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Prefácio
Per Lidén [mailto:per@fukt.bth.se] escreveu este handbook. Robert McMeekin
[mailto:viper@mcmeekin.info] converteu-o para DocBook. Numerosos outros deram
avaliação e sugestões de melhoria.
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Capítulo 1. Introdução

1.1. O que é CRUX?

CRUX é uma distribuição Linux leve e i686 otimizada que possui como público-alvo
experientes usuários Linux. O objetivo principal desta distribuição é a simplicidade, ou
seja, adota como filosofia o “keep it simple” (“mantenha simples”), o que se traduz em
um simples sistema de empacotamento baseado em tar.gz, scripts de inicialização
estilo BSD e uma coleção relativamente pequena de pacotes preparados. O objetivo
secundário é a utilização dos novos recursos Linux, bem como as mais recentes
ferramentas e librarias. CRUX também possui um sistema de ports que permite
facilmente instalar e atualizar aplicações.

1.2. Por quê usar CRUX?

Atualmente, existem várias distribuições Linux. Então, o que faz com que esta
distribuição seja melhor do que as outras? Bem, isso é realmente questão de gosto. Eu
posso lhe dar uma sugestão sobre o meu gosto e, talvez, nós compartilhemos o mesmo
gosto, ou não. Primeiramente, eu quero uma distribuição feita do início ao fim com a
simplicidade em mente. Além disso, eu quero que meus pacotes estejam sempre
atualizados, não a última versão bleeding-edge-alpha, mas a última versão estável. Eu
quero, facilmente, criar novos pacotes e atualizar os velhos (atualizar um pacote com
CRUX é simplesmente uma questão de digitar pkgmk -d -u). Eu quero que os
pacotes estejam otimizados para o meu processador (por exemplo -march=i686). Eu
não quero que o meu arquivo de sistemas fique bagunçado com arquivos que eu nunca
vou usar (por exemplo /usr/doc/*, etc). Se eu precisar de mais informações sobre
um programa específico, diferente das informações que eu encontro nas man-pages, eu
irei encontrá-las na net. E, finalmente, eu quero utilizar os mais novos recursos
oferecidos pelo mais recente kernel Linux (por exemplo, devfs, reiserfs, ext3fs, etc).

Se você é um usuário Linux um pouco mais experiente que quer uma limpa e sólida
distribuição, bem como a instalação, e prefere editar arquivos de configuração com um
editor a usar GUI, e não hesita em baixar e compilar programas por conta própria,
então esta distribuição servirá perfeitamente para você.

1.3. Licença

1.3.1. Pacotes

Como CRUX é uma distribuição Linux, ela contém softwares escritos por várias
pessoas distintas. Cada software contém sua própria licença, escolhida pelo seu(s)
autor(es). Para verificar qual a licença de um determinado software, dê uma olhada no
seu código-fonte.

http://www.pdfdesk.com
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1.3.2. Scripts Construídos

Todos os scripts de construção de pacotes (build scripts) em CRUX (nas categorias de
pacote base e opt) são Copyright © 2000-2003 por Per Lidén e licenciados através
da GNU General Public License. (Licença Pública Geral GNU).
[http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html]

1.3.3. SEM GARANTIAS

CRUX é distribuído na esperança de ser útil, mas SEM QUALQUER GARANTIA;
sem até mesmo a garantia incluída de MERCANTILIDADE ou APTIDÃO PARA UM
PROPÓSITO PARTICULAR. Use-o a SEU PRÓPRIO RISCO.

http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
http://www.pdfdesk.com
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Capítulo 2. Instalando CRUX

2.1. Hardware Suportado

Os pacotes na imagem oficial CRUX ISO são compilados com otimização para
processadores i686 (Pentium-Pro/Celeron/Pentium-II ou melhor). Não tente instalá-lo
em um i586 (Pentium, AMD K6/K6-II/K6-III) ou qualquer processador inferior,
porque ele simplesmente não irá funcionar. Para instalar CRUX em um sistema i586,
você precisará fazer o download da versão i586 da imagem CRUX ISO.

O kernel usado durante a instalação, isto é, quando bootando da imagem CRUX ISO
(El Torito), é compilado com os seguintes controladores de disco e suporte USB:

Subsistema Driver(s) incluídos no boot do kernel
IDE Chipset genérico PCI IDE
SATA ServerWorks Frodo/Apple K2, Intel

PIIX/ICH, Promise, Silicon Image, VIA,
VITESSE VSC-7174

SCSI 7000FASST, ACARD, Adaptec
AACRAID, Adaptec AIC7xxx, Adaptec
AIC79xx U320, AdvanSys, Always
IN2000, AMI MegaRAID, BusLogic,
Compaq Fibre Channel,
NCR5380/53c400, IBM ServeRAID,
SYM53C8XX, Tekram DC390(T) and
Am53/79C974

USB USB device filesystem, EHCI HCD (USB
2.0) support, UHCI (Intel PIIX4, VIA, ...)
support, OHCI (Compaq, iMacs, OPTi,
SiS, ALi, ...) support, USB Mass Storage
support, USB Human Interface Device
(full HID) support, HID input layer
support

Para instalar CRUX, seu controlador de disco deve estar presente na lista acima. Se o
seu hardware não é suportado ou se você teve problemas na instalação de CRUX, você
poderá encontrar uma solução na Seção 2.4, “Métodos Alternativos de Instalação”.

2.2. Instalando do CD-ROM

1. Baixe a imagem CRUX ISO (crux-2.0.iso). Para assegurar que você obteve
êxito no download, você poderá examinar seu checksum utilizando md5sum.

$ md5sum crux-2.0.iso

http://www.pdfdesk.com
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Compare a saída com o arquivo crux-2.0.md5sum, o qual pode ser encontrado no
mesmo diretório da imagem ISO na área de download do site. Se os checksums forem
os mesmos, então você obteve êxito no download e agora poderá “queimar” a imagem
ISO em um CD.

2. A imagem ISO é bootável, então insira o CD que você acabou de “queimar” e
reinicie seu computador. Dê boot pelo CD. Tecle Enter no prompt do boot.

3. Logue-se como root (não é necessário fornecer senha).

4. Crie (caso necessário) e formate as partições que você quer para instalar CRUX:

$ fdisk /dev/discs/disc?/disc
$ mkreiserfs /dev/discs/disc?/part?
$ mkswap /dev/discs/disc?/part?

A quantidade necessária de espaço no disco vai depender de quantos pacotes você
decidirá instalar. Eu recomendo pelo menos 1G para partição raiz (CRUX usará cerca
de 200MB-500MB dependendo da sua configuração).

Usar ReiserFS é o recomendado, mas há suporte para Ext2fs/Ext3fs, XFS e JFS. Além
disso, eu recomendo separar dados do sistema de dados do usuário, isto é, use uma
partição separada para /home (e possivelmente /var), pois isto tornará sua vida muito
mais fácil caso você precise atualizar/reinstalar/remover seu sistema.

Nota:
Desabilite qualquer proteção de vírus da BIOS, uma vez que esta opção, se
ativada, pode evitar fdisk de escrever corretamente suas novas partições.

5. Monte a partição na qual você quer instalar esta distribuição.

$ mount /dev/discs/disc?/part? /mnt

Se você quer que a instalação use mais de uma partição, monte estas partições
também. Por exemplo, se você criou partições diferentes para /home ou /var, faça:

$ mkdir /mnt/var
$ mount /dev/discs/disc?/part? /mnt/var

6. Ative sua partição swap.

$ swapon /dev/discs/disc?/part?

7. Digite setup para iniciar o script de instalação. O script irá perguntar onde você
montou sua nova partição raiz e quais pacotes você deseja instalar. Selecione os

http://www.pdfdesk.com
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pacotes que você quer e nada mais será instalado. Porém, eu recomendo pelo
menos instalar todos os pacotes marcados como base.

Uma vez que ele instalou os pacotes selecionados, o script setup irá mostrar um log
da instalação. Tenha certeza de que a última linha do log diz “0 error(s)”.

Se, posteriormente, você notar que precisará instalar alguns pacotes adicionais, você
pode simplesmente montar o CRUX CD-ROM e usar pkgadd para instalá-los.

Nota:
Não há uma verificação de dependência de pacotes. Isto significa que caberá a
você essa tarefa, por exemplo, se você instalar o pacote sendmail, você
precisará também instalar o pacote db.

Screenshots of setup [http://crux.nu/doc/screenshots.html]

8. Agora é hora de você compilar o seu kernel e fazer as configurações básicas do
sistema. A compilação do kernel requer que você “chroot” para dentro da sua nova
instalação CRUX.

$ mount -t devfs devfs /mnt/dev
$ mount -t proc proc /mnt/proc
$ chroot /mnt /bin/bash

9. Defina a senha do root

$ passwd

10. Edite /etc/fstab para configurar seu sistema. Os editores vim e pico estão
disponíveis.

11. Edite /etc/rc.conf para configurar a fonte (font), teclado (keyboard),
localidade (timezone), máquina (hostname) e serviços (services). Veja Seção 5.1.3,
“Variáveis de Configuração em /etc/rc.conf” para detalhes sobre /etc/rc.conf.

12. Edite /etc/rc.d/net, /etc/hosts e /etc/resolv.conf para configurar sua
rede (ip-address/gateway/hostname/domain/dns).

13. Vá para /usr/src/linux-2.6.6, configure e compile um novo kernel.

$ cd /usr/src/linux-2.6.6
$ make menuconfig
$ make all
$ make modules_install
$ cp arch/i386/boot/bzImage /vmlinuz
$ cp System.map /

http://crux.nu/doc/screenshots.html
http://www.pdfdesk.com
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Lembre-se de habilitar as seguintes opções do kernel:

Code maturity level options --->
[*] Prompt for development and/or incomplete code/drivers

File systems --->
Pseudo filesystems --->

[*] /dev file system support
[*] Automatically mount at boot

Edite /etc/lilo.conf para bootar o kernel que você acabou de compilar e execute
lilo para fazer o novo sistema bootável.

Remova o CRUX CD-ROM do seu leitor, reinicie o computador e dê boot pelo HD.

2.3. Atualizando do CD-ROM

Atualizar para CRUX 2.0 a partir de CRUX 1.3 (ou versão mais antiga) não é
suportado. Instalar CRUX 2.0 do princípio é altamente recomendado.

2.4. Métodos Alternativos de Instalação

2.4.1. Construindo Seu Próprio Bootkernel

Se você não pôde instalar CRUX do CD-ROM porque seu hardware não é suportado
pelo bootkernel, você pode construir seu próprio bootkernel e adicionar tudo o que for
necessário para obter suporte para seu hardware. Para fazer isso você vai precisar de
um disquete de 1.44MB, ter acesso a um sistema com Linux e usar a imagem CRUX
ISO queimada em CD. Conhecimento básico de como configurar e compilar o Linux
kernel é, claro, requerido.

1. Construa um novo kernel com suporte para seu hardware. Use a configuração do
kernel usada pelo bootkernel existente como um ponto de partida (você pode
encontrá-lo aqui [http://crux.nu/cvs.cgi/crux/kernel]) e adicione o suporte a
hardware que você precisa. Caso o kernel fique muito grande, é seguro remover
SCSI e USB drivers (a menos que você precise deles, é claro), mas não remova
nenhuma opção relacionada ao sistema de arquivos (filesystem).

2. Baixe o kit de criação de disquete de boot [http://crux.nu/files/mkbootfloppy.tar.gz]
e descompacte-o.

3. Entre no diretório mkbootfloppy e execute o script mkbootfloppy (como
root). Este script requer um argumento: a imagem do kernel que você quer
colocar na imagem do disquete. Antes de fazer isso, tenha certeza de que você não

http://crux.nu/cvs.cgi/crux/kernel
http://crux.nu/files/mkbootfloppy.tar.gz
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possui nada montado em /mnt, porque o script mkbootfloppy usará este
caminho como ponto de montagem.

$ cd mkbootfloppy
$ ./mkbootfloppy /path/to/linux/kernel/arch/i386/boot/bzImage
1440+0 records in
1440+0 records out
mke2fs 1.27 (8-Mar-2002)
Added CRUX *

4. Grave o arquivo resultante boot.img em um disquete.

$ dd if=boot.img of=/dev/fd0

5. Insira ambos, o disquete e o CRUX CD, na máquina que você quer instalar CRUX
e reinicie o sistema.

6. Instale CRUX.

2.4.2. Instalação via Rede

Se você não possuiu uma gravadora de CD ou não consegue dar boot na sua máquina
usando o CRUX CD-ROM ou por qualquer outra razão que não te permite instalar
CRUX pelos métodos normais (Seção 2.2, “Instalando do CD-ROM”), você pode
conferir o Guia de Instalação do CRUX por Rede de Martin Opel (CRUX Network
Setup Guide [http://rfhs8012.fh-regensburg.de/~opel/crux/network-setup.php]) ou o
Howto Como instalar CRUX via NFS (HOWTO install CRUX via NFS [http://home.t-
online.de/home/juergen.daubert/crux/doc/crux-nfs-install.html]) de Jürgen Daubert.

http://rfhs8012.fh-regensburg.de/~opel/crux/network-setup.php
http://home.t-
http://www.pdfdesk.com
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Capítulo 3. O Sistema de Empacotamento

3.1. Introdução

O sistema de empacotamento (pkgutils [http://www.fukt.bth.se/~per/pkgutils/]) é feito
com a simplicidade em mente, onde todos os pacotes são simples arquivos tar.gz
(isto é, sem qualquer tipo de meta dado). A nomeação dos pacotes segue a convenção
<name>#<version>- <release>.pkg.tar.gz, onde <nome> é o nome do
programa, <versão> é o número da versão do programa, e <release> é o número
da versão do pacote. A extensão pkg.tar.gz é usada (ao invés de somente tar.gz)
para indicar que não se trata de qualquer arquivo tar.gz, mas um tar.gz que será
instalado usando o utilitário pkgadd. Desta maneira fica fácil separar pacotes de
outros arquivos tar.gz.

pkgadd (8), pkgrm (8), pkginfo (8), e pkgmk (8) são os utilitários para
gerenciamento de pacotes. Com estes utilitários você pode instalar, desinstalar,
inspecionar, criar pacotes e consultar o banco de dados de pacotes.

Quando um pacote é instalado usando pkgadd uma nova gravação é adicionada para o
banco de dados de pacotes (armazenado em /var/lib/pkg/db). O sistema de
empacotamento não tem nenhum tipo de checagem de dependências, assim irá lhe
avisar se você instalar um pacote que exige instalar outros pacotes.

As seções seguintes descreverão brevemente como usar os utilitários para pacote.
Informações adicionais sobre tais utilitários podem ser encontradas em suas
respectivas páginas de manual.

3.2. Usando o Sistema de Empacotamento

3.2.1. Instalando um pacote

Instalar um pacote é feito usando pkgadd. Este utilitário requer pelo menos um
argumento: o pacote que você quer instalar. Exemplo:

$ pkgadd bash#2.05-1.pkg.tar.gz

Ao instalar um pacote, o gerenciador de pacotes irá assegurar que nenhum arquivo
previamente instalado seja sobrescrito. Se algum conflito é encontrado, uma
mensagem de erro será mostrada e pkgadd irá abortar sem instalar o pacote. A
mensagem de erro irá conter os nomes dos arquivos conflitantes. Por exemplo:

http://www.fukt.bth.se/~per/pkgutils/
http://www.pdfdesk.com
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$ pkgadd bash#2.05-1.pkg.tar.gz
bin/sh
usr/man/man1/sh.1.gz
pkgadd error: listed file(s) already installed (use -f to
ignore and overwrite)

Para forçar a instalação e sobrescrever os arquivos conflitantes, você pode usar a
opção -f (ou --force). Exemplo:

$ pkgadd -f bash#2.05-1.pkg.tar.gz

O sistema de empacotamento permite a um arquivo ser possuído por exatamente um
pacote. Quando se força uma instalação a propriedade dos arquivos conflitantes será
transferida para o pacote que está sendo instalado atualmente. Diretórios podem,
entretanto, ser possuídos por mais de um pacote.

ATENÇÃO

Não é freqüentemente uma boa idéia forçar a instalação a menos que você
realmente saiba o que está fazendo. Se um pacote conflita com arquivos já
instalados, isso pode ser um sinal de que o pacote está quebrado e instala
arquivos inesperados. Preferivelmente não use essa opção, mas se for usá-la,
use-a com extremo cuidado.

Como dito anteriormente, o nome do arquivo pacote, por si mesmo, não contém
nenhum meta dado. Ao invés disso, o gerenciador de pacotes usa o nome do arquivo
pacote para determinar o nome do pacote e a versão. Dessa forma, ao instalar um
pacote, digamos, bash#2.05-1.pkg.tar.gz, o gerenciador de pacotes irá
interpretá-lo como um pacote chamado bash na versão 2.05-1. Se pkgadd for
incapaz de interpretar o nome do arquivo (exemplo: # está faltando ou o nome do
arquivo não termina com .pkg.tar.gz) uma mensagem de erro será mostrada e
pkgadd irá abortar sem instalar o pacote.

3.2.2. Atualizando um pacote

Atualizar um pacote é feito usando pkgadd com a opção -u. Exemplo:

$ pkgadd -u bash#2.05-1.pkg.tar.gz

Isto irá substituir o pacote bash previamente instalado pelo novo pacote. Se você não
tem bash previamente instalado, pkgadd irá mostrar uma mensagem de erro. O
sistema de pacote não se importa com o número da versão do pacote. Dessa forma,
você pode “atualizar” a versão 2.05-1 para a versão 2.04-1 (ou para a própria
versão 2.05-1). O pacote instalado será substituído pelo pacote especificado.

http://www.pdfdesk.com
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Atualizar um pacote equivale a executar pkgrm seguido por pkgadd com uma
(grande) exceção. Ao atualizar um pacote (com pkgadd –u) você pode preservar
alguns arquivos que já estão instalados de serem substituídos. Isto é tipicamente útil
quando você quer preservar arquivos de configuração e de log.

Ao executar pkgadd, o arquivo /etc/pkgadd.conf será lido. Este arquivo pode
conter algumas regras que dizem como pkgadd deve se comportar ao fazer
atualizações. Uma regra é composta de três fragmentos: evento, padrão e ação. O
evento descreve em que tipo de situação a regra será aplicada. Atualmente, somente
um tipo de evento é suportado, que é UPGRADE. O padrão é um padrão do nome do
arquivo expresso como uma expressão regular e a ação aplicável para o evento
UPGRADE é YES (Sim) ou NO (Não). Mais de uma regra do mesmo tipo de evento é
permitido, neste caso, a primeira regra terá prioridade mais baixa e a última regra terá
a prioridade mais alta. Exemplo:

#
#/etc/pkgadd.conf: pkgadd(8) configuration
#
UPGRADE ^etc/.*$ NO
UPGRADE ^var/log/.*$ NO
UPGRADE ^etc/X11/.*$ YES
UPGRADE ^etc/X11/XF86Config$ NO

# End of file

O exemplo acima fará com que pkgadd nunca atualize nada em /etc/ ou
/var/log/ (incluindo subdiretórios), exceto para arquivos em /etc/X11/
(incluindo subdiretórios), a menos que seja o arquivo /etc/X11/XF86Config. A
regra padrão é atualizar qualquer coisa. Regras neste arquivo são exceções à regra
padrão.

Nota:
Um padrão nunca deverá conter uma “/” inicial, haja vista que você está se
referindo a arquivos no pacote, e não a arquivos no disco.

Se pkgadd determinar que um arquivo específico não deveria ser atualizado, pkgadd
irá instalá-lo em /var/lib/pkg/rejected/. Arquivos nesse diretório nunca são
adicionados para o banco de dados de pacotes. Cabe ao usuário examinar, usar
e/ou remover aquele arquivo manualmente. Uma outra opção é usar rejmerge. Para
cada arquivo rejeitado encontrado em /var/lib/pkg/rejected/, rejmerge irá
mostrar as diferenças entre a versão instalada e a versão rejeitada. O usuário poderá
então escolher em manter a versão instalada, atualizar para a versão rejeitada ou
utilizar uma fusão dos dois. Exemplo (usando o arquivo /etc/pkgadd.conf
acima):

http://www.pdfdesk.com
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$ pkgadd -u bash#2.05-1.pkg.tar.gz
pkgadd: rejecting etc/profile, keeping existing version
$ ls /var/lib/pkg/rejected/
etc/
$ ls /var/lib/pkg/rejected/etc/
profile

3.2.3. Removendo um pacote

Remover um pacote é feito utilizando pkgrm. Este utilitário requer um argumento: o
nome do pacote que você quer remover. Exemplo:

$ pkgrm bash

ATENÇÃO:

Isto removerá todos os arquivos possuídos pelo pacote sem fazer nenhuma
pergunta. Pense duas vezes antes de fazer isto e tenha certeza de que você não
escreveu errado o nome do pacote, uma vez que poderia ser removido algo
completamente diferente. (exemplo: pense no que poderia acontecer se você
errou ao digitar glib como glibc).

3.2.4. Consultando O Banco De Dados de Pacote

Consultar o banco de dados de pacote é feito utilizando-se pkginfo. Este utilitário
possui algumas opções para atender a diferentes consultas.

Opção Descrição
-i, --installed Lista os pacotes instalados e a versão.
-l, --list package | file Lista os arquivos possuídos pelo package

especificado ou contidos em file.
-o, --owner file Lista o(s) proprietário(s) de file .

Exemplos:

$ pkginfo -i
audiofile 0.2.3-1
autoconf 2.52-1
automake 1.5-1
<...>
xmms 1.2.7-1
zip 2.3-1
zlib 1.1.4-1
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$ pkginfo -l bash
bin/
bin/bash
bin/sh
etc/
etc/profile
usr/
usr/man/
usr/man/man1/
usr/man/man1/bash.1.gz
usr/man/man1/sh.1.gz

$ pkginfo -l grep#2.5-1.pkg.tar.gz
usr/
usr/bin/
usr/bin/egrep
usr/bin/fgrep
usr/bin/grep
usr/man/
usr/man/man1/
usr/man/man1/egrep.1.gz
usr/man/man1/fgrep.1.gz
usr/man/man1/grep.1.gz

$ pkginfo -o bin/ls
e2fsprogs usr/bin/lsattr
fileutils bin/ls
modutils sbin/lsmod

3.3. Criando Pacotes

Criar um pacote é feito usando pkgmk. Este utilitário usa um arquivo chamado
Pkgfile, o qual contém informações sobre o pacote (como nome, versão, etc) e os
comandos que deveriam ser executados para compilar o pacote em questão. Para ser
mais específico, o arquivo Pkgfile é um script bash (1) que define um número de
variáveis (name, version, release e source) e uma função (build). Abaixo está
um exemplo de como se parece um arquivo Pkgfile. O exemplo mostra como
empacotar o utilitário grep (1). Alguns comentários foram inseridos para melhor
entendimento.

# Specify the name of the package.
name=grep

# Specify the version of the package.
version=2.4.2

# Specify the package release.
release=1
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# The source(s) used to build this package.
source=(ftp://ftp.ibiblio.org/pub/gnu/$name/$name-$version.tar.gz)

# The build() function below will be called by pkgmk when
# the listed source files have been unpacked.
build() {

# The first thing we do is to cd into the source directory.
cd $name-$version

# Run the configure script with desired arguments.
# In this case we want to put grep under /usr/bin and
# disable national language support.
./configure --prefix=/usr --disable-nls

# Compile.
make

# Install the files, BUT do not install it under /usr,
# instead we redirect all the files to $PKG/usr by setting
# the DESTDIR variable. The $PKG variable points to a
# temporary directory which will later be made into a
# tar.gz-file.
# Note that the DESTDIR variable is not used by all
# Makefiles, some use prefix and others use ROOT, etc. You
# have to inspect the Makefile in question to find out.
# Some Makefiles do not support redirection at all.
# In those cases you will have to create a patch for it.
make DESTDIR=$PKG install

# Remove unwanted files, in this case the info-pages.
rm -rf $PKG/usr/info

}

Na realidade você não inclui todos esses comentários, assim um verdadeiro Pkgfile
para grep (1) se parece com:

# $Id: package.xml,v 1.4 2004/05/20 22:57:20 per Exp $
# Maintainer: Per Lidén <per@fukt.bth.se>

name=grep
version=2.4.2
release=1
source=(ftp://ftp.ibiblio.org/pub/gnu/$name/$name-$version.tar.gz)
build() {

cd $name-$version
./configure --prefix=/usr --disable-nls
make
make DESTDIR=$PKG install
rm -rf $PKG/usr/info

}
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Nota:
A função build() no exemplo acima é só um exemplo de como grep é
compilado. O conteúdo da função pode diferenciar significativamente se a
forma de compilar o programa for diferente, portanto, não use autoconf.

Quando a função build() for executada, o diretório $PKG será convertido em um
pacote chamado <name>#<version>- <release>.pkg.tar.gz. Antes que a criação do
pacote seja completada, pkgmk verificará o conteúdo do pacote e confrontá-lo com o
arquivo .footprint. Se este arquivo não existir, ele será criado e o teste será pulado.
O arquivo .footprint conterá uma lista de todos os arquivos que deveriam estar no
pacote se a construção (build) for bem sucedida ou uma lista de todos os arquivos quer
foram instalados em $PKG (se o .footprint já não existia). Se houver algum erro o
teste falhará e uma mensagem de erro será exibida. Você não deve escrever o arquivo
.footprint à mão. Em vez disso, quando um pacote for atualizado e você precisar
atualizar o conteúdo do arquivo .footprint, simplesmente faça pkgmk -uf. Este
teste assegura que uma reconstrução do pacote segue conforme esperado.

Se o pacote foi construído sem erros é hora de instalá-lo usando pkgadd e
experimentá-lo. Eu altamente recomendo que você olhe o Pkgfile de um outro
pacote, uma vez que estudar exemplos é um grande método de aprendizagem.

3.4. Diretrizes de Empacotamento

3.4.1. Geral

• O nome de um pacote deve ser sempre em minúsculo (exemplo: name=eterm e
não name=Eterm). No caso de um pacote ser adicionado para o sistema de ports
do CRUX o mesmo nome deverá ser usado para o nome do diretório na estrutura de
ports, isto é, /usr/ports/???/eterm.

• Não combine vários programas/librarias separadamente distribuídos em um pacote.
Faça vários pacotes ao invés disso.

3.4.2. Diretórios

• Em geral os pacotes devem instalar arquivos nestes diretórios. Exceções são
permitidas, é claro, se houver uma boa razão. Mas faça de tudo para seguir a
estrutura de diretórios abaixo, caso possível.

Diretório Descrição
/usr/bin/ Binários dos comandos/aplicativos do usuário
/usr/sbin/ Binários do sistema (ex.: daemons)
/usr/lib/ Librarias
/usr/include/ Arquivos de cabeçalho
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/usr/lib/<prog>/ Plug-ins, addons, etc
/usr/man/ Páginas de manual
/usr/share/<prog>/ Arquivos de dados
/usr/etc/<prog>/ Arquivos de configuração
/etc/ Arquivos de configuração para os softwares

do sistema (daemons, etc)

• /usr/X11R6 e /usr/???/X11 estão reservados para X11 apenas. Programas
baseados no X que não são distribuídos junto com X11 devem ser colocados sob o
diretório /usr e NÃO sob /usr/???/X11.

• /opt diretório é reservado para aplicações manualmente compilada/instalada.
Pacotes nunca deveriam colocar qualquer coisa lá.

• /usr/libexec/ não é usado em CRUX, então os pacotes nunca devem instalar
nada lá. Use /usr/lib/<prog>/ no lugar.

3.4.3. Remova Arquivos Desnecessários

• Pacotes nunca deveriam conter “arquivos lixo” (“junk files”). Isso inclui info pages
e outras documentações online, exceto páginas de manual. (ex.: usr/doc/*,
README, *.info, *.html, etc).

• Arquivos relacionados com NLS (national language support), sempre use
--disable-nls quando disponível.

• Binários obsoletos ou inúteis (ex.: /usr/games/banner e /sbin/mkfs.minix).

3.4.4. Pkgfile

• Não adicione novas variáveis em Pkgfile. Somente em raríssimos casos isso de
fato melhora a legibilidade ou a qualidade do pacote. Além disso, as únicas
variáveis que garantem funcionar com futuras versões de pkgmk são name,
version, release, e source. Outros nomes podem entrar em conflito com
variáveis internas em pkgmk.

• Use as variáveis $name e $version para tornar o pacote mais fácil na hora de
atualizar/manter. Por exemplo, source= (http://xyz.org/$name-$version.tar.gz) é
melhor que source= (http://xyz.org/myprog-1.0.3.tar.gz) já que a URL será
automaticamente atualizada quando você modifica a variável $version.

• Lembre-se de que source é um vetor, isto é, sempre faça source= (…) e não
source=…

http://xyz.org/$name-$version.tar.gz
http://xyz.org/myprog-1.0.3.tar.gz
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Capítulo 4. O Sistema de Ports

4.1. Introdução

4.1.1. O que é um Sistema de Ports?

Um port é um diretório contendo os arquivos necessários para se construir um pacote
usando pkgmk. Isto significa que este diretório tem pelo menos os arquivos Pkgfile
(que é a descrição de como o pacote é construído) e .footprint (o qual é usado para
teste de regressão e contém uma lista de arquivos que é esperado que este pacote
contenha depois da sua construção (build) . Além disso, um diretório port pode conter
arquivos de correção (patches) e/ou outros arquivos necessários para a construção do
pacote. É importante entender que o código fonte atual para o pacote não está
necessariamente presente no diretório port. Ao invés disso, Pkgfile contém uma
URL que aponta para a um local onde o fonte (source) pode ser baixado.

O uso da palavra port neste contexto foi pego emprestado do mundo BSD, onde um
port refere-se a um programa que foi portado para um sistema ou plataforma. Essa
palavra, às vezes, pode gerar um pequeno engano, haja vista que a maioria dos
programas atuais não requer nenhuma portagem para funcionar em CRUX (ou no
Linux em geral).

4.1.2. O que é o Sistema de Ports?

O termo “Sistema de Ports” (Ports System) refere-se ao repositório CVS contendo
ports e um programa capaz de baixar os ports desse repositório CVS. Os usuários
CRUX usam o utilitário ports (8) para baixar os ports do repositório CVS e colocá-
los em /usr/ports/. O utilitário ports utiliza CVSup (1)
[http://www.cvsup.org/] para fazer o download/sincronização atual.

4.2. Usando o Sistema de Ports

4.2.1. Sincronizando sua Estrutura Local de Ports

Quando CRUX é instalado, a estrutura local de ports (/usr/ports/) está vazia. Para
trazer a atualização da sua estrutura local de ports, você deve usa o utilitário ports
com a opção -u. Exemplo:

$ ports –u

A opção -u significa update, e diz ao ports para se comunicar com o repositório
CVS e baixar novos e atualizados ports. A saída de sua execução é parecida com isto:

http://www.cvsup.org/
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Connected to cvsup.fukt.bth.se
Updating collection base/cvs
...
Updating collection opt/cvs
...
Finished successfully

A saída revela quais arquivos estão sendo baixados, atualizados e deletados.

4.2.2. Listando os Ports Locais

Quando a estrutura local de ports tiver sido atualizada, o diretório /usr/ports/ irá
conter duas categorias de pacotes: base e opt. Dentro de cada um desses diretórios,
você encontrará os ports. Você pode simplesmente verificar a estrutura desses
diretórios para saber quais ports estão disponíveis.

$ cd /usr/ports/base/
$ ls
autoconf/ filesystem/ man/ sh-utils/
automake/ fileutils/ man-pages/ shadow/
bash/ findutils/ modutils/ sysklogd/
bin86/ flex/ nasm/ sysvinit/
binutils/ gawk/ ncurses/ tar/
bison/ gcc/ net-tools/ tcp_wrappers/
bsdinit/ glibc/ netkit-base/ tcsh/
bzip2/ grep/ patch/ textutils/
cpio/ groff/ perl/ time/
db/ gzip/ pkgutils/ traceroute/
dcron/ kbd/ procps/ util-linux/
devfsd/ less/ psmisc/ vim/
diffutils/ libtool/ readline/ wget/
e2fsprogs/ lilo/ reiserfsprogs/ which/
ed/ m4/ sed/ zlib/
file/ make/ sendmail/

Você também pode usar ports com a opção –l para listar todos os ports locais.
Exemplo:

$ ports -l
base/autoconf
base/automake
base/bash
base/bin86
base/binutils
base/bison
...
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Se você estiver procurando por um pacote específico, seria mais fácil usar uma
concatenação (pipe) (por exemplo: ports –l | grep sendmail) para verificar se
o pacote está disponível e, caso esteja, em qual categoria pertence.

4.2.3. Listando a Diferença de Versões

Para verificar se a estrutura de ports possui ports que são diferentes (provavelmente
mais recente) comparados aos já atualmente instalados, você pode usar a opção -d. Se
versões diferentes são encontradas, a saída do comando acima seria alguma coisa do
tipo:

$ ports -d
Collection Name Port Installed
base glibc 2.3.2-2 2.3.3-1
opt gtk 2.2.0-1 2.4.0-1

Se nenhuma diferença de versão for encontrada, ou seja, o sistema está em harmonia
com a estrutura de ports, a saída será simplesmente da forma:

$ ports -d
No differences found

4.2.4. Construindo e Instalando Pacotes

Uma vez que você encontrou o port que você quer construir e instalar, simplesmente
entre no diretório do port desejado e use pkgmk para construí-lo. Exemplo:

$ cd /usr/ports/base/sendmail
$ pkgmk –d

A opção –d significa ‘baixe os arquivos fontes necessários’ e então diz ao pkgmk
para baixar o fonte especificado em Pkgfile (no caso do fonte já tiver sido baixado,
essa opção será ignorada). Quando o download terminar, o pacote será construído. Se
o pacote tiver sido construído com sucesso, você pode usar pkgadd para instalá-lo ou
atualizá-lo. Exemplo:

$ pkgadd sendmail#8.11.6-2.pkg.tar.gz

Para facilitar um pouco mais a sua vida, estes dois passos podem ser feitos em um só
usando a opção –i (install) ou –u (upgrade). Exemplo:

$ pkgmk -d -i

ou

$ pkgmk -d –u
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Isso irá baixar, construir e então instalar/atualizar o pacote. Note que o pacote somente
será instalado/atualizado se a construção obter sucesso.
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Capítulo 5. Configuração

5.1. Scripts de Inicialização

5.1.1. Runlevels

Os seguintes runlevels são utilizados por CRUX (definidos em /etc/inittab).

Runlevel Descrição
0 Halt (desligar)
1(S) Single-user Mode (Modo único usuário)
2 Multi-user Mode (Modo multi-usuário)
3-5 Não usado
6 Reboot (reiniciar)

5.1.2. Layout

Os scripts de inicialização usados por CRUX seguem o estilo BSD (BSD-style),
diferentemente do estilo SysV (SysV-style) e possuem o seguinte layout .

Arquivos Descrição
/etc/rc Script de boot do sistema
/etc/rc.single Script de inicialização Single-user
/etc/rc.modules Script de inicialização de módulos
/etc/rc.multi Script de inicialização Multi-user
/etc/rc.local Script local de inicialização Multi-user

(vazio por padrão)
/etc/rc.shutdown Script de paralisação do sistema
/etc/rc.conf Configuração do Sistema
/etc/rc.d/ Diretório de scripts de serviços start/stop

Modifique /etc/rc.modules, /etc/rc.local e /etc/rc.conf de acordo com
as suas necessidades.

5.1.3. Variáveis de Configuração em /etc/rc.conf

As seguintes variáveis de configuração são encontradas em /etc/rc.conf
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Variável Descrição
FONT

Especifica qual fonte do console carregar
na inicialização do sistema. O conteúdo
desta variável será passado como
argumento para setfont (1). As fontes
disponíveis estão localizadas em
/usr/share/kbd/consolefonts/.

Exemplo: FONT=default
KEYMAP

Especifica qual mapa de teclado do
console carregar na inicialização do
sistema. O conteúdo desta variável será
passado como argumento para loadkeys
(1). Os mapas de teclado disponíveis
estão localizados em:
/usr/share/kbd/keymaps/.

Exemplo: KEYMAP=sv-latin1
TIMEZONE

Especifica a timezone usada pelo sistema.
Os arquivos de descrição de zona
disponíveis estão localizados em
/usr/share/zoneinfo/.

Exemplo:
TIMEZONE=Europe/Stockholm

HOSTNAME
Especifica o hostname (nome da máquina).

Exemplo: HOSTNAME=pluto
SERVICES

Especifica quais serviços iniciar na
inicialização do sistema. Os serviços
especificados nesse vetor devem combinar
scripts do tipo start/stop em /etc/rc.d/.
Quando entrando em modo multi-usuário
os scripts especificados serão chamados na
ordem especificada com o argumento
start. Na hora de desligar o sistema ou
em modo mono-usuário estes scripts serão
chamados na ordem contrária com o
argumento stop.

Exemplo: SERVICES=(crond identd
sshd sendmail)
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5.1.4. Configuração da Rede

O serviço de configuração da rede é encontrado no script /etc/rc.d/net. Para
habilitar esse serviço você precisa adicionar net à variável SERVICES em
/etc/rc.conf. Por padrão o script desse serviço somente configura o dispositivo
lo. Você precisará de comandos adicionais como em ifconfig (8) e route (8)
para configurar outros dispositivos da rede (eth0, eth1, etc). Por exemplo:

#!/bin/sh
#
# /etc/rc.d/net: start/stop network
#

case $1 in
start)

/sbin/ifconfig lo 127.0.0.1
/sbin/ifconfig eth0 195.38.1.140 netmask 255.255.255.224
/sbin/ifconfig eth1 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0
/sbin/route add default gw 195.38.1.129
;;

stop)
/sbin/ifconfig eth1 down
/sbin/ifconfig eth0 down
/sbin/ifconfig lo down
;;

restart)
$0 stop
$0 start
;;

*)
echo "usage: $0 [start|stop|restart]"
;;

esac

# End of file

Se você quer configurar seu sistema para ser um cliente DHCP você deve usar o
comando dhcpcd (8) (no lugar de ifconfig (8)). Exemplo:

#!/bin/sh
#
# /etc/rc.d/net: start/stop network
#

case $1 in
start)

/sbin/ifconfig lo 127.0.0.1
/sbin/dhcpcd eth0 [add additional options if needed]
;;
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stop)
killall -q /sbin/dhcpcd
/sbin/ifconfig lo down
;;

restart)
$0 stop
$0 start
;;

*)
echo "usage: $0 [start|stop|restart]"
;;

esac

# End of file

5.2. Senhas

CRUX usa senhas MD5SUM por padrão. Isso pode ser “desativado” se você preferir
usas senhas tradicionais DES. Note, entretanto, que senhas DES são consideradas
menos seguras. Para desabilitar senhas MD5SUM mude a variável MD5_CRYPT_ENAB
em /etc/login.defs para no (não).
Além disso, ao compilar programas que usam a função crypt (3) para autenticar
usuários, você precisa certificar-se de que estes programas estarão usando a libraria
libcrypt (isto é, use –lcrypt ao linkar) a qual contém a versão MD5SUM da
função crypt (esta versão é compatível com outras versões anteriores e também
entende senhas DES).

5.3. Atualizando o Kernel

O fonte do kernel, o qual é encontrado em /usr/src/linux-2.6.6/ não pode ser
instalado usando pkgadd. Se você decidir atualizar seu kernel, você pode,
seguramente fazer isso manualmente substituindo por uma versão mais nova do fonte
do kernel (ou colocando-o em outro lugar). Isto não fará o banco de dados
inconsistente (uma vez que o kernel não é instalado com pkgadd) e também não irá
afetar os kernel headers encontrados em /usr/include/linux e
/usr/include/asm, sendo que estes não são links simbólicos para o fonte do
kernel, mas, ao contrário, contém cópias dos headers.

http://www.pdfdesk.com


24

Capítulo 6. FAQ

6.1. Geral

1. Por que o nome “CRUX”?

Desculpe, mas não há nenhuma história interessante do porque deste nome. Eu
escolhi simplesmente porque soava legal, era pequeno, era fácil de lembrar e
possuía o obrigatório X no final, assim como UNIX/Linux-ish ;)

2. Quando será o lançamento da próxima versão?

Bem, a resposta padrão para essa pergunta é “quando estiver pronto”. Novas
versões são geralmente lançadas a cada 3 ou 4 meses. Enquanto isso, pacotes
atualizados são disponibilizados através do sistema de ports.

3. Ele é chamado de CRUX Linux ou CRUX GNU/Linux?

Nenhum dos dois. É chamado somente de CRUX.

4. Eu ouvi que CRUX é baseado no Slackware. Isso é verdade?

Não, é incorreto. CRUX foi construído do nada e nunca esteve baseada em
qualquer outra distribuição Linux.

6.2. Instalação

1. CRUX funcionará com AMD K6/K6-II/K6-III?

Sim e não. AMD K6, K6-II e K6-III possuem instruções i586 (Pentium)
compatíveis. Os pacotes na oficial CRUX ISO são compilados com -march=i686,
o que significa que CRUX requer um processador com instruções i686 compatíveis
(ou seja, Intel PPro/Celeron/PII/PIII/P4 ou AMD K7/Athlon). Entretanto, Jürgen
Daubert mantém uma versão da imagem CRUX ISO para i586 a qual pode ser
encontrada aqui [ftp://ftp.fukt.bth.se/pub/os/linux/crux/latest/contrib/]. A versão
i586 de CRUX ISO funciona em AMD K6/K6-II/K6-III.

2. Quando bootando pelo CRUX CD-ROM, eu obtive um kernel panic dizendo
“VFS: Unable to mount root fs”. O que há de errado?

Isto pode acontecer se você tiver mais de um drive CD-ROM. Tenha certeza que
você bootou pelo “primeiro” CD-ROM drive, isto é, /dev/cdroms/cdrom0. Se
você vai bootar por um diferente drive (isto é, que não seja o “primeiro”) você pode
fazer isso, mas você deve digitar CRUX root=/dev/cdroms/cdrom1 no prompt
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do boot. (cdrom1 indica que é o segundo drive, cdrom2 indica que é o terceiro, e
assim por diante).

3. Quando bootando CRUX pela primeira vez eu obtive a mensagem de erro
“Unable to open initial console”. O que há de errado?

Você deve ter se esquecido de habilitar devfs ou não “contou” ao kernel para
montar devfs na hora do boot. As instruções da seção de instalação (Seção 2.2,
“Instalando do CD-ROM”) ensina você como habilitá-lo.

4. Quando logando em CRUX pela primeira vez ele pergunta por uma senha
(password), mas na instalação diz “Login as root (no password required)”. O
que há de errado?

Você deve ter se esquecido de editar /mnt/etc/fstab antes de rebootar ou você
entrou com o nome errado da sua partição raiz no prompt de boot.

6.3. Configuração

1. Por quê as alterações feitas nos arquivos em /dev se perdem na próxima vez
que CRUX é bootado?

CRUX utiliza devfs, o qual é um sistema de arquivos virtual mantido em RAM.
As alterações feitas em /dev são sempre perdidas quando você desliga o
computador. Entretanto, você pode configurar devfsd (8) para restaurá-los
quando você bootar. Você precisa modificar /etc/devfsd.conf de acordo com
as suas necessidades. Veja a página manual de devfsd (8) para maiores detalhes.
Exemplo:

#
# /etc/devfsd.conf: devfsd(8) configuration
#

REGISTER .* MKOLDCOMPAT
UNREGISTER .* RMOLDCOMPAT

LOOKUP .* MODLOAD

REGISTER ^sound/.* PERMISSIONS root.users 660
REGISTER ^v4l/.* PERMISSIONS root.users 660

# End of file
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2. Como eu faço para deixar sshd executando?

Você tem que editar /etc/hosts.deny e/ou /etc/hosts.allow para
especificar quais hosts possuem acesso negado/permitido. Para permitir que
qualquer um conecte-se a sua máquina você pode adicionar sshd: ALL no arquivo
/etc/hosts.allow. Veja a página manual de hosts_access (5) para
informações adicionais sobre a sintaxe desse arquivo. Depois disso, você pode
iniciar sshd digitando o comando /etc/rc.d/sshd start e/ou editar
/etc/rc.conf e adicionar sshd para o vetor SERVICES, isto é, SERVICES= (…
sshd …), o qual significa que sshd será inicializado quando o sistema bootar.

3. Mozilla trava ou recusa-se a iniciar. O que há de errado?

Mozilla é extremamente sensível a arquivos de fonts.cache-1 perdidos. Se
Mozilla recusa-se a iniciar (devido à violação de segmentação ou simplesmente
terminou precipitadamente) é por causa dos arquivos font cache que estão faltando.
Execute fc-cache (como root) para criar/atualizar os arquivos cache. Veja a
página manual fc-cache (1) para informações sobre tal programa.

4. CRUX diz “ports: no driver(s) installed” quando eu tento atualizar
meus ports. O que há de errado?

Provavelmente você esqueceu de instalar opt/cvsup pacote. Você irá encontrá-
los em CRUX ISO (dentro de /crux/opt/).
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