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Tela Preta no Linux Educacional
Comando FSCK para partições ext3
O que vem a ser...
Em geral ocorre em decorrência de alguma falha no sistema de arquivos, durante o processo inicial 
de montagem nas partições e carregamento do modo gráfico. Considere que o Linux  Educacional 
utiliza para criação/formatação partições o formato ext (2 ou 3 ou 4...) a depender da distribuição.
Identificando e Corrigindo 
1 – Depois de ligar, o terminal não completa a inicialização e exibe uma tela preta informando que 
uma determinada partição apresenta falha, uma inconsistência inesperada...

/dev/sda1: UNEXPECTED INCONSISTENCY;...
Identificando o dispositivo que está falhando:
: A medida que  o sistema verifica a situação, ele exibe o status, no lado esquerdo da tela, se tudo 
estiver bem é exibido [OK], caso contrário será exibido [FAIL], no  exemplo abaixo, a FALHA está 
ocorrendo em /de/v/sda1, ou seja, o Disco Rígido (dev), na partição 1 (sda1);
Antes de podermos iniciar a correção propriamente dita, temos que responder a solicitação de senha:
Give rooot password for maintenance – (Informe a senha do root para reparo)
(or type Control-D to continue): (ou pressione simultaneamente Control-D, para continuar)

 

2 - Entre com a senha de root, digitando:
qwe123
Depois de digitar a senha qwe123, pressione uma vez a tecla ENTER

A linha de comando no modo superusuário será exibida com um operador # 
3 - Digite o comando; 

fsck.ext3 -y /dev/sda1 
pressione uma vez a tecla ENTER

Aguarde até que toda a correção seja efetuada, enquanto o processo de correção ocorrer uma 
tela similar será exibida:
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Após a conclusão uma tela similar será exibida, só que informando que ocorreram alterações 
no sistema de arquivos (***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED *****)

Para reinicializar o sistema carregar o modo gráfico, digite o comando,:
reboot 

Quando reiniciar, o sistema deverá carregar normalmente a interface gráfica.
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