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ഐ.ടി.@.സള ഗലിനക് (എഡയബണ) ഇനസാള െചയന വിധം

Operating System Disk (Edubuntu DVD) ൈഡവിലിടക

ഒനാം ബട് ഡിൈവസ് ആയി സിഡി/ഡിവിഡി െയ കമീകരികക.

ഓപേററിങ്  സിസം  റാമിേലക്  േലാഡ്  െചയന  പവരതനം  പരതിയായാല  (ഇതിന്  കറച് 
സമയെമടകം) ചിതതില ല കാണനത് േപാെലയള ജാലകം ലഭികം

ഓപേററിങ്  സിസം  പവരതിപിച്  േനാകണെമങില  Try  Ubuntu  ല  കിക് 
െചയണം.  ഓപേററിങ്  സിസം  പവരതിപികാെത  േനരിട്  ഇനസേലഷന  തടങാന 
Install  Ubuntu  ല കിക്  െചയക.  Try  Ubuntu  വഴി  Live  session  േലക്  േപായാലം 
െഡസ്േടാപില (അെലങില Administration െമനവില) ഉള Install Ubuntu കിക് െചയ് 
ഇനസേലഷന തടങാം. 
തടരന് ചിതതില കാണന ജാലകം ലഭികം.

അടത  ജാലകതില  Specify  Partitions  manually  (Advanced) എനത്  െസലക് 
െചയതിന േശഷം Forward ല കിക് െചയക

ഹാരഡ് െവയര െടയിനിംങ് െമാഡയള

ഇവിെട Forward ല 
കിക് െചയാല

മാതം മതി
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അടത ഘടം Hard disk Parti tioning ആണ്

ഓപേററിങ്  സിസതിനം നമെട  ഫയലകള സകികനതിനം ആവശയമായ സലം ഹാരഡ് 
ഡിസില  ഒരകകയാണ്  ഈ  ഘടതില  െചയനത്.  േവെറ  ഓപേററിങ്  സിസവം  ഫയലകളം  ഉള 
ഹാരഡ് ഡിസാെണങില വളെര ശദിച് െചേയണ ഒര പവരതനമാണിത്. ഇനസേലഷന േവണി നാം 
കെണതന  സലത്  ആവശയമായ  ഫയലകള  വലതം  ഉെണങില  അവ   ഇനസേലഷന  മമ് 
സരകിതമായ സലേതക് േകാപി െചയ് െവേകണതാണ്.

നമെട ഓപേററിങ് സിസം ഇനസാള െചയാന മന് പാരടീഷയനകള േവണം. പാരടീഷയനകളെട 
വിവരം താെഴ പടികയില നലകിയിരികന. (ഇവയ് പേതയക കമെമാനമില.) 
എനാവശയതിന് File system Mount point വലപം

ഓപേററിങ് സിസതിന് സിതി െചയാന
(root partition)  ext3    / 15 GB (ചരങിയത്)

ഉപേയാകാവിെന ഫയലകള സകികാന
(home partition)  ext3    /home എതയമാകാം

RAM  െന  അനബനമായി  ഉപേയാഗികാന 
(Swap partition) Swap area RAM േനകാള  കടതല 

(ഇരടിയിലധികം േവണ)

ഹാരഡ് െവയര െടയിനിംങ് െമാഡയള

ഇവിെടയം Forward ല 
കിക് െചയാല

മാതം മതി



22

പതിയ പാരടീഷയനകളണാകാന ആദയം േവണത  free space  ഉണായിരികണം.  നിലവില  free space 
ഉെണങില  അതപേയാഗികാം.  ഇെലങില  നിലവിലള  പാരടീഷയനകളില  നിന്  അവസാന 
പാരടീഷയന(കള)  ഡിലീറ്  െചേയാ  വലിയ  പാരടീഷയനകള  resize  െചേയാ  free  space  ഉണാകാം. 
നിലവിലള  പാരടീഷയനകെള  sda1,  sda2,  sda3,  ..  … എേനാ  hda1,  hda2,  hda3,  ..  … എേനാ 
േരഖെപടതിയിടണാകം. ചിതം 5 േനാകക (1 മതല 4 വെര അകങള ൈപമറി പാരടീഷയനകേളയം 5 
മതലള  അകങള  േലാജികല  പാരടീഷയനകേളയം  സചിപികന).  Free  space  െന  പാരടീഷയന 
െചയന വിധമാണ് തടരനള ചിതങളില
2 GB RAM ഉള ഒര കമയടറില swap partition നിരമികന വിധമാണ് ചവെട ചിതതില.

മാറങള വരതിയ ഭാഗം ദീരഘ വതതില അടയാളെപടതിയിരികന. New partition size 
എനതില ആവശയമായ  size  ഉം  use as  എനതില ഫയല സിസവം  (ഇവിെട  swap area)  നലകി  OK 
ബടണില കിക് െചയക.

വീണം Free space െസലക് െചയ് Add ബടണില കിക് െചയക

root partit ion നിരമികന വിധമാണ് ചവെട ചിതതില

മാറങള  വരതിയ  ഭാഗം  ദീരഘ  വതതില  അടയാളെപടതിയിരികന.  New  partition  size 
എനതില ആവശയമായ  size (കറഞത്  15000 MB)  നലകി  use as  എനതില  Ext3 journaling file 
system വം mount point ആയി  /   ഉം തിരെഞടത് OK ബടണില കിക് െചയക

ഹാരഡ് െവയര െടയിനിംങ് െമാഡയള

Free space െസലക് 
െചയ് Add ബടണില

കിക് െചയക
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വീണം Free space െസലക് െചയ് Add ബടണില കിക് െചയക. 
home partition നിരമികന വിധമാണ് ചവെട ചിതതില

മാറങള വരതിയ ഭാഗം ദീരഘ വതതില അടയാളെപടതിയിരികന. New partition size 
എനതില ആവശയമായ  size നലകി  use as  എനതില  Ext3 journaling file system  വം  mount point 
ആയി  /home  ഉം തിരെഞടത് OK ബടണില കിക് െചയക
അടത ജാലകതില  Install Now എനതില കിക് െചയക.

അടത ജാലകതില  location (Time zone)  െസലക് െചയക.  മാപില ഇനയയെട സാനത് കിക് 
െചയ് Forward ല കിക് െചയക

ഹാരഡ് െവയര െടയിനിംങ് െമാഡയള
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അടത  ജാലകം  keyboard  layout  തിരെഞടകാനളതാണ്.  നമകാവശയമള  USA  തെനയാണ് 
െസലെകഡായിടളത് എനതിനാല Forward ല കിക് െചയാല മാതം മതി.

അടത ജാലകം  user  name  ഉം  password  ഉം  നലകനതിനളതാണ്.  user  name  ഇംഗീഷ്  െചറിയ 
അകരതില ഒറ വാകായി നലകക. Choose a password, Confirm password  എനീ േബാകകളില 
ഒേര പാസ്േവരഡ് രണ തവണ ൈടപ് െചയക . തടരന് Forward ല കിക് െചയക.

ഇനസേലഷന  േവണ  സലെമാരകി  ആവശയമായ  എലാ  വിവരങളം  നലകികഴിഞ.  ഇനിയള 
ഇനസേലഷന പവരതനങള ഇനസാളര േസാഫ്െവയര സവയം െചയ് െകാളം .

ഇനസേലഷന പരതിയായാല താെഴ കാണന ജാലകം പതയകെപടം.

ഹാരഡ് െവയര െടയിനിംങ് െമാഡയള
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Restart Now എനതില കിക് െചയക. സിഡി ൈഡവില നിന് സിഡി പറത് വരം.  സിഡി എടത് 
ൈഡവ് അടച് Enter കീ അമരതക. 

ഉബണ 10.04  അടിസാനമാകി തയാറാകിയ ഓപേററിങ് സിസമായ ഐ.ടി.@.സള എഡയബണ, ഒര 
ൈലവ്  ഡിസ്  (ഡിവിഡി)  ആയിടാണ്  ലഭയമാകനത്.  ഇനസാള െചയാെത തെന സിഡി  (ഡിവിഡി) 
യില നിന് േനരിട് പവരതിപികാനാവന ഓപേററിങ് സിസം ഡിസകളാണ് ൈലവ് സിഡികള.

IT @ School Edubuntu 10.04 trouble shooting

Sound Configuration

System  Preference  Sound→ →
എന കമതില കളിക് െചയ്  ലഭികന  ജാലകതില  Output Volume  കമീകരികവാന സാധികം.

Sound  Record  െചയനതിനേവണി  Input  tab  ല  നിനം  Input  Volume  കമീകരികനേതാെടാപം 
Desktop  കമയടറകളില  back panel  connector  ല  Microphone (Microphone 1,  Microphone 2) 
െസലക് െചയാനം  സാധികം.

ഹാരഡ് െവയര െടയിനിംങ് െമാഡയള
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േമാണിറര െറസലയഷന

System  Preferences Monitors  → → എന പവരതന കമം വഴി ലഭികന വിനേഡായില  1280x800, 
1024x768, 800x600 മതലായി സാധാരണ ഉപേയാഗികന െറസലയഷനകള െസറ് െചയാന സാധികം.

േഹാം റിെഫഷിംഗ്
ഉപേയാഗിചെകാണിരികന  സിസതിെന  Desktop  Settings  ല  മാറം  വനാല  പഴയ 

അവസയിേലക് തിരിച് െകാണ് വരാന താെഴ പറയന പവരതനം െചയാവനതാണ്.
Desktop ലള േഹാം േഫാളഡര തറകക. View Show hidden files → കിക് െചയക. ഇേപാള 

കാണന  dot  ല തടങന േഫാളഡറകളില നിനം  .gconf  എന േഫാളഡര ഡിലീറ്  െചയ്   സിസം 
logout  െചയക.  വീണം  login  െചയേമാള ശരിയായ അവസയിേലക്  എതാന കഴിയം.  ഇപകാരം 
അപിേകഷന  േസാഫ്  െവയറകളായ   Gimp,  OpenOffice   തടങിയവ  ശരിയായി 
പവരതികാതിരികന സനരഭങളില  Home േഫാളഡറിലള  .gimp, .OpenOffice തടങിയ hidden 
േഫാളഡറകള ഡിലീറ്  െചയ്  System logout  െചയാല മതിയാകം.

ഹാരഡ് െവയര െടയിനിംങ് െമാഡയള
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Start up Disk Creation

ICT Supply യില സളകളില ലഭിച Net book കളിലം, DVD drive ഇലാത Desktop കളിലം Edubuntu 
10.04 install  െചേയണ സനരഭങള ഉണാവമേലാ? ഇതരം സാഹചരയതില External storage device 
കള ആയ Pen drive, Hard disk മതലായവ ഉപേയാഗിച് OS Install െചയാവനതാണ്.
ഇതിനായി ആദയം  OS െന  image ഉണാകകയാണ് നലത്.

OS െന Image ഉണാകന വിധം
1. Edubuntu 10.04 െന DVD, Drive ല ഇടക
2. Desktop ല വരന icon ല right click െചയ് copy disk കിക് െചയക.

3. Select a disk to write to എനതില നിനം image  file select െചയക.
4. Create image ല click െചയക. പത് മിനിറിനളില Home ല Image create ആകം.

Start up Disk ഉണാകനതിന് 

1. Pen drive സിസതില ഇനസരട് െചയക.
2. System -> Administration-> Start up Disk Creator െസലക് െചയക. 
3. Other കിക് െചയ് േനരെത ഉണാകിയ ISO Image select െചയ്  Open െചയക. 
4. Disk  to  use എനതിന്  താെഴയള window  യില നിനം  partition  select  െചയതിന്  േശഷം 

make start up disk click െചയക. (രണായി partition െചയിടെണങില  select  െചയനത് first 
partition തെന ആയിരിേകണതാണ്. ) 

5. പവരതനം പരതിയായികഴിഞാല installation complete എന window കാണാവനതാണ്. 
   
ഇങെന തയാറാകിയ  start up disk ഉേപാേയാഗിച്  install  െചയനതിനായി കമയടറിെന first 

Bootable device െപനൈഡവ്  (USB HDD) ആേകണതാണ്.  തടരന് സാധാരണ സിഡിയില നിനം 
install െചയന േപാെല  install െചയാവനതാണ്.

*************

ഹാരഡ് െവയര െടയിനിംങ് െമാഡയള

ഇവിെട കിക് െചയ്  file name, location എനിവ മാറാവനതാണ്.


