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Chapter 1. ആ�ഖം
ഈ രചന Debian GNU/Linux വിതരണ�ിെ� ഉപേയാ�ാ�െള 5.0 ("lenny" എ�് രഹസ�നാമം)
പതി�ിെല �ധാന മാ��� അറിയി��.
ഈ �സാധന�റി�ക� ഇേ�ാളെ� 4.0 (etch എ�് രഹസ�നാമം) പതി�ി� നി�ം �തിയ പതി�ിേല�്
�ര�ിതമായി കയറാ�� വിവര��ം ഈ ��ിയയി� അഭി�ഖീകരി�ാ� സാധ�ത�� ����ം ഉപേയാ�ാ�െള
അറിയി�ം.
നി���് ഈ രചന�െട ഏ��ം �തിയ പതി�് http://www.debian.org/releases/lenny/
releasenotes � നി�ം ലഭി�ം. സംശയമാെണ�ി� രചനയിെല ആദ�െ� താളിെല തി�തി േനാ�ി നി�� ���ിയ
പതി�ാ�് വായി��െത�റ�ാ�ക.

Caution
അറിയാ�� എ�ാ ���േള�ം ഇവിെട േരഖെ���വാ� സാധ�മ� എ�് �േത�കം ��ി�ക അ�െകാ�്
ത� ��തലായി വരാ�� സാധ�ത�ം ���ിെ� �ാധാന��ം അടി�ാനമാ�ിയാ�് െതരെ���്
നട�ിയ�്.
െഡബിയെ� ��െ� പതി�ി� നി�ം (ഇവിെട, 4.0 � നി��� കയ�ം) കയറാ� മാ�േമ ഞ�� പി�ണ�കേയാ
�റി�ക� ത�ാറാ�കേയാ െച� എ�് ദയവായി ഓ��ക. നി���് അതി�ം പഴയ പതി�ി� നി�ാ�് കയ��െത�ി�
��െ� പതി�ിെ� �സാധന�റി�ക� േനാ�ി ആദ�ം 4.0 � കയറാ� ഞ�� നി�േ�ശി��.

ഈ രചനയിെല പിഴ�ക� അറിയി�ാ�
ഈ രചനയി� വിവരി� ���വാ�� വിവിധ നടപടി�മ�െള�ാം പരീ�ി�ാ�ം ഞ��െട ഉപേയാ�ാ��
അഭി�ഖീകരിേ��ാ�� ���െള�ാം �േ�തെ� അറിയി�ാ�ം �മി�ി��് .
എ�ി��ാ�ം നി�� ഈ സഹായ�റി�ി� ഒ� പിഴ�് കാ�കയാെണ�ി� (െത�ായ വിവരേമാ കാണാ� വിവരേമാ)
പിഴ�ക� നിരീ�ി�� സംവിധാന�ി� [http://bugs.debian.org/] release-notes 0A A0 എ�
െപാതിയിെല ഒ� പിഴവാെണ�് അറിയി�ക.

���ലിെ� അ�ഭവ�� അറിയി�ാ�
etch � നി�ം lenny യിേല�� കയ��മായി ബ�െ�� എ�് വിവര�ം ഞ��െട ഉപേയാ�ാ�ളി� നി�ം
സ�ാഗതം െച��. നി�� വിവരം പ�െവ�ാ� ത�ാറാെണ�ി� പിഴ�ക� നിരീ�ി�� സംവിധാന�ി� [http://
bugs.debian.org/] upgrade-reports A0 0A എ� െപാതിയിെല ഒ� പിഴവാെണ�് അറിയി�ക.
ഉ�െ���� അ�ബ��� (gzip ഉപേയാഗി�്) ���ാ� ഞ�� അഭ�ാ��ി��.
���ലിെ� അറിയി�് സമ��ി�േ�ാ� ദയവായി താെഴ പറ�� വിവരം �ടി ഉ�െ���ക:
നി��െട െപാതിക�െട
•
ഡാ�ാേബസിെ� ���ലിെ� ��ം േശഷ��� �ിതി: dpkg �െട �ിതി കാണി��
ഡാ�ാേബസ് /var/lib/dpkg/status �ം aptitude െ� �ിതി കാണി�� ഡാ�ാേബസ് /var/
lib/aptitude/pkgstates ലഭ�മാ�്. the section called “ഏ�് ഡാ��േട�ം �മീകരണ
വിവര�ിേ��ം ക�ത� പക�െ���ക” � ���ലിെ� �േ� ക�ത� പക�െ���ാ� നി�� ��ി�ണം, പേ�
ഈ വിവര�ിെ� ക�ത� പക��ക� /var/backups �ം കാണാ��താ�്.
the section
•
called “�വ��നേവള പിടി�വ���്” എ�ിട�് വിശദീകരി��് േപാെല script ഉപേയാഗി�്
��ി� �വ��നേവള�െട േലാ�ക� ��ി�ം.
നി��െട apt
• A0 0A േലാ�ക� /var/log/apt/term.log �ം അെ��ി� aptitude േലാ�ക� /
var/log/aptitude �ം ലഭ�മാ�്.

Note
നി��െട േലാ�ക� എ�ാവ��ം കാണാ�� ഡാ�ാേബസിലാ�് ��ി��െത�തിനാ� അയ��തി�് ��്
ഒ�് �ടി വിലയി��ി രഹസ�മായ വിവര�െളെ��ി�ം പിഴവറി�� അറിയി�ി� നി�ം നീ�ം െച�െവ�്
ഉറ�വ��ക.

ഈ രചന�െട ഉറവിടം
ഈ രചന�െട ഉറവിടം േഡാ���് എ�്എംഎ� A0 0A േഫാ�മാ�ിലാ�്. എ�്ടിഎംഎ� പതി�് docbook-xsl
0
ഉപേയാഗി�ാ�് ��ി�ിരി���്. പിഡിഎഫ് dblatex A0 0A അെ��ി� xmlroff A0 0A ഉപേയാഗി�ാ�്
A
��ി�ിരി���്. �സാധന�റി�ക�െട ഉറവിടം െഡബിയെ� സഹായ�റി�ക�െട സംരംഭ�ിെ�
A
0

എസ്വിഎ� േശഖര�ി� ലഭ�മാ�്. നി���ം െവബ് വിനിമയതലം [http://svn.debian.org/viewsvn/ddp/
manuals/trunk/release-notes/] ഉപേയാഗി�് െവ�ി�െട ഓേരാ ഫയലായി എ��ാ��താ�്. എസ്വിഎ�
ലഭ�മാ�ാ�� ��ത� വിവര���് െഡബിയെ� സഹായ�റി�ക�െട സംരംഭ�ിെ� എസ്വിഎ� വിവര താ�ക�
[http://www.debian.org/doc/cvs] േനാ�ക.

Chapter 2. Debian GNU/Linux
5.0 യി� ��താെയ�ാ���്
ഈ വിഷയ�ി� ��ത� വിവരം വി�ിയി��് [http://wiki.debian.org/NewInLenny].
ഈ പതി�് ആം ഇഎബിഐ (armel) �� ഔേദ�ാഗിക പി�ണ േച���.
Debian GNU/Linux lenny � ഔേദ�ാഗിക പി�ണ�� വാ�വിദ�ക� താെഴ െകാ��ിരി��:
ഇ�� x86• ('i386')
ആ�ഫ ('alpha')
•
�ാ�ക് ('sparc')
•
പവ�പിസി •('powerpc')
ആം ('arm')
•
മി�് ('mips'
• (big-endian) ഉം 'mipsel' (little-endian))
ഇ�� ഇ�ാനിയം
•
('ia64')
എ�്പി പിഎ-റി�്
•
('hppa')
എസ്/390 •('s390')
എഎംഡി64• ('amd64')
ആം ഇഎബിഐ
•
('armel')

െഡബിയ� േപാ��് െവബ് താ�കളി� [http://www.debian.org/ports/] ഒ� �േത�ക േപാ��ിെന�റി��
വിവര�ം േപാ��ിെ� �ിതിവിവര�ം നി���് വായി�ാം.

ആമിെന�ാ�് ��താ���്?
മാ�വലിെ� ഒറിേയാ� �ാ�്േഫാമി�� പി�ണ േച��ി��് . �ത�മായി പറ�ാ� െഡബിയ� �/ലിന�് 5.0 ഒറിേയാ�
�ാ�്േഫാമിെന അടി�ാനമാ�ിയ താെഴ പറ�� ഉപകരണ�െള പി�ണ��: QNAP Turbo Station
(TS-109 [http://www.cyrius.com/debian/orion/qnap/ts-109/], TS-209 [http://
www.cyrius.com/debian/orion/qnap/ts-209/], TS-409 [http://www.cyrius.com/
debian/orion/qnap/ts-409/]), HP mv2120 [http://www.cyrius.com/debian/orion/hp/
mv2120/], and Buﬀalo Kurobox Pro [http://www.cyrius.com/debian/orion/buﬀalo/
kuroboxpro/].
IXP4xx �ാ�്േഫാമി�� (ഉദാ. ലി�്സിസ് എ�എസ്എ��2) ഇഥ�െന�് �വ��കം അ��ിെടയായി �ല െക�ണലി�
തെ� േച��ി��്, അ�െകാ�് lenny യിെല െഡബിയ� െക�ണ� ��െ� പതി�ക�പേയാഗി�ി��
അെനൗേദ�ാഗിക �വ��ക�ി�് പകരം ഈ �വ��കം ഉപേയാഗി��.
ഒ�ം നി��ി� ഇഥ�െന�് ഉപേയാഗി�ാനാവശ�മായ IXP4xx ൈമേ�ാേകാഡ് ഇേ�ാ� non-free യി�� ixp4xxmicrocode A0 0A എ� െപാതിയി� ലഭ�മാ�്. ഈ ൈമേ�ാേകാഡ് ഉ�െ��� െഡബിയെ� ഇേമ�ക� slugﬁrmware.net നി�ം �ട��ം ലഭ�മാ��തായിരി�ം.

വിതരണ�ി� ��താെയ�ാ���്?
െഡബിയെ� ഈ �തിയ പതി�് വീ�ം ��ഗാമിയായ etch ��തിേന�ാ�ം വളെരയധികം േസാ�്െവയ�മായാ�്
വ���്; വിതരണം 7700 � അധികം �തിയ െപാതിക��െ�െട 23200 � അധികം െപാതിക� ഉ�െ�ാ��.
വിതരണ�ിെല ��ത� േസാ�്െവയ�ം ���ിയി��്: 13400 � അധികം േസാ�്െവയ� െപാതിക� (ഇ�് etch െല
എ�ാ െപാതിക�േട�ം 72% ആ�്). അ�േപാെല വളെരയധികം (3100, etch െല 17% െപാതിക�) പല കാരണ��
െകാ�് വിതരണ�ി� നി�ം നീ�ം െച�ി��്. ഈ െപാതിക��് നവീകരണ�� ലഭ�മാ��ത�, അവ െപാതിക�
ൈകകാര�ം െച�� േസാ�്െവയ�കളി� 'obsolete' (കാലാവധി തീ���്) എ�് അടയാളെ���ിയിരി�ം.
ഈ പതിേ�ാ�് �ടി Debian GNU/Linux X.Org 7.1 � നി�ം X.Org 7.3 േല�് കയറിയിരി��.
Debian GNU/Linux വീ�ം പണിയിട �േയാഗ��ം പരിസര��മായാ�് വീ�ം വ���് . മ��വെ�ാ�ം
ഇതിേ�ാ� േ�ാം 0A A0 2.22 ഉ�െ�ാ��. , െകഡിഇ 0A A0 3.5.9/3.5.10, എ�്എഫ്സിഇ 0A A0 4.4.2, എ�എ�്ഡിഇ
A
0
0
A
0.3.2.1+svn20080509. െ�ാഡ�ിവി�ി �േയാഗ��ം നവീകരി�ി��്, ഓഫീസ് സ�ീ�കളായ
ഓ��ഓഫീസ്.ഓ�ഗ് A0 0A 2.4.1, െകഓഫീസ് A0 0A 1.6.3 അ�് േപാെല തെ� �കാഷ് A0 0A 2.2.6, �മറിക് A0 0A
1.8.3, അബിേവ�ഡ് A0 0A 2.6.4 എ�ിവ�ം ഉ�െ���ിയിരി��.
Updates of other desktop applications include the upgrade to Evolution A0 0A
2.22.3 and Pidgin A0 0A 2.4.3 (formerly known as Gaim A0 0A ). The Mozilla A0 0A suite
has also been updated: iceweasel A0 0A (version 3.0.6) is the unbranded Firefox
A
0
web browser and icedove A0 0A (version 2.0.0.19) is the unbranded
0
A
Thunderbird A0 0A mail client.
മ�് പലതി�െമാ�ം ഈ പതി�് താെഴെ�ാ��ിരി�� േസാ�്െവയ� നവീകരണ��ം ഉ�െ�ാ��:
4.0 (etch) െല പതി�്

5.0 (lenny) യിെല പതി�്

2.2.3

2.2.9

ഡിഎ�എസ് േസവക�

9.3.4

9.5.0

െവബ് േസവക�

0.5.5

0.7.2

0.53.3

0.60.0

0.95.0

0.96.1

2.0.3

2.0.12

എ�ിം A0 0A എ� സഹജമായ ഇെമയി�
േസവക�

4.63

4.69

� കൈ�ല� േശഖരം സഹജമായ
കൈ�ലറായി A0 0A

4.1.1

4.3.2

ജി�് A0

2.2.13

2.4.7

� സി ൈല�റി

2.3.6

2.7

ൈല�്എ�്ടിടിപിഡി

1.4.13

1.4.19

മരാഡിഎ�എസ്

1.2.12.04

1.3.07.09

5.0.32

5.0.51a

2.3.30

2.4.11

4.3

5.1p1

5.2.0

5.2.6

2.3.8

2.5.5

8.1.15

8.3.5

െപാതി
അ�ാെ�

A
0

0
A

ൈബ�ഡ് A0

0
A

െചേറാ�ീ A0
�റിയ� 0A
ഡയ A0

0
A

0
A

എംടിഎ

0
A

എ�ിഗ A0

0
A

േവായി�് �യ�്

0
A

ൈമസീക��

A
0

0
A

ഓ��എ�ഡാ�്
ഓ��എസ്എസ്എ�്
പിഎ�്പി

A
0

A
0

0
A

0
A

േപാ�്ഫി�് A0

0
A

എംടിഎ

േപാ�്െ�സീക�� 0A

0
A

െപാതി
ൈപ��
േടാംകാ�്

A
0

0
A

4.0 (etch) െല പതി�്

5.0 (lenny) യിെല പതി�്

2.4.4

2.5.2

5.5.20

5.5.26

ഔേദ�ാഗിക Debian GNU/Linux വിതരണം ഇേ�ാ� നി��െട വാ�വിദ���സരി�് 4 �ത� 5 വെര ൈബനറി
ഡിവിഡികളി�ം A0 0A അെ��ി� 28 �ത� 32 വെര ൈബനറി സിഡികളി�ം A0 0A 4 ഉറവിട ഡിവിഡികളി�ം അെ��ി�
28 ഉറവിട സിഡികളി�ം ലഭ�മാ�്. ഇതി�് �റെമ amd64, i386 എ�ിവ�� വിതരണ�ിെ� െചറിയ ഭാഗ�ം
ഉറവിട��� multi-arch ഡിവിഡി�ം ലഭ�മാ�്. ആദ�മായി, Debian GNU/Linux amd64, i386 എ�ീ
വാ�വിദ����ം ഉറവിട�ം �-േറ A0 0A ഇേമ�കളാ�ം �റ�ിറ��.
െഡബിയ� ഇേ�ാ� ലിന�് �ാ�േഡ�ഡ് േബസ് (എ�എ�ബി) 3.2 പതി�ിെന പി�ണ��. െഡബിയ� 4.0 3.1
പതി�ിെന പി�ണ�ി��. A0 0A

െപാതിക� ൈകകാര�ം െച��
aptitude ആ�് ക�േസാളി� നി�ം െപാതിക� ൈകകാര�ം െച�ാ� �പാ�ശ െച�ി���് . apt-get െ�
��ത� നടപടിക�ം aptitude െച��തി�് �റേമ apt-get െന അേപ�ി��് ആ�യത��� ൈകകാര�ം
െച��തി� മി����മാ�്. നി�ളിേ�ാ�ം dselect ഉപേയാഗി��െ��ി�, െപാതിക� ൈകകാര�ം െച��തി��
ഔേദ�ാഗിക േ�ാ�ാമായ aptitude 0A A0 േല�് മാറണം.
lenny യി� ആ�യത��ളിെല ��ി���ക� പരിഹരി�ാ�� സ�ീ��മായ സംവിധാനം aptitude
ഏ�െ���ിയി��്. അ�് െപാതിക� ത�ി�� പര�രാ�യ�� മാ�േ�ാ� വരാ�� ��ി���ക� ഒഴിവാ�ാ� ഏ��ം
അ�േയാജ�മായ പരിഹാരം കെ��ാ� �മി�ം.

നി�േ�ശി� നവീകരണ��െട വിഭാഗം
�റ�ിറ�ിയ േ�ബി� വിതരണ�ിെല (ഓ��േ�ബിളിേല�ം) മാ��െള�ാം തെ� വളെര നീ� പരീ�ണ സമയ�ി�്
േശഷമാ�് േശഖര�ി� േച����്. അ�െന�� േ�ബി� (ഓ��േ�ബി�) വിതരണ�ിെ� ഓേരാ പതി�ം േപായി�്
റിലീെസ�റിയെ���. proposed-updates എ� സംവിധാന�ി�െടയാ�് േപായി�് പതി�ക�െട ത�ാെറ��്
നട���്.
െപാതിക��് ര�് തര�ിലാ�് proposed-updates � കയറാ� പ���്. �ര�ാ കാരണ�ളാ� മാ�ം
വ��ി security.debian.org � േച��� െപാതികെള�ാം തെ� യാ�ികമായ proposed-updates
േല�ം േച���. ര�ാമെ� രീതിയി� െഡബിയ� രചയിതാ�� േനരി�് proposed-updates � േച�േ��ാം.
http://ftp-master.debian.org/proposed-updates.html എ� ക�ിയി� ഇേ�ാഴെ� െപാതിക�െട
പ�ിക കാണാം.
േപായി�് പതി�ിേല�് ഔേദ�ാഗികമായി േച���തി�് ��് തെ� പാേ��കളിെല ഈ നവീകരണ�� പരീ�ി�ാ�
നി���് സഹായി�െണെമ�െ��ി� നി��െട sources.list � proposed-updates എ� വിഭാഗം
േച��ാ� മതി.
deb
http://mirrors.kernel.org/debian lenny-proposed-updates
main contrib
deb-src http://mirrors.kernel.org/debian lenny-proposed-updates
main contrib

അ�� തവണ നി�� aptitude update �വ��ി�േ�ാ�, സി��ി�് proposed-updates െല
െപാതികെള�റി�് വിവരം ലഭി�ക�ം െപാതിക� നവീകരി�ാ� േനാ�േ�ാ� അവ പരിഗണി�ക�ം െച�ം.
ഇ�് �ത�മായി പറ�ാ� െഡബിയെ� �തിയ കഴിെവാ�മെ��ി�ം േനരെ� ഇതിെന��ി ��തലായി പറയാ��്
െകാ�് �ചി�ി��.

സി��ിെല െമ�െ�ട�ക�

lenny �തിയ ഇ��േളഷ�ക��് �ണ�ദമാെണ�ി�ം etch � നി�ം കയ�േ�ാ� സ�യം �േയാഗി�ാ� എ�േയാ
മാ��� വിതരണ�ി��്. ഈ വിഭാഗ�ിലാ�് അവയി� ഏ��ം ഉപേയാഗ�ദമായ മാ��െള�റിെ�ാരവേലാകനം
ന����്.
എസ്ഇലിന�് ��ഗണന
�ാ�േഡ�ഡ്, പേ�
സഹജമായി
�വ��നസ�മാ�ിയി�ി�

A
0

0
A

എസ്ഇലിന�് (�ര�-െമ�െ���ിയ ലിന�്) പി�ണ�ാവശ�മായ
പാേ��ക��് standard ��ഗണനയായികയ�ം ന�കിയിരി��.
ഇതിന��ം അവ �തിയ ഇ��േളഷ�കളി� സഹജമായി ഇ�േ�ാ�
െച�െമ�ാ�് നിലവി�� സി��ളി� നി���് എസ്ഇലിന�്
ഇ�േ�ാ� െച�ാ�:

# aptitude install selinux-basics

എസ്ഇലിന�് പി�ണ സഹജമായി �വ��നസ�ം അ� എ�്
�േത�കം ഓ��ക. എസ്ഇലിന�് ഇ�േ�ാ� െച�ാ�ം
�വ��നസ�മാ�ാ��� വിവര�� Debian Wiki [http://
wiki.debian.org/SELinux] യി� കാണാം.
�തിയ സഹജമായ
സിസ്േലാഗ് നിര�ര���ി

syklogd A0 0A �ം klogd �ം പകരമായി lenny യിെല
സഹജമായ സിസ്േലാഗ് നിര�ര ���ി rsyslog A0 0A ആയിരി�ം.
സഹജമായ േലാഗി�് നിയമ�െള ഉ� എ�ി�, േപടിയി�ാെത ഇ�് െകാ�്
മാ�ിവ�ാം. നി���് സ��മായ േലാഗി�് നിയമ��െ��ി� അവ /
etc/rsyslog.conf യിേല�് മാ�ണം.
etch യി� നി�ം കയ�� ഉപേയാ�ാ�� ത��ാ� rsyslog
0
ഇ�േ�ാ� െച�ക�ം sysklogd A0 0A നീ�ം െച�ക�ം
A
േവണം. lenny യിേല�് കയ�� സമയ�് സഹജമായ സിസ്േലാഗ്
നിര�ര���ി സ�യം മാ�ി വ��ത�.
A
0

��ിഎഫ്-8 �� െമ�െ��
പി�ണ

വളെരയധികം �േയാഗ�� സഹജമായി ��ിഎഫ്-8 ഉപേയാഗി�ാേനാ
േനരേ�തിേന�ാ� െമ�െ�� ��ിഎഫ്-8 പി�ണ�ാേയാ
സ�ീകരി��താ�്. http://wiki.debian.org/
UTF8BrokenApps എ�യിട�് ��ിഎഫ്-8 ൈകകാര�ം െച�ാ�
ഇേ�ാ�ം �യാസ�� �േയാഗ�െള�റി�് കാണാം.

Identiﬁcation of
the release's
revision

Starting from Lenny, /etc/debian_version
will indicate the revision number of the debian
release (5.0, then 5.0.1, etc.)
This also means that you should not expect this
ﬁle to be constant throught the release lifetime.

etch �ത� lenny വെര�� മാ��െള�റി�് ��ത� വിവരം െഡബിയ� വി�ിയി� [http://
wiki.debian.org/Etch2LennyUpgrade] ഉ�്.

െക�ണ�മായി ബ�െ�� �ധാന മാ���
Debian GNU/Linux 5.0 എ�ാ വാ�വിദ�ക��ം 2.6.26 പതി�ാ�് െകാ����്.

െക�ണലി� തെ��ം െഡബിയ�് േവ�ി െക�ണ� െപാതി��തി�ം വളെര വലിയ മാ����ായി��് . അവയി� ചില�് കയ�� ��ിയെയ സ�

െക�ണ� െപാതി��തിെല മാ���
Binary ﬁrmware
for some drivers
moved to non-free

Some drivers load binary ﬁrmware into the
device they are supporting at run time. While
this ﬁrmware was included in the stock kernel
in previous releases, it has now be separately
packaged in the non-free section. If you want to
continue to use these devices after reboot, make
sure the required ﬁrmware is present on the
installed system. See section 6.4 of the
Installation Manual [http://www.debian.org/
releases/stable/installmanual] for details.

�തിയ ഓ��വിസി
െക�ണ� േ�വ�

etch പരിചയെ���ിയ ലിന�്-വിെസ�വ� വി���ൈലേസഷ�
െസാല�ഷേനാെടാ�ം തെ� ഇേ�ാ� േനരെ� തെ� നി��ി�
ഓ��വിസി െക�ണ� ഇേമ�ക�ം Debian GNU/Linux 5.0
ന���. ലിന�്-വിെസ�വറി� ഓ��വിസിെയ�ാ�ം ഇ�ിരി
ഓവ�െഹ�െ��ി�ം ൈലവ് ൈമേ�ഷ�� പി�ണ��്. A0 0A A0 0A

െക�ണ� x86 െപാതിക�
ഒ�ി�ി�

േനരെ��� പതി�കളി� 32-ബി�് എഎംഡ് അേ�ാ�/ഡ�േറാ�/
െസേ�ാ� െ�ാസ��ക��് �േത�കമായി -k7 എെ�ാ� െക�ണ�
േ�വ��ായി��. ഈ േ�വ� നി��ക�ം പകരം എ�ാ എഎംഡി/ഇ��/
വയ 686 �ാസ് െ�ാസ��ക��ായി -686 എ� ഒ� വകേഭദം
ന�കിയിരി��.

സാധ�മായിടെ�ാെ� ഒഴിവാ�ിയവ�് പകരം �തിയ െപാതികെള ആ�യി�� ഡ�ി െപാതിക� ലഭ�മാ�ിയി��് .

എംെഡബിയ� 1.0 (Debian GNU/Linux lenny
5.0 െയ അടി�ാനമാ�ിയ�്)
A
0

0
A

െഡബിയ� ഉറവിട െപാതികെള എംെബഡഡ് ആം സി�����േയാജ�മായി ���ിയ�ം േ�ാസ് ബി�ഡ് െച�ാ�
അ�വദി�� എംെഡബിയ� എ� ബി�ഡ് ഉപകരണ�� െല�ിയി� ഇേ�ാ� ഉ�െ���ിയിരി��.
എംെഡബിയ� 1.0 വിതരണം സ��മായി തെ� �േത�ക മഷീ�ക��ം മഷീ�ക�െട വകേഭദ���ം േവ�ി
മാ�ിെയ��ാ� സാധി�� ��് ഫയ� സി��� ��ി�ാനാവശ�മായ, നി��ി� അവ�യി�� ആം െപാതിക�
ഉ�െ�ാ��. െക�ണ�ക�ം െക�ണ� ഭാഗ��ം െവേ�െറ ന�േക���്. ആെമലി�ം i386 ��� പി�ണ
വികസി�ി�െകാ�ിരി��. ��ത� വിവര���് എംെഡബിയ� െവബ് താ� [http://www.emdebian.org/]
കാ�ക.

െന�്��് പി�ണ

അ�സിെ� ഈ പിസി േപാെല�� െന�്��ക��് ഇേ�ാ� െഡബിയനി� പി�ണ��് . ഈ പിസി�ായി eeepcacpi-scripts A0 0A േനാ�. അ�േപാെല�െ�, െഡബിയനി� െന�്��ക�േ�ാ അെ��ി� താരതേമ�ന
�റ� േശഷി�� മ�് ക����ക�േ�ാ �ണകരമാ�� ൈല�്െവ��് എ�് 11 െഡ�്േടാ�് എ�വേയാ�െമ�്, lxde
A
0
0
A
, ��തായി അവതരി�ി��.

ജാവ ഇേ�ാ� െഡബിയനി�
ജാവ �യി�ം െവ��ാ��് േ�ാ�ാ�ക�ം �വ��ി�ി�ാേനാ അ�രം േ�ാ�ാ�ക� നി��ി�ാേനാ ആവശ�മായ
ഓ��െജഡിെക ജാവ റ�ൈടം എ�വേയാ�െമ�ായ openjdk-6-jre �ം ജാവ െഡവല�്െമ�് കി�ായ
openjdk-6-jdk �ം ഇേ�ാ� െഡബിയനി��്. ഐ��ടീ സംരംഭ�ി� നി�� പാ�ക�ം ബി�ഡ് �ി��ക�ം
ഉപേയാഗി�ാ�് ഈ െപാതിക� നി��ി��്. A0 0A A0 0A A0 0A

Chapter 3. ഇ��ാേളഷ� ഉപാധി
െഡബിയ� ഇ��ാള� െഡബിയെ� ഔേദ�ാഗിക ഇ��ാേളഷ� ഉപാധിയാണ് . അത് വിവിധ ഇ��ാേളഷ� രീതിക�
�ദാനം െച��. അവയി� നി���് േവ�ത് നി��െട സി��ിെ� വാ�വിദ�െയ ആ�യി�ിരി��.
lenny നായി ഉ� ഇ��ാളറിെ� ഇേമ�ക� Debian website [http://www.debian.org/releases/
stable/debian-installer/] െല ഇ��ാേളഷ� സഹായിേയാെടാ�ം കെ��ാം.
ഇ��ാേളഷ� സഹായി ഔേദ�ാഗിക െഡബിയ� സിഡി/ഡിവിഡി െസ�ിെല ഒ�ം സിഡി/ഡീവിഡി യി�
ഉ�െ���ിയിരി��ത്:
/doc/install/manual/language/index.html

errata [http://www.debian.org/releases/stable/debian-installer/index#errata] �
പരിേശാധി�് െഡബിയ�-ഇ��ാളറിെ� തിരി�റി�ി�� ����െട ഒ� പ�ിക ക�ിരിേ��താണ് .

ഇ��ാേളഷ� ഉപാധിയി� എ�ാണ് ��തായി ഉ�ത്?
െഡബിയ� ഇ��ാളറിന് അത് ആദ�മായി Debian GNU/Linux 3.1 (സാ�ജ്) േനാെടാ�ം �കാശിതമായതി�
പിെ� െമ�െ�� ഹാ�െഡ�യ� പി�ണ�െട�ം മ�നവധി ��� െസൗകര���െട�ം �പ�ി� ധാരാളം �േരാഗതിക�
ഉ�ായി��്.
ഈ �കാശന�റി�കളി� �റ� �ധാന �േരാഗതിക� മാ�േമ നിര�ിയി��.etch�കാശന േശഷ��ായ മാ��േള
പ�ി ��തലറിയാ� െഡബിയ� ഇ��ാളറിെ� news history [http://www.debian.org/devel/
debian-installer/News/] � ലഭ�മായ lenny ബീ� , ആ�സി �കാശന��െട �കാശന �ഖ�ാപന��
പരിേശാധി�ക.

�ധാന മാ���

ഇ��ാേളഷ� സമയ�്
േഫംേവ� േലാഡ് െച�ാ��
െസൗകര�ം

േഫംേവറിെ� ൈബനറി ഫയ�ക� ഒ� തിരിെ���നാ��
മാധ�മ�ിലാ�ിെ�ാ��ാ� അ�ം േലാഡ് െച�ാ� െഡബിയ�
ഇ��ാളറിന് ഇേ�ാ� കഴി��്.

ൈമേ�ാേസാ�്
വി�േഡാസി� ഇ�േ�ാ�
െച��തി�� കഴിവ്

ഇ��ാേളഷ� മാധ�മ�ി� ഇേ�ാ� ൈമേ�ാേസാ�് വി�േഡാസ്
അ�രീ��ി� നി�് െകാ�് തെ� െഡബിയ� ഇ�േ�ാ� െച�ാ�
സി�െ� സ�മാ�� ഒ� �േയാഗം �ടി ഉ�െ���ിയി��്.

SATA RAID പി�ണ
�ര�ാ തി���ക�
േവ� പാേ��ക�െട
േവഗ�ി�� അ�േ�ഡ്

ഒ� �വ��നേയാഗ�മായ �ംഖലാ ബ�ം ലഭ�മാെണ�ി�, lenny െ�
ആദ� �കാശനം �ത� അ�േഡ�് െച�ി�� എ�ാ പാേ��കേള�ം
ഇ��ാള� അ�േ�ഡ് െച�ം. ഈ അ�േ�ഡ്, ഇ�േ�ാ� െച�െ��
സി�ം ��് െച��തിന് ��പ് തെ� നട�ക�ം െച��.
ത�ഫലമായി, ഇ�േ�ാ� െച�െ�� സി�ം lennyെ� �കാശന�ി�
േശഷം ഇ��ാേളഷ� സമയ�ി��ി� തിരി�റി�ി���ം
പരിഹരി�ി��വ�മായ �ര�ാ�കരാ�കളാ� ബാധി�െ�ടാ��
സാധ�ത വളെര�റവാണ്.

volatile �� പി�ണ

ഇ��ാളറിന് ഇേ�ാ� ഇ�േ�ാ� െച�െ�� സി��ിെന
volatile.debian.org � നി�ം ലഭ�മായ അ�േഡ� െച�െ��
പാേ��ക� ഉപേയാഗി���വ�ം സ�ീകരി�ാനാ�ം. ആ േശഖരം
സമയകാല നി��ചന��, ആ�ി-ൈവറസ് ഒ�ക� �ട�ിയ
സമയാ�ഗതമായി ��േ�� വിവര�� ന�� പാേ��ക��്
ആഥിത�മ���.

ആെമ� വ�വിദ�െയ ഇേ�ാ� പി�ണ��. i386 Xen അഥിതിക��്
േവ� ഇേമ�ക� ഇേ�ാ� ലഭ�മാണ്.
ഹാ�ഡ്െവയ� സംഭാഷേണാ�പാദന�ി�ത�� ധാരാളം ഉപകരണ�െള
ഹാ�േഡ��
സംഭാഷേണാ�പാദേകാപകരണ����
ഇേ�ാ� ഇ��ാള� പി�ണ��തിനാ�, കാ��റ��
പി�ണ
ഉപേയാ��ാ���ം അതിെ� ഉപേയാഗ�ത വ��ി�ി��്. 0A A0
�തിയ േപാ��ക�

relatime െമൗ�്
ഓ�ഷ�ക��� പി�ണ

ഇ��ാളറിന് ഇേ�ാ� relatime െമൗ�് ഓ�ഷേനാ� �ടിയ
വിഭജന�െള�ം �മീകരി�ാനാ�ം. ഇത് ഫയ�ക��ം ഡയറ�റിക��ം
മാ�ം വ��ിയ സമയം പരി�രി�� സഹായി��.

ഇ��ാേളഷ� സമയ�്
NTP ഘടികാരം
�മീകരി��

ക����െ� ഘടികാരം ഇേ�ാ� ഇ��ാേളഷ� സമയ�് തെ� എ��ിപി
െസ�വ�ക�െട സമയ�ിെനാ�ം �ഖലയി�െട �മീകരി�െ���തിനാ�
ഇ�േ�ാ� െച�െ�� സി�ം അേ�ാ� തെ� �ത�മായ സമയം
കാണി��.

�തിയ ഭാഷക�

വിവ��ക�െട വലിയ �യ���� ന�ി'െഡബിയ� ഇേ�ാ� 63
ഭാഷകളി� ഇ�േ�ാ� െച�ാനാ�ം(50 എ�ം അ�രാധി�ിത
ഇ��ാേളഷ�ം 13 ചി�ാധി�ിത ഇ��ാേളഷ�ം). ഇത് etch േന�ാ�
5 ഭാഷക� ��തലാണ്. അമാരിക്, മറാഠി, ഐറിഷ്, വട�� സാമി,
െസ�ബിയ� എ�ിവയാണ് �തിയ ഭാഷക�. വിവ��ന അ�േഡ�ക�െട
അഭാവ�ാ� എേ�ാണിയ� ഭാഷ ഈ റിലീസി� ഉ�െ����ി�. etch
� ഉ�െ���ാതി�� െവ�ഷ് ഭാഷ വീ�ം ഉ�െ���ക�ം െച�ിരി��.

അമാരി�്, ബംഗാളി, േസാ�, �ജറാ�ി, ഹി�ി, േജാ�ജിയ�, �െമ�,
മലയാളം, മറാഠി, േന�ാളി, പ�ാബി, തമിഴ്, തായ് എ�ിവ�െട
അ�രസ�യ�െള ചി�ാധി�ിതമ�ാ� അ�രീ��ി�
അവതരി�ി�ാ� കഴിയാ�തിനാ� ചി�ാധി�ിതമായ ഇ��ാളറി� മാ�ം
തിരെ���ാനാ�� ഭാഷകളാണ്.
ല�കരി� രാജ�ം
തിരെ���� ��ിയ

രാജ�ം തിരെ���� ഇേ�ാ� �ഖ��മ�ി� തരം
തിരി�ിരി��തിനാ� ഉപേയാ�ാ���് തിരെ��� ഭാഷ�മായി
ബ�മി�ാ� ഒ� രാജ�മാണ് തിരെ��േ��െത�ി� �ടി, അത് എ��ം
സാധി��.

Chapter 4. പഴയ പതി�ി� നി�ം നവീകരി�ക
നവീകരി��തി� ത�ാെറ���
നവീകരി��തി� ��ായി ഇ� Chapter 5, lenny െയ�റി�് അറി�ിരിേ�� ���� �ടി
വായി�ാ� താ�ര�െ���.നവീകരി�� ��ിയ�മായി േനരി� ബ�മി�ാ� ചില ��ധാന ���� ഈ അധ�ായ�ി�
പറ�ി��്. ��ിയ �ട��തി� ��് ഇവ അറി�ിരി��� ന�ായിരി�ം.

ഏ�് ഡാ��േട�ം �മീകരണ വിവര�ിേ��ം ക�ത� പക�െ���ക
നി��െട സി�ം നവീകരി��തി�് ��് നി�� ഒ� ��വ� ക�ത� പക��് അെ��ി� ഒ� കാരണവശാ�ം ന�െ�ടാ�
പ�ാ� ഡാ��േടേയാ �മീകരണ വിവര�ിേ�േയാ ക�ത� പക��് എ��ിരി�ണെമ�് �പാ�ശ െച�ിരി��.
നവീകരി�ാ�� ഉപകരണ�� വളെര വിശ��മാ�്, എ�ി�ം നവീകരണ�ിനിടയി� ഒ� ഹാ�ഡ്െവയ� തകരാ�്
വ�ാ� സി�ം വളെര ��തരമായി പരിേ�� അവ�യി� കിടേ��ാം.
നി���് ക�ത� പക�െ��േ��ി വ�� �ധാന സംഗതിക� /etc, /var/lib/dpkg, /var/lib/
aptitude/pkgstates എ�ിവ�െട ഉ�ട��ം dpkg --get-selections "*" (േക�ാ�ക�
�ധാനമാ�്) എ�തിെ� ഫല�മാ�്.
നവീകരണ ��ിയ സ��മായി /home ത�ിെല ഒ�ം മാ�കയി�. എ�ാ�, ചില �േയാഗ�� (ഉദാ. േമാസി� സ�ീ�ിെല
ഭാഗ��, േ�ാം, െകഡിഇ പണിയിട പരിസര��) ഒ� ഉപേയാ�ാ�് ആദ�മായി അവ�െട �തിയ പതി�ക�
�ട�േ�ാ� നിലവി�� ഉപേയാ�ാവിെ� സ�ീകരണ�� മാ��് കള�് പകരമായി �തിയവ�െട സഹജവിലക�
എ���തായി േക�ി��്. ഒ� ��ക�തലായി ഉപേയാ�ാവിെ� ആ�ാന ത�കളിെല ഒളി�ി� ഫയ�ക�േട�ം ത�ക�േട�ം
(“dotﬁles”) ഒ� ക�ത� പക�െ���് വേ��. ഈ ക�ത� പക��് പഴയ സ�ീകരണ�� തിരി�് വ�ാേനാ
�ന�നി�ി�ാേനാ സഹായിേ��ാം. ഉപേയാ�ാ�െള ഇതിെന�റി�റിേ��.
െപാതിക� ഇ�േ�ാ� െച�ാ�� നടപടികെള�ാം ���ഉപേയാ�ാവിെ� അ�മതികേളാെട �വ��ി�ിേ��തിനാ�
root ആയി അക�കയ�കേയാ ആവശ�മായി അ�മതിക� കി�ാ� su അെ��ി� sudo ആ�ക�
ഉപേയാഗി�കേയാ െച�ാം.
നവീകരി�� ��ിയ� �റ� �� ഉപാധിക��്.; നവീകരി��തി� ��് അവെയ�ാം പരിേശാധിേ��താ�്.

േച�െ�ാ� െക�ണലാ�പേയാഗി��െത�റ�ാ�ക
lenny യിെല glibc A0 0A �െട പതി�് 2.6.8 െന�ാ� പഴയ െക�ണ�മായി ഒ� വാ�വിദ�യി�ം �വ��ി�ി�.
ചില വാ�വിദ�ക��് ഇതി�ം ഉയ��താവശ���്.

ഉപേയാ�ാ�െള ����ി അറിയി�ക
ssh ബ�ം വഴി നി��െട സി�ം ഉപേയാഗി�� ഉപേയാ�ാ���് നവീകരണ�ിനിടയി�
അസാധാരണമാെയെ��ി�ം അറിയാെത �ട�� �വ��ി�ാ� സാധി�െമ�ി�ം നി�� ത�ാെറ��െകാ�ിരി��
നവീകരണെ��റി�് നി��െട ഉപേയാ�ാ�െള അറിയി���് ��ിപരമാ�് .
ഇനി�ം ��ത� ��ക�തെല��ണെമ�െ��ി� നവീകരണ�ിന് ��് ഉപേയാ�ാ��െട ഭാഗ��െട (/home)
ക�ത� പക�െ���കേയാ അവ േവ�െ���കേയാ െച�ാം.
lenny യിേല�് കയ�േ�ാ� നി���് െക�ണ� ��േ��ി വരാ�� സാധ�ത��തിനാ� സാധാരണയായി ഒ�
റീ��് ആവശ�മാ�്. െപാ�െവ ഇ�് നവീകരണം കഴി� േശഷമാ�് െച�ാ�്.

തിരിെ���ാ� ത�ാെറ��ക

etch �ം lenny �മിടയി� െക�ണലി� �വ��ക��, ഹാ�ഡ്െവയ� കെ���, ഉപകരണ ഫയ�ക�െട േപ�ം
�ാന�ം നി��യി���് �ട�ി വളെരയധികം മാ��� വ��് െകാ�് നവീകരണ�ി�് േശഷം നി���് വീ�ം ��്
െച�ാ� പ�ാതാവാ�� ശരി�െമാ� അപകടമസാധ�ത��്. ഈ �സാധന�റി�ക�െട ഈ അ��ായ�ി�ം
വരാ��വയി�ം വളെരയധികം അറിയാ�� �� സാധ�തകെള�റി�് വിവരി�ി��് .
ആ കാരണം െകാ�് തെ� നി��െട സി�ം വീ�ം ��് െച��തി� പരാജയെ��കേയാ വി�ര�� സി��ളി�
�ംഖലാബ�ം �ട�ാ� പരാജയെ��കേയാ െച�ാ� നി��െട സി�ം പഴയ അവ�യി� െകാ�് വരാ�
സാധ�മാെണ�റ�് വ����് ന�താ�്.
നി�� �െരയി�െ�ാ� ssh ബ��ി�െടയാ�് നവീകരി��െത�ി� വി�രമായ സീരിയ� ക�േസാ� വഴി
െസ�വറിെന സമീപി�ാ� സാധ�മാ�� തര�ി�� എ�ാ ��ക�ത�ക�െമ��ാ� ശ�മായി �പാ�ശ െച��.
െക�ണ� ���ി വീ�ം ��് െച�േ�ാ� ചില ഉപകരണ��െട േപ�ക� മാറിയിരി�ാ� (the section called
“ഉപകരണ���് സംഖ�യി��തി� മാ�ം” � വിശദീകരി�ിരി��) സാധ�ത���് െകാ�് ഒ� �േദശിക
ക�േസാളി�െട നി��െട സി�ം �മീകരണം ശരിയാേ��ി വരാം. നവീകരണ�ിനിടയി� സി�ം വീ�ം ��്
െച�കയാെണ�ി� ഒ� �ാേദശിക ക�േസാ�പേയാഗി�് വീെ��േ��ി�ം വേ��ാം.
ആദ�മായി െചേ��� നി��െട ക���റിെല പഴയ െക�ണ� വ�് റീ��് െച�ക എ�താ�് . എ�ാ�ം, ഈ
വിവരണ�ി� മ� പലയിട�ം പറ� കാരണ�� െകാ�്, ഇ� �വ��ി�െമ� ഉറ�ി�.
അ� പരാജയെ��കയാെണ�ി�, നി��െട സി�ം ��് െച�ാ� മെ�ാ� വഴി േവ�താ�്. �േത�കമായി ത�ാറാ�ിയ
ഒ� െറ�� ഇേമേജാ ലിന�് ൈലവ് സിഡിേയാ ഉപേയാഗി�കയാ�് ഒ� വഴി. ഇ� ഉപേയാഗി�് ��് െച�തി�േശഷം, ��്
ഫയ� സി�ം െമൗ�് െച� chroot ഉപേയാഗി�് ��ം ക� പിടി�് പരിഹരി�ാ��താ�്.
ഞ�� �പാ�ശ െച�� മെ�ാ� വഴി lenny െഡബിയ� ഇ�േ�ാളറിെ� rescue mode ഉപേയാഗി�ാനാ�്.
ഇ�േ�ാള� ഉപേയാഗി���് െകാ�� െമ�ം നി���് പല ഇ��േലഷ� രീതികളി� നി�ം നി��െട
അവ���േയാജ�മായ രീതി െതരെ���ാം എ�താ�്. ��ത� വിവര���് ഇ��േലഷ� വഴികാ�ിയിെല [http://
www.debian.org/releases/stable/installmanual] 8 മെ� അ��ായ�ിെല “Recovering a
Broken System” എ� ഭാഗ�ം െഡബിയ� ഇ�േ�ാളറിെന�റി�� േചാേദ�ാ�ര��ം [http://
wiki.debian.org/DebianInstaller/FAQ] കാ�ക.

ഇനി�ാ�ഡി�പേയാഗി�് ��് സമയെ� പിഴ�് തി��ാ�� െഷ�
initramfs-tools A0 0A ഒ� പിഴ�് തി��ാ�� െഷ� ഉ�െ�ാ�� ഇ�് ��ി�� ഇനി�ാ�ഡികളി�.
ഉദാഹരണ�ി�് ഈ ഇനി�ാ�ഡി നി��െട ��് ഫയ� സി�ം േച���തി� പരാജയെ��ാ�, ഈ ���ിെ� കാരണം
ക�പിടി�ാ�ം ഒ� പേ� പരിഹാരം കാണാ�ം സഹായകമാ�� അടി�ാന ആ�ക� ലഭ�മായ ഈ പിഴ�്
തി��ാ�� െഷ�ി� നി�� എ�ിേ��ം.
പരിേശാധിേ�� അടി�ാന കാര��ളിവയാ�്: /dev � ശരിയായ ഉപകരണ ഫയ�ക�; ഏെതാെ� ഭാഗ�ളാ�്
േച��ിരി���് (cat /proc/modules); �വ��ക�� േച��േ�ാ��ായ പിശ�ക��് dmesg െ�
ഫലം. dmesg െ� ഫലം ഏെതാെ� ഉകരണ ഫയ�ക� ഏെതാെ� ഡി�ക��് ന�കിയിരി�� എ��് കാണി�ം;
echo $ROOT എ�തിെ� ഫല�മായി ഒ�േനാ�ി �തീ�ി� ഉപകരണ�ി� തെ�യാ�് ��് ഫയ� സി�ം എ�്
നി�� പരിേശാധി�ണം.
നി�� ��ം പരിഹരി��തി� വിജയി�ാ� exit എ�ടി�ാ� അ�് നി�െള പിഴ�് തി��ാ�� െഷ�ി� നി�ം
�റ�് െകാ�വ�ക�ം പരാജയെ�� �ാന�് നി�ം ��് ��ിയ �ട�ക�ം െച�ം. തീ��യാ�ം അ�� ��്
പരാജയമാവിെ��റ�ാ�ാ� നി�� അടി�ാന ��ം പരിഹരി�് ഇനി�ാ�ഡി വീ�് ��ി�ണം.

നവീകരി��തി� �ര�ിതമായ ഒ� പരിത�ിതി ത�ാറാ�ക
വിതരണ�ിെ� നവീകരണം പദാവലി ദശയിെല മായാ ക�േസാളി� (അെ��ി� േനരി�് ��ിയ സീരിയ� െട�മിനലി�)
നി�ം �ാേദശികമാേയാ, അെ��ി� വി�രമായി ഒ� ssh ബ�ം വഴിേയാ െച�ണം.
�െര നി�ം നവീകരി�േ�ാ� ��ത� �ര��ായി വി�ര ബ�ം ന��� ��ിയ പരാജയെ��ാ� �ടി നവീകരണ
��ിയ തട�െ�ടി� എ��റ�ാ�ാ� വീ�ം ബ�ി�ി���് സാധ�മായ screen േ�ാ�ാം ന��� മായാ
ക�േസാളി� വ�് നവീകരണ ��ിയ �വ��ി�ി�ണം.

Important
നി�� telnet, rlogin, rsh, അെ��ി� നി�� നവീകരി�� മഷീനി�� xdm, gdm or
kdm �ട�ിയവ ൈകകാര�ം െച�െ�ാ� എ�് �വ��നേവളയി� വേ�ാ നി�� നവീകരണം
നട���്. ഈ പറ� ഓേരാ േസവന��ം നവീകരണ�ിനിടയി� നി� േപാ�ക�ം നി��െട സി�ം
പ�തി നവീകരി��ം കയറാ� സാധ�മ�ാ��മായ അവ�യി� വരാ�ം സാധ�ത��് എ�താ�്
അതി�് കാരണം.

സി��ിെ� നില പരിേശാധി���്
ഈ അ��ായ�ി� വിവരി� നവീകരണ ��ിയ മ��വരി� നി�� െപാതികളി�ാ� “��മായ” etch � നി�ം
കയറാ��തായാ�് �പക�പന െച�ിരി���്. ഏ��ം �ടി ഉറ�ി�് മ��വരി� നി�ളള െപാതിക� നവീകരണ�ി�്
��് നീ�ം െച���് ന�ായിരി�ം.
ഈ രീതി നി�� etch െ� ഏ��ം �തിയ േപായി�് പതി�ിേല�് കയറിയി�െ��് ഊഹി��. നി�ളി�്
െച�ി�ിെ��ിേലാ ഉറ�ിെ��ിേലാ the section called “നി��െട പഴയ etch സി�െ� അ�േ�ഡ് െച�ാ�”
� ന�കിയ നി�േ�ശ�� പി�ട�ക.

െപാതിക�െട നട�ി�കാരനി� ബാ�ി�� നടപടിക� ഒ� �ടി േനാ�ക
ചില സമയ�ളി� െപാതിക� ഇ�േ�ാ� െച�ാ� aptitude �് പകരം apt-get ഉപേയാഗി���്
aptitude ആ െപാതിെയ “ഉപേയാഗി�ാ��് (unused)” ആയി കണ�ാ�വാ�ം നീ�ം െച�ാ��വ�െട
പ�ികയി� േച��ാ�ം കാരണമാ�ം. െപാ�െവ, നവീകരണ�ി�് �േ� നി��െട സി�ം ഏ��ം �തിയ�ം (fully upto-date) “��ി���ം (clean)” ആെണ�് ഉറ�ാ�ണം.
ഇ� കാരണം aptitudeെപാതിനി��ാഹക�ി� എെ��ി�ം നടപടി�മ�� ബാ�ി�േ�ാ എ�്
പരിേശാധിേ��ിയിരി��. ഏെത�ി�ം െപാതിക� ���ാേനാ നീ�ം െച�ാേനാ നി��ാഹക�ി� ച�ം െക�ിയി�െ��ി�
അത് ���� നാപടിെയ �തി�ലമായി ബാധി�ം. നി��െട േ�ാത�്.പ�ികstable ഓ അെ��ി� lennyഓ
അ�ാെത etchേല�് �ഖം തിരി�ിരി�കയാെണ�ി� മാ�േമ ഇത് ശരിെ���ാ� കഴി� എ�് ��ി�മെ�ാ ; the
section called “നി��െട േസാ�് പ�ിക പരിേശാധി���്”കാ�ക.
�ന:പരിേശാധന�ായി “visual mode” � aptitude വിേ�പി�് g (“Go”)അമ��ക. എെ��ി�ം
�തികരണം കാ�കയാെണ�ി� അവ പരിേശാധി�് െത�ക� തി��കേയാ നി�േ�ശി�െ�� നടപടിക� നട�ിലാ�കേയാ
െച�ണം. നടപടി�മ�െളാ�ം നി�േ�ശി�െ��ി�ിെ��ി� “െപാതിക� �തി�ി�ാേനാ, ���ാേനാ, നീ�ം െച�ാേനാ
ഇ�”എ�് ഒ� സേ�ശം �ദ�ശി�ി�െ��ം.

ആ��് പി�ി�് �വ��നരഹിതമാ�ാ�
നി�� േ�ബി� അ�ാെ�ാ� വിതരണ�ി� നി�ം (ഉദാ. െട�ി�്) ചില െപാതിക� ഇ�േ�ാ� െച�ാ� ആ��്
�മീകരി�ി�െ��ി�, �തിയ േ�ബി� പതി�ി� നി�� െപാതിക�െട പതി�കേള�് കയ�വാ� നി��െട ആ��് പി�ി�്
�മീകരണം (/etc/apt/preferences � ��ി�ിരി��) മാേ��ി വേ��ാം. ആ��് പി�ി�ിെന�റി��
��ത� വിവര�� apt_preferences(5) � കാണാം.

െപാതിക�െട അവ� പരിേശാധി�് െകാ�ിരി��

നവീകരി�ാ�� മാ��ം ഏ�് തെ� െതരെ���ാ�ം എ�ാ െപാതിക�േട�ം അവ�െയ�ാെണ�് പരിേശാധി�ാ�ം
എ�ാ െപാതിക�ം നവീകരി�ാ�� അവ�യിലാെണ�റ�് വ��ാ�ം ശ�മായി �പാ�ശ െച�ിരി��. താെഴ പറ��
ആ�ക� പ�തി-ഇ�േ�ാ� െച�േതാ �മീകരി�ാ�-പരാജയെ��േതാ ഏെത�ി�ം തര�ി�� പിശ�് വ�
അവ�യി�� െപാതിക�െട പ�ിക കാണി�ം.

# dpkg --audit

നി��െട സി��ിെല എ�ാ െപാതിക�േട�ം അവ� dselect, aptitude എ�ിവ�പേയാഗിേ�ാ അെ��ി�
താെഴ പറ�� ആ�ക� ഉപേയാഗിേ�ാ പരിേശാധി�ാ��താ�്
# dpkg -l | pager

അെ��ി�
# dpkg --get-selections "*" > ~/curr-pkgs.txt

തട�വ�ിരി��വേയെത�ി��െ��ി� നവീകരണ�ി�് ��് അവ നീ�ം െച��താ�് ന��് .
നവീകരണ�ിനത�ാവശ��� ഏെത�ി�ം െപാതി തട�വ�ിരി�കയാെണ�ി� നവീകരണം പരാജയെ��ം.
apt-get ഉം dselect ഉം െപാതിക� തട�വ�ാ� ഉപേയാഗി�� രീതിയി� നി�ം വ�ത��മായാ�്
aptitude തടയാ�� െപാതികെള േരഖെ����െത�് ഓ��ക. aptitude തട�വ� െപാതികെള നി���്
താെഴ പറ�� ആ� ഉപേയാഗി�് തിരി�റിയാം.

# aptitude search "~ahold" | grep "^.h"

apt-get ഉപേയാഗി�് തട�വ� െപാതിക� പരിേശാധി�ണെമ�ി� നി�� ഉപേയാഗിേ���്
# dpkg --get-selections | grep hold

നി�െളാ� െപാതി �ാേദശികമായി മാ�ം വ��ക�ം വീ�ം കൈ�� െച�ക�ം േപ�് മാ�ാതിരി�കേയാ പതി�ി�
സമയം േരഖെ���ാതിരി�കേയാ െച�ി�െ��ി� അതിെന നവീകരി��തി� നി�ം ഒഴിവാ�ാ� നി�ളതിെന
തട�വ�ണം.
aptitude �� െപാതി�െട “തട�വ� (hold)”അവ� മാ�ാ� താെഴ പറ�� ആ� ഉപേയാഗി�ാം:
# aptitude hold package_name

hold �് പകരം unhold ഉപേയാഗി�് “hold” അവ� ഇ�ാതാ�ാം.
നി��െ�െ��ി�ം പരിഹരി�ാ� ബാ�ി�െ��ി� the section called “നി��െട േസാ�് പ�ിക
പരിേശാധി���്” � പറ� േപാെല sources.list ഇേ�ാ�ം etch െനയാ�് �ചി�ി��െത�റ�ാ�ക.

proposed-updates എ� വിഭാഗം
proposed-updates വിഭാഗം /etc/apt/sources.list ഫയലി� നി�� േച��ി�െ��ി�,
നവീകരി�ാ� �മി��തി�് ��് നി�ള�് നീ�ം െച�ണം. ��ി��ലി�� സാധ�ത തടയാ�� ��ക�തലാണ�്.

അെനൗേദ�ാഗിക ഉറവിട��ം ബാ�്േപാ��ക�ം
നി��െട സി��ി� െഡബിയ�് �റെമ നി�� െപാതികേളെത�ി��െ��ി� ആ�യത���െട ��ി���ക� �ലം
നവീകരണ�ിനിടയി� ഇവ നീ�ം െച�െ�ടാെമ�് മന�ിലാ�ിയിരി�ണം. നി��െട /etc/apt/
sources.list � അധികം വരിക� േച��ാ�് നി�� ഇവ ഇ�േ�ാ� െച�െത�ി� lenny �് േവ�ി
കൈ�� െച� െപാതിക�ം ആ േശഖര�ി�െ��ി� െഡബിയ� െപാതിക��് േവ�ി വരിക� മാ�� സ��ഭ�ി�
അ�േയാജ�മായ മാ��� ഇവ�് �ടി നട�ണം.
ചില ഉപേയാ�ാ�� അെനൗേദ�ാഗികമായി ബാ�്േപാ��് െച� െഡബിയനി� ഉ� െപാതിക�െട “�തിയ” പതി�ക�
etch � തെ� ഇ�േ�ാ� െച�ി��ാകാം. അ�െന�� െപാതിക� നവീകരണ�ിനിടയി� ഫയ�ക� ��ി��ി
����ാ�ാ� സാധ�ത��്. ��ി���ക� ഉ�ാ�കയാെണ�ി� അവെയ എ�െന േനരിടാം എ�് the section
called “നവീകരി�േ�ാ� ഉ�ാകാ� സാധ�ത�� ����” � ചില വിവര���്.

backports.org െപാതിക� ഉപേയാഗി���്
േ�ബി� േശഖര�ി�് േവ�ി “െട�ി�്” േശഖര�ി� നി�ം വി�ം നി��ി� �തിയ െപാതിക� ന��� Debian
GNU/Linux രചയിതാ�� ന��� പാതി-ഔേദ�ാഗികമായ േശഖരമാ�് backports.org.
“testing”�നി�� ���ിയ െവ�ഷ� ന��കേളാ��ടിയ െപാതികളാണ് backports.org േശഖര�ി�
�ധാനമാ�ം ഉ�ത്; അ�െകാ�് etchbackports � നി�് lennyേല�� ���� മാ��ം ഇേ�ാ�ം സജീവമാണ്.
എ�െനയായാ�ം അ�ിരമായ �ര�ാ����ക�, പിെ� ഒഴിവാ�ാ�� താെഴ�റ��വ എ�ിവയി�നി�്
��ി�െ�� ചില ചി�റ backports ഉ�്: ഫയ�േഫാ�്, ലീന�് േക�ണ�, ഓ��ഓഫീസ്.ഓ�ഗ്, പിെ� എ�്.ഓ��ം.

If you do not use one of these exceptions, you can safely upgrade to lenny. If
you use one of these exceptions, set the Pin-Priority (see apt_preferences(5))
temporarily to 1001 for all packages from lenny, and you should be able to do
a safe dist-upgrade too.

െപാതികെള ത��ാ� ഒഴിവാ���്
ആ�ിതത�ം കാരണം ഉ�ിേല�് വലിെ��� ചില െപാതിക� aptitude നീ�ം െച�ാതിരി�ണെമ�ി� അവ
ൈകേയാെട autoെപാതികെള�് ചി�െ��േ��ിയിരി��. പണിയിട �തി�ാന�ിെല വിം ഓ�� ഓഫീസ് ഇവ
അതി� െപ��.

# aptitude unmarkauto openoffice.org vim

നി�െളാ� െക�ണ� െമ�ാപാേ��പേയാഗി�ി�െ��ി� 2.6 െക�ണ� ഇേമ�ക�ം:
# aptitude unmarkauto $(dpkg-query -W 'linux-image-2.6.*' | cut f1)

Note
aptitude � auto എ�ടയാളെ���ിയിരി��േതെത�ാെമ�് താെഴ പറ�� േപാെല
�വ��ി�ി�ാലറിയാം:

# aptitude search '~i~M package_name'

ആ��ിനായി ഉറവിട�� ത�ാറാ���്
നവീകരണം �ട��തി�് ��് നി�� െപാതിക�െട പ�ിക�ാ�� apt A0
sources.list സ�ീകരി�ിരി�ണം.

0
A

െ� �മീകരണ ഫയലായ /etc/apt/

apt A0 0A ഏ�് “deb” വരി�പേയാഗി�ം കാണാ�� എ�ാ െപാതികേള�ം കണ�ിെല��ക�ം, ഫയലിെല ആദ�െ�
വരി�് ��ഗണന െകാ��് (അ�െകാ�് തെ� ഒ�ിലധികം മിറ�ക�െട �ാന�െ��ി� സാധാരണയായി നി�� ഒ�
�ാേദശിക ഹാ�ഡ് ഡി�് ആദ��ം, അതി� േശഷം സിഡി-േറാ�ക�ം, പിെ� എ�്ടിടിപി/എഫ്ടിപി മിറ�ക�ം െകാ��ം),
ഏ��ം ഉയ�� പതി�ിെ� സംഖ��� െപാതി െതരെ���ക�ം െച�ം.

Tip
ഡിവിഡിക��ം സിഡിേറാംക���� വ�ത��തക� പരിേശാധി�് ജിപിജി�� ഒ� ���േ�ര്
േച���താണ്. /etc/apt/apt.conf.d/00trustcdromഫയലി� ഇേ�ാഴതിെ��ി�
താെഴ�റ�� വരി /etc/apt/apt.confേനാട് േച��ക:
APT::Authentication::TrustCDROM "true";
എ�ാ�ം, ഇ�് ഡിവിഡി/സിഡി-േറാം ഇേമജ് ഫയ�ക��് ബാധകമ�.
ഓേരാ �കാശന�ം പലേ�ാ�ം ര� വിധ�ി� പരാമ�ശി�െ�ടാ��് . ഒ�്, അതിെ� രഹസ�േ�ര് ഉപേയാഗി�ം
(ഉദാ:etch, lenny)ര�്: അതിെ� പദവി അ�സരി�ം (ഉദാ: (i.e. oldstable, stable, testing,
unstable). രഹസ�നാമ�ിനാ� പരാമ�ശി�െ��േ�ാ� ഒ� �തിയ �കാശനം നി�െള ഒരി��ം അ�തെ���ി�
എ� െമ���്. ഇ�ാരണ�ാലാണ് ഇ�െന ഒ� നിലപാെട��ത്. അതിെ� �കാശന �ഖ�ാപന�ിനായി നി�� സ�യം
��ി�ിരി�ണെമ�് അതിന് ഒരി��ം അ��മി�. പകരം പദവി�െട േപരാണ് ഉപേയാഗി��െത�ി� �കാശനം നട�
ഉടെന�െ� ���ാനായി വ�ി�ണ�ിന് െപാതിക�െട ലഭ�ത കെ��ാനാ�ം.

അ��് ഇ��െന�് ഉറവിട�� േച����്
സഹജമായ �മീകരണ�ി� െഡബിയെ� �ധാന ഇ��െന�് െസ�വ�കളി� നി�ം ഇ�േ�ാ� െച�ാനാ�്
സ�ീകരി�ിരി���്, പേ� /etc/apt/sources.list തി��ി �ംഖലയി� നി��െട അ��െ�ാ� മിറ�
ഉപേയാഗി�ാ� നി�� ആ�ഹിേ�േയ�ാം.
െഡബിയനിെല എ�്ടിടിപി അെ��ി� എഫ്ടിപി മിറ� അ��ക� http://www.debian.org/distrib/ftplist
� കാണാം (“list of Debian mirrors” എ� വിഭാഗ�ി� േനാ�ക). എ�്ടിടിപി മിറ�ക� സാധാരണയായി
എഫ്ടിപി മിറ�കേള�ാ� േവഗത �ടിയതാ�്.
നി��െട ഏ��ം അ��� െഡബിയ� മിറ� http://mirrors.kernel.org ആെണ�ിരി�െ�. ഒ�
െബൗസേറാ എഫ്ടിപി േ�ാ�ാേമാ ഉപേയാഗി�് ആ മിറ� പരിേശാധി�േ�ാ� �ധാന ത�ക� ഇ�െന �മീകരി�തായി
നി���് കാണാം:

http://mirrors.kernel.org/debian/dists/lenny/main/binary-arm/...
http://mirrors.kernel.org/debian/dists/lenny/contrib/binaryarm/...

apt A0

0
A

െനാ�ം ഈ മിറ� ഉപേയാഗി�ാ� ഈ വരി നി��െട sources.list ഫയലി� േച��ക:

deb http://mirrors.kernel.org/debian lenny main contrib
`dists' എ��് പറയാെത തെ� േച��ം എ�ം പതി�ിെ� േപരി�് േശഷ�� ആ�ഗ�െമ�ക� ഒ�ിലധികം
ത�കളിേല�് വഴി വികസി�ി�ാനാ�പേയാഗി��െത�് �േത�കം ഓ��ക.

�തിയ ഉറവിട�� േച��ി�് േശഷം േനരെ� ഉ� sources.list െല “deb” വരിക� ഹാഷ് ചി�ം (#)
��ി� േച��് �വ��നരഹിതമാ�ക.

�േദശിക മിററിനായി ആ��് ഉറവിടം േച����്
എ�്ടിടിപി അെ��ി� എഫ്ടിപി െപാതിക�െട മിറ�ക��് പകരം ഒ� �ാേദശിക ഡി�ിെല മിറ� ഉപേയാഗി�ാനായി (ഒ�
പേ� എ�എഫ്എസ് വഴി േച���്) /etc/apt/sources.list മാ�ം വ��ാ� നി�ളാ�ഹി���ാവാം.
ഉദാഹരണ�ി�് നി��െട െപാതിക�െട മിറ� /var/ftp/debian/ �് അടിയി� താെഴ പറ�� �ധാന
ത�കേളാെട ഉ�താവാം:
/var/ftp/debian/dists/lenny/main/binary-arm/...
/var/ftp/debian/dists/lenny/contrib/binary-arm/...

apt A0
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െനാ�ം ഇ�പേയാഗി�ാ� നി��െട sources.list ഫയലി� ഈ വരി േച��ക:

deb file:/var/ftp/debian lenny main contrib
`dists' എ��് പറയാെത തെ� േച��ം എ�ം പതി�ിെ� േപരി�് േശഷ�� ആ�ഗ�െമ�ക� ഒ�ിലധികം
ത�കളിേല�് വഴി വികസി�ി�ാനാ�പേയാഗി��െത�് �േത�കം ഓ��ക.
�തിയ ഉറവിട�� േച��ി�് േശഷം േനരെ� ഉ� sources.list െല “deb” വരിക� ഹാഷ് ചി�ം (#)
��ി� േച��് �വ��നരഹിതമാ�ക.

സിഡി-േറാമി� നിേ�ാ ഡിവിഡിയി� നിേ�ാ ആ��് ഉറവിട�� േച����്
നി�� സിഡിക� മാ�ം ഉപേയാഗി�ാനാ�ഹി�െ��ി� /etc/apt/sources.list നിലവി�� “deb”
വരിക� ഒ� ഹാഷ് ചി�ം (#) ��ി� േച��് അഭി�ായമാ�ക.
/etc/fstab � നി��െട സിഡി-േറാം േച��ാനായി /cdrom എ� �ാന�ി�� (/cdrom എ�് തെ�
ആയിരി�ണെമ�് apt-cdrom �് നി�ബ���്) ഒ� ചാ��െ��് ഉറ�ാ�ക. ഉദാഹരണ�ി�് /dev/hdc
യാ�് നി��െട സിഡി-േറാം ൈ�വ് എ�ി� /etc/fstab � താെഴ പറ�ം േപാെലാ� വരി കാണണം:

/dev/hdc /cdrom auto defaults,noauto,ro 0 0

നാലാമെ� കള�ി� defaults,noauto,ro എ�തിനിടയി� േ���കെളാ�ം കാണ�െത�്
�േത�കം ഓ��ക.
ഇ�് �വ��ി��െ��റ�ാ�ാ� ഒ� സിഡി വ�് താെഴ പറ�ം േപാെല �വ��ി�ി�ക
# mount /cdrom
# ls -alF /cdrom
# umount /cdrom

# നി�� പറ� �ാന�ി�് സിഡിെയ േച��ം
# ഇ�് സിഡി�െട അടി��ി���് കാണി�ം
#ഇ�് സിഡിെയ േവ�െ���ം

അ��തായി താെഴ പറ�ം േപാെല �വ��ി�ി�്:

# apt-cdrom add

നി��െട ക�ി�� ഓേരാ െഡബിയ� ൈബനറി സിഡിെയ�റി��� വിവരം ആ��് ഡാ�ാേബസി� േച��ക.

െപാതിക� നവീകരി���്
��െ� Debian GNU/Linux പതി�ി� നി�ം കയറാ� �പാ�ശ െച�ിരി���് െപാതികെള ൈകകാര�ം
െച��തി�� ഉപകരണമായ aptitude ഉപേയാഗി�ാനാ�്. ഇ�് apt-get േനരി�് �വ��ി�ി��തിേന�ാ�
�ര�ിതമായി െപാതിക�െട ഇ��േലഷെന�റി�� തീ�മാന�� എ��ം.
ആവശ�മായ എ�ാ ഡി�് ഭാഗ��ം (��്, /usr എ�ീ ഡി�് ഭാഗ�� �േത�കി�്) എ�താ�ം വായി�ാ�ം പ��
തര�ി� താെഴ പറ�� െപാെലാ� ആ� ഉപേയാഗി�് േച��ാ� മറ���് :
# mount -o remount,rw /mountpoint

അ��തായി നി�� (/etc/apt/sources.list െല) ആ��് ഉറവിട ചാ��ക� “lenny” അെ��ി�
“stable” എ�ാ�് �ചി�ി��െത�് ഒ��ടി ഉറ�ാ�ക. etch െന �ചി�ി�� ഒ� വരിക�ം ഉ�ാക��്.

Note
സിഡി-േറാമി�� വരിക� പലേ�ാ�ം “unstable” എ�് �ചി�ി�ാ��്; ഇ�്
ആശയ�ഴ���ാ�െമ�ി�ം നി�ള�് മാ���്.

�വ��നേവള പിടി�വ���്
/usr/bin/script എ� ആ� ഉപേയാഗി�് നി��െട നവീകരണ �വ��നേവള�െട ഒ� �ാ��ി��് ��ി�്
വ�ണെമ�് ശ�മായി �പാ�ശ െച��. ഇ�െന െച�ാ� എെ��ി�ം ��ം സംഭവി�� സ��ഭ�ി� നി���്
എ�ാ�് സംഭവി�െത�തിെ� ഒ� നാ�വഴി ക�ി��ാ�ക�ം, ആവശ�ം വ�ാ�, പിഴവറിയി�േ�ാ� ന��ക�ം െച�ാം.
പിടി�് വ�ാ�, താെഴ പറ�േ�ാെല അടി�് വ�ക:

# script -t 2>~/upgrade-lenny.time -a ~/upgrade-lenny.script

ൈട�്�ി��് ഫയ� /tmp അെ��ി� /var/tmp േപാെലാ� താ�കാലിക ത�ി� വ���് (ഈ ത�ി� വ�
ഫയ�ക� നവീകരണ�ിനിടയിേലാ വീ�ം �ട��തിനിടയിേലാ നീ�ം െച�ാ� സാധ�ത��് ).
യവനികയി� നി�് മാറി�ഴി�ാ�ം വിവര��െട �ന:പരിേശാധന�് അ�ടി അ�ര�� (typescript) നി�െള
അ�വദി��. Alt+F2 ഉപേയാഗി�് VT2വിേല�ി�കേയ േവ�, എ�ി�് അക�കട�് less -R ~root/
upgrade-lenny.script ഉപേയാഗി�് ഫയ� വീ�ി�ാം.
നവീകരണം ���ിയാ�ിയ േശഷം exit എ�് േ�ാം�ി� അടി�് script നി��ാം.
scriptന് േവ�ി -tസ�ി�് ഉപേയാഗി�ി�െ��ി� scriptreplay പരിപാടി ഉപേയാഗി�് ആ മ�ലം(session)
��വ� �ന��വ��നം നട�ാം. 20 0D
# scriptreplay ~/upgrade-lenny.time ~/upgrade-lenny.script

െപാതിക�െട പ�ിക ���ി�ാ�
ആദ�ം �തിയ പതി�ി�് ലഭ�മായ എ�േ�� െപാതിക� കാ�ക. താെഴ പറ���് �വ��ി�ി�് ഇ�് െച�ാം:
# aptitude update

�തിയ ഉറവിട�� േച��തി�് േശഷം ആദ�മായി ഇ�് �വ��ി�ി�േ�ാ� ഉറവിട��െട ലഭ�തെയ�റി�് ��റിയി�ക�
എ�തി�ാണിേ��ാം. ഈ ��റിയി�ക� ��മി�ാ��ം വീ�ം ഈ ആ�ക� �വ��ി�ി�ാ� വരാ��മാ�് .

നവീകരണ�ിനാവശ�മായ �ലം നി���െ��റ�വ��ക
the section called “ബാ�ി�� സി�ം നവീകരി���്”.� വിവരി� േപാെല ��വ� വ�വ�ിതി�ം ���ാ�
�ട�േ�ാ� നി��െട ഹാ�ഡ് ഡി�ി� മതിയായ �ല�െ��് ����ി ഉറ�് വ��ിയിരി�ണം.
aptitude ഉം apt A0 0A ഇ��േലഷ�് േവ� ഡി�് �ലെ���ി വിശദമായ വിവരം നി�െള കാണി�ം.
നവീകരണം �ട��തി�് ��് ഇ�് കാണാ� നി�� താെഴ പറ���് �വ��ി�ി�ാം:
# aptitude -y -s -f --with-recommends dist-upgrade
[ ... ]
XXX upgraded, XXX newly installed, XXX to remove and XXX not
upgraded.
Need to get xx.xMB/yyyMB of archives. After unpacking AAAMB will
be used.
Would download/install/remove packages.

Note
നവീകരണ ��ിയ �ട�േ�ാ� ഈ ആ� �വ��ി�ി�േ�ാ�, ഇനി വ�� വിഭാഗ�ളി� വിവരി�
കാരണ�� െകാ�്, ചിലേ�ാ� പിശ�് പ�ാം. the section called “���ിയ സി��ിെ�
നവീകരണം” � പറ� േപാെല ���ിയ സി��ിെ� നവീകരണം ���ിയാ���് വെര നി���്
കാ�ിരി�ാ�ം ഡി�് ഉപേയാഗം കണ���ാ�� ഈ ആ� �വ��ി�ി��തി�് ��് നി��െട െക�ണ�
നവീകരിേ��ി�ം വേ��ാം.
നി���് നവീകരണ�ി�് േവ�� �ലമിെ��ി� �െ� തെ� �ലം സ�ത�മാ�ാ� മറ���് . നി���് താെഴ
പറ�ം േപാെല െച�ാം:

േനരെ� ഇ�േ�ാ�
•
െച�ാ� േവ�ി (/var/cache/apt/archives �) എ��് വ�ിരി�� െപാതിക�
നീ�ം െച�ക. apt-get clean അെ��ി� aptitude clean �വ��ി�ി�് േനരെ� എ��വ�
െപാതിക� നീ�ം െച�ാം.
മറ� േപായ
• െപാതിക� നീ�ം െച�ക. നി�� popularity-contest A0 0A ഇ�േ�ാ� െച�ി�െ��ി�
popcon-largest-unused ഉപേയാഗി�് ഏ��ം ��ത� ഡി�ി� �ലെമ����ം നി��
ഉപേയാഗി�ാ��മായ െപാതികെള കാണാം.deborphan അെ��ി� debfoster ഉപേയാഗി�് പഴയ
�ാധാന�ം കഴി�േപായ െപാതികെള�റി�റിയാം (the section called “കാലഹരണെ�� െപാതിക�”
കാ�ക). അെ��ി� നി���് aptitude “visual mode” � �റ�് “Obsolete and Locally
Created Packages” എ� വിഭാഗ�ി� പഴയ �ാധാന�ം കഴി�േപായ െപാതികെള കാണാം.
��ത� �ലെമ����്
•
നി���ിേ�ാ� ആവശ�മി�ാ��മായ െപാതിക� നീ�ം െച�ക (നവീകരണ�ി�് േശഷം
നി���വ വീ�ം ഇ�േ�ാ� െച�ാം). ഏ��ം ��ത� ഡി�് �ലം ഉപേയാഗി�� െപാതികെള കാണാ� നി���്
(debian-goodies A0 0A എ� െപാതിയി��) dpigs അെ��ി� wajig ഉപേയാഗി�ാം (wajig
size �വ��ി�ി�്).
You can list packages that take up most of the disk space with aptitude
0
. Start aptitude into “visual mode”, select Views → New Flat Package
A
List (this menu entry is available only after etch version), press l and enter
~i, press S and enter ~installsize, then it will give you nice list to work
with. Doing this after upgrading aptitude A0 0A should give you access to this
new feature.
ആവശ�മി�ാ�
• പരിഭാഷക�ം �ാേദശികവ�കരണ ഫയ�ക�ം നീ�ം െച�ക. localepurge A0 0A എ� െപാതി
ഇ�േ�ാ� െച�് െതരെ��� െലാേ��ക� മാ�േമ സി��ി� ��ി��� എ�് �മീകരി�ക. ഇ�് /usr/
share/locale � എ��� ഡി�് �ലം �റ�ം.
A
0

/var/log/
•
െല നാ�വഴിക� ത�കാലം മെ�ാ� സി��ിേല�് നീ�കേയാ എേ��മായി നീ�ം െച�കേയാ
െച�ാം.
താ�കാലികമായി
•
ഒ� /var/cache/apt/archives ഉപേയാഗി�ക: താ�കാലികമായി ��ി�വ�� ത�്
മെ�ാ� ഫയ� സി��ി� നി�ം എ��ാം (USB ��ി�് ഉപകരണം, താ�കാലിക ഹാ�ഡ് ഡി�്, േനരെ� തെ�
ഉപേയാഗി�� ഫയ� സി�ം. ...)

Note
�ംഖലാ ബ�ം നവീകരണ�ിനിടയി� തട�െ�ടാനിട��തിനാ� എ�എഫ്എസ് വഴി
േച���പേയാഗി���്.
ഉദാഹരണ�ി�്, നി��െട ക�ി� /media/usbkey േച�� ഒ� �എ�ബി ൈ��െ��ി�:

1.ഇ�േ�ാ� െച�ാനായി േനരെ� എ��വ� െപാതിക� നീ�ം െച�ക:
# apt-get clean
2./var/cache/apt/archives എ� ത�് �എ�ബി ൈ�വിേല�് പക��ക:
# cp -ax /var/cache/apt/archives /media/usbkey/
3.താ�കാലികമായി ��ി�� ത�് ഇേ�ാ��തി� േച��ക:
# mount --bind /media/usbkey/archives /var/cache/apt/archives
4.നവീകരണ�ി�് േശഷം േനരെ���ായി�� /var/cache/apt/archives തിരി�് വ�ക:
# umount /media/usbkey/archives
5./media/usbkey/archives � ബാ�ി�� നീ�ം െച�ക

നി��െട സി��ി� േച��ി�� ഏ�് ത�ി�ം താ�കാലികമായി ��ി�ാ�� ത�് ��ി�ാം.
�ര�ിതമായി െപാതിക� നീ�ം െച�ാ� നി��െട sources.list തിരി�് etch എ�ാ�ാനാ�്, the
section called “നി��െട േസാ�് പ�ിക പരിേശാധി���്”� വിവരി� േപാെല, നി�േ�ശി���്.

ആദ�മായി apt ഉം/ഓ aptitude ഉം/ഓ നവീകരി�ക
Several bug reports have shown that the versions of the aptitude A0 0A and apt
A
0
0
A
packages in etch are often unable to handle the upgrade to lenny. In
lenny, apt A0 0A is better at dealing with complex chains of packages requiring
immediate conﬁguration and aptitude A0 0A is smarter at searching for
solutions to satisfy the dependencies. These two features are heavily involved
during the dist-upgrade to lenny, so it is necessary to upgrade these two
packages before upgrading anything else.
The following command will upgrade both aptitude A0

0
A

and apt A0

0
A

:

# aptitude install aptitude apt dpkg
This step will also automatically upgrade libc6 A0 0A and locales A0 0A . At this
point, some running services will be restarted, including xdm, gdm and kdm.
As a consequence, local X11 sessions might be disconnected.

Upgrading with apt A0 0A

Please note that using apt-get is not recommended for the upgrade
from etch to lenny. If you do not have aptitude 0A A0 installed you are
recommended to install it ﬁrst.
If you want to perform the upgrade with apt A0 0A or if the upgrade with
aptitude A0 0A failed and you want to try the upgrade with apt A0 0A '
dependency chain resolution algorithm, you should run:
# apt-get install apt
Note that you will have to adapt other aptitude commands to use aptget instead.

ആ��ി��ഡ് ��ി�� യ�ികമായി ഇ�േ�ാ� െച� െപാതിക�െട പ�ിക
ആ��ിെനാ�ം ഉപേയാഗി���്
aptitude A0 0A യാ�ികമായി ഇ�േ�ാ�െച� (ഉദാഹരണ�ി�് മെ�ാ� െപാതി�െട ആ�യത�മായി)
െപാതിക�െട പ�ിക ��ി���്. lenny യി� apt A0 0A �ം ഈ കഴി��്.
ആദ�മായി aptitude A0 0A െല lenny െവ�ഷ� ഓടി�ാ�, അത് �തി�ാപനം നട�ിയ എ�ാ െപാതിക�ം
യാ�ികമായി വായിെ���് apt A0 0A െ� lenny െവ�ഷനന് ഉപേയാഗി���വിധം മാ�ിെയ��ം. aptitude
A
0
0
A
നി�� �തി�ാപനം നട�ിയി�െ��ി�, ഈ മാ�ം നട�ിലാ�ാ� നി�� ഒ� aptitudeആ�
ന�േക���്. നിലവിലി�ാ� ഒ� െപാതി�ായി െതര�ി� നട�കയാണ് അതി�� ഒ� മാ��ം:
# aptitude search "?false"

���ിയ സി��ിെ� നവീകരണം
etch േല�ം lennyേല�ം െപാതിക� ത�ി� ആവശ�മായി�� ചില ൈവ����� കാരണം aptitude
dist-upgrade േനരി�് ഓടി�ാ� നി�� നിലനി��ാനാ�ഹി� പല െപാതിക�ം പലേ�ാ�ം നീ�ം
െച�െ�ടാനിട��്. ഈ വിഷമം മറികട�ാ� ആദ�ം ഏ��ം �റ� ഒ� ����ം, പി�ീട് ഒ� �� distupgrade.����ം എ�ി�െന ര� ഘ��ളിലായി നട�ാ� ഞ�� �പാ�ശ െച��.
ആദ�ം, �വ��ി�ിേ���്:
# aptitude safe-upgrade

മ�് െപാതിക� നീ�ം െച��േതാ ഇ�േ�ാ� െച��േതാ ആവശ�മി�ാെത നവീകരി�ാ� കഴി�� െപാതിക�
നവീകരി�ാ� ഇ�് വഴി കഴി�ം.
അ�� നടപടി�മം നി�� ഇ�േ�ാ� െച� െപാതിക�െട ഗണ�ിന�സരി�് മാ�ം. ഈ �സാധന�റി�ക� ഏ�്
രീതിയാ�പേയാഗിേ��െത�തിെന�റി�് െപാ�വാ�� ഉപേദശ�� ന���, പേ� സംശയ�െ��ി�, �േ�ാ�്
േപാ��തി�് ��്, ഓേരാ രീതി�ം നീ�ം െച�ാ� �പാ�ശ െച�� െപാതിക�, ��ി�് പരിേശാധി�ാ� �പാ�ശ
െച��.
നീ�ം െച�ാ� ഉേ�ശി� ചില സാധാരണ െപാതികളി� base-config A0 0A , hotplug A0 0A , xlibs A0 0A ,
netkit-inetd A0 0A , python2.3 A0 0A , xfree86-common A0 0A , and xserver-common
A
0
0
A
എ�ിവ ഉ�െ���. lenny� കാലഹരണെ�� െപാതിക�െട ��ത� വിവര���് the section called
“കാലഹരണെ�� െപാതിക�”കാ�ക.

ബാ�ി�� സി�ം നവീകരി���്
നി�ളിേ�ാ� നവീകരണ�ിെ� �ധാന ഭാഗ�മായി �ടരാ� ത�ാറാ�് . �വ��ി�ിേ���്:
# aptitude dist-upgrade

വ�വ�ിതി�െട ��വ� ����ം ഇത് നട�ിെ�ാ�ം. അതായത്, ലഭ�മായ എ�ാ െപാതിക�േട�ം ഏ��ം �തിയ
പതി�ക� �തി�ി�ക�ം, വ�ത�� �കാശന�ളിെല െപാതിക� ത�ി� വരാ�� ആ�ിതത� ���� പരിഹരി�ക�ം
െച�ം. േവ�ിവ�ാ�, �തിയ ചില െപാതിക� (സാധാരണയായി ��ാവലി�െട �തിയ പതി�കേളാ �ന�നാമകരണം
െച�െ�� െപാതികേളാ) �ടി �ാപി�ക�ം, ൈവ����� കാലഹരണെ�� െപാതിക� നീ�ി�ള�ക�ം െച�ം.

ഒ� ��ം സിഡിേറാ�ക� (ഡിവിഡിക�) ഉപേയാഗി�് ���� നട�േ�ാ� ഒ� �േത�ക സിഡിതെ� ���ലിനിട��
വിവിധ ഘ��ളി� ഇടാനാവശ�െ�െ�� വ�ം.ഒേര സിഡി തെ� പലതവണ ഇേട�തായി വ�ം. സിഡിയി� പലയിട�ായി
ചിതറി�ിട�� പര�ര ബ��� െപാതികളാണതിന് കാരണം.
മ� െപാതിക�െട �തി�ാപന നിലവാരം മാറാെത ���ാ� കഴിയാ��ം നിലവി���മായ െപാതിക�െട �തിയ
െവ�ഷ�ക� മാ��� വ��ാെത അേതപടി �ടരാ� വി�ം (“held back”എ�് �ദ�ശി�ി�െകാ�്). ഈ െപാതിക�
�തി�ാപന�ിന് െതരെ���ാ� aptitude ഉപേയാഗി�െകാേ�ാ അെ��ി� aptitude -f install
package.�േയാഗിേ�ാ ഇ� പരിഹരി�ാ��താണ്.

നവീകരി�േ�ാ� ഉ�ാകാ� സാധ�ത�� ����
ഒ� aptitude, apt-get, അെ��ി� dpkg നടപടി താെഴ പറ�െ�ാ� പിശേകാെട പരാജയെ��കയാെണ�ി�

E: Dynamic MMap ran out of room

സഹജമായ ��ി�്�ലം േവ�� ഇ�. ��ി�് �ല�ിെ� വ�ാ�ി വ��ി�ിേ�ാ /etc/apt/
sources.listെല നി���് അവശ�മി�ാ� വരികളി� അഭി�ായ�കടനം നട�ിേയാ നീ�ംെചേ�ാ ഇത്
പരിഹരി�ാ��േത ഉ�. തെഴെകാ�� ആ� ���� നടപടിക��ാവശ�മായ ഒ� �ല�ം ന�കിെ�ാ�ം.

# echo 'APT::Cache-Limit "12500000";' >> /etc/apt/apt.conf

ആ ഫയലി� ഈ ചരം നി�� സ�ീകരി�ി�ിെ��ി�് ഊഹി��.
സംഘ�നാ�കത�ം/��-ആ�ിതത� ��് കാരണം ചില അത�ാവശ�മായ െപാതിക� താ��ാലികമായി നീ�ം െച�ാ�
കഴി��താ�ാ� ചില സ��ഭ�ളി� APT::Force-LoopBreak ഐ�ികം സജീവമാേ��ിവ�ം. aptitude
ഇതിെന��ി നി�െള ജാ�ത��വരാ�ക�ം ���� നടപടി ഉേപ�ി�ക�ം െച�ം.
ഒ� വ�വ�ിതിയിെല ആ�ിതത�ഘടന മാ�ഷികമായ ഇടെപട� അനിവാര�മാ�� വിധ�ി� െക�േപായ
സ��ഭ���ാവാം.സാധാഅണ ഇ�െകാ�് അ��മാേ��ത് aptitudeെ� ഉപേയാഗം അെ��ി�
# dpkg --remove package_name

വഴി ചില ���ാരായ െപാതികെള നീ�ം െച�ാം, അെ��ി�

# aptitude -f install
# dpkg --configure --pending

വിരളമായ സ��ഭ�ളി� നി���് താെഴ പറ� േപാെലാ� ആ� ഉപേയാഗി�് വീ�ം ഇ�േ�ാ� െച�ാ�
നി�ബ�ിേ��ി വേ��ാം
# dpkg --install /path/to/package_name.deb

“pure” etch� നി�് ���� നട�േ�ാ� ഫയ�ക�െട സംഘ�നം ഉ�ാവാ� പാടി�; എ�ാ� അെനൗേദ�ാഗിക
പരിപാടിക� �തി�ി�ി�െ��ി� ഇ�െന സംഭവി�ാം. ഒ� ഫയ� സംഘ�നം ഇ�േപാെലാ� പിശകിന് കാരണമാേയ�ം:
Unpacking <package-foo> (from <package-foo-file>) ...
dpkg: error processing <package-foo> (--install):
trying to overwrite `<some-file-name>',
which is also in package <package-bar>
dpkg-deb: subprocess paste killed by signal (Broken pipe)
Errors were encountered while processing:
<package-foo>

പിശക് കാണി�� സേ�ശ�ിെ� last വരിയി� പരാമ�ശി� െപാതി നി���മായി നീ�ം െച�െകാ�് ഫയ�
സംഘ�നം നി���് ഒഴിവാ�ാം:
# dpkg -r --force-depends package_name

ഇ�ര�ി� കാര��� ശരിയാ�ിയ േശഷം ��് വിശദീകരി� aptitude ആ� ആവ��ി�െകാ�് ����
നടപടി �നരാരംഭി�ാ� കഴിയണം.
���� നട�െകാ�ിരിേ�, പല െപാതിക�േട�ം �മീകരണ�േള�ം �ന:�മീകരണ�േള�ം �റി�് നി�േളാട്
േചാദ��� ഉ�ാേയ�ാം. ഇ�െന /etc/init.dേലേയാ, /etc/terminfoത�കളിേലേയാ അെ��ി� /
etc/manpath.configേലേയാ ഏെത�ി�ം ഫയ� െപാതിപരിപാലന െവ�ഷ� െകാ�് �ന�ാപി�േണാ എ�
േചാദ�ം വ�േ�ാ� സാധാരണയായി വ�വ�ിതി�െട െക�റ�ിന് 'േവണം' എ� ഉ�രം ന�കണം. നി��െ�േ�ാ�ം പഴയ
പതി�ിേല�് മട�ിേ�ാകാ� കഴി�ം, കാരണം .dpkg-old അ�ബ��ി� അവ ��ി�െ��ി��്.
എ�ാണ് െചേ��െത�് �ത�മായി നി���് അറിയിെ��ി�, െപാതിക�േടേയാ, ഫയ�ക�േടേയാ േപര് �റിെ���്
പി�ീെടാരി�� ശരിയാ�ാം. ���ിെ�ാ�ിരി�േ�ാ� യവനികയി� െതളി�ി�� വിവര�� typescript ഫയലി�
നി�് െതരെ���ാ��താണ്.

െക�ണ�ം ബ�െ�� െപാതിക�ം നവീകരി��
ഈ വിഭാഗം െക�ണ� നവീകരി��തിെന �റി�ം അ�മായി ബ�െ�� ��ധാനമായ ����ം വിവരി��.
െഡബിയ� ന��� linux-image-* A0 0A െപാതികളി� ഒെര�ം �ാപി�കേയാ,അെ��ി� ഉറവിട�ി�
നി�ം കൈ�� െച� സ��മായി ഒ� െക�ണ� ഉ�ാ�കെയ െച�ാം.

ഈ വ��ിെല ഒ�നവധി വിവര��ം ഉ�െ���ിയി��ത് നി�� initramfs-tools A0 0A േ��ം udev A0 0A
േ��ം �െട വിഘടിത െഡബിയ� േക�ണലാണ് ഉപേയാഗി��ത് എ� നിഗമനം അടി�ാനമാ�ിയാണ് . initrd
ആവശ�മി�ാ� നി���ി�െ�� േവെറാ� േക�ണലാണ് നി�� െതരെ����െത�ി�, വ�ത��മാെയാ� initrd
ഉ�പാദകമാണ് ഉപേയാഗി��െത�ി� ഇതിെല ചില വിവര�� നി���് സംഗതമായിരി�ി�.

െക�ണ� െമ�ാപാേ�ജ് ഇ�േ�ാ� െച���്
etch�നി�് lennyേല�് നവീകരണം നട�േ�ാ�, ലീന�്-ഇേമജ്-2.6-*െമ�ാപാേ�ജ് �തി�ി�ാ� ശ�മായി
�പാ�ശ െച��. ���ലിനിെട ഈ െപാതി യാ�ികമായി�െ� �തി�ി�െ��ം. ഇത് �വ��ി�ി�െകാ�് നി���ത്
മന�ിലാ�ാ��താണ്.

# dpkg -l "linux-image*" | grep ^ii

ഫല�ാ�ി ഒ�ം കാ��ിെ��ി�, നി���് ഒ� �തിയ ലീന�്- ഇേമജ് െപാതി ൈകേയാെട �തി�ിേ��തായിവ�ം.
നിലവി� ലഭ�മായ ലീന�്-ഇേമജ്-2.6 െമ�ാ െപാതിക�െട ഒ� പ�ിക കാണാ� ഇത് �വ��ി�ി�ക:
# apt-cache search linux-image-2.6- | grep -v transition

ഏ� െപാതിയാണ് െതരെ��േ��െത�് ഉറ�ിെ��ി�, uname -r �വ��ി�ി�് സമാനമായ േപ�� ഒ�
െപാതി�ായി െതര�ക. ഉദാഹരണ�ിന്, '2.6.18-6-686കെ��കയാെണ�ി�, linuximage-2.6-686 A0 0A �തി�ി�ാ� �പാ�ശ െച��. (k7രസം േമലി� ഉ�ാവിെ��് �േത�കം ഓ��ണം;
k7േക�ണ� രസമാണ് നി�� ഇേ�ാ� ഉപേയാഗി��െത�ി�, അതിന് പകരം 686രസം �തി�ി�ണം.)
ലഭ�മായതി�നി�് ഏ��ം ന�ത് െതരെ���ാ� ഓേരാ െപാതി�േട�ം �ദീ�ഘമായ ഒ� വിവരണ�ിന് aptcacheആ��ം നി���് ഉപേയാഗി�ാം. ഉദാഹരണ�ിന്:

# apt-cache show linux-image-2.6-686

ഇത് �തി�ി�ാ� പി�ീട് നി���് aptitude installഉപേയാഗി�ാം. ഒരി�� ഈ �തിയ േക�ണ�
�തി�ി�കഴി�ാ� �തിയ േക�ണ� പതി�ിെ� �ണ�� ലഭ�മാ�ാ� െതാ��� സ��ഭ�ില� തെ� റീ��്
െചേ��താണ്.
Debian GNU/Linux � ഇ�െ�� േക�ണ� സമാഹരി�ാ� (compile) സാഹസികരായവ��് േവെറാ�
എ��വഴി��്. kernel-package A0 0A ആ�ധം �തി�ി�് /usr/share/doc/kernelpackage�� വിവരണം േനാ�ക.
താ��ാലികമായി ��് െച�ാ� ഒരവ� വരാതിരി�ാ�, കഴി�െമ�ി� �ധാനെ�� dist-upgrade
നവീകരണ�ി�നി�് ഭി�മായി േക�ണ� െപാതി ഒ��് നവീകരി��താണ് നി��െട ന��് ന�ത് . the section
called “���ിയ സി��ിെ� നവീകരണം”� വിവരി� �റ� നവീകരണ��ിയ�് േശഷം മാ�േമ െച�ാ� എ�്
��ി�ിരി�ണം.

ഉപകരണ���് സംഖ�യി��തി� മാ�ം
��പതി�കെള അേപ�ി�് ഖരസാമാ�ിക� കെ���തിന് lenny ��ത� ക��� �കടനമാണ് കാ�െവ��ത്.
എ�ി��ാ�ം, ഉപകരണ���് േപ�ക� ന��� �മെ� ബാധി�� മ�ി� നി��െട വ�വ�ിതിയി�
ഉപകരണനാമ�� കെ��� �റ�് മാ�ം വരാ� കാരണമാ���് . ഉദാഹാണ�ിന്, നി���് ര�് വ�ത�� സാരഥി
(drivers) ക�മായി ബ�െ�� ര�് �ംഖലാ ക�� അഡാ���ക�െ��് ക��ക, eth0 എ�ം eth1എ�ം
�ചി�ി�െ�� അവ ത�ി� പര�രം മാറിേ�ാവാം. ഓടിെ�ാ�ിരി�� ഒ� വ�വ�ിതിയി� ഈത�െന�് അഡാ���ക�
പര�രം മാ�കയാെണ�ി� �തിയ അഡാ��റിന് ഒ� �തിയ ഇടനിലനാമം(interface name) ലഭി�ം എ��താണ്
�തിയ ഘടനെകാ�് ഉേ�ശി��ത്.

എ�ി��ാ�ം, ഉപകരണ���് േപ�ക� ന��� �മെ� ബാധി�� മ�ി� നി��െട വ�വ�ിതിയി�
ഉപകരണനാമ�� കെ��� �റ�് മാ�ം വരാ� കാരണമാ���് . ഉദാഹാണ�ിന്, നി���് ര�് വ�ത�� സാരഥി
(drivers) ക�മായി ബ�െ�� ര�് �ംഖലാ ക�� അഡാ���ക�െ��് ക��ക, eth0 എ�ം eth1എ�ം
�ചി�ി�െ�� അവ ത�ി� പര�രം മാറിേ�ാവാം. ഓടിെ�ാ�ിരി�� ഒ� വ�വ�ിതിയി� ഈത�െന�് അഡാ���ക�
പര�രം മാ�കയാെണ�ി� �തിയ അഡാ��റിന് ഒ� �തിയ ഇടനിലനാമം(interface name) ലഭി�ം എ��താണ്
�തിയ ഘടനെകാ�് ഉേ�ശി��ത്.
�ംഖലാക�� ഉപകരണ�െള സംബധി�ിടേ�ാളം udev A0 0A നിയമ�� ഉപേയാഗി�് , ��ത� �ത�മായി
പറ�ാ�, /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules . െല നി��ചനം വഴി ഇ�രം
�ന:�മീകരണ�� ഒഴിവാ�ാം. െഭൗതിക ഉപകരണ�� �േത�ക േപ�ക�മായി ��ിംഗ് സമയ�തെ� ബ�ി�ാ�
ifrenameെച� �േയാഗം ഉപേയാഗി��ത് േവെറാ� േപാംവഴിയാണ്. ��ത� വിവര���് ifrename(8) and
iftab(5) കാ�ക. (udev A0 0A , ifrename) എ�ീ ര�് േപാംവഴിക�ം ഒേരസമയം ഉപേയാഗി��ത്.
��ി�് ഉപകരണ��െട കാര��ി� , initramfs-tools A0 0A ഉപേയാഗി�്, നിലവി� ��ി�് ഉപാധിക�െട
സാരഥീഘടക�� (driver modules) കയ�ിയ അേത �മ�ി� കയ�ാ� �മീകരി�ാ� ഈ �മീകരണമാ���
ഒഴിവാ�ാം. അതിനായി lsmodെ� ഉ�പ�ം േനാ�ി ��ി�് ഉപാധിക� കയ�� �മം മന�ിലാ�ണം. lsmod
�റ�് വി�� പ�ികയിെല �മ�ിന് േന�വിപരീത �മ�ിലാണ് അവ കയ�ിയി��ാ�ക, അതായത്; പ�ികയിെല ആദ�െ�
ഘടകം അവസാനമാണ് കയ�ക. േക�ണ� �ിരസ�ഭാവേ�ാെട കണ�ി�� (PCI ഉപകരണ�െളേ�ാെല)
ഉപകരണ��െട കാര��ി� മാ�െമ ഇത് �ാവ��ികമാ� എ�് �േത�കം ��ി�ണം.
ഏതായാ�ം, ആദ�െ� ��ി�ിന് േശഷം ഘടക�� നീ��ം വീ�ം കയ��ം ഈ �മം മാ�ിമറി�ം. മാ�മ�, നി��െട
േക�ണലിന് �ിരമായി ബ�െ�� ചില സാരഥിക��ാ�ം, അവ�െട േപ�ക� lsmodെ� ഉ�പ��ി�
�ത��െ�ടി�. ഈ സാരഥീനാമ�� /var/log/kern.log� േനാ�ിേയാ, dmesgെ� ഉ�പ��ി�നിേ�ാ
ഊഹിെ���് �മ�ി� കയ�ാ� കഴിേ��ം.
��ി�് സമയ�് കയ�ിവിേട� അേത �മ�ി� ഘടക��െട േപ�ക� /etc/initramfs-tools/
modules� േച��ക. etch �ം lenny�ം ഇട�് ചില ഘടക��െട േപ�ക��് മാ�ം
വ�ി��ാ�ം;.ഉദാഹരണ�ിന്, sym53c8xx_2 എ�ത് sym53c8xxഎ�ായി മാറിയി��്.
അതി� േശഷം update-initramfs -u -k all.�വ��ി�ി�െകാ�് നി��െട initramfs image
(s)െ� �ന:��ി നടേ��ിവ�ം.
ഒരി�� ഒ� lenny േക�ണ�ം udev A0 0A �ം ഓടി�ട�ിയാ�, സാരഥിെയ കയ�� �മ�ിെന ആ�യി�ാ�
ഉപനാമ�ാ� ഡി�ിെന സമീപി�ാ� നി��െട വ�വ�ിതി �ന:�മീകരിേ��തായി��്. ഈ ഉപനാമ�� /dev/
disk/ പര�രയിലാണ് �ടിപാ���ത്.

��് സമയ�ിെ� ����
വ�വ�ിതി ��് െച�ാ� initramfs-tools A0 0A െകാ�് ��ി� initrd ഉപേയാഗി�േ�ാ�, ചില
സ��ഭ�ളി� udev 0A A0 െകാ�� ഉപകരണ ഫയ�ക�െട നി��ാണ�ിന് ��ിെ� െച� ആ�
�വ��ന�മമാ��ത് അസാധാരണമായി നീ�േപാെയ�വരാം. .
അടി�ാന ഫയ�ക� കയ�ാ� കഴിയാെത നി�െള ഒ� ഡീബ�െഷ�ി� വിേ��് േപാ�� കാരണം ��ിംഗ്
പരാജയമായിരി�ം സാധാരണ ല�ണം. പി�ീെടാരി�� നി�ളത് പരിേശാധി�ാ� /dev� ആവശ���ായിരിേ��
ഫയ�ക� ഉ�തായികാണാം. അടി�ാന ഫയ� വ�വ� USB ഡി�ിേലാ RAIDേലാ ആയിരി�േ�ാേഴാ, അെ��ി�
LILO A0 0A ഉപേയാഗി�േ�ാേഴാ ആണ് ഇ�െന കെ��ിയി��ത്.
rootdelay=9 എ� ��് പരാമീ�� ഉപേയാഗി��താ� ഈ ���ിെ� ഒ� പരിഹാരംഇടേവള സമയ�ിെ�
(െസ��ഡ്) വില മാേ��ി വ�ം

റീ��ിങിന് ��പ് െചേ�� കാര���
aptitude dist-upgrade തീ��ാ� “ഔപചാരികമായ” നവീകരണം ���ിയായി��ാ�ം എ�ാ� അ��
റീ��ി� ��പ് െചേ��തായ മ� ചില കാര��� ഉ�്

lilo വീ�ം �വ��ി�ി�ക

നി��െട ��് േലാഡറായി lilo A0 0A ആണ് ഉപേയാഗി��െത�ി� (etchെല ചില �തി�ാപന���് ഇതാണ്
സഹജമായ ��്േലാഡറായി ഉപേയാഗി��ത്) നവീകരണ�ി� േശഷം lilo വീ�ം ഓടി�ാ� �പാ�ശ െച��:
# /sbin/lilo

വ�വ�ി�െട േക�ണ� പരി�രി�െ��ി�ിെ��ി�ം ഇത് അത�ാവശ�മാെണ�് ഓ��ി�ണം, കാരണം െപാതിക�െട
���� കാരണം lilo�െട ര�ാംഘ�ം മാറിയിരി�ം.
/etc/kernel-img.conf എ� ഫയലിെ� ഉ�ട�ം പരിേശാധി�് do_bootloader = Yes ഉേ�ാ
എ� പരിേശാധി�ക. ഇ�െന ഓേരാ െക�ണ� നവീകരണ�ി� േശഷം ��്േലാഡ� വീ�ം �വ��ി�ി��താ�് .
lilo ഓടി�� സമയ�് എെ��ി�ം �യാസം േനരി�കയാെണ�ി� / to vmlinuzേല�ം initrdേല�ം
�തീകാ�ക ക�ിക�ം, നി��െട /etc/lilo.conf ഫയലിെ� ഉ�ട��ം പരിേശാധി�മേ�ാ.
വീ�ം ��് െച��തിന് �േ� lilo ഓടി�ാ� മറ�കേയാ അെ��ി� അതിന് �േ� വ�വ�ിതി തനിേയ വീ�ം ��്
െച�െ��കേയാ ആെണ�ി� നി��െട വ�വ�ിതി�െട ��ി�് പരാജയെ��ം. ലിേലാ കണിശമായി കാണി��തിന് പകരം
വ�വ�ിതി ��് െച�� സമയ�് LI മാ�േമ കാണാ� കഴി�.. ഇതി� നി�ം കരകയ��� എ�െനെയ�റിയാ�
ഇവിെട the section called “തിരിെ���ാ� ത�ാെറ��ക” േനാ�ക

Waiting for root file system എ�്
പറ�് സി�ം ��് �ംഭി��
/dev/sda ആയി�ീ�� /dev/hda�നി�് വീെ����തി�� നടപടി
ഒ� നവീകരണ�ി� േശഷം വ�വ�ിതി വീ�ം ��് െച�േ�ാ� അടി�ാന വിഭാജനം കെ��ാ�
േക�ണലിനാ��ിെ��് ചില ഉപേയാ�ാ�� പരാതിെ��ി��് .
അ�രം സ��ഭ�ളി�, വ�വ�ാ��് താെഴ�റ�� സേ�ശ�മായി ��ിനി��ം:
��് ഫയ� സി��ിനായി കാ� നി��� ...
അ�സമയ�ിന് േശഷം ഒ� ന�മായ �സിേബാ�് േ�ാം��് �ത��െ��ക�ം െച�ം.
േക�ണലിെ� നവീകരണം �തിയ തല�റയിെല IDE സാരഥികെള തി�കി�യ�േ�ാ� ഇ�െന സംഭവി�ാ��്. IDE
ഡി�ിെ� പഴയ സാരഥിക�െട നാമകരണ കീഴ്വഴ�ം hda, hdb, hdc, hdd എ�ി�െനയായി��. അേത
ഡി�ക�െട �തിയ സാരഥിക��് �മ�ി� sda, sdb, sdc, sdd എ�മായിരി�ം േപര്. �തിയ നാമകരണ
കീഴ്വഴ�ം കണ�ിെല��ാ� നവീകരണ ��ിയ ഒ� �തിയ /boot/grub/menu.lstഫയ��ാ��ിെ��ിലാണ്
���� �ത��െ���ത്. ��ി�ിനിെട �ബ് അയ�െകാ��� അടി�ാന വിഭാജനം േക�ണലിന് കെ��ാനാ��ി�.

നവീകരണ�ി� േശഷം ഇ�െന ഒ� ��ം േനരിേട�ി വ�ി�െ��ി� the section called
“നവീകരി�തി�േശഷ�� ���ി� നി�ം എ�െന ര�െ�ടാം”േല�് കട�ക. നവീകരണ�ിന് ��് ഇത്
സംഭവി�ാതിരി�� �ട��് വായി�ക.

നവീകരി��തി� ��പ് ��ം എ�െന ഒഴിവാ�ാം
ര� �ട���ി�ക��ിട�് മാ�ം വരാ� അടി�ാന ഫയ�വ�വ��െട താദാ��നി�പകം(Identiﬁer)
ഉപേയാഗി�ാ� ഈ ��ം അ�ാെട ഒഴിവാ�ാ��താണ്. ഇത് സാധിെ���ാ� ര� േപാംവഴിക��് - ഫയ�വ�വ��്
നാമപ�ം(label) ഘടി�ി�ക, അെ��ി� ഫയ� വ�വ��് ആേഗാള �േത�കത�� തിരി�റിയ� ഉപാധി (UUID)
ഉപേയാഗി�ക. െഡബിയെ� എച് �കാശന�ിന് േശഷം ഈ രീതി�് പി�ണ ലഭ�മാണ് .

ഈ ര� രീതി�ം �ണ��ം േദാഷ����്. േലബ� ഇ�� രീതി ��ത� വായി���താണ്, എ�ാ� നി��െട
യ��ിെല േവെറാ� ഫയ� വ�വ�ിതിയി� ഇെത േലബ�െ��ി� ���� s�ി�ം. UUIDസമീപനം വളെര
വി�പമാണ്, എ�ി�ം ര�് UUIDക� ഏ����ത് അസംഭാവ�മാണ്.
താെഴെകാ�� ഉദാഹരണ�ിന് അടി�ാന ഫയ�വ�വ� /dev/hda6ലാെണ�് സ���ി�ക. നി��െട
വ�വ�യി� udev�ാപി�ി�െ��ം ext2 അെ��ി� ext3 ഫയ� വ�വ�യെണ�ം �ടി സ���ി�ക.
േലബലിംഗ് സമീപനം നട�ിലാ�ാ�:
e2label
1. /dev/hda6 rootﬁlesys: ആ� നട�ിെ�ാ�് ഫയ� വ�വ� േലബ� െച�ക (േപരിന്
<16 അ�ര�� േവണം)
/boot/grub/menu.lst
2.
�റ� ഈ വരി :
# kopt=root=/dev/hda6 ro
ഇ�െന മാ�ക
# kopt=root=LABEL=rootfilesys ro

Note
വരി�െട �ട��ി�� ഈ # അടയാളം മാ���. ഇ� അ�െന തെ� േവണം
menu.lst
3. എ� ഫയലിെല kernel വരിക� update-grub ഉപേയാഗി�് ���ക
/etc/fstab
4.
�റ� / പാ��ീഷ� െമൗ�് െച�� വരി മാ�ക, ഉദാ:
/dev/hda6

/

ext3

defaults,errors=remount-ro 0 1

ഇ�െന മാ�ക
LABEL=rootfilesys

/

ext3

defaults,errors=remount-ro 0 1

ഇതി� ആദ�െ� കളം മാ�ം മാ�ിയാ� മതി. മ��വ മാേ�� കാര�മി�

UUID സമീപനം നട�ിലാ�ാ�:

Find out
1. the universally unique identiﬁer of your ﬁlesystem by issuing: ls l /dev/disk/by-uuid | grep hda6. You can also use vol_id --uuid /dev/hda6
(in etch) or blkid /dev/hda6 (if already upgraded to lenny).
ഇ� േപാെലാ� വരി താ���് കിേ��താ�്:
lrwxrwxrwx 1 root root 24 2008-09-25 08:16 d0dfcc8a-417a-41e3ad2e-9736317f2d8a -> ../../hda6
/dev/hda6 �െട സാ��ിക ക�ി�െട േപരാ�് UUID, അതായ� d0dfcc8a-417a-41e3ad2e-9736317f2d8a

Note
താ��െട ഫയ� സി�ം UUID വ�ത��മായിരി�ം
/boot/grub/menu.lst
2.
�റ� ഈ വരി :
# kopt=root=/dev/hda6 ro
ഇ�െന മാ�ക
# kopt=root=UUID=d0dfcc8a-417a-41e3-ad2e-9736317f2d8 ro

Note
വരി�െട �ട��ി�� ഈ # അടയാളം മാ���. ഇ� അ�െന തെ� േവണം
menu.lst
3. എ� ഫയലിെല kernel വരിക� update-grub ഉപേയാഗി�് ���ക
/etc/fstab
4.
�റ� / പാ��ീഷ� െമൗ�് െച�� വരി മാ�ക, ഉദാ:
/dev/hda6

/

ext3

defaults,errors=remount-ro 0 1

ഇ�െന മാ�ക
UUID=d0dfcc8a-417a-41e3-ad2e-9736317f2d8
defaults,errors=remount-ro 0 1

/

ext3

ഇതി� ആദ�െ� കളം മാ�ം മാ�ിയാ� മതി. മ��വ മാേ�� കാര�മി�

നവീകരി�തി�േശഷ�� ���ി� നി�ം എ�െന ര�െ�ടാം
പരിഹാരം 1
നി���് ��് െച�ാ�� േച��് െതരെ���ാ� വിഭവ��െട വിനിമയ തലം �ബ് കാണി�ത�� എ�ി� ഇത്
�ാവ��ികമാ�ാം. അ�െന ഒ� വിഭവപ�ിക �ത��മാ��ിെ��ി�, േക�ണ� ��് െച��തിന് ��് Escകീ
അമ���ത് അത് �ത��മാകാ� സഹായി�ം. ആ വിഭവ�ളിേല�് ഇറ�ിെച�ാ� നി���ാ��ിെ��ി�, the
section called “പരിഹാരം 2” ഓ the section called “�തിവിധി 3”ഓ പരീ�ി�ാ��താണ്.

�ബ് െമ�വി�
1. നി�ം നി��� �� െചേ�� വരി െതരെ���ക. ഈ വരി�െട ഐ�ിക�� മാ��തിനായി
കീേബാ�ഡി� നി�ം e അമ��ക. ഇ� േപാെല ഒെര�ം കാണാ� കഴി�ം:
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.6.26-1-686 root=/dev/hda6 ro
initrd /initrd.img-2.6.26-1-686
ഈ വരി െതരെ���ക
2.
kernel /vmlinuz-2.6.26-1-686 root=/dev/hda6 ro
eകീ അമ��ക�ം hdX� പകരം (നി��െട വ�വ���സരി�്) a, b, c or d അ�ര�ളാകയാ� a, b, c
or dമാ�ിെവ�ക. എെ� ഉദാഹരണ�ി� ആ വരി ഇ�െന വ�ം:
kernel /vmlinuz-2.6.26-1-686 root=/dev/sda6 ro
കീേബാ�ഡി� Enter അമ��ി വ��ിയ മാ��� സംര�ി�ക. മ�� വരികളി� ഇ�െന hdX
കാ��െവ�ി�,അ�ം മാ�ക. root (hd0,0) എ� വരി മാ���്. എ�ാ മാ���ം െച� കഴി�ാ� b
അമ��ക. താ��െട സി�ം സാധാരണേപാെല ��് െചേ��താ�്.
താ��െട സി�ം
3.
വിജയകരമായി ��് െച� �ിതി�് , ഈ ��ം �ിരമായി പരിഹരിേ��താ�. the section
called “നവീകരി��തി� ��പ് ��ം എ�െന ഒഴിവാ�ാം” എ� ക�ിയിേല� േപായി, പറ�ി�� ര�
വഴികളി� ഒെര�ം അവലംബി�ക

പരിഹാരം 2
െഡബിയ� �തി�ാപന മാ��മം (CD/DVD) ഉപേയാഗി�് ��് െച�് ത�ാറാ�േ�ാ� വീെ���� ഭാവം (Rescue
mode) കയ�ാ� rescue സ�ീകരി�ക. നി��െട ഭാഷ, �ാനം, കീേബാ�ഡ് തരം എ�ിവ െതരെ��� േശഷം
�ംഖലാക��ം �മീകരി�ാ� വി�ക (അത് വിജയി�ാ�ം ഇെ��ി�ം സാരമി�). അ�� സമയ�ി�േശഷം നി���്
അടി�ാന ഫയ�വ�വ�യായി ഉപേയാഗി�ാ�� വിഭാജനം ഏെത� അേന�ഷണം ഉ�ാ�ം. അതിെ� നി��ി� �പം
ഏതാ�് ഇ�െനയിരി�ം:
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part2
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part5
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part6

നി��െട അടി�ാന ഫയ� വ�വ� ഏ� വിഭാജന�ിലാെണ�് അറിയാെമ�ി� േയാജി�ത് െതരെ���ക.
അറിയിെ��ി�, ആദ�േ�ത് പരിേശാധി�ക. അസാ�വായ അടി�ാന ഫയ� വ�വ�യാെണ�് ആേ�പ��ായാ�,
അ��ത് പരിേശാധി�ാം.അ�െന �ടരാം. ഒ�ിന് േശഷം േവെറാ�് എ� പരിേശാധനാരീതി നി��െട വിഭാജന�െള
ബാധി��ത്. നി��െട ഡി�ി� ഒ� �വ��കവ�വ� മാ�േമ �ാപി�ി�� എ�ി� ശരിയായ അടി�ാന ഫയ�
വ�വ�ാ വിഭാജനം കെ���ത് എ��മാണ്. ഡി�ി� ��ത� �വ��ക വ�വ�ക� �തി�ി�ി�െ��ി� അടി�ാന
ഫയ� വ�വ�ാ വിഭാജനം ഏെത�് �ത�മായി അറി�ിരി��താണ് ന�ാ�ക. താ��െട ��് ഫയ� സി�ം പാ��ീഷ�
ഏെത� അറിയാെമ�ി� അ�േയാജ�മായ� െതരെ���ക. അെ��ി�
ഒരി�� ഒ� വിഭാജനം െതരെ��� കഴി�ാ�, ഐ�ിക��െട ഒ� നിരതെ� വി�ത�ം. െതരെ���
വിഭാജന�ി� (Partition) ഒ� െതാ�്(െഷ�) നി��ഹണ ഐ�ികം െതരെ���ക. അത് നട�ിലാ�ാ� പ�ിെ��്
ആേ�പം ഉ�യി�കയാെണ�ി� േവെറാ� വിഭാജനം സ�ീകരി�ക.

ഇേ�ാ� നി���് ഒ� ഉപേഭാ�ാവായി /target� കയ�ിയ അടി�ാന ഫയ�വ�വ�െയ സമീപി�ാനാ�ം.
ഖരഡി�ി�� /boot, /sbin ഉം, /usr ത�ക�ം എ�ിവ�െട ഉ�ട��ിേല�ാണ് നി���് �േവശിേ��ത് .
അവ ഇേ�ാ� /target/boot, /target/sbin /target/usr എ�ിവയി� ലഭ�മാവണം. ഈ ത�ക�
മ� വിഭാജന�ളി� കയ�� ആവശ��െ��ി�, അ�െന െച�ാം.( എ�ാണ് െചേ��െത�് നി���്
അറിയിെ��ി�  /etc/fstab കാ�ക).
�ിരമയ ഒ� �� പരിഹാര�ിന് the section called “നവീകരി��തി� ��പ് ��ം എ�െന ഒഴിവാ�ാം”�
എ�ി ര�ിെലാ� നി��ി� മാ��ം സ�ീകരി�ാ��താണ്. exit എ�് അടി� േച��് വീെ���ി�നി�് �റ�്
കട�േശഷം സാധാരണേപാെല വീ�ം ��് െച�ാ� reboot െതരെ���ക.( ��് മാ��മം നീ�ം െച�ാ� മറ��.)

�തിവിധി 3
സജീവ െഡബിയ�(Debiyan
1.
Live), േനാ�ി�്, സജീവ ഉ�� ഇവയി� നി��െട �ിയ വിതരണ സജീവ സിഡി
വഴി ��് െച�ക.
നി��െട 2.
/bootത�് കിട�� വിഭാജനം കയ�ക. ഇത് ഏതാെണ�് നി���് അറിയിെ��ി�
dmesgആ��െട ഉ�പ�ം പരിേശാധി�് നി��െട ഡി�് hda, hdb, hdc, hdd എ�ാേണാ, അേതാ sda,
sdb, sdc, sdd എ�ാേണാ അറിയെ���ത് എ�് കെ��ക. ഏ� ഡി�ിലാണ് േജാലി എ�് ഒരി��
മന�ിലാ�ി കഴി�ാ� ഉദാഹരണ�ിന്, sdb,ഡി�ിെ� വിഭാജന പ�ിക�ം ശരിയായ വിഭാജന�ം കെ��ാ�
താെഴ െകാ�� ആ� നട�ിലാ�ക: fdisk -l /dev/sdb
നി�� ശരിയായ
വിഭാജനം /mnt� കയ�ിയി�െ��ം ഈ വിഭാജന�ി� /bootത�് ഉ�െ���െ��ം
3.
അ�മാനി�ാ� /mnt/boot/grub/menu.lstഫയലി� തി��ക� വ��ാം.
ഇ�േപാെലാ� ഭാഗം കെ��ക:
## ## സഹജമയ ഐ�ിക�� അവസാനി�� ## ##
title
root
kernel
initrd

െഡബിയന് � ലീന�്, േക�ണ� 2.6.26-1-686
(hd0,0)
/vmlinuz-2.6.26-1-686 root=/dev/hda6 ro
/initrd.img-2.6.26-1-686

title
തര�ി�)
root
kernel
initrd

െഡബിയ� � ലീന�്, േക�ണ� 2.6.26-1-686 (ഒ� ഉപേയാ�ാവി� മാ�മായ
(hd0,0)
/vmlinuz-2.6.26-1-686 root=/dev/hda6 ro
/initrd.img-2.6.26-1-686

### െഡബിയ� യാ�ിക േക�ണ� പ�ിക അവസാനി��.

എ�ി�് hda, hdb, hdc, hddഎ�ിവ യഥാ�മം sda, sdb, sdc, sdd എ�ാ�ി മാ�ക. വരിക� ഇ�െന
പരി�രി��ത്:
root

(hd0,0)

വീ�ം ��്4.െച�ക, സജീവ സിഡി എ�� മാ�ക നി��െട വ�വ�ിതി ശരിയായി ��് െച�ം.
��് െച� 5.
കഴി�ാ�, �ിരമായ ��പരിഹാര�ിന് the section called “നവീകരി��തി� ��പ് ��ം
എ�െന ഒഴിവാ�ാം”െല ര� നി��ി� േപാംവഴികളിെലാ�് �േയാഗി�ാം.

അ�� �കാശന�ി�� ഒ����
നവീകരണ�ിന് േശഷം അ�� �സാധന�ി�� ത�ാെറ��ിനായി നി���് ഒ�നവധി കാര��� െച�ാനാ�ം.
�തിയ േക�ണ�
•
ബിംബ (image)�ിെ� െമ�ാപാേ�ജ് പഴയതിെ� ആ�ിതത� നില�് ഉ�ിേല�്
വലിെ���ി�െ��ി�, അത് യാ�ികമായി �തി�ി�െ��തായി കണ�ാ�ം, ഇത് ഒഴിവാ�െ�േട�താണ്.
# aptitude unmarkauto $(dpkg-query -W 'linux-image-2.6-*' | cut f1)

കാലഹരണെ���ം
ഉപേയാഗ�ന��മായ െപാതിക� the section called “കാലഹരണെ�� െപാതിക�”�
•
പറ� �കാരം നീ�ം െച�ണം. അവ ഏ� �മീകരണ ഫയ�കളാണ് ഉപേയാഗെ����ത് എ�് �നപരിേശാധി�്
�മീകരണ ഫയ�ക� നീ�ം െച�ാ� െപാതിക� ഒഴിവാ�� പരിഗണി�ാം.

കാലഹരണെ�� െപാതിക�
�തിയതായി വളെര അധികം െപാതിക� ഉ�െ�ാ�ി���് , etch�നി�് ഏതാ�് ര�ായിരേ�ാളം െപാതിക��്
�ിരവി�മം ന�കി ഒഴിവാ����്. കാലാ��തമ�ാ� ഇ�രം െപാതിക��് േമലി� നവീകരണ സാ��ത
ഉ�ായിരി�ി�. ആ�ഹി�� എ�ി�, ഇ�രം കാലഹരണെ�� െപാതിക� �ട��ം ഉപേയാഗി��തി�നി�് നി�െള
ആ�ം വില��ി�, എ�ി�ം lennyെ� �കാശന�ിന് േശഷം ഒ� വ�ഷം കഴി�ാ� ഇവ�� �ര� െഡബിയ�
പ�തി �ട�കയി�., ഇതിനിട�് മ� തര�ി�� പി�ണ�ം സാധാരണ ഉ�ാവി�. ലഭ�മായ മ�് ഏെത�ി�ം ഉപേയാഗി�്
പകരം െവ�ാ� �പാ�ശ െച��.
വിതരണ�ളി�നി�് െപാതിക� നീ�ം െച�െ�േട�ിവ��തിന് പല കാരണ����് : അവെയാ�ം വ�ംകാലേ��ായി
പരിപാലി�െ�ടി�; െഡബിയ� നി��ാതാ�ളിലാ�ം അവ പരിപാലി�ാ� ഒരി��ം താ�പര�ം കാണി�ി�; അവ�െട
�വ��ന േശഷി മ� േസാ�്േവ�ക� (മ� പതി�ക�) അതിലംഘി�കഴി�: അെ��ി�, അവയിെല പിഴ�ക� കാരണം
lenny� േയാജി�തായി പരിഗണി�ാനാവി�. എ�ി�ം അ�രം െപാതിക� വിതരണ�ിെല “unstable”പതി�ി�
ഉ�ായിരി�ം.
നവീകരി�െ�� വ�വ�ിതിയിെല “obsolete”െപാതിക� കെ���ത് വളെര എ��മാണ്, കാരണം െപാതിക�
ൈകകാര�ം െച�� ��തല (front end) അ�െന അടയാളെ���ിയിരി�ം. നി�� aptitudeആ�
ഉപേയാഗി�കയാെണ�ി�, ഇ�ര�ി�� െപാതികെള “Obsolete and Locally Created
Packages”� പ�ിക തിരി� കാണി�ം. dselect ആ� ഇ�േപാ�� ഒ� അ��ായം ��ി�ം, എ�ാ�
പ�ികയി� അ�പം ചില മാ����ാ�ം.
etch� െപാതിക�െട �തി�ാന�ിന് aptitudeആ� നി�� ഉപേയാഗി�ി�െ��ി�; കായികമായി �തി�ി�
അ�രം െപാതിക� നിരീ�ി�െ��്, െപാതിക� നീ�ം െച��െകാ�് േമലി� ആവശ�മി�ാെതവ��ം ആ�ിതത�ം മാ�ം
കാരണം ഉ�ിേലെ����മായ അവ കാലഹരണെ��തായി ����ാ� കഴി�ം. മാ��മ�, deborphan േപാെല
aptitude ആ�, ആ�ിതത�ം കാരണം യാ�ികമായി �തി�ി�െ��വെയേ�ാെല ൈകയാ� �തി�ി�െ��
െപാതിക� കാലഹരണെ��തായി അടയാളെ���ി�.
deborphan, debfoster or cruft േപാ�� മ� അധിക ഉപകരണ�� ഉപേയാഗി�ം കാലഹരണെ��
െപാതിക� കെ��ാ��താണ്. deborphanആ�യാണ് ശ�ിയായി �പാ�ശ െച��ത്, തനതായ രീതിയി�
കാലഹരണെ�� ��ാവലിക�ം “libs”െല അെ��ി� േവെറാ� െപാതിക�ം ഉപേയാഗി�െത കിട��
“oldlibs”െല ഭാഗ��ം മാ�േമ കാലഹരണെ��തായി ��ാവി�. അബ�മായ ഫല�� ഉ�ാ�ാ� സാ��ത�ളള
സഹജമ�ാ� പ��� ഐ�ിക�� ഉപേയാഗി��െ��ി� �േത�കി�ം, ഈ ഉപകരണ�� �േ�ാ�് െവ��
െപാതിക� ക�ട�് നീ�ം െച��ത്. അവ നീ�ം െച��തിന് ��ായി, നീ�ം െച�ാനായി നി�േ�ശി�െ�� െപാതിക�െട
ഉ�ട�ം നി�� വ��ിപരമായി �ന:പരിേശാധി�ാ� ശ�മായി �പാ�ശ െച��.

െഡബിയെ� പിഴവ് കെ��� സംവിധാനം(Debian Bug Tracking System) [http://
bugs.debian.org/] പലേ�ാ�ം െപാതിക� നീ�ം െച�തിെ� അധികവിവരണം തരാ��് . െപാതി�െട
സം�ഹി�െ�� പിഴവ് േശഖര��ം ftp.debian.org pseudo-package [http://bugs.debian.org/
cgi-bin/pkgreport.cgi?pkg=ftp.debian.org&archive=yes]െല പിഴവ് േശഖര��ം ര�ം നി��
പരിേശാധി�ിരി�ണം.
The list of obsolete packages includes:
A
അ�ാെ�(apache)
•
0

(1.x), പി�ഗാമിയായി(successor is) apache2 A0

0
A

bind A0 0A• (8), successor is bind9 A0 0A
A
0
പിഎ�പി4(php4)
•
, പി�ഗാമിയായി(successor is) പിഎ�പി5(php5) A0
0
A
A
postgresql-7.4
•
0

0
A

0
A

0
A

, പി�ഗാമിയായി(successor is) postgresql-8.1 A0

exim A0 0A• (3), successor is exim4 A0

0
A

0
A

വ�ാജ െപാതിക�
വ�വ�ി�െട പരിപാലനധ��ം െമ�െ����തിന് etchെല ചില െപാതിക� പിള��് lenny� �േയാഗി�ിരി�ം.
അ�രം സ��ഭ�ളി� lennyേല�� നവീകരണമാ��ം എ��മാ�ാ� �തിയ െപാതിക� �തി�ി�നാവശ�മായ
ആ�ിതത�േ�ാ��ടിയ “dummy” െപാതിക� േച��ാ��്: etchെല പഴയ െപാതിക�െട അേത േപ�� ഒഴി�
െപാതിക�: നവീകരണ�ിന് േശഷം ഇ�രം െപാതിക� കാലഹരണെ��തായി കണ�ാ�ി �ര�ിതമായി നീ�ം
െച�ാ��താണ്.
മി�വാ�ം (എ�ാമി�.) വ�ാജെ�ാതിക�െട വിശദീകരണ�ളി� ആവശ�കത െവളിെ���ാ��് . വ�ാജെ�ാതിക�െട
വിശദീകരണ�� ഏകീകരി�െ��വയ�, എ�ി�ം, നി��െട വ�വ�ിതിയി� അവ കെ���തിന് ഉപകാരെ���
deborphanേനാെടാ�ം --guess ഐ�ികം �ടി കാണണം. നവീകരണ�ി� േശഷം നീ�ം
െച�െ�ടാ�േ�ശി�െ��വയ� ചില വ�ാജെ�ാതിക�, മറി�്, കാല��� േശഷം പരിപാടി�െട നിലവി�� പതി�ിെ�
വിവര�� ലഭ�മാ�ാ� �ടിയാണ് എ� �ടി ഓ��ി�ണം.

അ�� െഡബിയ� �സാധന പ�തി
ARM EABI ഗമനമാ��(port)�ിെ� ARM ABI ഗമനമാ��ം
ഉേപ�ി��.
െഡബിയ� െല�ി�് ര� വ�ത���ം ത�ി� േയാജി�ാ��മായ ARM ഗമനമാ��(port)���്. പഴയ ABI
ഗമനമാ�ഗ�ം(arm), �തിയ EABIഗമന മാ���ം(armel). ഭാവി പതി�കളി� ARM EABI അെല�ി� armel
ഗമനമാ��ം മാ�േമ ഉ�ാ�. അ�െകാ�് െല�ി�െട �തിയ പതി�് �തി�ാപന�ി� armel ഉപേയാഗെ���ാ�
�പാ�ശ െച��.
െന�്ൈവ�ഡ� ഒഴി� നി��ിയാ�, പി�ണ�� ARM യ����് െല�ിയി� arm�ം armel�ം േവ�
�തി�ാപന ബിംബ��(installer image) ലഭ�മാണ്. െന�്ൈവ�ഡ� പി�ണ arm� മാ�േമ��. െല�ി�്
േശഷം armഗമനമാ��േ�ാ��ടി ഇത് ഒഴിവാ�െ��ം. A0 0A
ARM EABI (armel) ഗമനമാ��െ� ��ത� പഠന വിേധയമാ�ാ� ദയവായി this page [http://
(വി�ി.െഡബിയ�.ഓ�ഗ്)wiki.debian.org/ArmEabiPort]േനാ�ക.

Chapter 5. lenny െയ�റി�്
അറി�ിരിേ�� ����
വരാ�� ����
ചിലേ�ാ� മാ��� ഒഴിവാ�ാനാവാ� പാ�ശ�ഫല��േ�ാ മെ�വിെടെയ�ി��� പിഴ�ക� �റ�റിയാേനാ
കാരണമാകാ��്. പരിചിതമായ ചില ���െള�റി�് ഞ�ളിവിെട �റി�ി��. ദയവായി എറാ�, സംഗതമായ
െപാതിെ��ിെ� സഹായ�റി�ക�, പിഴ�ക�, the section called “ഇനി�ം വിവര���് വായി�ക” എ�ിട�്
�തിപാദി�ി�� മ�് വിവര�� എ�ിവ �ടി വായി�മെ�ാ.

�േഡ�മായി ബ�െ�� ഉപകരണ��െട ����
udev A0 0A വിശദമായ പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ിയി�െ��ി�ം ചില ഉപകരണ�� തി��െ�േട� ചില ചി�റ
���� കാണി��ത് അ�ഭവെ��ി��ാവാം. ഏ��ം സാധാരണമായ ��ം ഉപകരണ��െട ഉടമ�ത�ം/േയാ
മാറിേ�ായ അ�മതി�ം/േയാ ആണ്. ചില സ��ഭ�ളി� ഉപകരണ�� സഹജമായി ��ി�െ��തായി കാ��ി�.
(ഉദാ: /dev/video, /dev/radio എ�ിവ).
ഇ�രം ���� ൈകകാര�ം െച��തിന് മതിയായ �മീകരണ സംവിധാന�� udev A0
വിവര���് udev(8)ഉം /etc/udevഉം േനാ�ക.

0
A

ന����്. ��ത�

ചില �േയാഗ�� 2.4 െക�ണ�മായി ഇനി �വ��ി�ാതി�േ��ാം
lenny െല ചില �േയാഗ�� 2.4 െക�ണ�മായി ഇനി �വ��ി�ാതി�േ��ാം, ഉദാഹരണ�ിന് അവ�് epoll()
െ� പി�ണ ആവശ��െ��ി�ം, അത് 2.4 െക�ണലി� ഇ�. അ�രം �േയാഗ�� തീെര �വ��ി�ാതിരി�കേയാ, 2.6
െക�ണ� ഉപേയാഗി�് സി�ം വീ�ം ��് െച�ം വെര ശരിയായി �വ��ി�ാതിരി�കേയാ െച�ം.
ഒ� ഉദാഹരണം squid A0

0
A

എ�്ടിടിപി േ�ാ�ി.

ചില �ംഖലാ �ാന�ളി� ടിസിപി വഴി എ�ിെ�ടാ� പ��ി�
2.6.17� േശഷം ആ�എഫ്സി 1323 � പരാമ�ശി� ടിസിപി ജാലക�ിെ� ഏ��റ�ക� ഇള�കെളാ�ം
ന�കാെതയാ�് ലിന�് ഉപേയാഗി���്. ചില െസ�വ�ക��് ജാലക അള�ക� െത�ായി �ഖ�ാപി�� െത�ായ
െപ�മാ���്. വിശദാംശ���ായി #381262 [http://bugs.debian.org/381262], #395066 [http://
bugs.debian.org/395066], #401435 [http://bugs.debian.org/401435] എ�ീ പിഴ�ക�െട
വിവര�� േനാ�ക.
സാധാരണയായി ഇ�രം �����് ര�് പരിഹാര���്: ഒ�കി� അ�വദി�െ�� TCP ജാലക�ിെ�
ഏ��റ�ി�ക� �റ� നിര�ിേല�് തരം താ�കേയാ (ത�ി� േഭദം) അെ��ി� TCP ജാലക�ിെ� ഏ��റ�ി�ക�
��ിയ അ�ാെട േവെ�� െവ�കേയാ (നി��ാഹെ���ിയിരി��) ആണത്. debian-installer errata
page [http://www.debian.org/devel/debian-installer/errata]എ� ക�ിയിെല ഉദാഹരണ
ആ�ക� കാ�ക.

സ�യം നി��ിവ���് ���ി��ി�
ചില പഴയ സി��ളി� shutdown -h ൈവദ�തിലഭ�ത നി��െ���ി� (�വ��നം നി��േ���). APM
ഉപേയാഗി�ാ�താണ് ഇത് സംഭവി�ാ�കാരണം. ഉദാ:grub A0 0A അെ��ി� lilo A0 0A �ട�ിയവ�െട �മീകരണ
ഫയലിെല െക�ണലിെ� ആ�ാ വരിയി� acpi=off apm=power_off എ�് േച��ാ� തീ��േത��
ഈ ��ം. ��ത� വിവര���് #390547 [http://bugs.debian.org/390547] എ� ക�ിയിെല പിഴവിെ�
വിവരം കാ�ക.

ഒ��ം ത���� �ംഖല�െട �ട�ം �വചനാതീതമായ
െപ�മാ����ിടയാ��
�ംഖല�െട വിനിമയതല �വ��കം കയ�ാ� udev A0 0A ഉപേയാഗിേ��ിവ�� സി��ളി�, udev A0 0A െ�
ഏകീ�തമ�ാ� ��തികാരണം സി��ിെ� ��ി�ി� /etc/init.d/networking �വ��ി�് �ട�ം ��്
�ംഖലാ �വ��കം കയ�െ�ടാതിരി�ാ� സാ��ത��്. /etc/network/interfaces� (auto �് �റേമ)
allow-hotplug ഉ�െ�����് �ഖലാ വിനിമയതലം ഒരി�� ലഭ�മായാ� �വ��നസ�മാ�െമ�്
ഉറ�ാ�ാെമ�ി�ം �ംഖലാ വിനിമയതല�ിെ� അഭാവ�ി� ശരിയായി �വ��ി�ാ� ചില �ംഖലാ േസവന�� �ട�ം
��് ��ി�് �ിയാ േ�ണി ഇത് സാധി�െമ�് ഉറെ�ാ�മി�. .

WPA സംര�ിത ക�ിയി�ാ �ംഖല ഉപേയാഗി�േ�ാ� �യാസം
A
0

0
A

etch� wpasupplicant A0 0A െപാതിെ��് /etc/default/wpasupplicantെകാ�ം
ഉപേയാ�ാവ് ന�കിയ /etc/wpasupplicant.confെകാ�ം �മീകരണം നട�ിയ സി�ം
േസവന�ളായാണ് ഒ��ിയി��ായി���്.
lennyയി� /etc/init.d/wpasupplicantഒഴിവാ�ിയിരി��, എ�ാ� െഡബിയ� െപാതിെ��്
ഇേ�ാ� /etc/network/interfacesമായി wireless-tools A0 0A േപാ��
െപാതിെ��കെളേ�ാെല സംേയാജി�ി�െ��ിരി��. അതായത് േമലി� wpasupplicant A0 0A േനരി�് ഒ� സി�ം
േസവനമായി ലഭ�മാകി�.
/etc/network/interfaces ഫയ�ക��� ഉദാഹരണംകാണി� ത��, wpasupplicant െ�
�മീകരണ വിവര���് ദയവായി /usr/share/doc/wpasupplicant/README.modes.gz
േനാ�മെ�ാ. െഡബിയനി� wpasupplicant A0 0A െപാതിെ��ക� ഉപേയാഗിേ�� ���ിയ വിവരം െഡബിയ�
വി�ി [http://wiki.debian.org/WPA] എ� ക�ിയി� കാണാ��താണ്.

ഫയ�ക�െട േപരി� ആ�ിയ�ാ� അ�ര�� വ�േ�ാ�� ��ം
ആ�ിയ�ാ� അ�ര�� ഉപേയാഗി� ഫയ�നാമ��� vfat, ntfs or iso9660 ഫയ� സി��� utf8
ഐ�ികം ഉപേയാഗി�ാെത േച��ാ� ആെര�ി�ം ആ ഫയ�നാമ�� ഉപേയാഗി�ാ� �മി�ാ� േതാ�വിയായിരി�ം
ഫലം. “Invalid or incomplete multibyte or wide character” എ�് പറ� േതാ�വി ഇതി��
ഒ� �ചനയാേയ�ാം. ആ�ി അ�ര�� ഉ� ഫയ� നാമ�� വ�േ�ാ� vfat, ntfs and iso9660 ഫയ�
സി��� േച��േ�ാ� ഐ�ിക�ളായി defaults,utf8 എ�ിവ ഉപേയാഗി��ത് ഒ� പരിഹാര
സാധ�തയാണ്.
utf8 ഐ�ികം ഉപേയാഗി�േ�ാ� vfat� േവ�ി വലിയ�ര/െചറിയ�ര സംേവദന�മത�� ഫയ� നാമ��
ൈകകാര�ം െച�ാ� ലിന�ി�് പി�ണയിെ�� കാര�ം ��ി�മെ�ാ.

ശ�ം േക��ാതാ��
നവീകരണ�ി�് േശഷം അ���മായി ശ�ം േക��ാതാവാ��് . അ�െന സംഭവി�ാ�ALSA checklist �െട ഒ�
കേ�ാടി�:

root ഉപേയാ�ാവായി
•
alsaconf �വ��ി�ി�ണം,
audio ���ിേല�്
•
നി��െട ഉപേയാ�ാവിെന േച��ക,
(alsamixerഉപേയാഗി�െകാ�്
•
) ശ�പഥ�� �റ�ിരി�കയാെണ�് ഉറ�ാ�ക,
arts�ം esoundഉം
•
ഓ��ിെ��് ഉറ�് വ��ക,
OSS ഭാഗ�െളാ�ം
•
കയ�ിയി�ിെ��് ഉറ�ാ�ക,
�ീ��ക�•യഥാ���ി� ഓണാ�ി െവ�ിരി�കയാെണ�് ഉറ�ാ�ക�ം,
താെഴ പറ��
• ആ�
cat /dev/urandom > /dev/audio
or the command
speaker-test
root ആയി �വ��ി��െവ�് പരിേശാധി�ക.

ഇേ�ാ� NFS കയ��ത് nfs-common ആണ്
ൈകകാര�ം െച��ത്.
util-linux A0 0A 2.13� േശഷം NFS കയ��തിെ� ൈകകാര�ക��ത�ം util-linux A0 0A േ�ത�;
മറി�്nfs-common 0A A0 േ�താണ്. NFS shares േച���തിന് എ�ാ സി����ം ആവശ�മി�ാ�തിനാ�ം
ഒ� സാധാരണ േപാ��്മാ�� ഇ�േ�ാ� ഒഴിവാ��തി�ം util-linux A0 0A ,nfs-common A0 0A
നി�േ�ശി�ക മാ�ം െച��. NFS shares േച��ണെമ�് നി���മാെണ�ി�, nfs-common A0 0A നി��െട
സി��ി� ഇ�േ�ാ� െച�ി�െ��് ഉറ� വ��ക. mount A0 0A െപാതിെ��ിെ� ഇ��േലഷ�് ��� �ി��്
NFS mounts നിലവി�േ�ാ പരിേശാധി�ക�ം, nfs-common A0 0A െല /usr/sbin/mount.nfs െ�
അഭാവ�ി�ം nfs-common A0 0A കാലാവധി കഴി� അവസര�ി�ം പി�ിരി�ക�ം െച��. ഒ�കി� nfscommon A0 0A ���കേയാ ����തിനായി ��് േച�� NFS mounts േവ�െ���കേയാ െച�ണം.

െറാമാനിയ� (ro) കീേബാ�ഡ് വിന�ാസ�ി�് മാ�ം
lennyയി� xkb-data A0 0A �െട പതി�് 1.3 േല�് ���ിയ കാരണം, െറാമാനിയ� (ro) വിന�ാസ�ിെ�
സഹജമായ വകേഭദം ഇേ�ാ� şţ (cedilla തെഴ)�് പകരം șț (താെഴ േകാമ) ചി��� ശരിയായി കാണി���്.
േവെറ ചില വകേഭദ��ം (െഡറിേവ�ീവ്) �ന�നാമകരണം െച�െ��ി��്. പഴയ വകേഭദ നാമ��ം ഫലി�െമ�ി�ം
ഉപേയാ�ാ�െള അവ�െട /etc/X11/xorg.conf���ാ� േ�ാ�ാഹി�ി��. ��ത� വിവര��ം
അേതേപാെല മാ���െകാ�് വരാ�� പാ�ശ�ഫല��ം വി�ി (െറാമാനിയ� ഭാഷ മാ�ം) [http://
wiki.debian.org/L10N/Romanian/Lenny/Notes] യി� ലഭ�മാണ്.

അ�ാെ�2 ����
അ�ാെ��െട സഹജ �മീകരണ�ി� ചില മാ�ം വ��ിയി��തിനാ� നി��െട �മീകരണ�ി�ം മാ���
വ�േ��ിയിരി��. അവയി� �ധാനെ�� മാ���:
NameVirtualHost * എ�ത് NameVirtualHost *:80 എ�ാ�ി മാ�ിയി��്. നി�� ��ത�
േപരടി�ാനമാ�ിയ മായാ േഹാ�കെള േച��ി�െ��ി�, <VirtualHost *>എ�ത് അവയി� ഓേരാ�ി�ം
<VirtualHost *:80> എ�ാ�ി മാേ��ിയിരി��.

അ�ാെ� ഉപേയാ�ാ�ം ���ം പിഐഡി ഫയ� നാമ��ം ഇേ�ാ� /etc/apache2/envvarsലാണ്
�മീകരി�ി��ത്. ഇവ�െട സഹജ സ�ീകരണ�ളി� നി�ം അവ�െട �ല��� മാ�ിയി�െ��ി�, നി���് ആ ഫയ�
മാേ��ി വ�ം. അതായത് apache2 -k startെകാ�് അ�ാെ�2 �ട���് േമലി� സാധ�മാെയ� വരി� എ�
�ടി സാരം. /etc/init.d/apache2ഓ അെ��ി�apache2ctl ഓ ഉപേയാഗിേ��ി വ�ം.
mod_suexec പരിപാടി�് അത�ാവശ�മായ suexec സഹായക േ�ാ�ാം ഇേ�ാ� apache2-suexec A0
എ� �േത�കം െപാതിെ��ായി�ാണ് വ��ത്, അത് സഹജമായി ഇ�േ�ാ� െച�െ���ി�.
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��ത� ഭാഗ��െട �ത�മായ �മീകരണ�� /etc/apache2/apache2.conf� നി�് /etc/
apache2/mods-available/*conf േല�് മാ�ിയി��്.
��ത� വിശദമായ വിവര���ായി /usr/share/doc/apache2.2-common/NEWS.Debian.gz
ഉം /usr/share/doc/apache2.2-common/README.Debian.gzഉം കാ�മെ�ാ.

NISഉം �ംഖലാ നട�ി�കാര�ം
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A
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nis A0 0A േനാട് േച�� ypbindെ� പതി�് �ംഖലാ നട�ി�കാര�� പി�ണ ഉ�െ�ാ���്. �ംഖലകളി�
നി�് ക���� വിേ�ദി�െ�� എ�് �ംഖലാ നട�ി�കാര� ��ാവി�േ�ാ� ypbindNIS �യ�് ധ��ം
�വ��നരഹിതമാ�ം. സാധാരണഗതിയി�, ക���� ഉപേയാഗ�ിലെ��ി� അത് വിേ�ദി�െ��ിരി�യാെണ�് �ംഖലാ
നട�ി�കാര� ��ാവി�ാ���െകാ�് NIS �യ�് സി��� ഉപേയാ�ാ�� അ�രം സി��ളി� �ംഖലാ
നട�ി�കാരെ� പി�ണ �വ��നരഹിതമാ�ിയി�െ��് ഉറ�ാേ��ിയിരി��.
network-manager A0 0A െപാതിെ��് അഴി�കളേ�ാ അെ��ി� /etc/default/nis �
YPBINDARGS േല�് -no-dbus എ�് േച�േ�ാ ഇ�് െച�ാ��താണ്.
െഡബിയെ� �തിയ ഇ��േലഷ�് -no-dbus സഹജമായി ഉപേയാഗി��താണ്, എ�ാ� �� പതി�കളി� അ�്
സഹജമായി��ി�.

േമാസി�ാ ഉ�����െട �ര�ിതത� നിലവാരം
േമാസി� േ�ാ�ാ�കളായ firefox A0 0A , thunderbird A0 0A , sunbird A0 0A (െഡബിയനി�
�ാ��നാമം മാ�ിവ�� iceweasel 0A A0 , icedove 0A A0 , iceowl 0A A0 ) എ�ീ േമാസി�ാ േ�ാ�ാ�ക�ം
പല ഉപേയാ�ാ���ം �ധാനെ�� പണിയാ�ധ�ളാണ്. നി�ഭാഗ�വശാ� �തിയ പതി�ിേല�് �വ�് മാ�ാ�
ഉപേയാ�ാ�െള േ�രി�ി��താണ് ഉറവ�െട �ര�ിതത� നയ��, ���േ�ാ� �മതലാപരമായ വളെരയധികം
മാ��� െകാ�വര�െത� െഡബിയെ� നയ��െ�തിരാണ് ഇത് . ഞ����് ഇേ�ാ� �വചി�ാനാവി� എ�ി�ം,
lenny �െട അതിജീവനകാല�് േമാസി�ാ ഉ������് പി�ണ ന�കാ� െഡബിയ� �ര�ിതത� ��ാ��്
സാധി�ാ� ഒ� ഘ�ം വരാ�ം േമാസി�ാ ഉ�പ����� പി�ണ�െട അ��ം �ഖ�ാപി�െ�ടാ�ം സാധ�ത��് .
�ര�ിതത� പി�ണ�െട അഭാവം ഒ� ��മായി വ�േ�ാ� േമാസി��് പകരം െഡബിയനി� ലഭ�മാ�� മ� േപാംവഴിക�
കണ�ിെല��ണം.
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seamonkey A0 0A ഇ��െന�് സ�ീ�ിെ� �ാ�ഡ് െച�ാ� പതി�ായ iceape A0
െപാതികെളാഴിെക) lenny യി� നി�ം നീ�ം െച�ിരി��.
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(ചില ആ�രിക ൈല�റി

Security status of OCS Inventory and
SQL-Ledger

The webservice packages ocsinventory-server A0 0A and sql-ledger
are included in the lenny release but have special security requirements
that users should be aware of before deploying them. These two webservices
are designed for deployment only behind an authenticated HTTP zone and
should never be made available to untrusted users; and therefore they receive
only limited security support from the Debian security team. Users should
therefore take particular care when evaluating who to grant access to these
services.
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െകഡിഇ പണിയിടം

എ�ി� ഉ�ായി�� െകഡിഇ പണിയിട പരിസര�ി� നി�ം വലിയ വ�ത�ാസെമാ�ം ഇ�. പരിഭാഷക� ���ിയ�ം
െകഡിഇ 3.5 െ� ഒ� േസവന പതി�ായ 3.5.9 േ��ം 3.5.10 േ��ം ഒ� മി�ിതാ�് െല�ിയി� ഉ��്. ചില ഭാഗ��
3.5.9 എ�ടയാളെ���ിയി�െ��ി�ം 3.5.10 � കാ�� ��ത� മാ���ം ഉ�െ���ി ���ിയതാ�്. െമാ��ി�,
െല�ി കി�റിെല െമ�െ����കളി�ാ� kdebase ഉം ചില പിഴ�് തി���ക�മി�ാ� kdepim ഉം ഒഴി�ാ�
3.5.10 തെ�യാ�് ന����്.
െകഡിഇ 3 േ�ണിയിെല പരിസരം ഉ�െ�ാ�� അവസാനെ� പതി�ായിരി�ം െല�ി

േ�ാം പണിയിട�ിെല മാ���ം പി�ണ�ം
etch � ഉ�ായി�� േ�ാം പണിയിട�ി� നി�ം lenny യി� ഉ�െ���ിയ പതി�വെര വളെരയധികം
മാ����ായി��്, അവെയ�റി�് ��ത� വിവര�� േ�ാം 2.22 �സാധന�റി�ക� [http://
library.gnome.org/misc/release-notes/2.22/] േനാ�ക.

ഈമാ�്21* � സഹജമായ �ണിേകാഡ് പി�ണയി�
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Emacs21 and emacs21-nox are not conﬁgured to use Unicode by default. For
more information and a workaround please see bug #419490 [http://
bugs.debian.org/419490]. Consider switching to emacs22 A0 0A , emacs22-gtk A0 0A ,
or emacs22-nox A0 0A .

slurpd/replica ഇനി �ത� �വ��ി�ി�
ഓ��എ�ഡാ�ിെ� 2.4.7 പതി�ി� അവ� slurpd േസവനം വഴി എ�ഡാ�് െറ�ിേ�ഷ�� പി�ണ
നി��ിയിരി��. നിലവി�� �മീകരണ�� എ�ഡാ�് സി�് െറ�ിേ�ഷ� എ�ിനായി (syncrepl)
�നഃ�മീകരി�ണം. ��ത� വിശദമായ സഹായ�റി�ക� http://www.openldap.org/doc/admin24/
replication.html എ� ക�ിയി� കാണാം.

��വ� �ീ�ം ഉപേയാഗി�ാ� പണിയിടം
ഇ�� െമാൈബ� GM965 െത�ായി ഒ� VGA ഔ�്��് ക�പിടി�ക�ം അതിെന ഉ�െ�ാ�ി�ാ� �ീനിെ� വലി�ം
െചറിെയാ� വിലയിേല�് സ�ീകരി�ക�ം െചേ��ാം. ഈ പിഴവിെ� ല�ണം പണിയിട നട�ി�കാര� �ീനിെ� ഒ�
ഭാഗം മാ�േമ ഉപേയാഗി� എ�താ�്. ശരിയായ െപ�മാ�ം നി�ബ�ി�ാ� താെഴ പറ�� വരിക� /etc/X11/
xorg.conf �മീകരണ ഫയലി� േച��ാ� മതി.

Section "Monitor"
Identifier "VGA"
Option "Ignore" "true"
EndSection

Please refer to the bug #496169 [http://bugs.debian.org/496169] for more
informations.

ഡിഎ�്സിപി െഫയി�ഓവ� ��ം
ഡിഎ�്സിപി െസ�വ�ക�െട െഫയി�ഓവ� േജാഡി �വ��ി�ി�േ�ാ� േജാഡിക�െട േപ�ക� മാറ��് , അെ��ി�
ഡിഎ�്സിപി തക�ം.
Please see bug #513506 [http://bugs.debian.org/513506] and https://lists.isc.org/
pipermail/dhcp-users/2007-September/004538.html for more information.

VServer Disk Limit
To use the disk limit feature of vserver in lenny, you should use the mount
option tag (instead of tagxid in etch).
You should manually update /etc/fstab and/or any script which uses tagxid.
Otherwise, the partition will not be mounted and thus the vservers will not
start.

Chapter 6. Debian GNU/Linux
- ��ത� വിവര��
ഇനി�ം വിവര���് വായി�ക
Debian GNU/Linux വിതരണ�ിെന�റി�� ഇനി�ം ��ത� വിവര�� െഡബിയെ� സഹായ�റി�ി��
സംരംഭ�ി� (DDP) നി�് ലഭ�മാണ്. െഡബിയ� ഉപേയാ�ാ���ം രചയിതാ���ം േവ�ി ന� നിലവാരം
�ല��� സഹായ�റി�ക� ത�ാറാ�� ഈ സംരംഭ�ി� നി�് െഡബിയ� റഫറ�സ് , െഡബിയ� �തിയ
പരിപാലക��ാ�� വഴികാ�ി, െഡബിയ� FAQ �തലായ �റി�ക� ലഭ�മാണ്. ��ത� വിവര���ായി DDP
െവ�ൈസ�് [http://www.debian.org/doc/ddp] കാ�ക.
ഓേരാ പാേ�ജി��� സഹായ�റി�ക� /usr/share/doc/package എ�യിട�ിേല�് പക��ിയി��്.
പക��വകാശം, െഡബിയ�മായി ബ�െ�� കാര���, ഉറവയി� നി�� സഹായ�റി�ക� �തലായവ
അവിെട��ാകാം.

സഹായം ലഭി�ാ�
െഡബിയ� ഉപേയാ�ാ��� സഹായ�ി�ം ഉപേദശ�ി�ം പി�ണ�ം പല ഉറവിട����് , പേ� അവ എ�ാ
ഉറവിട��പേയാഗി�് ���ിെ� എ�ാ വശ��ം േരഖെ���ാ�� ഗേവഷണം നട�ിയതി�് േശഷമായിരി�ണം. �തിയ
െഡബിയ� ഉപേയാ�ാ���ം സഹായകരമാ�� ഇവെ�ാ� ആ�ഖം ന��കയാ�് ഈ ഭാഗ�് .

െമയിലി�് ലി�ക�
debian-user-list (ആംഗേലയം), debian-user-ഭാഷ ലി�ക� (മ� ഭാഷക�) എ�ീ ഈെമയി�-����
െഡബിയ� ഉപേയാ�ാ���് ഉപകാര�ദമാണ്. ഇവെയ�റി�് ��ത� വിവര���ം, വരി�ാരാകാ�ം http://
lists.debian.org/ കാ�ക. േചാദ��� േചാദി��തിന് ��് ഈെമയി� ���ിെ� േശഖര�ളി� െതര�ക,
�ടാെത ഈെമയി�-���ളി� സാമാന� മര�ാദക� പാലി�ക.

ഇ��െന�് റിേല ചാ�്
െഡബിയ� ഉപേയാ�ാ���് സഹായ�ിനായി OFTC IRC �ംഖലയി� ഒ� �േത�കം ചാന� തെ���്.
നി��െട IRC �േയാഗം ഉപേയാഗി�് irc.debian.org-െല #debian ചാനലി� േച�ക.
ചാനലിെല നിയമ��ം മര�ാദക�ം പാലി�ക. മ�പേയാ�ാ�െള ബ�മാനി�ക. നി�േ�ശ�� ഇവിെട ലഭ�മാണ്:
Debian Wiki [http://wiki.debian.org/DebianIRC].
OFTC-െയ�റി�� ��ത� വിവര���് െവ�ൈസ�് [http://www.oftc.net/] സ��ശി�ക.

പിശ�ക� ��ി�ാണി�ാ�
Debian GNU/Linux ഒ� ഉ�ത നിലവാരം �ല��� ഒ� �വ��കസംവിധാനമാ�ാ� ഞ�� അേഹാരാ�ം
�വ��ി��െ��ി�ം ഞ�� വിതരണം െച�� പാേ��കളി� പിശ�കെളാ�മി� എ�വകാശെ�ടാനാവി�.
െഡബിയെ� �താര�മായ സംവിധാനം �കാരം, ഞ��െട പിഴ�ക� നിരീ�ി�ാ�� സംവിധാന�ി�െട (BTS)
��ി�ാണി�െ�� പിശ�ക�െട എ�ാ വിവര��ം ലഭ�മാണ് . BTS ഇവിെട ലഭ�മാണ്: bugs.debian.org [http://
bugs.debian.org/].
ഈ വിതരണ�ിേലാ, അതി� ഉ�െ�� ഏെത�ി�ം പാേ�ജിേലാ എെ��ി�ം പിശ�ക� കെ��ിയാ� അവ
ശരിയാ��തിേല�ായി ഞ�െള അറിയി�ാ� താ�പര�െ���. ഇതിന് നി���് ഒ� ഈെമയി� വിലാസം
ആവശ�മാണ്. ഞ��െട ��യി� െപ��� പിശ�ക� നിരീ�ി�ാ�ം ��ത� വിവര�� ആരായാ�മാണ് നി��െട
വിലാസം േവ�ിവ��ത്.

reportbug എ� േ�ാ�ാം ഉപേയാഗിേ�ാ, ഈെമയി� �േഖെനേയാ നി���് പിശ�ക� ��ി�ാണി�ാം.
പിഴ�ക� നിരീ�ി�ാ�� സംവിധാനെ��റി�് ��ത� അറിയാ� സഹായ�റി�ക� (doc-debian A0 0A
ഇ�േ�ാ� െച�ി�െ��ി� ഇവിെട: /usr/share/doc/debian) വായി�കേയാ ഓ�ൈലനായി പിഴ�ക�
നിരീ�ി�ാ�� സംവിധാനം [http://bugs.debian.org/] കാ�കേയാ െച�ക.

െഡബിയ� സംരംഭ�ിേല�് നി��െട സംഭാവന
െഡബിയനി� എെ��ി�ം സംഭാവന െച�ാ� നി�� ഒ� വിദ�നാകണെമെ�ാ�മി�. മ�പേയാ�ാ�െള
സഹായി�വാ�� ലി�ക� [http://lists.debian.org/] വഴി നി���് െഡബിയ� സ�ഹ�ിന് ന� സംഭാവന
ന�ാ� സാധി�ം. ഈ വിതരണം തയാറാ��തിനിടയി� വ�� ���� ക�പിടി���ം ശരിയാ��തി�ം വികസന
ലി�കളി� [http://lists.debian.org/] പെ�����ം. വളെരേയെറ സഹായകരമാണ്. െഡബിയെ� ഉയ��
നിലവാരം നിലനി���തിന് േവ�ി പിശ�ക� ��ി�ാണി�ക�ം [http://bugs.debian.org/] അവ
ശരിയാ�ാ� സഹായി�ക�ം െച�ക. താ���് രചനാപാടവം ഉെ��ി� �തിയ സഹായ�റി�ക� [http://
www.debian.org/doc/ddp] എ��വാ�ം ഉ�വ താ��െട ഭാഷയിേല�് ത��മ [http://
www.debian.org/international//] െച�വാ�ം സഹായി�ക.
നി���് അ�പം �ടി സമയം െചലവഴി�ാെമ�ി� െഡബിയെ� ഏെത�ി�ം സ�ത�േസാ�്െവയ� ഭാഗം
പരിപാലി��തിെന�റി�് ചി�ി�ാം. െഡബിയനി� ഉ�െ���ി�ാണാ� ഉപേയാ�ാ�� ആ�ഹി�� ഏെത�ി�ം
ഭാഗം ഏെ����ത് വളെരേയെറ സഹായകരമായിരി�ം. ഈ വിവര�� ഇവിെട ലഭ�മാണ്: �മം ആവശ����ം വരാ�
േപാ���മായവ [http://www.debian.org/devel/wnpp/]. �േത�ക ���ളി� നി���്
താ�പര��െ��ി� െഡബിയ� �നിയ� [http://www.debian.org/devel/debian-jr/], െഡബിയ�
ൈവദ�ം [http://www.debian.org/devel/debian-med/] �ട�ി �േത�ക വാ�വിദ�യിേല�� മാ�ം
വെര�� െഡബിയെ� ഉപസംരംഭ�ളി� പെ����തി� നി���് സേ�ാഷം കെ��ാം.
നി�� ഏെത�ി�ം തര�ി� സ�ത�േസാ�്െവയ� സ�ഹ�ി� �വ��ി��യാളാെണ�ി�, ഉപേയാ�ാവ്,
േ�ാ�ാമ�, എ��്, ത��മ, എ�ിെനേയാ ആകെ�, നി�� ഇേ�ാ�തെ� ഈ ��ാനെ�
സഹായി�െകാ�ിരി�കയാണ്. നി��െട പ�ാളി�ം മന�ിന് സേ�ാഷേമ�െമ� മാ�മ� �തിയ ����െള
പരിചയെ�ടാ�ം വഴിെയാ��ം.

Appendix A. നി��െട etch സി�ം
ൈകകാര�ം െച�ാ�
lenny യിേല�് കയ��തിന് ��പ് ഇ��ാ� െച�വാേനാ, etch യിേല�് കയ�വാേനാ നി���് സാധി�ം എ�റ�
വ��വാ�� വിവര�� ഈ അ�ബ��ി� ലഭ�മാണ്. ഇത് ചില �േത�ക സ��ഭ�ളിേല ആവശ�ം വരിക��.

നി��െട പഴയ etch സി�െ� അ�േ�ഡ് െച�ാ�
അടി�ാനപരമായി നി�� etch � െച�െകാ�ി�� മെ��ാ നവീകരണ�� േപാെല തെ�േയ ഉ� ഇ�ം. നി��െട
പാേ�ജ് പ�ിക�് the section called “നി��െട േസാ�് പ�ിക പരിേശാധി���്” � വിശദീകരി�ിരി��ത് െപാെല
etch േല�് �തിപാധ��� ഉെ��് ഉറ� വ��ണം എ�് മാ�ം.
ഒ� െഡബിയ� മിറ� ഉപേയാഗി�് നി�� കയ�കയാെണ�ി�, അ�് താേന ഏ��ം �തിയ etch േപായി�് പതി�ിേല�്
���ി െകാ�ം.

നി��െട േസാ�് പ�ിക പരിേശാധി���്
/etc/apt/sources.list എ� ഫയലിെല ഏെത�ി�ം വരി, 'stable' എ�ാെണ�ി�, നി�� ഇേ�ാ�
തെ� lenny ആണ് “ഉപേയാഗി��ത്” . നി�� apt-get update െകാ��േപാെയ�ി�
താെഴ�റ���േപാെല െച�ാ� �ര�ിതമായി ����ിതിയിെല�ാം.
നി�� lenny �െട െപാതിക� ഇ��ാ� െച�ി�െ��ി�, ഇനി�ം etch െ� െപാതിക� ഇ��ാ� െച��തിെ�
ആവശ�ം വ��ി�. ഈ സ��ഭ�ി� �ടരേണാ േവ�േയാ എ�് നി�� തീ�മാനിെ��താണ് . െപാതികെള
തരംതാ�ാ��താണ്, എ�ാ� അെത��ി ഇവിെട പരാമ�ശി��ി�.
(root) അധികാരേ�ാെട ന���ി��� എഡി�� ഉപേയാഗി�് /etc/apt/sources.list എ� ഫയ�
�റ�് deb http: or deb ftp: എ�് �ട�� “stable” എ� വാ�� ഏെത�ി�ം വരിക�േ�ാ എ�്
േനാ�ക. കെ��കയാെണ�ി� stable എ�ത് etch എ�ാ�ക.
deb file: എ�് �ട�� ഏെത�ി�ം വരി�െ��ി�, പറ�ിരി�� ഇടെ��ി അവിെട ഒ� etch അെ��ി�
ഒ� lenny േശഖരം ഉേ�ാ എ�് േനാ�ക.

Important
deb cdrom: എ�് �ട�� ഒ� വരിയി�ം മാ�ം വ���ത്. അ�െന െച�ാ� അത് ആ വരിെയ
അസാ�വാ��ം നി���് apt-cdrom വീ�ം ഓടിേ��ി വ�ം. 'cdrom' വരി “unstable”
എ�് �തിപാദി��താെണ�ി� േപടിെ��തി�. ആശയ�ഴ���ാ�െമ�ി�ം ഇ�് സാധാരണമാണ്.
നി�� എെ��ി�ം മാ��� വ��ിയി�െ��ി�, അവ സംര�ി�തി� േശഷം
# apt-get update

നട�ിലാ�ി െപാതിക�െട പ�ിക ���ക.

Appendix B. �സാധന�റി�ിേല�് സംഭാവന
െച�വ�
താെഴ പറ��വ��െ�െട, പേ� ഇവ� മാ�മ�, പല�ം �സാധന�റി�ിറ�ാ� സഹായി�
ആദം ഡി കാ�േലാ, ആ��ിയാസ് ബാ��്, ആ�േ�യി േപാ���, ആനി െബസിമ�, േബാബ് ഹി�ാ�ഡ്, ചാ�സ് െ�സി,
�ി��� െപറിയ�, ഡാനിയ� െബൗമാ�, എ�ി െപ�ിസ�, ഇ�ാ�വ� കാ��, എേ�ാ അരായാ�വി, Frans Pop,
ജിേയാവാനി റാ��ാനി, േഗാ�ഡ� ഫാ��ഹാ�സ�, ഹാവിയ� െഫ�ണാ�സ്-സാ��ിേനാ െപന, െജ�സ് സീഡ�,
േജാനാസ് മ�റ�, േജാസി�് േറാഡി�, ജ�ി� ബി ൈറ, ലാേമാ�് േജാ�സ്, ��് േ�ാസ്, മാ��ി� മി�്േമയ�, മിേഖ�
ബീബ�, െമാറി�്സ് �ല�േഹാഫ്, േനാവ െമയ�ഹാ�സ്, െനാറി�ാഡ െകാബായാഷി, ഒസാ� അേവാ�ി, പീ�� �ീ�, േറാബ്
�ാ�േഫാ�ഡ്, സാ�വ� തിബാ��്, ൈസമ� ബിയ�ൈല�, ൈസമ� ൈപലാ�ഡ്, �ീഫ� �ിഷ്, �ീവ് ലംഗാേസക്
േടാബിയാസ് െഷറ�, വി�െസ�് മ�ി�യ�, ഡ�ി�. മാ��ി� േബാ�െഗ��്.

മലയാള�ിേല�് പരിഭാഷ െച��്: മണിലാ� െകഎം, �വീ� അരി�െ�ാടിയി�, �വീ� പി, ശ�രനാരായണ� , ശ�ാം
���

Appendix C. തീേമാ സ�ഫറിനായി െല�ി
സമ��ി��
െഡബിയ� സംരംഭ�ി�് അതിെ� സ�ഹ�ിെല വളെര സജീവമാെയാരംഗ�ിെന ന�െ��. ഡിസംബ� 26, 2008 �്
ഒ� കാ� അപകട�ി� തീേമാ സ�ഫ� െകാ�െ��.
തീേമാ െഡബിയനി� പല വഴികളി�െട �വ��ി�ി��. ആേ�ഹം പല െപാതിക�ം പരിപാലി�ക�ം െഡബിയെ� മി�്
വാ�വിദ�യിേല�� േപാ��ിെ� �ധാന പി�ണ�ാര�മായി��. ഞ��െട െക�ണ� സംഘ�ിേല�ം െഡബിയ�
ഇ�േ�ാള� സംഘ�ിേല�ം അംഗമായി�� അേ�ഹം. അേ�ഹ�ിെ� സംഭാവനക� െഡബിയ� സംരംഭ�ം കട�് വളെര
�രം േപായി��: അേ�ഹം ലിന�് െക�ണലിെ� മി�് േപാ��ി�ം, ക�എ�വിെ� മി�് എ�േലഷനി�ം, ഇവിെട േപെര��്
പറയാ� വളെരയധികമായ െചറിയ സംരംഭ�ളി�ം �വ��ി�ി��.
തീേമാ�െട �വ��ന�ം അ��ണേബാധ�ം വിശാലമായ സാേ�തിക �ാന�ം മ��വ�മായി പ�െവ�ാ�� കഴി�ം
ന�മാ�ം. അേ�ഹ�ിെ� സംഭാവനക� മറ�കയി�. തീേമാ�െട �വ��ന�ിെ� ഉയ�� നിലവാരം അ�് �ട���്
�യാസേമറിയതാ��.
അേ�ഹ�ിെ� െഡബിയ�� സംഭാവനകെള മാനി�്, ഈ സംരംഭം െഡബിയ� �/ലിന�് 5.0 “െല�ി” തീേമാ�്
സമ��ി��.
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