
ഐ.ടി @സ്കൂള് ഗ്നു/ലിനക്സ് 18.04 
 (Based on Ubuntu 18.04.1 - 64bit)

ഇന്സ്റ്റലേ�ഷന് സഹായി
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ഐ.ടി@സ്കൂള്  ഗ്നു-ലിനക്സ്  ഓപ്പറേ�റ്റിങ്  സിസ്റ്റത്തിന്റെ�  18.04  പതിപ്പ്  ഉബുണ്ടു  18.04.1  (64bit)

അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് തയ്യാ�ാക്കിയിട്ടുള്ളത്.   ഇത് ഒരു ലൈലവ്  OS  ആയിട്ടാണ് ലഭ്യമാകുന്നത്.
(ഇന്സ്റ്റാള് ന്റെ2യ്യാന്റെത തന്റെന്ന ബൂട്ട് ഡിസ്കിൽ നിന്ന് റേനരിട്ട്  പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കാനാവുന്ന ഓപ്പറേ�റ്റിങ്
സിസ്റ്റമാണ്  ലൈലവ് OS)

ഇന്സ്റ്റലേ�ഷന് തയ്യാറെ�ടുപ്പ് 

ഇന്സ്റ്ററേലഷനു  റേവണ്ടി  ഡിവിഡിറേയാ  ബൂട്ടബ്ള്  യു.എസ്.ബി   ലൈAറേവാ  ഉപറേയാഗിക്കാം.

(ന്റെപന്ലൈAവ് ഉപറേയാഗിച്ച് ഇന്സ്റ്റാള് ന്റെ2യ്യുന്നതാണ് നല്ലത്)

(ബൂട്ടബ്ള് ന്റെപന്ലൈAവ് തയാ�ാക്കുന്ന വിധം അനുബന്ധം 2 ൽ - റേപജ് 20 ൽ - നൽകിയിരിക്കുന്നു)

First Boot Device ക്രമീകരിക്കുക

ഇതിനായി കമ്പ്യൂട്ടര് �ീസ്റ്റാര്ട്ട് ന്റെ2യ്യുക. ബൂട്ടിങ് തുടങ്ങുറേമ്പാള് തന്റെന്ന ബൂട്ട് ഓപ്ഷന് കീ അന്റെല്ലങ്കിൽ
ബറേയാസ് കീ (ഇവ പല കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും) തുടന്റെര അമര്ത്തിന്റെക്കാണ്ടിരിക്കുക. 

ബൂട്ട്ഓപ്ഷന് ആണ് ഉപറേയാഗിക്കുന്നന്റെതങ്കിൽ ഇവിന്റെട നിന്നും ന്റെപന്ലൈAവ്/ഡിവിഡി ന്റെസലക്ട്
ന്റെ2യ്ത്  Enter  കീ അമര്ത്തുക.  ബറേയാസ് ആണ് ഉപറേയാഗിക്കുന്നന്റെതങ്കിൽ ന്റെപന്ലൈAവ്/ഡിവിഡി
ന്റെയ  ഒന്നാമറേത്തതാക്കി  റേസവ്  ന്റെ2യ്യുക  (സാധാരണയായി  ഇതിന്  F10  കീ  ആണ്
ഉപറേയാഗിക്കുന്നത്)

MS  Windows  ഉള്ള  കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ  ഇന്സ്റ്റാള്  ന്റെ2യ്യുറേമ്പാള്,  വിന്റേഡാസ്  �ീസ്റ്റാര്ട്ട്  ന്റെ2യ്തതിനു
റേZഷമാണ്  (shutdown  അല്ല)  ഉബുണ്ടു  ഇന്സ്റ്ററേലഷന്  തുടറേ[ണ്ടത്.  ഇത്തരം  കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ
ബൂട്ടബ്ള്  ന്റെപന്ലൈAവ്  ഉപറേയാഗിച്ചാണ്  ഇന്സ്റ്റാള്  ന്റെ2യ്യുന്നന്റെതങ്കിൽ  ബറേയാസ്/ബൂട്ട്ഓപ്ഷന്
സ്ക്രീനിൽ  എത്തിയതിനു  റേZഷം  മാത്രം  ന്റെപന്ലൈAവ്  കണക്ട്  ന്റെ2യ്താൽ  മതി.  Alt+Ctrl+Del

ഉപറേയാഗിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടര് വീണ്ടും �ീസ്റ്റാര്ട്ട് ന്റെ2യ്ത് ബറേയാസ്/ബൂട്ട്ഓപ്ഷന് സ്ക്രീനിൽ എത്താം.

ഇപ്പാള് നാം നിര്റേ^Zിച്ച ലൈAവിൽ നിന്നും ബൂട്ടിങ് തുടങ്ങും

ചുവന്റെടയുള്ള  മൂന്ന്  2ിത്ര[ളിൽ  കാണുന്ന  ഏന്റെതങ്കിലും  ഒന്നായിരിക്കും  ബൂട്ടിങ്  ജാലകമായി
ലഭിക്കുന്നത്.  ഇതിൽ ആദ്യന്റെത്ത ജാലകം സൂ2ിപ്പിക്കുന്നത് UEFI  റേമാഡിലുള്ള ബൂട്ടിങ് ആണ്.  രണ്ടും
മൂന്നും 2ിത്ര[ള് Legacy റേമാഡിലുള്ള ബൂട്ടി[് ജാലക[ളാണ്.
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Try  Ubuntu  (without  installing)  ന്റെസലക്ട്  ന്റെ2യ്ത്  ലൈലവ്  ന്റെസഷനിൽ ബൂട്ട്  ന്റെ2യ്യുക.  (ഇന്സ്റ്റാള്
ന്റെ2യ്യുന്ന ഹാര്ഡ് ഡിസ്കിന്റെല പാര്ട്ടീഷ്യനുകന്റെള സംബന്ധിച്ച് നല്ല ധാരണയുന്റെണ്ടങ്കിൽ മാത്രം Install

Ubuntu ന്റെസലക്ട് ന്റെ2യ്ത് മുറേന്നാട്ട് റേപാകാം)

Legacy Booting

UEFI Booting

Legacy Booting
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ഇന്സ്റ്റലേ�ഷന്

ഇന്സ്റ്ററേലഷന്  തുടങ്ങുന്നതിനു  മുമ്പ്  കമ്പ്യൂട്ട�ിന്റെല  ഹാര്ഡ് ഡിസ്കിന്റെ�  നിലവിലുള്ള  അവസ്ഥ
പരിറേZാധിക്കണം.

ഇതിനായി  Disks  (Applications  >  Accessories  >  Disks)  എന്ന  റേസാഫ്റ്റ് ന്റെവയര്
ഉപറേയാഗിക്കുന്ന  രീതിയും  സ്വീകരിറേക്കണ്ട  മുന്കരുതലുകളും  അനുബന്ധം  5  (റേപജ്  28)  ൽ
നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Partitioning ഏതുതരമാണ് (GUID Partition Table / Master Boot Record), എത്ര പാര്
ട്ടീഷ്യനുകളുണ്ട്,  EFI  System  പാര്ട്ടീഷ്യനുറേണ്ടാ  എന്നീ  കാര്യ[ളാണ്  ഇവിന്റെട  പ്രധാനമായും
പരിറേZാധിറേക്കണ്ടത്.

(UEFI  റേമാഡിൽ ബൂട്ടിങ് ആരംഭിച്ച കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ EFI System പാര്ട്ടീഷ്യന് ഉന്റെണ്ടങ്കിൽ മാത്രറേമ
ഇന്സ്റ്ററേലഷന് Zരിയായി പൂര്ത്തീകരിക്കാന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ.)

ഇന്സ്റ്ററേലഷന് തുടങ്ങുന്നതിനായി ന്റെഡസ്റേക്ടാപ്പിലുള്ള  Install  Ubuntu  എന്ന ഐക്കണിൽ ഡബ്ള്
ക്ലിക്ക് ന്റെ2യ്യുക.  
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തുടര്ന്നു ലഭിക്കുന്ന സ്ക്രീനിൽ  Continue  ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ന്റെ2യ്യുക.  (Internet connection  ഉള്ള
സിസ്റ്റം  ആന്റെണങ്കിൽ  അത്  വിറേmദിക്കുന്നതാണ്  നല്ലത്.  അന്റെല്ലങ്കിൽ  Installation  കൂടുതൽ
സമയന്റെമടുക്കും.)

ഇവിന്റെട  English  (US)  എന്ന ന്റെസലക ്ഷനിൽ മാറ്റന്റെമാന്നും വരുറേത്തണ്ടതില്ല.  Continue  ബട്ടണിൽ
ക്ലിക്ക് ന്റെ2യ്യുക

ലൈവലൈp ലഭ്യമായ കമ്പ്യൂട്ട�ാന്റെണങ്കിൽ ചുവന്റെട  കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ജാലകം പ്രത്യക്ഷന്റെപ്പടും.

ഇവിന്റെട ലൈവലൈp ഒന്നും കണക്ട് ന്റെ2റേയ്യണ്ടതില്ല. Continue ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ന്റെ2യ്താൽ മതി.
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തുടര്ന്നു വരുന്ന  സ്ക്രീനിൽ മാറ്റന്റെമാന്നും  വരുറേത്തണ്ടതില്ല.  (Normal  Installation  ആണ് നമുക്ക്
റേവണ്ടത്). Continue ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ന്റെ2യ്യുക

തുടര്ന്നവരുന്ന  ജാലകം  OS  ഇന്സ്റ്റാള്  ന്റെ2യ്യുന്നതിനാവZ്യമായ  സ്ഥലം  ഹാര്ഡ്  ഡിസ്കിൽ
ഒരുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചാണ്.
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എവിറെ� ഇന്സ്റ്റാള് റെ�യ്യണം

ഓപ്പറേ�റ്റിങ് സിസ്റ്റം ഇന്സ്റ്റാള് ന്റെ2യ്യാനാവZ്യമായ സ്ഥലം ഹാര്ഡ് ഡിസ്കിൽ ഒരുക്കുകയാണ് ഈ
ഘട്ടത്തിൽ  ന്റെ2യ്യുന്നത്.  മറ്റു  pയലുകളും  റേവന്റെ�  ഓപ്പറേ�റ്റിങ്  സിസ്റ്റവും   ഉള്ള  ഹാര്ഡ്
ഡിസ്കാന്റെണങ്കിൽ വളന്റെര ശ്രദ്ധിച്ച് ന്റെ2റേയ്യണ്ട ഒരു പ്രവര്ത്തനമാണിത്. 

വിന്റേഡാസ്  ഉള്ള  കമ്പ്യൂട്ട�ാന്റെണങ്കിൽ,  ചുവന്റെട  കാണുന്ന  രീതിയിൽ  Install  Ubuntu  alongside

Windows എന്ന ഓപ്ഷന് ലഭിക്കുകയാന്റെണങ്കിൽ അത് ന്റെസലക്ട് ന്റെ2യ്ത് Install Now ക്ലിക്ക് ന്റെ2യ്താൽ
മതി. 

പ്രലേത"ക ശ്രദ്ധയ്ക്

UEFI  റേമാഡിലാണ് ബൂട്ടിങ് ആരംഭിച്ചത് എങ്കിൽ,  EFI System പാര്ട്ടീഷ്യന് ഉന്റെണ്ടങ്കിൽ മാത്രറേമ
Install  alongside  ന്റെസലക്ട്  ന്റെ2യ്യാവൂ.  Disks  പരിറേZാധിച്ചറേപ്പാള്  EFI  System  പാര്ട്ടീഷ്യന്
കാണാന് സാധിച്ചിന്റെല്ലങ്കിൽ Something else ന്റെസലക്ട് ന്റെ2യ്താണ് ഇന്സ്റ്ററേലഷന് നടറേത്തണ്ടത്.

ഇവിന്റെട ഹാര്ഡ് ഡിസ്ക് പാര്ട്ടീഷ്യനിങ് ഓറേട്ടാമാറ്റിക് ആയി നടത്തന്റെപ്പടും.  ചുവന്റെട 2ിത്രത്തിൽ
കാണുന്ന  രീതിയിൽ  വിന്റേഡാസിനും  ഉബുണ്ടുവിനും  നൽറേകണ്ട  size  മാറ്റുന്നതിനുള്ള  ജാലകം
ലഭിക്കുകയാന്റെണങ്കിൽ ആവZ്യാനുസരണം അത് ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ഉബുണ്ടുവിന് 30 GB റേയാ
അതിൽ കൂടുതറേലാ നൽകുക.
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തുടര്ന്നു  വരുന്ന  സ്ക്രീനിൽ  ഹാര്ഡ്  ഡിസ്ക്  �ീലൈസസ്  സംബന്ധിച്ച  മുന്ന�ിയിപ്പാണ്
പ്രത്യക്ഷന്റെപ്പടുന്നത്. ഇവിന്റെട Continue ക്ലിക്ക് ന്റെ2യ്യുക

തുടര്ന്ന്  ലൈടം  റേസാണ്,  കീറേബാര്ഡ്  റേലഔട്ട്,  യൂസര്ന്റെനയ്ം,  പാസ് റേവര്ഡ്  എന്നിവ  നൽ
കുന്നതിനുള്ള സ്ക്രീനുകളാണ് ലഭിക്കുക.

Hard disk Partitioning

Install Ubuntu alongside .......  ലഭിക്കാത്ത അവസര[ളിലും, alongside  പരാജയന്റെപ്പടുന്ന സന്ദര്
ഭ[ളിലും  നമ്മുന്റെട ഇഷ്ടാനുസരണം പാര്ട്ടീഷ്യനുകള്  (ഉദാ.  Home  പാര്ട്ടീഷ്യന്)  നിര്മ്മിറേക്കണ്ടി
വരുറേമ്പാഴും Something else തിരന്റെ�ടുത്ത്  Continue button ൽ ക്ലിക്ക് ന്റെ2യ്യുക.
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Something  else  ന്റെസലക്ട്  ന്റെ2യ്ത്  Continue  ക്ലിക്ക്  ന്റെ2യ്യുറേമ്പാള്  ലഭിക്കുന്ന  ജാലകത്തിൽ
നിലവിലുള്ള പാര്ട്ടീഷ്യനുകന്റെള sda1, sda2, sda3,  ….. എന്ന രീതിയിൽ റേരഖന്റെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും.

ചുവന്റെടയുള്ള 2ിത്രം റേനാക്കുക 

നിലവിൽ  വിന്റേഡാസ്  ഉള്ള  ഒരു  കമ്പ്യൂട്ട�ിൽ  മുകളിൽ  കാണുന്ന  രീതിയിൽ  പാര്ട്ടീഷ്യനുകള്
കാണാന്റെത  മുഴുവന്  ന്റെ�യ്സും  Free  space  ആയിട്ടാണ്  കാണുന്നന്റെതങ്കിൽ  ഇവിന്റെട  വച്ച്  ഇന്
സ്റ്ററേലഷന്  Quit  ന്റെ2യ്യണം.  sudo fixparts /dev/sda  എന്ന കമാന്�് ഉപറേയാഗിച്ച് ഈ തകരാ�്
pിക്സ് ന്റെ2യ്യണം (അനുബന്ധം 4 - റേപജ് 26 - കാണുക)
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പുതിയ പാര്ട്ടീഷ്യനുകളുണ്ടാക്കാന് ആദ്യം റേവണ്ടത്ര  Free space  നിര്മ്മിക്കണം.  നിലവിൽ  Free

space  ഉന്റെണ്ടങ്കിൽ  അതുപറേയാഗിക്കാം.  ഇന്റെല്ലങ്കിൽ  നിലവിലുള്ള  പാര്ട്ടീഷ്യനുകന്റെള  Resize

(Change ) ന്റെ2റേയ്താ മറ്റു പാര്ട്ടീഷ്യനു(കള്) ഡിലീറ്റ് ന്റെ2റേയ്താ Free space ഉണ്ടാക്കാം

നിലവിലുള്ള ഓപ്പറേ�റ്റിങ്  സിസ്റ്ററേമാ  pയലുകറേളാ  നഷ്ടന്റെപ്പടാന്റെത ലിനക്സ്  ഇന്സ്റ്റാള് ന്റെ2യ്യുറേമ്പാള്
ഹാര്ഡ് ഡിസ്കിന്റെല പാര്ട്ടീഷ്യനുകന്റെള  Resize  (Change)  ന്റെ2യ്ത്  Free space  ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്
നല്ലത്.  Resize  ന്റെ2യ്യുറേമ്പാള് ലഭിക്കുന്ന ഭാഗം  unusable  ആകുന്ന സാഹ2ര്യത്തിൽ മാത്രം പാര്
ട്ടീഷ്യനുകള് ഡിലീറ്റ് ന്റെ2യ്താൽ മതി.

ഒരു പാര്ട്ടീഷ"ന് resize റെ�യ്ത് free space ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം 

Installation  Type  എന്ന  ജാലകത്തിൽ  നിന്ന്  Something  else  ന്റെസലക്ട്  ന്റെ2യ്ത്  താന്റെ�  കാണുന്ന
സ്ക്രീനിൽ എത്തുക. 

Resize ന്റെ2റേയ്യണ്ട പാര്ട്ടീഷ്യന് ന്റെസലകക്ട് ന്റെ2യ്ത് Change എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ന്റെ2യ്യുക. 

(Resize ന്റെ2റേയ്യണ്ട പാര്ട്ടീഷ്യന്റെ� size ഉം used സ്ഥലവും പ്രറേത്യകം ശ്രദ്ധിക്കണം.) 

നമുക്കാവZ്യമായ  free  space  കിട്ടുന്നതിന്  ഈ  പാര്ട്ടീഷ്യന്റെ�  size  എത്രയാക്കി  ചുരുക്കണം  എന്ന്
കണക്കാക്കുക.  ഇ[ന്റെന കണക്കാക്കിയ പാര്ട്ടീഷ്യന് size ആണ് അടുത്ത സ്ക്രീനിൽ നൽറേകണ്ടത്. (free

space ന്റെ� size അല്ല) 
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ഉദാ. 499000 MB വലുപ്പമുള്ള പാര്ട്ടീഷ്യനിൽ നിന്ന്  200000 MB free space  കിട്ടണന്റെമങ്കിൽ ഈ പാര്
ട്ടീഷ്യന്റെന 299000 MB ആയി resize ന്റെ2യ്യണം.  അറേപ്പാള് New Partition size എന്ന റേബാക്സിൽ 299000

എന്നാണ് ലൈടപ്പ് ന്റെ2റേയ്യണ്ടത്. (New Partition size  ആയി നൽറേകണ്ട സംഖ്യ  used space  റേനക്കാള്
വലുതായിരിക്കണം  എന്ന്  പ്രറേത്യകം  ഓര്ക്കുക).  Use  as  എന്ന  ഭാഗത്ത്  ഒരു  മാറ്റവും  വരുത്തരുത്.
കാരണം  ആ  പാര്ട്ടീഷ്യന്റെന  നമ്മുന്റെട  ഇന്സ്റ്ററേലഷനു  റേവണ്ടി  നാം  ഉപറേയാഗിക്കാത്തതു  ന്റെകാണ്ട്
അവിന്റെട do not use the partition എന്നുതന്റെന്നയാണ് റേവണ്ടത്. 

OK  യിൽ ക്ലിക്ക് ന്റെ2യ്യുന്നതിനു മുമ്പ് നൽകിയ വിവര[ന്റെളല്ലാം Zരിയാണ് എന്ന് ഉ�പ്പു വരുത്തുക.

കാരണം ഒരു പാര്ട്ടീഷ്യന്റെന  resize  ന്റെ2യ്തതിനു റേZഷം പ�യ അവസ്ഥയിറേലക്ക് തിരിച്ചുറേപാകാന്
ഇവിന്റെട നിന്ന് സാധ്യമല്ല.  അതുന്റെകാണ്ട് OK യിൽ ക്ലിക്ക് ന്റെ2യ്യുറേമ്പാള് താന്റെ� കാണുന്ന മുന്ന�ിയിപ്പ്
പ്രത്യക്ഷന്റെപ്പടും. 

continue എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ന്റെ2യ്ത് കു�ച്ച് സമയം കാത്തിരിക്കുക. 

Resizing കൂടുതൽ സമയന്റെമടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. (used space ന്റെന ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമിത്) 

Resizing  പൂര്ത്തിയാകുന്നറേതാന്റെട  free  space  ലഭ്യമാകും.  ഈ  free  space  ന്റെന മുമ്പ്  വിവരിച്ചതു
റേപാന്റെല ആവZ്യമായ പാര്ട്ടീഷ്യനുകളാക്കി മാറ്റാം.

പാര്ട്ടീഷ്യന് റേടബ്ള് MBR ആയിട്ടുള്ള ഹാര്ഡ് ഡിസ്കുകളിൽ sda1, sda2, sda3, sda4 എന്നി[ന്റെന 
നാല് പാര്ട്ടീഷ്യനുകളാണുള്ളന്റെതങ്കിൽ അവിന്റെട ഇത്തരത്തിൽ Change ൽ ക്ലിക്ക് ന്റെ2യ്ത് free space 
നിര്മ്മിച്ചാൽ അത് Unusable ആയിരിക്കും. അവിന്റെട ഒരു പാര്ട്ടീഷ്യന് ഡിലീറ്റ് ന്റെ2യ്യുകറേയ മാര്ഗമുള്ളൂ. 
MBR, GPT എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവര[ള്ക്കായി അനുബന്ധം 5 - റേപജ് 30 - റേനാക്കുക.
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ഒരു പാര്ട്ടീഷ"ന് delete റെ�യ്ത് free space ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം

ഒരു പാര്ട്ടീഷ്യന് ഡിലീറ്റ് ന്റെ2യ്ത്  free space ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആ പാര്ട്ടീഷ്യന് ന്റെസലക്ട് ന്റെ2യ്ത് ' - '
ബട്ടണിൽ  ക്ലിക്ക്  ന്റെ2യ്യുക.  (ഡീലിറ്റ്  ന്റെ2യ്യുറേമ്പാള്  ആ  പാര്ട്ടീഷനിലുള്ള  മുഴുവന്  data  യും
നഷ്ടന്റെപ്പടുന്റെമറേന്നാര്ക്കുക)

പുതിയ partition നിര്മ്മിക്കുന്ന വിധം.

Hard Disk ന്റെല   Free space ന്റെസലക്ട് ന്റെ2യ്ത് താന്റെ�യുള്ള ' + ' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ന്റെ2യ്ത് പുതിയ പാര്
ട്ടീഷ്യനുകള് തയ്യാ�ാക്കാം.
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Partitioning

ഇതിനായി Free Space ന്റെസലക്ട് ന്റെ2യ്ത് + ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് ന്റെ2യ്യുക.

root,  swap,  home  എന്നീ പാര്ട്ടീഷ്യനുകള് നിര്മ്മിച്ച്  ഇന്സ്റ്റാള് ന്റെ2യ്യുന്ന രീതിയാണ്  ഇവിന്റെട
വിവരിക്കുന്നത്.  പാര്ട്ടീഷ്യനുകളുന്റെട വിവരം താന്റെ� പട്ടികയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. (ഇവയ്ക്ക് പ്രറേത്യക
ക്രമന്റെമാന്നുമില്ല.).

എന്താവZ്യത്തിന് File system Mount point വലിപ്പം

ഓപ്പറേ�റ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിന് സ്ഥിതി ന്റെ2യ്യാന്
(root partition)

 ext4    / 30 GB (ചുരു[ിയത്)

RAM ന്റെ� അനുബന്ധമായി ഉപറേയാഗിക്കാന്
(Swap partition)

Swap area
RAM റേനക്കാള് 1GB 

കൂടുതൽ 

ഉപറേയാക്താവിന്റെ� pയലുകള് സൂക്ഷിക്കാന്
(home partition)

 ext4    /home എത്രയുമാകാം

Size എന്ന ഭാഗത്ത് 200 ഉം Type എന്ന 

ഭാഗത്ത് Primary യും Use as എന്ന 

ഭാഗത്ത് EFI System Partition ഉം 

ന്റെസലക്ട് ന്റെ2യ്യുക.

EFI System Partition എന്ന് ഇവിന്റെട 
കാണുന്നിന്റെല്ലങ്കിൽ ഈ പാര്ട്ടീഷ്യന് 

നിര്മ്മിറേക്കണ്ടതില്ല.

ഇവിന്റെട 2ിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് റേപാന്റെല 

ഒരു efi പാര്ട്ടീഷ്യന് നിലവിലിന്റെല്ലങ്കിൽ 

200 MB വലുപ്പത്തിൽ ഒരു EFI System 

Partition ആദ്യമായി നിര്മ്മിറേക്കണ്ടതുണ്ട്. 

(Boot loader ന് റേവണ്ടിയാണിത്)
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ഇവയിൽ ആദ്യന്റെത്ത പാര്ട്ടീഷ്യന് root ( / )  മാത്രമാണ് നിര്ബന്ധമായിട്ടുള്ളത്.  പ്രറേത്യക  /home

പാര്ട്ടീഷ്യന് ഉന്റെണ്ടങ്കിൽ ഉപറേയാക്താവിന്റെ� pയലുകള് നഷ്ടന്റെപ്പടാന്റെത തന്റെന്ന ഓപ്പറേ�റ്റിങ് സിസ്റ്റം
മാറ്റി ഇന്സ്റ്റാള് ന്റെ2യ്യാന് സാധിക്കും.

 root partition നിര്മ്മിക്കുന്ന വിധം

+  (Add) ബട്ടണ് ക്ലിക്കു ന്റെ2യ്യുറേമ്പാള് ലഭിക്കുന്ന ഈ ജാലകത്തിൽ  Size  എന്നതിനു റേനന്റെര  root

partition  ന്  ആവZ്യമായ  size  (കു��ത്  30000  MB  എങ്കിലും)  നൽകുക.  Use  as  എന്നതിന്
റേനന്റെരയുള്ള 2തുരത്തിൽ Ext4 journalling file system ന്റെസലക്ട് ന്റെ2യ്യുക. Mount point ന് റേനന്റെരയുളുള
2തുരത്തിൽ root ന്റെന സൂ2ിപ്പിക്കുന്ന  /  തിരന്റെ�ടുത്ത് OK ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ന്റെ2യ്യുക.

Swap partition നിര്മ്മിക്കുന്ന വിധം. 

Free space വീണ്ടും ന്റെസലക്ട് ന്റെ2യ്ത് Add ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ന്റെ2യ്യുക

New partition size എന്നതിൽ 

ആവZ്യമായ size നൽകുക.

(RAM �  വലുപ്പറേത്തക്കാള് 

അല്പം കൂടുതൽ space ആണ് 

swap ന് ഉണ്ടായിരിറേക്കണ്ടത്. 

ഇവിന്റെട 4 GB RAM ഉള്ള 

കമ്പ്യൂട്ട�ായതിനാലാണ് swap 

ന്  5000 MB നൽകിയത്.) 

Use as എന്നതിന് റേനന്റെരയുളുള  

2തുരത്തിൽ swap area 

ന്റെസലക്ട് ന്റെ2യ്ത് OK ക്ലിക്ക് 

ന്റെ2യ്യുക.
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Home partition നിര്മ്മിക്കുന്ന വിധം.

ഇതുറേപാന്റെല  കമ്പ്യൂട്ട�ിന്റെല  ഹാര്ഡ്  ഡിസ്ക്കിന്റെ�  അളവിനനുസരിച്ച്  റേഹാം  പാര്ട്ടീഷ്യനും  നിര്
മ്മിക്കാവുന്നതാണ്.  ഇതിനായി  Free  space  വീണ്ടും  ന്റെസലക്ട്  ന്റെ2യ്ത്  Add  ബട്ടണിൽ  ക്ലിക്ക്
ന്റെ2യ്യുറേമ്പാള് ലഭിക്കുന്ന ജാലകത്തിൽ ആവZ്യമായ Size  നൽകിയ റേZഷം Use as ,  Mount point

എന്നിവ താന്റെ� 2ിത്രത്തിൽ കാണുന്നതു റേപാന്റെല ന്റെതരന്റെ�ടുക്കുക. (root,  swap  പാര്ട്ടീഷ്യനുകള്
നിര്മ്മിച്ചതിനു റേZഷം ബാക്കിവരുന്ന മുഴുവന് ന്റെ�യ്സും /home നു നൽകാം)

തുടര്ന്ന്  OK ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ന്റെ2യ്യുക

ഇലേപ്പാള് ഇന്സ്റ്റലേ�ഷനു ലേവണ്ട സ്ഥ�റെമാരുക്കി  നല്കിക്കഴിഞ്ഞു.

ഈ ഘട്ടത്തിൽ വളന്റെര ശ്രദ്ധിറേക്കണ്ട ഒരു കാര്യം Device for boot loader ആണ്.  ഇത് നിങ്ങളുറെ�
ഹാര്ഡ് ഡിസ്കായിരിക്കണം (2ിത്രത്തിൽ /dev/sda) എങ്കില് മാത്രലേമ ഇന്സ്റ്റലേ�ഷന് കഴിഞ്ഞ് ഹാര്ഡ്
ഡിസ്കില്  നിന്നും  boot  റെ�യ്യുകയുള്ളൂ.  (സാധാരണരീതിയിൽ  ഇവിന്റെട  ഹാര്ഡ്  ഡിസ്ക്  തന്റെന്ന
ന്റെസലക്ടഡ് ആയിരിക്കും.)

ഇനി Install Now ക്ലിക്ക് ന്റെ2യ്യുക.
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റേpാ ര്മാറ്റ്  ന്റെ2യ്യന്റെപ്പടുന്ന  പാര്ട്ടീഷ്യനുകന്റെള  സംബന്ധിച്ച  മുന്ന�ിയിപ്പാണ്  തുടര്ന്ന്
പ്രത്യക്ഷന്റെപ്പടുന്നത്. ഇവിന്റെട Continue ക്ലിക്ക് ന്റെ2യ്യുക.

തുടര്ന്ന്  നി[ളുന്റെട  location  ന്റെതരന്റെ�ടുക്കുന്നതിനുള്ള ജാലകം പ്രത്യക്ഷന്റെപ്പടുന്നു.  ഇവിന്റെട  New

York  എന്നത് ഡിലീറ്റ് ന്റെ2യ്ത്  india  എന്ന് ലൈടപ്പ് ന്റെ2യ്യുക.  അറേപ്പാള് പ്രത്യക്ഷന്റെപ്പടുന്നവയിൽനിന്ന്
India Time (India) എന്നത് ന്റെസലക്ട് ന്റെ2യ്യുക.  തുടര്ന്ന് Continue ക്ലിക്ക് ന്റെ2യ്യുക.

അടുത്ത സ്ക്രീന്  user  name  ഉം  password  ഉം  നൽകുന്നതിനുള്ളതാണ്.  ഇവിന്റെട  ആവZ്യമായ
വിവര[ള്  നൽകുക.  (Your  computer’s  name  എന്ന  ഭാഗത്ത്  നി[ളുന്റെട  കമ്പ്യൂട്ട�ിന്റെന
മറ്റുള്ളവയിൽനിന്ന് തിരിച്ച�ിയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു റേപര് നൽകുക.)
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ആവZ്യമായ എല്ലാ വിവര[ളും നല്ക്കിക്ക�ിഞ്ഞു Continue  ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് ന്റെ2യ്യുന്നറേതാടുകൂടി ഇന്
സ്റ്ററേലഷന് തുടങ്ങുകയായി.

 ഇന്സ്റ്ററേലഷന് തുടങ്ങു[റേതാടുകൂടി താന്റെ� ന്റെകാടുത്തിരിക്കുന്ന  window പ്രത്യക്ഷന്റെപ്പടുന്നു.
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ഇന്സ്റ്ററേലഷന് പ്രവര്ത്തന[ള് Installer റേസാഫ്റ്റ് ന്റെവയര് സ്വയം ന്റെ2യ്ത് ന്റെകാള്ളും.

ഇന്സ്റ്ററേലഷന് പൂര്ത്തിയായാൽ താന്റെ� കാണുന്ന സ്ക്രീന് പ്രത്യക്ഷന്റെപ്പടും.

Restart Now എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ന്റെ2യ്യുക.  

കമ്പ്യൂട്ടര് �ീസ്റ്റാര്ട്ട് ആവുന്നിന്റെല്ലങ്കിൽ പവര് ബട്ടണ് അമര്ത്തിപ്പിടിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടര് ഓp് ന്റെ2യ്ത് വീണ്ടും
ഓണ് ന്റെ2യ്യുക

ഇറേപ്പാള് സിസ്റ്റത്തിൽ  IT@School GNU/Linux – 18.04 Install ന്റെ2യ്ത് ക�ിഞ്ഞു. �ീസ്റ്റാര്ട്ട്  ക�ി�്
System boot ന്റെ2യ്ത് വരുറേമ്പാള് നി[ള് Installation സമയത്ത് നല്ക്കിയ Username, Password ഇവ
ഉപറേയാഗിച്ച്  Login ന്റെ2യ്യാവുന്നതാണ്
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Troubleshooting

1. ഇന്സ്റ്ററേലഷനു  റേZഷം  വിന്റേഡാസ്  ഉള്ള  കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ  grub  വരാന്റെത  റേനരിട്ട്
ഉബുണ്ടു മാത്രമായി ബൂട്ട് ന്റെ2യ്യുകയാന്റെണങ്കിൽ

ചുവന്റെട നൽകിയ രീതിയിൽ വിന്റേഡാസിന്റെന grub ൽ ഉള്ന്റെപ്പടുത്താവുന്നതാണ്.

1. നിലവിലുള്ള ഉബുണ്ടുവിറേലക്ക് ബൂട്ട് ന്റെ2യ്യുക

2. ന്റെടര്മിനൽ (Applications > Accessories > Terminal) തു�ന്ന്  

sudo update-grub  എന്ന കമാ�് പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കുക. 

3. കമ്പ്യൂട്ടര് �ീസ്റ്റാര്ട്ട് ന്റെ2യ്യുക

ഇതുന്റെകാണ്ടും grub വരുന്നിന്റെല്ലങ്കിൽ 

sudo grub-install /dev/sda എന്ന കമാന്റും അതിനു റേZഷം 

sudo update-grub   എന്ന കമാന്റും പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കുക

2. ഇന്സ്റ്ററേലഷനു റേZഷം Boot Device not found എന്നാണ് കാണുന്നന്റെതങ്കിൽ

ചുവന്റെട നൽകിയ രീതിയിൽ  grub �ീ ഇന്സ്റ്റാള് ന്റെ2യ്യുക. 

MBR  –  Master  Boot  Record  ഹാര്ഡ്  ഡിസ്കുകളിലാണ്  സാധാരണ  ഇ[ന്റെന
കണ്ടുവരുന്നത്. MBR ൽ grub �ീ ഇന്സ്റ്റാള് ന്റെ2യ്യുന്ന രീതിയാണ് ചുവന്റെട വിവരിക്കുന്നത്.

1.  ബൂട്ടബ്ള്  ന്റെപന്ലൈAവ്  ഉപറേയാഗിച്ച്  Try  Ubuntu  ന്റെസലക്ട്  ന്റെ2യ്ത്  live  ആയി  ബൂട്ട്
ന്റെ2യ്യുക.

2.  Disks  (Applications  → Accessories   →  Disks)
ഉപറേയാഗിച്ച്  Ubuntu  ഇന്സ്റ്റാള്  ന്റെ2യ്ത  റൂട്ട്  പാര്ട്ടീഷ്യന്
ഏന്റെതന്ന്  കന്റെണ്ടത്തുക  (ഈ  പാര്ട്ടീഷ്യനിൽ  bin,  boot,
cdrom,  dev  തുട[ിയ  റേpാള്ഡറുകള്  കാണാം).  ഉദാ.
നി[ളുന്റെട കമ്പ്യൂട്ട�ിൽ ഇത് /dev/sda6 ആന്റെണന്ന് കരുതുക.

3.  ന്റെടര്മിനൽ  തു�ന്ന് sudo  mount  /dev/sda6 /mnt
എന്ന  കമാ�്  ഉപറേയാഗിച്ച്  ഈ  പാര്ട്ടീഷ്യന്റെന  mnt  യിറേലക്ക്  മൗണ്ട്  ന്റെ2യ്യുക.  (sda6
എന്നതിനു പകരം നി[ളുന്റെട കമ്പ്യൂട്ട�ിന്റെല ന്റെ2യ്ത റൂട്ട് പാര്ട്ടീഷ്യനാണ് ലൈടപ്പ് ന്റെ2റേയ്യണ്ടത്)

4. തുടര്ന്ന്    sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sda  എന്ന
കമാ�് ഉപറേയാഗിച്ച് grub ഇന്സ്റ്റാള് ന്റെ2യ്യുക.

5. കമ്പ്യൂട്ടര് �ീസ്റ്റാര്ട്ട് ന്റെ2യ്യുക. ഇറേപ്പാള് Ubuntu ബൂട്ട് 2യ്യാന് സാധിക്കും. ഉബുണ്ടുവിൽ റേലാഗിന്

ന്റെ2യ്തതിനു റേZഷം  sudo update-grub എന്ന കമാ�് �ണ് ന്റെ2യ്യുക.

6. കമ്പ്യൂട്ടര് �ീസ്റ്റാര്ട്ട് ന്റെ2യ്യുക. ഇറേപ്പാള് grub ന്റെമനുവും അതിൽ മറ്റ് OS കളും വന്നിട്ടുണ്ടാകും.
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3.  Acer  TravelMate  P249  Series  ലാപ് റേടാപ്പുകളിൽ  GRUB  പ്രശ്നം
പരിഹരിക്കുന്ന വിധം

(ഹാര്ഡ് ഡിസ്കിൽ EFI പാര്ട്ടീഷ്യന് ഉന്റെണ്ടങ്കിൽ മാത്രറേമ ചുവന്റെട പ�യുന്നവ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ.

ഇന്റെല്ലങ്കിൽ EFI പാര്ട്ടീഷ്യന് നിര്മ്മിച്ച് OS �ീഇന്സ്റ്റാള് ന്റെ2യ്യുക.)

• BIOS ൽ പ്രറേവZിച്ച് (F2) Security ടാബ് ന്റെസലക്ട് ന്റെ2യ്യുക

• Set  Supervisor  Password  ന്റെസലക്ട്  ന്റെ2യ്ത്  എ�ര് കീ  അമര്ത്തി ഒരു പാസ് റേവര്ഡ്

ന്റെസറ്റ് ന്റെ2യ്യുക.

• Boot എന്ന ടാബിലുള്ള Boot Mode ന്റെസലക്ട് ന്റെ2യ്ത് അത് UEFI ആയി ന്റെസറ്റ് ന്റെ2യ്യുക. 

• Secure Boot നു റേനന്റെര Enabled ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് ഉ�പ്പുവരുത്തുക.

• Security ടാബിറേലക്ക് തിരിച്ചുവന്ന് Select an UEFI file as trusted ... എന്നത് ന്റെസലക്ട്

ന്റെ2യ്ത് എ�ര്കീ അമര്ത്തുക.



21

• തുടര്ന്ന് ലഭിക്കുന്ന സ്ക്രീനുകളിൽ HDD0,  EFI,  Ubuntu  എന്നിവ ക്രമത്തിൽ ന്റെസലക്ട്

ന്റെ2യ്യുക.  (ഹാര്ഡ്  ഡിസ്കിന്റെല  EFI  പാര്ട്ടീഷ്യനിലുള്ള  Ubuntu  എന്ന  റേpാള്ഡര്

തു�ക്കുകയാണ് ഇവിന്റെട ന്റെ2യ്യുന്നത്).

• ഇവിന്റെട  കാണുന്ന  pയലുകളിൽനിന്ന്  Shimx64.efi  എന്ന

pയൽ  ന്റെസലക്ട്  ന്റെ2യ്ത്  എ�ര്  കീ  അമര്ത്തുക.  (ഇത്

ലഭ്യമന്റെല്ലങ്കിൽ grubx64.efi എന്ന pയൽ ന്റെസലക്ട് ന്റെ2യ്യുക)

• തുടര്ന്ന്  ഈ  entry  ക്ക് ഒരു റേപര്  നൽകാന് ആവZ്യന്റെപ്പടുന്ന സറേന്ദZമാണ്  കാണുക.
ഇവിന്റെട ഒരു റേപര് (ഉദാ. Ubuntu) നൽകി എ�ര് കീ അമര്ത്തുക.
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• F10 അമര്ത്തി (ബറേയാസ് റേസവ് ന്റെ2യ്ത് ) കമ്പ്യൂട്ടര് �ീസ്റ്റാര്ട്ട് ന്റെ2യ്യുക.

• വീണ്ടും BIOS ന്റെല Boot  ടാബ് സലക്ട് ന്റെ2യ്യുക. Boot Priority Order  എന്നതിനു താന്റെ�

റേനരന്റെത്ത റേസവ് ന്റെ2യ്ത pയൽ EFI File Boot.. : Ubuntu എന്ന റേപരിൽ കാണാം. ഇത്

ന്റെസലക്ട് ന്റെ2യ്ത് (F6 അമര്ത്തി) ഒന്നാമന്റെത്ത ബൂട്ട് ഇനമായി ക്രമീകരിക്കുക. Secure Boot
എന്നതിനു റേനന്റെര Disabled എന്നാക്കുക.

• F10 അമര്ത്തി (ബറേയാസ് റേസവ് ന്റെ2യ്ത് ) കമ്പ്യൂട്ടര് �ീസ്റ്റാര്ട്ട് ന്റെ2യ്യുക.
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അനുബന്ധം 2

ബൂട്ടബ്ള് പെ�ന്ഡ്രൈ��വ് നിര്മ്മിക്കുന്ന വിധം

ഇതിനായി ഒരു 8 GB അല്ലെ�ങ്കിൽ 16 GB ല്ലെ�ന്ഡ്രൈ��വ് ഉ�യയാഗിക്കുന്നതാണ് ന�ത്.

നിലവിൽ ഉബുണ്ടു 18.04 ൽ ��വര്ത്തിക്കുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടര് ഉ�യയാഗിച്ച് ബൂട്ടബ്ള് ല്ലെ�ന്

ഡ്രൈ��വ്  തയാറാക്കുന്ന വിധമാണ് ഇവില്ലെ0 വിവരിക്കുന്നത്.

��യത്യക �1ദ്ധയ്ക്ക്

ഒന്നിൽ കൂ0ുതൽ �ാര്ട്ടീഷ്യനുകളുള്ള ഒരു �ിസ്കില്ലെ9 ഒരു �ാര്ട്ടീഷ്യല്ലെന ബൂട്ടബ്ള് 

ആക്കാന്  ഉബുണ്ടു 18.04 ലഭ്യമായ  Startup Disk Creator ഉ�യയാഗിച്ച് സാധിക്കുകയി�. 

ആ �ിസ്ക് �ൂര്ണ്ണമായും യ=ാര്മാറ്്റ ല്ലെ?യ്യല്ലെA0ും.

1.  ഓAയററ്റിങ് സിസ്റ്റം ISO ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിയലക്ക് യകാAി ല്ലെ?യ്യുക.

(OS DVD യിൽ നിന്്ന ISO നിര്മ്മിക്കുന്ന വിധം ഈ അനുബന്ധത്തില്ലെ9 അവസാനം നൽ

കിയിരിക്കുന്നു.)

2.  ല്ലെ�ന്ഡ്രൈ��വ് കമ്പ്യൂട്ടറുമായി കണക്0് ല്ലെ?യ്യുക

ല്ലെ�ന്ഡ്രൈ��വിൽ ആവ1്യമുള്ള =യലുകളുല്ലെണ്ടങ്കിൽ അവ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്ത് 

യകാAി ല്ലെ?യത്് സൂക്ഷിക്കുക.

3.  Startup Disk Creator തുറക്കുക. 

 (Applications > System Tools > Administration >  Startup Disk Creator)
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4.  ISO ല്ലെസലക്0് ല്ലെ?യ്യുക.

 Other... എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ല്ലെ?യ്ത് ISO ല്ലെസലക്0് ല്ലെ?യ്യുക. 

 (Desktop യലാ Downloads യലാ ISO ഉല്ലെണ്ടങ്കിൽ അത് ഓയട്ടാ ല്ലെസലക്0�് ആയിരിക്കും. 

ബൂട്ടബ്ള് ആയക്കണ്ട ISO ഇതല്ലെ�ങ്കിൽ  Other... ൽ ക്ലിക്ക് ല്ലെ?യ്ത് യഥാര്ത്ഥ ISO ല്ലെസലക്0് 

ല്ലെ?യ്യണം)

5.  Make Startup Disk എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ല്ലെ?യ്യുക

DVD യില് നിന്ന് ISO ഫയല് നിര്മ്മിക്കുന്ന വിധം

1.  OS DVD �ിവി�ി ഡ്രൈ��വിലി0ുക.

2.   ല്ലെ�സ്ക്യ0ാAിൽ �ിവി�ിയുല്ലെ0 ഐക്കണ് കാണുന്നുല്ലെണ്ടങ്കിൽ അതിൽ ഡ്രൈററ്്റ ക്ലിക്ക്

ല്ലെ?യ്ത് Copy Disk എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ല്ലെ?യ്യുക.

4.  Create Image എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ല്ലെ?യ്യുക. ഇയAാള് യOാമിൽ ഈ �ിവി�ിയുല്ലെ0 ISO

നിര്മ്മിക്കല്ലെA0ും. (Create Image  എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ല്ലെ?യ്യുന്നതിനു മുമ്്പ  Properties  ൽ

ക്ലിക്ക് ല്ലെ?യ്താൽ ISO നിര്മ്മിക്കല്ലെA0ുന്ന സ്ഥലം മാറ്റാന് സാധിക്കും)

(ന്റെഡസ്റേക്ടാപ്പിൽ ഡിവിഡിയുന്റെട ഐക്കണ് കാണുന്നിന്റെല്ലങ്കിൽ 

Applications > Sound & Video > Brasero Disc Burner > 
Disc copy എന്ന ക്രമം ഉപറേയാഗിക്കാം.)

3.  Select a disc to write to എന്നതിനു താല്ലെPയുള്ള 

യബാക്സിൽ ക്ലിക്്ക ല്ലെ?യ്ത് Image File എന്നത് 
ല്ലെസലക്0് ല്ലെ?യ്യുക
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അനുബന്ധം 3

Disks (Pen drive, SD Card, External HDD, etc.,) ഫഫോര്മോറ്റ് പെ�യ്യോന്

Pen drive, SD Card, External HDD മുതലായവ റേpാര്മാറ്റ് ന്റെ2യ്യാന് Gnome-disks, Gparted

എന്നിവ ഉപറേയാഗിക്കാം. ഇവയിൽ gnome-disks ന്റെ� ഉപറേയാഗമാണ് ആദ്യം വിവരിക്കുന്നത്.

Applications > Accessories > Disks  എന്ന ക്രമത്തിറേലാ  Applications > System Tools >

Preferences > Disks എന്ന ക്രമത്തിറേലാ ഇത് തു�ക്കാവുന്നതാണ്.

ഇടതു sidebar ൽനിന്നും റേpാര്മാറ്റ് ന്റെ2റേയ്യണ്ട ലൈAവ് ന്റെസലക്ട് ന്റെ2യ്യുക.

Volumes  എന്നതിനു താന്റെ� കാണുന്ന                      ടൂളുകളാണ്  disk ന്റെന ലൈകകാര്യം
ന്റെ2യ്യാനായി ഉപറേയാഗിക്കുന്നത്. ഇവയുന്റെട ഉപറേയാഗം താന്റെ� 2ിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

പാര്ട്ടീഷ്യനുകള്  unmount  ന്റെ2യ്തതിനു  റേZഷം  മാത്രറേമ  ഡിലീറ്റ്,  റേpാര്മാറ്റ്  തുട[ിയ  പ്രവര്

ത്തന[ള് ന്റെ2യ്യാവൂ.

ഉദാ. ഒരു ന്റെപന്ലൈAവ്, FAT pയൽ സിസ്റ്റം ആയി റേpാര്മാറ്റ് ന്റെ2യ്യുന്നതിന്

1. ന്റെപന്ലൈAവ് കമ്പ്യൂട്ടറുമായി കണക്ട് ന്റെ2യ്യുക
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2.  Disks തു�ക്കുക

3. ന്റെപന്ലൈAവ് ന്റെസലക്ട് ന്റെ2യ്യുക

4. Volumes  എന്നതിനു താന്റെ�                       എന്ന രീതിയിലാണു കാണുന്നന്റെതങ്കിൽ

2തുരത്തിൽ ക്ലിക്ക് ന്റെ2യ്ത് ന്റെപന്ലൈAവ് അണ്മൗണ്ട് ന്റെ2യ്യുക. 

5.  അവിന്റെടതന്റെന്നയുള്ള         എന്ന ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ന്റെ2യ്ത് Format ൽ ക്ലിക്ക് ന്റെ2യ്യുക

6.  ഇറേപ്പാള് ലഭിക്കുന്ന സ്ക്രീനിൽ Volume Name എന്ന ഭാഗത്ത് ലൈAവിന് ഒരു റേപരും Type

എന്ന ഭാഗത്ത് ആവZ്യമായ റേpാര്മാറ്റും  (  സാധാരണ ആവZ്യ[ള്ന്റെക്കല്ലാം  FAT (For use with

all systems and devices (FAT) ആണ് നല്ലത്.) ന്റെസലക്ട് ന്റെ2യ്ത് Next ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ന്റെ2യ്യുക

7. തുടര്ന്നി ലഭിക്കുന്ന സ്ക്രീനിൽ Format ൽ ക്ലിക്ക് ന്റെ2യ്യുക

Volumes  എന്നതിനു താന്റെ� കാണുന്ന                      ടൂളുകള് ഉപറേയാഗിച്ച് പാര്ട്ടീഷ്യന്

ന്റെ2യ്യാറേനാ  റേpാര്മാറ്റ്  ന്റെ2യ്യാറേനാ  സാധിക്കുന്നിന്റെല്ലങ്കിൽ മുകളിൽ  (2ിത്രത്തിൽ  64  GB  Drive)

കാണുന്ന  

Format  Disk  ഉപറേയാഗിച്ച്  റേpാര്മാറ്റ്  ന്റെ2യ്യുക.  (ഇവിന്റെട  ലൈAവ്  മുഴുവനായും  റേpാര്മാറ്റ്
ന്റെ2യ്യന്റെപ്പടും).

കമ്പ്യൂട്ട�ിന്റെല  internal Hard disk റേpാര്മാറ്റ് ന്റെ2യ്യുന്നതിനും പാര്ട്ടീഷ്യന് ന്റെ2യ്യുന്നതിനും Live Session 

ഉപറേയാഗിക്കുക. (OS DVD ൽനിറേന്നാ Bootable Pendrive ൽനിറേന്നാ Live ആയി ബൂട്ട് ന്റെ2യ്തതിനു 

റേZഷം)  ഇ[ന്റെന ന്റെ2യ്യാന് Gparted ഉപറേയാഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
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Gparted

Applications > System Tools >  Gparted 

ലൈലവ് ന്റെസഷന് ഉപറേയാഗിച്ച് മാത്രറേമ  (ബൂട്ടബ്ള് ന്റെപന്ലൈAവ് ഉപറേയാഗിച്ച് ബൂട്ട് ന്റെ2യ്ത്  Try

Ubuntu ന്റെസലക്ട് ന്റെ2യ്യുക)  Internal Hard disk റേpാര്മാറ്റ് ന്റെ2യ്യാവു.

ലൈലവ് ന്റെസഷനിൽ ഓപ്പറേ�റ്റിങ്  സിസ്റ്റം ഇന്സ്റ്റാള് ന്റെ2യ്യുറേമ്പാള് കമ്പ്യൂട്ട�ിന്റെല ഹാര്ഡ് ഡിസ്ക്
നമുക്കാവZ്യമുള്ള രീതിയിൽ റേpാര്മാറ്റ് ന്റെ2യ്യാന്  Gparted ഉപറേയാഗിക്കാം. 

GPT  പാര്ട്ടീഷ്യന് റേടബ്ള് ഉള്ള ഹാര്ഡ് ഡിസ്കിന്റെന  MBR (MSDOS)  ആക്കാനും  MBR  ന്റെന  GPT

ആക്കാനും Gparted ഉപറേയാഗിക്കാം. 

Gparted ഉപലേയാഗിക്കുലേEാള് ശ്രദ്ധിലേക്കണ്ട കാര"ങ്ങള്

• Gparted  ഉപറേയാഗിച്ച്  Internal Hard disk  പാര്ട്ടീഷ്യന് ന്റെ2യ്യലും റേpാര്മാറ്റ്  ന്റെ2യ്യലും

Ubuntu Live Session ൽ നിന്നുന്റെകാണ്ടായിരിക്കണം.Hard disk  ന്റെന ഓപ്പറേ�റ്റിങ് സിസ്റ്റം
ഉപറേയാഗിക്കുന്നില്ല എന്നു�പ്പുവരുത്തുക.

• Swap  പാര്ട്ടീഷ്യനുള്ള ഹാര്ഡ്  ഡിസ്കാന്റെണങ്കിൽ അതിന്റെന  OS  ഉപറേയാഗിക്കുന്നുണ്ടാകും.

ഇ[ന്റെന  ഉപറേയാഗിച്ചുന്റെകാണ്ടിരിക്കുന്ന  പാര്ട്ടീഷ്യനുമുകളിൽ  ഒരു  താറേക്കാൽ  2ിഹ്നം
കാണാം.  അതിൽ  right click  ന്റെ2യ്ത്  swapoff  അന്റെല്ലങ്കിൽ  unmount  എന്നതിൽ ക്ലിക്ക്

ന്റെ2യ്താൽ ആ പാര്ട്ടീഷ്യന്റെന  unmount  ന്റെ2യ്യാം.  അതിനുറേZഷം മാത്രം ഹാര്ഡ് ഡിസ്കിൽ
ആവZ്യമായ മാറ്റ[ള് വരുത്തുക.  (Right click  ന്റെ2റേയ്താ,  Partition  എന്ന ന്റെമനു വ�ിറേയാ
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Format, Delete മുതലായ പ്രവര്ത്തന[ള്  മാര്ക്ക് ന്റെ2യ്യാം. 

മുകളിൽ ന്റെമനുബാ�ിനു താന്റെ�യുള്ള Apply ബട്ടണ്         ക്ലിക്ക് ന്റെ2യ്യുറേമ്പാ�ാണ് പ്രവര്ത്തനം
പൂര്ത്തിയാവുന്നത്.   

GPT റെയ MBR (MSDOS) ആക്കുന്ന വിധം

(ഇ[ന്റെന ന്റെ2യ്യുറേമ്പാള് ഹാര്ഡ് ഡിസ്കിൽ നിലവിലുള്ള മുഴുവന് വിവര[ളും നഷ്ടന്റെപ്പടും)

• Gparted തു�ന്ന് മാറ്റം വരുറേത്തണ്ട ഹാര്ഡ് ഡിസ്ക് ന്റെസലക്ട് ന്റെ2യ്യുക.

• Device ന്റെമനുവിൽനിന്ന് Create Partition Table ക്ലിക്ക് ന്റെ2യ്യുക

• തുടര്ന്നുവരുന്ന സ്ക്രീനിൽ Select new partition table type എന്നതിനു റേനന്റെര msdos

ന്റെസലക്ട് ന്റെ2യ്ത് Apply ക്ലിക്ക് ന്റെ2യ്യുക

(MBR ന്റെന GPT ആക്കാന് msdos എന്നതിനു പകരം gpt ന്റെസലക്ട് ന്റെ2യ്യുക)
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അനുബന്ധം 4

fixparts ഉ�ഫയോഗിക്കുന്ന വിധം

�ാര്ട്ടീഷ്യന് യ0ബ്ളുകളിൽ കാണുന്ന ?ില തകരാറുകള് �രിOരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു
യസാ=്റ്റ് ല്ലെവയറാണ്  fixparts.  കമാ9 ്  ഡ്രൈലനിൽ  മാ�തം  ��വര്ത്തിക്കുന്ന
യസാ=്റ്റ് ല്ലെവയറാണിത്. 

ഗ്നു-ലിനക്സ്  (ഉബുണ്ടു)  ഇന്സ്റ്റയലഷന്  സമയത്്ത  ഇന്സ്റ്റാളര്  യസാ=്റ്റ് ല്ലെവയറിന്
Oാര്�് �ിസ്കിൽ നിലവിലുള്ള �ാര്ട്ടീഷ്യനുകല്ലെള തിരിച്ചറിയാല്ലെത വരുയമ്പാള് Oാര്
�് �ിസ്ക് മുPുവനും �=ീസ്ല്ലെ�യ്സ് ആയി ��ദര്1ിAിക്കല്ലെA0ും. 

ഇത്തരം സാO?ര്യങ്ങളിൽ അവില്ലെ0 ല്ലെവച്ച് ഇന്സ്റ്റയലഷന് Quit ല്ലെ?യ്യണം.

Disks  എന്ന യസാ=്റ്റ് ല്ലെവയര്  (Applications > Accessories  > Disks)  തുറന്ന്  Oാര്�്
�ിസക്്  �ിഡ്രൈവസ്  ഏല്ലെതന്ന്  യനാട്ട്  ല്ലെ?യ്യുക  (സാധാരണ  ഇത്  /dev/sda
ആയിരിക്കും). 

Disks യക്ലാസ് ല്ലെ?യ്യുക

ല്ലെ0ര്മിനൽ (Applications > Accessories > Terminal) തുറന്ന് 

sudo fixparts /dev/sda  

എന്ന  കമാ9 ്  നൽകുക.  (Oാര്�ിസക്്  /dev/sdb  ആല്ലെണങ്കിൽ  അതിനനുസരിച്ച്
കമാ9ിൽ മാറ്റം വരുത്തണം).

ഇയAാള്  ?ുവല്ലെ0  കാണുന്ന  രീതിയിൽ  ഉള്ള  സയV1ങ്ങള്  ല്ലെ0ര്മിനലിൽ
��ത്യക്ഷല്ലെA0ും. 

GPT Signatures detected on the disk...............

Do you want to delete them.......(Y/N)

ഇവില്ലെ0 Y എന്ന കീ അമര്ത്തുക

തു0ര്ന്നു സOായത്തിനായി ? കീ അമര്ത്താന് ആവ1്യല്ലെA0ുന്നു. 

 ? കീ അമര്ത്തുയമ്പാള് വിവധ കീകളും അവയുല്ലെ0 ഉ�യയാഗവും ��ദര്1ിAിക്കല്ലെA0ും. 

ഇവില്ലെ0 നാം അമര്യത്തണ്ടത്  w എന്ന കീ ആണ്.
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W അമര്ത്തുയമ്പാള് ഒരു confirmation യ?ാദ്യം ��ത്യക്ഷല്ലെA0ും. ഇതിനും Y എന്ന കീ 

അമര്ത്തുക.
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അനുബന്ധം 5

Hard Disk പെന അറിയോന്
ഓAയററ്റിങ്  സിസ്റ്റം  ഇന്സ്റ്റാള്  ല്ലെ?യ്യുന്നതിനു  മുമ്്പ  കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള  Oാര്�്

�ിസ്കില്ലെ9 നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ അറിയുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അതിന് Disks എന്ന

യസാ=്റ്റ് ല്ലെവയര് ഉ�യയാഗിക്കാം. (Applications > System Tools > Preferences > Disks)

നിലവിലുള്ള  �ാര്ട്ടീഷ്യനുകല്ലെള  Resize  ല്ലെ?യ്യുയമ്പാPും  �ുതിയ  �ാര്ട്ടീഷ്യനുകള്  നിര്

മ്മിക്കുയമ്പാPും  Oാര്�് �ിസ്കില്ലെ9 �ാര്ട്ടീഷ്യന് യലഔട്ട്  (MBR,  GPT)  ഏതാല്ലെണന്ന്

അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. 

MBR ഉം GPT യും

കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ  ഉ�യയാഗിക്കുന്ന  സംഭരയണാ�കരണങ്ങളുല്ലെ0  (Hard  disk,  SSD

മുതലായവ) �ാര്ട്ടീഷ്യന് യ0ബ്ളുകള്ക്ക് യവണ്ടി ഉ�യയാഗിക്കുന്ന രണ്്ട ഘ0ന (layout

or structure) കളാണ് MBR ഉം GPT യും.

MBR എന്നത് Master Boot Record 9 ?ുരുക്കവും GPT എന്നത് GUID Partition Table

എന്നതില്ലെ9  ?ുരുക്കവുമാണ്.  അ0ുത്ത കാലം  വല്ലെര  MBR  ആയിരുന്നു  �ാര്ട്ടീഷ്യന്

യ0ബിളിനായി ഉ�യയാഗിച്ചിരുന്നത്. GPT �ുതിയ �ാര്ട്ടീഷ്യനിങ് സയങ്കതമാണ്. BIOS നു

�കരമായി തയാറാക്കിയ UEFI യുല്ലെ0 ഭാഗമായി രൂ�ംല്ലെകാണ്ടതാണ് GPT.

MBR ഉം GPT യും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ"ത"ാസങ്ങള്

MBR GPT

രണ്്ട TB യിൽ കൂ0ുതലുള്ള 
�ിസ്കുകളുല്ലെ0 �ാര്ട്ടീഷ്യനിങ്ങിന് MBR 
അനുയയാജ്യമ�.

GPT വലിയ അളവുള്ള �ിസക്ുകളിലും 
ഉ�യയാഗിക്കാം (8 ZiB ≈ 9440000000 TB)

നാല് ഡ്രൈ��മറി �ാര്ട്ടീഷ്യനുകള് മാ�തയമ 
നിര്മ്മിക്കാന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ

എ�ത ഡ്രൈ��മറി �ാര്ട്ടീഷ്യനുകള് 
യവണല്ലെമങ്കിലും നിര്മ്മിക്കാം

ഓAയററ്റിങ് സിസ്റ്റത്തില്ലെ9 ബൂട്ട് യലാ�ര് 
�ിസ്കില്ലെ9 തു0ക്കത്തിലുള്ള 
ല്ലെസക്0റിലാണ് സ്ഥിതി ല്ലെ?യ്യുന്നത്

ഓAയററ്റിങ് സിസ്റ്റത്തില്ലെ9 ബൂട്ട് യലാ�ര് 
�ിസ്കില്ലെ9 ��യത്യക �ാര്
ട്ടീഷ്യനുകളിയലക്കാണ് ഇന്സ്റ്റാള് 
ല്ലെ?യ്യുന്നത.്

Applications  >  System  Tools  >  Preferences  >  Disks  അല്ലെ�ങ്കിൽ  Applications  >

Accessories > Disks എന്ന �കമത്തിൽ Disks  തുറക്കാം.

അ0ുത്ത യ�ജിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള സ്�കീന് യഷാട്ടുകള് �1ദ്ധിക്കുക. ആദ്യയത്തത് MBR

ഉം രണ്ടാമയത്തത് GPT യും ആണ്.
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�$ദ്ധിഫക്കണ്ട കോര്യങ്ങള്

1. �ാര്ട്ടീഷ്യനിങ്  MBR  ആയിട്ടുള്ള  ഒരു  Oാര്�്  �ിസ്കിൽ  നാല്  ഡ്രൈ��മറി  �ാര്

ട്ടീഷ്യനുകളാണുള്ളല്ലെതങ്കിൽ  (sda1,  sda2,  sda3,  sda4),  അതിൽ  ഒരു  �ാര്ട്ടീഷ്യന്

�ിലീറ്റ്  ല്ലെ?യ്താൽ മാ�തയമ  free space  ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.  ഇതിനായി,  നിലവിലുള്ള

ഓAയററ്റിങ്  സിസ്റ്റവുമായി  ബന്ധല്ലെAട്ട  =യലുകള്  ഇ�ാത്ത  ഒരു  �ാര്ട്ടീഷ്യനാണ്

�ിലീറ്റ്  ല്ലെ?യയ്യണ്ടത്.  �ാര്ട്ടീഷ്യനുകള്  തുറന്ന്  അതിനുള്ളില്ലെല  =യലുകള്
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കാണുന്നതിന്,  ആ  �ാര്ട്ടീഷ്യന്  ല്ലെസലക്0്  ല്ലെ?യ്ത്     ബട്ടണിൽ  ക്ലിക്ക്  ല്ലെ?യ്യുക.

ഇയAാള് ഈ ഐക്കണ് ?തുരാകൃതിയിലായി മാറുകയും താല്ലെP Contents എന്നതിനു

യനല്ലെര ഈ �ാര്ട്ടീഷ്യന് മൗണ്്ട ല്ലെ?യ്തിരിക്കുന്ന path സൂ?ിAിക്കുന്ന ഒരു ?ുവന്ന വരി

��ത്യക്ഷല്ലെA0ുകയും  ല്ലെ?യ്യും.  ഈ  വരിയിൽ  ക്ലിക്ക്  ല്ലെ?യ്ത്  �ാര്ട്ടീഷ്യന്  തുറന്ന്

യനാക്കാവുന്നതാണ്. ?ുവല്ലെ0യുള്ള ?ി�തം യനാക്കുക.

sda4 ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു �ാര്ട്ടീഷ്യനാല്ലെണങ്കിൽ, ഇന്സ്റ്റയലഷന് സമയത്്ത (ഇവില്ലെ0

ല്ലെവച്ച്  അ�),  ഇതാണ്  �ിലീറ്റ്  ല്ലെ?യയ്യണ്ടത്.   ഈ  �ാര്ട്ടീഷ്യനിൽ  ആവ1്യമുള്ള

=യലുകള് ഉല്ലെണ്ടങ്കിൽ അവ ഇതുയ�ാല്ലെല മല്ലെറ്റാരു �ാര്ട്ടീഷ്യന് തുറന്ന് അതിയലക്ക്

ഇവില്ലെ0 ല്ലെവച്ച് യകാAി ല്ലെ?യ്യാം.

2. �ാര്ട്ടീഷ്യനിങ്  MBR ആയിട്ടുള്ള  ഒരു  Oാര്�്  �ിസ്കിൽ  നാലിൽ  കൂ0ുതൽ

ഡ്രൈ��മറി  �ാര്ട്ടീഷ്യനുകള്  കാണുന്നുല്ലെണ്ടങ്കിൽ  (sda1,  sda2,  sda3,  sda4,
sda5, ...),  ഇതിൽ  ഈ അവസ്ഥയിൽ ലിനക്സ് ഇന്സ്റ്റാള് ല്ലെ?യ്താൽ അത് ബൂട്ട്

ആവുകയി�.  അതില്ലെല  മറ്റ്  ഓ.എസും  =യലുകളും  നഷ0്ല്ലെA0ാനും

സാധ്യതയയല്ലെറയാണ്. കാരണം MBR Oാര്�് �ിസക്ിൽ നാലിൽ കൂ0ുതൽ ഡ്രൈ��മറി

�ാര്ട്ടീഷ്യനുകള്  1രിയായ  രീതിയിൽ  നിലനിൽക്കുകയി�.  ഇങ്ങല്ലെനയുള്ള

�ിസക്ുകളിൽ ആവ1്യമുള്ള =യലുകളുല്ലെണ്ടങ്കിൽ അവ യകാAി ല്ലെ?യ്ത് ല്ലെവച്ചതിനു

യ1ഷം മാ�തയമ ലിനക്സ് ഇന്സ്റ്റയലഷന് �1മിക്കാവൂ. 3-ൽ കൂ0ുതലുള്ള എ�ാ �ാര്

ട്ടീഷ്യനുകളും  �ിലീറ്റ്  ല്ലെ?യ്ത്  ലിനക്സിന്  യവണ്ടി  �ുതിയ  യലാജിക്കൽ  �ാര്

ട്ടീഷ്യനുകള് നിര്മ്മിയക്കണ്ടി വരും.
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UEFI

PC  BIOS  നു  �കരമായി  �ുതിയ  കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ  (ല്ലെ�സ്ക് യ0ാAുകളിലും
ലാ�് യ0ാAുകളിലും) വന്ന  �ുതിയ firmware interface ആണ് UEFI (Unified Extensible
Firmware  Interface).  ഇത്തരം കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ  UEFI  ക്ക് �ുറയമ �Pയ  BIOS  ഇ9ര്
യ=സ് CSM (Compatibility Support Module) എന്ന യ�രിയലാ Legacy എന്ന യ�രിയലാ
ലഭ്യമാണ്.
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