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Ubuntu, trong tiếng thổ dân Zulu (Nam Phi) có nghĩa 
là « nhân loài cho mọi người », hoặc « Tôi như thề 
này bởi vì tất cả chúng ta đều là như thế ».

Ubuntu là một hề điều hành Linux đầy đủ, được dùng 
một cách tự do và được thúc đẩy bởi một cộng đồng, 
bao gồm những người dùng Ubuntu (Ubuntu 
Community = UC) và một tập thể các chuyên gia nghề 
nghiệp.
Ubuntu đã ra đời nhờ cả một cồng đồng người dùng 
góp sức vào sự phát triển của Ubuntu. Vì thế, chúng 
tôi muốn mời bạn tham gia phát triển Ubuntu cùng với 
chúng tôi.

Cộng đồng người dùng Ubuntu được hình thành trên tư tưởng đã ấn sâu vào tiêu chí của Ubuntu :

➔ Mọi cá nhân sử dụng máy tính phải được quyền tự do sử dụng, sao chép, phân phối, chia sẻ, thay đổi 
và cải thiện những phần mềm của họ cho mọi mục đích mà không phải trả tiền Bản Quyền.

➔ Mọi cá nhân sử dụng máy tính đều có thể sử dụng phần mềm của họ với ngôn ngữ mà họ chọn lựa.

➔ Mọi cá nhân sử dụng máy tính đều được có cơ hội sử dụng phần mềm, bao gồm cả những người tàn tật 
hoặc thiểu năng.

Nhưng tự do nói trên, khi được giao, sẽ tạo ra một sự khác biệt cơ bản đối với các phần mềm có quyển sở hữu : 
các công cụ phần mềm mà bạn đang cần không chỉ miễn phí mà còn được phép sửa đổi cho thích hợp với công 
việc của bản thân.
Ubuntu có thể dùng cho cả máy desktop hoặc máy server. 
Phiên bản Ubuntu hiện hành là Ubuntu 6.06 LTS (Dapper Drake), là phiên bản mới nhất (mới ra mắt ngày 01 
tháng 06/2006), hỗ trợ các cấu hình máy PC (Intel x86), 64-bit PC (AMD64), PowerPC (Apple iBook và 
Powerbook G4 và G5).
Ubuntu bao gồm trên 16.000 loại phần mềm khác nhau. Tuy nhiên, phiên bản Ubuntu đang phân phối trên đĩa 
Cdrom đã bao gồm các phần mềm ứng dụng phổ biến nhất cho một máy dạng Desktop, từ các phần mềm văn 
phòng, soạn thảo văn bản, bảng tính, v.v., cho đến các phần mềm chuyên nghiệp để dịch vụ internet, như các 
phần mềm server web, email, v.v., và các phần mềm dùng để lập trình và tạo ra các phần mềm mới.
Nếu bạn quan tâm đến Ubuntu, bạn có thể tham gia với nhóm người Việt Nam dùng Ubuntu :

https://wiki.ubuntu.com/VietnameseTeam 

Dự án C3LD và HanoiLUG
mời bạn đến

Ubuntu install-PartyUbuntu install-Party 
ngày 10 tháng 06/2006

8g30-12g30
➔ Bạn đã nghe đến Linux nhưng bàn chưa bao giờ thấy nó chạy trên một máy vi tính ; 
➔ Bạn muốn cài thử Linux nhưng bạn chưa biết phải làm như thế nào ; 
➔ Bạn đã dùng các distros Linux khác và chưa quen với Linux Debian, ...

Dự án C3LD (Trung tâm Linux và phần mềm tự do cho sự phát triển Việt Nam) và nhóm người dùng Linux 
tại hà Nội (HanoiLUG) mời bạn đến Trung tâm truy cập thông tin của Tổ chức hợp tác đại học Pháp Ngữ 
(AUF) để tìm hiểu thêm Linux Ubuntu và : 

➔ xem tận mắt và thử sử dụng bản Ubuntu mới nhất (6.06 LTS), 
➔ khám phá các phần mềm ứng dụng điển hình như Firefox (duyệt web), OpenOffice.org (tương tự 

MS Office), The Gimp (tương tự Photoshop), multimedia (xem phim DVD, MP3) và, nếu muốn :
➔ được hỗ trợ giúp đỡ cài Ubuntu trên máy tính của bạn.

Bạn có thể mang về một trong 100 đĩa CD mà chúng tôi sẽ phát miến phí để dùng Ubuntu ở dạng 
LiveCD (không đụng đến đĩa cứng của bạn) với khả năng cài đặt Ubuntu vào máy vi tính của bạn 
sau này, lúc nào bạn thích.

Cài Linux Ubuntu vào máy tính của bạn ư ?

Bạn cũng nên backup các số liệu cần thiết 
của bạn trước khi đến và nhớ mang theo 
CMND để đưọc qua cổng bảo vệ của cơ 
quan để đến CAI.

Nếu bạn muốn nhận sự giúp đỡ để cài Linux Ubuntu trên máy 
tính của bạn, song song hay không với hệ điều hành Windows, 
Bạn hãy mang đến cục máy tính của bạn (không cần mang 
theo bàn phím, chuột và màn hình, sẽ mượn tại chỗ của chúng 
tôi) và chúng tôi sẽ hướng dẫn và giúp bạn cài đặt Ubuntu trên 
máy của bạn !
Về cấu hình máy tính tối thiểu của bạn :

• CPU pentium III trở lên
• ổ đọc CDROM
• 256 MB RAM trở lên
• 10 GB không gian đĩa cứng
• có card mạng (có thể mượn của chúng tôi trong thời 

gian cài đặt) thì càng tốt.
Bạn cũng nên đăng ký trước, qua điện thoại hoặc email, để 
thuận lợi cho việc tổ chức của chúng tôi và cho bạn.

Để đăng ký giúp đỡ cài đặt Ubuntu hoặc để thêm chi tiết : 

➔ Trung tâm truy cập thông tin (CAI) của AUF tại Hà Nội 
8 Trần Hưng Đạo (phòng 202-203) 
ĐT: 04-933.10.70 ; E-mail: cai@vn.refer.org 
http://c3ld.vn.refer.org ;   http://www.hanoilug.org/  
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