
Ubuntu 10.04 Installation Guide
Boot device priority  മാറനതിനായി കമയടര restart െചയത് വരോമോള Delete/F2 കീ അമരതി Bios 

ല കയറിയ ോശഷം Boot/Advanced Bios Features എന െമനവില നിനം first boot device എനത് CD 

Rom, Second Boot device എനത് Hard Disk  ആകക. െപന ൈഡവില നിനോണ് install 

െചയനെതങില first boot device എനത് െപന ൈഡവ് ആകക. F10 Press െചയ് save െചയക.

കമയടര restart െചയ ോശഷം വരന വിോനോയില Try ubuntu എന option കിക് െചയക.

അലപ സമയതിനകം തോെഴ കോണന ോപോെല ഒര വിോനോ ദശയമോകനതോണ്. ഇതില install ubuntu 

എന icon കിക് െചയക.

തടരന് forward കിക് െചയക.



തടരന് വരന വിോനോയിലം forward കിക് െചയക.

Specify partition manually എന option െസലക് െചയ് forward കിക് െചയക.



തടരന് വരന വിോനോയില delete െചോയണ partitions കിക് െചയ് delete കിക് െചയക. Partition 

type ല ext3,ext4,swap എനിവ ലിനകിോനയം fat, ntfs എനിവ വിോനോസിോനയം partition ആണ്. 

Partitions ഡിലീറ് െചയ് ആവശയതിന് free space ആകിയ ോശഷം free space െസലക് െചയ് Add 

കിക് െചയക. (ചരങിയത് 40 GB എങിലം free space ഉള system തോെഴ പറയന രീതിയില partition 

െചയോവനതോണ്. ഉബണ partition െചയനത് swap,root,home എനിങെന മനോയോണ്. free space 

40 GB യില കറവോെണങില home പോരടീഷന ആവശയമില.)

root partition െചയനതിനോയി തടരന് വരന വിോനോയില Type for new partition എനത് logical 

എനം New partition size എനത് 20000, Location for the new partition-Beginning, Use as- Ext3 

journaling file system, Mount point എനത് / എനം െസലക് െചയ് OK കിക് െചയക.(New partition 

size എനത് root ന് ചരങിയത് 15000 ോവണം)



 
വീണം free space െസലക് െചയ് Add കിക് െചയക. swap partition െചയനതിനോയിതടരന് വരന 
വിോനോയില Type for new partition എനത് logical എനം New partition size എനത് 1000, Location 

for the new partition-Beginning, Use as എനത്  swap area എനം െസലക് െചയ് OK കിക് െചയക.

home partition െചയനതിനോയിവീണം free space െസലക് െചയ് Add കിക് െചയക. തടരന് വരന 
വിോനോയില Type for new partition എനത് logical എനം New partition size എനത് ബോകിയള 
ോസസം , Location for the new partition-Beginning, Use as- Ext3 journaling file system, Mount 

point എനത് /home എനം െസലക് െചയ് OK കിക് െചയക.



 
ോശഷം install now എന option കിക് െചയക.

ോശഷം India time എനത് െസലക് െചയ് forward കിക് െചയക.(ഇതിനോയി ോബോകില I എന് ൈടപ് 
െചയോല India time െസലക് െചയോന കഴിയം.)

തടരന് വരന വിോനോയിലം forward കിക് െചയക.



ോശഷം user name, password എനിവ നലകി forward കിക് െചയക.

തടരന് തോെഴ കോണന ോപോെല ഒര വിോനോ ദശയമോകനതോണ്.

    



      തടരന് വരന വിോനോയില restart now എന option കിക് െചയക.

തടരന് CD Drive തറന് വരോമോള CD പറെതടത് Drive ോകോസ് െചോയണതോണ്. െപന ൈഡവില 
നിനോണ് install െചയനെതങില െപന ൈഡവിെല light ഓഫോയതിന ോശഷം ഊരിെയടകക.
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