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Chào mừng đến với một số mới của tạp chí Full Circle.

T rong số này, chúng ta có một chủ đề về văn chương xuyên suốt trong tạp chí. 
Tôi mới vừa mua  và có một bài đánh giá 
về nó trong số này. Đó là một thiết bị rất tuyệt và chạy rất tốt trên Ubuntu cùng 
với ứng dụng ebook . Chúng tôi cũng có một bài viết tập trung vào 

những ứng dụng sách điện tử khác và những website cho phép bạn tải sách điện tử miễn 
phí. Nếu bạn là người thích viết lách, đừng lo, Andrew đã dành toàn bộ chuyên mục Top 
5 của mình để viết về các công cụ để hỗ trợ những cây viết trẻ tạo nên những tác phẩm 
bán chạy nhất.

 cũng trở lại bằng một cuộc phỏng vấn tuyệt vời với Belinda 
Lopez, người quản lí dự án đào tạo ở Canonical - đừng bỏ qua nhé, vì sẽ có nhiều thông 
tin rất bổ ích!

Và cuối cùng, cũng là phần quan trọng, là việc phát hành 
. Chắc chắn là khi bạn đang đọc số báo này, chú "Gấu túi của số phận" nhỏ bé 

lông xù đó sẽ lan truyền khắp thế giới và những máy chủ tội nghiệp của Canonical sẽ 
căng như dây đàn. Dù bạn là ai, tôi vẫn mang đến cho bạn những tin tốt lành nhất!

Hãy thưởng thức tạp chí 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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N hóm phát triển 
Ubuntu xin trân trọng 
giới thiệu với mọi 
người phiên bản 

Ubuntu 9.10 dành cho máy để 
bàn và máy chủ, phiên bản máy 
chủ dành cho Ubuntu Enterprise 
Cloud (UEC) và Amazon EC2, và 
Ubuntu Netbook Remix, kế tục 
truyền thống hợp nhất các công 
nghệ nguồn mở mới nhất và tốt 
nhất vào trong một bản phân 
phối Linux chất lượng cao và dễ 
sử dụng của Ubuntu.

Ubuntu 9.10 sẽ được hỗ trợ 
18 tháng trên cả phiên bản để 
bàn và máy chủ. Người dùng 
phiên bản máy chủ muốn có 
thời gian hỗ trợ dài hơn có thể 
chọn tiếp tục sử dụng phiên bản 
Ubuntu 8.04 LTS, có thời gian hỗ 
trợ bảo mật tới tận năm 2013, 
thay vì nâng cấp lên bản 9.10.

Ubuntu 9.10 bao gồm bản 
phát hành chính thức đầu tiên 
của các tập tin ảnh đĩa Ubuntu 
Server cho UEC và Amazon EC2, 
cho phép người dùng triển khai 
nhanh Ubuntu trên môi trường 
điện toán đám mây. Các file ảnh 

UEC, và các thông tin liên quan 
đến việc chạy Ubuntu 9.10 trên 
EC2, có mặt tại địa chỉ: 
http://uec-
images.ubuntu.com/releases/9.1
0/release

Ubuntu 9.10 cũng là nền tảng 
cho các phiên bản 9.10 của 
Kubuntu, Xubuntu, Edubuntu, 
UbuntuStudio và Mythbuntu:

 
http://kubuntu.org/news/9.10-
release

 
http://xubuntu.org/news/9.10-
release

 
http://edubuntu.org/news/9.10-
release

 
http://mythbuntu.org/9.10/releas
e

 
https://wiki.ubuntu.com/UbuntuS
tudio/9.10release_notes

Để nhận Ubuntu 9.10

Để tải về Ubuntu 9.10, hay 
nhận đĩa CD, bạn truy cập vào: 
http://www.ubuntu.com/getubunt
u

Người dùng Ubuntu 9.04 có 
thể yêu cầu tự động nâng cấp 
lên phiên bản 9.10 thông qua 
Update Manager. Để biết thêm 
thông tin về nâng cấp, xem 
thêm ở: 
http://www.ubuntu.com/getubunt
u/upgrading

Chúng tôi khuyến cáo người 
dùng nên đọc kĩ ghi chú phát 
hành – chứa các thông tin cảnh 
báo trước và cách khắc phục 
của các lỗi mà mọi người đã 
gặp. Chúng có sẵn tại: 
http://www.ubuntu.com/getubunt
u/releasenotes/910

Xem tổng quan các tính năng 
mới trong bản phát hành này 
tại: 
http://www.ubuntu.com/getubunt
u/releasenotes/910overview

Nếu bạn có thắc mắc gì, hay 
bạn tìm thấy lỗi gì đó mà bạn 
không chắc chắn, hãy cố gắng 
đặt câu hỏi trên kênh chat IRC 
#ubuntu, trên hộp thư chung 
của người dùng Ubuntu, hoặc 
trên các diễn đàn của Ubuntu:

Phòng #ubuntu trên 
irc.freenode.net

http://lists.ubuntu.com/mailman/l
istinfo/ubuntu-users

http://www.ubuntuforums.org/

: Ubuntu Weekly News

http://kubuntu.org/news/9.10-release
http://xubuntu.org/news/9.10-release
http://edubuntu.org/news/9.10-release
http://mythbuntu.org/9.10/release
https://wiki.ubuntu.com/UbuntuStudio/9.10release_notes
http://www.ubuntu.com/getubuntu
http://www.ubuntu.com/getubuntu/upgrading
http://www.ubuntu.com/getubuntu/releasenotes/910
http://www.ubuntu.com/getubuntu/releasenotes/910overview
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-users
http://www.ubuntuforums.org/
http://uec-images.ubuntu.com/releases/9.10/release
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C ông việc đầu tiên tôi 
làm sau khi đi nghỉ hè 
về là sao lưu lại tất cả 
các đĩa CD mới vào 

máy vi tính. Điều thứ hai là tiến 
hành cập nhật hệ thống. Sau khi 
cập nhật khoảng 300 gói thì tôi 
nhận ra qua chương trình conky 
là phân vùng root gần như đã bị 
đầy. Do vậy tôi nghĩ là một bài 
viết về các thủ thuật tôi tích góp 
trong nhiều năm khi gặp phải 
tình trạng ổ cứng sắp hết chỗ 
chứa sẽ có thể có ích.

Để bắt đầu, chúng ta cần 
kiểm tra xem ổ đĩa còn trống 
bao nhiêu. Để làm việc đó chúng 
ta sử dụng câu lệnh "df". Bạn 
cũng có thể sử dụng gparted để 
làm việc này, nhưng tôi sẽ tập 
trung vào công cụ dòng lệnh. Trở 
lại vấn đề. Để liệt kê tất cả các 
hệ thống tập tin và mức độ sử 
dụng của chúng, ta sử dụng lệnh:

df -h

Bạn sẽ nhận được danh sách 
tất cả các phân vùng đang được 
sử dụng, dung lượng đã được 
dùng, dung lượng còn trống, 

phần trăm sử dụng, và điểm 
gắn. Tôi nghĩ là ổ đĩa có thể sử 
dụng đến tận 90% (thư mục 
chính của bạn có thể được sử 
dụng đến khoảng 95%). Phân 
vùng root thường cần thêm một 
chút dung lượng trống để cho 
các tập tin nhật kí và cho thư 
mục của root, và một vài thứ 
khác, và sẽ cảnh báo bạn khi nó 
"đầy" (tất cả dung lượng đều 
được sử dụng ngoại trừ dung 
lượng dành cho việc lưu nhật kí). 
Điều đó có nghĩa là bạn không 
thể cài đặt thêm bất kì một gói 
nào hoặc di chuyển các tập tin 
qua lại, điều chúng ta không hề 
muốn. Nếu bạn thấy rằng mình 
không thể giải phóng được dung 
lượng cần thiết thì bạn có thể 
phải điều chỉnh lại kích thước 
của phân vùng để có thêm chỗ 
trống. Tôi thường sử dụng 10GB 
cho phân vùng root (còn phân 
vùng home thì khoảng 25GB 
hoặc hơn).

Nếu phân vùng root bị đầy, 
điều đầu tiên bạn nên làm là giải 
phóng các gói phần mềm được 
lưu lại (aptitude, apt-get và 
synaptic thường lưu các gói 

phần mềm tải về để khỏi phải 
tải về lần hai khi bạn có nhu cầu 
cài lại các gói đó). Mở một cửa 
sổ dòng lệnh mới (để giữ thông 
tin trả lại của lệnh "df -h"), và 
chạy:

sudo aptitude autoclean

hoặc

sudo apt-get autoclean

để dọn dẹp tất cả các gói 
phần mềm hết hạn dùng. Ngay 
sau khi hoàn tất, bạn chạy lệnh 
"df -h" một lần nữa để kiểm tra 
lại bao nhiêu dung lượng đã 
được giải phóng. Nếu đã giải 
phóng đủ dung lượng cần thiết, 
tôi để nguyên như vậy và làm 
việc tiếp. Nếu mặc dù đã giải 
phóng được một phần dung 
lượng và bạn chạy Ubuntu mà 
không sử dụng kho backports, 
beta hoặc các gói còn quá mới, 
bạn có thể xóa hết tất cả các gói 
đã được lưu lại. Tôi thường làm 
cách này trước khi chuyển sang 
Arch, bởi vì Ubuntu liên tục kiểm 
tra các gói và để gói ổn định 
trong kho phần mềm bình 

thường. Tuy nhiên, nếu bạn sử 
dụng kho phần mềm của getdeb 
hoặc tương tự, thì tôi khuyên là 
không nên làm điều đó vì có thể 
bạn sẽ gặp phải lỗi buộc bạn 
phải hạ phiên bản. Dù sao thì 
bạn cũng không nên làm điều đó 
thường suyên, đơn giản bởi vì có 
thể một ngày nào đó bạn cần 
các gói được lưu vì một lí do nào 
đó. Bạn có thể xóa toàn bộ các 
gói được lưu bằng việc gọi dòng 
lệnh:

sudo aptitude clean

hoặc

sudo apt-get clean

Một lưu ý khác, lí do mà tôi 
liệt kê cả hai lệnh aptitude và 
apt-get rất đơn giản là vì tôi 
thích sử dụng aptitude trong 
việc dọn dẹp, và cũng một thời 
rồi tôi không sử dụng Ubuntu 
nên không biết liệu apt-get có 
làm đúng như vậy hay không.

Sau khi giải phóng các gói 
phần mềm, bạn sẽ có thêm 
được một chút dung lượng trống. 



6 mục lục ^

Lucas

CHINH PHỤC DÒNG LỆNH
Nếu bạn vẫn còn cần dung 
lượng, hoặc phân vùng root 
không phải là phần duy nhất cần 
dung lượng trống, bạn có thể liệt 
kê tất cả các tập tin và thư mục 
theo dung lượng và xóa tất cả 
các tập tin lớn mà mình không 
sử dụng nữa bằng tay (các tập 
tin ISO cũ, lưu trữ, biểu tượng, 
lưu trữ không nén, v.v..). Tôi đã 
sử dụng mẹo này theo Linux 
Journal (không nhớ chắc chắn là 
số nào nữa) và nó hoạt động tốt. 
Đầu tiên, nếu bạn đặt root và 
home trên mỗi phân vùng riêng 
và bạn muốn giải phóng không 
gian trên phân vùng root, hay 
làm:

cd /
du -ckx|sort -n

Câu lệnh đầu tiên chuyển thư 
mục (cd) đến thư mục phân 
vùng root, câu thứ hai hiển thị 
dung lượng sử dụng ("du") với 
độ lớn tính từng kb("-k"), và tổng 
quát ("-c") cho phân vùng đó 
(không chuyển đến phân vùng 
home,...). Sau đó nội dung hiển 
thị sẽ được sắp xếp từ nhỏ đến 
lớn (dòng cuối cùng sẽ hiển thị 
tập tin dung lượng lớn nhất) qua 
lệnh "sort -n" được nối tiếp với 
nội dung trả lại của lệnh "du". 
Tôi không khuyến khích xóa bất 

kì thứ gì từ phân vùng root mà 
không tìm hiểu trước nó có 
nhiệm vụ gì (trừ khi đó là phần 
lưu tạm của một chương trình 
mà bạn không không sử dụng 
nữa, thì có thể xóa nó an toàn -- 
nhưng một lần nữa, tốt nhất là 
nên kiểm tra lại trước). Rất dễ 
dẫn tới lỗi hệ thống trầm trọng 
bởi việc xóa một thứ gì đó. Tiếp 
theo, nếu bạn muốn hiển thị 
thông tin trong phân vùng/thư 
mục chính của mình, bạn có thể 
chạy lệnh:

cd ~
du -ck|sort -n

Nó sẽ hiển thị độ lớn của tất 
cả các thư mục và tập tin trong 
thư mục chính của bạn, sắp xếp 
từ nhỏ đến lớn. Khi biết được 
đâu là thư mục lớn nhất, bạn có 
thể xem độ lớn của thư mục đó 
(theo KB/MB/GB) bằng việc chạy 
lệnh:

du -h ~/<foldername>/

Phần "-h" là viết tắt của 
human-readable (có thể 
đọc/hiểu được). Dấu ngã (~) ý 
chỉ thư mục /home/<tên người 
dùng>/ (tiết kiệm cho bạn khi 
gõ) và bạn cần thay 
"<foldername>" bằng tên của 

thư mục mà bạn cần thông tin. 
Khi bạn tìm ra được thư mục hay 
tập tin nào chiếm phần lớn dung 
lượng, bạn có thể lựa chọn xóa 
bỏ nếu bạn không còn sử dụng 
đến (hoặc sao lưu nếu bạn muốn 
giữ lại vào một nơi chứa khác). 
Sau đó bạn đã có thêm được 
một chút dung lượng trống và có 
thể tiếp tục cài đặt gói phần 
mềm!

Tôi khuyên bạn nên xem lại 
danh sách tất cả các gói đã được 
cài đặt và quyết định xem có 
nên loại các gói đó đi không khi 
bạn không dùng đến chúng. 
Điều đó có thể được thực hiện 
rất đơn giản với aptitude (nó sẽ 
hiển thị chữ cái "i" nếu gói được 
cài đặt). Hãy chạy lệnh:

sudo aptitude search '~i'

hoặc

sudo apt-cache search '~i'

Một lưu ý nhỏ cho lệnh apt-
cache: tôi không chắc chắn là nó 
hoạt động giống như aptitude. 
Ngoài ra, trước khi gỡ bỏ cài đặt 
bất kì gói nào bạn hãy kiểm tra 
trước vì nó có thể là gói mà 
Ubuntu cần.

Chú ý: hãy cực kì thận trọng 
khi xóa hay gỡ mọi thứ, đặc biệt 
là khi bạn không chắc chắn nó là 
cái gì. Phòng bệnh luôn tốt hơn 
chữa bệnh.

Tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận 
các yêu cầu viết bài, vì thế, nếu 
bạn gặp phải vấn đề về dòng 
lệnh và nghĩ rằng người khác 
cũng có thể bị thì hãy gửi email 
cho tôi (bằng tiếng Anh) về vấn 
đề và tôi có thể sẽ viết một bài 
về nó. Người đề xuất sẽ được 
xướng tên (trừ khi người đó 
không muốn).

Apt-get cheat sheet: 
http://www.cyberciti.biz/tips/linux
-debian-package-management-
cheat-sheet.html
Aptitude search '~i' info: 
http://www.linuxquestions.org/qu
estions/debian-26/aptitude-how-
to-get-a-list-of-all-installed-
packages-458119/#post2310207

http://www.cyberciti.biz/tips/linux-debian-package-management-cheat-sheet.html
http://www.linuxquestions.org/questions/debian-26/aptitude-how-to-get-a-list-of-all-installed-packages-458119/#post2310207
mailto:lswest34@gmail.com
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L ần trước tôi đã hứa với 
các bạn là kì này chúng 
ta sẽ thảo luận về lớp. Vì 
thế, chúng ta sẽ tập 

trung vào nó. Lớp là gì và nó có 
lợi ích như thế nào?

Lớp là một cách thức tạo nên 
đối tượng. Một đối tượng chỉ đơn 
giản là một cách thể hiện các 
thuộc tính và hành vi theo một 
nhóm. Điều này nghe có vẻ khó 
hiểu nhưng tôi sẽ giải thích cụ 
thể cho các bạn. Suy nghĩ thế 
này, một đối tượng là cách thức 

mô hình hóa cái gì đó trong thực 
tế. Lớp là phương pháp dùng để 
thực hiện điều đó. Ví dụ, chúng 
ta có ba con chó ở nhà: Beagle, 
Lab và một con lai 
Shepherd/Heeler xanh của Đức. 
Cả ba đều là chó nhưng chúng 
khác nhau. Chúng có những đặc 
điểm chung nhưng cũng có 
những điểm riêng biệt. Ví dụ, 
Beagle thì thấp, mập mạp, màu 
nâu và hung dữ. Lab thì vừa 
vừa, màu đen và rất hiền hòa. 
Con lai Shepherd/Heeler thì cao, 
ốm, màu đen và hơi ngốc 
nghếch. Dễ dàng nhận thấy là 
một số thuộc tính thì rõ ràng. 
Thấp/vừa vừa/cao là những 
thuộc tính về chiều cao. Hung 
dữ, hiền hòa và ngốc nghếch là 
những thuộc tính về tính tình. 

Trên khía cạnh hành vi, chúng ta 
có thể có: ăn, ngủ, chơi và nhiều 
hành động khác.

Cả ba con đều thuộc về lớp 
Dog (chó). Trở lại các thuộc tính 
chúng ta đã dùng để miêu tả 
phía trên, ta có các dạng như: 
Dog.Name (tên), Dog.Height 
(chiều cao), Dog.Build (ốm, 
mập, …) và Dog.Color (màu). 
Chúng ta cũng có các hành vi 
như: Dog.Bark (sủa), Dog.Eat 
(ăn), Dog. Sleep (ngủ), …

Như tôi đã đề cập, mỗi con 
chó thuộc mỗi giống khác nhau. 
Mỗi giống chó sẽ là một lớp con 
của lớp Dog. Mối quan hệ được 
biểu diễn như sơ đồ sau:

 

        /--Beagle
Dog ---|-- Lab
        \--Shepherd/Heeler

Mỗi lớp con thừa kế tất cả các 
thuộc tính của lớp Dog. Vì thế, 
nếu chúng ta tạo một thể hiện 
của Beagle, nó sẽ có tất cả các 
thuộc tính từ lớp cha Dog.

Beagle = Dog()
Beagle.Name = 'Archie'
Beagle.Height = 'Short'
Beagle.Build = 'Chubby'
Beagle.Color = 'Brown'

Mọi thứ đã bắt đầu rõ ràng 
hơn rồi đúng không? Hãy tạo 
một lớp Dog hoàn chỉnh (phía 
trên). Chúng ta sẽ bắt đầu với từ 
khóa “class” và tên của lớp.

Trước khi giải thích kĩ hơn vào 

class Dog():
    def __init__(self,dogname,dogcolor,dogheight,dogbuild,dogmood,dogage):
        #here we setup the attributes of our dog
        self.name = dogname
        self.color = dogcolor
        self.height = dogheight
        self.build = dogbuild
        self.mood = dogmood
        self.age = dogage
        self.Hungry = False
        self.Tired = False

FCM#27-29 - Python Phần 1-3
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đoạn mã, chú ý hàm chúng ta 
đã định nghĩa ở đây. Hàm 
__init__ (hai dấu gạch dưới + 
'init' + hai dấu gạch dưới) là 
hàm khởi tạo đối với mọi lớp. 
Ngay khi lớp được gọi trong mã 
thì đoạn chương trình này sẽ 
được chạy. Trong trường hợp 
này, chúng ta phải thiết lập một 
số tham số để tạo một vài thông 
tin cơ bản về lớp của chúng ta, 
bao gồm: tên, màu, chiều cao, 
tầm vóc, tính tình, tuổi và một 
cặp biến Hungry (đói) và Tired 
(mệt). Chúng ta sẽ trở lại trong 
lát nữa. Bây giờ hãy thêm vào 
một số dòng mã.

Beagle = 
Dog('Archie','Brown','Short',
'Chubby','Grumpy',12)
print Beagle.name
print Beagle.color
print Beagle.mood
print Beagle.Hungry

Đây là những dòng mã không 
dự tính trước (sẽ làm) và nằm 
bên ngoài lớp của chúng ta. 
Đoạn mã sử dụng lớp Dog. Dòng 
đầu tiên tạo một thể hiện của 
lớp Dog tên là Beagle. Nó được 
gọi là một thực thể cụ thể. Khi 
viết những dòng mã trên, chúng 
ta cũng đã truyền vào một vài 
thông tin cho thực thể của lớp 
này, như là tên của Beagle, màu 

và nhiều thứ khác nữa. Bốn 
dòng tiếp theo đơn giản chỉ truy 
vấn thông tin từ đối tượng 
Beagle và lấy những thông tin 
trả về đó. Lúc này chúng ta cần 
viết thêm vài dòng mã nữa. 
Thêm vào những dòng mã trên 
góc bên phải của trang này vào 
lớp ngay sau hàm __init__.

Bây giờ chúng ta có thể gọi 
Beagle.Eat() và Beagle.Sleep(). 
Hãy thêm vào một phương thức 
nữa, Bark. Đoạn mã được trình 
bày bên phải đây.

Cái này tôi viết cho nó linh 
hoạt hơn. Tùy thuộc vào tính tình 
của con chó, tiếng sủa sẽ thay 
đổi. Toàn bộ đoạn mã đầy đủ 
được trình bày ở trang kế tiếp.

Khi chúng ta chạy thì sẽ được 
kết quả như sau:

My name is Archie
My color is Brown
My mood is Grumpy
I am hungry = False
Sniff Sniff...Not Hungry
Yum Yum...Num Num
GRRRRR...Woof Woof

Hiện tại, chúng ta đã có được 
con Beagle già hung dữ. Tuy 
nhiên, như tôi đã nói ngay từ 
đầu là có đến 3 con chó. Bởi vì 

chúng ta đã viết mã cho lớp Dog 
một cách cẩn thận rồi, tất cả 
những gì chúng ta cần làm là 
tạo thêm hai thể hiện nữa cho 
lớp.

Lab = 
Dog('Nina','Black','Medium','
Heavy','Laid Back',7)
Heeler = 
Dog('Bear','Black','Tall','Sk
inny','Crazy',9)
print 'My Name is %s' % 
Lab.name
print 'My color is %s' % 
Lab.color
print 'My Mood is %s' % 
Lab.mood
print 'I am hungry = %s' % 
Lab.Hungry

Lab.Bark()
Heeler.Bark()

Chú ý rằng tôi đã tạo ra các 
thể hiện cho cả hai con chó 
trước khi tôi thực hiện câu lệnh 
print. Điều này không làm nảy 
sinh vấn đề gì cả bởi vì tôi đã 
định nghĩa thể hiện trước khi gọi 
bất kì phương thức nào. Đây là 
toàn bộ những gì xuất ra màn 
hình của chương trình cho lớp 
Dog.

My name is Archie
My color is Brown
My mood is Grumpy
I am hungry = False

    def Eat(self):
        if self.Hungry:
            print 'Yum Yum...Num Num'
            self.Hungry = False
        else:
            print 'Sniff Sniff...Not Hungry'
    def Sleep(self):
        print 'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'
        self.Tired = False

    def Bark(self):
        if self.mood == 'Grumpy':
            print 'GRRRRR...Woof Woof'
        elif self.mood == 'Laid Back':
            print 'Yawn...ok...Woof'
        elif self.mood == 'Crazy':
            print 'Bark Bark Bark Bark Bark Bark Bark'
        else:
            print 'Woof Woof'

LẬP TRÌNH PYTHON - PHẦN 4
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Sniff Sniff...Not Hungry
Yum Yum...Num Num
GRRRRR...Woof Woof
My Name is Nina
My color is Black
My Mood is Laid Back
I am hungry = False
Yawn...ok...Woof
Bark Bark Bark Bark Bark 
Bark Bark

Giờ đây bạn đã có những kiến 
thức cơ bản nhất, bài tập về nhà 
dành cho bạn là mở rộng lớp 
Dog đã viết thêm nhiều phương 
thức hơn, ví dụ như là Play (chơi) 
hay EncounterStrangeDog 
(chạm trán một con chó lạ), đại 
loại như vậy.

Lần tới, chúng ta sẽ bắt đầu 
thảo luận về GUI hay còn gọi là 
lập trình giao diện người dùng 
đồ họa. Chúng ta sẽ sử dụng 
Boa Constructor để thực hiện.

class Dog():
    def __init__(self,dogname,dogcolor,dogheight,dogbuild,dogmood,dogage):
        #here we setup the attributes of our dog
        self.name = dogname
        self.color = dogcolor
        self.height = dogheight
        self.build = dogbuild
        self.mood = dogmood
        self.age = dogage
        self.Hungry = False
        self.Tired = False

    def Eat(self):
        if self.Hungry:
            print 'Yum Yum...Num Num'
            self.Hungry = False
        else:
            print 'Sniff Sniff...Not Hungry'

    def Sleep(self):
        print 'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'
        self.Tired = False

    def Bark(self):
        if self.mood == 'Grumpy':
            print 'GRRRRR...Woof Woof'
        elif self.mood == 'Laid Back':
            print 'Yawn...ok...Woof'
        elif self.mood == 'Crazy':
            print 'Bark Bark Bark Bark Bark Bark Bark'
        else:
            print 'Woof Woof'

Beagle = Dog('Archie','Brown','Short','Chubby','Grumpy',12)
print 'My name is %s' % Beagle.name
print 'My color is %s' % Beagle.color
print 'My mood is %s' % Beagle.mood
print 'I am hungry = %s' % Beagle.Hungry
Beagle.Eat()
Beagle.Hungry = True
Beagle.Eat()
Beagle.Bark()

LẬP TRÌNH PYTHON - PHẦN 4
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nói. Trên thực tế, có vô số 
website cung cấp cả hai loại sách 
trên, cộng thêm một số chương 
trình đọc sách mã nguồn mở 
nữa. Tôi sẽ đề cập đến sáu ứng 
viên nổi bật.

 là một chương 
trình hoàn thiện, nhiều chức 
năng, có khả năng hiển thị sách 
điện tử kèm theo các loại tinh 
chỉnh và cấu hình khác nhau để 
có thể làm vừa lòng những người 
dùng khó tính nhất. Bạn có thể 
tải nó về từ Synaptic, hoặc nếu 
bạn thích dùng bản mới nhất, 
bạn có thể đến trang Web 
(http://www.fbreader.org/downloa
ds.php)

Trang tải về dành cho người 
dùng Ubuntu: 
http://www.fbreader.org/desktop/d

ebian.php

Calibre không chỉ là ứng dụng 
đọc sách, nó còn có khả năng 
hiển thị những mẩu tin cập nhật 
RSS và chuyển đổi các tập tin 
sách điện tử qua lại các định 
dạng khác nhau. Bạn cũng có thể 
tải nó về từ Synaptic. Trang chủ: 
http://calibre.kovidgoyal.net/ - 
nhưng làm một cú Google sẽ tìm 
được một PPA có bản mới hơn.

 là một 
website tuyệt vời với hàng nghìn 
sách điện tử cho phép tải về theo 
nhiều định dạng khác nhau, vì 
vậy nó cho phép đọc hoặc 
chuyển đổi sách sang một định 
dạng mà bạn thích bằng ứng 
dụng đọc sách của mình. Tất cả 

những cuốn sách đều không có 
DRM*, và bản quyền của chúng 
đã hết hạn theo luật pháp Hoa 
Kì. Đa số sách điện tử là sách 
tiếng Anh, nhưng bạn cũng có 
thể tìm thấy sách viết bằng tiếng 
Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng 
Đức và các thứ tiếng khác 
(http://www.gutenberg.org/wiki/M
ain_Page).

là viết tắt của cụm từ tiếng 
Anh “Digital Rights 
Management”,  nghĩa là Quản lí 
Tác quyền Số, là một thuật ngữ 
chung để chỉ những công nghệ 
dùng để điều khiển việc truy cập, 
có thể do nhà sản xuất phần 
cứng, nhà xuất bản, chủ sở hữu 
bản quyền, và các cá nhân sử 
dụng, nhằm áp đặt giới hạn sử 
dụng các nội dung và thiết bị số. 
( )

 theo nghĩa La-tinh 
của nó, là một website “sách-
tiếng” với hơn hai nghìn đầu sách 
nói, cũng không có DRM và đã 
hết hạn bản quyền theo luật Hoa 
Kì. Những cuốn sách này do các 
tình nguyện viên đọc và bạn sẽ 
ngạc nhiên vì nhiều người có thể 

N/A
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Đ ối với một số người 
mới làm quen với 
Linux nói riêng và mã 
nguồn mở nói chung, 

ban đầu họ sẽ cảm thấy thiếu 
vắng nhiều phần mềm và quyền 
hạn sẵn có như lúc sử dụng các 
hệ điều hành và chương trình 
độc quyền. Nhưng một khi bạn 
đã tìm hiểu nhiều hơn về mã 
nguồn mở, bạn sẽ nhận thấy 
điều đó không đúng chút nào cả. 
Một ví dụ cụ thể với những người 
đam mê sách, đó là khả năng 
tiếp cận với sách điện tử và sách 

http://www.fbreader.org/downloads.php
http://www.fbreader.org/desktop/debian.php
http://calibre.kovidgoyal.net/
http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
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đọc như chuyên gia thực thụ. Mỗi 
cuốn sách nói đều có liên kết đến 
sách điện tử để bạn đọc, do đó 
bạn có thể có trải nghiệm thú vị 
khi vừa đọc sách bằng ứng dụng 
đọc sách điện tử, vừa đồng thời 
nghe người khác đọc. Các tập tin 
đều có thể tải về dưới định dạng 
MP3 và Ogg Vorbis. Vì sách nói 
thường được chia thành nhiều 
chương, bạn hoàn toàn có thể tự 
làm một đĩa CD nhạc để thưởng 
thức trên đầu máy tại nhà hoặc 
trong xe hơi. Phần lớn sách phát 
âm là tiếng Anh, nhưng bạn cũng 
có thể tìm thấy sách tiếng Tây 
Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Đức 
và các thứ tiếng khác. 
(http://librivox.org/)

là viên 
ngọc trên Web, có thể nói như 
vậy. Đó là một trang web khổng 
lồ với hàng nghìn cuốn sách, 
video, âm thanh đa ngôn ngữ để 
bạn thoải mái tải về, tất cả đều 
không có DRM và không còn bản 

quyền. Một đặc điểm quan trọng 
của trang là hàng nghìn cuốn 
sách được quét từ những thư 
viện lớn tại Canada và Hoa Kỳ, 
một số cuốn in từ năm 1700 cho 
đến nửa đầu thế kỷ 20. Các tập 
tin được lưu trữ theo một số định 
dạng, trong đó có định dạng PDF 
phổ biến. Những gì bạn có được 
sẽ là các bản sao những cuốn 
sách xưa tuyệt vời dưới dạng 
điện tử, một số chúng đã tuyệt 
bản từ nhiều năm trước. 
(http://www.archive.org/index.php)

cũng là một 
website sách điện tử khác đáng 
được đề cập đến. Bạn có thể tải 
sách trực tiếp từ trang web của 
họ hoặc bằng tính năng tìm-và-
tải của FB Reader. Tất cả những 
cuốn sách đều có ở nhiều định 
dạng cho bạn lựa chọn. 

(http://www.feedbooks.com)

: Khi sử dụng phần mềm 
độc quyền, bạn trở thành khách 
hàng của công ty bán sản phẩm 
của họ cho bạn. Còn khi sử dụng 
phần mềm mã nguồn mở, bạn 
mặc nhiên trở thành thành viên 
của một cộng đồng cho dù bạn 
có muốn hay không. Cho phép 
tôi nhiệt thành đề nghị bạn hãy 
đóng góp tài chính cho cộng 
đồng mã nguồn mở. Số tiền bạn 
đóng góp không phải là vấn đề; 
mà vấn đề chủ yếu nằm ở chỗ: là 
những thành viên tận tâm của 
cộng đồng toàn cầu này, chúng 
ta nên khích lệ sự phát triển của 
mã nguồn mở.

Một số thứ mà tôi đã đề cập ở 
trên chỉ là những ví dụ ấn tượng 
về sự cộng tác của cộng đồng 
mã nguồn mở. Thời gian, nỗ lực 
và cách xoay xở để tồn tại của họ 
là những điều đáng suy nghĩ. 
Chúng là những thành tựu xuất 
sắc của các cộng tác viên. Đó 
thực sự là một đặc ân lớn khi có 
thể truy cập tự do vào các phần 
mềm mã nguồn mở và có thể tải 
tập tin xuống từ các Website đó. 
Bạn nên ghi nhận điều này.

Khi bạn sử dụng phần mềm 
mã nguồn mở và khi truy cập 

vào các Website trên, bạn có thể 
để ý đến một nút nhấn nằm ở vị 
trí dễ thấy ghi “Quyên góp” 
(Donate). Đừng có lảng tránh nó. 
Một cuộc hẹn hò bia bọt với bạn 
bè có thể móc ví bạn nhiều hơn 
số tiền khiêm tốn mà bạn có thể 
đóng góp.

Riêng đối với thiết bị đọc sách, 
xem bài đánh giá của chúng tôi 
về máy Sony PRS-505 (ở trên) tại 
trang 21 của số này. Nếu bạn 
thích viết lách, xem mục Top 5 
của chúng tôi trên trang 34 để 
tìm hiểu các ứng dụng soạn thảo 
hữu ích nhất.

ỨNG DỤNG CHO MỌT SÁCH

http://librivox.org/
http://www.archive.org/index.php
http://www.feedbooks.com
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V ậy là bạn đã cài xong 
phiên bản mới nhất của 
Ubuntu. Tốt! Giờ thì bạn 
cũng đã có phiên bản 

mới nhất của OpenOffice.org. 
Tuyệt vời! Bạn cũng đã đọc qua 
bài đánh giá về quyển sách 
" " 
trong Tạp chí FC#25. Tuyệt vời 
thêm một lần nữa! Vậy là bạn 
đang háo hức sẽ làm việc hiệu 
quả với bộ phần mềm văn phòng 
phiên bản mới nhất. Bạn có thể 
soạn thảo, tạo bảng tính, tạo trình 
diễn, tuôn trào những ý tưởng 

GraphicsDev Internet M/media System

HDDCD/DVD USB Drive Laptop Wireless

sáng tạo của bạn lên bản vẽ và 
tạo các cơ sở dữ liệu. Nhưng chờ 
đã, ứng dụng cơ sở dữ liệu đâu 
rồi?

Ứng dụng Base không được 
cài đặt mặc định trong Ubuntu, 
nhưng nó được để trong kho. 
Sau đây là các bước mà tôi đã 
sử dụng để cài đặt ứng dụng 
OpenOffice.org Base trên máy 
tính của mình:

Từ trình đơn System, chọn 
Administration → Synaptic 
Package Manager. 

Bạn sẽ được hỏi mật khẩu để 
khởi động Synaptic Package 
Manager.

Sau khi Synaptic Package 

Manager đã sẵn sàng, gõ: 

openoffice.org-base

vào khung Quick Search.

Trong cửa sổ danh sách các 
gói, chọn openoffice.org-base, 
và nhấn vào Mark for 
Installation. Nhấn OK để chấp 
nhận tất cả các tập tin kèm theo.

Nếu bạn muốn tạo báo cáo 
cơ sở dữ liệu, tôi đề nghị bạn cài 
đặt gói “openoffice.org-report-
builder”. Chỉ cần lặp lại các bước 
trên, thay bằng “openoffice.org-
report-builder”.

Trong thanh trình đơn chính 
nhấn vào Apply.

Bây giờ khi bạn quan sát vào 
trình đơn con Office bên trong 
trình đơn Applications, bạn sẽ 
thấy OpenOffice.org Database. 
Chúc bạn vui vẻ với các cơ sở dữ 
liệu.

Có rất nhiều gói bổ sung cho 
OpenOffice.org trong kho, chỉ 
cần gõ “openoffice” vào trong 
khung Quick Search trong 
Synaptic và bắt đầu duyệt tìm.

Phần mở rộng cho 
OpenOffice có tại 
http://extensions.services.openof
fice.org/. Nếu bạn đang tìm kiếm 
các kiểu mẫu, hãy thử tìm trên 
website OpenOffice.org tại 
http://templates.services.openoff
ice.org/?intcmp=2483

Để có nhiều tính năng bổ 
sung hơn, như các mẫu trang trí, 
nhãn, mẫu bổ sung, hướng dẫn, 
mẫu không phải tiếng Anh, v.v., 
tôi khuyên bạn nên vào 
OOExtras tại 
http://www.smalldataproblem.org

N/A

http://extensions.services.openoffice.org/
http://templates.services.openoffice.org/?intcmp=2483
http://www.smalldataproblem.org/ooextras/
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T iếng điện thoại vang lên 
vào đầu buổi chiều của 
một ngày chủ nhật êm ả 
năm 2006.

“Tiến sĩ, mình có một việc muốn 
nhờ cậu.”

Đó là bạn tôi, Rich. Rich đặt biệt 
danh cho mọi người bạn, và với lí 
do mà chỉ có Rich mới biết được, 
anh ta gọi tôi là Tiến sĩ.

Lúc đó, anh ta đang tìm kiếm 
một chương trình biên tập âm 
thanh chi phí thấp trong môi 
trường Windows để hiệu chỉnh lời 
thoại trong một vài video hướng 
dẫn mà anh đang thực hiện. Và bởi 
vì anh ta tin rằng tôi biết một số bí 
mật bên trong cơ chế hoạt động 
của Google, nên anh ta đã gọi cho 
tôi.

Chỉ mất vài giây để đưa ra các 
lựa chọn cho anh ta, nhưng có một 
chương trình tỏ ra rất hấp dẫn. 
Không chỉ vì chi phí bỏ ra thấp, hơn 
thế nữa, nó còn được miễn phí!

“Rich, mình tìm được phần mềm 
có tên là Audacity. Cậu có thể tải 

nó về miễn phí.”

“Ồ vậy hả, thế hết thời hạn 
dùng thử thì phí bản quyền hết bao 
nhiêu?”

“Không có thời hạn dùng thử, 
Nó là phần mềm nguồn mở. Cậu 
tải nó về và nó là của cậu. Có cả 
phiên bản cho Windows, Mac và 
cho cả cái thứ gọi là Linux nữa.”

Thấm thoát đã vài tháng trôi 
qua, bây giờ là mùa thu. Rich rất 
hài lòng với Audacity và tôi cũng 
thực hiện những nghiên cứu sâu 
hơn về FOSS (phần mềm tự do và 
nguồn mở) và mỗi lần như thế tôi 
lại bắt gặp cái tên Linux. Có vẻ như 
chúng có mối liên hệ với nhau như 
hình với bóng. Tôi rất phấn khích 
nhưng cũng thận trọng. Quá trình 
sử dụng những sản phẩm của 
Microsoft đã để lại cho tôi những 
kinh nghiệm cay đắng, nhưng, 
giống như nhiều người khác, tôi có 
cảm giác rằng khi sở hữu một máy 
tính cá nhân, tôi không có lựa chọn 
nào khác ngoài Windows.

Tôi bắt đầu hiểu được Linux là 
một hệ điều hành giống như 

Windows, nhưng không hẳn như 
vậy, người ta có quyền tải về, sử 
dụng, phân phối và chỉnh sửa nó 
một cách tự do. Tôi phải thú thật 
rằng dưới góc nhìn của tôi, ý tưởng 
này giống như một lời mời mọc của 
nhân viên tiếp thị qua điện thoại. 
Khi tiếp tục tìm hiểu, tôi đã đọc 
được những câu chuyện kinh 
hoàng về Linux cũng như những 
bản anh hùng ca đề cao Linux. Tôi 
mường tượng ra rằng sự thật nằm 
ở đâu đó lưng chừng giữa hai thái 
cực này. Tuy nhiên, lần mò trong 
một nơi có thể dẫn đến vực thẳm 
là một hoạt động không dành cho 
người bị yếu tim. Không chùn bước, 
tôi vẫn quyết tiến tới. Chắc hẳn là 
đã có cách để thử Linux mà không 
tổn hại đến Windows: khởi động 
kép. Một “ngôi sao mới nổi” mang 
tên Ubuntu có vẻ là bản phân phối 
(tôi đã học được một từ mới!) lí 
tưởng cho những ai mới chân ướt 
chân ráo dấn thân vào Linux.

Tôi đã đọc mọi thứ có thể về 
Linux và đặc biệt là Ubuntu. Tôi tìm 
hiểu về các khái niệm phức tạp 
như khởi động kép, phân vùng, và 
cái gọi GRUB (lại một từ mới!). Cuối 
cùng, tôi đã sẵn sàng để ghi một 

ảnh đĩa dạng ISO (không phải từ 
mới, nhưng là lần đầu tiên tôi làm 
việc với nó). Mọi thứ vẫn ổn. Tôi đã 
có chiếc đĩa cài đặt trên tay và 
trong tâm trạng lo lắng, tôi bắt đầu 
quá trình cài đặt Ubuntu lên hệ 
thống. Rồi cuối cùng cũng... thành 
công. Tuy nhiên, trình điều khiển 
cho cạc màn hình Nvidia của tôi 
cần được tinh chỉnh và bằng cách 
nào đó tôi đã phá hỏng tập tin 
xorg.conf. Hai vấn đề này khiến tôi 
phải bó tay, nhưng những người 
dùng thân thiện trong diễn đàn 
Ubuntu đã mách bảo cho tôi hướng 
giải quyết những vấn đề trên cũng 
như cách tránh những sai phạm, lỗi 
lầm và kể cả những sự cố tai hại 
khác.

Tôi phải thừa nhận rằng Ubuntu 
cũng không hẳn dễ dàng sử dụng, 
nhưng nó làm giàu cho vốn kinh 
nghiệm mà tôi không hề muốn 
đánh đổi với bất kì hệ điều hành 
nào ở Redmond (nơi đặt trụ sở 
Microsoft). Cuối cùng, tôi có thể tự 
hào nói rằng đây là hệ thống của 
tôi và như lời một bài hát: “...You 
can't take that away from me.” - 
Bạn không thể tước đoạt nó từ tay 
tôi.
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T rước tiên hãy để tôi nói 
vài lời giới thiệu: tôi đã 
đến tuổi lục tuần và 
chưa qua một lớp tin 

học chính quy nào hết. Tôi đã 
học cách vận hành một máy tính 
sử dụng Microsoft Windows 
nhưng rồi tôi cảm thấy chán nản 
thế là tôi tống khứ nó ra khỏi 
máy tính và rồi tôi bắt đầu sử 
dụng Ubuntu chỉ mới năm ngoái 
(8.04 'Hardy Heron' vào thời 
điểm đó), với số vốn kinh 
nghiệm sử dụng Linux bằng con 
số 0. Mọi kiến thức tôi có được là 
nhờ quyển "The Ubuntu Bible" 
viết bởi William von Hagen, các 
diễn đàn và Google. Tôi có một 
máy tính hiệu Acer Extensa 
5620-6419 (Intel Core 2 Duo 
T5550 và 3 GB RAM) với hệ điều 
hành Ubuntu 9,04 'Jaunty 
Jackalope'.

Tôi thích thu lại các bản nhạc 
từ các trang web trực tuyến 
(“Internet Radio”), đặc biệt là 
nhạc thính phòng. Vào thứ bảy 
vừa rồi, đài phát thanh nhạc cổ 
điển ở địa phương tôi (WRTI 90.1 
MHz) phát sóng vở Porgy và 
Bess do nhóm Lyric Opera của 

Chicago biểu diễn. Buổi biểu 
diễn được đánh giá rất tốt. Do 
đó, tôi muốn nghe và ghi âm lại. 
WRTI có 4 định dạng khác nhau; 
tôi sử dụng định dạng acc+.

Tôi sử dụng chương trình 
Tunapie, kết hợp với trình nghe 
nhạc mặc định Audacious của 
nó, để thu nhạc từ Internet. 
WRTI không có trong máy chủ 
Shoutcast lẫn IceCast mà 
Tunapie cung cấp, nhưng khá là 
dễ dàng để thiết lập WRTI (hoặc 
bất kì đài phát nào có thể chơi 
trong Audacious) cho Tunapie. 
Từ trang web của nhà đài, bạn 
chỉ đơn giản nhấp chuột phải 
vào liên kết phát nhạc, chọn 
Properties trong trình đơn ngữ 
cảnh, chép đường dẫn http trong 
hộp thoại (không đóng hộp thoại 
Properties cho đến khi bạn đã 
dán đường dẫn URL vào 
Tunapie). Sau đó, trong Tunapie, 
hãy vào phần Favorites (phía 
trên bên phải), đưa chuột vào 
khoảng trống, kích chuột phải và 
một hộp thoại sẽ xuất hiện, 
nhấp vào Add User Defined 
Station. Dán đường dẫn URL 
trong ô thích hợp, điền vào các ô 

còn lại với thông tin phù hợp, và 
bạn sẽ bắt được đài phát ngay 
tại Tunapie để sẵn sàng nghe và 
thu âm.

Tôi ghi âm vào lúc bắt đầu 
phát sóng và hơn ba giờ sau đó, 
tôi dừng ghi âm.

Vậy, tôi đã có những gì? Một 
tập tin acc rất lớn (khoảng 120 
MB) chứa toàn bộ chương trình 
phát sóng. Vấn đề bây giờ là tôi 
sử dụng một máy nghe nhạc 
MP3 rẻ tiền (không có bộ nhớ 
trong, nó đọc nhạc từ thẻ nhớ 
SD dung lượng tối đa là 2 GB) và 
nó chỉ có thể đọc, chắc bạn cũng 
đoán được, các tập tin nhạc 
MP3. Tôi làm một bản sao của 
tập tin này aac (Tôi KHÔNG BAO 
GIỜ làm việc với bản gốc) và 
bằng cách sử dụng  Sound 
Converter, tôi đã chuyển thành 
tập tin MP3. (tập tin MP3 lớn hơn 
tập tin aac, kết quả là tập tin 
MP3 chiếm khoảng 195 MB) 
Nhưng nó vẫn chỉ là một tập tin 
lớn - bao gồm tất cả các thông 
báo, thời gian nghỉ,... mà tôi 
không muốn đưa vào máy nghe 
nhạc của tôi.

Tôi sử dụng MP3Splt (giao 
diện đồ họa của [MP3splt-gtk 
audio splitter], là chương trình 
tôi khuyên dùng, có thể tìm ở 
GetDeb.net) để chia tập tin 
thành:

(1) Lời mở đầu (khoảng 10 phút)
(2) Hồi I
(3) Phần đầu tiên của Hồi II (tiếp 
ngay sau hồi I)
(4) Thời gian nghỉ (Hồi II có 4 
cảnh. thời gian nghỉ nằm giữa 
cảnh 2 và 3, vì thế tách hồi II ra 
làm hai, tôi nghĩ như thế chưa 
hay lắm)
(5) Phần hai của hồi II
(6) Hồi III (tiếp ngay sau hồi II)
(7) Lời kết

Lưu ý: Trong khi sử dụng MP3Splt 
bạn có thể đặt tên cho những 

Tôi đã đến tuổi lục 
tuần và chưa qua 
một lớp tin học 
chính quy nào hết.
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THU LẠI VỞ PORGY & BESS
những phần chia cắt theo mong 
muốn của bạn.

MP3Splt tạo những tập tin 
mới không ảnh hưởng đến dữ 
liệu gốc của bạn. Tôi rất thích 
đặc tính trong MP3Splt cho phép 
xóa các điểm tách nếu bạn đặt 
sai chỗ, bạn cũng có thể thêm 
điểm tách ở bất cứ nơi đâu bạn 
thích, bằng cách nhấp vào điểm 
tách mà bạn mong muốn, hoặc 
thậm chí bằng cách nhập một 
thời điểm. (Hoàn toàn không có 
hướng dẫn sử dụng chương trình 

này, một chút cũng không, vì 
vậy bạn sẽ phải tự xoay xở, bạn 
sẽ có kinh nghiệm như tôi thôi. 
May mắn là giao diện đồ họa 
cũng khá trực quan)

Sau khi tôi đã xóa các tập tin 
(1),(4) và (7) còn lại 4 tập tin: 
hồi đầu tiên, phần đầu của hồi 
thứ hai, phần thứ hai của hồi thứ 
hai, và hồi thứ ba.

Tuy nhiên, tôi chỉ muốn một 
tập tin cho mỗi hồi, vì vậy tôi đã 
tạo một thư mục mới trên Màn 

hình nền của tôi và gắn nhãn là 
ACT_II. Vào thư mục đó tôi đặt 
hai tập tin MP3 của hồi II. Những 
tập tin này được đặt tên là 
ACT_II_Part_1 và ACT_II_Part_2. 
(dĩ nhiên là đều có phần mở 
rộng .mp3)

Sau đó tôi vào chế độ dòng 
lệnh và nhập:

cd Desktop/ACT_II

Sau khi vào trong thư mục 
đó, tôi nhập lệnh:

cat * > ACT_II.mp3

Hoan hô! Trong thư mục đó 
tôi có một tập tin mới (tên là 
ACT_II.mp3) là sự kết hợp từ hai 
thứ khác nhau (vẫn còn ở trong 
thư mục). Tôi đã có thể chuyển 
ba tập tin mong muốn 
(ACT_I.mp3, ACT_II.mp3 và 
ACT_III.mp3) vào thẻ nhớ SD 
trong máy nghe nhạc của tôi và 
nó chạy rất tốt. (Thực tế, tôi 
đang nghe nó khi tôi đang viết 
bài này.) Tôi thực sự hài lòng với 
những gì tôi nhận được: chất 
lượng âm thanh, thông qua một 
hệ thống âm thanh tốt, thật là 
tuyệt vời.

Chắc chắn, luôn có những 

cách khác nhau để hoàn thành 
cùng một công việc (và một số 
thậm chí còn có thể dễ dàng 
hơn) nhưng cách làm này là 
hoàn hảo đối với tôi và tôi sẽ 
thực hiện điều tương tự cũng 
bằng cách này.

Nhân tiện, vở diễn Porgy và 
Bess xứng đáng với những lời 
khen ngợi người ta dành cho nó!

Hoàn toàn không có 
hướng dẫn sử dụng 
chương trình này 
[MP3split] ...
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B ạn tôi, bà P, năm nay đã 
76 tuổi, là người có 
thâm niên trong nghề 
chăm sóc sức khỏe và, 

trước đó, trong Giáo hội. Cách đây 
vài năm, bà đã được tiếp xúc với 
máy tính và mạng Internet qua sự 
chỉ dẫn của những người bạn trẻ, 
những người nhận ra tính hữu ích 
của chúng!

Bà P không phải dân công 
nghệ, nhưng vẫn có những suy 
nghĩ táo bạo và tính toán cẩn 
thận khi mua một chiếc laptop 
từ PC World vài năm trước. Nó 
gặp trục trặc, do vậy bà đã 
thương lượng để đổi sang một 
dòng máy khác. Sau vài năm, 
chiếc laptop đó đã được thay thế 
bằng một cái khác mua từ một 
cửa hàng bách hóa. Quá trình sử 
dụng máy tính của bà được tiếp 
tục, với XP - không nói chắc 
cũng đoán được.

Tôi thường xuyên liên lạc với 
bà P giống như người thân trong 
gia đình, dần dần những câu trả 
lời của tôi về máy tính tính đã 
trở nên hữu ích với bà. Hầu như 
không có dấu hiệu gì, laptop của 

bà ngày một trở nên chậm chạp. 
Ban đầu bà chấp nhận vấn đề 
này, nhưng theo thời gian, sự 
phiền toái ngày càng lớn này đã 
khiến bà xem xét ý định mua 
một chiếc laptop mới.

Tôi đã gợi ý bà thử sử dụng 
Ubuntu trên chiếc máy tính cũ 
này trước khi tìm mua một chiếc 
máy tính mới khác. Chúng tôi 
chạy thử Ubuntu 8.04.2 trên 
chiếc laptop, không những 
không có vấn đề gì mà tốc độ 
đáp ứng của nó khá tốt. Đây là 
điều gây nhạc nhiên lớn với bà 
P, bà nghĩ thật khó tin là chiếc 
laptop cũ của mình trước đó 
chạy còn chậm hơn con ốc sên 
mà giờ đây lại hoạt động một 
cách bình thường, không bắt bà 
phải chờ đợi!

Việc chuyển sang Ubuntu 
được tiến hành êm đẹp, từng 
bước một, mọi câu hỏi đều tìm 
được lời đáp. Ví dụ: Thunderbird 
giờ được dùng thay cho 
OutlookExpress. Bà P cảm thấy 
tự tin lên rất nhiều khi lại đọc 
được email của người thân, sổ 
địa chỉ, v.v.

Bà P thực sự thích thú khi 
chiếc máy tính trở nên nhanh 
hơn và Ubuntu đơn giản hơn rất 
nhiều so với những gì bà tưởng 
tượng, điều làm bà rất ngạc 
nhiên. Ubuntu thực sự đơn giản, 
dễ sử dụng và nhanh hơn 
Windows! Chiếc máy tính xách 
tay của bà tưởng chừng như sắp 
bị vứt vào sọt rác thì nay đang 
lướt như bay với Ubuntu!

Điều gì đã xảy ra khi bạn bè 
của bà hay tin? Bạn hàng xóm 
của bà, bà M, thi thoảng cũng sử 
dụng laptop của bà P. Bà M là 
người đã về hưu và thực sự 
không am hiểu về kĩ thuật, thiếu 
tự tin khi tiếp xúc với máy tính. 
Vào một bữa, tôi gởi email hỏi 
thăm bà P, xem giờ bà thấy sao 
khi sử dụng máy tính, nhưng 
người trả lời lại là bà M: “Tôi M 
đây! Thực sự tôi rất thích nó, có 
vẻ như nó không phức tạp và rối 
rắm như Windows, tôi vẫn cần 
bà P nhắc một số thứ nhưng 
thực sự có nhiều điều để tìm 
hiểu thêm, tôi nhận thấy nếu đã 
quen thuộc với Ubuntu, sẽ 
chẳng có lí do gì để quay lại với 

Windows cả!”

Giờ thì người ngạc nhiên lại 
chính là tôi! Tôi chỉ nói chuyện 
và giúp đỡ bà P, chứ bạn của bà 
thì không. Và đây, một chiếc 
laptop trước đó tưởng chừng như 
bỏ đi, đang hoạt động tốt, nó 
cũng xóa bỏ đi phần lớn những 
lo ngại của người sử dụng!

Bây giờ bà M muốn mua một 
chiếc laptop cho riêng mình, 
không phải bất kì chiếc laptop 
cũ nào, mà là chiếc laptop sử 
dụng Ubuntu.  Một ngày ngang 
qua của hàng bách hóa, bà M 
bước vào và hỏi về laptop sử 
dụng Ubuntu, không phải 
Windows. Người bán hàng cũng 
từng nghe nói về Ubuntu, nhưng 
có vẻ anh ta chưa từng sử dụng, 
cho nên anh ta rất ngạc nhiên 
khi thấy một bà khách cao tuổi 
lại hỏi về Ubuntu với lí do nó dễ 
sử dụng hơn Windows. Anh ta 
không nên ngạc nhiên như vậy. 
Ubuntu tốt cho những người đã 
về hưu và cho tất cả mọi người!
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T ôi không phải là dân công 
nghệ (lập trình viên, IT, 
v.v), mà chỉ là một người 
dùng bình thường có đọc 

nhiều thứ về máy tính, và tôi cũng là 
một người hâm mộ Ubuntu. Tôi là 
bác sỹ thú ý cho động vật hoang dã, 
không biết nhiều về công nghệ kĩ 
thuật nhưng tôi rất thích tìm hiểu về 
nó.  Điều này khiến tôi trông có vẻ 
hiểu biết hơn, đặc biệt là trước 
những đứa nhỏ nhà tôi. Tôi đọc một 
số tờ báo uy tín có viết về một thiết 
bị nhỏ, mới, đẹp được biết tới với tên 
gọi Acer Aspire One (AA1), tôi rất 
thích thú được “chạm tay” vào thiết 
bị này, bởi tôi muốn có một chiếc 
Laptop đóng gói sẵn một số thành 
phần hỗ trợ Linux, như thế tôi có thể 
sử dụng Ubuntu mà không cần lo 
lắng đến vấn đề trình điều khiển 
phần cứng nữa (drivers).

Cơ hội đã đến vào tháng 11 năm 
2008. Khi tham dự một hội nghị 
quốc tế ở Lima, Peru, tôi tìm thấy 
những phiên bản rất hấp dẫn tại sân 
bay Quốc tế Panama: AA1 với 8 GB 
ổ cứng và 512 MB RAM sử dụng 
Linpus Linux cho mức giá $500, 
hoặc AA1 với 160 GB ổ cứng và 1 
GB RAM sử dụng WinXP với mức giá 

$550 - được mở rộng thêm 152 GB ổ 
cứng và 512 MB RAM mà chỉ phải 
chi thêm $50. Tôi đã quyết định mua 
một chiếc với tùy chọn sử dụng 
WinXP (Phiên bản ZG5), gỡ bỏ nó và 
cài đặt lại hệ điều hành của tôi - 
Ubuntu.

Lúc ở phòng khách sạn, tôi gỡ bỏ 
XP và - sử dụng một chiếc Laptop 
khác của tôi (Acer Aspire 9300, khởi 
động kép Ubuntu và XP, hiện giờ tôi 
đang dùng Jaunty và Win 7 RC) dùng 
sóng Wifi của khách sạn - tôi đã tải 
về một ảnh đĩa Ubuntu phiên bản 
8.10 và chương trình Unetbootin. Tôi 
tìm thông tin về chương trình này 
trên Google sau khi nhận thấy chiếc 
máy tính tôi mới mua không có ổ đĩa 
quang - đúng là tôi đã mua bán mà 
không chú ý kĩ. Tôi thiết lập một 
chiếc USB và cài vào phiên bản gốc 
của nhà sản xuất.  Rồi tôi hiểu ra tại 

sao người ta gọi nó là một chiếc 
netbook chứ không phải là một 
chiếc Laptop nhỏ.

Người ta không nhận thấy rằng 
một chiếc netbook không dành cho 
việc bạn viết luận án thạc sĩ khoa 
học hoặc chơi Open Arena. Netbook 
chỉ để dùng cho việc lướt web, kiểm 
tra email, trò chuyện với bạn bè, 
chơi Frozen Bubble, cũng có thể để 
kết nối tới máy chiếu để thuyết trình 
hoặc trình diễn hình ảnh. Nếu bạn 
mua một đôi tai nghe tốt, thậm chí 
nó còn có thể thay thế được cả iPod 
(lol). Với netbook, bạn hãy quên đi 
giao diện máy tính truyền thống 
cũng như cách thức sử dụng chúng. 
Chúng không thực sự tiện dụng, 
màn hình, bàn phím, thậm chí là cả 
bàn di chuột cũng không được thiết 
kế cho các hệ điều hành phổ dụng. 
Netbook cần có các biểu tượng lớn, 
dàn đều trên màn hình, không trình 
đơn -- nói cách khác, netbook cần có 
một giao diện được thiết kế đặc biệt 
với một tập các ứng dụng đặc biệt. 
Microsoft, OSX hay các phiên bản 
Linux thường thấy chưa thực sự có 
câu trả lời thỏa đáng cho vấn đề này.

Giờ tôi đã biết tôi cần gì. Tôi lên 

Google tìm kiếm xem có phiên bản 
Linux dành cho người mới sử dụng 
nào đặc biệt thiết kế cho netbook 
hay không. Như thường lệ với những 
kết quả tìm kiếm trong thế giới 
nguồn mở, tôi không chỉ tìm thấy 
một mà là rất nhiều. Vậy nên sử 
dụng cái nào? Câu hỏi của tôi về 
việc tìm một bản phân phối thích 
hợp bắt đầu. Và dưới đây là một câu 
chuyện.

Bởi vì tôi không am hiểu về kĩ 
thuật, tôi không quan tâm tới các 
thông số kĩ thuật như fat32, ext3, 
hoặc là kích thước phân vùng 
chuyển đổi (swap size). Tôi chỉ muốn 
có một bản phân phối phù hợp với 
công việc, dễ sử dụng, tạo ra cho tôi 
sự khác biệt thú vị trong các hội 
nghị mà tôi tham dự mỗi năm.

Trong khoảng thời gian 8 tháng, 
tôi đã dùng thử Kuki Linux, 
Linux4one, Eeebuntu NBR, Ease 
Peasy, Ubuntu NBR, Jolicloud và 
Moblin  2. Tôi không thử các bản 
phân phối Linux mà không có giao 
diện đặc biệt, do vậy bạn sẽ không 
thấy điều gì ở đây về  Xfce hay các 
giao diện tương tự yêu cầu cấu hình 
phần cứng thấp và không thiết kế 
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cho netbook. Tôi không thử với 
Linpus Linux bởi vì máy chủ của nó 
không hoạt động. Tôi cũng không 
thử LiveAndroid vì nó vẫn là một nền 
tảng của điện thoại di động và cần 
nhiều điều chỉnh mới có thể trở 
thành giao diện sử dụng cho 
netbook được. 

Ngoại trừ Moblin, tất cả các bản 
phân phối trên đều dựa trên Ubuntu, 
và đều sử dụng Netbook Remix làm 
giao diện chính.

(http://www.kuki.me/)

(http://www.linux4one.it/)

Khi thấy hai bản phân phối này, 
tôi đã rất vui mừng vì mục tiêu của 
cả hai đều là thiết kế cho chiếc AA1 
của tôi. Linux4one được tạo ra ở Ý 
(Italia), và nó là sự lựa chọn đầu tiên 
của tôi vì tôi thích thiết kế của Ý (Nó 
khiến tôi có cảm giác như đang lái 
một chiếc Ferrari), nó có cả phiên 
bản tiếng Anh và tiếng Ý. Tôi nghĩ 
rằng, khi đã cài đặt, tôi có thể thay 
đổi ngôn ngữ sang tiếng Tây Ban 
Nha, điều có thể thực hiện trong 
Ubuntu.

Ở cả hai bản, tôi thiết lập chiếc 
USB, kết nối tới chiếc AA1, mở máy, 
nhấn F12 để khởi động từ USB, chỉ 

thấy rất nhiều chữ và một đường 
nhấp nháy màu trắng, không phải là 
một con trỏ chuột (Một vài người nói 
với tôi rằng dấu nháy con trỏ chuột 
có dạng [tên người dùng]@[tên máy 
tính]:~$). Tôi thử gõ bàn phím 
nhưng không thấy hiện tượng gì cả. 
Tôi cố gắng khởi động giao diện đồ 
họa, nhưng vẫn vậy.

Quay lại với chiếc máy tính chính 
của mình (chiếc sử dụng song song 
Ubuntu và WinXP), tôi bật VirtualBox 
lên và thử cài đặt chúng lại lần nữa, 
nhưng không có gì khác hơn là dòng 
nhấp nháy màu trắng nhỏ. Tài liệu 
hướng dẫn của cả hai bản phân phối 
đều rất kém, tôi không thể tìm ra 
giải pháp cho vấn đề này. Thậm chí 
cũng không có đến một diễn đàn trợ 
giúp nào của hai bản phân phối này 
cả. 

Đó cũng là những gì tôi thử với 
Kuki Linux và Linux4one. Tuy nhiên 
tôi vẫn muốn thử thêm với 
Linux4one, bản phân phối được cho 
là hoạt động rất tốt với mạng không 
dây, vậy nên 4 tháng sau tôi thử tải 
về một bản nữa nhưng vẫn chỉ là kết 
quả đáng buồn tương tự.

Một đề nghị nho nhỏ của tôi cho 
cả hai bản phân phối trên là phải 
tiến tới chất lượng, kể cả khi chúng 
hoạt động được với AA1, vẫn cần 

đảm bảo rằng các bản phân phối 
hoạt động tốt trước khi cung cấp ra 
các file ảnh ISO.

(http://www.eeebuntu.org/)

Thú thực trước khi thử với bản 
phân phối này tôi đã được cảnh báo 
về bản phân phối này, vì trên trang 
web của nó cho biết nó được thiết 
kế cho Asus eeepc, trong khi tôi lại 
thử nghiệm trên chiếc AA1. Tuy 
nhiên trên nhiều diễn đàn nói nó 
hoạt động được với AA1, và tôi đã 
thử.

Về cơ bản nó là Ubuntu sử dụng 
NBR nhưng được “kết hợp nhân 
Array và hệ thống EeeConfigure”. 
Nó tích hợp tiện ích khay hệ thống 
eeepc ACPI nhằm kiểm soát các sự 
kiện ACPI và sự chuyển đổi trạng 
thái thiết bị trên Eee từ tắt/mở, 
nhưng tôi không biết nó là gì nên tôi 
không sử dụng. Có tùy chọn cho 
phép cài đặt và cấu hình tiện ích này 
cho AA1 nhưng chưa hiểu nó hoạt 

động thế nào, do vậy tôi bỏ qua 
bước này.

Eeebuntu NBR thật là tuyệt vời! 
Nó hoạt động trơn tru mà không cần 
chỉnh sửa thêm bất cứ gì – ngay cả 
khi không được thiết kế riêng cho 
chiếc netbook của tôi!

Đó là lần đâu tiên tôi thử dùng 
Eeebuntu NBR phiên bản 1.0, nhưng 
giờ tôi đang sử dụng phiên bản 3.0 
dựa trên Jaunty.

Có hai điều tôi không thích ở 
Eeebuntu NBR 3.0. Một là giao diện 
của nó, trong giống như bản sao 
giao diện của Debian 5.0.  Điều nữa, 
khi tôi đồng ý cài đặt các bản cập 
nhật là wifi ngừng hoạt động. Do 
không biết những gì đang làm, nên 
tôi đã phải cài đặt lại bản phân phối 
này và bỏ qua mọi cập nhật.

Một điều mà tôi muốn có đó là 
khả năng tự động cài đặt và cấu 
hình một modem 3G kết nối qua 
cổng USB (Tôi có một chiếc 
OneTouch x060A của Alcatel). Tôi 
đọc đâu đó rằng phải cài đặt một cái 
gì đó dọi là wvdial, tải về và cấu 
hình usb_modeswitch và… tốn công 
vô ích!

Một vài kiến nghị nhỏ của tôi: 
hiện tại Eeebuntu là rất tốt, nhưng 

http://www.kuki.me/
http://www.linux4one.it/
http://www.eeebuntu.org/
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nó nên có chủ đề mới hấp dẫn hơn 
(Các biểu tượng hiện tại khá đẹp 
nhưng trông quá giống Debian). Tôi 
nghĩ cần mở rộng hơn mục tiêu của 
bản phân phối này, nó không nên 
chỉ dành cho Eee PC, các netbook sử 
dụng phần cứng khá giống nhau do 
vậy Eeebuntu nên là một hệ điều 
hành hoạt động hoàn chỉnh cho tất 
cả các netbook. Có lẽ nên đổi tên nó 
thành một cái gì đó như Netubuntu 
(Ubuntu dành cho netbook).

(http://www.geteasypeasy.com/)

Trông nó giống như Eeebuntu, 
nhưng file ảnh đĩa của nó có kích 
thước lớn hơn. Giữa chúng có ít điểm 
tương đồng, tài liệu hướng dẫn kém, 
và thực sự không có tính hệ thống 
trong thiết kế. Tôi thích Eeebuntu 
NBR hơn.

(http://www.ubuntu.com/)

Với Ubuntu 9.04, một phiên bản 
mới trong gia đình đã được phát 
hành, cụ thể là Ubuntu NBR. Nó sử 
dụng nhân mới đi kèm với mọi thứ 
để chạy trên chiếc AA1 của tôi, 
nhưng giống với Eeebuntu tôi đang 
sử dụng, nó cũng không có được 
phần thiết lập tốt, điều gây ra một 
vài lỗi giống nhau ở cả hai bản phân 

phối này.

Như bạn đã biết, AA1 có tới 2 khe 
mmc/sd. Ubuntu NBR không gắn kết 
(mount) được thẻ nhớ ngay được. 
Bạn cần phải khởi động lại hệ điều 
hành sau khi đã gắn thẻ mới có thể 
sử dụng, cũng có một vài cách tùy 
chỉnh để sửa lỗi này -- nhưng tôi 
đành bó tay!

Cả Eeebuntu và Ubuntu NBR đều 
có chung lỗi với các khe gắn thẻ 
mmc/sd. Đều không sử dụng được 
đèn báo mạng không dây, và cũng 
không sử dụng được modem 3G kết 
nối qua cổng USB của tôi mà chỉ 
nhận nó như một CD mặc định.

Tôi vẫn thích Eeebuntu hơn, vì 
Ubuntu NBR đi kèm với Evolution và 
các trò chơi trên Gnome, mà tôi 
không thể gỡ bỏ chúng do có phụ 
thuộc vào giao diện Gnome cho máy 
để bàn -- nếu không muốn những 
ứng dụng đó, tại sao tôi phải giữ lại 
chúng? Tôi chắc rằng những phụ 

thuộc này là do các nhà phát triển 
tạo ra. Nó làm tôi nhớ lại các các 
ứng dụng tôi không dùng trong phân 
vùng khác mà tôi không thể gỡ bỏ -- 
Internet Explorer, Windows Media 
Player, Windows Movie Maker và 
Outlook Express. Trong khi đo, 
Eeebuntu NBR 3.0, được cài đặt 
không có bất kỳ trò chơi nào, không 
có Evolution, thay vào đó là Mozilla 
Thunderbird, một trong những 
chương trình tôi sử dụng (và dễ 
dàng gỡ bỏ), vậy nên Eeebuntu NBR 
vẫn là phiên bản yêu thích của tôi.

(http://www.jolicloud.com/)

Dự án hiện tại đang ở phiên bản 
alpha 2c. Tôi đã đăng ký và tải về 
một bản để thử nghiệm (Tôi biết với 
một người mới sử dụng thì không 
nên chọn phiên bản alpha, nhưng tôi 
muốn trải nghiệm sâu hơn về các 
bản phân phối cho netbook). Bản 
phân phối này được gọi là “một hệ 
điều hành Internet”, nghĩa là nó 
được thiết kế dành cho điện toán 
đám mây (điều mà tôi không thích 
bởi vì tôi vẫn phải tới một vài nơi mà 
tôi không thể truy cập Internet được 
và vì vẫn còn đủ không gian ổ cứng 
để lưu trữ dữ liệu cùng các ứng dụng 
trên máy tính của tôi).

Jolicloud hỗ trợ mạnh các ứng 

dụng như Dropbox, Twitter, Gmail, 
Meebo, Zoho và Spotify -- nói cách 
khác chính là điện toán đám mây. 
Thậm chí còn có một liên kết tới 
trang web của Jolicloud (Cần phải có 
lời mời và đăng kí) nó khiến tôi nghĩ 
họ sẽ sử dụng liên kết này để cung 
cấp cho người dùng một số dịch vụ 
có phí dựa trên điện toán đám mây 
trong tương lai, điều này là không 
tệ, nhưng tôi không có nhu cầu.

Các hình ảnh giới thiệu trên 
trang web của Jolicloud không giống 
với giao diện sau khi cài đặt, thực tế 
nó trông giống như Ubuntu NBR với 
Prism.

Đây không phải là bản phân phối 
tôi lựa chọn, và tôi có một số kiến 
nghị nhỏ rằng nếu bạn muốn có 
chức năng như Jolicloud, hãy cài đặt 
Prism lên Eeebuntu NBR và tạo ra 
các chỉ mục đặc biệt trong trình đơn 
cho các ứng dụng.

(http://moblin.org/)

Trước khi nói bất cứ điều gì về 
bản phân phối này, tôi muốn nói 
rằng tôi rất thích nó; hiện nay chiếc 
AA1 của tôi đang chạy cả Eeebuntu 
NBR 3.0 và Moblin 2.0 trong chế độ 
khởi động kép.

QUAN ĐIỂM CỦA TÔI - BPP CHO ACER ASPIRE ONE

http://www.geteasypeasy.com/
http://www.ubuntu.com/
http://www.jolicloud.com/
http://moblin.org/


20 mục lục ^

Theo những gì đã đọc, tôi hiểu 
Moblin là một bản phân phối được 
phát triển bởi tập đoàn Intel và sau 
đó được chuyển qua cho tổ chức 
phát triển Linux. Tôi cũng có đọc về 
Canonical, một trong số nhiều nhà 
phát triển Linux, bây giờ cũng đã 
tham gia dự án này.

Moblin (Linux dành cho thiết bị di 
động – Mobile Linux) là một phiên 
bản đặc biệt thiết kế cho netbook 
dựa trên Fedora. Nó là “một dự án 
mã nguồn mở tập trung vào việc 
xây dựng một nền tảng dựa trên 
Linux được tối ưu hóa cho thế hệ kế 
tiếp của các thiết bị di động bao 
gồm netbook, thiết bị Internet di 
động và hệ thống thiết bị giải trí 
trong xe”. Trên Wikipedia có thông 
tin, Moblin mang đến một giao diện 
Gnome tùy biến cho thiết bị di động 
dựa trên Clutter của OpenedHand, 
một thành phần chủ chốt của nền 
tảng đồ họa Maemo, nền tảng được 
xây dựng quanh hệ thống X Window. 
Đi kèm với giao diện mới là trình 
duyệt web Gecko được tích hợp sẵn. 

Khi bạn bật chức năng này lên, 
nó sẽ hiển thị một tùy chọn với tên 
gọi “My Zone”, một dạng biến thể 
của bàn làm việc (desktop) hoặc 
màn hình chính (home screen). Nó 
cung cấp cho người dùng một cái 
nhìn tổng quan về các hoạt động 
gần đây nhất trên hệ thống. Màn 
hình này được chia làm 3 phần: các 
hoạt động gần đây (bên trái), bao 
gồm lịch và một số thông tin; các 
tập tin và trang web truy cập gần 
đây (chính giữa), ví dụ như là một 
bức ảnh hay một trang web bạn vừa 
xem chẳng hạn (cẩn thận với những 
thứ bạn sử dụng cuối cùng trước khi 
mở nó chỗ đông người nhé); Và cuối 
cùng là các cập nhật gần nhất của 
các mạng xã hội ảo, hiện đang hỗ 
trợ Twitter và Last.fm.

Tôi đã đề cập tới việc toàn bộ hệ 
điều hành này khởi động chỉ mất vài 
giây chưa nhỉ?

Moblin 2.0 hiện đang trong giai 
đoạn beta. Nó có một số điều mà tôi 
không thích và cũng thiếu một số 
thứ, tôi không nhớ cụ thể nữa (lol). 
Tôi thêm một ổ cứng gắn ngoài định 
dạng NTFS qua cổng USB nhưng 
không gắn kết được, đây là điều 
không thể chấp nhận được trong giai 
đoạn phát triển hiện nay của Linux. 
Nó không thể gắn kết phân vùng cài 
đặt Eeebuntu NBR của tôi, lí do là 

Moblin không hỗ trợ ext4. Tôi không 
nghe nhạc, xem video của mình 
được trong Moblin bởi vì không có 
bộ giải mã thích hợp, mà tôi cũng 
không tìm được trên kho lưu trữ. Tôi 
nghĩ rằng các nhà phát triển đã 
quên mất VoIP là một phần quan 
trọng trong việc “giữ liên lạc với bạn 
bè”. Không có bất cứ thông tin chính 
thức nào về vấn đề này (mặc dù 
một số diễn đàn có những bài viết 
hướng dẫn cách cài đặt Skype). 
Moblin cần phải có nhiều ứng dụng 
hơn nữa. Ví dụ: tôi cần một chương 
trình nào đó cho việc thuyết trình 
(chẳng hạn như Impress), nhưng 
không có OpenOffice trong kho cài 
đặt ứng dụng. Trình quản lí tập tin 
(Tôi nghĩ đó là Nautilus nhưng không 
chắc chắn lắm) không có các tùy 
chọn để thêm mã điều khiển. Không 
có cách để chuyển đổi giữa các màn 
hình (ví dụ như màn hình của 
netbook và máy chiếu). Và tôi có 
nhấn mạnh vấn đề kết nối và sử 
dụng modem 3G qua cổng USB của 
tôi. Không có những chọn lựa hiển 
nhiên như tắt, khởi động lại, tạm 
dừng, ngủ đông hay thay đổi người 
dùng (không có bất kỳ tùy chọn nào 
cho người dùng khác). Bạn phải 
nhấn phím nguồn để tắt nóng máy 
tính. Thậm chí nó cũng không yêu 
cầu bạn mật khẩu để mở một phiên 
làm việc. Và tôi cũng đã không thể 

bật/tắt modem 3G nói trên.

Có một vài thứ khác nữa, tôi nghĩ 
nên có thêm trình đơn như 
“appearance” để tùy biến các kết 
hợp màu sắc trong giao diện của 
Moblin (mặc định là màu xanh và 
đen, tôi thích như thế, nhưng giả dụ 
có người lại thích màu xanh lá cây 
và màu vàng thì sao?) và thay đổi 
hình nền nữa (Tôi không tìm ra cách 
thay đổi nó). Cuối cùng, tôi nghĩ nên 
có một hình ảnh thay thế cho các 
đoạn văn bản màu trắng mà các 
bản phân phối Linux thường hiển thị 
khi khởi động.

Nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng 
AA1 như là một chiếc máy tính xách 
tay nhỏ, theo quan điểm của tôi bạn 
nên sử dụng Eeebuntu NBR, nó 
xứng đáng để trở thành một thành 
viên chính thức trong gia đình 
Ubuntu. Nếu bạn hiểu netbook có 
thể làm gì, hãy thử qua Moblin 2.0.

Khi chuẩn bị bài viết này để gởi cho 
tạp chí tôi đã đọc những tin tức mới 
về bản Linux dành cho netbook – 
“Ubuntu Moblin Remix” -- mong ước 
của tôi đã thành hiện thực. Tôi yêu 
Linux!
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Tôi biết có khá nhiều bài đánh 
giá về PRS-505 trên web, nhưng 
đa số không đề cập đến việc 
505 có chạy tốt trên Linux hay 
không. Điều này sẽ được chú 
trọng ở bài đánh giá này. Nhân 
tiện, tôi đang sử dụng Ubuntu 
9.04 (Jaunty).

Ấn tượng đầu tiên: 505 cực 
gọn, được đính vào miếng bìa 
giả da bên ngoài. Máy 505 có 

chiều cao không hơn một hộp 
đĩa DVD, (xem hình dưới góc 
trái, 505 đặt trên hộp đĩa Xbox 
360) nhưng dày hơn một tí.

Trong hộp đựng 505 khi bạn 
mua có kèm theo một bao màu 
nâu hợp thời trang (sử dụng 
nam châm để khóa), cáp USB 
(còn dùng để sạc pin), và hai đĩa 
CD, tất cả đều hướng về người 
dùng Windows, mặc dù trong 
một đĩa có vài thông tin công 
cộng cũ cho bạn đọc. Nói chung 
là các đĩa CD này không cần 
thiết. Đĩa có chứa phần mềm 
quản lí sách (tôi sẽ đề cập đến 
phần mềm tương tự trên linux 
ngay sau đây), thiết bị được kết 
nối vào máy như một ổ lưu trữ 
USB. Máy 505 sở hữu bộ nhớ 
trong để lưu trữ sách, đồng thời 
ta cũng có thể lắp thêm thẻ nhớ 
SD.

Máy nhìn khá mượt với bề 
mặt nhôm bóng và các nút điều 
khiển chính xác. Góc phải của 
màn hình (tôi sẽ nói về màn 
hình tí nữa) có 10 nút lựa chọn 
và hai nút để lật trang. Góc trái 
dưới là nút tròn cũng sử dụng để 
lật trang, tiện dụng khi đọc ở 

chế độ nằm ngang. Bên trái nút 
tròn này là một nút nhỏ để thay 
đổi kích thước chữ, và bên phải 
là nút đánh dấu chỉ mục. Góc 
phải dưới của màn hình là vòng 
tròn lên-xuống-trái-phải với nút 
bấm ở giữa, tổ hợp này có chức 
năng di chuyển lên xuống trong 
trình đơn và nút ở giữa để chọn. 
Nó cũng được sử dụng để cuộn 
ảnh phóng to/thu nhỏ. Bên cạnh 
vòng tròn này là nút Menu. Cạnh 
trên của máy có thanh gạt on/off 
và hai khe cho thẻ nhớ Sony/SD. 
Cạnh dưới có lỗ cắm USB, lỗ sạc 
cho bộ nguồn (không kèm theo), 
và lỗ cắm tai nghe cùng với nút 
điều chỉnh âm lượng khi chơi 
MP3.

Lần đầu tiên bạn mở máy lên, 
trình đơn xuất hiện (hình bên 
phải). Thực sự không có gì đáng 
kể để chê trách trong trình 
menu. Bạn có thể vào Settings 
và đổi kiểu xem từ đứng sang 
nằm ngang, nhưng đáng lẽ sẽ 
tiện hơn nếu có thể làm việc này 
bằng cách nhấn nút ngay khi 
đang đọc sách hơn là phải thoát 
khỏi chế độ đọc để hiệu chỉnh 

lại. Nhưng đó chỉ là một khuyết 
điểm nhỏ. Tôi thì chẳng bao giờ 
sử dụng chế độ nằm ngang. Khi 
mà bạn đọc sách trên máy 505 , 
ưu tiên hàng đầu của bạn là tiếp 
tục ở đoạn bạn đọc lần trước, 
tính năng này được cung cấp 
hiệu quả dưới hình thức là một 
phím tắt. Kế tiếp, bạn có thể sắp 
xếp sách theo tựa, tác giả hay 
ngày. Hoặc bạn có thể xem bộ 
sưu tập và các chỉ mục. Từ nút 7 
đến nút 0 dành cho nhạc, ảnh 
và cấu hình.
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Sắp xếp sách theo tựa đúnh 
như ta mong đợi: sách được sắp 
xếp từ theo tựa từ A-Z. Tôi có thể 
bấm nút 1 đến 3 để chọn 1 
trong 3 cuốn sách đang hiển 
thị,hoặc sử dụng nút 
lên/xuống/chọn(nút tròn góc 
phải dưới).

Tôi chọn số 3, cuốn "
" (sổ tay Ubuntu) 

xuất sắc (và miễn phí nữa) dưới 
dạng PDF. Hãy nhớ khi bạn nghĩ 
đến việc tậu con 505 này (hay 
bất cứ máy đọc sách nào khác) 
rằng, mặc dù đọc định dạng PDF 
là một trong những tính năng 

của máy, nhưng hướng đi chính 
của nó là định dạng ePub chú 
trọng đến văn bản. Cho nên, 
nếu bạn muốn xem tệp pdf mà 
nội dung chủ yếu là hình ảnh, có 
thể bạn cần phải chuyển định 
dạng. Tệp PDF toàn chữ thường 
hiển thị tốt. Ảnh ở trên thể hiện 
tệp PDF được hiển thị mặc định 
theo kiểu vừa khít màn hình. 
Bạn có thể (dĩ nhiên) phóng 
to/thu nhỏ chữ nếu bạn muốn, 
nhưng nó có thể gây ra tình 
trạng trễ khi máy định dạng lại 
trang. Tệp toàn chữ, như là 
ePub, ít khi bị chậm lúc dịnh 
dạng lại trang.

Nhấn nút Menu khi đọc sẽ 
hiển thị trình đơn tùy chọn như 
hình ở trên: tiếp tục đọc, đọc từ 
đầu, nhảy đến cuối, hiển thị bất 
kì chỉ mục nào cho cuốn sách 
hiện tại, và còn nhiều cái nữa 
mà tôi chưa dùng nhiều lắm.

Đánh dấu một trang được 
thực hiện khá tuyệt: góc phải 
trên được gấp lại.

OK, ta biết rằng máy có thể 
hiển thị tốt nhiều loại định dạng, 
nhưng chúng ta (người dùng 
Linux) làm thế nào để chép sách 
vào máy? Như tôi đã nói, Ubuntu 

9.04 nhận máy 505 là USB, nên 
bạn có thể kéo – thả sách vào 
hoặc lấy ra. Nhưng cẩn thận là 
máy sẽ quét bộ nhớ trong và bộ 
nhớ mở rộng, sau đó tạo ra danh 
sách. Nên nếu sách của bạn 
gồm 20 chương chứa trong một 
thư mục, máy 505 sẽ liệt kê 20 
tệp này chung với mọi thứ khác. 
Nó cũng làm tương tự với ảnh. 
Cho nên tốt nhất là sắp xếp bộ 
sưu tập của bạn một cách ngăn 
nắp. Nhưng mà làm thế nào để 
làm được khi mà máy kèm theo 
toàn đĩa dành cho Windows! 
May mắn thay, Linux có cái thay 
thế cho mọi thứ !

Linux có 1 phần mềm tuyệt 
vời, kì diệu tên là Calibre, Calibre 
có thể tự động nhận dạng 505 là 
1 máy đọc sách, chuyển dữ liệu 
vào máy, và nhiều điều tuyệt 
hơn nữa.

Cài đặt Calibre có thể hơi khó 
khi mà phiên bản 0.4 cũ kỹ vẫn 
đang trong kho ubuntu. Nhưng 
đừng lo, 1 người tốt bụng đã tạo 
ra PPA cho chúng ta dễ dàng cài 
bản 0.5: 

https://launchpad.net/~fabric
esp/+archive/ppa

Theo hướng dẫn để add key 
PPA, và Calibre 0.6 sẽ xuất hiện 
trong trình quản lí gói của bạn.

Giao diện Calibre khá dễ 
hiểu. Trong phần cấu hình, bạn 
chọn hoặc tạo thư mục để chứa 
toàn bộ sách và khai báo cho 
Calibre sách của bạn (hoặc thư 
mục chứa sách) để ở đâu. 
Chương trình sẽ thêm chúng vào 
cơ sở dữ liệu và sao chép đến 
thư mục bạn chỉ định. Việc này 
giúp mọi thứ trở nên gọn gàng, 
ngăn nắp. Ngay khi bạn cắm 
máy 505 vào, Calibre sẽ nhận ra 
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nó và hiển thị nó trên cùng của 
cửa sổ chương trình (kế bên biểu 
tượng trái tim hơi bị lớn). Và bây 
giờ bạn có thể nhấn chuột phải 
lên sách và chọn nó để chép vào 
bộ nhớ trong của máy 505 hoặc 
bộ nhớ rời, nếu có.

Calibre không chỉ sao chép và 
quản lí sách, nó còn có thể 
chuyển đổi định dạng. Và điều 
này gây ấn tượng cho tôi. Bạn 
thấy đấy, tôi là dân ghiền truyện 
tranh lâu năm và đọc truyện 
tranh trên 505 quả là giấc mơ 
thành hiện thực – và Calibre làm 
được điều đó!

Bạn có thể thêm tệp dạng 
CBR/CBZ vào tủ sách và chuyển 
đổi chúng thành định dạng LRF 
để xem trên máy 505! OK, 
chúng sẽ ở dạng trắng đen 
nhưng rất rõ nét – ngay cả khi 
trang sách được hiển thị dưới 
dạng vừa-khít-màn-hình (hình 
cột 2 phía trên).

Chờ đã, nó còn làm nhiều thứ 
nữa! Calibre còn có danh sách 
đồ sộ các tin tức cập nhật, mà 
nó có thể lấy và chuyển đổi 
thành dạng epub, và send vào 
máy 505 của bạn! Những gì tôi 
làm là cắm máy 505 suốt đêm 

trong khi Calibre được cài đặt để 
lấy tin tức cập nhật lúc 6 giờ 
sáng (từ nhiều nguồn) và 
chuyển chúng vào máy 505 1 
cách tự động. Và, khi tôi thức 
dậy lúc 8 giờ, tôi có thể chộp lấy 
PRS-505,ngồi trên xe buýt, và 
đọc tin tức hôm nay. Rất tiện 
dụng.

Nó sẽ hiển thị những tin này 
dưới dạng 1 danh sách các tựa 
đề và ảnh xem trước (dạng chữ), 
giúp bạn chọn tin mà bạn cần 
đọc.

Và, cũng nhứ các sách điện tử 

khác, bạn có thể phóng to/thu 
nhỏ chữ. Chức năng này biến 
505 thành một món quà hữu ích 
cho người già thích đọc tin tức 
và sách nhưng cảm thấy 
sách/báo giấy in quá nhỏ.

Tôi mua PRS-505 chỉ khoảng 
150 bảng, quả là một món hời 
và tôi hài lòng với nó. Nó sẽ vừa 
khít túi áo trong của cái áo 
khoác, và sẽ, không còn nghi 
ngờ gì nữa, giúp tôi thư giãn 
trong các chuyến hành trình và 
công việc. Nó có thể lấy tin tức, 
đưa sách cho tôi đọc, và thậm 
chí cho tôi thăm lại tuổi thơ của 
mình bằng cách hiển thị các 
cuốn truyện tranh cũ! Quả là 
một sản phẩm tuyệt vời !

Khi thử chuyển đổi file dạng CBR 
sang LRF, tôi cứ bị lỗi libunrar.so. 
Không may thay, tệp này không 
có trong kho chứa hay bất cứ ở 
đâu liên quan đến nó. Sau khi 
nhận được sự trợ giúp từ diễn 
đàn MobileRead, cách giải quyết 
là như thế này: tải tệp nhị phân 
Calibre từ trang của Calibre về, 
và bung tệp libunrar.so vào thư 
mục /usr/lib. Đương nhiên là bạn 
cần dùng dòng lệnh với sudo để 

sao chép tệp. Nhưng nó hoạt 
động được, thật vậy!

Để biết thêm về các ứng dụng 
sách điện tử, xem mục Làm thế 
nào trên trang 10 của tạp chí kì 
này. Nếu bạn thấy có khả năng 
viết lách, xem Top 5 trên trang 
34 để tìm ứng dụng soạn thảo 
hữu dụng nhất.
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: Koon

Bạn đã dùng Linux 
được bao lâu rồi và bản phân phối 
đầu tiên bạn dùng là gì?

Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với Linux là 
vào năm 1994, bản Slackware 2.1. 
Sau đó tôi cài đặt nhiều phiên bản 
Red Hat (hầu hết trên bộ định tuyến 
và máy chủ), đến năm 2003 tôi 
chuyển sang dùng Gentoo. Đó là bản 
phân phối đầu tiên tôi dùng mà 
không cài đặt song song với hệ điều 
hành khác trên máy tính cá nhân và 
máy tính chuyên dụng của tôi. 
Gentoo cũng là bản phân phối đầu 
tiên mà tôi thực sự có đóng góp (với 
vai trò là người quản lí nhóm bảo mật 
của họ).

Bạn đã dùng Ubuntu bao lâu rồi?

Tôi bắt đầu dùng Ubuntu vào năm 
2006 (Dapper Drake). Vào thời điểm 
đó, tôi chuyển nghề và có một cô con 
gái đầu lòng (nghĩa là có ít thời gian 
rảnh hơn để vọc máy tính) vì vậy tôi 
cần một bản phân phối nào đó được 
việc. Tôi chọn Ubuntu và không bao 
giờ thay đổi nữa.

Bạn tham gia nhóm MOTU từ khi nào 
và như thế nào?

Năm 2008, tôi được Canonical thuê 
với tư cách là một thành viên của 
nhóm bảo trì máy chủ. Tôi phải học 
cách đóng gói Debian (tôi biết cách 
trích xuất các bản vá từ gói nguồn, 
nhưng chưa bao giờ làm). Trong quá 
trình phát triển Intrepid, trong những 
việc tôi làm có đóng gói một chồng 
WBEM và tomcat6 trong kho 
universe (đã được chuyển vào kho 
main). Vào thời kì đầu của bản 
Jaunty, những người tài trợ cho tôi 
bắt đầu chán và hối thúc tôi phải nộp 
đơn vào :)

Điều gì giúp bạn học cách đóng gói 
và nhóm Ubuntu hoạt động thế nào?

Tôi bắt đầu bằng cuốn Hướng dẫn 

Đóng gói Ubuntu (Ubuntu Packaging 
Guide) và theo dõi mọi tham khảo 
trên wiki. Tôi cũng tham gia vào các 
phiên họp hàng tuần của những 
người phát triển trên IRC: đây là điều 
tôi khuyến khích tất cả những người 
có hứng thú với việc phát triển.

Bạn thích điều gì nhất khi làm việc 
với MOTU?

Thật khó để có được một cộng đồng 
lớn mạnh, ưu tú, thân thiện và "mở". 
MOTU đã cố gắng để tạo ra và duy trì 
một cộng đồng như thế, và tôi tự hào 
là một phần của nó.

Bạn có lời khuyên nào cho những 
người muốn giúp MOTU không?

Tham gia vào MOTU dễ hơn bạn 
tưởng. Không có phép màu nào có 
thể giúp bảo trì một bản phân phối: 
một khi bạn học được những điều cơ 
bản thì giới hạn duy nhất của bạn chỉ 
còn là bầu trời. Hãy tham gia những 
phiên họp hàng tuần của những 
người phát triển trên IRC!

Bạn có tham gia vào nhóm 
Linux/Ubuntu địa phương nào không?

Tôi sống ở một nơi khá hẻo lánh vì 
vậy không có nhóm người dung Linux 
địa phương nào cả. Nhưng tôi dự kiến 
sẽ phát triển mối quan hệ với nhóm 
tại Pháp.

Bạn sẽ tập trung vào điều gì ở Jaunty?

Tôi đang nghiên cứu giải pháp cho 
việc đóng gói những ứng dụng Java 
lớn hơn vào trong Ubuntu, và tôi 
muốn áp dụng một giải pháp đơn 
giản hơn để kiểm soát phiên bản của 
/etc.

Bạn thường làm gì trong thời gian 
rảnh?

Hiện giờ tôi là cha của hai cô con gái 
nhỏ nên tụi nhỏ chiếm hầu hết thời 
gian rảnh của tôi. Những lúc rảnh rỗi 
khác, tôi cưỡi ngựa và chụp ảnh kĩ 
thuật số.

behindmotu.wordpress.com

http://behindmotu.wordpress.com
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Tôi đã dùng Linux từ nhiều năm rồi, 
những người hàng xóm của tôi cứ 
nghĩ rằng tôi là một chuyên gia. Tin 
tôi đi, không phải như vậy đâu. Dù 
sao, một người bạn của một trong 
những người hàng xóm của tôi đã 
gặp vấn đề với Windows. Tôi chỉ có 
một chiếc máy chạy Linux (Ubuntu 
9.04), nhưng tôi vẫn nói sẽ xem 
xét, thực sự thì tôi không còn dùng 
Windows nữa, chỉ ở nơi làm việc 
thôi, và cũng rất hạn chế. Tôi 
không chắc anh ta muốn gì, nên tôi 
đã lấy hai đĩa Linux. Một live CD 
Knoppix và một live CD Ubuntu.

Sau một hay hai giờ gì đó, chúng 
tôi đã khởi động được chiếc máy từ 
đĩa CD, nhưng không thể nào khởi 
động được từ ổ cứng. Chúng tôi đã 
gọi cho một cửa hàng máy tính để 
xin lời khuyên, nhưng họ đã trả lời 
chúng tôi: “Mua một chiếc máy 
tính mới thôi, như thế sẽ đơn giản 
hơn”.

Tôi rất khó chịu với câu trả lời mà 
chúng tôi nhận được. Nhìn vào 
khuôn mặt của cụ, ông ấy đã 78 
tuổi, tôi quyết tâm sẽ giải quyết 
vấn đề này cho ông. Như tôi đã nói, 
tôi không phải là một chuyên gia 
về máy tính, tôi chỉ là một người 
dùng bình thường thôi. Cho ông ấy 

xem chiếc đĩa Ubuntu, tôi nói 
tôi sẽ cài nó vào và ông sẽ có thể 
quay lại với với mạng Internet trong 
vòng 40 phút. Ông ấy đã không tin 
tôi, và nói sẽ mua một két bia nếu 
ông ấy có thể online lại nhanh như 
thế.

Tôi suýt nữa thì say tối hôm đó, 
miễn phí. Và nhờ có Ubuntu, ông ấy 
không gặp bất cứ vấn đề gì với lướt 
web, đọc email, hoặc phải khởi 
động lại mỗi khi cập nhật; những 
điều này đối với ông ấy thật là tuyệt 
vời. Câu hỏi lớn nhất của ông là tại 
sao mình chưa từng được nghe tới 
Linux, đặc biệt là Ubuntu trước đây.

Ông ấy vừa mới chuyển tới một trại 
dưỡng lão, nên tôi đã cài đặt máy 
tính cho ông ở nhà. Ông bây giờ 
được coi là một thầy phù thuỷ máy 
tính nhờ dùng Linux. Ông nói rằng 
ông cảm thấy tự tin hơn khi sử dụng 
Internet so với lúc còn dùng 
Windows. Thêm nữa là gia đình ông 
ấy bây giờ nghĩ rằng ông ấy là 
chuyên gia về máy tính!

Máy chủ lưu trữ

Tôi muốn biết liệu các bạn có 
thể viết một bài hướng dẫn làm 
thế nào đề thiết lập một máy chủ 
lưu trữ với Ubuntu Server, cùng 
với Samba và NFS sao cho chúng 
tôi có thể thấy nó trên cả Linux 
(Ubuntu) và Windows − khi mà 
bạn bè tôi đến chơi cùng với gia 
đình. Tôi sẽ bắt đầu với việc thiết 
lập một máy chủ như được hướng 
dẫn trong FCM#28. Tôi bắt đầu 
đọc FCM vài ngày trước, và thấy 
cuốn tạp chí rất bổ ích.

LTS:

Rắc rối với Kompozer

Thật buồn vì Kompozer bị treo 
liên tục trên Ubuntu 9.04. Trích 
dẫn từ diễn đàn Ubuntu: 

Thật may mắn, có một cách 
khắc phục vấn đề này ở đây: 
http://ubuntuforums.org/archive/in
dex.php/t-1133046.html

Hi vọng rằng nó có thể giúp 
những người dùng Kompozer 
tránh được những lời trách oan đối 
với một sản phẩm tốt.

Thêm:
 

deb 
http://ppa.launchpad.net/giuse
ppe-iuculano/ppa/ubuntu 
jaunty main

vào danh sách các nguồn của bạn 
để có thể sử dụng Kompozer 0.8. 
Xem
http://www.kompozer.net/downloa
d.php nếu bạn không dùng Jaunty.

LƯU Ý: vài bức thư có thể bị chỉnh sửa vì giới hạn của trang tạp chí.

THƯ TIÊU BIỂU CỦA THÁNG

http://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-1133046.html
mailto:letters@fullcirclemagazine.org
http://www.kompozer.net/download.php
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Sách về Python

Tôi đã đọc lá thư của hhlp trong 
FCM#29 hỏi về lập trình giao diện 
đồ họa trong Python.

Tôi dùng Tkinter và đã tìm được 
một số cuốn sách về nó trên 
mạng:

Cuối cùng, nhưng không phải 
đã là tất cả, đây là một cuốn sách 
rất lớn (745 trang) về Python. Nó 
có một chương nói về Tkinter:

Truy vấn Python

Tôi thấy bài giảng về lập trình 
với Python của các bạn thật tuyệt 
vời, nhưng tôi mong các bạn giải 
thích cho tôi về việc sử dụng %s 
trong function Fmt. Tôi hiểu được 
toàn bộ phần còn lại của function, 
trừ %s hay kí hiệu % đứng sau nó. 
Cảm ơn các bạn nhiều, và tôi rất 
mong đợi những bài giảng tiếp 
theo.

Greg trả lời: 

var1 = 'STRING VARIABLE'
print 'This is an example of 
%s substitution' % var1

var1 = 'STRING VARIABLE'
var2 = 3
print 'A more complex example 
" %s " and " %d " are 
variables' % (var1,var2)

 
http://docs.python.org/library/stdty
pes.html#string-formatting-
operations, ở khoảng từ giữa trang.

Quảng bá Linux

Nếu các bạn muốn quảng bá 
rộng rãi Linux, tốt nhất là đừng 
nên giải thích thế nào là tự do, là 
miễn phí, là mã nguồn mở (chỉ có 

những người dùng có trình độ mới 
đánh giá cao những thứ này), hãy 
nghĩ như tôi đã nghĩ lần đầu tiên 
tôi cài Ubuntu… một hệ điều hành 
không có phần mềm diệt virus 
đúng là điên, nhưng nó thực sự 
hoạt động tốt! Hoặc hãy nghĩ như 
vợ tôi, cô ấy có thể nói chuyện với 
bạn bè, đọc thư điện tử, và cô ấy 
hài lòng với Ubuntu.

Tôi biết những thứ như Skype 
không miễn phí, nhưng sự đa 
dạng và dễ chấp nhận chắc chắn 
là quan trọng hơn.

THƯ BẠN ĐỌC

http://docs.python.org/library/stdtypes.html#string-formatting-operations
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Amber Graner: Trong lần phỏng 
vấn này, tôi rất hân  hạnh được 
trò chuyện với Dinda (Belinda 
Lopez), người quản lí dự án đào 
tạo tại Canonical (the Canonical 
training project) và thành viên 
của nhóm những người phụ nữ 
dùng Ubuntu (Ubuntu Women). 
Dinda, chị có thể giới thiệu về 
bản thân được không?
 
Belinda Loppez: Tôi  sinh ra và lớn 
lên ở Baytown, bang Texas, 
nhưng bên ngoài Houston. Tôi đã 
có may mắn được đi nhiều nơi 
trên thế giới, ở Nam California và 
Wellington, New Zealand. Hiện 
nay, tôi sống ở Jamaica Beach, 
bang Texas trên đảo Galveston. 
Tôi đã thực hiện công việc mơ ước 

của mình là quản lí dự án đào tạo 
tại Canonical từ năm ngoái , 
chính xác là từ ngày 8 tháng 9 
năm 2008. Thật không may là 
năm ngày sau đó, trận bão Ike đã 
tấn công vào bờ biển Texas và nó 
đã phá hủy và đảo lộn rất nhiều. 
Hai tháng sau đó, tôi trở về nhà, 
bắt đầu công việc có ưu thế là 
cho phép tôi làm việc ở bất cứ 
đâu với mạng băng rộng. Tôi đã 
từng có khoảng 14 năm trong 
ngành giáo dục và học về lĩnh vực 
phát triển tài liệu cho tất cả các 
cấp độ từ những đứa trẻ chưa đến 
tuổi đến trường đến các nhà du 
hành vũ trụ.
 
Ngoài công việc hay làm tình 
nguyện trên Ubuntu và các dự án 
khác, anh có thể tìm thấy tôi ở 
ngoài vườn, đi xe đạp trên bãi 
biễn, hay chơi bóng chày với 
những đứa cháu trai.
 
AG: Tôi biết rằng chị tham gia vào 
dự án Ubuntu khoảng hơn 3 năm 
nay. Ubuntu có gì hấp dẫn để chị 
tham gia vào dự án này?
 
BL: Giáo dục và đào tạo. Khi tôi 
đọc về dự án này lần đầu tiên, tôi 

đã cảm nhận rằng mã nguồn mở 
là cần thiết cho giáo dục. Việc 
triển khai công nghệ cho các mức 
giáo dục khác nhau có ý nghĩa là 
các công cụ mở và tài nguyên là 
mô hình đúng. Khi chúng được 
bắt đầu đưa vào đào tạo ở NASA, 
tôi bắt đầu tự tìm cách để chuẩn 
bị cho công việc mong muốn tiếp 
theo. Tôi biết rằng sẽ có cơ hội 
kinh doanh xung quanh việc đào 
tạo vì thế tôi bay đến Paris UDS 
để xem Ubuntu là cái gì.
 
Điều thu hút tôi nhất đó là tài 
năng và sự đa dạng của những 
người tham gia vào dự án. Đây 
như là một dự án có tính chất 
toàn cầu với những chuyên gia kĩ 
thuật xuất sắc và rất nhiều cơ hội 
trong đó.
 
AG: Tôi thấy chị là người quản lý 
dự án đao tạo tại Canonical. Làm 
thế nào chị thấy được việc đào 
tạo có tính chất chính thống đang 
tiến triển xung quanh dự án? 
Những cơ hội nào được đưa đến 
với cho cộng đồng?
 
BL: Ồ, anh đã đưa ra những câu 
hỏi rất gần với những câu hỏi mà 

tôi đã cố gắng đưa ra khi chúng 
tôi bắt đầu lên kế hoạch cho bản 
phát hành LTS tiếp theo. Trước 
hết, chúng tôi tập trung vào LTS 
để đào tạo và tôi đang xây dựng 
kế hoạch chiến lược cho các 
chứng chỉ có tính chất chuyên 
sâu hơn cũng như mở rộng danh 
mục các khóa học. Chúng tôi 
cũng vừa mới bắt đầu cung cấp 
các khóa học ảo, có tính dẫn dắt 
người học cũng như các khóa học 
truyền thống và các khóa tự học 
eLearning. Chúng tôi sẽ nhanh 
chóng đưa ra nhiều tài liệu 
eLearning hơn kết hợp với nhiều 
hình ảnh hơn nữa.
 
Có một vài lĩnh vực mà tôi rất 
mong muốn có sự đóng góp của 
cộng đồng, như là việc lựa chọn 
chứng chỉ của chúng ôi cũng như 
phương pháp để cộng tác trong 
việc phát triển tài liệu giảng dạy 
tốt hơn nữa. Tôi vừa mới xem dự 
án Flossmanuals và thấy có cơ 
hội để gặp một vài thành viên 
nhóm tạo tài liệu GNOME và 
Ubuntu ở hội nghị viết mã nguồn 
mở vào mùa hè vừa rồi, vì thế 
việc tìm phương án tốt hơn để 
hợp tác là ghi tên vào danh sách 
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của tôi. Chúng tôi thường nhờ các 
thành viên trong cộng đồng giúp 
đỡ chúng tôi phát triển tài liệu, 
như là các nhà phê bình và các 
sinh viên cho các khóa học thí 
điểm. Tôi chưa bao giờ thất vọng 
về việc sử dụng những đóng góp 
rất chi tiết và chất lượng của họ.
 
Đào tạo là một phần quan trọng 
trông việc phát triển dự án một 
cách toàn diện. Những người sử 
dụng trên thế giới có càng nhiều 
kiến thức về Ubuntu, họ chia sẻ 
với nhau và góp ý trở lại vào sự 
phát triển Ubuntu càng nhiều. 
Trong tất cả các tài liệu đào tạo, 
chúng tôi cố gắng làm nổi bật tài 
nguyên từ cộng đồng và cách 
tham gia vào các nhóm khác 
nhau là một lợi ích với bất cứ ai 
sử dụng Ubuntu ở nơi làm việc 
hoặc ở nhà.
 
AG: Chị có một kinh nghiệm rất 
đáng nể về tận dụng công nghệ 
để truyền đạt công nghệ: NASA, 
Canonical, các chuyên gia ở cấp 
đại học, và nhiều hơn thế. Theo 
chị thì thách thức lớn nhất từ phía 
giáo dục là gì và những bước để 
chúng tôi, những người trong 
nhóm phụ nữ Ubuntu và cộng 
đồng Ubuntu nói chung, có thể 
giải quyết việc tự đào tạo và 

khuyến khích người khác tham 
gia vào trong quá trình?
 
BL: Tôi đã tham gia vào nhóm 
những người phụ nữ Ubuntu vì 
đây là một nơi để tham gia vào 
một cộng đồng lớn hơn. Có rất 
nhiều người giúp đỡ ở đó, và tôi 
cảm thấy dễ dàng đặt câu hỏi. 
Nói chung học về FOSS là một 
bước lớn để một vài người trong 
số chúng tôi được nâng đỡ và làm 
việc trong môi trường không có 
FOSS. Khi bạn được giao nhiệm 
vụ với việc phát triển một chương 
trình giảng dạy toàn vẹn với bất 
cứ chủ đề nào, việc phát triển các 
khóa cho người mới bắt đầu khó 
hơn nhiều các khóa chuyên sâu. 
Nó quan trọng vì đây là nơi người 
sử dụng mới và những người 
đóng góp tiềm năng đưa ra 
những câu hỏi cơ bản mà không 
ngần ngại. Tham gia vào bất kì 
cộng đồng kĩ thuật nào có thể là 
một điều e ngại nếu các thành 
viên tiên tiến của cộng đồng 
không nhận ra rằng mọi người 
phải bắt đầu từ đâu đó. Đó là lí do 
tại sao nguyên tắc ứng xử và 
toàn bộ cấu trúc của cộng đồng 
Ubuntu hấp dẫn tôi. Tôi không thể 
nói một cách đầy đủ những điều 
tốt đẹp về các diễn đàn, các kênh 
IRC và vài địa chỉ khác nơi mà 

những người mới đến được 
khuyến khích và giúp đỡ.
 
Tôi là một người học bằng trực 
giác, về phía cá nhân tôi cần có 
cái nhìn tổng quát khi tôi cố gắng 
học cái gì đó. Nhưng rất nhiều thứ 
trong công nghệ máy tính là 
những hộp đen: gõ một lệnh, tin 
tưởng rằng nó đã làm những gì 
bạn muốn, làm lại. Khi tôi cố 
gắng hiểu về BZR, James Westby, 
một người kiên nhẫn, đã vẽ vài 
lưu đồ về luồng công việc trên 
chiếc bảng trắng và mọi thứ 
dường như sáng tỏ. Tôi có thể 
hiểu các mắt xích liên kết theo 
một cách mà việc đơn giản đọc 
một trang wiki hay chat IRC 
không làm được. Đó là lí do tại 
sao tôi là một người rất thích 
dùng sơ đồ và các hình ảnh sinh 
động trong tài liệu của chúng tôi. 
Mỗi người có những cách học 
khác nhau và những giáo viên 
giỏi nhất áp dụng những phương 
pháp dạy khác nhau để đáp ứng 
nhu cầu người học.
 
Tôi có thể nói rất nhiều về phương 
pháp luận, phong cách học tập và 
tâm lí của người học. Nhưng tất 
cả đều được dùng để biểu diễn 
một bức tranh lớn, đào sâu vào 
chi tiết, thực hành tại chỗ, kiểm 

nghiệm trong thế giới thực và sử 
dụng nhiều công cụ và các tài 
nguyên khác nhau khi có thể. Khi 
bạn dạy cho ai đó, hãy hướng về 
họ chứ không phải bạn. Người 
thầy tốt là "chất xúc tác" cho học 
viên.
 
AG: Tôi mới thấy các nhóm LoCo 
khác bày tỏ sự quan tâm trong 
việc hướng các trường học trong 
vùng của họ sang Ubuntu. Chị có 
thể đưa ra lời khuyên gì cho 
những nhóm mà muốn thực hiện 
một dự án ở mức độ đó?
 
BL: Ôi trời, những câu hỏi như thế 
này không dễ dàng có câu trả lời 
phải không? Bề ngoài, FOSS trong 
trường học là rất tuyệt vời. Đó là 
một trong những lí do cơ bản tôi 
tham gia vào dự án Ubuntu, 
nhưng kinh nghiệm, đôi khi cay 
đắng trong quá khứ cho thấy việc 
thay đổi bất cứ thứ gì trong hệ 
thống trường học là một cuộc 
chiến gian khổ. Tôi đã được tham 
gia trong dự án phát triển máy 
tính xách tay cho các giáo viên ở 
trường học trong quận. Giống như 
những người cố vấn, chúng tôi đã 
lựa chọn một mẫu/nhãn hiệu phù 
hợp và chắc chắn rằng kiểu mẫu 
đó được dùng cho đào tạo. Những 
người đưa ra quyết định chỉ ra 
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rằng chúng tôi không lựa chọn 
một máy được sản xuất bởi nhà 
sản xuất máy tính địa phương, 
nơi có mối quan hệ lâu dài với 
quận, và họ cũng chỉ định rằng hệ 
thống phải từ nhà sản xuất đó. 
Chưa bao giờ tôi thấy các quyết 
định được được ra không vì lợi ích 
lớn nhất của giáo viên và sinh 
viên mà lại dựa vào yếu tố chính 
trị hay những nhân tố khác, điều 
này thật khó nhẫn nhịn. Trái tim 
tôi đặt trong giáo dục và tôi đã 
hoạt động cho một vị trí trong 
ban điều hành trường học địa 
phương vài năm trước đây. 
Nghiêm túc mà nói, tôi rất 
khuyến khích bất cứ ai tham gia 
vào lĩnh vực này.
 
Tôi đề nghị rằng bất cứ ai quan 
tâm vào việc cải tạo trường học 
nên bắt đầu bằng việc tham gia 
vào các cuộc họp ban lãnh đạo 
trường học địa phương. Tình 
nguyện ngồi vào phía ban công 
nghệ và làm bất cứ cái gì mà bạn 
có thể ảnh hưởng đến người đưa 
ra quyết định. Bạn phải thực sự 
hiểu những động lực về cách hệ 
thống trường học làm việc để tạo 
ra những thay đổi rộng rãi. Phải 
nói rằng tôi đã thấy vài dự án khó 
tin đã thực hiện được ở các 
trường học tư nhân vì họ không 

có quá trình ra quyết định quan 
liêu như vậy. Bạn cần nhớ rằng ở 
Mỹ, tất cả các trường công lập 
phải theo một chương trình học 
chuẩn mực. Chiến lược mà chúng 
tôi làm, khi tôi làm việc ở trường 
đại học Rice và NASA, là chúng 
tôi kết hợp chặt chẽ với công 
nghệ đưa vào các chuẩn đó theo 
một cách thống nhất. Giáo viên 
được nhận các kế hoạch về bài 
giảng được làm sẵn và các tài liệu 
sử dụng nội dung và công nghệ 
của chúng tôi, vì thế quá trình 
chấp nhận nó dễ dàng hơn đào 
tạo máy tính/công nghệ nói 
chung.
 
Tôi thực sự mong muốn dự án mỗi 
trẻ em một máy tính xách tay 
thành công, nhưng tôi biết các 
vết nứt đã xuất hiện, đặc biệt từ 
các kế hoạch triển khai hay 
những thiếu sót từ đó. Những 
người ở Sugar Labs đang làm việc 
rất xuất sắc và nhiều người khác 
mới vào cũng vậy. Có lẽ sự nổ lực 
đoàn kết nhiều hơn nữa cho tất 
cả các nhóm đào tạo FOSS, có 
thể dưới sự điều hành của Liên 
hiệp quốc, là cần thiết. Và cá 
nhân tôi, tôi hi vọng thấy một cá 
nhân quan tâm đến việc đào tạo 
ở Canonical/Ubuntu được tuyển 
dụng trong thời gian tới.

 
AG: Tôi rất vui mừng khi chị là 
thành viên của nhiều nhóm khác 
trong đội ngũ những người phụ nữ 
dùng Ubuntu. Còn nhóm nào khác 
mà chị khuyến khích đặc biệt là 
phụ nữ? Chị có thể kể cho tôi về 
họ được không ?
 
BL: Tôi đã tham gia một câu lạc 
bộ sách trên mạng cho những 
người phụ nữ vài năm trước đây. 
Sau thời gian đó, chúng tôi có cơ 
hội gặp gỡ và đi du lịch trên thế 
giới cùng nhau. Đó là kinh 
nghiệm vô giá để có liên kết và 
gặp gỡ những người có nghề 
nghiệp khác nhau. Tôi cũng tham 
gia vào nhóm những người phụ 
nữ nghiệp vụ trong trường cao 
đẳng của tôi. Bây giờ, tôi chỉ làm 
việc ở nhà, thiếu vắng sự tương 
tác với cuộc sống văn phòng, vì 
thế tôi phải ra ngoài để gặp gỡ, 
ăn trưa và trải qua thời gian thư 
thái nhằm giúp tôi giữ các mối 
liên lạc xã giao/nghiệp vụ.
 
AG: Có vài dự án khá hấp dẫn 
trong cộng đồng Ubuntu và cộng 
đồng F/LOSS. Có dự án nào mà 
chị đang làm hiện nay mà chị 
muốn chia sẻ với chúng tôi một ít 
về nó không?
 
BL: Tôi thực sự mong muốn tôi có 

nhiều thời gian hơn với nhóm tài 
liệu, nhóm hình ảnh, dự án đào 
tạo, Edubuntu và Sugar Labs và 
nhiều nhóm khác nữa. Không 
may, tôi vẫn sử dụng đa số thời 
gian rảnh rỗi vào các dự án sửa 
nhà sau các trận bão, nhưng có 
thể trong vòng một hoặc hai 
tháng tới, tôi sẽ có nhiều thời 
gian hơn.
 
Tôi cũng thực sự mong muốn 
được tham gia vào nhiều hội nghị 
hơn trong năm tới. Hội nghị về 
Linux ở Australia sẽ tiến hành ở 
Wellington năm tới, vì vậy tôi hi 
vọng có thể tham gia nó. Tôi cũng 
có kế hoạch tham gia các hội 
nghị về giáo dục nói chung khác.
 
AG: Dida, cảm ơn chị đã dành thời 
gian để chia sẻ với chúng tôi về 
chị và những đóng góp to lớn của 
chị không chỉ trong cộng đồng 
Ubuntu mà còn trong cộng đồng 
F/LOSS.
 
BL: Không, tôi cám ơn anh mới 
phải! Anh đã đi đúng hướng và 
xây dựng danh tiếng lớn trong 
cộng đồng. Tôi nóng lòng muốn 
làm việc với anh sớm.
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Một trong những tính năng mới 
nổi bật của Ubuntu 9.10 là 
"Ubuntu Software Center" (Trung 
tâm phần mềm Ubuntu), một tiện 
ích có giao diện với chức năng 
quản lí phần mềm trong máy vi 
tính của bạn. Đây là một tính 
năng hữu ích cho việc phân phối 
và quảng bá game cho ubuntu. 
Hiện tại, nó chỉ có thể sử dụng để 
cài đặt và gỡ bỏ phần mềm miễn 
phí. Trong tương lai, tiện ích này 
sẽ có khả năng cập nhật được 
phần mềm, và cung cấp phần 
mềm thương mại cũng như miễn 
phí. Tất cả những tính năng trên 
có vẻ rất tốt lành cho các tựa 
game. Các game trong Software 
Center có đầy đủ thông tin chi 
tiết, bao gồm những tính năng 
chính, địa chỉ trang web, ảnh chụp 
và các đoạn video. Các bài phê 
bình và hệ thống đánh giá khá 
hữu ích trong việc xác định chất 
lượng game. Software Center có ý 
định sẽ bán  phần mềm, có thể 
gồm cả game. Thêm nhiều game 
có phí sẽ được thêm vào kho. 
Ubuntu có thể phân phối các 
game như Quake, Enemy 
Territory, và Defcon. Điều này 
không chỉ giúp ích cho việc chơi 

game trên Ubuntu, mà còn tăng 
thu nhập cho Canonical.

Một trong những vấn đề trọng 
yếu nhất đối với Ubuntu là không 
thể kèm theo các bản cập nhật 
cho game trước khi phiên bản 
Ubuntu kế tiếp được phát 
hành,dẫn đến kết quả là game trở 
nên cũ. Điều này gây ra nhiều vấn 
đề hơn cho các game online. Với 
phiên bản mới của game,người 
chơi và máy chủ đều cập nhật lên 
phiên bản mới, bỏ lại người dùng 
Ubuntu với một cộng đồng rất nhỏ 
còn lại của phiên bản cũ. Do đó, 
Ubuntu nên cho phép các nhà 
phát triển game cập nhật game 
của họ vào kho Ubuntu. Một vấn 
đề quan trọng khác có thể xảy ra 
là Ubuntu không cập nhật được 
các trình điều khiển cạc đồ họa 
mỗi khi có phiên bản mới, trong 
khi những nhà sản xuất như ATi và 
nVidia nâng cấp trình điều khiển 
của họ mỗi tháng. Vì trình điều 
khiển mới cải thiện hiệu năng và 
khả năng tương thích của các 
game, Ubuntu nên cho người chơi 
quyền lựa chọn được tải về các 
trình điều khiển mới nhất. Cùng 
với việc cung cấp bản nâng cấp 

của các trình điều khiển đồ họa, 
cộng đồng Ubuntu nên phát hành 
tài liệu trong tệp xorg.conf, nhờ 
vậy người chơi có thể thử chỉnh 
sửa các thiết lập để tăng thêm vài 
khung hình mỗi giây.

Một cộng đồng mạnh là điều 
quan trọng đối với người chơi 
game. Hiện tại, Ubuntu có chỗ 
trên diễn đàn cho việc thảo luận 
giữa các game thủ. Cũng cần tạo 
một kênh IRC cho việc chat chit về 
game. Nơi đó là một địa điểm lý 
tưởng cho game thủ xếp đặt các 
màn chơi với nhau hoặc thiết lập 
các giải đấu.

Có vài gợi ý để cải thiện toàn 
cảnh việc chơi game trên Ubuntu. 
Hãy hi vọng rằng, trong vài phiên 
bản tiếp theo, Mark và các đồng 
sự dành nhiều sự chú ý cho việc 
chơi game trên Ubuntu.

TIN TỨC

 đã ra 
mắt! - Hỗ trợ những tựa 
game mới nhất hiện nay 
như  hay 

.

 - 
 

(hình dưới) và cả 3 game 
Postal đang được bán!

T ôi đã viết mục này và 
chia sẻ ý kiến của mình 
về tình hình game trên 
linux khoảng 10 số rồi, 

nhưng tôi chưa bao giờ viết riêng 
cho game trên Ubuntu. Tất cả 
chúng ta đều yêu Ubuntu cũng 
như yêu game, nên giờ là khoảng 
thời gian thích hợp cho tôi chia sẻ 
ý kiến trong vấn đề làm thế nào 
Ubuntu có thể mang đến nhiều sự 
hỗ trợ hơn cho việc chơi game.

Ed Hewitt
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H  Tôi đang dùng máy 
tính cá nhân ở văn 
phòng và cần kết nối 
vào một Windows 

domain. Tôi đã tìm trong Sổ tay 
Ubuntu bỏ túi nhưng trong đó 
không có thông tin về vấn đề 
này.

Đ  Tùy thuộc vào loại 
domain nào, hướng 
dẫn này có thể giúp 
bạn: 

http://bobbyallen.wordpress.com/
2008/05/23/how-to-join-ubuntu-
804-to-windows-active-directory-
domain/

H  Tôi gặp rắc rối với 
máy Dell Inspirion 
1501, hệ thống âm 
thanh không hoạt 

động! Tôi đã thử tải về tất cả 
những thứ có thể. Tôi thậm chí 
đã tháo tung cả chiếc laptop của 
mình (Tôi đã có chứng chỉ về 
công nghệ phần cứng) và kiểm 
tra các mối liên kết phần cứng, 
nhưng cũng không tìm được gì. 
Mọi thứ đều nói rằng nó đang 

hoạt động, nhưng tôi vẫn không 
thể nghe thấy bất cứ âm thanh 
nào. Tôi nên làm gì?

Đ  Để bắt đầu, tải về tất 
cả mọi thứ có thể 
không phải là một 
cách làm tốt, vì cài 

đặt quá nhiều thứ thường gây ra 
xung đột, và làm cho vấn đề trở 
nên tồi tệ hơn. Và vì vấn đề này 
có thể bị gây ra bởi rất nhiều 
nguyên nhân, nên điều tốt nhất 
mà tôi có thể gợi ý lúc này là 
làm theo hai hướng dẫn sau đây:
https://help.ubuntu.com/commun
ity/SoundTroubleshooting và 
http://ubuntuforums.org/showpos
t.php?p=1191847&postcount=1

H  Tôi vừa mới mua một 
chiếc máy in cho hệ 
thống Ubuntu thứ hai 
của mình. Tôi đã xoay 

sở, một cách vất vả, để cài đặt 
biểu tượng hộp công cụ HP trên 
hệ thống đầu tiên. Tôi thường 
viết ghi chú rất chi tiết, nhưng 
tôi thôi không viết ghi chú sau 
ba hoặc bốn lần thử không 
thành công. Và bây giờ tôi lại 
đang phải chiến đấu vất vả để 
cài đặt nó trên hệ thống thứ hai. 
Tài liệu trên mạng không thực sự 
hữu ích lắm.

Đ  Vì hộp công cụ HPLIP 
đã có trên kho của 
Ubuntu, nên bạn có 
thể cài đặt nó bằng 

lệnh:

sudo apt-get install hplip-
gui

Nếu như bạn vẫn không thể 
cài đặt được, bạn có thể tìm 
kiếm lỗi mà bạn gặp phải thông 
qua Google để xem có ai đó 
cũng gặp phải vấn đề giống như 
bạn không.

H  Tôi muốn phát triển 
ứng dụng Java trên 
Ubuntu bằng 
NetBeans. Tôi có thể 

cài đặt và cấu hình NetBeans 
như thế nào?

Đ  Đầu tiên, bạn phải đi 
tới System > 
Administration > 
Software Sources, 

chọn ‘ ’ và ‘ ’. 
Sau đó cài đặt các gói phụ thuộc:

sudo apt-get install sun-
java6-jdk sun-java6-plugin

Và sau đó là bản thân phần 
mềm NetBeans:

sudo apt-get install netbeans

Về vấn đề cấu hình, tôi chưa 
dùng NetBeans bao giờ, nhưng 
tôi cho rằng phần lớn các tùy 
chỉnh có thể thực hiện được qua 
giao diện của phần mềm.

questions@fullcirclemagazine.org
Vui lòng mô tả càng chi tiết càng tốt vấn đề của bạn.

http://bobbyallen.wordpress.com/2008/05/23/how-to-join-ubuntu-804-to-windows-active-directory-domain/
https://help.ubuntu.com/community/SoundTroubleshooting
mailto:questions@fullcirclemagazine.org
http://ubuntuforums.org/showpost.php?p=1191847&postcount=1
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Tôi đang dùng Ubuntu 9.04 (mới nâng cấp từ phiên bản 
8.10) trên chiếc máy tính Acer Aspire sử dụng CPU dual-
core xung nhịp 1.6 GHz, 1 GB RAM và 80 GB ổ cứng. Ubuntu 
được cài trên ổ cứng dung lượng 160 GB gắn ngoài qua kết 
nối USB của Toshiba. Tôi cố gắng giữ cho bàn làm việc của 
mình trông thật đơn giản mà vẫn trực quan hấp dẫn bằng 
cách sử dụng một số hiệu ứng của compiz. Thanh panel 
phía dưới được thay bằng thanh neo AWN mang kiểu dáng 
Glass. Còn panel phía trên được cho ẩn đi một cách tự động. 
Bộ chủ đề tùy chỉnh: nút điều khiển kiểu New Wave, viền 
cửa sổ kiểu Alphacube, biểu tượng kiểu Mashup-3. Những gì 
tôi yêu thích nhất của cả hai thế giới (Windows và Linux) 
đều đã được cài đặt.

Đây là hình ảnh chụp chiếc máy Eee901 (màu đen) của tôi 
đang chạy Easy Peasy 1.1 (dựa trên Ubuntu 8.04) với Ubuntu 
NBR (Netbook Remix). Nó hoạt động rất tốt – tất cả các thành 
phần điều khiển và tính năng đều được kích hoạt và hoạt 
động rất tuyệt. Hệ thống deb thật tuyệt và nên được xây 
dựng thành một chuẩn công nghiệp. Chủ đề được dùng là 
Human-Netbook với phần khung và biểu tượng Ease Peasy. 
Không còn nghi ngờ gì về sự đơn giản tạo ra khi kết hợp giữa 
Ubuntu và Easy Peasy nữa. Nó thật tuyệt khi mọi thứ đều 
“hoạt động”.

misc@fullcirclemagazine.org

mailto:misc@fullcirclemagazine.org
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Tôi có một máy tính Dell Dimension E521 sử dụng bộ vi xử lí 
AMD Sempron 1.8 GHz, RAM DDR2 dung lượng 3 GB và cạc đồ 
họa GeForce 7100 GS. Kết nối tới nó là một màn hình LCD 20 
inch của Acer, một bàn phím Logitech G15 và một con chuột 
laser Inland. Hệ điều hành chính của tôi là Ubuntu 8.04. Tôi sử 
dụng Songbird để đồng bộ với máy nghe nhạc iPod của mình và 
chơi các giai điệu trọng khi tôi làm những việc khác. Nhờ sử 
dụng Webuilder nên bàn làm việc của tôi được luân phiên thay 
đổi qua hàng trăm bức ảnh mà tôi sưu tầm được. Webuilder 
cũng là nguồn chính cung cấp ảnh nền cho bàn làm việc hoặc 
trình bảo vệ màn hình . Webuilder có thể tải hình ảnh từ Flickr 
hoặc Webshots. Tôi cũng là một fan rất hâm mộ Conky và 
Compiz.

Tôi đang chạy Kubuntu 9.04 với CPU Intel Pentium 4, 2.4 GHz, 
bo mạch chủ của Amptron, 1 GB RAM DDR2 của Kingston, cạc 
đồ họa Geforce 7200GS dung lượng 256 MB chuẩn PCI-E. Tôi 
mới bắt đầu sử dụng Kubuntu từ phiên bản Hardy, và đã 
khuyến khích được khoảng 10 người chuyển qua dùng Kubuntu 
gần đây. Trên màn hình máy tính của mình, tôi sử dụng hai 
widget chạy mặc định hiển thị đồng hồ kiểu Analog và bảng 
thông tin về khí tượng cùng bộ icon chuẩn Hycons mà tôi đã 
sửa đi chút xíu. (Các bạn có thể tìm thấy chúng trên kde-
look.org)

BÀN LÀM VIỆC CỦA TÔI
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Writer's Tools

http://code.google.com/p/writertools/

Nếu bạn thấy 
OpenOffice.org đủ 
tốt, có lẽ bạn sẽ 
quan tâm tới 
Writer’s Tools. 
Writer’s Tools là 
một bộ plugin 
(phần mở rộng) 
được phát triển bởi 
Dmitri Popov, một 
phóng viên mã 
nguồn mở. Nó là 
tập hợp các phần 
mở rộng cho 
OpenOffice.org, 
bao gồm công cụ 
từ điển, dịch, sao 
lưu và (cho những 
người tham gia dự án nanowrimo) một bộ đếm từ. Nếu bạn là 
một phóng viên trực tuyến yêu thích OpenOffice.org, Writer’s 
Tools sẽ là một bộ công cụ hữu ích.

Để cài đặt Writer's Tools, tải tập tin .zip và đọc hướng dẫn cài 
đặt từng bước một.

Writer's Cafe

http://www.writerscafe.co.uk/

Nếu bạn muốn viết 
câu chuyện của bạn 
trong một môi 
trường nhiều tiện ích 
hơn, hãy thử Writer’s 
Cafe. Mặc dù đây là 
một phần mềm 
thương mại, vẫn có 
một bản dùng thử 
miễn phí với một vài 
hạn chế – hầu hết 
các chức năng của 
phần mềm đều có 
thể sử dụng miễn 
phí. Và nó cung cấp 
cả tấn tính năng: cơ 
sở dữ liệu tên, từ 
điển, sổ ghi chép, sách cắt dán (scrapbook), và một công cụ gợi ý 
viết mạnh. Writer’s Cafe không thực sự cung cấp cho bạn một 
trình soạn thảo văn bản - nó chỉ cung cấp liên kết đến 
OpenOffice.org. Writer’s Cafe sẽ giúp bạn lên kế hoạch tốt hơn 
cho câu chuyện. Có kế hoạch cho câu chuyện là bạn đã đi được 
một nửa chặng đường.

Để cài đặt Writer’s Cafe, chỉ cần tải về tệp tin .deb được cung cấp 
ở trang tải về (http://url.fullcirclemagazine.org/712b4b). 

http://code.google.com/p/writertools/
http://www.writerscafe.co.uk/
http://url.fullcirclemagazine.org/712b4b
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Writer's World Maker

http://www.wwmkr.com/

Nếu bạn thích bộ công cụ 
và trình soạn thảo đi cùng 
nhau, hãy thử Writer’s 
World Maker. Writer’s 
World Maker kết hợp một 
trình chỉnh sửa văn bản với 
các tính năng như bố trí 
các thành phần, định vị, 
ngày và giờ, ghi chú, các 
bài phê bình, và một bộ 
đếm từ hàng ngày (hoàn 
hảo cho những người tham 
gia dự án nanowrimo). Sau 
khi bạn hoàn thành, bạn 
có thể xuất tiểu thuyết của 
bạn (hoặc cốt truyện hoặc 
một cảnh hoặc một 
chương) ra dạng tập tin 
văn bản hoặc máy in. Và 
nếu bạn là một người dùng KDE đã chán ngấy các ứng dụng 
Gnome trong danh sách này, hãy vui lên, wwmkr được viết 
trong môi trường Qt, nhưng vẫn làm việc tốt trong Gnome.

Để cài đặt wwmkr, sử dụng tệp nén cho Ubuntu ở trang tải về.

Celtx

http://celtx.com/

Nếu bạn chuyên viết 
kịch bản phim hoặc là 
nhà soạn kịch, Celtx là 
chương trình có thể phù 
hợp nhu cầu của bạn. 
Đây là một công cụ 
soạn kịch bản tập trung 
vào giai đoạn tiền sản 
xuất của kịch bản 
phim/kịch, kịch bản A/V, 
sản phẩm âm thanh, 
truyện tranh, và kịch 
bản phân cảnh 
(storyboard) chung. Bạn 
cũng có thể thêm ghi 
chú và dữ liệu đa 
phương tiện và tận 
hưởng sự tiện dụng của 
công cụ kiểm tra chính 
tả trực tiếp. Cuối cùng, 
Celtx hoàn toàn tương thích với Celtx Studio, một dịch vụ thương 
mại cung cấp các tính năng làm việc tập thể mạnh mẽ.

Celtx chưa có trong kho của Ubuntu. Tuy nhiên, bạn có thể cài 
đặt nó thông qua kho PPA của Colin Dean tại địa chỉ 
http://url.fullcirclemagazine.org/08ecba. 

TOP 5 - CÔNG CỤ SOẠN THẢO

http://www.wwmkr.com/ 
http://celtx.com/ 
http://url.fullcirclemagazine.org/08ecba
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PyRoom

http://pyroom.org/

Nếu những trình chỉnh 
sửa đẹp đẽ với những 
tính năng nặng tải không 
phải là thứ bạn muốn, 
hãy thử PyRoom. Tương 
phản với các ứng dụng 
khác trong danh sách 
này, nó không thể dịch 
từ, gợi ý từ khi soạn thảo, 
sắp xếp thành phần hay 
tạo sách truyện tranh. Đó 
là vì nó dựa trên quan 
niệm của WriteRoom nổi 
tiếng, ông tổ của cái gọi 
là các trình chỉnh sửa văn 
bản không bị quấy rầy. 
Điều này có nghĩa là nó 
cung cấp một cửa sổ đen 
toàn màn hình với chữ 
màu xanh. Không thanh công cụ hay widget (hoặc thậm chí một 
giao diện) có thể làm bạn sao lãng khỏi PyRoom. Thay vào đó, 
bạn sẽ tập trung vào công việc quan trọng nhất: viết.

Để cài đặt PyRoom, hãy sử dụng gói ` ` trong kho 
`universe`.

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