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 -  (KITE GNU Linux ഉബുണ്ടു) ഇൻസ്റ്റാൾ ചെ�യ്യുന്ന വിധം

ഇതിനാവശ്യമായ  Ubuntu ലഭിക്കുന്നതിന്

കേ�രളത്തിലെ�  സ്�ൂളു�ളിലെ�  ആവശ്യത്തിനായി,   18.04  Ubuntu അടിസ്ഥാനമാക്കി,
തയാറാക്കിയ   KITE OS ലെ"  iso ഫയൽ ചുവലെട നൽ�ിയ �ിങ്കിൽനിന്നും ഡൗൺകേ�ാഡ് ലെചയ്യാം.
(4  GB വ�ുപ്പമുള്ള ഫയ�ാണിത്)

:// . . . / / / _ _ - _18041-64 .https kite kerala gov in KITE downloads IT School GNU Linux bit iso

ഈ വ�ിയ ഫയൽ ഡൗൺകേ�ാഡ് ലെചയ്യാൻ പ്ര:യാസമുലെ;ങ്കിൽ 2.5  GB വ�ുപ്പമുള്ള മലെ>ാരു iso
ഫയൽ  ചുവലെട  �ാണുന്ന  �ിങ്കിൽനിന്നും  ഡൗൺകേ�ാഡ്  ലെചയ്യാം.  (സ്�ൂളു�ളിലെ�  ഐ.ടി
:ഠനത്തിന്  ആവശ്യമായ  എല്ലാ  കേസാഫ്>് ലെവയറു�ളും  ഇലെല്ലങ്കി�ും,  സാധാരണ
ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ കേസാഫ്>് ലെവയറു�ളും ഇതിൽ ഉൾലെപ്പടുത്തിയിട്ടു;്.)

:// . . . / / / _ - _ _2020.https kite kerala gov in KITE downloads KITE GNU Linux Lite iso

ഇതും  ഡൗൺകേ�ാഡ്  ലെചയ്യാൻ  സാധിക്കുന്നിലെല്ലങ്കിൽ  നിങ്ങളുലെട  ലെതാട്ടടുത്തുള്ള
സർക്കാർ/എയിഡഡ്  സ്�ൂളിലെ� ഐ.ടി  കേ�ാർഡികേന>ലെറ സമീ:ിക്കു�.  ഒരു  ലെ:ൻഡ്രൈപ്രഡകേവാ

  Blank DVD കേയാ നൽ�ിയാൽ   ITSchool Ubuntu നിങ്ങൾക്്ക അവിലെടനിന്നും �ഭിക്കും.

ഡൗൺലലാഡ് ചെ�യ്ത  iso ഫയൽ ഉപലയാഗിച്്ച ബൂട്്ട ഡിസ്ക് തയാറാക്കാം

ബൂട്ട് ഡിസ്�്  DVD യികേ�ാ ലെ:ൻഡ്രൈപ്രഡവികേ�ാ തയാറാക്കാം. ലെ:ൻഡ്രൈപ്രഡവിൽ ആണ് സൗ�ര്യം. 

ലെ:ൻഡ്രൈപ്രഡവിലെന ബൂട്ട്  ഡിസ്�്  ആക്കി മാ>ുന്നതിന്  നി�വിൽ ഉബു;ു  ഉള്ള ഒരു  �മ്പ്യൂട്ടർ
ഉ:കേയാഗിക്കാം.

ഉബു;ു ഉള്ള �മ്പ്യൂട്ടർ �ഭ്യമലെല്ലങ്കിൽ  windows ൽ  Etcher എന്ന കേസാഫ്>് ലെവയർ ഉ:കേയാഗിച്ചും
ലെ:ൻഡ്രൈപ്രഡവിലെന  ബൂട്ട്  ഡിസ്�്  ആക്കാം.  വിൻകേഡാസികേ�ക്കുള്ള   Etcher ചുവലെടയുള്ള
�ിങ്കിൽനിന്നും ഡൗൺകേ�ാഡ് ലെചയ്യാം. (ഇത് ഒരു സ്വതപ്രS കേസാഫ്>് ലെവയറാണ്.)

:// . / - / / / / 1.5.80/ - -1.5.80.https github com balena io etcher releases download v balenaEtcher Portable exe

ബൂട്ട്  ഡിസ്�്   തയാറാക്കുന്നതിന് ഉ:കേയാഗിക്കുന്ന ലെ:ൻഡ്രൈപ്രഡവിൽ നി�വിൽ ആവശ്യമുള്ള
ഫയ�ു�ൾ വല്ലതും  ഉലെ;ങ്കിൽ അവ മലെ>വിലെടലെയങ്കി�ും  കേ�ാപ്പി  ലെചയ്ത്  ലെവച്ചതിനു കേശഷം
മാപ്രതം ഈ പ്ര:വർത്തനം തുടങ്ങിയാൽ മതി.

ഉബുണ്ടുവിൽ ബൂട്ട് ഡിസ്ക് തയാറാക്കുന്ന വിധം

   Startup Disk Creator തുറക്കു�  (  >    >   Applications System Tools Administration എന്ന
ലെമനുവി�ാണ് ഇത് ഉള്ളത്).

https://kite.kerala.gov.in/KITE/downloads/IT_School_GNU-Linux_18041-64bit.iso
https://github.com/balena-io/etcher/releases/download/v1.5.80/balenaEtcher-Portable-1.5.80.exe
https://kite.kerala.gov.in/KITE/downloads/KITE_GNU-Linux_Lite_2020.iso
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   Source disk image എന്ന
ഭാഗത്്ത  iso ഫയൽ
തിരലെVടുക്കു� (  Desktop

കേ�ാ  Downloads കേ�ാ ആണ് 
 iso ഫയൽ ഉള്ളലെതങ്കിൽ അത്

ഇവിലെട വന്നിട്ടു;ാ�ും).

 Device എന്ന ഭാഗത്്ത നാം
�ണക്്ട ലെചയ്തുലെവച്ച
ലെ:ൻഡ്രൈപ്രഡവ് �ാണാം.

   Make Startup Disk ൽ ക്ലിക്്ക
ലെചയ്യു�

ലെ:ൻഡ്രൈപ്രഡവിൽ നി�വി�ുള്ള
വിവരങ്ങൾ നഷ്ടലെപ്പടുലെമന്ന
മുന്നറിയിപ്പ് �ാണാം,

ആവശ്യമുള്ള
ഫയ�ു�ലെളാന്നുമില്ല എന്നുറപ്പു
വരുത്തി  Yes ൽ ക്ലിക്്ക ലെചയ്യു�

വിൻലഡാസിൽ ബൂട്ട് ഡിസ്ക് തയാറാക്കുന്ന വിധം

വിൻകേഡാസികേ�ക്കുള്ള   Etcher ചുവലെടയുള്ള �ിങ്കിൽനിന്നും ഡൗൺകേ�ാഡ് ലെചയ്യു�. (ഇത് ഒരു
സ്വതപ്രS കേസാഫ്>് ലെവയറാണ്.)

:// . / - / / / / 1.5.80/ - -1.5.80.https github com balena io etcher releases download v balenaEtcher Portable exe

ഡൗൺകേ�ാഡ് ലെചയ്ത ഫയൽ തുറക്കു�.

         ഐക്കണിൽ ക്ലിക്്ക ലെചയ്ത്  iso ഫയൽ തിരലെVടുത്്ത  Flash ൽ ക്ലിക്്ക ലെചയ്യു�.

https://github.com/balena-io/etcher/releases/download/v1.5.80/balenaEtcher-Portable-1.5.80.exe
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ഉബുണ്ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെ�യ്യുന്നതിചെ. വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ

നി�വി�ുള്ള വിവരങ്ങളൾ നഷ്ടലെപ്പടാലെത മലെ>ാരു ഓപ്പകേറ>ിങ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ലെചയ്യുന്നത്
എല്ലായക്േപ്പാഴും  വിജയിക്കണലെമന്നില്ല.  അതുലെ�ാ;്  ആവശ്യമായ  വിവരങ്ങലെളല്ലാം  കേ�ാപ്പി
ലെചയ്ത് സൂക്ഷിച്ചതിനു കേശഷം മാപ്രതകേമ ഇൻസ്റ്റകേ�ഷൻ തുടങ്ങാവൂ.

ബൂട്ട് ഓർഡർ ക്രകമീകരിക്കാം

ലെ:ൻഡ്രൈപ്രഡവിൽനിന്ന് �മ്പ്യൂട്ടർ ബൂട്ടിങ് തുടങ്ങണലെമങ്കിൽ, ഒന്നാമലെത്ത ബൂട്ട് ഡിഡ്രൈവസായി 
ഇതിലെന നിശ്ചയികേക്ക;തു;്. ഇതിന് നിങ്ങൾ ഉ:കേയാഗിക്കുന്ന �മ്പ്യൂട്ടറിലെ" ബൂട്ട് ലെമനു 
ഓ:്ഷൻ �ഭിക്കുന്നതിന് അമർകേത്ത; �ീ ഏതാണ് എന്ന് അറിVിരികേക്ക;തു;്. :� 
�മ്പ്യൂട്ടറു�ളി�ും ഇത് വ്യത്യസ്ത �ീ�ളി�ായിരിക്കും പ്ര�മീ�രിച്ചിട്ടു;ാവു�. സാധാരണയായി 
�ാ:് കേടാപ്പു�ളിൽ ഉ:കേയാഗത്തി�ുള്ള ബൂട്ട് ലെമനു ഓ:്ഷൻ �ീ�ൾ ചുവലെട ലെ�ാടുക്കുന്നു. 

എല്ലാ കേമാഡ�ു�ളി�ും ഇതുതലെന്നയാവണലെമന്നില്ല. 

ചി� �മ്പ്യൂട്ടറു�ളിൽ �മ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ലെചയ്ത ഉടലെന   Boot Option

(  ) Boot order �ീയും  ( ) Setup BIOS �ീയും സപ്്ര�ീനിൽ അല്പ 
സമയകേത്തക്ക് പ്ര:ദർശിപ്പിക്കാറു;.് ഇവിലെട നിന്ന് അത് �ലെ;ത്താം.

ഇങ്ങലെനയും �ഭിക്കുന്നിലെല്ലങ്കിൽ �ാ:് കേടാപ്പിലെ" കേ:രും കേമാഡ�ും 
നൽ�ി ഇ"ർലെന>ിൽ    boot option key എന്ന് ലെസർച്ച് ലെചയ്ത് 
ശരിയായ �ീ �ലെ;ത്തു�. 

:ഴയ ലെഡസ്� ക്േടാപ്്പ �മ്പ്യൂട്ടറു�ളിൽ ഇത്തരം ഒരു   boot option �ീ 
പ്ര�മീ�രിച്ചിട്ടു;ാവില്ല. ഇത്തരം �മ്പ്യൂട്ടറു�ളിൽ  USB ഡ്രൈപ്രഡവിൽ നിന്ന് 
ബൂട്ട് ലെചയ്യുന്ന വിധം ഈ കേഡാ�്യുലെമ"ിലെ" അവസാനത്തിൽ  BIOS ൽ

  Boot Priority പ്ര�മീ�രിക്കുന്ന വിധം എന്ന ഭാഗത്്ത നൽ�ിയിട്ടു;്.

ബൂട്ട് ഡിസ്കിൽനിന്നും ബൂട്ട് ചെ�യ്യാം

ലെ:ൻഡ്രൈപ്രഡവ് �മ്പ്യൂട്ടറിൽ �ണക്്ട ലെചയ്തതിനു കേശഷം �മ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ലെചയ്യു�. ബൂട്ട് ലെമനു 
ഓ:്ഷൻ �ീ അമർത്തു�. ഇകേപ്പാൾ �ഭിക്കുന്ന സ്പ്ര�ീനിൽ നിങ്ങളുലെട ലെ:ൻഡ്രൈപ്രഡവിലെ" കേ:കേരാ 

  ,   USB Hard Disk USB Drive എന്ന രീതിയികേ�ാ  USB ഡ്രൈപ്രഡവിലെന സൂചിപ്പിക്കുന്ന വരി�ൾ 
അവിലെട �ാണാം.  

 HP �ാ:്കേടാപ്പിൽ 9 F �ീ
അമർത്തിയകേപ്പാൾ �ഭിച്ച സപ്്ര�ീനാണ്
ചിപ്രതത്തിൽ �ാണുന്നത് (ഇതിൽ �ണക്ട്
ലെചയ്തിരിക്കുന്ന ലെ:ൻഡ്രൈപ്രഡവ്  USB Hard

 –  Drive SanDisk എന്ന കേ:രിൽ �ാണാം. 
ഇത് ലെചയത്ിരിക്കുന്നു) 

ഇത് ലെസ�ക്്ട ലെചയ്ത്  Enter �ീ അമർത്തു�. 

ഇകേപ്പാൾ ലെ:ൻഡ്രൈപ്രഡവിൽനിന്നും ബൂട്ടിങ് ആരംഭിക്കും. ബൂട്ടിങ് ര;് രീതിയിൽ വരാം. �റുത്ത 
സ്പ്ര�ീനി�ും നീ� സ്പ്ര�ീനി�ും. ചുവലെടയുള്ള ചിപ്രതങ്ങൾ പ്രശദ്ധിക്കു�.

ഇതിൽ ആദ്യകേത്തതിലെന (�റുത്ത സ്പ്ര�ീനി�ുള്ളത്)   UEFI Booting എന്നും ര;ാമകേത്തതിലെന 
  Legacy Booting എന്നും വിളിക്കാം. 

  Boot Option Key

Acer 12F

Asus  (  8)Esc or F

Dell 12F

HP , 9Esc F

Lenovo 12F

Sony 11 (  10)F or F

Toshiba 12F
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നിങ്ങളുലെട �മ്പ്യൂട്ടർ ഏതു രീതിയി�ാണ് ബൂട്ട് ലെചയ്തത് എന്ന പ്രശദ്ധിക്കു�.

 UEFI Booting

 Legacy Booting

നമ്മുലെട �ക്ഷ്യം   Install Ubuntu ആലെണങ്കി�ും ആദ്യം �ാണുന്ന     Try Ubuntu without installing

എന്നതു തലെന്ന ലെസ�ക്്ട ലെചയ്ത് ബൂട്ടിങ് തുടങ്ങിയാൽ മതി. 

�ുറച്്ച സമയത്തിനു കേശഷം :ൂർണ്ണമായു പ്ര:വർത്തിക്കാനാവുന്ന ഒരു ഉബു;ു ഓപ്പകേറ>ിങ് 
സിസ്റ്റം നമ്മുലെട മുന്നിൽ സജ്ജമാവുന്നു. 
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ഇതിന്   Live Session എന്നാണ് :റയു�. ലെ:ൻഡ്രൈപ്രഡവിൽ നിന്നാണ് ഇത് പ്ര:വർത്തിക്കുന്നത്.

നമ്മുലെട  �മ്പ്യൂട്ടറികേ�ക്ക്  ഇൻസ്റ്റാൾ  ലെചയ്യാലെത  തലെന്ന  ഇതിലെ�  എല്ലാ  കേസാഫ്>് ലെവയറു�ളും
പ്ര:വർത്തിപ്പിക്കാനാവും.  കേjാമിൽ കേസവ് ലെചയ്ത ഫയ�ു�ൾ   Live Session ഓഫ് ലെചയ്യുന്നതിനു മുമ്പ്
മലെ>ാരു  ലെ:ൻഡ്രൈപ്രഡവികേ�കേക്കാ  jാർഡ്  ഡിസ്�ികേ�കേക്കാ  കേ�ാപ്പി  ലെചയ്യണം.    Live Session ഓഫ്
ലെചയ്യുകേമ്പാൾ അതിൽ നാം ലെചയത് ഫയ�ു�ലെളല്ലാം നഷ്ടലെപ്പടും

ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പരിലശാധിക്കാം

ഇൻസ്റ്റകേ�ഷൻ തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് �മ്പ്യൂട്ടറിലെ� jാർഡ് ഡിസ്�ിലെ" നി�വി�ുള്ള അവസ്ഥ 
:രികേശാധിക്കണം. ഇതിനായി  (  >  > ) Disks Applications Accessories Disks എന്ന കേസാഫ്>് 
ലെവയർ ഉ:കേയാഗിക്കാം. ചിപ്രതം പ്രശദ്ധിക്കു�.

jാർഡ് ഡിസ്�ിലെ"
:ാർട്ടീഷ്യനിങ് ഏതു തരം ആണ്
എന്നാണ് നാം ഇവിലെട
പ്രശദ്ധികേക്ക;ത്. ചിപ്രതത്തിൽ
ചുവന്ന വരയുള്ള ഭാഗം
കേനാക്കു�. :ാർട്ടീഷ്യനിങ് 

   ( ) GUID Partition Table GPT

എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. 

ഈ �മ്പ്യൂട്ടറിൽ ബൂട്ടിങ്
ആരംഭിച്ചത്  Legacy

കേമാഡി�ാലെണങ്കിൽ (നീ�
സ്പ്ര�ീനിൽ) ഇൻസ്റ്റകേ�ഷനുമായി
മുകേന്നാട്ടു കേ:ാ�രുത്. �മ്പ്യൂട്ടർ 
ബൂട്ട് ലെചയ്യാലെത വകേന്നക്കാം.  ഇത്തരം സാjചര്യത്തിൽ (  Legacy കേമാഡിൽ ബൂട്ട് ലെചയ്യു�യും 
jാർഡ് ഡിസ്�് :ാർട്ടീഷ്യനിങ്    GUID Partition Table എന്ന് �ാണു�യും ലെചയ്താൽ) �മ്പ്യൂട്ടർ 
റീസ്റ്റാർട്ട് ലെചയ്ത്   Boot Options �ീ അമർത്തി,  USB Drive ലെനാപ്പം  UEFI എലെന്നഴുതിയ വരി 
ലെസ�ക്്ട ലെചയ്ത്  Enter �ീ അമർത്തു�. ഇകേപ്പാൾ  UEFI കേമാഡിൽ (�റുത്ത സ്പ്ര�ീനിൽ) ബൂട്ടിങ് 
തുടങ്ങും. ഇൻസ്റ്റകേ�ഷനുമായി മുകേന്നാട്ട് കേ:ാ�ാം.

ഇനി ചുവലെടയുള്ള ചിപ്രതം പ്രശദ്ധിക്കു�. ഇത് മലെ>ാരു �മ്പ്യൂട്ടറിലെ� jാർഡ് ഡിസ്�ാണ്.

ഇവിലെട :ാർട്ടീഷ്യനിങ് ആയി
   ( ) Master Boot Record MBR

ആണ് ഉള്ളത്. (ചുവന്ന വരയുള്ള
ഭാഗം പ്രശദ്ധിക്കു�)

ഇത്തരം �മ്പ്യൂട്ടറു�ളിൽ 
 Windows ഉലെ;ങ്കിൽ  Legacy

കേമാഡിൽ ബൂട്ട് ലെചയ്ത്
ഇൻസ്റ്റകേ�ഷൻ നടത്തുന്നതാണ്
നല്ലത്. 
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�മ്പ്യൂട്ടർ റീസ്റ്റാർട്ട് ലെചയ്ത്   Boot Options �ീ അമർത്തി  USB ഡ്രൈപ്രഡവിന് കേനലെര UEFI 
എചെന്നഴുതാത്ത വരി �ഭ്യമാകേണാ എന്ന് :രികേശാധിക്കു�. ലഭ്യമാചെ:ങ്കിൽ അത് ലെസ�ക്്ട 
ലെചയ്ത് ബൂട്ട് ലെചയ്യു�. ചുവലെടയുള്ള ചിപ്രതം പ്രശദ്ധിക്കു�. (എല്ലാ �മ്പ്യൂട്ടറി�ും ഇങ്ങലെന 
ആ�ണലെമന്നില്ല. ഇത്  HP �ാ:്കേടാപ്പിലെ"   Boot Options ലെമനുവാണ്)

ഇതിൽ    USB Hard Drive എന്ന് ര;് വരി�ളിൽ �ാണാം. ചുവന്ന അടിവരയുള്ള വരിയി�ും 
�റുപ്പ് :ശ്ചാത്ത�മുള്ള വരിയി�ും. ഇതിൽ ചുവന്ന അടിവരയുള്ള വരിയിൽ  UEFI

എലെന്നഴുതിയിട്ടു;്. ഇത് ലെസ�ക്്ട ലെചയ്താൽ  UEFI കേമാഡിൽ ബൂട്ട് ലെചയ്യും. �റുത്ത 
:ശ്ചാത്ത�മുള്ള    –  USB Hard Drive SanDisk ലെസ�ക്്ട ലെചയ്താൽ  Legacy കേമാഡിൽ ബൂട്ട് 
ലെചയ്യാം. 

(എല്ലാ �മ്പ്യൂട്ടറി�ും ഇത്തരത്തിൽ  Legacy കേമാഡ് �ഭ്യമാവണലെമന്നില്ല. അത്തരം 
�മ്പ്യൂട്ടറു�ളിൽ  BIOS ൽ  Boot കേമാഡ്  Legacy എകേനബ്ൾഡ് ആലെണന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയാൽ 
മതി.  BIOS ൽ   Boot Priority പ്ര�മീ�രിക്കുന്ന വിധം ഈ കേഡാ�്യുലെമ"ിലെ" അവസാന ഭാഗത്്ത 
നൽ�ിയിട്ടു;്)

:ഴയ ലെഡസ്� ്കേടാപ്പ് �മ്പ്യൂട്ടറു�ളിൽ   Boot options �ീ പ്ര�മീ�രിച്ചിട്ടു;ാവില്ല. ഇത്തരം 
�മ്പ്യൂട്ടറു�ളിൽ  BIOS പ്ര�മീ�രണത്തിനുള്ള �ീ (സാധാരണയായി ഇത്  Del �ീ അലെല്ലങ്കിൽ 2 F �ീ
ആയിരിക്കും) അമർത്തി  BIOS പ്ര�മീരണത്തിൽ പ്ര:കേവശിക്കു�.  BIOS ൽ   Boot Priority

പ്ര�മീ�രിക്കുന്ന വിധം ഈ കേഡാ�്യുലെമ"ിലെ" അവസാന ഭാഗത്്ത നൽ�ിയിട്ടു;്.

ഇൻസ്റ്റലലഷൻ തുടങ്ങാം

ലെഡസ്� ്കേടാപ്പിൽ �ാണുന്ന   Install Ubuntu എന്ന ഐക്കണിൽ ക്ലിക്്ക ലെചയ്ത്  Enter �ീ 
അമർത്തു�. 

ലെഡസ്� ്കേടാപ്പിൽ ഇത് �ാണുന്നിലെല്ലങ്കിൽ  >   > Applications System Tools

 Administration എന്ന ലെമനുവി�ുള്ള    Install Ubuntu ക്ലിക്്ക ലെചയ്യു�

�മ്പ്യൂട്ടറിൽ   internet connection ഉലെ;ങ്കിൽ അത്  Disconnect

ലെചയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. (ഇൻസ്റ്റകേ�ഷലെ" സമയം �ുറയ്ക്കുന്നതിനു 
കേവ;ിയാണിത്)
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ഇകേപ്പാൾ �ഭിക്കുന്ന
ജാ�ത്തിൽ  English ആണ്
ലെസ�� ്ഷൻ ഉള്ളത്.

ഇതിൽ മാ>ങ്ങലെളാന്നും
വരുകേത്ത;തില്ല.

 Continue ബട്ടൺ ക്ലിക്്ക
ലെചയ്യു�.

തുടർന്ന് �ഭിക്കുന്ന 
  Keyboard layout

തിരലെVടുക്കുന്ന
ജാ�ത്തി�ും മാ>ങ്ങലെളാന്നും
വരുകേത്ത;തില്ല. ഇകേപ്പാൾ
ലെസ�ക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള 

 ( ) English US തലെന്നയാണ്
കേവ;ത്.

 Continue ബട്ടൺ ക്ലിക്്ക
ലെചയ്യു�.

ഇ"ർലെന>് �ണക്്ട
ലെചയ്യുന്നതിനുള്ളതാണ് ഈ
ജാ��ം. 

ഇ"ർലെന>് �ണക്്ട
ലെചകേയ്യ;തില്ല. അതുലെ�ാ;്
 ’     I don t want to connect

എന്നതിൽ മാ>ലെമാന്നും
വരുകേത്ത;തില്ല.

 Continue ബട്ടൺ ക്ലിക്്ക
ലെചയ്യു�.

1

2

3
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ഈ ജാ��ത്തി�ും
മാ>ങ്ങലെളാന്നും
വരുകേത്ത;തില്ല.

  Normal Installation

തലെന്നയാണ് ആവശ്യമായത്.

 Continue ബട്ടൺ ക്ലിക്്ക
ലെചയ്യു�.

തുടർന്ന് �ഭിക്കുന്നത് വളലെര പ്ര:ധാനലെപ്പട്ട ഒരു ജാ��മാണ്. ഏതു രീതിയി�ാണ് ഉബു;ു 
ഇൻസ്റ്റാൾ ലെചകേയ്യ;ത് എന്ന് ഇവിലെടയാണ് നാം തീരുമാനിക്കുന്നത്.

 Windows ഉള്ള �മ്പ്യൂട്ടറു�ളിൽ (അത് ശരിയായ രീതിയി�ാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ലെചയത്ിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ) 

ഇവിലെട �ാണുന്നത് കേ:ാലെ�       Install Ubuntu alongside Windows Boot Manager എന്ന ഭാഗം 
�ാണാൻ സാധിക്കും.   Windows നി�നിർത്തണലെമങ്കിൽ ഈ ഭാഗം ലെസ�ക്്ട ലെചയ്യാം.  

jാർഡ് ഡിസ്�ിൽ നി�വി�ുള്ളലെതല്ലാം (  Windows ഉം മ>് ഫയ�ു�ളും) മായ്ച്്ച �ളV്  Ubuntu

മാപ്രതമായി ഇൻസ്റ്റാൾ ലെചയ്യാൻ      Erase disk and Install Ubuntu എന്ന ഭാഗം ലെസ�ക്്ട ലെചയ്യണം.

4

5
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ആവശ്യമായത് ലെസ�ക്്ട ലെചയ്ത്  Continue ബട്ടൺ ക്ലിക്്ക ലെചയ്യു�.

 Windows ഉള്ള �മ്പ്യൂട്ടറു�ളിൽ      Install Ubuntu alongside Windows എന്ന ഭാഗം �ാണാലെത വരാം.
     Erase disk and Install Ubuntu എന്ന ഭാഗം ലെസ�ക്ട് ലെചയ്താൽ   Windows ഉം jാർഡ് ഡിസ�്ിൽ

നി�വി�ുള്ള  എല്ലാ  ഫയ�ു�ളും  നഷ്ടലെപ്പടു�യും  ലെചയ്യും.  ഇത്തരം  സാjചര്യങ്ങളിൽ  ഫയ�ു�ൾ

നഷ്ടലെപ്പടാലെത jാർഡ് ഡിസ�്ിലെന മാന്വ�ായി :ാർട്ടീഷ്യൻ ലെചയ്യുന്നതിന്   Something else എന്ന

ഓ:്ഷനാണ് ലെസ�ക്ട് ലെചകേയ്യ;ത്.  ഇത് വളലെരകേയലെറ പ്രശദ്ധിച്ച് ലെചകേയ്യ; ഒരു പ്ര:വർത്തനമാണ്.  ഈ
കേഡാ�്യുലെമ"ിലെ" അവസാനത്തിൽ    Hard disk Partitioning എന്ന ഭാഗത്്ത ഇത് വിശദീ�രിച്ചിട്ടു;്. 

jാർഡ് ഡിസ്�ിൽ
ധാരാളം   Free Space

ഉലെ;ങ്കിൽ ഇവിലെട
�ാണുന്ന രിതിയി�ുള്ള
ഒരു ജാ��ം �ഭിക്കും.

jാർഡ് ഡിസ്�ിൽ
ഉബു;ുവിന് കേവ;
സ്ഥ�ം ഇവിലെട ലെവച്്ച
നമുക്്ക നിശ്ചയിക്കാം. 
ചിപ്രതം പ്രശദ്ധിക്കു�. മൗസ്
ഉ:കേയാഗിച്്ച പ്രഡാഗ്
ലെചയ്താണ്  size

മാകേ>;ത്. 

 Continue ബട്ടൺ ക്ലിക്്ക ലെചയ്യു�.

തുടർന്ന് jാർഡ് ഡിസ്�ിൽ മാ>ം വരുത്തുന്നത്  confirm ലെചയ്യുന്നതിനുള്ള ജാ��മാണ് 
വരുന്നത്.

 Continue ബട്ടൺ ക്ലിക്്ക ലെചയ്യു�.

തുടർന്ന്   time zone ലെസ>് ലെചയ്യുന്നതിനുള്ള ജാ��മാണ് വരുന്നത്.

5a

6
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ഇവിലെട നമ്മുലെട സമയ
കേമഘ� ലെസ>്
ലെചയ്യുന്നതിന്
ഭൂ:ടത്തിൽ ഇS്യയിൽ
ക്ലിക്്ക ലെചയ്യു�. 

 Continue ബട്ടൺ ക്ലിക്്ക
ലെചയ്യു�.

ഇകേപ്പാൾ വരുന്നത് 
 username ഉം  password

ഉം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള
ജാ��മാണ്. 

  Your name എന്നത്
വ�ിയ അക്ഷരത്തികേ�ാ
ലെചറിയ അക്ഷരത്തികേ�ാ
ഒ> വാക്കാകേയാ
ഒന്നി�ധി�ം
:ദങ്ങളാകേയാ നൽ�ാം. 
ഇതാണ്   Login Screen

ൽ പ്ര:ത്യക്ഷലെപ്പടുന്ന കേ:ര്.

 Your nameൽ നൽ�ുന്ന
ആദ്യലെത്ത  വാക്്ക  മാപ്രതം
ലെചറിയ അക്ഷരത്തിൽ    Pick a username എന്ന കേബാ�്സിൽ പ്ര:ത്യക്ഷലെപ്പടുന്നത് �ാണാം. (ഉദാ.

  Your name എന്ന കേബാ�്സിൽ   Mini Tom എന്നു നൽ�ിയാൽ  username ആയി വരുന്നത് mini
എന്നു മാപ്രതമാണ്. ഇത് കേവണലെമങ്കിൽ മാ>ി നൽ�ാം. :ലെക്ഷ ലെചറിയ അക്ഷരത്തിൽ ഒ> വാക്്ക
ആയിരിക്കണം, അക്കങ്ങൾ ഉ:കേയാഗിക്കാം, �ുകേത്താ കേ�ാമകേയാ ഉ:കേയാഗിക്കരുത്. അതായത്,

 name എSുമാവാം. എന്നാൽ  username ലെചറിയ അക്ഷരത്തിൽ ഒ> വാക്കായി നൽ�ണം.

 ’   Your computer s name എന്ന കേബാ�്സിൽ �മ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരു കേ:ര് വന്നിട്ടു;ാ�ും.  ഇത് മാ>ി
സൗ�ര്യപ്ര:ദമായ  മലെ>ാരു  കേ:ര്  നൽ�ുന്നതാണ്  നല്ലത്.  ഇവിലെട  നൽ�ുന്ന  കേ:രാണ്  ഈ
�മ്പ്യൂട്ടറിലെ" . hostname ലെന>് വർക്കി�ും മ>ു ഈ �മ്പ്യൂട്ടറിലെന തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള കേ:രാണ്
ഇത്.

7

8
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  ,    Choose a password Confirm your password എന്നീ കേബാ�്സു�ളിൽ �മ്പ്യൂട്ടറിന് 
നൽ�ാനുകേmശിക്കുന്ന :ാസ് കേവർഡ് ഡ്രൈടപ്പ് ലെചയ്യു�.   Login automatically എന്നത് ലെസ�ക്്ട 
ലെചയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. :ാസ് കേവർഡ് നൽ�ി കേ�ാഗിൻ ലെചയ്യുന്നതാണ് നല്ല ശീ�ം.

 Continue ബട്ടൺ ക്ലിക്്ക ലെചയ്യു�. ഇകേതാലെട ഇൻസ്റ്റകേ�ഷനു കേവ; എല്ലാ വിവരങ്ങളും 
നൽ�ിക്കഴിVു. 

ഇൻസ്റ്റകേ�ഷൻ തീരുന്നതു വലെര
�ാത്തിരിക്കു�.

ഇൻസ്റ്റകേ�ഷൻ
:ൂർത്തിയാവുകേമ്പാൾ അതു
സംബന്ധിച്ച ചുവലെട �ാണുന്ന
ജാ��ം �ഭിക്കും.

  Restart Now എന്നതിൽ ക്ലിക്്ക ലെചയ്ത്, ലെ:ൻഡ്രൈപ്രഡവ് ഡിസ്�ണക്്ട ലെചയ്യുന്നതിനുള്ള ലെമകേസജ് 
�ാണുകേമ്പാൾ അത് ഡിസ്�ണക്്ട ലെചയ്ത്  Enter �ീ അമർത്തു�.

ഇൻസ്റ്റാൾ ചെ�യ്ത  Ubuntu ക്രപവർത്തിപ്പിക്കാം

�മ്പ്യൂട്ടർ റീസ്റ്റാർട്ട് ലെചയ്ത് വരുകേമ്പാൾ,  Windows ഉള്ള �മ്പ്യൂട്ടറാലെണങ്കിൽ, ചുവലെട �ാണുന്നത് 
കേ:ാലെ�യുള്ള  grub ലെമനു �ഭിക്കും. 

കേനരിട്ട് ഉബു;ുവാണ് ബൂട്ട് ലെചയ്യു�. വിൻകേഡാസ് �ഭിക്കണലെമങ്കിൽ  Windows എലെന്നഴുതിയ 
വരി �ീകേബാർഡിലെ�  Arrow �ീ ഉ:കേയാഗിച്്ച തിരലെVടുത്്ത  Enter �ീ അമർത്തു�.

9
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 BIOS ൽ   Boot Priority ക്രകമീകരിക്കുന്ന വിധം
�മ്പ്യൂട്ടറു�ൾ ഓൺ ലെചയ്യുകേമ്പാൾ വിവിധ jാർഡ് ലെവയർ ഭാഗങ്ങലെള പ്ര:വർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും 
നിയപ്രSിക്കുന്നതിനും കേവ;ി മദർകേബാർഡിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള കേപ്ര:ാപ്രഗാമാണ് ( ) . firmware BIOS

    Basic Input Output Sytem എന്നാണ് ഇതിലെ" :ൂർണ്ണരൂ:ം. ഇകേപ്പാൾ ഇതിലെ" :ുതിയ 
രൂ:മായ  UEFI ആണ് :ുതിയ �മ്പ്യൂട്ടറു�ളിലെ�ല്ലാം ഉള്ളത്. ഇത് ഉ:കേയാഗിച്്ച �മ്പ്യൂട്ടറിലെ� 
തിയ്യതി, സമയം എന്നിവ പ്ര�മീ�രിക്കാം. �മ്പ്യൂട്ടറിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള jാർഡ് ഡിസ്�ു�ൾ,  USB

ഡ്രൈപ്രഡവു�ൾ, /  CD DVD ഡ്രൈപ്രഡവു�ൾ എന്നിവയുലെട പ്ര:വർത്തനം പ്ര�മീ�രിക്കാം. ഈ 
ഡ്രൈപ്രഡവു�ളിലെ�ല്ലാം ഓപ്പകേറ>ിങ് സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉലെ;ങ്കിൽ ഏതാണ് ആദ്യം കേ�ാഡ് ലെചകേയ്യ;ത് 
എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിനുള്ള സൗ�ര്യം BIOSൽ ഉ;്. ഇത്   Boot Options ലെമനു ഉ:കേയാഗിച്്ച 
ലെചയ്യുന്നതാണ് നാം കേനരലെത്ത :രിചയലെപ്പട്ടത്.   BIOS Settings ൽ ഇത് പ്ര�മീ�രിക്കുന്നത് 
എങ്ങലെനലെയന്ന് കേനാക്കാം.

ഇതിനായി, �മ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ലെചയ്ത ഉടലെന    BIOS Settings �ഭിക്കുന്നതിനുള്ള �ീ അമർത്തണം. 
ഇത് :� �മ്പ്യൂട്ടറു�ളി�ും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ചെഡസ്ക ്ലടാപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ 
സാധാര:യായി  Del കീ അചെBങ്കിൽ 2 F കീയിലായിരിക്കും ഇത് ക്രകമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക.

�ാ:് കേടാപ്പു�ളിൽ സാധാരണയായി ഉ:കേയാഗത്തി�ുള്ള ബകേയാസ് �ീ�ൾ ചുവലെട �ാണാം. 

എല്ലാ കേമാഡ�ു�ളി�ും ഇതുതലെന്നയാവണലെമന്നില്ല. 

ചി� �മ്പ്യൂട്ടറു�ളിൽ �മ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ലെചയത് ഉടലെന   (Boot Option Boot

) order �ീയും  ( ) Setup BIOS �ീയും സപ്്ര�ീനിൽ അല്പ സമയകേത്തക്ക് 
പ്ര:ദർശിപ്പിക്കാറു;്. ഇവിലെട നിന്ന് അത് �ലെ;ത്താം.

ഇങ്ങലെനയും �ഭിക്കുന്നിലെല്ലങ്കിൽ �ാ:് കേടാപ്പിലെ" കേ:രും കേമാഡ�ും 
നൽ�ി ഇ"ർലെന>ിൽ   BIOS key എന്ന് ലെസർച്ച് ലെചയ്ത് ശരിയായ �ീ 
�ലെ;ത്തു�.

ചി� �ാ:്കേടാപ്പു�ളിൽ  Fn �ീ അമർത്തിപ്പിടിച്ചുലെ�ാ;് ഇവിലെട 
നൽ�ിയ �ീ�ൾ അമർത്തുകേമ്പാഴാണ്   BIOS Settings

�ഭിക്കുന്നത്.

 Boot പ്ര:കേയാറി>ി മാ>ുന്നതിന്  BIOS Settingsൽ  Boot പ്ര�മീ�രണങ്ങളുലെട ഭാഗത്്ത എത്തു�.

ഒരു  Acer �ാ:്കേടാപ്പിലെ�   BIOS Settings ലെ�  Boot പ്ര�മീ�രണ ഭാഗമാണ് ചിപ്രതത്തിൽ �ാണുന്നത്

 BIOS Key

Acer 2F

Asus 2F

Dell 2F

HP , 10Esc F

Lenovo 2F

Sony 2F

Toshiba 2F
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ഇവിലെട  ഒന്നാമലെത്ത    Boot Priority �മ്പ്യൂട്ടറിലെ"  jാർഡ്  ഡിസ്�ിനാണ്  ( ).HDD

ലെ:ൻഡ്രൈപ്രഡവിലെ"    Boot Priority അഞ്ചാണ്  (ചുവന്ന  അടിവരയുള്ള ഭാഗം).  ലെ:ൻഡ്രൈപ്രഡവിൽ
നിന്ന്  ബൂട്ട്  ലെചയ്യാൻ അതിലെന ഒന്നാമകേത്തതാക്കിയാൽ മതി.  ഇവിലെട ലെസ�ക്്ട ലെചയ്തതിലെ"
സ്ഥാനം  മാ>ാൻ  5,  6  F F എന്നീ  �ീ�ളാണ്  ഉ:കേയാഗികേക്ക;ത്.  ചിപ്രതത്തിൽ  താലെഴ  ഭാഗത്്ത
�ാണുന്ന    Change Values പ്രശദ്ധിക്കു�. അതായത് ലെ:ൻഡ്രൈപ്രഡവ് ലെസ�ക്്ട ലെചയ്തതിനു കേശഷം
6  F അമർത്തി അതിലെന മു�ളികേ�ക്്ക നീക്കി ഒന്നാമകേത്തതാക്കു�.  അതിനു കേശഷം ഇത് കേസവ്

ലെചയ്യുന്നതിന്  10  F അമർത്തു� (ഇവിലെട     Save and Exit നുള്ള �ീ  10  F ആലെണന്ന് ചിപ്രതത്തിൽ
നിന്നും മനസി�ാക്കാം)

ചി� :ഴയ ലെഡസ്� ്കേടാപ്പ് �മ്പ്യൂട്ടറു�ളിൽ   Boot Priority യിൽ   USB Drive �ാണു�യില്ല. 
ഇത്തരം �മ്പ്യൂട്ടറു�ളിൽ jാർഡ് ഡിസ്�് ഒന്നാമകേത്തതായി പ്ര�മീ�രിക്കു�. അതിനു കേശഷം 

  ( )   Hard Drive disk Boot Priority എന്ന ഭാഗം എടുക്കു�. ഇവിലെട   USB Drive �ാണാൻ 
സാധിക്കും. ഇതിലെന ഒന്നാമലെത്ത പ്ര:കേയാറി>ി നൽ�ു�.

  Boot Mode മാറ്റാൻ

jാർഡ് ഡിസ്�്  (   ) GPT GUID Partition Table ആലെണങ്കിൽ  Boot കേമാഡ്  UEFI

ആയിരിക്കണലെമന്ന് കേനരലെത്ത :റVകേല്ലാ. അതുകേ:ാലെ� വിൻകേഡാസ് ഉള്ള �മ്പ്യൂട്ടറു�ളിൽ 
jാർഡ് ഡിസ്�്  (   ) MBR Master Boot Record ആലെണങ്കിൽ  Boot കേമാഡ്  ( ) Legacy CSM

ആയിരിക്കണം എന്നും :റVു. ഇങ്ങലെന  Boot കേമാഡ് മാ>ുന്നതിനുള്ള ഓ:്ഷനും 
ഇവിലെടയാണുള്ളത്. (മു�ളി�ുള്ള ചിപ്രതം പ്രശദ്ധിക്കു�)

:ുതിയ സാകേങ്കതി� വിദ്യയായ  UEFI വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള �മ്പ്യൂട്ടറു�ളിൽ ഇങ്ങലെന ഒരു 
ഓ:്ഷൻ ഉ;ായിരിക്കു�യില്ല. ഇത്തരം �മ്പ്യൂട്ടറു�ളിൽ jാർഡ് ഡിസ്�്  (   MBR Master Boot

) Record തലെന്നയായിരിക്കും.
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  Hard disk Partitioning

   .......  Install Ubuntu alongside �ഭിക്കാത്ത  അവസരങ്ങളി�ും,   alongside :രാജയലെപ്പടുന്ന
സന്ദർഭങ്ങളി�ും  നമ്മുലെട  ഇഷ്ടാനുസരണം  :ാർട്ടീഷ്യനു�ൾ  നിർമ്മികേക്ക;ി  വരുകേമ്പാഴും

  Something else തിരലെVടുത്്ത  മാന്വൽ :ാർട്ടീഷ്യനിങ് നടത്താം

വളലെരകേയലെറ പ്രശദ്ധ ആവശ്യമുള്ള പ്ര:വർത്തനമാണ് മാന്വൽ :ാർട്ടീഷ്യനിങ്.  :ാർട്ടീഷ്യനിങ്
നടത്തുകേമ്പാൾ  സംഭവിക്കുന്ന  :ിഴവു�കേളാ  അപ്രശദ്ധകേയാ  jാർഡ്  ഡിസ്�ിലെ�  മുഴുവൻ
വിവരങ്ങളും  നഷ്ടലെപ്പടുത്തുന്നതിനിടയാക്കും.  അതിനാൽ  ആവശ്യമുള്ള  ഫയ�ു�ലെളല്ലാം
സുരക്ഷിതമായി എടുത്തുലെവച്ചതിനു കേശഷം മാപ്രതം ഈ പ്ര:വർത്തനം നടത്തു� 

  Something else

ലെസ�ക്്ട ലെചയ്ത് 
 Continue ക്ലിക്്ക

ലെചയ്യുകേമ്പാൾ
�ഭിക്കുന്ന
ജാ��ത്തിൽ
നി�വി�ുള്ള
:ാർട്ടീഷ്യനു�ലെള 

1, 2, 3,  …..sda sda sda

എന്ന രീതിയിൽ
�ാണാം.  
ചുവലെടയുള്ള ചിപ്രതം
കേനാക്കു� 
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നി�വിൽ വിൻകേഡാസ് ഉള്ള ഒരു �മ്പ്യൂട്ടറിൽ മു�ളിൽ �ാണുന്ന രീതിയിൽ :ാർട്ടീഷ്യനു�ൾ
�ാണാലെത മുഴുവൻ സ്ലെ:യ്സും    Free space ആയിട്ടാണ് �ാണുന്നലെതങ്കിൽ ഇവിലെട വച്്ച
ഇൻസ്റ്റകേ�ഷൻ   Quit ലെചയ്യണം.    / /  sudo fixparts dev sda എന്ന  �മാൻറ്  ഉ:കേയാഗിച്്ച  ഈ
ത�രാറ് ഫി�്സ് ലെചയ്യണം 

:ുതിയ :ാർട്ടീഷ്യനു�ളു;ാക്കാൻ ആദ്യം കേവ;പ്രത   Free space നിർമ്മിക്കണം. നി�വിൽ Free
 space ഉലെ;ങ്കിൽ  അതു:കേയാഗിക്കാം.  ഇലെല്ലങ്കിൽ  നി�വി�ുള്ള  :ാർട്ടീഷ്യനു�ലെള  Resize

(  ) Change ലെചയ്കേതാ മ>ു :ാർട്ടീഷ്യനു(�ൾ) ഡി�ീ>് ലെചയ്കേതാ   Free space ഉ;ാക്കാം

നി�വി�ുള്ള  ഓപ്പകേറ>ിങ്  സിസ്റ്റകേമാ  ഫയ�ു�കേളാ  നഷ്ടലെപ്പടാലെത  �ിന�്സ്  ഇൻസ്റ്റാൾ
ലെചയ്യുകേമ്പാൾ jാർഡ്  ഡിസ്�ിലെ� :ാർട്ടീഷ്യനു�ലെള   ( )  Resize Change ലെചയ്ത്   Free space

ഉ;ാക്കുന്നതാണ്  നല്ലത്.   Resize ലെചയ്യുകേമ്പാൾ  �ഭിക്കുന്ന  ഭാഗം   unusable ആ�ുന്ന
സാjചര്യത്തിൽ മാപ്രതം :ാർട്ടീഷ്യനു�ൾ ഡി�ീ>് ലെചയ്താൽ മതി.

ഒരു പാർട്ടീഷ്യൻ  resize ചെ�യ്ത്   free space ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം 

  Installation Type എന്ന ജാ��ത്തിൽ നിന്ന്   Something else ലെസ�ക്്ട ലെചയ്ത് താലെഴ �ാണുന്ന
സ്പ്ര�ീനിൽ എത്തു�. 

 Resize ലെചകേയ്യ; :ാർട്ടീഷ്യൻ ലെസ��ക്്ട ലെചയ്ത്  Change എന്നതിൽ ക്ലിക്്ക ലെചയ്യു�. 

(  Resize ലെചകേയ്യ; :ാർട്ടീഷ്യലെ"  size ഉം  used സ്ഥ�വും പ്ര:കേത്യ�ം പ്രശദ്ധിക്കണം.) 

നമുക്കാവശ്യമായ    free space �ിട്ടുന്നതിന്  ഈ :ാർട്ടീഷ്യലെ"   size എപ്രതയാക്കി  ചുരുക്കണം
എന്ന് �ണക്കാക്കു�.  ഇങ്ങലെന �ണക്കാക്കിയ :ാർട്ടീഷ്യൻ   size ആണ് അടുത്ത സ്പ്ര�ീനിൽ
നൽകേ�;ത്. (   free space ലെ"  size അല്ല) 
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ഉദാ. 499000  MB വ�ുപ്പമുള്ള :ാർട്ടീഷ്യനിൽ നിന്ന്  200000    MB free space �ിട്ടണലെമങ്കിൽ ഈ
:ാർട്ടീഷ്യലെന  299000   MB ആയി   resize ലെചയ്യണം.  അകേപ്പാൾ     New Partition size എന്ന
കേബാ�്സിൽ  299000  എന്നാണ് ഡ്രൈടപ്പ്  ലെചകേയ്യ;ത്.  (    New Partition size ആയി  നൽകേ�;
സംഖ്യ    used space കേനക്കാൾ വ�ുതായിരിക്കണം എന്ന് പ്ര:കേത്യ�ം ഓർക്കു�).    Use as എന്ന
ഭാഗത്്ത ഒരു മാ>വും വരുത്തരുത്.  �ാരണം ആ :ാർട്ടീഷ്യലെന നമ്മുലെട ഇൻസ്റ്റകേ�ഷനു കേവ;ി
നാം  ഉ:കേയാഗിക്കാത്തതു  ലെ�ാ;്  അവിലെട       do not use the partition എന്നുതലെന്നയാണ്
കേവ;ത്. 

 OK യിൽ  ക്ലിക്്ക  ലെചയ്യുന്നതിനു  മുമ്പ്  നൽ�ിയ  വിവരങ്ങലെളല്ലാം  ശരിയാണ്  എന്ന്  ഉറപ്പു
വരുത്തു�.  �ാരണം ഒരു  :ാർട്ടീഷ്യലെന   resize ലെചയ്തതിനു  കേശഷം :ഴയ അവസ്ഥയികേ�ക്്ക
തിരിച്ചുകേ:ാ�ാൻ  ഇവിലെട നിന്ന് സാധ്യമല്ല.  അതുലെ�ാ;്  OK യിൽ ക്ലിക്്ക ലെചയ്യുകേമ്പാൾ താലെഴ
�ാണുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് പ്ര:ത്യക്ഷലെപ്പടും. 

 continue എന്നതിൽ ക്ലിക്്ക ലെചയ്ത് �ുറച്്ച സമയം �ാത്തിരിക്കു�. 

 Resizing �ൂടുതൽ സമയലെമടുക്കുന്ന പ്ര:പ്ര�ിയയാണ്. (   used space ലെന ആപ്രശയിച്ചിരിക്കുമിത്) 

 Resizing :ൂർത്തിയാ�ുന്നകേതാലെട   free space �ഭ്യമാ�ും. ഈ   free space ലെന മുമ്പ് വിവരിച്ചതു
കേ:ാലെ� ആവശ്യമായ :ാർട്ടീഷ്യനു�ളാക്കി മാ>ാം.

പാര്ട്ടീഷ്യന് ടേ�ബ്ള് MBR ആയിട്ടുള്ള ഹാര്ഡ് ഡിസ്കുകളില് sda1, sda2, sda3, sda4 എന്നിങ്ങനെ� 
�ാല് പാര്ട്ടീഷ്യനുകളാണുള്ളനെ"ങ്കില് അവിനെ� ഇത്തരത്തില് Change ല് ക്ലിക്ക് നെ+യ്ത് free space 
�ിര്മ്മിച്ചാല് അ"് Unusable ആയിരിക്കും. അവിനെ� ഒരു പാര്ട്ടീഷ്യന് ഡിലീറ്റ് നെ+യ്യുകടേയ മാര്ഗമുള്ളൂ.
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ഒരു പാർട്ടീഷ്യൻ  delete ചെ�യ്ത്   free space ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം

ഒരു :ാർട്ടീഷ്യൻ ഡി�ീ>് ലെചയ്ത്    free space ഉ;ാക്കുന്നതിന് ആ :ാർട്ടീഷ്യൻ ലെസ�ക്്ട ലെചയ്ത്
'  -  '  ബട്ടണിൽ ക്ലിക്്ക ലെചയ്യു�.  (ഡീ�ി>് ലെചയ്യുകേമ്പാൾ ആ :ാർട്ടീഷനി�ുള്ള മുഴുവൻ  data യും
നഷ്ടലെപ്പടുലെമകേന്നാർക്കു�)

പുതിയ  partition നിർമ്മിക്കുന്ന വിധം.

  Hard Disk ലെ�     Free space ലെസ�ക്്ട ലെചയ്ത് താലെഴയുള്ള ' + ' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്്ക ലെചയ്ത് :ുതിയ
:ാർട്ടീഷ്യനു�ൾ തയ്യാറാക്കാം.
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ഇവിലെട  ചിപ്രതത്തിൽ  �ാണുന്നത്  കേ:ാലെ�
ഒരു  efi :ാർട്ടീഷ്യൻ നി�വി�ിലെല്ലങ്കിൽ 200

 MB വ�ുപ്പത്തിൽ  ഒരു   EFI System

 Partition ആദ്യമായി നിർമ്മികേക്ക;തു;്.
(   Boot loader ന് കേവ;ിയാണിത്)

ഇതിനായി   Free Space ലെസ�ക്്ട ലെചയ്ത് + ബട്ടൺ ക്ലിക്്ക ലെചയ്യു�.

 Size എന്ന  ഭാഗത്്ത  200  ഉം   Type എന്ന
ഭാഗത്്ത   Primary യും    Use as എന്ന
ഭാഗത്്ത     EFI System Partition ഉം  ലെസ�ക്്ട
ലെചയ്യു�.

   EFI System Partition എന്ന് ഇവിലെട 
�ാണുന്നിലെല്ലങ്കിൽ ഈ :ാർട്ടീഷ്യൻ
നിർമ്മികേക്ക;തില്ല.

,  ,   root swap home എന്നീ :ാർട്ടീഷ്യനു�ൾ നിർമ്മിച്്ച ഇൻസ്റ്റാൾ ലെചയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഇവിലെട
വിവരിക്കുന്നത്.  :ാർട്ടീഷ്യനു�ളുലെട  വിവരം  താലെഴ  :ട്ടി�യിൽ നൽ�ിയിരിക്കുന്നു.  (ഇവയ്ക്്ക
പ്ര:കേത്യ� പ്ര�മലെമാന്നുമില്ല.).

എSാവശ്യത്തിന്  File system  Mount point വ�ിപ്പം

ഓപ്പകേറ>ിങ് സിസ്റ്റത്തിന് സ്ഥിതി ലെചയ്യാൻ
(  )root partition

 4ext    / 30  (GB ചുരുങ്ങിയത്)

 RAM ലെ" അനുബന്ധമായി 
ഉ:കേയാഗിക്കാൻ (  )Swap partition

 Swap area
RAM കേനക്കാൾ 1  GB

�ൂടുതൽ 

ഉ:കേയാക്താവിലെ" ഫയ�ു�ൾ 
സൂക്ഷിക്കാൻ
(  )home partition

 4ext    /home എപ്രതയുമാ�ാം
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ഇവയിൽ ആദ്യലെത്ത :ാർട്ടീഷ്യൻ  ( / ) root മാപ്രതമാണ് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളത്.

 Ubuntu ലെ" 18.04 മുത�ുള്ള കേവർഷനു�ളിൽ  Swap :ാർട്ടീഷ്യൻ നിർമ്മിക്കണലെമന്നില്ല. ഇതിനു
:�രമായി  ഒരു    swap file നിർമ്മിക്കലെപ്പടും.   Swap :ാർട്ടീഷ്യൻ  ഇലെല്ലങ്കി�ാണ്  ഇത്
നിർമ്മിക്കലെപ്പടു�

പ്ര:കേത്യ�  /  home :ാർട്ടീഷ്യൻ ഉലെ;ങ്കിൽ ഉ:കേയാക്താവിലെ" ഫയ�ു�ൾ നഷ്ടലെപ്പടാലെത തലെന്ന
ഓപ്പകേറ>ിങ് സിസ്റ്റം മാ>ി ഇൻസ്റ്റാൾ ലെചയ്യാൻ സാധിക്കും.

   root partition നിർമ്മിക്കുന്ന വിധം

+ ( )Add  ബട്ടൺ ക്ലിക്കു ലെചയ്യുകേമ്പാൾ

�ഭിക്കുന്ന ഈ ജാ��ത്തിൽ   Size

എന്നതിനു കേനലെര    root partition ന്
ആവശ്യമായ  (size �ുറVത് 30000  MB

എങ്കി�ും) നൽ�ു�.   Use as എന്നതിന്
കേനലെരയുള്ള ചതുരത്തിൽ 4Ext

   journalling file system ലെസ�ക്്ട ലെചയ്യു�.
  Mount point ന് കേനലെരയുളുള ചതുരത്തിൽ

 root ലെന സൂചിപ്പിക്കുന്ന  / 
തിരലെVടുത്്ത  OK ബട്ടണിൽ ക്ലിക്്ക
ലെചയ്യു�.

  Swap partition നിർമ്മിക്കുന്ന വിധം. 

  Free space വീ;ും  ലെസ�ക്്ട  ലെചയ്ത്
 Add ബട്ടണിൽ ക്ലിക്്ക ലെചയ്യു�

   New partition size എന്നതിൽ
ആവശ്യമായ  size നൽ�ു�.

(  RAM "  വ�ുപ്പകേത്തക്കാൾ അല്പം 
�ൂടുതൽ  space ആണ്  swap ന് 
ഉ;ായിരികേക്ക;ത്. ഇവിലെട 4   GB RAM

ഉള്ള �മ്പ്യൂട്ടറായതിനാ�ാണ്  swap ന്  
5000  MB നൽ�ിയത്.)   Use as എന്നതിന്
കേനലെരയുളുള  ചതുരത്തിൽ  swap  area

ലെസ�ക്്ട ലെചയ്ത്  OK ക്ലിക്്ക ലെചയ്യു�.
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  Home partition നിർമ്മിക്കുന്ന വിധം.

ഇതുകേ:ാലെ�  �മ്പ്യൂട്ടറിലെ�  jാർഡ്  ഡിസ്ക്കിലെ"  അളവിനനുസരിച്്ച  കേjാം  :ാർട്ടീഷ്യനും  നിർ
മ്മിക്കാവുന്നതാണ്.  ഇതിനായി    Free space വീ;ും  ലെസ�ക്്ട  ലെചയ്ത്   Add ബട്ടണിൽ  ക്ലിക്്ക
ലെചയ്യുകേമ്പാൾ �ഭിക്കുന്ന ജാ��ത്തിൽ ആവശ്യമായ   Size നൽ�ിയ കേശഷം    ,  Use as Mount

 point എന്നിവ താലെഴ ചിപ്രതത്തിൽ  �ാണുന്നതു കേ:ാലെ� ലെതരലെVടുക്കു�. ( ,  root  swap :ാർ
ട്ടീഷ്യനു�ൾ നിർമ്മിച്ചതിനു കേശഷം ബാക്കിവരുന്ന മുഴുവൻ സ്ലെ:യ്സും /  home നു നൽ�ാം)

തുടർന്ന്   OK ബട്ടണിൽ ക്ലിക്്ക ലെചയ്യു�

ഇലപ്പാൾ ഇൻസ്റ്റലലഷനു ലവണ്ട സ്ഥലചെമാരുക്കി  നൽകിക്കഴിഞ്ഞു.  ഇനി   Install Now

ക്ലിക്ക് ചെ�യ്ത് ഇൻസ്റ്റലലഷൻ തുടരാം
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