
  മഖവരകളിലാെത വിഷയതിേലക് കടകന.   ഗ ലിനക്,     ഉബണ തടങിയ പദങെളപറി കഴിെഞാര 
 േപാസില പതിപാദിചിരന.   ഉബണ 10.04       എന പതിയ പതിപ് പറതിറകെപട ഉടെന തെന 

ഐടി@   സളം ഉബണ 10.04        െന പതിയ പതിപ് സളകളക് േവണി കസൈമസ് െചയ് 
തയാറാകകയണായി.  10.04,  9.10      തടങിയ േവരഷനകള ഇനരെനറില നിന ഡൗണേലാഡ് 

         െചയാനാവനതം ഏകേദശം ഒര സി ഡി യില ഒതങാവനത ഫയല ൈസസ് മാതമളതമാണ്. 
 എനാല ഐടി@  സള ഉബണ,  9.10,  10.04     എനീ േവരഷനകളില വിവിധങളായ ആപിേകഷന 

   പാേകജകള േചരതിടളത െകാണതെന 4.3      ജി ബി ഫയല ൈസസ് വരന.

 കറിപ് :           ഈ ഇനസേലഷന നിലവില വിനേഡാസ് ഓപേററിങ് സിസം ഉള ഒര കമയടറിെല ഫീ 
  പാരടീഷന ഉപേയാഗിച് െചയനതാണ്,       യസര ഇനപട് ആവശയമായ സീനകള മാതെമ പധാനമായം 

പരാമരശിചിടള.        ഇനസേലഷെന ഏത ഘടതിലം കയാനസല െചയാനള അവസരം ലഭയമാെണങിലം 
       േഫാരമാറിങ് ഘടം കടനാല തിരെഞടത പാരടീഷനിെല ഡാറ നഷെപടം .  ഇനസേലഷന കയാനസല 

       െചയന പകം ൈലവ് സിഡീയിേലക് ബട് െചയ് വരനതാണ് .

          എലാ ഓപേററിങ് സിസം ഇനസേലഷന േപാെല തെന ഡിവിഡിയില നിനം ബട് െചയാണ് ഇതം 
െചയനത്.      ഇവിെട നലകിയിടള ചിതങള ഉബണ 9.10 വിേനതാണ്.   ഉബണ ഇനസേലഷനകള 

       മികവാറം ഒര േപാെലയായിരികം എനതിനാല ൈധരയമായി നമക് ഇനസേലഷന ആരംഭികാം. 
       ആദയം ൈഡവില ഡി വിഡിയിട് ഡിവിഡിയില നിനം ബട് െചയക.
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 ആദയ സീന.          ഇനസാള െചയാെത ൈലവ് ഡി വി ഡിയില നിനം േനരിട് ഉബണ 
  പവതിപികാനളതാണ് ആദയ ഓപഷന.      ഇനസാള െചയാനള രണാമെത ഓപഷനാണ് നമള 

ഉപേയാഗികനത്.      രണാമെത ഓപഷന കിക് െചയ് മേനാട് േപാകാം.

 ഭാഷ തിരെഞടകക.         മലയാളം ലഭയമാെണങിലം നിലവില ഇംഗീഷില തെന തടരനതാണ് ഉതമം . 
   പിനീട് ആവശയാനസരണം മാറാവനേത ഉള.

 ൈടം േസാണ,    ഇനയന സാനേഡഡ് ൈടം .
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   കീ േബാഡ് േല ഔട്.     യഎസ്എ തെന നില നിരതക,    മാറങള ഇനസേലഷന േശഷം 
വരതാവനതാണ്.     തടരന് പാരടീഷനര പവരതനം തടങം .

 പാരടീഷനര ആരംഭികന.  സീന േനാകക,    അതില വിനേഡാസ് ഇനസേലഷന കാണാം. അവസാനം 
  ഫീ േസസ് (    േനരെത തയാറാകി വചത് ) കാണാം.    വിവിധ ഓപഷനകള കാണാം , അതില 

       അവസാനെത ഓപഷനായ െസസിൈഫ പാരടീഷന മാനവലി എന ഓപഷന എടകക.
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    ഫീ േസസ് ഉള പാരടീഷന തിരഞടകക,   ആഡ് ബടണ അമരതക.

     സവാപ് ഏരിയ ആദയം അേലാട് െചയകയാണ് സൗകരയം.    അപകാരമായാല പാരടീഷനില ബാകി വരന 
    െസസ് പരണമായം ലിനക് ഇനസേലഷന ഉപേയാഗികാനാവം.    സിസം റാം 2  ജിബിയില 

   കറവാെണങില സവാപ് ഏരിയ 2         ജിബി എന നിജെപടതാം അതില ഏെറ ഉെണങില ആ ൈസസ് 
  തെന പാരടീഷന നലകാം.  2       ജി ബി തപികരമായി പവരതികന എനാണ് അനഭവം.

   പാരടീഷന ൈടപ് േലാജികല തിരെഞടകക.
 ൈസസ് : 2 ജിബി

       യസ് ആസ് എന ഓപഷന സവാപ് ഏരിയ എന് തിരെഞടകക.
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     പതിയ പാരടീഷനായി സവാപ് ഏരിയ നിലവില വനിരികന,   വീണം ബാകിയള േസസ് 
    തിരെഞടത് ആഡ് ബടണ കിക് െചയക

   അടത പാരടീഷന തയാറാകാനള വിനേഡാ.

     ബാകിയള മഴവന ൈസസം ഡീേഫാളടായി വനിരികം ,    അത് മഴവന തിരെഞടകാം .

  യസ് ആസ് : Ext3 തിരെഞടകക.

  മൗണ് േപായന് : " / " (റട്) തിരെഞടകക.

ഓ.  െക െകാടകക.
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  അവസാന പാരടീഷന വിവരങള,     എലാം ശരിയെല എന് ഉറപ് വരതക.

 

    യസര െനയിം പാേസവഡ് എനിവ െകാടകക.
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  ൈമേഗഷന അസിസന് വിനെഡാ.      നിലവിലള മറ് ഓപേററിങ് സിസങളില നിനമള യസര 
   െസറിങകള ഇേമാരട് െചയാനള അവസരം.     ആവശയെമനകില ടിക് െചയക അെലങില ഒനം 

  െചയാെത അടതതിേലക് കടകാം.

 

    ഇതവെര നലിയ വിവരങളേടയം മറം രതചരകം.     ഇതില ഒര അഡവാനസഡ് ബടണ ഉണ്, ബട് 
   േലാഡര ഗബ് തടങിയവയെട കസൈമേസഷനാണ്.     അത് ഒനം െചയാെത വിടക .
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  ഇനസേലഷന നടന െകാണിരികന.   പാരടീഷന നിരമികല,    ഫയലകള േകാപി െചയല, 
  പാേകജകള ഇനസാള െചയല,     ബട് േലാഡര ഇനസാള െചയല,    ഗബ് അപേഡഷന എനീ 

    പവരതനങളാണ് പധാനമായം ഈ സമയം നടകക.    കമേയാെട കാതിരികക ,  ഏതാനം 
  മിനറകളകകം ഇനസേലഷന പരതിയാകനതാണ്.

         ഇനസേലഷന പരതിയായ സിസം ഡവല ബട് ഓപഷേനാെട ബട് െചയ വരം .  ഡീേഫാളടായി 
        വരനത് ഐ ടി അറ് സളിെന പാേകജകള അടങിയ ഉബണ 9.10   ആയിരികം .
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