
SSLC IT PRACTICAL   പരീകാ ോോാഫ്െെയര ഇനസോേഷന  

 ശദിോേണ കാരയങള

ോോാഡല പരീകാ ോോാഫ്െെയറിെെ ഇനസോേഷന ോപാെേ തെെയാണ് ൊരഷിക പരീകയെെ  
ോോാഫ്െെയര ഇനസോേഷനം . Error കള ഒഴിൊോനായി െെറിയ ഒെ് രണ് കടിോേരേലകള കെി 
െരതിയിടണ്.

ഇനസോേഷന

• Software Name : itexam, Version: 7.04

• School Gnu/Linux 3.0 , 3.2 , 3.8, IT@School Ubuntu 9.10, 10.04 എെീ ോെരഷനകളകള 
ോോാഫ്െെയറകള പരീകാ ോി .ഡി.യില േഭയോാണ്.

• ഇനസോേഷന് Root ആയി ോോഗിന െെയരത്. ഇനസോേഷന് തയാറാേിയിരികെ install 
എെ സിപറ് root യോറില പെരതിേില.

• ോിസതിെെ Time & Date കതയോാോണാ എെ് െെേ് െെയക. പരീക ഇനസാള 
െെയാനാെശയോായ free space കമയടറിലെണെ് ഉറപ് െരതക.

• ോി.ഡി.യിലള 'itexam' എെ ോോാളഡര ോകാപി െെയ് െഡസ്ോൊപിോോ യോറെെ ോോാോിോോ 
ോപസ് െെയക. ോോാഡല പരീകോയി ോപസ് െെയ 'itexam' എെ ോോാളഡര 
കമയടറിലെണങില ആദയം അത് റിമെ് െെയിട് ോെണം Final പരീകയെെ 'itexam' എെ 
ോോാളഡര ോപസ് െെയാന. ോാധാരണ രീതിയില െെയെ ോപാെേ നിേെിലള ോോാളഡറിെന 
ഡീേിറ് െെയാെത Replace യാനനെദിേരത്.

• ഉബണെില Default user (ഇനസാള െെയോമാള കിോയറ് െെയെ യോര) ോണ് പരീക 
ഇനസാള െെോയണത്. പരീക നെതാന ോാതം പതിയ യോെറ ഉപോയാഗികക.

• കമയടറിോേേ് ോപസ് െെയ 'itexam' എെ ോോാളഡര തറെ് അതിനകതള install എെ 
ോയേിന് Execute permission നലക. ോോാഡല പരീകയില ഈ സിപറിന് installer 
എൊയിരന ോപര് നലിയിരെത്.(install-Right Click-Properties-Permission) ഓോരാ 
ഓപോററിംഗ് ോിസതിലം െപരോിഷന എങെന െോറ് െെയാം എെതിെെ െിശദാംശങള 
-സീന ോഷാടകളെേം െോലപ് ോയേിലണ്.

• െപരോിഷന നലകിയ ോശഷം 'install' എെ ോയേില Double Click െെയ് Run in Terminal 
കിേ് െെയക.
അോപാള Installing IT Exam.... Please enter root's password.. എെ രീതിയില െെരോിനല root 
പാോ്ോെഡ് ആെശയെപടന . ോശഷം root പാോ്ോെഡ് നലകി എെര െെയക . ഇോതാെെ 
ഓപോററിംഗ് ോിസതിെെ ോെരഷനനോരിേ് debs എെ ോോാളഡറിനളില നിനം ഉെിതോായ 
ോോാഫ്െെയര താെന ഇനസാള ആവന

• ഇനസോേഷന പരതിയായാല Installation completed. Close This Terminal or press Ctrl+C 
എെ് െെരോിനേില െതളിയം. ഇനി െെരോിനല ോകാോ് െെയാം.
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• Installation failed, Try re-install.. എെ് െെരോിനേില കാണകയാെണങില കമയടറിോേേ് 
ോപസ് െെയ 'itexam' എെ ോോാളഡര ഡീേിറ് െെയ് തെേം മതലള െസപകള 
ആെരതികക.

• ഇനസോേഷന പരതിയാവോമാള itexam എെ ോോാളഡറിനളിെേ debs എെ ോോാളഡര 
താെന റിമെ് ആകം. അതിനാല െപനൈൈെില നിെ് ോനരിട് ഇനസാള െെയരത്. ോോാളഡര 
കമയടറിോേേ് ോകാപി െെയതിന് ോശഷം ോാതം ഇനസോേഷന നെതക.

• ഇനസോേഷന പരതിയായായാല Applications-Accessories െോനെില SSLC IT Exam 2011 
എെ രീതിയില ോോാഫ്െെയര െെിടോണാ എെ് ഉറപ് െരതണം .

• School Gnu/Linux 3.0 , 3.2 ോെരഷനകളില Synaptic Package Manager െഴിയം പരീക 
ഇനസാള െെയാം. ോി.ഡി. Add െെയ് itexam എെ് search െെയ് ോാരേ് െെയ് ഇനസാള 
െെയാം.

• സള രജിോസഷന നിേെിലള യോറിോോ പതിയ യോറിോോ നെതാം. പതിയ യോെറ കിോയറ് 
െെയോമാള യോരേ് ആെശയോായ പിെിെേജകള െോറ് െെയണം. Ubuntu െില 
Administarator the system എെ പിെിെേജ് നിരബനോായം നലക

• പരീക നെതാനായി പതിയ യോെറ ഉപോയാഗിോം. ഫഷ് ആയ ോോാം ോോാളഡര ആണ് 
െിദയാരഥികളേ് നോലണത്.ആയതിനാല നിേെിലള യോറില പരീക നെതകയാെണങില 
ോനരെത നെതിയ പരീകയോായി ബനെപട എലാ ോോാളഡറകളം ോയലകളം ോോാം 
ോോാളഡറില നിെ് ഡീേിറ് െെയക. Documents, images10, exam10. ഉബണെിലള 
നിേെിലള Documents എെ ോോാളഡറിെെ ോപര് Rename െെയക. ഇോതകറിെേലാം ോാതോ് 
ോോാഗില മനോപാസകളില െിശദീകരിേിടണോലാ.

• പരീക റണ െെയതിന് ോശഷം ോോാം ോോാളഡറിെേ Documents, images10 എെ ോോാളഡര 
തറെ് ആെശയോായ ഇോോജകളം ോഡാകയെോനകളം െെിടോണാ എെ് ഉറപ് െരതണം. 
ഇെലങില Documents, images10 എെീ ോോാളഡറകള ഡീേിറ് െെയ് െീണം 
പരീകാോോാഫ്െെയര റണ െെയക .െിദയാരഥികള ഉപോയാഗികെ എലാ ോോാഫ്െെയറകളം  
ഒര പാെശയെോങിലം പെരതിപിേ് ോനാകെതം നലതാണ്.

• ോിസതില keyboard indicator Add െെയിടെണങില അത് പാനേില നിനം അത് Remove 
െെയക.

• ഓോരാ ദിെോവം എലാ ോിസതിെേയം പരീക Export െെയ് ഒര ോോാളഡറിോേി 
സകിേണം.

• Ubuntu 10.04 ല Reports ല Consolidated reports (Marks) Display െെയെിെലങില താെഴ 
പറയെ പാോേജകള അപോഡറ് െെയക.
evince
libevdocument2
libevview2
താെഴയള കോാെ് െെരോിനേില റണ െെയ് ഇെ അപ്ോഡറ് െെയാം .(ഇെരെനറ് കണകന 
ഉെണങില ോാതം)
sudo apt-get -u install evince libevdocument2 libevview2
ഈ പാോേജകള അെങിയ ോോാളഡര ഇെിെെ നിനം ഡൗണോോഡ് െെയ് Extract െെയ് 
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ഓോരാനം Double Click െെയ്് ഇനസാള െെയം ഈ പശം പരിോരിോം.

• െപനൈൈെ് ോൗണ് െെയെിെലങില privileges ഉോണാ എെ് െെേ് െെയക. privileges 
ഉണായിടം ോൗണ് െെയെിെലങില താെഴ പറയെ രീതിയില ോാനവോയി ോൗണ് െെയിോം.
(െപനൈൈെ് detect െെയിടെണങില..)

• ആദയം െപനൈൈെ് detect െെയ െേറര ോനസിോകക. ഉബണെില കോാെിന് മമ് sudo 
ോെരകക.
fdisk -l
Result ല /dev/sdb or /dev/sdc or /dev/sdb1 ...എെ രീതിയിോവം െപനൈൈെിെെ path.

• ഇനി ോൗണ് െെയിോനായി Desktop ല ഒര ോോാളഡര കിോയറ് െെയക. ഉദാ:- mydisk എെ 
ോപരില ോോാളഡര നിരമിോം.
/dev/sdb എെ രീതിയില detect െെയ െപനൈൈെിെന Desktop ലള mydisk എെ 
ോോാളഡറിോേേ് താെഴ പറയെ കോാെ് Root terminal ല എെര െെയ് ോൗണ് െെയിോം. 

• mount /dev/sdb /home/username/Desktop/mydisk
(username എെ സേത് ോോഗിന െെയ യോരനാോം നലകക)
unmount െെയാന ..
umount /home/username/Desktop/mydisk

---------------------------
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