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Khli đfng tx đëa 
LiveCD
Khli đfng tx đëa cài đDt Ubuntu 
và b.n sJ th2y màn hình chZn l~a 
bên. ðP ch.y Ubuntu và cài đDt 
vào b cvng thì b.n chZn mrc 
"Start or install Ubuntu", đP b\ 
qua quá trình này và khli đfng 
bình thÿjng tx b cvng, b.n chZn 
"Boot from first hard disk".

Màn hình tùy chZn khi khli đfng vhi LiveCD

Tu� chZn khli đfng

Khli đfng Ubuntu và cài đDt

Ch.y ph4n kiPm tra bf nhh

B\ qua và khli đfng tx b cvng

 Vào Ubuntu và tiLn hành cài đDt
B.n chZn mrc "Start or install Ubuntu" đP khli 
đfng vào Ubuntu tx LiveCD và tiLn hành quá trình 
cài đDt. Quá trình khli đfng này có thP hýi lâu và 
đÿa ra màn hình mft vài c0nh báo, b.n nên kiên 
nh8n.

Màn hình khli đfng Ubuntu tx LiveCD
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Sau khi quá trình khli đfng Ubuntu kLt thúc b.n 
sJ th2y màn hình tÿýng t~ sau. Chú ý b.n nên b:t 
loa lên đP kiPm tra hd trp card âm thanh có t^t 
không (nLu t^t thì b.n ph0i nghe th2y tiLng tr^ng 
"Ubuntu" trÿhc khi màn hình này xu2t hiTn).

Thÿ mrc Example chva mft s^ file nh.c, video, 
0nh đP b.n có thP ml và ch.y thz đP xem tính 
náng cta Ubuntu. B.n c÷ng nên ch.y thz Firefox 
đP kiPm tra ho.t đfng cta m.ng.

NLu mZi thv ho.t đfng t^t, hãy ch.y chÿýng trình 
Install (nh2n đúp chuft vào biPu tÿpng trên nNn 
màn hình). Giao diTn Ubuntu 7.04

ChZn ngôn ng| b.n mu^n dùng l khung bên trái, đây c÷ng sJ là ngôn ng| hiPn thX mDc đXnh cta 
Ubuntu sau khi cài đDt, các gói hd trp ngôn ng| c÷ng sJ đÿpc t~ đfng t0i xu^ng. B.n v8n có thP cài 
đDt thêm ngôn ng| khác sau khi quá trình cài đDt Ubuntu lên máy kLt thúc.

ChZn Forward đP tiLp trc.

Cza sb chào mxng và chZn ngôn ng| cho quá trình cài đDt
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ChZn múi gij 
hiTn hành
B.n chV c4n nh2n chuft 
trên b0n đ` là có thP chZn 
đÿpc múi gij tÿýng vng. 
Mdi ch2m đ\ vng vhi mft 
l~a chZn múi gij.

Cza sb chZn múi gij

ChZn kiPu 
bàn phím
Thông thÿjng l ViTt 
Nam thì bàn phím 
kiPu U.S. English là 
phb biLn nh2t. B.n 
đxng chZn kiPu 
Vietnam nLu không 
ch<c, vì sau này sJ 
khó sz drng đ2y.

Cza sb chZn kiPu bàn phím
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Phân vùng đëa đP cài đDt Ubuntu
Quá trình này không quá khó và nói chung là an 
toàn. Tuy nhiên đP đ0m b0o b.n nên sao lÿu d| liTu 
quan trZng trên Windows, đ`ng thji cho ch.y 
chÿýng trình ch^ng phân m0nh đëa cvng. Nó sJ 
giúp quá trình phân vùng l.i đëa cvng nhanh và 
tránh đÿpc nhiNu s~ c^!

Khli đfng trình phân vùng đëa cvng

Cza sb tùy chZn cách thvc phân vùng đëa

Tùy chZn "Guided - resize..." sJ thu nh\ bht mft phân vùng đëa nào đó (mà Ubuntu th2y phù hpp 
nh2t) đP dành chd cho viTc cài đDt. Thanh trÿpt ph4n trám bên dÿhi biPu thX dung lÿpng phân vùng 
còn l.i so vhi ban đ4u, ph4n tr^ng dÿ ra sau đó sJ là nhi đP cài Ubuntu. B.n chú ý là nên dành 
kho0ng 3GB b cvng tr^ng cho Ubuntu.

Tùy chZn "Guided - use entire disk" sJ xóa s.ch toàn bf b cvng mà b.n chV đXnh và l2y chd đó đP 
cài Ubuntu. Làm kiPu này r2t nhanh gZn nhÿng ch<c ít ngÿji dùng vì không ph0i ai c÷ng "nn" chia 
tay hoàn toàn Windows cùng nh|ng d| liTu quí giá.

Tùy chZn "Manual" sJ ml ra mft cza sb g4n gi^ng nhÿ trình phân vùng đëa Parrtion Magic đP b.n 
có thP tùy nghi "c<t xén" b cvng mình. Tùy chZn này không khó dùng nhÿng nLu b.n "run tay" hoDc 
chÿa có kinh nghiTm thì nên chZn hai tùy chZn "Guided" l trên. Mình khuyLn khích dùng  chL đf 
chVnh "Manual".
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ChL đf chVnh tht công - Manual

Khung hiPn thX danh sách 
các phân vùng trên b 

cvng, b.n chZn các phân 
vùng có sBn đP thay đbi 
dung lÿpng hoDc chZn 
ph4n Free space đP t.o 

phân vùng mhi

Hty b\ mZi thay đbi và 
b<t đ4u l.i tx đ4u. Chú ý 

là có mft s^ thay đbi 
không thP "quay lui"

Nh2n Forward và mZi 
thay đbi sJ đÿpc th~c thi

Cza sb chVnh tht công cta tùy chZn Manual, nh2n Back nLu b.n thay đbi ý đXnh 
và quay l.i dùng chL đf hÿhng d8n "Guided"

ChVnh phân vùng có sBn
Thÿjng nLu không có vùng tr^ng sBn có, b.n bufc ph0i t~ mình "co dãn" các phân vùng khác đP 
l2y chd. Mình khuyên các b.n nên thu bht phân vùng nào còn nhiNu chd tr^ng nh2t đP l2y chd cho 
phân vùng cài Linux.

ðP chVnh mft phân vùng b.n chZn phân vùng đó tx danh sách, sau đó nh2n vào "Edit partition". 
Cza sb thiLt l:p phân vùng sJ hiTn ra nhÿ hình dÿhi.

B.n nh:p vào dung lÿpng mhi cho phân vùng, ph4n dÿ ra chính là Free space mà ta sJ cài Linux 
lên. ðxng thay đbi đXnh d.ng phân vùng và c÷ng không nên chVnh "mount point" nLu b.n không 
ch<c mình mu^n làm thL.

Chú ý r>ng thay đbi này không thP quay lui đÿpc, nLu b.n ch2p nh:n thay đbi thì sau quá trình 
chVnh phân vùng đëa sJ không thP khôi phrc l.i đÿpc n|a.

Cza sb chVnh thiLt l:p phân vùng

Dung lÿpng phân vùng

ðXnh d.ng cta phân vùng

"Mount point" cho phân 
vùng, b.n cv đP mDc 

đXnh, không nên thay đbi
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T.o phân vùng cài đDt Ubuntu
Các phiên b0n Linux nói chung khi cài đDt thÿjng yêu c4u 2 phân vùng. Phân vùng swap (hoán 
đbi) là nýi lÿu d| liTu t.m trong quá trình làm viTc (gi^ng nhÿ bf nhh swap cta Windows). Dung 
lÿpng phân vùng này thÿjng không lhn, tùy theo "tình tr.ng" máy tính mà b.n thiLt l:p dung lÿpng 
cho nó. NLu máy tính có trên 2GB thì b.n có thP không dùng swap, còn nLu v8n thích thì nên đDt 
kích thÿhc phân vùng swap b>ng dung lÿpng bf nhh. Vhi dung lÿpng ram ít hýn thì b.n nên đP 
dung lÿpng swap g2p đôi dung lÿpng ram. ðây chV là gpi ý, nó còn phr thÿfc vào ph4n mNm b.n 
đXnh ch.y n|a. NLu c4n dùng đLn nh|ng ph4n mNm ng^n bf nhh và b cvng còn nhiNu chd thì b.n 
nên đDt dung lÿpng phân vùng swap dÿ d0 mft chút.

Ngoài phân vùng swap ra, Linux c÷ng c4n mft phân vùng đP lÿu tr| d| liTu. Dung lÿpng phân vùng 
này thì càng lhn càng t^t. NLu b.n dùng Ubuntu thì dung lÿpng cho phân vùng này t^i thiPu là 
2GB. Phân vùng này có "mount point" là / (b.n chú ý thiLt l:p khi t.o phân vùng).

ðP t.o phân vùng mhi b.n chZn vào ph4n Free space có trong danh sách, bên dÿhi sJ xu2t hiTn nút 
"New Partition", nh2n chuft vào sJ hiTn ra cza sb tÿpng t~ nhÿ hình dÿhi. B.n nh:p vào các thông 
s^ c4n thiLt r`i nh2n OK.

T.o phân vùng swap
B.n nh:p vào các tùy chZn theo ý 
mu^n, trong đó quan trZng nh2t là dung 
lÿpng (tính theo MB) và đXnh d.ng phân 
vùng là swap (chVnh trong thiLt l:p "Use 
as").

Cza sb t.o phân vùng mhi

T.o phân vùng chva d| 
liTu
B.n chZn vào ph4n Free space còn l.i 
và t.o mft phân vùng mhi. Phân vùng 
này b.n đP cn càng lhn càng t^t. 
Trong ph4n "Use as" b.n chZn thiLt 
l:p là Ext3 (đây c÷ng là chính là đXnh 
d.ng đëa thÿjng dùng nh2t cho 
Linux). Ph4n "mount point" b.n nh:p 
vào d2u / (nhÿ trong hình minh hZa).

T.o phân vùng chva d| liTu cho Linux
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T.o tài kho0n ngÿji dùng
Mdi ngÿji dùng máy tính vhi Linux đNu có mft tài kho0n riêng. Ngÿji dùng lÿu file trong nh|ng thÿ 
mrc riêng, sz drng tùy chZn cho các ph4n mNm khác nhau, nói chung là thích làm gì vhi tài kho0n 
cta mình thì làm. Ngoài ra tài kho0n ngÿji dùng c÷ng giúp ngÿji qu0n lý hT th^ng h.n chL "quyNn 
l~c" cta nh|ng ngÿji dùng và không cho ngÿji "không ph:n s~" bén m0ng vào khu v~c c2m. B.n 
c÷ng không c4n quan trZng hoá l<m tài kho0n ngÿji dùng trong Linux, nó c÷ng tÿýng t~ nhÿ trong 
Windows thôi, chV khác là kh0 náng b0o m:t t^t hýn.

ChuyPn tài kho0n ngÿji dùng tx Windows sang
Ubuntu Feisty Fawn có mft công cr mhi giúp 
đýn gi0n hoá quá trình t.o tài kho0n ngÿji 
dùng. ðó là nLu b.n đã có sBn mft vài tài 
kho0n ngÿji dùng bên Windows, Ubuntu sJ 
giúp b.n t.o tài kho0n mhi vhi thông tin tx 
tài kho0n bên Windows, nh|ng thiLt l:p sBn 
có trong Internet Explorer, 0nh nNn màn 
hình, nh|ng tTp tài liTu, file 0nh, nh.c... 
c÷ng sJ đÿpc t~ đfng đDt vào đúng chd.

Trong cza sb thiLt l:p bên, b.n sJ th2y danh 
sáchch ngÿji dùng sBn có bên Windows 
cùng tùy chZn "di dji". B.n nh:p tên đ4y đt 
ngÿji dùng, tên tài kho0n cho Linux cùng 
m:t kh6u vào ô bên dÿhi cho txng tài kho0n 
mu^n chuyPn.

NLu không th2y c4n di dji, hãy đýn gi0n chV 
nh2n Forward.

T.o tài kho0n ngÿji 
dùng mhi
Cza sb này sJ t.o tài kho0n mhi cho 
b.n. Sau khi quá trình cài đDt hoàn 
t2t, nLu th2y c4n b.n có thP t.o thêm 
sau.

Nh:p tên cta b.n, tên đáng nh:p cùng 
m:t kh6u vào và nh2n Forward đP đLn 
bÿhc tiLp theo.

M:t kh6u r2t quan trZng nên đxng 
quên nhé!

ChuyPn tài kho0n ngÿji dùng sBn có tx Windows sang

Cza sb t.o tài kho0n mhi
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TiLn hành cài đDt thôi!
Cza sb cu^i cùng hiTn ra đ0m b0o b.n đã ch<c ch<n vN mZi thiLt l:p. Hãy nh2n OK đP b<t đ4u quá 
trình cài đDt. Cza sb "Installing System" báo cho b.n biLt "diRn biLn" cta quá trình cài đDt Ubuntu 
lên máy. NLu th2y chán ph0i ng`i chj không, b.n có thP lÿht web vhi Firrefox hoDc chat vhi b.n bè 
qua Gaim hay chýi mft vài Game nh\ giLt thì gij.

Trong khi cài đDt Ubuntu c÷ng sJ t~ đfng t0i xu^ng nh|ng file hd trp cho ngôn ng| mà b.n đã chZn 
vì v:y b.n nên đP máy kLt n^i m.ng trong quá trình cài đDt.

Cza sb thông báo tiLn trình cài đDt

KLt thúc: Chào mxng đLn 
vhi thL gihi Ubuntu
Nh2n vào "Restart now" đP khli đfng l.i máy và thz 
vhi Ubuntu "th:t" hoDc "Continue using the LiveCD" đP 
tiLp trc vhi b0n LiveCD vì... đang dl tay chat ch@ng 
h.n.

KLt thúc quá trình cài đDt

TiLp theo:
• Táng t^c Ubuntu

• C2u hình GRUB chZn hT điNu hành mDc đXnh

• ChVnh trang Firefox

• Cài đDt bf gõ tiLng ViTt xvnkb

• Cài đDt hd trp NTFS

• Thêm Font ch| cho Linux
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C2u hình Ubuntu sau cài 
đDt
Táng t^c Feisty Fawn
1. T<t IPv6
IPv6 là chu6n mhi hýn cta IPv4. Tuy nhiên v2n 
đN là hiTn gij nýi nýi v8n đang dùng IPv4. ViTc 
“đi t<t đón đ4u” kiPu này dÿjng nhÿ không c4n 
thiLt, hýn n|a l.i còn làm ch:m kLt n^i m.ng. 
T^t nh2t t<t nó đi.

Ml cza sb dòng lTnh Terminal:

Applications > Accessories > 
Terminal

Nh:p câu lTnh sau:

sudo gedit /etc/modprobe.d/aliases

Sau đó sza dòng alias net-pf-10 ipv6 thành 
alias net-pf-10 off #ipv6 r`i lÿu file l.i.

2. Táng t^c quá trình khli đfng
T.i sao l.i ph0i th~c hiTn tu4n t~ qui trình khli 
đfng trong khi có thP làm 2, 3 viTc cùng lúc. 
Nh2t là trên các hT th^ng mhi vhi chip 2 nhân 
thì viTc c2u hình cho quá trình khli đfng th~c 
hiTn song song nhiNu tác vr càng hiTu qu0.

Trong cza sb dòng lênh Terminal nh:p lTnh:

sudo gedit /etc/init.d/rc

Sza dòng CONCURRENCY=none thành 
CONCURRENCY=shell là hoàn t2t. Nhh lÿu file 
l.i.

3. Cài đDt trình Preload
Preload là vng drng n.p trÿhc nh|ng chÿýng 
trình hay thÿ viTn đÿpc dùng đLn thÿjng xuyên. 
Nhj đó các ph4n mNm sJ khli đfng nhanh hýn.

Trong cza sb dòng lTnh nh:p lTnh sau:

sudo apt-get install preload

ðpi cho quá trình cài đDt hoàn t2t là xong!

4. ð6y d| liTu lên RAM
ðDc biTt hiTu qu0 khi b.n có nhiNu RAM (t4m 
512MB trl lên). Tht thu:t này sJ gi0m s^ l4n 
ghi d| liTu t.m lên b cvng (phân vùng hoán đbi 
swap), thay vì v:y sJ ghi d| liTu t.m vào ram 

càng nhiNu càng t^t. B.n ch.y lTnh trong 
Terminal:

sudo gedit /etc/sysctl.conf

Sau đó thêm dòng vm.swappiness=10 vào cu^i 
file r`i lÿu l.i. Tx l4n khli đfng sau thiTt l:p sJ 
đÿpc th~c hiTn mDc đXnh. Khi không có dòng 
này thì giá trX mDc đXnh là 60, b.n có thP thay 
b>ng 5 nLu có nhiNu hýn 1GB ram, và đDt vN 0 
nLu thích, khi đDt vN 0 thì Linux sJ gi0m thiPu 
t^i đa viTc sz drng đëa cvng lÿu d| liTu t.m.

ChVnh GRUB đP chZn hT điNu 
hành khli đfng mDc đXnh
GRUB là trình qu0n lý khli đfng phb biLn nh2t 
hiTn gij trong thL gihi Linux. Không nhÿ mft s^ 
b0n distro khác cho nhiNu kh0 náng tùy chZn 
khli đfng, Ubuntu h4u nhÿ làm mZi viTc t~ 
đfng và đDt hT điNu hành mDc đXnh sJ khli 
đfng là Ubuntu. ðiNu này nói chung là t^t cho 
nh|ng ai thích Linux và dùng Linux thÿjng 
xuyên. Nhÿng nLu b.n không n>m trong s^ đó, 
h@n b.n sJ chán ng2y viTc cv ph0i ng`i đpi 
trong khi máy tính khli đfng đP nhanh tay 
chuyPn sang tùy chZn Windows.

1. C2u hình l.i hT điNu hành mDc đXnh
MZi thiLt l:p cta GRUB đNu đÿpc chva trong 
file menu.lst trong thÿ mrc /boot/grub. B.n chV 
c4n thay đbi mft chút thiLt l:p là đâu sJ l.i vào 
đ2y. B.n th~c hiTn nh|ng bÿhc nhÿ sau:

Ml terminal (cza sb dòng lTnh):

Applications > Accessories > 
Terminal

Sau đó gõ dòng lTnh này vào:

sudo gedit /boot/grub/menu.lst

Nh:p m:t kh6u vào thì sJ xu2t hiTn trình so.n 
th0o ván b0n đP b.n nghXch vhi file c2u hình 
cta grub. ðxng choáng vì mh hdn đfn trên màn 
hình. Nh|ng dòng có kí t~ # l đ4u ch@ng qua 
là dòng chú gi0i thôi, không có ý nghëa gì đâu 
nên b.n cv viTc b\ qua. ChV c4n quan tâm đLn 
nh|ng dòng sau:

default 0
timeout 10

Dòng default 0 chính là s^ thv t~ cta tùy chZn 
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khli đfng mDc đXnh (trong danh sách tùy chZn 
khli đfng hiTn ra lúc b:t máy). B.n chV ph0i 
đLm và sza vào đó giá trX tÿýng vng. Thông 
thÿjng l đây là 4 (chú ý đLm b<t đ4u tx 0) vhi 
danh sách khli đfng mDc đXnh sau:

Ubuntu kernel.... (#0: chL đf 
thÿjng)
Ubuntu kernel... (recovery mode) 
(#1: chL đf an toàn)
Ubuntu memtest (#2: kiPm tra bf nhh)
Other OS (#3: dòng này ch0 làm gì 
hLt, không hiPu sao l.i đP cái dòng 
này l đây)
Windows XP (#4: khli đfng Windows)

Dòng timeout 10 chính là thji gian bf đLm lùi 
trong grub. NLu mu^n grub t~ đfng khli đfng 
hT điNu hành mDc đXnh shm lên thì b.n chV viTc 
gi0m thji gian này đi. Lÿu ý là thji gian tính 
theo giây. ðDt l mvc 3 hoDc 5 là vxa.

2.ThiLt l:p hình nNn cho GRUB
B.n chú ý là màn hình nNn này l cn 640×480 
và r2t h.n chL vN màu s<c nên không ph0i cv 
hiPn thX là đFp. ð4u tiên b.n ph0i tìm cho mình 
mft cái 0nh ÿng ý trÿhc đã. T^t nh2t là tìm 
trong s^ nh|ng 0nh đã đÿpc t.o sBn vì th~c ra 
thì nh|ng 0nh này c÷ng không ph0i t~ nhiên 
làm đÿpc. Chúng có đXnh d.ng hýi đDc biTt mft 
chút đ2y. B.n có thP vào tìm trong gnome-
look.org vhi tx khóa GRUB, sau đó chZn và t0i 
xu^ng cái 0nh mình th2y thích (file t0i xu^ng có 
đuôi xpm.gz là đúng r`i đó).

B.n sao chép cái file này vào thÿ mrc 
/boot/grub/ b>ng lTnh sau:

sudo cp [đÿjng d8n/tên file] 
/boot/grub

NLu b.n kéo th0 tr~c tiLp có thP sJ bX báo ldi 
không có quyNn truy nh:p vào thÿ mrc 
/boot/grub, thL nên mhi ph0i dùng dòng lTnh kia.

Sau đó b.n thêm dòng dÿhi đây vào file 
menu.lst (thêm vào dÿhi dòng timeout 2y):

splashimage=(hd0,1)/boot/grub/[tên 
file.xpm.gz]

Trong đó crm (hd0,1) là “mã đXnh vX” phân vùng 
nýi chva file 0nh, nó tu� thufc vào tình hình 
máy b.n. NLu b.n chÿa có kinh nghiTm thì b.n 
có thP tìm crm này b>ng cách sau: cufn xu^ng 
g4n cu^i file menu.lst, ngay dÿhi dòng ## ## 
End Default Options ## b.n sJ th2y mft crm 
tÿýng t~ nhÿ sau:

title Ubuntu, kernel 2.6.20-15-
generic
root (hd0,1)
kernel……..

khi đó cái (hd...,...) l dòng root chính là thv ta 
c4n.

Làm đFp cho Firefox
MDc đXnh Firefox trông khá "thô" trên Ubuntu, đP 
làm Firefox trông đFp hýn, b.n chV c4n th~c hiTn 
nh|ng lTnh sau trong cza sb terminal:

wget 
http://users.tkk.fi/~otsaloma/art/fi
refox-form-widgets.tar.gz
tar -xvf firefox-form-widgets.tar.gz
sudo cp /usr/lib/mozilla-
firefox/res/forms.css 
/usr/lib/mozilla-
firefox/res/forms.css.bak
cat firefox-form-widgets/res/forms-
extra.css | sudo tee --append 
/usr/lib/mozilla-
firefox/res/forms.css > /dev/null
sudo cp -r firefox-form-
widgets/res/form-widgets 
/usr/lib/mozilla-firefox/res
rm -rf firefox-form-widgets*
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Cài đDt ph4n mNm
Bf gõ tiLng ViTt xvnkb
Gõ tiLng ViTt trên Linux c÷ng có nhiNu cách 
nhÿng cách thông drng và thân thufc nh2t là 
dùng xvnkb, mft bf gõ tiLng ViTt mã ngu`n ml 
khá t^t và dR dùng. Nó ho.t đfng nhÿ Vietkey 
hay Unikey trên Windows v:y.

1. Cài đDt trình biên dXch
Chúng ta sJ biên dXch tx mã ngu`n (đ0m b0o 
nh2t) nên sJ c4n t0i xu^ng trình biên dXch. 
ChZn menu Application > Accessories > 
Terminal đP ml cza sb dòng lTnh. Sau đó gõ 
lTnh sau:

sudo apt-get install build-essential

Chj cho trình cài đDt t0i xu^ng và gi0i nén t2t 
c0 các gói xong là đÿpc. Tuy nhiên xvnkb khi 
biên dXch c÷ng yêu c4u ph0i có thêm gói xorg-
dev n|a. Các b.n gõ thêm lTnh sudo apt-get 
install xorg-dev đP cài đDt gói này.

2. T0i xu^ng mã ngu`n và cài đDt
Trong cza sb dòng lTnh gõ wget 
http://xvnkb.sourceforge.net/xvnkb-
0.2.9a.tar.bz2 đP t0i xu^ng mã ngu`n chÿýng 
trình. Sau đó gi0i nén b>ng lTnh:

tar -xvf xvnkb-0.2.9a.tar.bz2

ChuyPn vào thÿ mrc vxa gi0i nén và biên dXch, 
b.n th~c hiTn tu4n t~ nh|ng lTnh sau:

cd xvnkb-0.2.9a/
./autogen.sh
./configure --use-extstroke

ðLn đây ph0i chVnh file config.h mft chút. B.n 
gõ gedit config.h đP ml cza sb chVnh sza file và 
sza nfi dung file thành:

#define __VK_CONFIG_H
#define VK_CHECK_SPELLING
#define VK_USE_EXTSTROKE
#define VK_NEED_UCHAR

Lÿu file l.i và gõ tiLp các lTnh sau vào cza sb 
dòng lTnh:

make

sudo make install

Chúc mxng, b.n đã cài đDt thành công xvnkb. 
Bây gij đP khli đfng chÿýng trình b.n gõ xvnkb 
tx cza sb dòng lTnh là xong. Nh<p ph0i chuft 
lên hfp chÿýng trình cta xvnkb đP xem menu 
tu� chZn. Nh<p trái chuft đP b:t t<t tu� chZn 
gõ tiLng ViTt.

NLu mu^n xvnkb t~ đfng ch.y lúc khli đfng, 
b.n vào menu System > Preferences > 
Sessions, chZn New và nh:p vào ô Command 
nhÿ sau: xvnkb --method=telex --charset=utf8 
(trong đó method là telex, vni hoDc viqr; charset 
là utf8, tcvn, viscii, vps hoDc viqr). Bây gij 
xvnkb sJ khli đfng mDc đXnh vhi kiPu gõ 
(method) và b0ng mã (charset) mà b.n đã chZn.

Hd trp NTFS cho Ubuntu
NLu b.n cài Ubuntu và Windows trên cùng mft 
máy, <t h@n sJ có lúc b.n mu^n “chia sH” d| 
liTu gi|a 2 hT điNu hành. Ubuntu nói riêng và 
Linux nói chung có thP đZc ghi phân vùng FAT 
t^t, nhÿng vhi NTFS thì chÿa đÿpc “mÿpt” l<m. 
Có lJ vì thL mà sau khi cài đDt, Ubuntu mDc 
đXnh chV cho b.n đZc tx phân vùng NTFS. ðP 
c2u hình Ubuntu có thP ghi lên phân vùng 
NTFS chV c4n thao tác vài bÿhc khá đýn gi0n.

B.n chZn menu Applications > Accessories > 
Terminal đP ml cza sb dòng lTnh. Gõ lTnh sau:

sudo apt-get install ntfs-config

Sau khi quá trình cài đDt kLt thúc b.n, b.n 
chZn menu Applications > System Tools > 
NTFS Configuration Tool. SJ có mft màn hình 
yêu c4u b.n nh:p m:t kh6u cta b.n vào, r`i 
đLn cza sb c2u hình r2t đýn gi0n sau:

ðánh d2u vào tu� chZn b.n th2y c4n r`i nh2n 
OK là xong (internal device là hd trp cho b cvng 
g<n trong, bao g`m nh|ng phân vùng Windows 
trên đëa cvng cta b.n, external device là cho 
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thiLt bX g<n ngoài nhÿ b cvng di đfng, USB…). 
Tx gij b.n có thP làm viTc tho0i mái vhi phân 
vùng NTFS r`i.

Chú ý: NLu trÿhc đó Ubuntu chÿa nh:n diTn 
phân vùng NTFS thì có thP sJ xu2t hiTn thêm 
mft cza sb liTt kê danh sách nh|ng phân vùng 
NTFS có trên máy (mà chÿa đÿpc kLt n^i 
(mount)) đP b.n xác nh:n có mu^n kLt n^i và 
sz drng phân vùng đó không. B.n cv làm theo 
nh|ng tu� chZn mDc đXnh là đÿpc.

Thêm phông ch| cho Ubuntu
Ubuntu khi cài đDt c÷ng đã “tDng kèm” mft bf 
phông ch| r`i, nhÿng đáng tiLc là bf phông 
ch| đó hýi… kém vN c0 lÿpng. Nh|ng phông 
ch| nhÿ trên Windows không đÿpc cài đDt mDc 
đXnh nên đa s^ các trang web sJ hiPn thX vhi 
kiPu ch| r2t l., khác mZi khi b.n v8n th2y. Cài 
đDt thêm phông ch| cho Ubuntu thì ch0 có gì 
khó. Nhÿng do v2n đN b0n quyNn nên nhiNu 
phông ch| không đÿpc cài đDt mDc đXnh.

1. Cài đDt bf phông ch| cho Web cta 
Windows
ða s^ các web site đNu sz drng h4u nhÿ cùng 
1 bf phông ch| mDc đXnh, đó là Arial, Verdana, 
Trebuchet MS, Times New Roman, Georgia. Cài 
đDt xong bf phông ch| này, duyTt web trong 
Ubuntu sJ “khoái” hýn nhiNu.

Ml cza sb dòng lTnh b>ng cách chZn menu 
Applications > Accessories > Terminal r`i gõ 
lTnh:

sudo apt-get install msttcorefonts

Có thP b.n ph0i khli đfng l.i trÿhc khi th2y s~ 
biLn đbi.

2. Thêm phông 
sBn có cho Ubuntu
B.n có sBn mft s^ 
phông Truetype (.ttf) 
và mu^n cài đDt vào 
Ubuntu đP sz drng? 
Quá đýn gi0n, b.n 
chZn Places > Home 
Folder, sau đó chuyPn 
đLn nýi chva các 
phông ch| b.n mu^n 

cài đDt:

1n Ctrl + N đP ml cza sb mhi, nh2n tiLp Ctrl + 
L và gõ vào thanh đXa chV fonts:/// nhÿ trong 
hình r`i nh2n enter đP ml thÿ mrc chva phông 
ch|.

Bây gij nh|ng gì b.n c4n làm chV là kéo th0 tz 
cza sb này qua cza sb kia mà thôi.


