
 സള ഗ-  ലിനക് 3.2      വില ഇത് ഇനസ്റാള െെയയ്ുന വിധം ോനാക........
Step 1
MySql      ഇനസ്റാള െെയിടള കമയ്ൂടറിോല നമക് ഈ SSLC A-LIst   ഡാറാ എനടരി ോസാഫ്റ്െവയര 

 ഇനസ്റാള െെയയ്ാനാക.     അത് ോലാഡ് െെയിടോോാെയന് െെക െെയയ്ാം.

Root     ആയി മാതരം ഇനസ്റോലഷന നടതാനാണ ോസാഫ്റ്  െവയര നിരോേശികനത്. അതെകാോ് 
 റടായി Login  െെയാല മതി.

1.Desktop-Administration-Synaptic Package Manager എടകക.
2.Control Key  യം f    ബടണം ഒോേ സമയം അമരതക.
3.   ഇോോാള വരന Search Box  ല mysql  എന് Type  െെയ് Enter അടികക.
4.    റിസലടായി വരന ഫയലകളില mysql     എന് ോേര തടങന ഫയലകള ോനാകക.

mysql         ഇനസ്റാള െെയിടെോങില ആ ഫയലകളെടെയലലാം ഇടതവശത് ഒര േച െതേം കാണാം.

    ഇനസ്റാള െെയിടിെലലങില െവള െതേമായിേികം കാണക.   എങില നമക് mysql ഇനസ്റാള 
െെയയ്ണം.

 ലിനക് 3.2     വിെെ െസകെ് സിഡി ൈഡരവിലിട് Edit-Add CD Rom  വഴി add െെയയ്ണം.
 ോശഷം mysql        ല തടങന ആ ഫയലകളടെടെയലലാം ഇടതവശെത െവളത െതേതില കലിക് 

(Left click)     െെയയ്ുോമാള വരന വിോൊയില നിനം Mark for installation  െസലക് െെയ് 
  െമനബാറിന താെഴയള Apply   ബടണില കലിക് െെയയ്ുക.  ഇനസ്റോലഷന നടകം.

Step 2
ോസാഫ്റ്  െവയര സി.   ഡിയില നിനം dist   എന ോഫാളഡര copy  എടത് Root  െെ Desktop ോലക് 
Paste െെയയ്ുക.

 ഇനി  mysql     ോേരാഗരാമിോലക് ോലാഗിന െെോയയ്ോോ  ?   
Applications-System Tools-Terminal    എന കരമതില െടരമിനല തറന്
mysql -u root mysql;    എന് ൈടോ് െെയ് Enter അടികക.
(  ഏത് mysql   കമാെിന ോശഷവം Semicolon  ഇടാന മറകരത്)

 േിനീെടോോാെഴങിലം mysql  കമാനകെളോറി അറിയണെമനോോാ?
 ഇതാ  ഡൗണോലാഡ്  െെയ് െവോചാള

   ആ സമയം ഇങെനയായിേികം output ലഭികക
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
mysql>
ോസ്   ോവഡ് െകാടകാം  
SET PASSWORD FOR root@localhost=PASSWORD('root');    എന് ൈടോ് െെയ് Enter അടികക.

   ആ സമയം ഇങെനയായിേികം  output   ലഭികക  
mysql> SET PASSWORD FOR root@localhost=PASSWORD('root');
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql>

  ഇതിന മനെേങാന sslc    എന ോേേില ഒര Database Mysql   ല ഉെോങില Delete  െെോയ േറൂ
drop database sslc;    എന് ൈടോ് െെയ് Enter അടികക.

  ഇനി പതിയ  Database   നിരമികണം  
create database sslc;    എന് ൈടോ് െെയ് Enter അടികക.

   ആ സമയം ഇങെനയായിേികം output ലഭികക

mysql> create database sslc;
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)
mysql>

  ഇനി നമക് എ-    ലിസ്റിെെ ോടബിള ഡാറ Database    ോലക് ോകാോി െെയയ്ുന േരവരതനമാണ 
നടോതോത്.

   അത െകാോ് തെന mysql   േരവരതനം തലകാലോതക് Abort െെയയ്ാം

  ഇതിനായി കണോടരാള C അമരതക

http://sites.google.com/site/mathskera/math/Mysql.pdf?attredirects=0&d=1


output  ആയി aborted  എന വനിടോാകം.

 ഇനി Dist  ോഫാളഡറില Right Click െെയയ്ുക.    ഇോോാള വരന വിോൊയിെല run in Terminal 
 കലിക് െെയയ്ുക.
  ഇോോാള െടരമിനലില Debain:~/Desktop/dist#  എന വനിടോാകം.
 അവിെട mysql -u root -proot sslc<sslc_db.sql

  അലം സമയം കാതിേികക.    ഇവിെട ോടബിള ഡാറ Create െെയയ്െോടകയാണ
   ഈ േരവരതനം കഴിയോമാള Automatic  ആയി Debain:~/Desktop/dist#   എന വന നിലകം.

 സ്െറോ് 3
    ഇനി നമക് ജാവ ഇനസ്റാള െെയയ്ണം. (Java  ോനേെത Install   െെയ സിസ്റതില 3  ഉം 4  ഉം steps 

ആവശയ്മിലല.  േിനീട് programme run  െെയയ്ികാനായി (step: 5) SSLCApp.sh  എന ഫയല 
   ഡബിള കലിക് െെയ് run   െെയയ്ികനതിന േകേം Desktop   ല ഉള Dist  ോഫാളഡറിെല തെന 

SSLCApp.jar   എന ഫയലില right click  െെയ് open with sun java 6 run time  എനതില കലിക് 
 െെയാല മതി.)

dist  ോഫാളഡറിെല jdk-6u7-linux-i586.bin
     എന ഫയല ോകാോി െെയ് റടിെെ home folder   ല ോേസ്റു െെയയ്ുക.

      ആ ഫയലില ൈററ് ബടണ കലിക് െെയ് Properties  ല Permission െകാടകണം. File Owner ആയി 
Root  തെന ആകിെകാടകണം. Owner  ക് Read,Write & Execute    എലലാം ടിക െെയ് െകാടകക. 
(  സരവവ്ാധികാേം നലകന)

  ആ ഫയലില Right click  െെയ് Open in terminal  െസലക് െെയയ്ുക.   ഈ സമയം ജാവയെട 
    ഉേോയാഗം സംബനിച ഒര െനടനീളന Terms& conditions വരം.   തീരന വെേ Enter  കീ അടിച 

െകാോിേികക.
  ജാവയമായി ബനെോട Terms & Conditions ആണ.

      െവറെത ഇേികോമാള അത് മഴവന വായിച ോനാകാം ോകോടാ.   ഇതാണ ആ നിയമാവലി
 അവസാനം Do you agree to the above license terms? [yes or no]    എന ഒര ോൊദയ്ം വരം.

 മറേടി Yes     എന് ൈടോ് െെയ് എെര അടികക.    ഇനി ഫയലകള എക്ടരാക് െെയയ്ുനതടകമള 
  കറച േരവരതനങള കാണാം.

   ആ സമയം ഇങെനയായിേികം output ലഭികക
Unpacking...
Checksumming...
Extracting...

    കറച കടി കഴിയോമാള ഇങെന കാണാം.
Java(TM) SE Development Kit 6 successfully installed.
..
For more information on what data Registration collects and
how it is managed and used, see:
http://java.sun.com/javase/registration/JDKRegistrationPrivacy.html
Press Enter to continue.....
output      െല അവസാന വേിയില േറഞ ോോെല Enter അടിോചാള.  വിോൊ Close  ആയി ോോകന.

     ോമല കാണിച േരവരതനങളെട ഫലമായി ഇോോാള Root  െെ Home  ല jdk1.6.0_07  എന ോേേില 
   ഒര ോഫാളഡര പതതായി ഉോായിടോ്.

 സ്െറോ്  4  
 ജാവയം  My sql             ഉം തമില ലിങ് െെയയ്ുന ൈലബരറി കണകനാണ അടത സ്െറോ്  .   

Desktop   ല ഉള Dist  െല lib  ോഫാളഡര Open െെയയ്ുക.  ഇതില 3 ഫയലകളോ്.
iText-2.1.3.jar,
iText-rtf-2.1.3.jar,
mysql-connector-java-3.1.14-bin.jar

   ഇവ ഇവിെട നിനം Copy  എടത് Root  െെ Home  െല jdk1.6.0_07  െല jre  െല lib  െല ext എന 
 ോഫാളഡറില Paste െെയയ്ുക.

 സ്െറോ്  5  

Desktop   ല ഉള Dist    ോഫാളഡര തറന് അതിെല SSLCApp.sh   എന ഫയലിന െേരമിഷന 

http://sites.google.com/site/mathskera/math/Terms&Conditions.pdf?attredirects=0&d=1


െകാടകക.
എങിെന?      ോമലോറഞ ഫയലില ൈററ് കലിക് െെയ് Properties  എടത് Permissions  െല Owner 
Root   ആകി മാറി Read,Write& Execute    ഇവ ടിക െെയ് െകാടകക

 തടരന് SSLCApp.sh     ഡബിളകലിക് െെയാല വരന വിോൊയിെല Run   ല കലിക് െെയയ്ുക.
   ഏതാനം െസകനകള കഴിയോമാള SSLC Management Information System   എന തലെകോടാെട ഒര 

   വിോൊ വരം ഇതിെല username   നിങളെട സള ോകാഡാണ.   എെര അടികക password തലകാലം 
   നിങളെട സള ോകാഡ് തെന.    എെര അടിചാല ഇനി login െെയയ്ാം.

 ബാക് അേ്
    ഓോോ ദിവസവം എെര െെയയ്ുന data  യെട backup    താെഴ േറയന േീതിയില എടത് 

വകാവനതാണ.   ഒര ോഫാളഡര create       െെയ് അത് െടരമിനലില തറന് താെഴ േറയന command type 
 െെയാല മതി. Ex:- day1   എന ോഫാളഡറിോലക് backup  എടകണെമങില Right Click on the Folder 

- open in terminal-    ല താോഴ കാണന command type െെയയ്ുക.

mysqldump -u root -proot sslc>day1.sql  എെര അടികക.


