial vamos passar á frente respondendo negativamente, mas fica ao 
critério do utilizador  efetuar (..ou não) do “Check-up”.



Depois de tratada a partição SWAP o assistente mostrará uma janela da confirmação 
da partição SWAP.

No passo seguinte  o  assistente  irá  pedir  ao  utilizador  a  partição onde instalará  a 
partição  do  Linux  Root  (/).  O  próprio  assistente  mostrará  automaticamente  a  partição 
disponível,  pois  neste  caso  em  que  apenas  criamos  duas  partições  a  SWAP  já  foi 
configurada sobrando somente a hda1 destinada à Root (/).



Deverá aparecer uma janela onde será questionado acerca da vontade do utilizador 
em formatar ou não a partição. Poderá escolher  Format caso a partição não tenha sido 
formatada, caso contrário pode optar por não formatar. Caso deseja que a sua máquina seja  
o mais estável possível pode sempre formatar e procurar por blocos danificados de modo a 
que o seu sistema não falhe em nada. Por norma uso sempre a opção Format.

Agora  um  dos  passos  mais  importantes  da  instalação,  a  escolha  do  sistema  de 
arquivos  a  usar  na  nossa  máquina  Slackware.  Podemos  escolher  entre  6  sistemas  de 
ficheiros, os mais usados em Slackware são, o ext3, o ext4 e o ReiserFS.

Pessoalmente uso o ext4 no Slackware 13, mas a escolha pode ser influenciada pelo 
modo como irá gerir a sua máquina. Vamos então escolher o ext4.



A partição será formatada. 
Todas as partições estão agora adicionadas aos ficheiro /etc/fstab.

De seguida escolha a fonte de instalação do Slackware, normalmente será instalado 
através de um CD/DVD portanto vamos selecionar a opção 1.



Na  janela  seguinte  simplesmente  escolha  para  que  o  assistente  procure 
automaticamente pelo CD/DVD do Slackware, selecionando auto.

Antes que comece a instalação propriamente dita o utilizador terá que escolher séries 
de pacotes  para  instalar.  Se é  um utilizador  novato  e  pretende usar  o  Slackware  como 
Desktop sugiro que deixe tudo como está e seleccione OK. Caso pretenda o Slackware como 
máquina  servidor  então  aconselho  a  que  apenas  selecione  os  pacotes  A,  AP,  D,  L,  N.
Neste caso vou deixar todos os pacotes selecionados, exceto o KDEI.



Como estamos instalando o Slackware para uma máquina Desktop iremos selecionar 
a opção Full, se por acaso estiver pensando em instalar o Slackware como servidor, sugiro 
que use a opção Menu de maneira a selecionar apenas os pacotes de que vai necessitar 
para não sobrecarregar o servidor com pacotes desnecessários.

Agora espere que o Slackware termine a instalação de todos os pacotes.



Após  concluída  a  instalação  de  todos  os  pacotes  o  assistente  de  instalação  irá 
questionar se pretende criar um dispositivo de arranque USB para o seu sistema Slackware.  
Selecione de acordo com a sua vontade. Eu passei ao passo seguinte.

Em seguida será pedido para instalar o gestor de arranque do Linux utilizado pelo 
Linux, o LILO. Por padrão a instalação deverá ser “simple” e tudo ocorrerá normalmente sem 
problemas.



Após este passo o LILO irá  perguntar  se pretende configurar  o  LILO para usar  o 
“FRAME BUFFER CONSOLE”.

Este passo é perguntado quando o Slackware detecta que o Kernel disponível tem 
suporte para esta função. O Frame Buffer Console é uma opção que adiciona certas opções 
ao ficheiros de configuração do LILO permitindo assim uma amostra da janela do LILO mais  
original, em vez do somente texto, poderá ter o LILO mais arrumado e com um logótipo do 
pinguim do Linux incorporado. Esta opção tornará o arranque ligeiramente mais lento, não 
aconselhado a máquinas muito antigas.

Na janela seguinte poderá eventualmente adicionar parâmetros necessários ao LILO. 
Normalmente esta opção só é usada por utilizadores avançados ou por quem está a ter 
problemas  com  a  instalação  do  LILO.  Como não  iremos  precisar  de  adicionar  nenhum 
parâmetro podemos pressionar ENTER.



Responda não à questão seguinte, tal como aconselhado pelo Setup do Slackware.

Para  acabar  a  instalação  do  LILO  somente  resta  escolher  onde  instalar  o  LILO. 
Poderá escolher entre instalar a partição Root (/) da sua instalação Slackware. Num disquete 
formatado, ou na MBR (Master Boot Record) que é o primeiro setor do primeiro disco rígido  
do sistema. Selecionaremos a opção MBR.



No passo seguinte somente tem que apontar o seu tipo de mouse, normalmente ps2 
ou usb.

O passo seguinte é para configurar o GPM, o GPM é um programa que lhe permite cortar e  
colar texto em consolas virtuais usando o mouse.



2 Configurar Rede no Slackware 13

Se por acaso desejar configurar a sua rede ainda durante a instalação pode fazê-lo,  
caso não o queira pode sempre configurá-la mais tarde. Vamos agora configurar a rede.

Defina o nome da máquina na rede através do Hostname.



Defina agora o domínio em que o grupo se encaixa.

Defina o modo como a sua máquina receberá o endereço ip. Estático, dinâmico ou por 
loopback.



Defina o nome do Host para o DHCP (normalmente não é necessário).

Confirme os dados de configuração de rede.



Concluindo a Instalação do Slackware 13
Agora que concluída a configuração da rede selecione os serviços que deseja que 

sejam inicializados no arranque da máquina.

Em seguida responda não à configuração de tipos de letra para o terminal.



Quanto a configuração do relógio hardware, é questionado se o relógio se encontra 
coordenado  com  o  Tempo  Universal  Coordenado  (UTC).  Em  caso  de  qualquer  dúvida 
responda NO.

Defina agora o fuso horário.



Agora  defina  o  ambiente  gráfico  desejado  para  o  Slackware  13.  O  KDE é  o 
normalmente utilizado, apesar de o  XFCE também ser bastante usado devido à sua boa 
performance  em máquinas  antigas.  Em caso  de  duvidas  neste  passo  sugiro  que  use  o 
Google.

Para terminar a instalação é sugerido que defina uma password para o utilizador root 
(Administrador). Recomendo a utilização de uma password neste caso.



E finalmente está terminada a instalação do Slackware 13 orientado para Desktop. 
Reinicie a máquina e entrará num novo mundo... =)
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