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Chương 1: Hacao là gì ?
Hacao là gì ?
Hacao là một bản linux dành cho người Việt Nam chứa trong một mini-CD
khoảng 75M có khả năng khởi động để chạy linux trực tiếp từ ổ CD mà không
cần ổ cứng. Đây là bản linux có thể tùy biến thay đổi để phù hợp với mọi người
tại công sở, trường học, hay tại nhà.
Hoạt động như thế nào?
Phiên bản Hacao Linux này được xây dựng dựa trên Puppy Linux nên có hầu
hết các tính năng đặc biệt của Puppy.
Yêu cầu hệ thống
* CPU - Intel-tương thích (pentium hoặc mới hơn).
* RAM - tối thiểu 128 MB (nếu nhỏ hơn 128 Mb thì không chép vào RAM)
* HD - không cần thiết
* CD-ROM - ổ CD-ROM có thể khởi động được
Phiên bản mới nhất hiện tại là 2.0 (cho đến thời điểm viết tài liệu này )
Bạn có thể tải Hacao tại
http://dotpups.de/hacao/hacao2.iso
http://www.puptrix.org/std/hacao2.iso
http://people.vnoss.net/pub/hacao/hacao2.iso
http://th02zone.com/lukas/pub/hacao2.iso
Chương 2 :Khởi động Hacao Linux từ CD
Để làm được việc này, trước tiên bạn phải có đĩa Hacao Linux
Nếu chưa có, bạn có thể mua ở các cửa hàng đĩa hoặc tự ghi ra đĩa (nếu có ổ ghi)
Nếu muốn tự làm, bạn cần
W
W

Tải file ISO của Hacao về (xem chương 1)
Chương trình IMGburn(miễn phí),tải tại http://download.imgburn.com/

SetupImgBurn_1.0.0.0.exe.
W
W

Sau khi đã có cả 2,bạn cho đĩa CD trắng vào ổ ghi và chạy chương trình ImgBurn
Giao diện chương trình sẽ hiện ra tương tự như sau

Ở mục select a file, bạn bấm vào biểu tượng kính lúp và tìm đến file ISO mà bạn
đã tải về
Bấm Open để chọn file
Sau khi chọn file, nếu bạn có kinh nghiệm thì có thể điều chỉnh các thông số
khác, còn không, bạn cứ để mặc định và bấm vô
để bắt đầu ghi, khi ghi xong chương trình sẽ tụ đẩy đĩa ra và thông báo cho bạn
biết
Cho đĩa Cd vào ổ, khởi động lại máy,ngay khi máy khởi động,lúc kiểm tra phần
cứng(sau tiếng bip, bạn ấn Delete trên bàn phím để vào BIOS (tùy từng loại máy
mà có thể khác)
Sau khi vào BIOS, các bạn vào phần boot, chọn first boot device là Cdrom, sau
đó lưu thiết lập vào và khởi động lại (cd vẫn trong ổ đó nha)
Khi khởi động bằng CD và sẽ có menu chọn như sau

Các bạn gõ hacao và bấm Enter.
Đợi và sẽ có thông báo này hiện ra:

Đừng lo lắng, hãy gõ xorgwizard và bấm enter
Sẽ hiện ra

Đa số các máy hiện nay đều hỗ trợ Xorg hoặc Xvesa, tuy nhiên Xorg luôn là sự lựa chọn
tốt nếu bạn không muốn mỏi mắt,

Bạn chọn Xorg và Enter
Đợi một lúc, nếu mọi chuyện bình thường thì sẽ có câu hỏi chọn độ phân giải màn hình,
đối với loại 15inch thì chọn 800x600 còn 17inch trở lên thì chọn 1024.768 trở lên( chú ý
là card màn hình phải hỗ trợ)
Muốn chọn độ phân giải nào bạn ấn phím cách ở độ phân giải đó và ấn Enter, sẽ có hộp
thoại hiện lên bạn nhấn okay và trả lời các câu hỏi còn lại khá dễ dàng (xin lỗi vì tài liệu
viết dựa trên máy ảo nên không thể chi tiết được)
Chương 2 :Làm việc văn phòng trong Hacao !
Đây có lẽ là điểm tuyệt nhất trong Hacao Linux, bạn có thể gõ tiếng Việt trong Word,
Excel , biên tập web , xử lý Vector với Inkscape......
Vì giao diện các chương trình và khả năng giới hạn nên tôi không thể đề cập chi tiết ,
nhưng với word thì đã có giao diện tiếng Việt nên có lẽ rất dễ dàng với bạn

Chương 3 : Mạng
Phần 1
Kết nối Internet
W

Qua card mạng

W

W
W

- Rất đơn giản, đa số card mạng hiện nay đều tuân theo chuẩn RealTek
Nếu khởi động từ CD, hacao đã tự nhận biết loại card mạng và đã cấu hình
DHCP động cho bạn sử dụng, bạn chỉ cần bấm vào biểu tượng duyệt web
trên màn hình là đã có thể lướt web êm rồi
Phần 2: kết nối không dây
Hi !
Làm thế nào kết nối Wireless - không dây nếu Hacao 2.0 không nhận ra thiết
bị không dây của bạn ?
Đầu tiên bạn phải biết thiết bị wireless của bạn hiệu gì ?
Sau đó download các driver bổ sung mới nhất và làm theo các hướng dẫn
cho từng loại.
acx (TexasInstruments), adm8211, Hostap (Prism2/3), HostAP Daemon,
ipw2100, ipw2200, MADWiFi (Atheros), Prism54, rt2x00 (Ralink), rtl8180sa2400 (Realtek), zd1211 (Zydas), và wpa_supplicant.
http://www.dotpups.de/dotpups/Wifi/wireless-drivers/
Chỉ với vài thao tác theo hướng dẫn là bạn có thể kết nối không dây tại quán
cà phê rồi (ra quán cà phê chỉ dám dùng Hacao linux 2.0 kết nối không dây
thôi - vì nơi đây nguy hiểm lắm đó)
Tôi đang kết nối không dây từ máy xách tay với ipw2200bg bổ sung nè.

Chúc thành công.
Cách nhanh nhất để kết nối Wireless mỗi khi khởi động Hacao linux 2.0 là :
Chỉ cần copy đoạn lệnh này vào file /root/xinitrc
Mã:
modprobe ipw2200
ifconfig eth0 up
rm /etc/dhcpc/dhcpcd-eth0.*
dhcpcd -h hacaopc -t 60 -d eth0

Chú ý: đoạn lệnh trên phải đặt trước cái này ở cuối file:
exec $CURRENTWM
Tất cả chỉ có vậy
Quá đơn giản phải không ?
* Chia sẻ file giữa máy Hacao linux và máy Windows

Trước khi thực hiện điều này thì bạn phải đảm bảo rằng bạn đã Setup card mạng của bạn
trước ! (Bắt đầu > Cài đặt > kết nối qua card mạng)
1. Hacao linux --> Windows
- Vào Start > Network > LinNeighboihood Samba Client
- Nhấn vào nút Add để truy cập vào máy Windows và gõ Tên Máy, Nhóm máy hay địa
chỉ IP của máy Windows sau đó nhấn nút Query. Nếu tìm thấy thì bạn sẽ thấy hình 1 máy
tính mà bạn cần tìm.
- Nhấp phải chuột lên hình máy tính đó và chọn Mount với Username & Password truy
cập vào máy Windows đó !
Bây giờ bạn tha hồ mà chép hay xóa file nhé ! (Đừng xóa file của người khác nhé kẻo
Hacao linux mang tội !)
2. Windows --> Hacao linux
- Start > Network > BetaFTPD FTP Server
- Nhấn nút Enable Anon và nhập Password để cho các máy Windows phải gõ vào khi
truy cập. Thư mục chia sẻ mặc định là ~/ftp (/root/ftp)
- Nhấn nút Start FTP Server để bắt đầu chạy FTP Server.
Chỉ có vậy thôi !
Từ máy Windows gõ ftp://địa.chỉ.IP.HacaoPC (ví dụ: ftp://192.168.15.90) là có thể trao
đổi file với máy sử dụng Hacao linux rồi !
Các bạn thấy không việc trao đổi file giữa các máy Linux & Windows thật dễ dàng phải
không !
Chúc các bạn thành công !
Chương 3 :Sử dụng ổ đĩa của windows
Có lẽ đây là phần quan trọng nhất, vì nếu không bạn sẽ không thể tiếp tục soạn nốt bản
thống kê của bạn đang dở dang trong Windows
Cách làm, bấm vào “Ổ đĩa” trên màn hình
Đợi một lúc cho chương trình dò tìm các phân vùng của windows, khi xong sẽ hiện lên
như sau
Do ở đây tôi có một phân vùng đĩa C được nhận dạng là hda1 và đã tự động mount để lưu
phiên làm việc, tôi chỉ cần bấm vào chữ Rox là xem được nội dung của thư mục đó

Nếu máy bạn có nhiều hơn 1, bạn phải bấm vào chữ mount mầu hồng mới xem được nội
dung !
Chương chót :Nhưng thắc mắc thường gặp
W Tôi rất mệt mỏi vì lúc nào khởi động máy tôi cũng phải mount phân vùng, có cách nào
chỉ cần bấm vô một cái là vô luôn được không
W Đầu tiên,bạn vô:/mnt,tạo các thư mục như C,D,E tùy thuộc vào số partition
của bạn.Tiếp đến bấm vào ổ đĩa trên desktop,sẽ hiện ra tương tự như sau:
Trích dẫn:
1 ntfs mount on dev/hda1
2 vfat mount on dev/hda2
...
chú ý phần in đậm
Tiếp đến,hãy mount các phân vùng bạn có
vào:/etc,mở tập tin fstab,sẽ thấy tương tự như sau:
Code:

dev/hda7 /
ext2 defaults
01
none
/proc
proc defaults
00
none
/dev/pts devpts gid=2,mode=620
00
/dev/fd0 /mnt/floppy auto noauto,user,rw
00
/dev/cdrom /mnt/cdrom iso9660 noauto,user,ro
00
bạn hãy thêm vào các dòng:
/dev/hda1 /mnt/C ntfs defaults 0 0
/dev/hda2 /mnt/D vfat defaults 0 0
/dev/hda3 /mnt/E vfat defaults 0 0
Trong đó:
hda1,hda2,hda3 là các phân vùng C,D,E của bạn trên Windows,còn ntfs.vfat là định dạng
của phân vùng đó,bạn phải thay đổi cho phù hợp với máy của bạn,NTFS thì các bạn đã
biết,còn vfat áp dụng cho cả FAT16,FAT32.
Khởi động lại máy.
Vào phiên làm việc mới,bạn thử vào mnt/C thử xem,quá tuyệt phải ko
Để cho tiện,các bạn hãy kéo các biểu tượng đó ra desktop,khi nào cần dùng
chỉ cần bấm vô là xong.
Chú ý:khi thoát ra sẽ có cửa sổ question,các bạn bấm No Change
Hope you fun.
W

hình như do Hacao quá nhỏ nên thiếu các tiện ích cho người dùng cao cấp như
OpenOffice, Wine, Java..., có cách nào để có được chúng chỉ với một lần cài đặt ?

W

Bạn là người dùng xịn, bạn cần đến siêu Hacao !

W

Hi !
Thể theo yêu cầu của các bạn yêu thích Hacao linux và mong muốn có các phần bổ
sung thuộc dạng Siêu và chẳng cần quay lại Windows nữa
Đây sẽ là giải pháp tuyệt chiêu dành cho Hacao linux 2.0:
Những thứ bổ sung là :OpenOffice 2.02, wine 0.9.11, Java 1.5.06, MPlayer, các
công cụ đồ họa,....
Nếu mà đưa những thứ này chạy thì chắc chạy chậm lắm ?
Khởi động và chạy các ứng dụng này mất 15 giây (live-CD) ? Tin không ? Cứ làm
theo sẽ biết
* Chắc chắn bạn đang có dĩa CD Hacao linux 2.0 chuẩn và 1 dĩa cứng còn trống vài
trăm Meg, Có ADSL để download hay chép lại của người download về trước cũng
được.
1. Khởi động Hacao linux 2.0 từ CD sau đó "tắt máy", bạn sẽ nhận được thông báo có

lưu những thông tin cá nhân này không ? Chọn Yes và chọn ổ dĩa (FAT32) nào mà bạn
có dư vào trăm Meg (cho luôn 1G). Như vậy từ nay về sau khi khởi động mặc định thì
Hacao linux 2.0 sẽ lấy các thông tin từ file lưu thông tin cá nhân này Pup_save.3fs
- Khởi động lại máy.
2. Download file này về gần 190M đó
megapup003-noKDE_201.sfs
Chép nó vô /mnt/home (cùng nơi với file Pup_save.3fs)
và đổi tên nó thành :megapup003-noKDE_200.sfs (chỉ đổi số 1 thành số 0 ở cuối tên
file)
Để đưa tốc độ khởi động chỉ còn 15 giây thì bạn hãy vào "Ổ dĩa" trên màn hình chọn
"mount" ổ CD Hacao và chép file "pup_200.sfs" và cùng chỗ /mnt/home (như vậy chỗ
này có 3 file trực thuộc Hacao)
- Khởi động lại.
3. Download & cài đặt file này 2M:
megapup003.pup
- Khởi động lại.
Bạn sẽ thấy trong "Bắt đầu" xuất hiện "Megapup-panel", chạy 1 chương trình ở trong
đó.
Một cửa sổ các nút với các Icon của OpenOffice 2.02, wine 0.9.11, Java 1.5.06,... hiện
ra. Bạn nhấn vào nút "OO themes" và chọn "GTK" rồi OK
- Khởi động lại máy
Chúc mừng bạn !
Bây giờ bạn sẽ có siêu Hacao chạy live-CD chỉ với 15 giây
* Bí quyết ư ? Những gì không cần thiết trong lúc khởi động thì bỏ đi !
Bạn không cần cài vô ổ cứng mà vẫn có được tốc độ kinh hoàng như vậy
Chúc bạn vui với Siêu Hacao.
W

Nếu muốn cài vào ổ cứng thì

W

* Siêu Hacao 2.0 với trường hợp đã cài vào ổ cứng.
1. Bạn đã cài Hacao linux 2.0 vào ổ dĩa cứng thành công rồi.

2. Download file megapup003-noKDE_201.sfs như ở trên. Chép nó vô /
Dùng lệnh ("Dòng lệnh" trên desktop) để bung nó vào ổ dĩa cứng:
mkdir /root/mount
mount -o loop /megapup003-noKDE_201.sfs /root/mount
cd /root/mount
cp -axr * /
(bạn sẽ phải đợi 1 chút để chép vào ổ cứng)
unmount /root/mount
3. Tương tự cách làm cho live-CD
W

Có thể cài thêm phần mềm cho Hacao không ?

W

Bạn có thể tải tại dotpups.de/dotpups

Do tài liệu thực hiện hoàn toàn trên máy ảo nên kô thể chi tiết được, mong bạn đọc thứ lỗi
Cảm ơn

