
ഓ�േറ�ിങ് സി�ം �ടബ്ൾഷൂ�ിങ ്
 
 
ആമുഖം  
 

IT@School GNU-Linux ഓ�േറ�ിങ് സി�വും അതിൽ ഉൾെ�ടു�ിയ വിവിധ       
അ�ിേ�ഷൻ േസാഫ്�് െവയറുകള�ം �പവർ�ി�ി�ുേ�ാൾ േനരിടാവു�    
�പശ്ന�ൾ പരിഹരി�ു�തിന് ഹയർെസ��റി ക����ർ സയൻസ്     
അധ�ാപകെര �പാപ്തരാ�ുക എ�താണ് ഈ െസഷനിലൂെട ല��മിടു�ത്.  
 
ഉേ�ശ��ൾ : 
 

മ�� ഓ�േറ�ിങ് സി�ം ഉ� ക����റുകളിൽ ഉബു�ു �ു-ലിനക്സ് ഇൻ�ാൾ        
െചയ്തതിനു േശഷം ക�ുവരു� �പശ്ന�ൾ പരിഹരി�ു�തിനു� േശഷി      
േനടു�തിന്. 
െന�് വർ�് �കമീകരണ�ൾ തിരി�റിയു�തിനും മാ�ം വരു�ു�തിനുമു�     
േശഷി േനടു�തിന്. 
ഓ�േറ�ിങ് സി��ിെ� േലാഗിൻ പാസ് േവർഡ് മാ���തിനും പാസ് േവർഡ്      
അറിയിെ�ഹ്കിൽ അത് റീെസ�് െച���തിനുമു� േശഷി േനടു�തിന്. 
xampp-linux, GNUKhata എ�ീ േസാഫ്�് െവയറുകൾ �പവർ�ി�ി�ുേ�ാൾ     
േനരിടു� വിവിധ �പശ്ന�ൾ പരിഹരി�ു�തിനു� േശഷി േനടു�തിന്. 
വിവിധ അ�ിേ�ഷൻ േസാഫ്�് െവയറുകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ     
�പവർ�ി�ാെതയാകുേ�ാൾ, അതിനു� കാരണ�ൾ കെ��ി    
പരിഹരി�ു�തിനു� േശഷി േനടു�തിന്. 

 
�പവർ�നം x.x – വിൻേഡാസ് OS ഉ� ക����റുകളിൽ �ു-ലിനക്സ്        
ഇൻ�ാൾ െച��േ�ാൾ ക�ു വരു� �പശ്ന�ൾ 
 
വിൻേഡാസ് OS ഉ� ക����റുകളിൽ ഉബു�ു ഇൻ�ാൾ െച��േ�ാൾ ക�ു        
വരു� �പശ്ന�ൾ ചർ� െച���ു. 
ഉബു�ു മാ�തമായി ബൂ�് െച��ക 
വിൻേഡാസ് മാ�തമായി ബൂ�് െച��ക 
ഒരു ഓ�േറ�ിങ് സി�വും ബൂ�് െച�ാതിരി�ുക 
 
ഈ �പശ്ന�ൾ എ�െന പരിഹരി�ാം?. ഇവ മു�് പരിഹരി� പഠിതാ�ൾ        
ഉെ��ിൽ അവർ പരിഹാര മാർഗ�ൾ പ�ുെവ�െ�. 
 
1. ഉബു�ു മാ�തമായി ബൂ�് െച��കയാെണ�ിൽ 

Grub Customizer എ� േസാഫ്�് െവയർ തുറ�് േസവ് െചയ്ത് േ�ാസ് െച��ക 
(Applications → System Tools → Administration → Grub Customizer) 
Grub Customizer എ� േസാഫ്�് െവയർ ഇ�ാ� ക����റുകളിലും, മുൻപറ�       
രീതി പരാജയെ�ടു� ക����റുകളിലും ചുവെട െകാടു�ി��� കമാ��കൾ      
റൺ െചയ്ത് ഈ �പശ്നം പരിഹരി�ാവു�താണ്. 
sudo update-grub 
തുടർ�് ക����ർ  റീ�ാർ�് െച��ക . 
ഇതുെകാ�ും �പശ്നം പരിഹരി�ിെ�ഹ്കിൽ ചുവെട    
െകാടു�ി��� ര�് കമാ��കള�ം റൺ െചയ്ത് ക����ർ റീ�ാർ�്       
െച��ക 

sudo grub-install /dev/sda 



sudo update-grub  
2. വിൻേഡാസ് മാ�തമായി ബൂ�് െച��കയാെണ�ിൽ 
ക����ർ റീ�ാർ�് െചയ്ത് ബേയാസിൽ നി�് Boot Options െമനു പരിേശാധി�ുക.         
അവിെട Ubuntu ലി�് െചയ്തി��െ��ിൽ അത് െസലക്ട് െചയ്ത് ബൂ�് െച��ക. 
HP ലാപ്േടാ��കളിൽ BIOS െല Boot Settings ൽ OS Boot Manager എ� ഭാഗം            
െസലക്ട് െചയ്ത് എ�ർ കീ അമർ�ുക. ഇേ�ാൾ ഇതിൽ Ubuntu ര�ാമതായി         
ലി�് െചയ്തി��െ��ിൽ F6 കീ അമർ�ി ഇതിെന ഒ�ാമേ�താ�ുക       
(ചുവെടയു� ചി�തം േനാ�ുക) 

 
ചില acer ലാപ്േടാ��കളിൽ വിൻേഡാസ് മാ�തം ബൂ�് െച��� ഈ �പശ്നം ചുവെട          
നൽകിയ രീതിയിൽ പരിഹരി�ാം. 

ആദ�ം BIOS ന് പാസ് േവർഡ് െസ�് െച��ക. (ഇ�െന പാസ് േവർഡ് െസ�്         
െചയ്താൽ മാ�തേമ തുടർ�ു� �കമീകരണ�ൾ സാധ�മാവുകയു��.)     
ഇതിന് BIOSെല Security എ� ടാബിലു� Set supervisor Password എ�         
ഭാഗമാണ് ഉപേയാഗിേ��ത്.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
തുടർ�് Boot എ� ടാബിലു�  Secure Boot എേനബ്ൾ  (Enable) െച��ക 
വീ�ും Security ടാബിൽ വ�് Select an UEFI file as trusted for executing എ�             
ഭാഗം െസലക്ട് െചയ്ത് എ�ർ കീ അമർ�ുക.  

തുടർ�് വരു� സ്�കീനിൽ നി�് HDD, <EFI>, <ubuntu> എ� �കമ�ിൽ         
shimx64.efi െസലക്ട് െചയ്ത് Enter കീ അമർ�ുക. 

തുടർ�ുവരു� സ്�കീനിൽ ഈ entry �് ഒരു േപര് നൽകുക. (ചി�ത�ിൽ         
ubuntu എ� േപരാണ് നൽകിയിരി�ു�ത്) 

 
ഇനി BIOS നു നൽകിയ പാസ് േവർഡ് ഒഴിവാ�ുക. ഇതിനായി Security എ�         
ടാബിെല  
Set supervisor Password എ� ഭാഗ�് വ�് Current Password എ� ഭാഗ�്          
േനരെ� നൽകിയ പാസ് േവർഡ് നൽകുക. New Password, Confirm Password        
എ�ിവിട�ളിൽ  വറുെത Enter കീ അമർ�ുക. 



 
ഇനി BIOS േസവ് െചയ്ത് റീബൂ�് െച��ക. 
വീ�ും  BIOS എടു�് Bootടാബിൽ എ�ുക. 
Boot priority Order ൽ േനരെ� uefi entry �് നൽകിയ േപര് (ubuntu)           
ഓ�ാമതാ�ി െസ�് െസ�� െച��ക. 
ഇനി BIOS േസവ് െചയ്ത് റീബൂ�് െച��ക. 

 
 
 
 
�പവർ�നം x.x – ഐ.പി അ�ഡസ് കെ��ാം 
പഠിതാ�േളാട് അവരുെട ക����റിെ� ഐ.പി അ�ഡസ് കെ��ാൻ ആർ. പി        
ആവശ�െ�ടു�ു. 
ഇേ�ാൾ അനുഭവെ�ടു� �പശ്ന�ൾ പരിഹരി�ു�തിന് ആർ.പി പഠിതാ�െള      
സഹായി�ു�ു. 
NM applet പരിചയെ�ടു�ു�ു. 
(NM applet കാണു�ിെ��ിൽ logout െചയ്ത് login െച��ക. Restart അ�) 
ലഭ�മായ െന�് വർ�ുകൾ കണക്ട് െച���തും ഡിസ്കണക്ട് െച���തും ആർ.പി       
പരിചയെ�ടു�ു�ു. 
പഠിതാ�ള�െട മൂേ�ാ നാേലാ ക����റുകൾ ഒേര െന�് വർ�ിൽ വരു� തര�ിൽ        
കണക്ട് െച���ു.  
NM applet െല Connection Information �ി�് െചയ്ത് ഐ.പി അ�ഡസ്         
കെ��ു�വിധം ആർ.പി വിശദീകരി�ു�ു. 
IP അ�ഡസിെ� ഘടന ആർ.പി വിശദീകരി�ു�ു. െന�് വർ�ിൽ കണക്ട്       
െച��േ�ാൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ IP അ�ഡസ് ഓേ�ാമാ�ി�് ആയാണ് ലഭി�ു�ത്        
എ�ും അ�െനയായത് െകാ�ു�ാകു� ഗുണ�ള�ം േദാഷ�ള�ം ആർ.പി      
വിശദീകരി�ു�ു. 
ഒരു ക����റിന് ഒരു �ിരം IP അ�ഡസ് ആവശ�മായി വരു� സാഹചര�ം (െസർവർ)          
ആർ.പി വിശദീകരി�ു�ു.  
വേയർഡ് െന�് വർ�ിൽ കണക് ഷൻ പരാജയെ�ടുേ�ാഴും കണക് ഷൻ     
ഉെ��ിലും ഇ�ർെന�് ലഭി�ാെത വരുേ�ാഴും Manual IP അ�ഡസ് െസ�്        
െചേ��തായി വരും. 
ഇ�രം സാഹചര��ളിൽ Manual രീതിയിൽ ഐ.പി നൽകു� വിധം ആർ.പി        
വിശദീകരി�ു�ു. 
NM applet → Edit Connections → Select Network name → Edit → IPv4 Settings →               
Method → Manual → Add 
ഇവിെട കാണു� Address, Netmask, Gateway, DNS Servers എ�ീ ഭാഗ�ളിൽ ൈട�്          
െചയ്തു നൽേക� വിവര�ൾ ആർ.പി വിശദീകരി�ു�ു. 
 
�പവർ�നം x.x – പാസ് േവർഡ് റീെസ�് െച�ാം 
 
പഠിതാ�േളാട് അവരുെട ക����റിെ� േലാഗിൻ പാസ് േവർഡ് മാ�ാൻ ആർ. പി        
ആവശ�െ�ടു�ു. 



അതിനു� വിവിധ മാർഗ�ൾ ചർ� െച���ു. 
System Tools → Administration → User Accounts അെ��ിൽ 
System Tools → Administration → Users and Groups 
ഇതിെ� command line ആർ.പി പരിചയെ�ടു�ു�ു 
sudo passwd username 
ഇവിെടെയ�ാം നിലവിലു� പാസ് േവർഡ് അറി�ാൽ മാ�തേമ പുതിയ      
പാസ് േവർഡ് നൽകാൻ സാധി�ുകയു��. 
നിലവിലു� പാസ് േവർഡ് അറിയിെ��ിൽ പുതിയ പാസ് േവർഡ്     
നൽകു�െത�െന? 
ആർ.പി വിശദീകരി�ു�ു. 

പാസ് േവർഡ് മാേ�� യൂസർെനയ്ം കെ��ുക 
whoami എ� കമാ� ് റൺ െചയ്ത് ഇേ�ാൾ �പവർ�ി��െകാ�ിരി�ു� username        
കെ��ാം 
cat /etc/passwd എ� കമാ� ് നൽകുേ�ാൾ ലഭി�ു� വിവര�ളിൽ നി�ും        
ക����റിൽ നിലവിലു� എ�ാ username കള�ം കെ��ാം. 

ക����ർ റീ�ാർ�് െചയ്ത് GRUB െമനുവിെല�ുക.  
(ഒരു OS മാ�തമാണു�െത�ിൽ GRUB െമനു കാണുകയി�. ഇ�രം       
സാഹചര��ളിൽ ബൂ�് െച��േ�ാൾ Shift കീ അമർ�ി�ിടി�ുക. ഇതുെകാ�ും       
GRUB �പത��െ�ടു�ിെ��ിൽ പവർ ഓൺ െചയ്ത ഉടെന ബൂ�ിങ് തുട�ു�തിനു        
മു�ായി പവർ ബ�ൺ അമർ�ി പവർ ഓഫ് െച��ക. വീ�ും പവർ ഓൺ          
െച��േ�ാൾ GRUB �പത��െ�ടും. അെ��ിൽ ബൂ�് ഓപ്ഷൻ കീ അമർ�ി ബൂ�്         
െമനു എടു�് Shift കീ അമർ�ി�ിടി�് ര�് തവണ Esacpe കീ ടാ�് െച��ക) 

ബൂ�് െചയ്തു വരുേ�ാഴു� �ഗബ് െമനുവിെല Recovery Mode ൽ        
�പേവശി�ുക  

�ഗബ് െമനുവിെല Advanced options for Ubuntu െസലക്ട് െചയ്ത് എ�ർ െച��ക.          
അേ�ാൾ താെഴ കാണു� രീതിയിൽ ജാലകം ദൃശ�മാകു�ു. ഇതിൽ നി�ും റി�വറി         
േമാഡ് െസലക്ട് െച��ക 

 

 

തുടർ�് ദൃശ�മാവു� സ്�കീനിൽ നി�ും "Drop to root shell prompt ൽ          



�പേവശി�ുക. 

ഈ െഷ�ിൽ താെഴ കാണു� കമാ��കൾ ഓേരാ�ായി ൈട�് െചയ്ത് എ�ർ         
െച��ക 

mount -rw -o remount /  (െപർമിഷേനാെട ഫയൽ സി�ം റീമൗ�് െച�ാൻ) 

passwd username  ( യൂസർ പാസ് േവഡ് മാ�ാൻ ) 

▪ (യൂസർ െനയിം എ�ിട�് ഏത് യൂസറിെ� പാസ് േവഡാേണാ      
മാേ��ത് �പസ്തുത യൂസറിെ� നാമമാണ് നൽേക�ത്. Eg: passwd       
its ) 

തുടർ�് പുതിയ പാസ് േവഡ് നൽകി എ�ർ െച��ക. (പാസ് േവഡ്       
കൺഫർേമഷനായി വീ�ും എ�ർ െച�ാൻ ആവശ�െ�ടുേ�ാൾ നൽകുക.) 

reboot   ( സി�ം റീബൂ�് െച�ാൻ  ) 

എ�ാൽ സി��ിൽ അഡ്മിനിഷ്േ�ട�ർ യൂസെറ കൂടാെത �പേത�കം root       
യൂസെറ �കിേയ��് െചയ്തി��െ��ിൽ മുകളിൽ നൽകിയിരി�ു� രീതിയിൽ      
പാസ് േവഡ് റീെസ�� െച�ാൻ സാധി�ി�. അ�രം സ�ർഭ�ളിൽ താെഴ       
നൽകിയിരി�ു� മാർഗമാണ് അവലംബിേ��ത്. 

ബു�് െച��േ�ാഴു� �ഗബ് െമനു �പത��െ�ടുേ�ാൾ ആേരാ ഉപേയാഗി�്       
ബൂ�ിംഗ് �ഫീസ് െച��ക. 

�ഗബ് െമനുവിൽ നി�ും ബൂ�് െചേ�� േകർണൽ െസലക്ട് െച��ക. ( Don’t          
select Recovery Mode)  

ഈ േകർണൽ എഡി�് െച�ാൻ കീേബാർഡിൽ ' e ' അമർ�ുക. 

Linux എ�ു തുട�ു� വരിയുെട അവസാനം roഎ�തിന് പകരം താെഴ        
പറയു� വരി കൂ�ിേ�ർ�ുക. (െതാ�ടു� വരികളിൽ മാ�ം വരു�രുത്.) 

rw init=/bin/bash എ�് 'ൈട�് െച��ക. 



splash എ� വാ�് ഡിലീ�് െച��ക 

F10 അമർ�ി ഇതിൽ നി�ും ബൂ�് െച�ി�ുക. ( ബൂ�് െച�ാൻ Ctrl+X          
അമർ�ിയാലും മതി.) 

ഇ�െന ബൂ�് െച��േ�ാൾ root shell േ�പാംപ്�ിൽ എ�ിേ�രു�ു.  

തുടർ�് െഷ�ിൽ താെഴ കാണു� കമാ��കൾ ഓേരാ�ായി ൈട�് െചയ്ത്        
എ�ർ െച��ക 

mount -rw -o remount /  (െപർമിഷേനാെട ഫയൽ സി�ം മൗ�് െച�ാൻ) 

passwd username  ( യൂസർ പാസ് േവഡ് മാ�ാൻ ) 

▪ (യൂസർ െനയിം എ�ിട�് ഏത് യൂസറിെ� പാസ് േവഡാേണാ      
മാേ��ത് �പസ്തുത യൂസറിെ� നാമമാണ് നൽേക�ത്. Eg: passwd       
its ) 

തുടർ�് പുതിയ പാസ് േവഡ് നൽകി എ�ർ െച��ക. ( കൺഫേമഷനായി        
വീ�ും എ�ർ െച�ാൻ ആവശ�െ�ടുേ�ാൾ നൽകുക. 

reboot ( reboot എ� കമാ� ് ഉപേയാഗി�് റീബൂ�് െച�ാൻ        
സാധി�ു�ിെ��ിൽ പവർ ബ�ൺ അമർ�ി ഓഫ് െചയ്തതിനു േശഷം       
വീ�ും ഓൺ െച��ക ) 

 
 
 

 
�പവർ�നം x.x – Software_updates  ഇൻ�ാൾ െച�ാം 
 
പഠിതാ�ൾ�് നൽകിയി��� Software_updates, hotpotato, pachyderm,     
GNUKhata, HSS_MySQL, appinventor_offline, എ�ിവ ഇൻ�ാൾ െച���      
രീതി റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ വിശദീകരി�ു�ു. 
അതിനു േശഷം, പഠിതാ�ൾ ഇവ ഇൻ�ാൾ െചയ്ത്      
�പവർ�ി�ു�ുേ�ാ എ� പരിേശാധി�ു�ു. 

 


