Youtube vedio downloading
വീഡിോയോ മഴവനോയി കണ കഴിഞോല ഫയരോഫോക് Cache യില അത് ഓോടോമോറികോയി ോസവ്
ആയിടണോകം. യസറെട Home ല കണോടോള കീയം h ഉം ഒരമിച് അടിചോല ഹിഡണ ഫയലസ്
കോണോനോകം. ഇനി .mozilla യിെല ോഫോളഡറകെളോനില Cache എന ോഫോളഡര കോണോം. നമള
ോമോസില വഴി തറന െവബൈസറകളിെല ചിതങളം കണ വീഡിോയോ ഫയലകളം അവിെട കോണോം.
അവിെട നിന് ോകോപി ോപസ് െചയം ആവശയമോയ ഫയെലടകോം

Grub installation
IT@School Ubuntu 9.10
Ubuntu 9.10 or 10.04 ല ഗബിെന അപോഡറഡ് ോവരഷനോയ Grub2 ആയത് െകോണ് മകളില പറഞ
സപര ഗബ് സി.ഡി. ഉപോയോഗികകോയോ തോെഴയള രീതിയില ഗബ് ഇനസോള െചയനതോണ്
അഭികോമയം. (ഗബ് ഇനസോള െചയോന പലരീതികളം െനറില സലഭമോെണങിലം തോെഴയള മോരഗം
മിക ലിനകിനം (SGL) ോയോജിചതോയി കോണനണ്.)
9.10 സി.ഡി. ഉപോയോഗിച് സിസം ബട് െചയക. ൈലവ് ആയി ബട് െചയ് Desktop െലതക. ഇനി
ഉബണ/ഗബ് നഷെപട Os െന റട് പോരടീഷയന ഏെതന് മനസിലോകക. അതിനോയി െടരമിനല തറന്
തോെഴ പറയന കമോന് ൈടപ് െചയക.
sudo fdisk -l
OR
sudo blkid
sudo fdisk -l എന കമോനിന് തോെഴയള രീതിയില റിസളട് ലഭികന.
/dev/sda1 * 1 1976 15872188+ c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda2 1977 9729 62275972+ f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5 1977 3800 14651248+ b W95 FAT32
/dev/sda6 3801 5546 14024713+ b W95 FAT32
/dev/sda7 5547 5801 2048256 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda8 5802 9729 31551628+ 83 Linux
ഇതില നിനം size ലെട പോരടീഷയന തിരിചറിയോം. റട് പോരടീഷയന sda8 ആെണനിരികെട.. ഈ
പോരടീഷയെന ൈലവ് സി.ഡി യെട ഫയല സിസതിെല mnt എന ോഫോളഡറിോലക് തോെഴയള
കമോനിലെട മൗണ് െചയികക.
sudo mount /dev/sda8 /mnt
ഫയല സിസതിെല mnt എന ോഫോളഡര തറന് മൗണ് െചയിരികനത് ശരിയോയ പോരടീഷയന
തെനയോോണോ എന് ഉറപ് വരതോവനതോണ്. ഇനി ഫയല സിസതിെല(ൈലവ്) dev,proc,sys
എനിവോയയം തോെഴയള കമോനിലെട ഓോരോനോയി mnt എന ോഫോളഡറിോലക് മൗണ് െചയികോം.
sudo mount --bind /dev /mnt/dev
sudo mount --bind /proc /mnt/proc
sudo mount --bind /sys /mnt/sys
ഇോപോള mnt എന ോഫോളഡറില ഒര െചറിയ 'വിരചവല ഫയല സിസം' തയോറോയി. പസത ഫയല
സിസതില അഡിനിോസറീവ് പിവിോലോജോെട (chroot)പോവശികോന തോെഴയള കമോന്
ഉപോയോഗികക.
sudo chroot /mnt
ോശഷം ഗബ് ഇനസോള െചയോനോയി തോെഴയള കമോന് ഉപോയോഗികോം.ഇവിെട sudo ആവശയമില.
grub-install --recheck /dev/sda (sda എനത് ഹോരഡ് ഡിസ് ൈടപിെനകറികന)

Ctrl+D അമരതി chroot െന ോകോസ് െചയോം.ഇനി മൗണ് െചയ എലോ ോഫോളഡറകോളയം unmount
െചയികോം.
sudo umount /mnt/dev
sudo umount /mnt/sys
sudo umount /mnt/proc
sudo umount /mnt
സിസം റീബട് െചയക.
sudo reboot
ഗബ് പനഃസോപിച് കഴിഞോല സിസതില ോലോഗിന െചയ് ആവശയെമങില തോെഴയള കമോന്
ഉപോയോഗിച് ഗബിെന അപോഡറ് െചയക- (ഉബണ ഇനസോള െചയതിന് ോശഷം ഇനസോള െചയന മറ്
OS കെള ഉബണവിെന ഗബില കടിോചരകെണെമങില ഇങെന ഗബിെന അപോഡറ് െചയണം.
sudo update-grub
sudo reboot
അവസോനം ഇനസോള് െചയന ലിനകിെന ഗബ് ആണോലോ സിസതിെന Default boot loader
ആവനത്. ഉബണ ഇനസോള െചയതിന് ോശഷം 3.0/3.2 ഇനസോള െചയോല പസത ഗബ് വഴി
ഉബണവിോലക് ോലോഗിന െചയോന പറില. അതരം സനരഭങളില ഉബണവിെന ഗബിെന Default boot
loader ആകകയോണ് ോവണത്. ോശഷം 3.2 വിെന ഉബണവിെന ഗബില കടിോചരകെണെമങിലം
മകളില പറഞരീതിയില ഗബിെന update െചയണം.ഇവിെടയള കമോനകള ഓരകോന വിഷമമ
െണങില ൈലവ് സി.ഡി.യിലെട െനറ് ഉപോയോഗിച് കമോനകള ോകോപി െചയ് െടരമിനലില ോപസ്
െചയോല മതി.

