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Đầu tiên, máy bạn phải có ít nhất 2 phân vùng
Phân vùng 1: định dạng ext2fs , còn trống trên 500mb
Phân vùng 2: định dạng L-swap, 128 mb
Nếu máy bạn chưa có hệ điều hành nào, bạn có thể tạo 2 phân vùng trên bằng công cụ
Qtparted khi khởi động vào giao diện đồ họa của Hacao
Nếu đã có một hệ điều hành nào đó(suse,ubuntu,windows xp...) bạn nên dùng Partition
Magic chia để không mất dữ liệu
Giả sử máy bạn chưa có hệ điều hành nào
 Sau khi khởi động được vào Hacao trên live-CD,vào “Bắt đầu”->”Cài đặt”->”Trình cài
đặt tổng hợp”
Sẽ có hộp thoại

Chọn “IDE (ATA) internal hard drive
Bấm OK
Hiện ra các ổ đĩa cứng trên máy tính của bạn,thông thường hiện nay các máy tính chỉ có
một ổ đĩa cứng( số ít có 2 đĩa cứng, như trong trường hợp của tôi



Nếu máy bạn chỉ có một ổ đĩa, chọn hda
Bấm OK
Sẽ hiện lên các phân vùng ổ đĩa của bạn
Chọn đúng phân vùng ext2 mà bạn đã tạo ở bước trên,thông thường nếu ổ cứng trong
windows của bạn có ba phân vùng là C,D,E tương ứng với hda1,hda2,hda3 thì phân vùng
mới tạo của bạn sẽ có tên hda4
Bấm vào Install to hda4
Nếu chọn đúng phân vùng có định dạng ext2 thì sẽ có thông báo

Bấm “Đồng ý”
Sẽ có hộp thoại như sau hiện ra

Bấm NORMAL



Sẽ có hộp thoại hiện ra cho thấy Puppy đang sao chép dữ liệu vào đĩa cứng

Bấm OK hoặc chờ cho đến khi nó biến mất
Hộp thoại hiện ra cho phép chúng ta cài trình quản lý khởi động GRUB

Bấm chọn GRUB

Bấm OK 



Chọn simple trong danh sách và bấm OK

Chọn standard và bấm OK

Hộp thoại trên cho phép bạn chọn phân vùng để cài GRUB, thông thường nó sẽ để vào
phân vùng bạn cài Hacao,nếu bạn muốn chấp nhận mặc định thì bấm OK

Bấm OK
Hộp thoại hiện ra



Chọn MBR và ấn OK
Trong các hộp thoại tiếp theo

Các bạn cứ bấm OK và chờ
Nếu các bạn nhìn thấy hôp thoại

Xin chúc mừng, bạn đã cài thành công Hacao Linux 2.0
Khởi động lại máy bạn hãy chọn Linux và Enter và sẽ phải cấu hình một vài cái khác
nữa ,mà tôi sẽ đề cập trên forum hacao


