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1 GIỚI THIỆU
Tài liệu này sẽ mô tả tất cả các sự cố thường gặp của công ty iNet, thông qua tài liệu này sẽ giúp các bạn biết
cách khắc phục các sự cố nhằm giảm thiểu thời gian cho các vấn đề bực mình này.
Bên cạnh giới thiệu sự cố và khắc phục sự cố, tài liệu này còn chỉ dẫn các bạn các tài liệu tham khảo để có
thể tìm hiểu thêm về các sự cố tương tự hoặc cùng một chủ đề.
Các dòng lệnh cài đặt hoặc các dòng cấu hình sẽ được

in nghiêng và phông chữ tahoma nhằm cho các

bạn phân biệt dễ dàng.

2 CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP VÀ KHẮC PHỤC
2.1
2.1.1

MYSQL
Làm cách nào để mysql không có sự phân biệt chử hoa, chử thường, đồng thời mặc đinh sử dụng UTF8?
Đối với hệ điều hành linux, tập tin cấu hình là my.cnf. Đối với ubuntu tập tin này lưu trong thư
mục /etc/mysql, đối với Fedora tập tin này nằm trong thư mục /etc/my.cnf. Đối với window tập tin này được
chứa trong thư mục cài đặt. Bạn chỉ việc cấu hình trong tập tin đó như sau:

# The MySQL server
[mysqld]
...
#set the lower-case for database
set-variable = lower-case-table-names=1
# created and no character set is defined
default-character-set=utf8
character-set-server=utf8
collation-server=utf8_general_ci
...
2.1.2

Làm cách nào để mysql dùng storage INNODB?
Chỉ việc thêm cấu hình bên dưới vào tập tin my.cnf (Tham khảo 2.1.1 để biết thêm về tập tin này):

# The MySQL server
[mysqld]
...
# The default storage engine that will be used when create new tables when
default-storage-engine=INNODB
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...
2.1.3

Không thể truy cập vào database từ xa, mặc dù đã cấp quyền đầy đủ?
Chỉ việc loại bỏ cấu hình bên dưới trong tập tin my.cnf (Tham khảo 2.1.1 để biết thêm về tập tin này):

# The MySQL server
[mysqld]
...
# Instead of skip-networking the default is now to listen only on
# localhost which is more compatible and is not less secure.
#bind-address

= 127.0.0.1

...
2.2
2.2.1

OPENOFFICE
Khi sử dụng iDest trên Ubuntu không thể mở được văn bản?
Đối với Ubuntu khi cài đặt mặc định sẽ thiếu một số gói(package), do đó bạn phải cài thêm một số gói
để đảm bảo openoffice hoạt động tốt với Ubuntu. Thao tác

System->Administration->Synaptic

Package Manager. Sau khi vào được trình Synaptic package manage thực hiện cài đặt thêm một số gói
sau bằng cách chọn vào gói cần cài đặt sau đó thực hiện chọn Apply để bắt đầu cài đặt.
Một sô gói cần thiết :

openoffice.org-filter-so52
openoffice.org-gcj
openoffice.org-kde
openoffice.org-officebean
openoffice.org-qa-api-tests
openoffice.org-qa-tools
openoffice.org-qa-ui-tests
2.2.2

Khi sử dụng iDest trên Ubuntu, Fedora với giao diện Gnome không thể thực hiện chỉnh sửa văn bản?
IDesk sử dụng plugin NOA do đó thường hoạt động tốt với giao diện KDE, do đó khi dùng giao diện
Gnome sẽ xảy ra hiện tượng này, do đó bạn hãy thiết đặt thông số sau cho môi trường làm việc của mình.
Mở tập tin .bashrc trong thư mục home của bạn và thêm vào các dòng sau:

#Disables the usage of the gtk2 widgets.
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SAL_USE_VCLPLUGIN=kde
export SAL_USE_VCLPLUGIN
Hoặc bạn có thể thêm các dòng trên vào tập tin documentum.sh trong thư mục cài đặt iDesk, thông
thường thư mục cài đặt iDesk là /opt/documeutm-<version>.
Nếu như vẫn chưa sửa đổi được bạn hãy chắc chăn rằng gói

openoffice.org-kde phải được cài đặt.

Tham khảo 2.2.2 để biết thêm cách cài đặt gói này.

2.3
2.3.1

Ubuntu
Chế độ màn hình không thể chỉnh lên được 85Hz
Đối với Ubuntu khi cài đặt đôi khi việc cấu hình màn hình không được chính xác do đó sẽ không chỉnh
được tần số màn hình dẫn đến màn hình chớp liên tục để giải quyết sự cố này thực hiện như sau:
Mở tập tin /etc/X11/xorg.conf và chỉnh lại cấu hình như sau:
Section "Monitor"
Identifier

"XXXXXX"

HorizSync

31-101

VertRefresh

60-160

EndSection
Tài liệu tham khảo: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=83973
2.3.2

Ubuntu bị lỗi khi mở tập tin MSOffice trên chương trình iDesk?
Mô tả lỗi:
Khi mở tập tin MSOffice bằng iDesk sẽ hiện lên thông báo lỗi:
Hướng giải quyết:
Đối với Ubuntu 7.04 khi cài đặt các package điều tự độ cài đặt xuống máy, việc dư thừa trong việc
cài đặt các gói của OpenOffice cũng dẫn đến trường hợp không mở được tài liệu như vậy nếu bị lỗi bạn
hãy thực hiện việc kiểm tra các gói bên dưới có tồn tại trong hệ thống không, chú ý nếu các gói của
openoffice không được đề cập bên dưới hãy thực hiện việc gỡ bỏ.(Dư thừa cũng là nguyên nhân gây ra
lỗi). Bạn hãy chắc chắn rằng 3 package sau đã được cài đặt:
Các package bắt buộc cài thêm:
openoffice.org-kde

KDE Integration for OpenOffice.org

openoffice.org-officebean

OpenOffice.org Office Bean

openoffice.org-gcj

OpenOffice.orgs Java libraries (không có ở 7.10)
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Nếu vẫn xảy ra tình trạng trên thì bạn phải kiểm tra các package sau đã được cài đặt chưa cho
OpenOffice:

2.3.3

openoffice.org

OpenOffice.org Office suite

openoffice.org-base

OpenOffice.org office suite - database

openoffice.org-calc

OpenOffice.org office suite - spreadsheet

openoffice.org-common

OpenOffice.org office suite architecture independent
files

openoffice.org-core

OpenOffice.org office suite architecture dependent files

openoffice.org-draw

OpenOffice.org office suite - drawing

openoffice.org-evolution

Evolution Addressbook support for OpenOffice.org

openoffice.org-filter-mobiledev

Mobile Devices Filters for OpenOffice.org

openoffice.org-gcj

OpenOffice.orgs Java libraries (native for use with GIJ)

openoffice.org-gnome

GNOME Integration for OpenOffice.org (VFS, GConf)

openoffice.org-gtk

GTK Integration for OpenOffice.org (Widgets, Dialogs,
Quickstarter)

openoffice.org-help-en-US

English_american help for OpenOffice.org

openoffice.org-hyphenation

Hyphenation patterns for OpenOffice.org

openoffice.org-impress

OpenOffice.org office suite - presentation

openoffice.org-java-common

OpenOffice.org office suite Java support arch.
independent files

openoffice.org-kde

KDE Integration for OpenOffice.org (Widgets, Dialogs,
Addressbook)

openoffice.org-|10n-common

common files for OpenOffice.org language and help
packages

openoffice.org-|10n-en-gb

English_british language package for OpenOffice.org

openoffice.org-|10n-en-za

English_southafrican language package for
OpenOffice.org

openoffice.org-math

OpenOffice.org office suite - equation editor

openoffice.org-officebean

OpenOffice.org Office Bean

openoffice.org-starter-guide

Getting Started guide for OpenOffice.org 2.x

openoffice.org-style-andromeda

Default symbol style for OpenOffice.org

openoffice.org-style-crystal

Crystal symbol style for OpenOffice.org

openoffice.org-style-default

Default symbol style for OpenOffice.org

openoffice.org-style-human

Human symbol style for OpenOffice.org

openoffice.org-style-industrial

Industrial symbol style for OpenOffice.org

openoffice.org-writer

OpenOffice.org office suite - word processor

Ubuntu bị lỗi khi mở tập tin AcrobatReader trên chương trình iDesk?
Mô tả lỗi:
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Khi mở tập tin AcrobatReader trên Ubuntu 6.10 thì sẽ xuất hiện một Dialog download về. Và chương trình
không thể nhúng PDF vào dẫn đến không thể mở được tập tin loại này.
Hướng giải quyết:
Trong Ubuntu 6.10 bạn phải cài đặt thêm package sau:

3 TỔNG KẾT:
Trên đây chỉ liệt kê các sự cố thường gặp nhất, khi gặp sự cố bạn có thể liên hệ với phòng quản trị hệ thống
để được hướng dẫn và đồng thời cập nhật tài liệu này với mục đích cho tài liệu ngày càng hoàn thiện.
Bạn có thể tham khảo thêm qua tài liệu tham khảo để biết được các lỗi thường xảy ra xung quanh vấn đề đó.

4 TÀI LIỆU THAM KHẢO:
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