
Mục lục ^

full circle



Mục lục ^

Những bài viết trong tạp chí này được xuất bản theo giấy phép Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. Điều này có 
nghĩa là bạn có thể đọc, sao chép, chia sẻ và truyền bá rộng rãi với điều kiện: Bạn phải thể hiện bài viết là của tác giả theo cách 
nào đó (tối thiểu là tên, email hoặc URL) và hỗ trợ tạp chí này theo tên ("full circle magazine") và địa chỉ www.fullcirclemagazine.org 

(nhưng không thể hiện các bài viết là của bạn hoặc bạn theo bất kì cách nào). Nếu bạn sửa chữa, thay đổi hoặc sử dụng những bài viết này, bạn phải 
chia sẻ kết quả theo cách tương tự.

full circle



Mục lục ^

L oạt bài viết của chúng tôi về LAMP và Python sẽ được tiếp nối trong tháng 
này với một bài viết rất bổ ích về cài đặt VPN (Virtual Private Network − 
Mạng riêng ảo), vấn đề đã nhận được khá nhiều câu hỏi.

Quan trọng hơn là thông báo về tên mã của . Tôi sẽ không tiết lộ 
ngay đây, hãy lật sang trang Tin tức để xem chi tiết nhé.

Hãy tiếp tục gửi thêm bài viết của bạn. Đừng nản lòng nếu không thấy bài viết của 
mình xuất hiện trong  (hoặc ) trong số này, tôi 
đã xếp theo thứ tự và sẽ lần lượt đăng lên, vì vậy nếu bạn đã gửi bài cho mục 

 vài tháng trước, rất có thể nó sẽ được đăng trong số tháng tới, bạn 
sẽ không biết trước được đâu! Và chúng tôi luôn trông đợi những bài viết mới cho 
mục , vì thế hãy tiếp tục gửi bài cho chúng tôi.

Và hãy gửi nhiều email thêm nữa, tôi luôn muốn nghe những gì bạn nghĩ về tạp 
chí Full Circle, tờ tạp chí luôn trong trạng thái thử nghiệm và liên tục phát triển. Nếu 
có điều gì đó bạn nghĩ rằng Full Circle còn thiếu, cứ gửi thư cho tôi, địa chỉ email của 
tôi ở bên dưới.

Hãy thưởng thức số tạp chí này và giữ liên lạc với chúng tôi!

Tổng biên tập, tạp chí Full Circle
ronnie@fullcirclemagazine.org

Các công cụ làm nên tạp chí này:

Ubuntu là một hệ điều hành 
hoàn chỉnh, lí tưởng cho các máy 
laptop, máy tính để bàn và cả 
máy chủ. Dù bạn ở nhà, ở trường 
hay ở cơ quan, Ubuntu cũng 
cung cấp đủ những ứng dụng 
cần thiết cho bạn bao gồm phần 
mềm soạn thảo văn bản, ứng 
dụng thư điện tử cũng như trình 
duyệt web. Ubuntu luôn luôn 
miễn phí. Bạn không cần phải trả 
bất cứ chi phí bản quyền nào. 
Bạn có thể tải, sử dụng và chia 
sẻ Ubuntu cùng với bạn bè, gia 
đình, trường học hay nơi làm việc 
một cách tự do.

Một khi đã được cài đặt, hệ 
thống của bạn đã sẵn sàng để sử 
dụng với đầy đủ ứng dụng cho 
công việc, Internet, đồ họa và trò 
chơi.

: dùng liên kết 
"mục lục" mới để trở 
về trang mục lục từ 
bất kì trang nào!

mailto:ronnie@fullcirclemagazine.org
http://www.scribus.net
http://www.gimp.org
http://www.openoffice.org
http://creativecommons.org/
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Ban biên tập gửi lời xin lỗi đến 
, tác giả của bài Squid, vì 

sót tên tác giả trong bản PDF gốc, 
bản PDF đã được cập nhật và các bản 
tải về sau này đều có ghi tên Roger.

Cứ sáu tháng 
một lần, môi 
trường giao diện 
GNOME lại có 
phiên bản mới 
với nhiều tính 
năng mới, cùng 

những cải tiến, sửa lỗi và dịch 
thuật. GNOME 2.28 vẫn tiếp nối 
truyền thống này. Để biết thêm 
về GNOME và những tính năng 
làm cho nó khác biệt với các 
môi trường giao diện máy tính 
khác (như tính tiện dụng, dễ 
tiếp cận, bản địa hóa, và sự tự 
do), xem trang About GNOME 
trên website của chúng tôi.

GNOME 2.28 bao gồm tất cả 
những cải tiến có trong GNOME 
2.26 trở về trước. Bạn có thể 
tìm hiểu thêm về các thay đổi 
trong GNOME 2.26 tại ghi chú 
phát hành của nó.

 
http://library.gnome.org/misc/rel
ease-notes/2.28/

Nói chuyện qua truyền hình tại Hội 
nghị UbuCon ở “Atlanta Linuxfest”, 
Mark Shuttleworth đã thông báo 
tên mã của bản phát hành Ubuntu 
10.04 sẽ là “Lucid Lynx” (Linh 
miêu Sáng suốt). Đó sẽ là một bản 
hỗ trợ dài hạn (LTS) với thời gian 
hỗ trợ là 3 năm đối với phiên bản 
để bàn và 5 năm đối với phiên bản 
máy chủ. Đây sẽ là phiên bản LTS 
thứ ba, chứng minh rằng Ubuntu 
không chỉ có thể đưa ra một phiên 
bản mới 6 tháng một lần, mà còn 
phát hành một phiên bản LTS cứ 

mỗi 2 năm, điều khiến Mark rất tự hào.

Sơ lược về những thứ ta có thể mong đợi xuất hiện trong 
Lucid Lynx, Mark đã đề cập đến điện toán đám mây và 
GNOME. Đề cập đến mối quan hệ với Debian, Mark hy vọng 
sẽ tiếp tục mở rộng sự hợp tác nhằm cải tiến hơn nữa ở cả 
hai bản phân phối. Trong phần kết thúc, Mark đề nghị cộng 
đồng chúng ta hãy tìm xem những ai đã đóng góp công sức 
nhiều nhất để chúng ta có được một sản phẩm Ubuntu có 
chất lượng, và gửi cho họ những lời cảm ơn chân thành 
nhất. Chúng tôi cho rằng một lời cảm ơn chân thành cũng 
xứng đáng được gửi tới chính Mark vì tầm nhìn và lao động 
không ngừng nghỉ của ông cho lợi ích của chúng ta.

 Ubuntu Weekly News

Nhóm Launchpad rất tự hào tuyên bố 
ra mắt Launchpad 3.0!

• Giao diện web sáng sủa hơn, cho 
phép sửa chữa tại chỗ;

• Bảng thông tin dịch thuật cá nhân: 
để xem những điều quan trọng cần 
chú ý;

• Tự động cập nhật khác biệt khi 
kiểm lại mã.

Hãy ghé thăm Launchpad để xem giao 
diện web mới của chúng tôi. Giờ đây 
bạn đã có thể xem nhiều thông tin hơn 
ở các trang mà không phải dùng nút 
cuộn, đặc biệt là tại các trang hồ sơ về 
người và dự án.

Và giao diện web đã nhanh hơn: bạn 
có thể cập nhật nhiều dữ liệu hơn, 
trong đó có hầu hết mọi thứ trên các 
trang báo lỗi, mà không phải tải lại 
trang.

 launchpad.net

http://library.gnome.org/misc/release-notes/2.28/
http://www.gnome.org/about
http://www.gnome.org/about
http://launchpad.net
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B ạn đã bao giờ gặp 
trường hợp khi nhấn 
vào một phím phụ nào 
đó trên laptop của mình 

mà nó không hề thực hiện bất cứ 
điều gì? Và sau đó thấy rằng 
chương trình quản lí phím tắt 
không hề nhận ra phím đó? Tôi đã 
gặp phải vấn đề này khi tuỳ chỉnh 
Openbox trên máy netbook của 
mình, và muốn chỉ cho mọi người 
biết cách để kết nối một phím với 
một chức năng nào đó, ngay cả 
khi có vẻ như chúng không nhận 
ra nhau.

Đầu tiên chúng ta phải tìm 
hiểu xem liệu phím cần sử dụng 
có được nhân (kernel) nhận ra 
không. Chỉ cần mở terminal và 
chạy lệnh sau:

xev | grep -A2 --line-
buffered '^KeyRelease' | sed 
-n '/keycode /s/^.*keycode 
\([0-9]*\).* (.*, 
\(.*\)).*$/\1 \2/p'

Lệnh trên sẽ hiển thị cho bạn 
mã của phím đó cùng với tên được 
đặt cho phím (XF86AudioMute, 

XF86MonBrightnesDown, a, b, vân 
vân). Nếu câu lệnh hiển thị 
NoSymbol sau mã của phím, 
nghĩa là chưa có một chức năng 
nào được gán cho phím vừa nhấn, 
và bạn có thể chuyển sang bước 
hai. Nếu không có gì được hiển thị 
thì chúng ta phải sử dụng đến 
lệnh showkey.

Chuyển qua tty0 (nhấn ctrl + 
alt + F1) và đăng nhập với tài 
khoản của bạn. Ngay khi đã đăng 
nhập thành công, bạn gõ:

showkey

Chương trình này sẽ hiển thị 
mã của phím bạn gõ vào và tự 
động thoát sau 10 giây nếu không 
có phím nào được nhấn. Khi câu 
lệnh đang được chạy, bạn nhấn 
phím cần kiểm tra và ghi lại mã 
của phím mà chương trình trả lại. 
Nếu với cả hai cách trên vẫn 
không tìm ra được mã của phím 
cần tìm thì chúng ta sẽ tìm hiểu 
xem liệu phím đó có mã quét hay 
không.

Để làm việc này, bạn nhấn 
phím cần thử và kiểm tra chuỗi trả 

lại của dmesg với:

dmesg|tail -5

Nếu dmesg xuất ra 1 đoạn 
tương tự như sau:

atkbd.c: Unknown key pressed 
(translated set 2, code 0xf1 
on isa0060/serio0).

atkbd.c: Use 'setkeycodes 
e071 <keycode>' to make it 
known.

thì bạn có thể ánh xạ mã quét 
thành mã phím. Bạn có thể làm 
việc này bằng cách sử dụng HAL 
hoặc sử dụng lệnh setkeycodes 
(công cụ đi kèm với nhân), như chỉ 
dẫn trong phần thông tin xuất ra 
của dmesg. Bạn có thể tìm hiểu 
thêm về HAL theo địa chỉ được 
cung cấp trong phần tham khảo 
thêm ở cuối bài này. Tôi sẽ không 
đi vào chi tiết cụ thể vì theo kinh 
nghiệm của tôi, trường hợp này 
khá hiếm khi xảy ra.

Tôi sẽ tập trung vào việc liên 

kết mã phím trong Xorg vì phần 
lớn các phím đa phương tiện 
không hay được sử dụng trong 
tty0. Chúng ta bắt đầu bằng việc 
tạo một tập tin tên là .Xmodmap. 
Đơn giản nhất để thực hiện là sử 
dụng lệnh touch, hoặc là soạn 
thảo với gedit và lưu lại thành tập 
tin. Các dòng trong tập tin phải 
được soạn theo định dạng sau:

keycode <Xkeycode> = 
keysymbol

Một vài thí dụ tham khảo:

keycode 153 = 
XF86MonBrightnessDown

keycode 154 = 
XF8MonBrightnessUp

Đầu tiên bạn chạy lệnh:

xmodmap ~/.Xmodmap

Và sau đó bạn có thể gán các 
phím cho bất kì một chức năng 
nào đó bạn cần. Nếu không được 
thì bạn kiểm tra lại mã phím và 
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tên kí hiệu phím. Bảng liệt kê đầy 
đủ các kí hiệu có thể tìm thấy ở 
đây:

 /usr/include/X11/keysymdef.h

Và những phím chức năng phụ:

 /usr/include/X11/XKeySymDB

Khi phím đã hoạt động thì tiếp tục 
với bước 4.

Để làm cho các thay đổi trở 
thành cố định, bạn phải chạy 
xmodmap mỗi lần bạn đăng nhập 
vào hệ thống. Theo tôi bạn nên 
đưa nó vào trong .xprofile.

Một lựa chọn sử dụng khác 

thay thế cho xmodmap là 
xbindkeys và chương trình này rất 
dễ sử dụng. Ngoài ra còn có 
chương trình giao diện đồ hoạ tên 
là xbinkeys_config, nhưng tôi 
không chắc chắn chương trình đó 
có trong kho của Ubuntu.

HAL keymap quirks: 
http://people.freedesktop.org/~hu
ghsient/quirk/quirk-keymap-
index.html

Thế giới của thể loại trò chơi bắn súng góc 
nhìn thứ nhất (FPS) thường có rất ít bước 
đột phá. Hầu hết những trò chơi FPS mới 
đều lấy lại những ý tưởng của những trò 
chơi đã thành công trước đó.

Nhưng điều đó không đúng với trường hợp 
của Prey. Prey là duy nhất. Nó không giống 
bất cứ trò chơi nào bạn đã từng chơi trước 
đó. Được chuyển sang hệ Linux cách đây không lâu, giờ đây Prey, một 
trong những trò chơi tôi yêu thích từ lâu, đã lấy lại sức sống mới.

Bạn sẽ đóng vai một chiến binh da đỏ Cherokee tên là Domasi Tawodi (còn 
được gọi là Tommy), một chàng trai muốn bỏ lại quá khứ của mình ở 
Cherokee. Anh ta định rời khỏi khu bảo tồn thổ dân và đi đến thế giới văn 
minh, nhưng có một vấn đề: Jen, bạn gái anh ta muốn ở lại vì đây là quê 
hương của cô. Rồi một ngày nọ, trong khi họ đang trò chuyện trong một 
quán rượu của ông nội Tommy, thình lình có một con tàu lạ của người ngoài 
hành tinh đến bắt cóc anh, Jen và cả ông nội của anh lên tàu để ăn thịt.

Dĩ nhiên, Tommy sẽ không đầu hàng một cách dễ dàng đến thế, vì vậy 
chàng tìm mọi cách để giải cứu ông nội và người yêu.

Một điều làm cho trò chơi trở nên hấp dẫn (ngoài việc nó sử dụng cơ chế đã 
được tút lại của Doom 3) là sự hiện diện của trường trọng lực (nếu bạn xem 
qua một số ảnh chụp màn hình thì bạn sẽ hiểu tại sao) và cổng dịch 
chuyển tức thời (nếu không biết cách sử dụng nó, bạn có thể tự hại chính 
bạn). Trong quá trình chơi, bạn sẽ gặp rải rác những câu đố từ đơn giản đến 
phức tạp, nhưng chúng cũng không quá khó đến mức những người mới 
chơi không thể vượt qua. Một đặc điểm khác của trò chơi làm tôi thích thú 
nữa là bạn không thể chết. Đúng vậy, “bạn không thể chết” nên bạn không 
cần phải liên tục ấn phím tải nhanh (quick-load) để thử lại khi trong người 
chỉ còn một chút sức lực. Tôi không muốn bật mí quá nhiều về trò chơi 
ngoại trừ một điều là nó rất tuyệt vời.

Hơn mười năm phát triển và đây là những điều chúng ta nhận được: một 
trò chơi rất độc đáo. Đây là một trong vài đại diện của trò chơi điện tử hiện 
đại mà tôi nghĩ rằng sẽ được ghi tên vào sách kỉ lục như là một tác phẩm 
kinh điển.

mailto:lswest34@gmail.com
http://people.freedesktop.org/~hughsient/quirk/quirk-keymap-index.html
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FCM#27-28 - Python Phần 1-2

GraphicsDev Internet M/media System

HDDCD/DVD USB Drive Laptop Wireless

T rong bài viết trước, 
chúng ta đã học về 
danh sách, kí tự thay 
thế, chú thích, phép 

gán và biểu thức bằng nhau, 
câu lệnh if và while. Tôi đã hứa 
với các bạn là trong bài viết này 
chúng ta sẽ được học về mô-
đun và hàm. Vậy thì chúng ta 
hãy bắt đầu.

Mô-đun là một cách để có 
thể mở rộng việc lập trình 

Python của bạn. Bạn có thể tự 
tạo ra mô-đun riêng của mình 
hoặc sử dụng những cái sẵn có 
của Python, hoặc sử dụng 
những cái người khác đã tạo 
ra. Bản thân Python có sẵn 
hàng trăm mô-đun tạo thuận 
lợi cho việc lập trình của bạn. 
Danh sách các mô-đun sẵn có 
của Python có thể tìm thấy tại 
http://docs.python.org/modinde
x.html. Một vài mô-đun phụ 
thuộc vào đặc trưng của hệ 
điều hành, nhưng hầu hết đều 
hỗ trợ đa nền tảng (có thể 
được sử dụng trên Linux, Mac 
và Microsoft Windows). Để có 
thể sử dụng một mô-đun ngoài, 
bạn phải nạp mô-đun đó vào 
chương trình của mình. Một 
trong những mô-đun sẵn có 
của Python tên là 'random'. Mô-
đun này cho phép bạn tạo 
những số (giả) ngẫu nhiên. 
Chúng ta sẽ sử dụng mô-đun 
này trong ví dụ đầu tiên:

Hãy phân tích từng dòng 
lệnh. Bốn dòng đầu tiên là chú 
thích. Chúng ta đã nói về 
chúng trong bài trước. Dòng 
thứ năm thông báo cho Python 

sử dụng mô-
đun random. 
Chúng ta bắt 
buộc phải khai 
báo một cách 
tường minh 
cho Python để 
nạp.

Dòng thứ bảy tạo một vòng 
lặp 'for' để hiển thị 14 số ngẫu 
nhiên. Dòng thứ tám sử dụng 
hàm randint() để xuất ra một 
số nguyên ngẫu nhiên giữa 1 
và 10. Chú ý rằng chúng ta 
phải nói cho Python biết hàm 
được gọi từ mô-đun nào. Chúng 
ta làm việc đó (trong trường 
hợp này) bằng cách viết 
random.randint. Vì sao chúng 
ta phải tạo mô-đun? Hãy nghĩ 
là nếu tất cả các hàm đều được 
nạp thẳng vào Python, không 
những Python sẽ phình to lên 
và chậm chạp mà còn làm cho 
việc sửa lỗi trở nên khó khăn. 
Khi sử dụng mô-đun, chúng ta 
có thể chia nhỏ các câu lệnh 
vào các nhóm theo những mục 
đích sử dụng nhất định. Ví dụ: 
nếu bạn không cần sử dụng 
chức năng của cơ sở dữ liệu, 

bạn không cần phải biết là có 
một mô-đun cho SQLite. Mặc 
dù vậy, khi bạn cần nó thì nó 
luôn có sẵn. (Chúng ta sẽ sử 
dụng mô-đun cơ sở dữ liệu 
trong loạt bài viết này.)

Một khi bạn bắt đầu lập 
trình Python, có lẽ bạn sẽ viết 
những mô-đun cho riêng bạn 
để có thể tiện sử dụng lại mà 
không cần gõ lại những đoạn 
mã đó. Nếu bạn cần thay đổi 
cái gì trong cụm mã đó, bạn có 
thể làm mà không ảnh hưởng 
gì mấy tới chương trình chính 
của mình. Tuy nhiên có một vài 
hạn chế ở đây, chúng ta sẽ đề 
cập đến điều này sau. Bây giờ, 
khi chúng ta đã sử dụng câu 
lệnh 'import random' trước đó, 
chúng ta ra lệnh cho Python 
cho phép sử dụng tất cả các 

#=======================================
# random_example.py
# Module example using the random module
#=======================================
import random
# print 14 random integers
for cntr in range(1,15):

print random.randint(1,10)

http://docs.python.org/modindex.html
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hàm có trong mô-đun random. 
Nếu chỉ cần sử dụng riêng hàm 
randint(), chúng ta có thể thay 
đổi câu lệnh nạp mô-đun thành:

from random import randint

Bây giờ khi gọi hàm, chúng 
ta không cần sử dụng phần 
'random.'. Đoạn mã ở trên sẽ 
thay đổi thành:

from random import randint
# print 14 random integers
for cntr in range(1,15):

print randint(1,10)

Vừa rồi, chúng ta đã nạp mô-
đun random và sử dụng hàm 
randint(). Một hàm là một đoạn 
mã được viết để có thể được 
gọi, thường là nhiều lần, dễ 
dàng bảo trì và giúp chúng ta 
tránh khỏi việc phải gõ đi gõ lại 
một đoạn lệnh nào đó nhiều 
lần. Khi bạn phải viết cùng một 
đoạn mã nào đó nhiều lần 
trong chương trình của mình thì 
đoạn mã đó nên được viết 
thành một hàm. Hai ví dụ đơn 
giản sau đây sẽ nói lên sự tiện 
lợi của việc sử dụng hàm. Giả 
sử chúng ta cần lấy hai số, 
cộng chúng, nhân chúng và 

cuối cùng là trừ 
chúng với nhau, sau 
đó là hiện các số và 
kết quả mỗi lần. Khó 
khăn hơn, chúng ta 
phải làm việc đó 3 
lần với 3 cặp số. 
Đoạn mã sau có thể 
là một ví dụ:

Không những 
phải gõ rất nhiều, nó 
có thể dẫn tới lỗi, có 
thể khi gõ hay khi thay đổi một 
cái gì đó sau này. Thay vào đó, 
chúng ta sẽ tạo một hàm tên là 
'DoTwo' sẽ nhận hai số và tính 
toán, hiển thị kết quả mỗi lần. 
Chúng ta bắt đầu bằng cách sử 
dụng từ khoá 'def' (ý chỉ rằng 
chúng ta đang định nghĩa một 
hàm). Sau 'def', chúng ta viết 
tên của hàm và một danh sách 
các tham số (nếu có) trong 
ngoặc đơn. Dòng định nghĩa 
kết 
thúc 
bởi 
một 
dấu 
hai 
chấm 
(:). 
Đoạn 
mã 

trong hàm phải được thụt lề. Và 
dưới đây là ví dụ thứ 2:

Như đã thấy, chúng ta chỉ 
phải gõ 8 dòng thay vì 12 
dòng. Nếu chúng ta cần thay 
đổi gì đó trong hàm, chúng ta 
có thể làm việc đó mà không 
làm ảnh hưởng nhiều tới 
chương trình chính. Để gọi một 
hàm, chúng ta sử dụng tên 
hàm và sau đó là các tham số.

Sau đây là một ví dụ khác 
về hàm. Với những yêu cầu sau:

Chúng ta cần tạo một 
chương trình hiển thị một danh 
sách của những mặt hàng được 
định dạng một cách gọn gàng. 
Giống như hình ở trang sau.

Với giá của từng mặt hàng 
và giá tổng cộng được tính 

#silly example
print 'Adding the two numbers %d and %d = %d ' % (1,2,1+2)
print 'Multiplying the two numbers %d and %d = %d ' % (1,2,1*2)
print 'Subtracting the two numbers %d and %d = %d ' % (1,2,1-2)
print '\n'
print 'Adding the two numbers %d and %d = %d ' % (1,4,1+4)
print 'Multiplying the two numbers %d and %d = %d ' % (1,4,1*4)
print 'Subtracting the two numbers %d and %d = %d ' % (1,4,1-4)
print '\n'
print 'Adding the two numbers %d and %d = %d ' % (10,5,10+5)
print 'Multiplying the two numbers %d and %d = %d ' % (10,5,10*5)
print 'Subtracting the two numbers %d and %d = %d ' % (10,5,10-5)
print '\n'

#silly example 2...still silly, but better
def DoTwo(num1,num2):

print 'Adding the two numbers %d and %d = %d ' % (num1,num2,num1+num2)
print 'Multiplying the two numbers %d and %d = %d ' % (num1,num2,num1*num2)
print 'Subtracting the two numbers %d and %d = %d ' % (num1,num2,num1-num2)
print '\n'

DoTwo(1,2)
DoTwo(1,4)
DoTwo(10,5)
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theo đồng đô-la và xu. Độ rộng 
của bảng có thể thay đổi được. 
Giá trị bên trái và bên phải 
cũng có thể thay đổi được. 
Chúng ta sử dụng 3 hàm để 
làm việc này. Một hàm hiển thị 
dòng đầu và dòng cuối, một 
hàm hiển thị các mặt hàng 
cũng như dòng tổng cộng và 
cuối cùng là một hàm để hiển 
thị dòng phân cách. May mắn 
là Python có thể giải quyết 
nhiều vấn đề một cách dễ 
dàng. Nếu bạn nhớ lại, chúng 
ta đã từng xuất ra một chuỗi 
nhân với 4 và nhận được bốn 
bản sao của chuỗi đó. Chúng ta 
có thể sử dụng điều đó trong 
trường hợp này. Để hiển thị 
dòng đầu hoặc cuối, chúng ta 
có thể lấy độ rộng, trừ đi 2 cho 
hai dấu '+' và sử dụng "'=' * 
(width -2)" (width là độ rộng 
của bảng). Để đơn giản hơn, 
chúng ta sử dụng thay thế biến 
để cho tất cả phần tử vào một 
dòng. Dòng lệnh sẽ có dạng : 
'%s%s%s' % ('+', ('=' * (width-

2)), '+'). Giờ chúng ta có thể 
cho hàm xuất ra trực tiếp 
nhưng chúng ta sẽ sử dụng từ 
khoá "return" để trả chuỗi được 
tạo về dòng lệnh gọi hàm. 
Chúng ta đặt tên hàm là 
'TopOrBottom' và đoạn mã cho 
hàm sẽ là:

def TopOrBottom(width):
# width is total width 

of returned line
return '%s%s%s' % 

('+',('=' * (width-2)),'+')

Chúng ta có thể bỏ chú thích 
nhưng sẽ tốt hơn là chỉ ra tham 
số 'width' là gì. Để gọi hàm, 
chúng ta viết 'print 
TopOrBottom(40)' hoặc thay 40 
bằng một độ rộng khác. Như 
vậy đã có một hàm để hiển thị 
hai dòng cần thiết. Chúng ta có 
thể tạo một hàm khác cho 
chuỗi phân cách sử dụng cách 
viết tương tự... HOẶC, chúng ta 
có thể thay đổi hàm trên bằng 
cách thêm vào tham số chỉ ra 
kí tự nằm giữa các dấu cộng. 

Thử làm điều đó và 
vẫn gọi hàm là 
TopOrBottom.

def 
TopOrBottom(characte
r,width):
# width is total 

width of returned line
# character is the 

character to be placed 
between the '+' characters

return '%s%s%s' % 
('+',(character * (width-
2)),'+')

Giờ chúng ta có thể thấy sự 
cần thiết của chú thích. Nhớ 
rằng chúng ta đang trả lại 
chuỗi tạo được do vậy cần phải 
có cái gì đó để nhận nó khi gọi 
hàm. Thay vì gán vào một 
chuỗi khác, chúng ta sẽ hiển 
thị nó ra luôn. Đây là dòng gọi 
hàm.

print TopOrBottom('=',40)

Chúng ta không những giải 
quyết được ba dòng mà chúng 
ta còn rút ngắn được số hàm 
cần dùng từ 3 xuống 2. Chỉ còn 
lại mỗi phần giữa của bảng nữa.

Hãy gọi hàm tiếp theo là 
'Fmt'. Chúng ta sẽ truyền cho 
nó bốn tham số:

 - Giá trị bên trái
 - Độ rộng của "cột" bên 

trái
 - Giá trị bên phải (là một 

số dấu chấm động)
 - Độ rộng của "cột" 

bên phải

Việc đầu tiên phải làm là 
định dạng dữ liệu ở phía bên 
phải. Do phải định dạng dữ liệu 
để hiển thị theo đô-la và xu, 
chúng ta có thể dùng một hàm 
đặc biệt (cho sự thay thế biến) 
để hiển thị giá trị dấu chấm 
động với n số thập phân sau 
dấu phân cách. Câu lệnh sẽ là 
'%2.f'. Chúng ta sẽ gán nó cho 
biến 'part2'. Câu lệnh đầy đủ 
sẽ là: 'part2 = '%2.f' % val2'. Ta 
cũng có thể sử dụng một số 
hàm mặc định của Python để 
xử lí chuỗi là ljust và rjust. Ljust 
sẽ canh trái chuỗi, thêm vào 
phía bên phải với một kí tự nào 
đó bạn chỉ định. Rjust cũng 
hoạt động như vậy nhưng phần 
thêm vào sẽ ở phía bên trái. 
Giờ thử xem việc sử dụng cách 
trộn biến vào một chuỗi lớn và 
trả về cho phần câu lệnh gọi. 
Sau đây là dòng tiếp theo.

return '%s%s%s%s' % ('| ', 
val1.ljust(leftbit - 2, ' 
'), part2.rjust(rightbit - 
2, ' '), ' |')

Mới nhìn vào thì có vẻ trông 
rất là phức tạp, nhưng thử 
phân tích từng phần để thấy nó 
rất đơn giản:

 - Chúng ta gửi chuỗi 
tạo được về cho câu lệnh gọi.

'+===============================+'
'| Item 1                   X.XX |'
'| Item 2                   X.XX |'
'|-------------------------------|'
'| Total                    X.XX |'
'+===============================+'
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 - Chúng ta sẽ 
ghép 4 giá trị vào chuỗi, mỗi 
giá trị sử dụng một %s làm 
phần giữ chỗ.

 - Bắt đầu danh sách biến
'| ', - Print these literals

 - 
Nhận biến val1, canh lề trái với 
dấu cách cho (leftbit - 2) ký tự. 
Chúng ta trừ đi 2 cho hai kí tự '| 
' ở phía bên trái.

 - 
Canh lề phải chuỗi với rightbit - 
2 dấu cách.
' |' - kết thúc chuỗi.

Đó là tất cả những gì 
trong câu lệnh trên. Trong 
khi kiểm tra lỗi, bạn có thể 
thử nghiệm với nó. Thực sự, 
hàm Fmt chỉ có hai dòng 
ngoài dòng dịch nghĩa và 
chú thích. Chúng ta có thể 
gọi nó như sau.

print Fmt('Item 
1',30,item1,10)

Cũng như trên chúng ta 
có thể gán giá trị trả lại vào 
một chuỗi nhưng chúng ta 
chỉ hiển thị nó ra. Ở câu lệnh 
trên chúng ta gửi 30 cho độ 
rộng bên trái và 10 cho độ 
rộng bên phải. Tổng cộng sẽ 
bằng giá trị 40 chúng ta gửi 

cho TopOrBottom trước đó. Giờ 
hãy bật trình soạn thảo và gõ 
vào đoạn mã sau.

Lưu đoạn mã thành tập tin 
'pprint1.py' và chạy nó. Bạn sẽ 
nhận được.

Mặc dù đây chỉ là một thí dụ 
đơn giản nhưng từ đó bạn có 
thể hiểu tại sao và làm thế nào 
sử dụng hàm. Giờ thử mở rộng 
một chút và học thêm về danh 
sách. Bạn còn nhớ về phần 2 
khi chúng ta nói về danh sách? 

Có một điều 
mà tôi đã 
không nói với 
các bạn là một 
danh sách có 
thể chứa mọi 
thứ, kể cả 
những danh sách. Thử định 
nghĩa một danh sách mới trong 
chương trình với tên là 'itms' 
như sau:

itms = 
[['Soda',1.45],['Candy',.75],
['Bread',1.95],['Milk',2.59]]

Nếu chúng ta muốn truy 
xuất một danh sách bình 
thường, chúng ta sẽ dùng print 
itms[0]. Tuy vậy, cái chúng ta 
nhận được sẽ là ['Soda', 1.45], 
không phải là thứ chúng ta cần 
trong trường hợp này. Chúng ta 
muốn truy xuất tất cả các phần 

#pprint1.py
#Example of semi-useful functions

def TopOrBottom(character,width):
# width is total width of returned line
return '%s%s%s' % ('+',(character * (width-2)),'+')

def Fmt(val1,leftbit,val2,rightbit):
# prints two values padded with spaces
# val1 is thing to print on left, val2 is thing to print on right
# leftbit is width of left portion, rightbit is width of right portion
part2 = '%.2f' % val2
return '%s%s%s%s' % ('| ',val1.ljust(leftbit-2,' '),part2.rjust(rightbit-2,' '),' |')

# Define the prices of each item
item1 = 3.00
item2 = 15.00
# Now print everything out...
print TopOrBottom('=',40)
print Fmt('Item 1',30,item1,10)
print Fmt('Item 2',30,item2,10)
print TopOrBottom('-',40)
print Fmt('Total',30,item1+item2,10) 
print TopOrBottom('=',40)

+======================================+ 
| Item 1                          3.00 | 
| Item 2                         15.00 | 
+--------------------------------------+ 
| Total                          18.00 | 
+======================================+ 
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tử trong danh sách đầu tiên. 
Chúng ta sẽ dùng 'print 
itms[0][0]' để có 'Soda' và 
[0][1] để có phần giá bán, 
chính là 1.45. Giờ chúng ta có 
4 mặt hàng đã mua và chúng 
ta muốn sử dụng thông tin đó 
để hiển thị ra. Chúng ta chỉ cần 
thay đổi phần cuối của chương 
trình. Lưu lại chương trình trước 
đó thành 'pprint2.py', rồi ghi 
chú hai dòng định nghĩa itemx 
và thêm vào danh sách mà 
chúng ta vừa đề cập. Đoạn mã 
sẽ thành.

#item1 = 3.00
#item2 = 15.00
itms = 
[['Soda',1.45],['Candy',.75],
['Bread',1.95],['Milk',2.59]]

Tiếp theo, xoá bỏ hết các 
dòng lệnh gọi Fmt(). Sau đó 
thêm vào các dòng sau (những 
cái có chú thích #NEW LINE ở 
cuối) để cho đoạn mã của bạn 
trông giống như.

Tôi đặt một biến đếm cho 
vòng lặp sẽ chạy suốt danh 
sách. Nhớ rằng tôi vừa thêm 
vào một biến tên là total. 
Chúng ta gán cho biến total là 
0 trước khi sử dụng vòng lặp. 
Khi hiển thị từng mặt hàng đã 
bán, chúng ta cộng thêm giá 

vào total. Cuối cùng, 
chúng ta hiển thị 
total ngay sau dòng 
phân cách. Lưu 
chương trình lại và 
chạy nó. Bạn sẽ nhận 
được kết quả tương 
tự như hình phía dưới.

Nếu bạn muốn hơn 
nữa, bạn có thể thêm 
một dòng cho phần thuế. Giống 
như đã xử lý dòng total nhưng 
thay vào đó sử dụng (total * 
.086) thay cho phần giá.

print 
Fmt('Tax:',30,total*.086,10)

Bạn cũng có thể thêm nhiều 
phần tử vào danh sách và xem 
chương trình chạy thế nào.

Đó là tất cả những gì tôi 
muốn nói trong lần này. Lần tới, 
chúng ta sẽ tập trung vào lớp 
của Python.

itms = [['Soda',1.45],['Candy',.75],['Bread',1.95],['Milk',2.59]]

print TopOrBottom('=',40)

total = 0 #NEW LINE
for cntr in range(0,4): #NEW LINE

print Fmt(itms[cntr][0],30,itms[cntr][1],10) #NEW LINE
total += itms[cntr][1] #NEW LINE

print TopOrBottom('-',40)
print Fmt('Total',30,total,10) #CHANGED LINE
print TopOrBottom('=',40)

+======================================+ 
| Soda                            1.45 | 
| Candy                           0.75 | 
| Bread                           1.95 | 
| Milk                            2.59 | 
+--------------------------------------+ 
| Total                           6.74 | 
+======================================+ 
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Chúng ta sẽ sử dụng vsftpd. 
Tại giao diện dòng lệnh, gõ vào:
sudo apt-get install vsftpd

Các bạn có thể sử dụng một 
mô-đun giao diện đồ họa cho 
vsftpd với Webmin nhưng tôi 
thích chỉnh sửa tập tin 
vsftpd.conf một cách thủ công 
hơn. Để làm điều đó, tại giao 
diện dòng lệnh, gõ vào:
sudo nano /etc/vsftpd.conf

Tôi đã từng đọc khá nhiều 
những bài hướng dẫn với chỉ dẫn 
cho phép tài khoản nặc danh 
(anonymous) truy cập vào. Tuy 
nhiên, có một vài điều không 
phù hợp với quan điểm cá nhân 
của tôi nên tôi luôn tắt nó đi. Tùy 
thuộc vào chính sách của hệ 
thống của các bạn mà cũng có 
thể các bạn có nhu cầu “chroot” 
một vài người dùng để ngăn cản 
họ "bén mảng" đến những thư 
mục mà họ không được phép.

Quyền hạn truy xuất 
(permission) là những thứ sẽ 
kiểm soát người dùng khi truy 
cập FTP. Vì tôi chỉ sử dụng một 

tài khoản duy nhất và kết nối 
trực tiếp đến /var/www nên 
phương pháp triển khai của tôi 
để truy cập được như sau:

• Cho phép người dùng cục bộ 
truy cập (tài khoản của tôi) trong 
vsftpd.conf.

• Thêm người dùng (tôi) vào 
nhóm người dùng www-data (tôi 
dùng Webmin để làm).

• Chuyển quyền sở hữu của thư 
mục /var/www cho nhóm www-
data (tôi dùng Webmin để làm) 
và đánh dấu kiểm vào mục “Files 
Inherit Group”.

• Chỉnh đường dẫn cho đích đến 
trong trình khách ftp (là 
/var/www).

 Hãy chắc chắn rằng 
“umask” không bị chuyển thành 
chú thích trong vsftpd.conf và 
chọn những thiết lập phù hợp với 
yêu cầu của các bạn cho phần 
tải lên. Đối với phần cài đặt cho 
WordPress thì 0002 là lựa chọn 
phù hợp nhất– nó sẽ thiết lập 
quyền hạn truy xuất là 775.

Yêu cầu của các bạn có thể 
khác nhau, nhưng những gì trình 

bày phía trên thì đáp ứng được 
yêu cầu của tôi. Khởi động lại 
vsftpd và truy cập thử với công 
cụ ftp của các bạn. Tôi sử dụng 
Transmit – nó thật tuyệt vời.
sudo /etc/init.d/vsftpd 
restart

Việc này khá đơn giản khi 
thực hiện với Webmin. Dưới thẻ 
sổ xuống networking, mở "Linux 
Firewall" lên.

Chọn "Block All except SSH 
and IDENT on external 
interface".

Ở màn hình kế tiếp chúng ta 
cần thêm các luật (rule) cho truy 
cập FTP, Webmin, Sendmail và 
MySQL Admin.

Nhấp chọn “Add Rule” dưới 
danh sách có sẵn.

Đánh chọn vào "Accept".

Chỉnh Network Protocol là TCP.

Chỉnh Destination TCP or UDP 
port là 21.

Nhấn nút "Create".

GraphicsDev Internet M/media System

HDDCD/DVD USB Drive Laptop Wireless

C húng ta đã có một máy 
chủ LAMP mới tinh, tất 
cả đều rất tốt, nhưng dĩ 
nhiên chúng ta sẽ cần 

phải đưa dữ liệu lên đó. Không 
những thế mà chúng ta còn mong 
muốn rằng những người khác 
không thể đưa dữ liệu của họ lên 
đó hoặc là có thể đánh cắp dữ 
liệu của chúng ta. Máy chủ Linux 
mặc định vốn đã bảo mật rồi. Tuy 
nhiên, điều đó không có nghĩa là 
không cần thiết đặt ở mức cao 
hơn. Hãy tiến hành cấu hình FTP 
và một tường lửa đơn giản.
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Làm tương tự cho các cổng 
3306 (MySQL), 25 (Sendmail), 
10000 (Webmin) và 80 (Web và 
phpMyAdmin).

Đánh chọn "Activate at Boot" 
và nhấp chọn "Apply 
Configuration". Vậy là xong. Nếu 
bạn có thể trở lại Webmin, hãy 
sử dụng các văn lệnh (script) 
PHP Mail và FTP, và truy cập vào 
cơ sở dữ liệu với MySQL 
Administrator. Mọi thứ đã sẵn 
sàng.

Bạn có thể phải khởi động 
lại MySQL. Tôi sử dụng Webmin 
và thấy là nó đã được chạy rồi.

Có thể các bạn sẽ mong 
muốn cho những người khách 
viếng thăm có thể gửi thư cho 
bạn chỉ bằng một cú nhấp chuột 
từ một trang web động nào đó 
của bạn. PHP có sẵn chức năng 
gửi thư, nhưng nó cần phải liên 
kết đến một tác nhân vận 
chuyển (MTA) để chuyển tiếp 
cho nó. Nói cách khác, nó cần 
một chương trình hay dịch vụ để 
gửi thư đi. Ở đây, chúng ta có 
thể sử dụng một tùy chọn của 
máy chủ gọi là (đoán thử xem?), 
vâng, chính là Sendmail. Ở đây 
sẽ chỉ ra cách cài đặt và cấu 

hình nó – việc này rất dễ dàng.

Đầu tiên chúng ta cài đặt 
Sendmail. Tại giao diện dòng 
lệnh, gõ vào:
sudo apt-get install 
sendmail

Tiếp theo chúng ta cần cấu 
hình PHP để nó biết dịch vụ 
SMTP (sendmail) ở đâu. Cũng 
trong giao diện dòng lệnh, gõ 
vào như sau:
sudo nano 
/etc/php5/apache2/php.ini

Thêm vào những phần cho 
chức năng gửi mail như phía dưới 
đây, thêm vào những chi tiết 
khác để phù hợp với yêu cầu của 
các bạn:
[mail function]
; Setup for Linux systems
sendmail_path = 
/usr/sbin/sendmail -t
sendmail_from = 
<your_webadmin_mail_account@
yourdomain.com>

Và lưu lại. Thế là xong. Bây giờ 
chúng đã có thể sẵn sàng giúp 
bạn gửi thư đi. 

Richard Redei

http://toomuchgreen.eu
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bị khóa hướng kết nối ra trong 
máy tính hoặc tường lửa của 
mạng LAN, bạn sẽ phải cho phép 
sử dụng cổng này thì mới tiếp tục 
được. Thông thường cổng này 
được cho phép ở hướng kết nối ra, 
trừ khi bạn là người cực kì bảo 
mật và khóa hết mọi thứ.

Bạn sẽ cần phải tìm vị trí của 
biểu tượng Network Manager 
trong Notification Area của bạn 
(máy tính của bạn có thể trông 
khác một chút). Nó sẽ hỗ trợ bạn 
lấy được các thiết lập mạng mà 
bạn đang dùng và bắt đầu kết nối 
VPN.

Bây giờ hãy cài đặt mô-đun 
PPTP để có thể bắt đầu tạo kết nối 
VPN. Bạn biết gì không? Bạn 
không còn cần phải dùng giao 
diện dòng lệnh (CLI) để thực hiện 
điều này nữa, PPTP đã được đưa 
vào Add/Remove Programs. Nó sẽ 
giúp những người không thích sử 
dụng CLI cảm thấy dễ dàng hơn. 
Mở Add/Remove Programs và tìm 
VPN. Nếu bạn sắp xếp theo cái 
nào phổ biến nhất nằm trước, nó 
sẽ hiện ra ngay trên đầu. Đánh 
dấu chọn vào ô kiểm, nhấn nút 

Apply Changes, nhập mật khẩu 
của bạn vào, rồi nhấn nút đóng. 
Đơn giản quá phải không.

Đối với những bạn thích sử 
dụng CLI, gõ dòng lệnh này trong 
CLI và nó sẽ cài các gói cần thiết:

sudo aptitude install 
network-manager-pptp

Đến đây bạn đã cài xong mô-
đun PPTP cho Network Manager 
của bạn, giờ ta hãy bắt đầu thiết 
lập kết nối. Nhấp chuột phải vào 
Network Manager trong 
Notification Area, bạn sẽ thấy một 
trình đơn ngữ cảnh hiện ra. Ở 
trình đơn ngữ cảnh, nhấn vào Edit 
Connections. Ghi chú: bạn cũng 
có thể nhấp chuột trái vào biểu 
tượng, nhấn tiếp vào VPN 

Connections, rồi Configure VPN.

Trong cửa sổ Network 
Connections, bạn sẽ cần phải 
nhấp chuột chuyển sang thẻ VPN.

Tiếp theo nhấn vào Add rồi sau 
đó Create.

Sửa tên kết nối. Bạn có thể ghi 
thứ gì bạn thích, nhưng nếu bạn 
định tạo nhiều hơn một kết nối, 
hoặc sợ sẽ quên mất những thứ 
đã cài đặt vào 6 tháng sau, tốt 
nhất là đặt nó là tên của nơi mà 

T rong số 27, Ken đã gửi 
một bức thư yêu cầu 
thông tin về Mạng riêng 
ảo (VPN). Thực tế tôi đã 

có một bài viết về cách dùng VPN 
trong tạp chí số 2, tuy nhiên tôi 
thấy mình nên cập nhật thêm 
thông tin cho bài báo đó, vì nhiều 
thứ đã thay đổi.

Đầu tiên, bạn thiết lập VPN 
thông qua Network Manager. Đa 
số các VPN do bạn thiết lập sẽ sử 
dụng giao thức PPTP. PPTP chạy 
trên cổng TCP 1723. Nếu cổng này 

N/A
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bạn đang muốn kết nối đến.

Trong thiết lập Gateway, gõ IP 
hoặc FQDN (fully qualified domain 
name – tên miền được chứng nhận 
đầy đủ) mà bạn đang kết nối đến. 
Cá nhân tôi thường ghi số IP. Sau 
đó điền tên người dùng vào ô 
Username. Thường thì tôi không 
gõ mật khẩu vào đó — theo tôi đó 
là một thói quen tốt. Nếu bạn 
muốn gõ mật khẩu vào đó thì tùy 
bạn. Mật khẩu có thể gắn liền với 
Keyring của bạn nếu muốn.

Bạn có thể cần phải vào phần 
Advanced để chọn mã hóa. Bạn 
cần đánh chọn Use Point-to-Point 
Encryption (MPPE) để nhận được 

kết nối. Phần lớn các VPN đòi hỏi 
kết nối được mã hóa. Nhấn OK.

Thẻ thiết lập IPv4 là dành cho 
những người dùng nâng cao. Đây 
là nơi bạn có thể thay đổi máy chủ 
phân giải tên miền cho VPN của 
bạn, thiết lập tuyến mạng khác 
dựa trên mạng con, và gán một 
địa chỉ IP tĩnh. Mọi thứ thường sẽ 
hoạt động tốt mà không cần phải 
động đến thẻ thiết lập IPv4 này.

Chiếc máy tính để bàn hiệu HP của bà xã tôi đã xưa như trái đất. Vì trước 
đây đã từng nâng cấp máy tính nên bây giờ tôi có nhiều sự lựa chọn 
khác nhau. Chiếc máy xách tay hiệu Acer One của bà xã đã cho thấy bộ 
vi xử lý Atom 270 của Intel có chất lượng và tốc độ tốt như thế nào. Tôi 
cũng nhận ra rằng hiện nay người ta đang có xu hướng sử dụng bo mạch 
chủ tích hợp bộ vi xử lý Atom cho máy tính để bàn.

Lên mạng tìm kiếm, tôi thấy một chiếc máy tính tự ráp sử dụng bộ vi xử 
lý Atom 330 mới nhất, một phiên bản có hai nhân thực. Thùng máy có 
kích thước chỉ lớn hơn một tờ giấy chút xíu và chỉ cao có 2 inch rưỡi 
(khoảng 7,6 cm). Tôi đặt mua một ổ cứng SATA 1 TB, một ổ đĩa DVD, và 
2 GB RAM. Khi chúng được gửi đến, cuộc vui bắt đầu.

Sách hướng dẫn với đầy đủ hình minh họa rất dễ làm theo. Tôi tháo ốc 
trên đỉnh và mở nắp ra, bên trong là bo mạch chủ và một hộp kim loại 
để đựng các loại ổ đĩa. Sau khi gỡ mặt nhựa màu đen phía trước cùng 
với hai con ốc, tôi đã có thể lôi khay đựng ổ đĩa ra khỏi thùng máy. Tôi 
gắn ổ cứng và ổ đĩa DVD vào các khe tương ứng, gắn ốc, đưa khay đựng 
vào lại thùng, và gắn cáp SATA.

Tôi gắn thanh RAM vào và đóng thùng máy lại. Sau đó tôi nhận ra mình 
cần phải có bàn phím và chuột USB, vì thùng máy không có chân cắm 
cáp truyền thống. Sau khi dạo nhanh qua cửa hàng máy tính để mua 
sắm các thiết bị còn thiếu, giờ là lúc để mở máy và cài hệ điều hành. Tôi 
đã ghi sẵn một đĩa CD Ubuntu 9.04. Tốc độ tải Ubuntu trên ổ cứng thật 
kỳ diệu. Tôi dùng lại màn hình LCD 17” và bộ loa ngoài cũ của mình.

Máy tính tự ráp tôi sử dụng là của hãng MSI có tên là Wind PC. Bên trong 
có sẵn một quạt nhỏ làm mát cho toàn bộ thùng máy và rất yên tĩnh. 
Nguồn điện được cung cấp từ bộ nguồn tương tự như của máy tính xách 
tay, chỉ có 65 W. Thùng máy có một giá đỡ bằng nhựa để giữ cho nó 
nằm đứng thay vì nằm ngang. Sau khi đọc nhận xét từ những người đã 
mua sản phẩm, tôi để thùng máy nằm ngang, để có thể làm mát tốt 
nhất. Thêm một bàn phím và chuột không dây sẽ giúp bạn đặt thùng 
máy xa nơi làm việc, khi đó yếu tố cản trở duy nhất là chiều dài của cáp 
nối màn hình.
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K iến thức về vi tính của 
tôi bắt đầu từ việc sử 
dụng máy Kaypro IV 
chạy CP/M, một cỗ 

máy đơn giản sử dụng hai ổ đĩa 
mềm 5.25 inch với màn hình 
màu xanh lục 9 inch. Hệ điều 
hành lúc đó được nạp vào bộ 
nhớ từ ổ đĩa mềm đầu tiên và 
sau đó cần lấy đĩa mềm ra và 
nhét vào một đĩa khác chứa 
các chương trình sẽ được sử 
dụng, trong khi dữ liệu được 
lưu ở ổ đĩa mềm thứ hai. Những 
đĩa mềm đó có dung lượng là 
360 KB. Bộ máy cùng với một 
máy in lăn nan chữ và tất cả 
các phần mềm cần thiết có giá 
là 3000 đô la tại thời điểm đầu 
những năm 80. Lúc đó tôi 
không có một điều gì tốt hơn 
nó, tôi có một cuộc sống khá 
sung túc.

Nhưng chao ôi, cuộc sống 
tốt đẹp đã đi xuống khi CP/M bị 
thay thế bởi một hệ điều hành 
tên là DOS. Tôi đã sử dụng DOS 
một thời gian và sau đó lại có 
một hệ điều hành khác, với 
giao diện màu (GUI) tên là 
Windows. Cuộc sống lại tốt đẹp 

trở lại. Nhưng 
chẳng bao 
lâu, một hệ 
điều hành tốt 
hơn lại ra 
đời. Dĩ nhiên 
việc tôi phải 
trả khá nhiều 
tiền cho DOS 
và Windows, 
cùng với số 
tiền bỏ ra 
cho phần mềm mới, chưa phải 
là vấn đề. Bạn phải mua một 
hệ điều hành mới và cao cấp 
hơn (nghe cứ như quảng cáo xà 
phòng!) tên là Windows 95. Đó 
là một hệ điều hành cực kỳ tinh 
túy nên chắc chắn là bạn phải 
mua nó rồi. Nhưng sau đó lại ra 
đời Windows 98, Windows 98 
SE, Windows ME, Windows 
2000, rồi Windows XP, với số 
phiên bản nhiều đến mức 
dường như lôi cả ngón tay ngón 
chân ra đếm chắc cũng không 
đủ. Chờ đã, còn nữa. Chẳng 
bao lâu sau Windows XP đã lại 
bị Windows Vista thay thế, 
cũng với hàng đống phiên bản 
cho bạn nghiên cứu. Và sắp sửa 
“đáp xuống” chiếc máy tính để 

bàn của 
bạn một hệ 
điều hành 
thậm chí 
còn vĩ đại 
và tốt hơn, 
mới và cải 
tiến hơn 
trước có 
tên là 
Windows 7.

Để tiết kiệm, trong khi sử 
dụng Windows 2000 tôi đã 
quyết định không bỏ tiền ra để 
mua những thứ mà tôi không 
thích, nhưng sau đó tôi đã phải 
mua thêm phần mềm để bảo 
vệ máy tính của mình khỏi sự 
tấn công từ bên ngoài vào 
những lỗ hổng bảo mật. Cái 
bảng giá của máy Macintosh 
làm tôi mất hứng ngay lập tức 
khi vừa bước vào Cửa hàng 
Apple, thế là tôi rút lẹ.

Tôi đã được tiếp xúc với một 
số bản phân phối GNU/Linux và 
thực sự không có một phiên 
bản nào phù hợp với tôi cho 
đến khi tôi làm quen với 
Ubuntu. Tôi bắt đầu sử dụng từ 

bản 6.04 và hiện tại tôi đang 
sử dụng bản 9.04. Ubuntu đã 
đưa tôi từ Miền Tối Tăm đến với 
Tự Do.

Tôi vẫn khó có thể tin rằng 
hệ điều hành tuyệt vời này lại 
“free”, cả với nghĩa “tự do” 
thay đổi và điều chỉnh nó theo 
ý mình, cũng như “miễn phí”.

Tôi là một người mới sử dụng 
và không phải tất cả mọi thứ 
trên Ubuntu đều dễ hiểu. 
Nhưng đối với tôi đó là điều 
bình thường vì trong hai mươi 
năm sử dụng Windows tôi cũng 
không thể làm được mọi điều 
với nó. Giờ đây tôi có một hệ 
thống tuyệt vời với sự giúp đỡ 
từ tài liệu lẫn các diễn đàn, và 
nó cho phép tôi làm bất kỳ điều 
gì tôi muốn với chiếc máy vi 
tính của mình.

Tôi muốn nói lời cảm ơn tới 
nhứng người đã đóng góp tài 
năng và thời gian của mình để 
tạo ra một hệ điều hành tầm cỡ 
thế giới.
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Ubuntu, giống như những 
loại rượu ngon, luôn trở nên 
ngon hơn qua thời gian. Càng 
có nhiều thời gian ủ rượu, mùi 
vị của nó sẽ càng đậm đà và 
ngon hơn. Điều này cũng tương 
tự như Ubuntu: càng có nhiều 
thời gian để trưởng thành, nó 
càng trở nên phong phú hơn, 
bạn sẽ thấy nhiều nội dung hơn 
và có được sự tương thích cao 
hơn.

Tôi bắt đầu sử dụng Ubuntu 
từ hồi 2005, khi tôi có được 
chiếc máy tính xách tay đầu 
tiên của mình. Lúc đó tôi chưa 
biết tí gì về chương trình nguồn 
mở hay về hệ điều hành nào 
khác. Tôi vào trường đại học với 
các hệ điều hành duy nhất 
trong đầu là Windows và Mac. 
Windows thì có vẻ nhàm chán 
còn Mac thì quá xa xỉ. Anh 
chàng bán máy tính đưa cho tôi 
một đĩa CD nguồn mở khởi 
động trực tiếp có chứa các 
chương trình và bản sao 
Ubuntu. Tất cả các chương trình 
nguồn mở hoạt động một cách 
kỳ diệu trên máy tính mới của 
tôi. Vấn đề duy nhất là Ubuntu 

không khởi động được.

Thế rồi, tôi quên đi hệ điều 
hành trong CD và tiếp tục sử 
dụng Windows XP trên máy tính 
của mình cho đến khi tôi cảm 
thấy quá chán nó. Tôi không 
thích các tác vụ quá tự động và 
thiếu đi các tùy biến đơn giản, 
dễ làm. Tôi cần một thứ gì đó để 
làm tươi mới máy tính của 
mình. Vì thế tôi bắt đầu nghiên 
cứu các hệ điều hành khác và 
một lần nữa lại tìm đến với 
Ubuntu.

Khi truy cập trang web 
Ubuntu, tôi rất ngạc nhiên vì 
những điều Ubuntu đã quảng 
bá và đại diện. Tôi đã đặt hàng 
hai phiên bản và đã phải chờ 
trong sáu tuần để những chiếc 
đĩa CD đến được Trinidad. Ngay 
khi cầm nó trong tay, tôi sao lưu 
mọi thứ trên máy xách tay của 
mình và cài đặt Ubuntu. Mọi thứ 
đều được cài đặt hoàn hảo. Tôi 
rất thích vì có một hệ điều hành 
khác mọi người, và tôi đã nhanh 
chóng có thể tùy chỉnh và biến 
nó thành của riêng mình.

Tuy nhiên, sự tốt đẹp không 
tồn tại được lâu. Tôi cần 
Microsoft Office để viết báo cáo 
trên trường, mà Ubuntu lại là 
nguồn mở, không nhận được 
Microsoft Windows hay bất cứ 
chương trình Windows nào. Dù 
nó có hàng nghìn chương trình 
phần mềm đẹp đẽ có thể tùy ý 
sử dụng, nó thiếu chính cái tôi 
cần. Thế nên khoảng một tháng 
sau, tôi đã gỡ bỏ Ubuntu. Tôi rất 
buồn khi phải rời bỏ nó. Tuy 
nhiên, tôi tự hứa rằng sẽ quay 
lại sử dụng khi nó tốt hơn.

Khi Ubuntu 9.04 ra mắt vào 
tháng Tư, tôi quyết định tạo 
một cơ hội nữa cho Ubuntu. Tôi 
đặt hàng một chiếc CD và lại 
phải chờ sáu tuần để cho nó 
đến nơi. Khi có được nó rồi, đầu 
tiên tôi chạy thử để xem mọi 
thứ có hoạt động ổn không. Lý 
do mà tôi từ bỏ bản 8.10 là vì 
nó không kết nối được với cạc 
PC di động của tôi. Tuy nhiên, 
Ubuntu 9.04 đã cho kết quả tốt 
hơn.

Ngay khi màn hình thử 
nghiệm xuất hiện, nó báo là tôi 

có một cạc PC di động, và yêu 
cầu nhập thông tin để chạy cạc. 
Tôi làm theo yêu cầu rồi khoanh 
tay hy vọng và chờ đợi xem nó 
có kết nối Internet hay không. 
Thật là mừng, máy đã kết nối 
được. Thế là tôi nhanh chóng 
quyết định. Tôi lập tức sao lưu 
mọi thứ, xóa Windows, và cài 
Ubuntu. Mọi thứ hoạt động 
hoàn hảo, từ cạc đồ họa cho tới 
cạc âm thanh. Tôi không gặp 
phải vấn đề gì lớn.

Tuy nhiên, tôi vẫn cần 
Microsoft Office. Nghiên cứu 
một chút, tôi tìm thấy hai công 
ty đã phát triển được Lớp Tương 
thích Microsoft Windows – Wine, 
cho phép Microsoft Office hoạt 
động thông qua chương trình 
của họ. Giờ đây tôi có thể có cả 
Ubuntu và Microsoft Office mà 
không phải khởi động kép hoặc 
chạy nó trong một máy ảo.

Thế nên, hệ điều hành 
Ubuntu cũng giống như rượu 
ngon về cách nó cải thiện theo 
thời gian. Giờ đây nó là một hệ 
điều hành tuyệt vời có thể truy 
cập đến vô số phần mềm thú vị.
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T ôi bắt đầu đến với 
Ubuntu từ phiên bản 
Breezy Badger – 5.10, 
nghĩa là tôi đã bỏ qua 

hai phiên bản Warty Warthog và 
Hoary Hedgehog. Trước đây, khi 
còn dùng Breezy Badger, 
chương trình soạn thảo trang 
web mà tôi sử dụng là Nvu, lúc 
đó vẫn còn được hỗ trợ, và nếu 
không nhầm thì nó tiếp tục được 
hỗ trợ cho đến phiên bản Gusty 
Gibbon. Tiếc rằng tôi không thể 
chạy nó trên Intrepid Ibex 8.10, 
và tất nhiên là cả Jaunty 
Jackalope. Tôi thật sự thích Nvu 
và đã dùng nó để đăng tải các 
trang web cho khách hàng trong 
việc kinh doanh web của tôi. Và 
khi chương trình không còn được 
hỗ trợ nữa thì tôi cảm thấy hụt 
hẫng và không biết phải làm gì 
nữa. Quay lại với cách làm cổ 

điển, chỉnh sửa trang web trên 
máy cục bộ rồi tải lên máy chủ, 
cách này cũng không đến nỗi 
quá tệ.

Nvu vẫn được hỗ trợ trên 
Windows, vì thế tôi lên trang 
web 
http://www.net2.com/nvu/downlo
ad.html để tải về phiên bản 
dành cho Windows và dùng Nvu 
trên hệ điều hành này cho đến 
khi tôi tìm thấy KompoZer. Đây 
là một phần mềm trên KDE, 
nhưng nó hoạt động rất tuyệt cả 
trên GNOME.

Nếu như xem kĩ hơn trang 
web của Nvu thì tôi đã biết được 
rằng họ khuyên nên tải về phiên 
bản KompoZer của Nvu, thậm 
chí họ còn đưa cả liên kết để tải 
nữa: 
http://kompozer.net/download.ph
p. Nhưng phiên bản KompoZer 
trong trình quản lí gói phần 
mềm Synaptic mới hơn, và tôi 
luôn muốn sử dụng trình quản lí 
gói mọi lúc có thể. Tại thời điểm 
viết bài này thì phiên bản trong 
Synaptic là 1.0.7.10ubuntu6 và 
được miêu tả là “một hệ thống 
chế bản Web hoàn chỉnh”.

Nội dung đầy đủ như sau:

Trong bài viết này tôi sẽ 
không sử dụng hình ảnh của 
Nvu, nhưng nếu bạn muốn so 
sánh với KompoZer bạn có thể 
vào 
http://www.net2.com/nvu/screen
shots.html để xem.

Bắt đầu từ đây tôi sẽ tập 
trung vào chủ đề chính: 
KompoZer. Tôi sử dụng chương 

trình này không phải vì muốn 
tránh việc sử dụng HTML mà là 
để có thể chỉnh sửa mã HTML và 
xem kết quả trước khi phát hành 
trang web. 

Một trong những công việc 
của tôi là viết cáo phó cho một 
khách hàng, và tôi chỉ mất 
khoảng 5 phút để viết một trang 
do đã có sẵn các bản mẫu trực 
tuyến, chỉ việc sửa đổi và phát 
hành dưới tên khác. Sau đó tôi 
sẽ thay đổi nhanh lại trang chủ 
và thêm liên kết tới trang cáo 
phó vừa tạo. 

Sau khi cài đặt KompoZer thì 
việc tiếp theo là thiết lập cho 
các máy chủ làm việc. Phương 
thức làm việc của chương trình 
là: bạn mở một trang web, thay 
đổi nội dung rồi phát hành lại, 
tất cả đều được thực hiện trực 
tuyến và tôi thấy đây là một 
cách làm việc rất nhanh gọn. 

Từ trình đơn chính: Edit -> 
Publishing Site Settings sẽ cho 
bạn thiết lập các máy chủ. Hộp 
thoại Publishing Site Settings 
(xem hình 4) có một số trường 
cần được điền vào, bạn có thể 

http://www.net2.com/nvu/download.html
http://kompozer.net/download.php
http://www.net2.com/nvu/screenshots.html
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xem ảnh chụp màn hình của tôi 
làm ví dụ.

Như đã thấy, tất cả đều rất 
đơn giản và dễ hiểu. 

Sau khi thiết lập xong máy 
chủ, việc tiếp theo là chỉnh sửa 
hoặc thêm mới trang web, và 
mọi công việc cần thiết đều 
được thực hiện chỉ trong một 
chương trình, rất nhanh gọn. 

Để mở một trang web, tất cả 
những gì bạn cần làm là chọn 
trang web đó ở cột bên trái và 
nhấp đúp vào nó. Chương trình 
sẽ mở trang web tại cửa sổ bên 
phải, dưới đó có bốn thẻ. Bốn 
ảnh chụp màn hình tiếp theo là 
của bốn thẻ đó đối với trang chủ 
của Nhà tang lễ Abbott. 

Kiểu hiển thị bình thường 
(Normal) thì trang web sẽ được 
hiển thị dưới dạng WYSIWYG. Ở 

kiểu hiển thị này bạn có thể thay 
đổi nội dung trang web, và 
những thay đổi sẽ có tác dụng 
khi bạn phát hành trang web. 
Tiếp theo là kiểu hiển thị dưới 
dạng thẻ HTML, cho phép bạn 
xem những thẻ HTML nào đang 
được sử dụng và sử dụng tại 
đâu. Sau đó là kiểu hiển thị tôi 
dùng để tạo thay đổi cho trang 
web: kiểu hiển thị dưới dạng mã 
nguồn (Source). Sau khi sửa đổi 
xong tôi có thể chuyển sang 
kiểu hiển thị tiếp theo (Preview) 
và xem trước trang web sẽ trông 
ra sao khi được phát hành. 

Sau khi hoàn tất sửa đổi hay 
thêm mới, bạn có thể vào trình 
đơn File > Publish hoặc Publish 
as, và phát hành sản phẩm của 
mình. 

Tôi thấy cách làm này rất 
nhanh và tiện cho những chỉnh 
sửa nhỏ hay tạo những trang 
web mới từ các mẫu có sẵn. 

Nếu như có sử dụng hình ảnh 
trong trang web, bạn cần phải 
tải chúng lên trước nếu không sẽ 
gặp lỗi không tìm thấy hình ảnh. 
Kinh nghiệm cá nhân của tôi cho 
thấy sẽ tiện hơn nếu như tải lên 
trước tất cả các hình ảnh rồi mới 
sử dụng KompoZer. Để tải lên tôi 
dùng FireFTP, một phần mở rộng 
của trình duyệt Firefox, rất 
nhanh và dễ dàng. 

Đây là bài viết thứ 3 của tôi 
cho tạp chí Full Circle (FCM), nếu 
như không tính các thư khác. Và 
tôi biết đã đến lúc cần viết thêm 
một bài mới khi mà FCM đã 
dùng gần hết mọi bài viết từng 

được gửi (trong vòng 2 năm trở 
lại). Một thông tin thêm là bài 
viết này được viết trên chiếc 
máy tính xách tay cũ của tôi, và 
nếu muốn biết về chiếc máy tính 
xách tay này bạn có thể xem tại 
trang 24 của FCM số 16.



Mục lục ^

 17
 Ru-ma-ni

 iulian 

Bạn đã sử dụng Linux được bao lâu 
rồi, và bản phân phối đầu tiên mà 
bạn sử dụng là gì?
Tôi bắt đầu dùng GNU/Linux từ bốn 
năm trước. Bản phân phối đầu tiên 
tôi dùng là Debian 3.1 Sarge. 

Vậy bạn dùng Ubuntu khi nào?
Với Ubuntu thì bản đầu tiên tôi 
dùng là 6.06 Dapper Drake. 

Bạn tham gia vào MOTU từ khi nào 
và ra sao?
Tôi làm việc với nhóm MOTU từ 
khoảng thời gian phát triển của 
Hardy. Nếu nhớ không nhầm thì tôi 
gia nhập hai kênh IRC #ubuntu-
{motu,devel} trên freenode vào 
tháng 12 năm 2007. Sau một thời 
gian chỉ ngồi yên lắng nghe trên cả 
hai kênh này tôi bắt đầu đi tìm các 

lỗi trong Launchpad và thử tìm cách 
khắc phục chúng. Bản vá đầu tiên 
mà tôi tải lên Ubuntu là vào tháng 3 
năm 2008.

Từ đâu bạn đã học cách đóng gói 
và phương pháp làm việc của 
nhóm Ubuntu?
Tôi học đóng gói từ việc đọc quy 
định của Debian, hướng dẫn đóng 
gói từ trang wiki của nhóm và một 
số tài liệu hữu ích khác từ trên web. 
Thật lòng mà nói thì tôi cũng không 
nhớ rằng mình học về phương 
pháp làm việc của nhóm Ubuntu từ 
đâu nữa, tôi nghĩ rằng tôi học điều 
đó nhờ đọc các trang wiki và nói 
chuyện trên IRC.

Điều gì mà bạn thích nhất khi làm 
việc với MOTU?
Ồ, một câu hỏi rất hay. Điều mà tôi 
thích nhất khi làm việc với MOTU 
chính là mọi người trong nhóm. Tôi 
rất thích cách họ nói chuyện và chia 
sẻ ý tưởng với nhau. Tất cả những 
gì tôi có thể nói là họ rất thân thiện, 
nhiệt tình giúp đỡ mọi người và làm 
việc với họ thật tuyệt! Tôi cảm thấy 
rất tự hào là một phần của nhóm.

Bạn có lời khuyên gì dành cho 

những người đang có ý định tham 
gia giúp đỡ MOTU không?
Đừng do dự. Bạn không cần có 
kiến thức về lập trình để có thể giúp 
MOTU, mặc dù đôi khi những kiến 
thức đó sẽ có ích khi sửa những lỗi 
không thuộc về phần đóng gói. Có 
rất nhiều tài liệu mà bạn có thể đọc 
về đóng gói. Theo ý kiến cá nhân 
tôi thì việc đóng gói không đến nỗi 
quá khó như mọi người tưởng. Và 
nó cũng không tốn quá nhiều thời 
gian để học nữa. Một khi bạn đã 
nắm được những điều cơ bản thì 
phần còn lại rất đơn giản. Bạn chỉ 
cần hiểu được những điều đó thôi. 
Như đã nói trong buổi phỏng vấn 
trước, khi chưa là thành viên của 
MOTU thì việc khó nhất là dám 
tham gia vào nhóm, còn một khi 
bạn đã vào rồi thì bạn sẽ không 
muốn rời nhóm đâu, trừ khi là 
người dở hơi :-) .Không ai có thể 
biết hết mọi thứ nên bạn đừng ngần 
ngại khi muốn đặt câu hỏi trên kênh 
IRC hay trong hộp thư nhóm.

Bạn có tham gia vào nhóm Linux 
hay Ubuntu nào ở nơi mình đang 
sống không?
Tiếc rằng hiện tại tôi không tham 
gia nhóm nào cả.

Bạn định sẽ chú trọng gì trong bản 
Jaunty?
Tôi dự định sẽ tập trung vào việc 
kết hợp/đồng bộ được càng nhiều 
gói càng tốt và sửa những lỗi 
nghiêm trọng. Tôi cũng bắt đầu 
tham gia vào nhóm quản lý nhân 
(kernel) do vậy ngoài việc kết hợp 
và đồng bộ các gói với Debian tôi 
cũng sẽ chú trọng vào việc tạo bản 
vá cho nhóm này.

Trong thời gian rảnh thì bạn hay 
làm những gì?
Đọc sách. Tôi là một con mọt sách 
đúng nghĩa, tôi đọc rất nhiều, đặc 
biệt là sách về khoa học máy tính 
hay khoa học giả tưởng. Ngoài ra 
tôi cũng thích trượt ván nữa, vì thế 
nếu không tìm thấy tôi đang đọc 
sách ở nhà thì bạn có thể tìm thấy 
tôi ở công viên, trượt ván và nhảy 
nhót như một tên gàn vậy.

http://behindmotu.wordpress.com
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Trong chuyến du lịch gần đây tới Pháp, 
tôi rất ngạc nhiên khi thấy một bàn phím 
cùng con chuột bên đặt trên thành của 
một cái cửa sổ, với màn hình ở đằng sau 
cửa sổ đó. Một tấm biển nói rằng chiếc 
máy tính có thể sử dụng miễn phí vào 
buổi sáng, đồng thời cũng ghi những 
món giải khát mà bạn có thể đặt. Ờ nhiều 
nơi, chuyện này đã là không bình 
thường, nhưng tại một thị trấn êm ả như 
thế này của Pháp thì quả thật quá kì 
quặc. 

Không đáng ngạc nhiên lắm khi thấy giao 
diện của chiếc máy là tiếng Pháp, nhưng 
việc chiếc máy được cài Ubuntu thì quả 
thật là khác lạ. Trình duyệt mặc định là 
Firefox, tất cả những chương trình 
thường gặp khác cũng được cài đặt đầy 
đủ. Rõ ràng là người chủ của chiếc máy 
tính công cộng này nhận thấy rằng giá 
cả, độ an toàn, cũng như khả năng hỗ 
trợ đa ngôn ngữ của Ubuntu vượt trội 
hơn các hệ điều hành thương mại khác. 

Khả năng đọc hiểu tiếng Pháp 
của tôi không phải là tốt lắm, do vậy tôi 
không thể làm gì nhiều trên chiếc máy. 
Tuy nhiên tôi đã vài lần nhìn thấy mọi 
người sử dụng chiếc máy này trong 
những chuyến thăm khác tới thị trấn, như 
vậy có thể thấy chiếc máy vẫn được sử 
dụng. Tuy vậy một dịch vụ công cộng 
như thế này cũng có những mặt trái của 
nó, có lần tôi đi qua và thấy trên màn 
hình là những trang web đồi trụy. Tôi tắt 
chúng đi và chiếc máy lại sẵn sàng cho 
người dùng tiếp theo.

Có lẽ việc cung cấp dịch vụ sử dụng 
miễn phí máy tính và internet như thế 
này là phổ biến ở một số nơi, nhưng nó 
thật sự làm tôi thấy ngạc nhiên, đặc biệt 
khi mà hệ điều hành được sử dụng ở đây 
lại là Ubuntu. 

Chào mọi người, tôi đã dùng 
Ubuntu từ bản 6.04 và rất vừa lòng. 
Trước đây tôi rất ghét dùng 
Windows, nhưng rất tiếc rằng việc 
mất ổn định của các phần mềm 
trên Ubuntu 9.04 cũng bắt đầu làm 
tôi có cảm giác như vậy với hệ điều 
hành này. Chẳng hạn với bản 8.10, 
tất cả các ổ đĩa DVD/CD của tôi 
còn hoạt động tốt. Thế nhưng khi 
tôi nâng cấp lên Ubuntu 9.04 vào 
tháng 6 năm 2009, hệ điều hành 
này khởi động chỉ trong một phút 
nhưng tôi không còn tìm thấy ổ 
DVD và CD của mình nữa. Trong 
khi vấn đề này đã được thông báo 
từ tháng 3! 

Tôi nghĩ rằng các bạn (những 
người phát triển) đang choáng 
váng với mỗi lần phát hành mới và 
không sửa những lỗi mà các phiên 
bản đó gặp phải. Xin hãy làm từ từ, 
có thể chỉ cần một lần phát hành 
cho một năm thôi, hoặc thậm chí là 
hai năm một lần. Hãy tận dụng 
lượng thời gian đó để làm một hệ 
điều hành thật ổn định. Hãy kiểm 
tra thật kĩ càng để đảm bảo mọi 
thứ đều hoạt động tốt, hay làm sao 

để tung bản sửa lỗi chỉ trong thời 
gian ngắn. Tôi không thể khuyên 
mẹ tôi dùng 9.04 được! Bà ấy sẽ 
phát khóc mất nếu như có gì đó 
không hoạt động được. Có thể 
chúng đã từng làm việc tốt nhưng 
không phải hiện tại. 

Xin hãy đưa cho chúng tôi 
những bản cập nhật để sửa lỗi. 
Sau đó các bạn có thể đưa thêm ra 
những bản phát hành mới mà trong 
đó mọi thứ đều hoạt động tốt cùng 
với những tính năng mới thật hấp 
dẫn! 

Xin cảm ơn đã cho tôi được nói 
những điều này và hi vọng rằng 
mọi thứ sẽ thay đổi theo chiều 
hướng tốt hơn. 

Trước hết tôi muốn chúc mừng 
bạn vì những bài viết rất giá trị về 
Python, nhưng tôi xin có một câu 
hỏi. Mặc dù rất nhiều nơi có thông 
tin về ngôn ngữ lập trình này, tuy 
nhiên vấn đề lập trình giao diện đồ 
họa thì tôi lại chưa thể tìm thấy. 

mailto:letters@fullcirclemagazine.org
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Vậy liệu những bài viết sắp tới có 
thêm thông tin về mặt này không? 

Hồi âm của Greg: Tôi dự định sẽ 
nói về vấn đề lập trình giao diện đồ 
họa trong phần năm hoặc sáu. Kế 
hoạch hiện tại là sử dụng Boa 
Constructor (dựa trên wxPython) 
làm bộ thiết kế giao diện mặc dù 
vẫn còn một số lỗi với bản cho 
Linux. Tôi cũng sẽ nói luôn về việc 
giải quyết những lỗi đó. Hiện 
chương trình có thể được cài đặt 
thông qua Synaptic. Trong tài liệu 
trợ giúp của chương trình có phần 
hướng dẫn bắt đầu nếu như bạn 
muốn luyện tập trước. 

Tôi đã đọc về câu hỏi của Huấn 
luyện viên bóng chày trong mục 
Hỏi&Đáp lần trước. Một cách ngẫu 
nhiên tôi đã tìm ra chương trình rất 
phù hợp đối với mục đích của một 
huấn luyện viên. Hãy nói với anh ta 

là thử chương trình LongoMatch 
(hình dưới)
http://www.getdeb.net/app/LongoMa
tch. Chương trình này có trên 
GetDeb nên có lẽ nó sẽ chạy tốt 
trong Jaunty. 

Trong mục Hỏi & Đáp của số 
trước tôi thấy có một câu hỏi có thể 
được làm rõ hơn, đó là câu về việc 
VirtualBox bị trong suốt. Giải pháp 
được đưa ra lúc đó là tắt Compiz. 
Mặc dù giải pháp này hoạt động tốt, 
nhưng cũng còn một cách khác ít bị 
giới hạn hơn: 
• Bật Compiz Config
• Chọn “Windows Rules” trong thẻ
“Windows Management”
• Trong luật “No ARGB”, thêm dòng: 
title=Sun VirtualBox

Cách trên sẽ tắt trong suốt cho 
Virtual box nhưng không làm ảnh 
hưởng đến compiz hay các ứng 
dụng khác. Tôi tìm thấy giải pháp 
này trên diễn đàn Ubuntu tiếng 
Pháp khi tìm cách giải quyết cho 
cùng vấn đề.  

FCM số 28 có nói về LAMP và 
mạng giữa các máy dùng Ubuntu 
với SSHFS. Tôi mong được biết 
cách thiết lập một mạng gia đình 
bằng Ubuntu. Các nhà sản xuất 
phần cứng đang tung ra những sản 
phẩm có chức năng mạng không 
dây. Sẽ rất hay nếu như có một loạt 
bài về việc thiết lập máy chủ trong 
nhà và cho phép người dùng truy 
cập từ bất kì nơi đâu trong nhà, hay 
thậm chí là mọi nơi trên thế giới, sử 

dụng những thiết bị như máy tính 
xách tay hay điện thoại di động. 

BBT: Chúng tôi rất mong nhận 
được đóng góp của các chuyên gia 
về mạng để có thể giúp Danish 
cũng như những người dùng khác 
về vấn đề mạng gia đình. Xin hãy 
gửi bài viết của bạn về 
articles@fullcirclemagazine.org 
(bằng tiếng Anh).

http://www.getdeb.net/app/LongoMatch
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Cuối cùng, Quake Live đã 
được phát hành cho Linux. 
Hãy tham gia
www.quakelive.com để trở 
thành sát thủ.

 - Phiên bản mới nhất 
mang đến những chế độ 
chơi mới, bản đồ mới, họa 
tiết mới và vũ khí mới.

T rò chơi hấp dẫn nhất cho 
Linux trong năm 2009 
cuối cùng đã xuất hiện! 
Quake Live là một game 

FPS (bắn súng góc nhìn người thứ 
nhất) trực tuyến, và phát triển 
hoàn toàn dựa trên nền Quake 3. 
Hãng id Software muốn làm sống 
lại một trong những game FPS 

trực tuyến quen thuộc nhất, bằng 
cách cập nhật các kĩ thuật đồ họa 
mới và bổ sung vào trò chơi những 
tính năng hiện đại. Bạn có thể chơi 
game ngay trong trình duyệt, đó là 
tính năng độc đáo chính mà Quake 
Live mang tới. Tất cả những gì bạn 
cần làm trước khi chơi là tạo một 
tài khoản và tải về phần mở rộng 
(plugin) cho trình duyệt. Thêm vào 
đó, điều tuyệt vời nhất là chúng ta 
có thể tải về và chơi miễn phí!

Nếu bạn đã từng chơi một 
game Quake, sẽ không cần phải 
kể thêm cho bạn điều gì. Trong 
game sẽ vẫn là những sát thủ lao 
đi vun vút. Như bất kỳ game FPS 
nào, mục tiêu của trò chơi là di 
chuyển quanh bản đồ, giết càng 
nhiều kẻ địch càng tốt, và cố gắng 
không để đối thủ tiêu diệt. Tuy 
nhiên, Quake nổi bật lên với giàn 
vũ khí mới lạ, những bản đồ mang 
phong cách sci-fi (khoa học viễn 
tưởng), và một cộng đồng tuyệt 
vời. Quake Live cũng như vậy. Trò 
chơi có tất cả 25 bản đồ, hầu hết 
dựa trên các bản đồ của Quake 3. 
Những bản đồ này có phong cách 
khoa học viễn tưởng và bố trí phù 
hợp với cả 5 chế độ chơi: Song đấu 

(Duel), Quyết chiến (Deathmatch), 
Quyết chiến theo đội (Team 
Deathmatch), Cướp cờ (Capture 
the Flag) và Đấu trường (Clan 
Arena). Những điều này có lẽ đã 
quá quen thuộc với bạn. Tất cả các 
trò Quake đều nổi tiếng với kho vũ 
khí vô cùng đa dạng. Tất cả vũ khí 
trong Quake 3 đều có mặt, nhưng 
có một vài cải tiến đặc biệt. Súng 
plasma và súng phóng tên lửa là 
những vũ khí ưa thích và vẫn rất 
hiệu quả.

Không đơn thuần chỉ phát hành 
lại một game cũ, id Software còn 
cập nhật và bổ sung nhiều tính 
năng mới. Trong vài năm qua, nhờ 
Xbox 360, đã tồn tại một làn sóng 
cạnh tranh về chỉ số và thành tích 
giữa các game thủ. id Software 
cũng đã thấy được xu hướng 
chung này và đã phát triển Quake 
theo hướng đó. Bảng thành tích 

được tính dựa trên số mạng tiêu 
diệt được hoặc số trận thắng hay 
thực hiện xong một nhiệm vụ nhất 
định. Thành tích đạt được sẽ được 
lưu vào trang thông tin cá nhân 
của bạn, để những game thủ khác 
có thể xem được. Chỉ số trong trò 
chơi bao gồm số trận đấu bạn 
tham gia, số mạng bạn giết và bị 
giết, vũ khí yêu thích, độ chính xác 
khi sử dụng từng loại vũ khí,… Có 
rất nhiều thông tin để so sánh giữa 
bạn và những game thủ khác. Sự 
so sánh các chỉ số và thành tích là 
phương pháp tuyệt vời, khiến cho 
người chơi muốn chơi thêm nữa, 
để đạt thành tích tốt hơn, vượt lên 
các đối thủ. Cũng như các game 
PC nhiều người chơi khác, Quake 
Live đã bổ sung danh sách bạn bè 
vào game. Người chơi có thể thêm 
đồng nghiệp, bạn học hoặc những 
người bạn họ gặp trong game vào 
danh sách. Điều này cho phép 

http://www.quakelive.com
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người chơi có thể tán gẫu và đấu 
súng cùng bạn bè. Một điểm mới 
thú vị và cần thiết cũng đã được 
bổ sung vào Quake, đó là hỗ trợ 
chế độ bang hội. Người chơi có thể 
gia nhập một bang, sau đó tham 
gia những trận đấu và giải đấu 
bang hội. Người chơi có thể thiết 
lập bang hội và cho phép bang 
mình được tạo các trận đấu hay 
giải đấu. Tính năng này đã được 
các fan ruột của Quake mong chờ 
từ lâu.

Do trò chơi diễn biến nhanh và 
kỹ năng của hầu hết các game thủ 
rất tốt, nên không dễ để trở thành 
cao thủ trong các game Quake. 
Biến Quake thành một trò chơi phổ 
thông (casual game) bằng cách 
cho phép game thủ tải về và chơi 
một cách dễ dàng, nhanh chóng, 
id Software cũng đã bổ sung 
những tính năng mới để giúp cho 
người chơi mới dễ dàng làm quen 
với Quake Live. Để bắt đầu, mỗi 
người chơi bắt buộc phải vượt qua 
bài hướng dẫn để kiểm tra trình độ 
kỹ năng. Đó là cách tuyệt với để 
làm quen, tuy nhiên nó còn đóng 
vai trò quan trọng hơn nữa khi bạn 
tham gia các trận đấu. Trong các 
trò Quake trước đây, bạn vào trận 
và thường phải đối mặt với những 
đối thủ quá mạnh. Tuy nhiên, lần 

này máy tính sẽ dựa vào kết quả 
kiểm tra trình độ kĩ năng để đề 
xuất cho người chơi những trận 
đấu phù hợp với trình độ của họ. 
Tôi đã thử và thấy hệ thống này 
làm việc rất tốt. Tôi có thể tìm và 
tham gia những trận đấu mà tôi 
tiêu diệt được nhiều mạng, nhưng 
đối thủ cũng đủ mạnh để không 
làm tôi nhàm chán. Trò chơi phù 
hợp với fan ruột cũng như người 
chơi mới, tất cả đều có thể tìm 
được những đối thủ xứng tầm.

Đồ họa của game nói chung là 
tốt, nhưng vẫn là của 10 năm 
trước. Tuy nhiên, id Software muốn 
giữ đồ họa giống như Quake 3, 
nên có lẽ chúng ta không nên 
phàn nàn nhiều. Dù vậy, cũng đã 
có một số cải tiến về đồ họa. Trò 
chơi cũng phù hợp với nhiều cấu 
hình máy. Chúng ta thậm chí có 
thể chạy game trên những phần 
cứng rất cũ, và có thể thiết lập các 
thông số đồ họa một cách rất chi 
tiết. Âm thanh của game cũng khá 
xuất sắc. Hãy lắng nghe và cảm 
nhận những tiếng nổ, tiếng tên lửa 
xé gió, và cả tiếng rít của những 
khẩu súng plasma.

Có lẽ tôi đã khen hơi nhiều về 
trò chơi. Nhưng tin tôi đi, nó thực 
sự tuyệt vời. Tuy nhiên, không có 

gì là hoàn hảo, game nào cũng có 
sạn. Trong Quake Live vẫn tồn tại 
những lỗi khó chịu. Có những lúc 
số khung hình/giây bị giảm xuống 
thấp, hoặc hình phủ bị dán lệch vị 
trí. Tuy nhiên, vấn đề chính nằm ở 
phần âm thanh. Chất lượng âm 
thanh có thể bị giảm: tiếng bị 
gãy, không đồng bộ, hoặc đôi khi 
mất hẳn. Tuy vậy, Quake Live mới 
chỉ đang ở phiên bản beta nên lỗi 
lặt vặt cũng không có gì lạ.

Xét về tổng thể, Quake Live là 
một game xuất sắc. Nhờ vào chế 
độ tạo trận đấu, bảng thành tích, 
và bảng chỉ số, Quake Live trở 
thành game dễ tiếp cận và dễ chơi 
nhất trong các game Quake. Với 
một cộng đồng lớn, bạn luôn có 
thể tìm được những trận đấu với 
đối thủ vừa tầm. Tôi lại quan tâm 
hơn tới việc làm thế nào để thu 
hút những game thủ ruột của 
Quake. Họ không thích hướng tiếp 
cận trò chơi dễ dàng hơn như 
Quake Live đang làm. Họ vẫn thích 
trở về với Quake 3 (hiện vẫn là 
game Quake thu hút nhiều người 
chơi nhất). Cho nên, có vẻ là 
Quake Live chỉ phù hợp với những 
người muốn chơi Quake, nhưng 
không thuộc đẳng cấp của các fan 
ruột.

Dễ dàng thi đấu
Cộng đồng tuyệt vời
Hệ thống bảng thành tích và chỉ số
Hoàn toàn miễn phí

Còn nhiều lỗi đồ họa và âm thanh
Đồ họa cũ kĩ
Có thể không lôi kéo được fan ruột
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H Tôi muốn làm một dự 
án về nguồn mở 
nhưng không biết 
nên bắt đầu như thế 

nào. Bạn có thể góp ý cho tôi 
được không?

ĐĐiều đó còn phụ 
thuộc vào khả năng 
và sở thích của bạn 
cũng như là bạn 

thích dự án nguồn mở nào nhất. 
Nếu bạn thích Ubuntu và có khả 
năng lập trình, bạn có thể vào 
trang launchpad và tham gia 
sửa lỗi tại đó. Hoặc, nếu bạn có 
khả năng viết tốt, bạn có thể 
tham gia biên tập tài liệu hoặc 
trang Wiki của Ubuntu. Nếu bạn 
là người có khả năng nghệ 
thuật, bạn có thể tham gia 
trang trí cho Ubuntu. 
Launchpad là nơi rất tốt để bắt 
đầu, trên đó bạn có thể tham 
gia đóng góp về nhiều mặt.

H Chương trình Skype 
có thể cài đặt trơn tru 
trên Ubuntu nhưng 
để sử dụng là cả vấn 

đề. Vấn đề gặp phải là âm 
thanh. Không biết là do thiếu 

tập tin nào? Tôi có thể sử dụng 
trên Ubuntu 8.04 nhưng 9.04 thì 
không.

Đ Thường thì không 
phải là do thiếu một 
tập tin nào đó mà là 
vấn đề cấu hình. Rất 

tiếc là có thể gần như mọi thứ 
đều bị cấu hình không đúng. 
Tuy vậy, bạn có thể thử cách xử 
lí như trên Ubuntu Wiki: 
https://help.ubuntu.com/commu
nity/Skype. Đa số mọi người 
đều đã giải quyết vấn đề bằng 
cách xoá pulseaudio, và thay 
thế bằng esound. Mọi hướng 
dẫn cụ thể bạn có thể xem tại 
trang Wiki.

H Tôi vừa cài bản 
Ubuntu 9.04 cho máy 
bàn. Tôi cần phải kết 
nối tới một máy chủ 

MS SBS 2003 nằm sau một bộ 
định tuyến Cisco 850. Tôi đã cài 
vpnc và có vẻ như nó đã kết 
nối, nhưng sau khi tôi thực hiện 
xác nhận, tôi nhận được thông 
báo:

VPNC started in background 

(pid: 17270)...

Mặc dù vậy tsclient thì không 
thành công và thông báo là 
không thể kết nối tới máy đó. 
Tôi đã chọn giao thức RDP.  Lưu 
ý là RDP hoạt động bình thường 
trên máy trạm Cisco VPN tới 
máy chủ MS SBS 2003. Máy chủ 
SBS lắng nghe ở cổng 3389 và 
1723. Rất mong được giúp đỡ.

Đ Tôi sợ là mình không 
có chút kinh nghiệm 
nào với MS SBS 
2003, và cũng không 

thể tìm được nhiều thông tin về 
vấn đề này. Đây là một liên kết 
mà tôi tìm thấy, được viết cho 
Ubuntu 8.04, nhưng có thể vẫn 
có ích cho 9.04:
http://blogs.technet.com/girish/a
rchive/2008/05/30/ubuntu-8-04-
on-sbs-2003-network.aspx

H Sau khi tham khảo 
bài viết về Squid 
trong FCM số 28, tôi 
đã kết nối được máy 

tính để bàn và máy tính xách 
tay với nhau thông qua bộ định 
tuyến tích hợp mô đem Netgear 

DG834G (hiện tại đang phục vụ 
như một máy chủ dhcp). Mô 
đem có nhiệm vụ cung cấp kết 
nối internet cho cả hai máy. 
Trong hệ thống cài đặt như vậy, 
tôi có nên sử dụng Squid như 
một máy chủ proxy không? Nếu 
được thì tôi làm thế nào?

Đ Vâng, điều đó là có 
thể và có rất nhiều 
cách để làm điều đó. 
Nhưng tất nhiên, bạn 

phải bật một trong các máy 
suốt 24 giờ trong ngày (hoặc ít 
nhất là lúc nào các máy còn lại 
muốn sử dụng internet). Bạn có 
thể cài Squid lên một trong các 
máy của mình, hoặc là cài nó 
trên một máy ảo (một hướng 
dẫn có ích ở đây:
http://www.ubuntugeek.com/cre
ate-and-manage-virtual-
machines-using-
virtualbox.html). Bạn phải đảm 
bảo là máy chủ có khả năng 
truy cập internet, sau đó bạn có 
thể điều chỉnh tất cả các máy 
thật của mình sử dụng máy chủ 
proxy thay cho việc sử dụng 
dhcp trên bộ định tuyến.

Viết bởi Tommy Alsemgeest

mailto:questions@fullcirclemagazine.org
http://blogs.technet.com/girish/archive/2008/05/30/ubuntu-8-04-on-sbs-2003-network.aspx
http://www.ubuntugeek.com/create-and-manage-virtual-machines-using-virtualbox.html
https://help.ubuntu.com/community/Skype
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Đây là Ubuntu 8.04 trên Netbook Dell Mini 9 của tôi. Trên chiếc netbook 
màn hình nhỏ, cấu hình thấp này tôi đã chỉnh rất nhiều để tăng hiệu suất 
và bỏ đi những thứ không cần thiết.

• Tắt Compiz (xóa hoàn toàn).

• Dùng Gnome Do để không phải động đến trình đơn Application.

• Với màn hình 600 điểm ảnh, tôi không thể để hai thanh pa-nô. Chỉ 
một thanh ở trên.

• Sử dụng “window-picker-applet 0.1” từ bản Netbook Remix. Đây là 
một cách liệt kê cửa sổ tốt hơn: chuyển cửa sổ thành biểu tượng. 
Cũng có thể dung AllTray – miễn là nó có thể tự động đưa cửa sổ 
xuống khay biểu tượng.

• Sử dụng trình đơn SLAB. Tôi phải mất một lúc để sửa biểu tượng của 
nó thành cái mặt khỉ có tên là HAL9000…

Đây là màn hình nền (desktop) của tôi. Tôi đã mất gần một năm để 
chuyển từ Windows sang Ubuntu. Tôi đã học được cách làm thế nào để 
tùy biến Ubuntu nhờ có cộng đồng tuyệt vời trên các diễn đàn. Đây là 
những thứ mà tôi cảm thấy Windows sẽ không bao giờ có được. Ngay từ 
khi bắt đầu, tôi đã nghĩ rằng việc thiếu các trò chơi thương mại chính là 
vấn đề lớn của Ubuntu. Linux có ít trò chơi, nhưng chúng dễ chơi hơn, và 
tôi thích thú hơn so với khi chơi trên Windows. Các bạn có còn nhớ những 
trò chơi vi tính đầu tiên không? Những trò chơi thương mại ngày nay 
thiếu đi tính đơn giản. Tôi bắt đầu với cỗ máy Sinclair và sau 20 năm sử 
dụng những chiếc máy tính tôi thấy một sự suy giảm lớn về chất lượng, 
sự sáng tạo và khả năng tương tác với người chơi. Tôi chơi trò gì nhiều 
nhất ư? Đó là Open TTD (tôi thích tính năng chơi qua mạng của nó) và 
Enemy Territory. Tạp chí Full Circle thật tuyệt; tôi đã khám phá ra nó hai 
tháng trước. Cấu hình máy tôi là: AMD Athlon LE1640, 2 GB RAM, Radeon 
X800GTO, Ubuntu 8.10, Compiz với đốc (ụ nổi) AWN.

 

mailto:misc@fullcirclemagazine.org
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Tôi chạy Ubuntu 9.04 trên chiếc IBM T41 (Intel Pentium M 1.6 GHz với 749 MB 
RAM). Tôi cài đặt biểu tượng black-white cùng với compiz fusion. Tôi thích 
giao diện đen – cụ thể hơn là giao diện đen được trau chuốt bóng loáng. Tôi 
cũng sử dụng ụ nổi AWN, thứ giúp tôi duyệt các phần mềm dễ dàng hơn. Đã 
hơn một năm kể từ khi tôi bắt đầu sử dụng Ubuntu, và giá như tôi biết trước 
Linux tốt thế này thì tôi đã không phải khổ sở nhiều! Chỉ một tuần trước khi 
viết bài này tôi đã giúp cấu hình lại toàn bộ Windows XP cho máy tính của 
bạn tôi; đã lâu lắm rồi tôi mới làm việc này. Tôi thực sự biết ơn Ubuntu và 
cách nó thay đổi việc sử dụng máy tính của tôi. An toàn, đơn giản và hiệu 
quả!

Đây là màn hình nền của tôi! Tôi sử dụng UbuntuStudio 8.04. Màn hình nền 
của tôi khá đơn giản, tôi sử dụng giao diện Slickness Black và Overglossed, 
với biểu tượng Black ‘N White, tất cả đều được tải về từ gnome-look.org. Tất 
cả đều được chạy trên hệ thống gắn CPU Intel 2.66 GHz với 512 MB RAM. 
Chiếc máy tính cá nhân này thực sự là một studio tại nhà của tôi. Gửi các 
bạn những lời chào từ Ác-hen-ti-na (Argentina).

http://www.gnome-look.org
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http://www.mushware.com/x11/

Trước giờ bạn luôn 
cho rằng những 
trò chơi 3D mới 
thật ấn tượng? 
Vậy thì bạn nên 
thử trò chơi 4D 
bắn súng góc nhìn 
thứ nhất của 
Mushware. Chính 
xác là có bốn 
chiều không gian. 
Nếu bạn đã từng 
nghe nói tới khối 
lập phương 
tesseract, bạn có 
lẽ bắt đầu hiểu 
được. Nếu không 
thì cũng không 
sao, bạn chỉ việc tải trò này về và chơi thử là biết ngay thôi 
mà. Đây là dạng bắn súng trong không gian, nhưng nó không 
giống như cái mà… ông nội bạn đã chơi đâu: bởi nó có chiều 
thứ tư và bạn chỉ có thể chạm tới nó bằng cách sử dụng nút 
chuột phải. Cái chiều vô hình này có thể khiến bạn dễ nản lúc 
mới chơi, nhưng càng chơi bạn sẽ càng thấy nó rất thú vị.

Bạn có thể tải bản demo tại:
http://url.fullcirclemagazine.org/910f5a. Nếu thích bạn có thể 
mua bản đầy đủ của trò chơi với giá 15 USD.

http://numptyphysics.garage.maemo.org/

Một trong những 
trò chơi sáng tạo 
vật lí hay nhất là 
Numpty Physics. 
Nó dựa trên cùng 
một cơ chế vật lí 
của trò chơi nổi 
tiếng: Crayon 
Physics (có thu 
phí). Nhiệm vụ 
của trò chơi là dẫn 
đường cho quả 
banh từ vị trí xuất 
phát cho đến vạch 
kết thúc. Để làm 
điều đó, bạn có 
thể vẽ ra các bề 
mặt, dây thừng, vật cản… Nghe có vẻ đơn giản quá nhỉ, nhưng 
không đâu: mọi thứ đều ảnh hưởng bởi trọng lực, và trọng lực 
đôi lúc làm cho bạn phải chật vật. Ấy thế mà nó lại mang đến 
nhiều bất ngờ thú vị.

Để cài đặt Numpty Physics, tải gói cài đặt cho Ubuntu ở đầu 
trang chủ của nó.

http://www.mushware.com/x11/
http://numptyphysics.garage.maemo.org/
http://url.fullcirclemagazine.org/910f5a
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http://www.phunland.com/

Nếu bạn thích Numpty 
Physics, nhưng lại phàn 
nàn vì cách thể hiện của 
nó, hãy thử Phun – một 
trò chơi 2D sáng tạo vật 
lí khác (điểm hạn chế 
trong cách chơi của 
Numpty Physics) do Emil 
Ernerfeldt viết. Không 
giống Numpty, nó không 
dựa trên cơ chế của 
Crayon Physics mà được 
xây dựng trên cái do 
chính Ernerfeldt tạo ra 
khi anh ta còn là sinh 
viên. Nhờ vào sự đa 
dạng của cơ chế vật lí 
này, Phun là một trò chơi 
trí tuệ vui nhộn nhất.

Để cài đặt Phun, bạn cần lấy tập tin có phần mở rộng là .tgz 
tại website của Phun. Bạn cũng có thể tham khảo những vấn 
đề thường gặp trong lúc cài đặt tại:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=705996. 

http://www.toribash.com/

Toribash là một trò 
chơi đối kháng cổ 
điển một-chọi-một đòi 
hỏi sự khéo léo – bạn 
sẽ “vi điều khiển” 
từng bộ phận trên cơ 
thể của người võ sĩ. 
Bạn phải di chuyển 
mỗi cử động một cách 
cẩn thận và đảm bảo 
rằng nhân vật của 
bạn không cắm đầu 
xuống đất trong suốt 
quá trình thực hiện. 
Một khi bạn đã chỉnh 
xong các tư thế, bạn 
có thể chuyển qua 
các pha hành động 
tiếp theo để cuối 
cùng thưởng thức 
những đòn thế đẹp mắt nhưng cũng không kém phần máu me!

Để cài Toribash, tải gói cài đặt dành cho Ubuntu tại trang của 
Toribash: http://url.fullcirclemagazine.org/5e898e. 

http://www.phunland.com/ 
http://www.toribash.com/ 
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=705996
http://url.fullcirclemagazine.org/5e898e
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http://bloboats.blobtrox.net/about.php

Bloboats là một trò 
chơi vật lí “hồi nẫm”, 
ít phức tạp và mộc 
mạc. Nó rất giống với 
Jelly Car (một trò chơi 
phổ biến trên iPhone). 
Cách chơi thật đơn 
giản: chỉ lèo lái con 
tàu và giải cứu những 
con tàu khác gặp nạn. 
Tuy nhiên, điều khiển 
con tàu của bạn 
không phải là điều dễ 
dàng: bạn có quyền ra 
lệnh cho con tàu chạy 
qua lại từ phải sang 
trái. Vì vậy, rất khó 
khăn dù chỉ giữ cho 
con thuyền đứng yên 
và còn vất vả gấp bội khi di chuyển nó. Thêm vào một vài con 
quái vật biển và hiện tượng thủy triều cũng đủ khiến trò chơi 
vẫn còn đầy thử thách và sức cuốn hút.

Để cài Bloboats, hãy tìm gói “ ” trong kho “universe”.

Chương trình  được mang đến bởi những 
thành viên của cộng đồng Linux Ubuntu tại vương quốc Anh.

Mục đích của chúng tôi là cung cấp những thông tin mới nhất 
về/cho những người dùng Linux Ubuntu trên thế giới. Chúng 
tôi bao quát tất cả các mặt của Linux Ubuntu và phần mềm tự 
do và hướng đến mọi đối tượng từ người dùng trẻ nhất đến 
nhà phát triển già dặn nhất, từ dòng lệnh cho tới giao diện đồ 
họa người dùng mới nhất.

Bởi vì chương trình được thực hiện bởi cộng đồng Ubuntu UK, 
cho nên nó sẽ tuân thủ điều lệ của Ubuntu và phù hợp với 
mọi lứa tuổi.

http://podcast.ubuntu-uk.org/

http://podcast.ubuntu-uk.org/
http://bloboats.blobtrox.net/about.php
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Chúng tôi luôn cần những sự đóng góp của các bạn cho Full Circle. Mọi góp 
ý, ý tưởng và đề nghị chuyển ngữ cho tạp chí, xin vui lòng xem trên wiki 
của chúng tôi: http://wiki.ubuntu.com/UbuntuMagazine
Gửi bài viết của các bạn về hộp thư điện tử: articles@fullcirclemagazine.org

 - Ronnie Tucker
ronnie@fullcirclemagazine.org

 - Rob Kerfia
admin@fullcirclemagazine.org

 - Robert 
Clipsham
mrmonday@fullcirclemagazine.org

Mike Kennedy
David Haas
Gord Campbell

Xin gửi lời cảm ơn đến công ty 
Canonical, nhóm quảng bá 
Ubuntu và nhiều nhóm biên dịch 
trên khắp thế giới.

Nếu các bạn muốn đăng , hãy gửi bài về: news@fullcirclemagazine.org

Để gửi hay kinh nghiệm sử dụng Linux: letters@fullcirclemagazine.org

Bài phần cứng/phần mềm xin gửi về: reviews@fullcirclemagazine.org

Gửi cho phần Hỏi&Đáp về: questions@fullcirclemagazine.org

Ảnh chụp  thì nên gửi về: misc@fullcirclemagazine.org

… hoặc ghé thăm  của chúng tôi tại: www.fullcirclemagazine.org

Một tạp chí không thể là tạp chí nếu thiếu các bài viết và Full Circle cũng không là 
ngoại lệ. Chúng tôi cần các bạn bật mí những Quan điểm, Bàn làm việc và Câu 
chuyện của các bạn. Chúng tôi cũng cần những bài Đánh giá (trò chơi, ứng dụng 
và phần cứng), các bài hướng dẫn Làm thế nào (bất kì vấn đề nào trong 
K/X/Ubuntu) và mọi câu hỏi hoặc gợi ý mà các bạn có. Hãy gửi chúng về: 
articles@fullcirclemagazine.org
Lưu ý: mọi thư từ phải được viết bằng tiếng Anh. 

 tạp chí Full Circle: 
http://tapchifc.pbworks.com
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