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Um  dos  maiores  problemas  que  encontrei  no  uso  do  Enligtenment[1]  DR17[2]  foi  um 
problema  relacionado  ao  Lock  Screen.  Entrei  em  contato  com  os  desenvolvedores  do 
Slacke17 e os mesmos me disseram que o problema estava relacionado ao uso do PAM[3] 
como  camada  de  abstração  de  senhas  no  Enligtenment.  Isto  gera  um  problema  bem 
complicado, pois, todas as funções relacionadas com senhas não poderiam ser usadas no 
Slackware. 

Assim, no Slackware, se ficaria de cara, sem a possibilidade de uso do Lock Screen, recurso 
muito importante em qualquer estação de trabalho que se preze. 

O problema gerou muita queima de fosfato nos últimos dias, mas realmente, ainda não havia 
sentado  na  minha  máquina  para  tentar  pensar  seriamente  sobre  isto.  Hoje,  sentei  na 
máquina e  comecei  a  pensar  sobre o  uso do xscreensaver[4],  em paralelo  com o DR17.
Primeiramente, passei uma pequena olhada na página de manual do xscreensaver e cheguei 
a conclusão que, sim, ele seria a opção. 

Assim, para que você faça uso deste tutorial, você deve ter no seu Slackware, o xscreensaver 
instalado ( pkgtool[5] e procure o pacote ), pois ele será o ponto "central" desta solução.

Assim que  tiver  certeza  que  o  seu  xscreensaver  está  instalado,  crie  um arquivo  com o 
seguinte conteúdo :

#!/bin/sh
xscreensaver-command -exit
xscreensaver &
xscreensaver-command -lock

Dê um nome a este arquivo, por exemplo, lockscreen e copie-o para o diretório /usr/bin : 

# mv lockscreen /usr/bin
# chmod 755 /usr/bin/lockscreen

A primeira série de comandos mata o processo do xscreensaver ( caso o mesmo exista ) e 
logo após inicia novamente o daemon do mesmo. Isto é feito para que se tenha certeza que o 
processo esta rodando tendo como dono o seu usuário. Assim, ele responderá sem problemas 
ao próximo comando, que irá pedir uma senha ( lock screen ), sempre que alguém tentar 
executar alguma operação no seu computador. 

Assim, o problema do lock screen está semi-resolvido. Os mais apressados irão perguntar. 
Tudo bem, fiz isto tudo, mas como eu vou acessar este comando lockscreen ? Vou precisar 
sempre abrir um xterm para digitar este comando e fechar a tela ? Não seria mais fácil criar 
um ícone ou coisa parecida diretamente no meu  Enligtenment ? 

Estas perguntas vão ser respondidas com o próximo passo do tutorial. 

No seu  Enligtenment, assim que for iniciado, você irá ver na barra de tarefas, uma parte 
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parecida com a figura abaixo. 

Ela vem sem o Thunberbird, mas eu já tornei ela a minha cara ( já fiz algumas mudanças ) e é 
neste local que iremos trabalhar agora. 

Clique com o botão direito e vá em configuração. Lá haverá um tema chamado default. Clique 
em add e crie um novo tema, por exemplo, com o nome lockscreen.

Criado este tema, clique no icone do Enligtenment na barra de tarefas, e depois siga para 
Configuração=>Applications.

Na aba Applications, clique em Create New Application. Lá, você vai fazer algo bem parecido 
com isto aqui .



Explicando o que foi feito. Aonde há o icone do xscreensaver, você deve clicar e escolher o 
ícone que mais lhe agrade. Coloque um nome qualquer ( onde está Lock Screen ) e escolha o 
nome do executável que você criou ( aqui, no tutorial, utilizamos o nome lockscreen ). 

Depois é só aplicar as mudanças e seguir para o próximo passo. Lembrando que, sempre 
antes de criar o comando, tenha o executável criado. Caso isto não aconteça o  Enligtenment 
vai colocar o status do comando criado como “inacessível”. 

Na mesma aba ( Applications ),  clique em "Sort Applications" para que ele liste todas as 
aplicações criadas no seu sistema. Observe que esta janela tem dois lados. Em um, estão as 
aplicações e em outro, grupos de aplicações do modo como o Enligtenment enxerga. Portanto 
, procure por Lock Screen no lado onde estava a opção “Sort Applications”. 

No outro lado, procure por BAR e, após abrir, clique em lockscreen ( o tema lockscreen ). 

Selecione Lock Screen e clique em ADD AN APPLICATION para que ele apareça dentro do 
tema lockscreen. Ao final, você terá algo parecido com a imagem abaixo. 



Após isto,  é só adicionar mais  um destes na sua barra de tarefas.  Para isto,  é só ir  até 
qualquer ponto da barra de tarefas, clicar com o botão direito, e procurar pela opção “Shelf 
Configuration”.

Na tela que for aberta, clique em Configure Contents, e será aberta uma nova tela, que é 
onde iremos fazer as mudanças.



Clique em cima do objeto Ibar, e depois adicione o gadget do outro lado. Instantaneamente, 
na sua barra de tarefas, já vai aparecer uma nova Ibar, como pode ser visto na imagem. 

Após isto, clique com o botão direito na nova Ibar, escolha lockscreen e aplique. 



Finalmente, sua barra de tarefas vai ter a opção de lock screen, que não há por padrão no 
pacote do slacke17. Uma grande vantagem, já que você ficaria sem esta opção. 

Outro problema, que pode ser resolvido também com poucas configurações, é o famoso 
descanso de tela que depois de um tempo faz o lock para que ninguém mexa no seu 
computador, ou até, que não sejam gerados problemas para o seu monitor. 

Crie um arquivo com o nome startxserver no diretório /usr/bin/startxsaver

#!/bin/sh
xscreensaver-command -exit
xscreensaver & 

Dê um chmod 755 /usr/bin/startxsaver, e agora, siga para System->Configuração-
>Applications. 

Crie uma aplicação do mesmo modo que você criou a lockscreen. Após isto, adicione a 
aplicação ao diretório startup, do mesmo modo que adicionou a aplicação ao tema 
lockscreen. 



 

Ou seja, agora você já tem o xscreensaver iniciando e fechando a tela com muito tempo sem 
trabalho na mesma. 

Um grande problema do xscreensaver é que ele tem uma tela de inicialização que pode lhe 
causar um certo desconforto, pois o e17 já é bonito desde a sua incialização. Mas até para 
isto, há uma solução. Configure o seu xscreensaver do modo como você achar melhor, e 
depois : 

# vim .screensaver 

Ou o editor de sua preferência  e procure pela seguinte linha : 

splashDuration: 0:00:05

Modifique para 

splashDuration: 0:00:00

e aí, você elimina o problema da tela de inicialização. Seguindo estes passos, você terá o 
DR17 rodando com todas as funcionalidades no seu Slackware, sem precisar ficar igual louco 
procurando  a  solução  no  Google  :-)  

Espero que isto seja útil para alguém. 
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