
IT@School GNU Linux 3.2/3.0 Installation Steps
1.Linux CD1 ൈൈവില ഇടക.

2.അലപ സമയതിനളില താെെ കാണനത ോോാെെ ഒര window ദശ്മാകനതാണ്.ഈ window 

ദശ്മായിെെങില Bios setup ല first bootable device cd rom, second bootable device 

hard disk എന് മാറം വരോതണതാണ്.

3. Install െസെക് െെയ് ENTERഅമരതക

4. താെെ കാണന window യില English-English െസെക് െെയ് ENTERഅമരതക
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5. താെെ കാണന window യില India െസെക് െെയ് ENTERഅമരതക

6. താെെ കാണന window യില American English െസെക് െെയ് ENTERഅമരതക

  

8. തടരന് താെെ കാണനത ോോാെെ windows ദശ്മാകനതാണ്.



9. താെെ കാണന window യില Cancel െസെക് െെയ് ENTERഅമരതക

10.താെെ കാണന window യില Continue െസെക് െെയ് ENTERഅമരതക

10.Arrow key ഉോോയാഗിച് Do not configure the network at this time െസെക് െെയ് 

ENTERഅമരതക



11. താെെ കാണന window യില Continue െസെക് െെയ് ENTERഅമരതക(use tab key)

12. തടരന് Partition disks എന window ദശ്മാകനതാണ്.ഈ വിോോായില ഓോോാ 

partitions ഉം select െെയ് delete െെോേണതാണ്.WINDOWS ഉം LINUX ഉള കമ്ടറില

വിോോാസ്   partitions (FAT32,NTFS etc) ഡിെീറ് െെേരത്.

a)Arrow key ഉോോയാഗിച് partition െസെക് െെയ് enter അമരതക.



b)Arrow key ഉോോയാഗിച് Delete the partition  െസെക് െെയ് ENTERഅമരതക

13. തടരന്  താെെ കാണനത ോോാെെയള വിോോാ ദശ്മാകനതാണ്

14.ഇതോോാെെ മറ partitions െസെക് െെയ്  delete െെയാല താെെ കാണനത ോോാെെയള വിോോാ 
ദശ്മാകനതാണ്



15.Arrow key ഉോോയാഗിച്  free space  െസെക് െെയ് ENTERഅമരതിയാല താെെ കാണനത    

ോോാെെയള വിോോാ ദശ്മാകനതാണ്.Automatically partition the free space െസെക്    െെയ് 

ENTERഅമരതക.

16. Seperate home partition െസെക് െെയ് enter അമരതക.



17.Finish partitioning and write changes to disk  െസെക് െെയ് enter അമരതക.

 
18.താെെ കാണന window യില yes െസെക് െെയ് ENTERഅമരതക



19.തടരന് താെെ കാണനത ോോാെെ windows ദശ്മാകനതാണ്.

20.തടരന് root password ൈടപ് െെയ് ENTERഅമരതക

21.password re-enter  െെയ് ENTERഅമരതക.



22.തടരന് user name ൈടപ് െെയ് ENTERഅമരതക

23.തടരന് വരന window ല ENTERഅമരതക

22. തടരന് user password ൈടപ് െെയ് ENTERഅമരതക



23.password re-enter  െെയ് ENTERഅമരതക.

24.തടരന് താെെ കാണനത ോോാെെ window ദശ്മാകനതാണ്.

25.താെെ കാണന window യില No െസെക് െെയ് ENTERഅമരതക



25.തടരന് താെെ കാണനത ോോാെെ window ദശ്മാകനതാണ്.

26. താെെ കാണന window യില No െസെക് െെയ് ENTERഅമരതക

27.തടരന് കെറ സമയതിന ോശഷം താെെ കാണനത ോോാെെ window ദശ്മാകനതാണ്.Yes 

െസെക് െെയ് ENTERഅമരതക



തടരന് കറച സമയതിന ോശഷം താെെ കാണനത ോോാെെ window ദശ്മാകനതാണ്. CD 

പറെതടത ോശഷം  ENTERഅമരതക.

ഇോതാെട INSTALLATION പരതിയായി.SYSTEM ബട് െെയ് വരനതാണ്.

       
                                                                 തോറാകിയത്: മഹമദ് അഷ്റഫ് എ.ോി.

മാസര െെയിനര
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