
Ngày Hội cài đặt phân phối 
GNU/Linux

05 tháng 05/2007, 10g-17g
Những người Hà Nội dùng Linux (HanoiLug) sẽ tổ 
chức một ngày hội cài đặt GNU/Linux  (LIP) tại trung 
tâm CNF của Tổ chức hợp tác đại học Pháp ngữ 
(AUF), ngày thứ bảy 05 tháng 05/2007, từ 10g sáng 
đến 17g chiều.

Cài đặt theo thực đơn : 
● phiên bản Ubuntu mới nhất: 7.04, 
● Fedora Core 6 VNOSS Live CD, 
● CentOS 5.0, 
● Ubuntu 7.04 vi

Để đến trung tâm CNF :
1. Đến ngõ 42 Tạ Quang Bửu, vào cổng « Nhà 

luyện tập và thi đấu » 
2. Đi khoảng 100m trong ngõ, vào cổng Viện IFI 

bên trái. Nếu cổng bị khép lại, đẩy để mở...
3. Rẽ phải và đi thẳng 60m đến trung tâm CNF.

LIP là gì ?

Một Linux Install party (LIP) là một buổi làm việc dành cho các bạn muốn được trợ giúp trong việc cài đặt một 
bản phân phối Linux trên máy tính của mình. Bạn có thể mang theo máy tính để cài đặt Linux và bạn sẽ nhận sự 
giúp đỡ miến phí của nhưng người giàu kinh nghiêm đối với từng bản phân phối Linux cụ thể.

Cần chuẩn bị như thế nào để tham gia một LIP ? 

1. Bạn phải mang theo máy tính của mình (chỉ cần mang đến cục CPU, mành hình bàn phím và chuột có thể 
mượn tại chỗ).

2. Trước khi đến LIP, bạn phải ghi, sao chép lại tất cả các dữ liệu quan trọng của bạn trên ổ đĩa cứng mà bạn 
sẽ định sử dụng để cài Linux

3. Bạn phải chuẩn bị ổ đĩa cứng trước khi đến buổi LIP, cụ thể :
● bạn có thể cần thiết phải dồn lại tất cả các số liệu (chương trình và số liệu) để giảm sự 

fragmentation của ổ đĩa cứng 
● bạn phải dành tối thiểu 2 GB không gian đĩa cứng trống cho một phiên bản Linux có cài môi 

trường làm việc đồ họa (GNOME hoặc KDE), và tốt nhất bạn nên dành khoảng 5 GB để có thể 
làm việc một cách tương đối thoải mãi. 

Chú ý : Khi nào bạn mang máy tính đến LIP bạn phải chấp nhận mọi rủi ro có thể xảy ra trong qua trình cài đặt 
GNU/Linux, có thành công hay không.

Để liên hệ với ban tổ chức LIP : Trung tâm CAI-AUF, trong khuôn viên của Viện tin học sử dụng Pháp ngữ 
(IFI), nhà D, ngõ 42 Tạ Quang Bửu (Q. Hai Bà Trưng), Hà Nội ; ĐT: 868.48.85 ; Email : vu.do.quynh (@) auf.org

Links : PosterA4.pdf (if you want to advertize)
http://www.hanoilug.org/dokuwiki/installparty:next
http://blog.hanoilug.org
http://lists.hanoilug.org/mailman/listinfo
http://c3ld.vn.refer.org/

https://www.vn.auf.org/horde/util/go.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hanoilug.org%2Fdokuwiki%2Finstallparty%3Anext&Horde=adc250e4d3ef97f1103c0c98fc6a8fc1
https://www.vn.auf.org/horde/util/go.php?url=http%3A%2F%2Fc3ld.vn.refer.org%2F&Horde=adc250e4d3ef97f1103c0c98fc6a8fc1
https://www.vn.auf.org/horde/util/go.php?url=http%3A%2F%2Flists.hanoilug.org%2Fmailman%2Flistinfo&Horde=adc250e4d3ef97f1103c0c98fc6a8fc1
https://www.vn.auf.org/horde/util/go.php?url=http%3A%2F%2Fblog.hanoilug.org&Horde=adc250e4d3ef97f1103c0c98fc6a8fc1
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