
 സള ശാസ  -  ഗണിതശാസ  -  സാമഹയശാസ  -  ഐടി   
  പവതിപരിചയ േമളകള  -   േമള   

  നടതനവരൊകാര ൈകസഹായം  -  
�����

  

  സള ശാസ-ഗണിതശാസ-സാമഹയശാസ-  ഐടി പവതിപരിചയ 
 േമളകള - 

    ഒൊരാറ ഇനരേഫസില അഞേമളകളം (ശാസം, ഗണിതശാസം, 
സാമഹയശാസം, ഐ.ടി. പവതിപരിചയം)   നടതാന കഴിയന വിധതിലാണ് 

 േപാരടലിൊന ഘടന.      ഇേപാള എലാ സളകളം തൊന അവരവരൊട സളില 
    നിനം മതരികന വിദയാരതികളൊട േപരവിവരങളം മതരയിനങളൊമലാം 
     തൊന ഓണൈലന േപാരടലിേലക് എനര ൊചയ കഴിഞേലാ.  ഇനി ഇൊതലാം 

   കണേഫം ൊചയ േശഷം എ.ഇ.    ഒ തലതില ഉപജിലാതല മതരങളൊട 
  നടതിപിനായി ഇത് csv    ഫയല രപതില ഡൗണേലാഡ് ൊചൊയടകാന 

കഴിയം.     ആ വിവരങള നമക് നലകിയിരികന ഓഫ്ൈലന 
     േസാഫ്ൊവയറിേലക് ഇംേപാരട് ൊചയകയം തടരന് പാരടിസിപന് കാരഡ്, 

ടാബേലഷന,    സരടിഫികറ് എനിവ പിൊനടകാനം കഴിയം. ഇപകാരം 
     ടാബേലഷനം മറം ൊചൊയങില മാതേമ ഉപജിലാതല മതരവിജയികളൊട 

 വിവരങളടങിയ csv     ഫയല ജിലാ തല േമളയായി ജിലാകണവീനരമാരക് 
 നലകാന കഴിയ.   അതൊകാണ തൊന സബ്   ജിലാതല മതരങളൊട എലാ 

  ഘടവം ഈ ഓഫ്     ൈലന േസാഫ്ൊവയറിേലക് എനര ൊചേയണത് അതാത് 
  സബ്ജിലാ കണവീനരമാരൊട ചമതലയാണ്.   എങിൊനയാണ് നമക് ലഭിച 
   ഓഫ്ൈലന േസാഫ്ൊവയറിൊന ഇനസേലഷന നടതക? അതിനള 

  ൊസപകള ചവൊട നലകിയിരികന.

1.  ശാസേമളയൊട tar.gz     എന എകൊസനഷനള ഫയല എകസാക് ൊചയക. (ഫയലില 
   ൈററ് കിക് ൊചയ് extract here   എന നലകിയാലം മതി)

2.    മകളില കാണനത േപാൊല software  എന േഫാളഡറം, installer, lampstart, 
lampstop, scf_sub_users.pdf,     എനീ നാല ഫയലകളം എകസാക് ൊചയേമാള 

http://210.212.237.242/downloads/sciencefair_subdistrict(2511105pm).tar.gz
http://210.212.237.242/downloads/sciencefair_subdistrict(2511105pm).tar.gz
http://2.bp.blogspot.com/-3bV-pu_aDkk/Tqbg8dZYudI/AAAAAAAABI4/uT2aC5sdBOc/s1600/after%2Bextract.png


 കാണാന കഴിയം.
3.  ഇതില Installer      എന ഫയലില ൈററ് കിക് ൊചയ് Properties  എടത േശഷം 

 അതിൊല permissions  ൊമനൊവടത് execute   ൊപരമിഷനില ടിക് നലകക.

4.  തടരന് Installer      ഫയലില ഡബിളകിക് ൊചയേമാള വരന ജാലകതില Run in terminal ല 
 കിക് ൊചയക.

5.   ഈ സമയം ൊടരമിനല 
     തറകൊപടകയം താൊഴ കാണന േപാൊല റട് പാ    സ്േവഡ് േചാദിച ൊകാണള ജാലകം 

 പതയകൊപടകയം ൊചയം.
Installing Subdistrict Science Fair Software... .
Please enter root's password.
[sudo] password for XXXX:

      റട് പാസ്േവഡ് നലകികഴിയേമാള ഇനസേലഷന നടകനത് നമക കാണാം.
Installation completed. Close This Terminal or press Ctrl+C   എന ൊമേസജ് വരനേതാൊട 

  ഇനസേലഷന പരതിയായതായി കണകാകാം.     ൊമേസജില പറഞ േപാൊല ൊടരമിനല േകാസ് 
   ൊചയാനായി കണേടാള കീയം c     ബടണം കടി ഒരമിച് പസ് ൊചയക.

NB:   ഇനസേലഷന കഴിഞാല  installer       എന ഫയല ഡിലീറ് ൊചയ കളയക  .   
കാരണം  ,      ഡാറാ എനടികിൊട അറിയാൊതൊയങാന  installer    ഫയലില കിക്   

       ൊചയ േപായാല വീണം ഇനസേലഷന നടകകയം എനര ൊചയ എലാ 
  വിവരങളം നഷൊപടകയം ൊചയം  .  

http://1.bp.blogspot.com/-IO4LiDH1a9s/TqbifShDdJI/AAAAAAAABJE/M-ASWOcVlTk/s1600/permission.png
http://3.bp.blogspot.com/-iF87mUxpQ7o/Tqbi__HTmaI/AAAAAAAABJQ/_15NdVbki5s/s1600/runin.png


6.     ഇനി നമക് ഓഫ്ൈലന േസാഫ്ൊവയര തറകാം.    അതിനായി േമാസില ഫയരേഫാക് ബൗസര 
  എടത് അതില localhost     എന ൈടപ് ൊചയ് എനര ൊചയക.   ഉടന താൊഴ കാണിചിരികന 

     ശാസേമളയൊട ഓഫ്ൈലന േസാഫ്ൊവയറിൊന േഹാംേപജ് തറന വരന.

7     ഇവിൊട യസര ൊനയിമം പാസ്േവഡം നലകക.      ഇത രണം ആദയം എകസാക് ൊചയ ൊവചിരികന 
 േഫാളഡറിൊല scf_sub_users.pdf    എന ഫയലില നിന കൊണതാം.   അതില നമൊട സബിലയൊട 

      േപരില രണ യസര ൊനയിമം പാസ്േവഡം കാണാന കഴിയം.   അതില രണാമേതതായി സബിലയൊട 
 േപരിൊനാപം codeuser       എന കാണന യസരൊനയിം നമക് വരക് എകസീരിയനസിന് മതരങളൊട 

    േകാഡ് ജനേററ് ൊചയാന േവണി മാതമളതാണ്.    അതൊകാണ തൊന മറപേയാഗങളക് നമൊട 
    സബിലയൊട േപരള ആദയൊത യസരൊനയിമം (codeuser  എന് ഒപമിലാതത്)  അതിൊന പാസ്േവഡം 

 തൊന ഉപേയാഗികക.

NB:      നമേടതലാത മേറൊതങിലം ഉപജിലയൊട യസര ൊനയിമം പാസ്   േവഡം നലകിയാണ് േലാഗിന 
 ൊചയിരികനൊതങില 9-       ംം ൊസപില പറഞിരികന േപാൊല േപാരടലില നിനം ഡൗണേലാഡ് 

     ൊചൊയടത വിവരങള നമക് ഇംേപാരട് ൊചയാന സാധികില.   േപജിനമകളില ചവന േബാകില 
invalid CSV   എന ൊമേസജ് വനിരികം.     േപാരടലില നിന് വിവരങള എകേസാരട് ൊചയേപാള 

     സംഭവിച പിശകകള മലവം ഇേത ൊമേസജ് വേനകാം.

8.     ഇനി വരിക പാസ്േവഡ് മാറാനള േപജായിരികം.     പഴയ പാേസവഡ് നലകിയ േശഷം പതിയ 
      പാേസവഡ് രണ വടം നലകി ആദയേലാഗിന ൊചയനയാളിൊന േപര്, േഫാണ,  ഇൊമയില എനിവ 

 നലകാനായിരികം നിരേദശം.

 തടരന് Change password  ല കിക് 
ൊചയാം.

9.        ഈ സമയം വരിക േപാരടലില നിനം ഡൗണേലാഡ് ൊചൊയടത csv  ഫയലകള ഇംേപാരട് 
 ൊചയാനള േപജായിരികം.       തങളൊട ഉപജിലയിലള എലാ സളകളം വിവരങള കതയമായി നലകി 

Confirm     ൊചയൊവന് ഉറപ വരതിയ േശഷം എ.ഇ.   ഒ അഡിന് CSV   ഫയലകള േപാരടലില നിന് 
 എകേസാരട് ൊചൊയടകാം.    അത് ഓേരാേനാേരാനായി ഇംേപാരട് ൊചയാം.  ഓേരാനം ഇംേപാരട് 

  ൊചയനതിനനസരിച് താൊഴ Status  ല imported    എന ൊമേസജ് കാണിച ൊകാണിരികം. പച 
 നിറതില csv data Saved successfully    എന ൊമേസജം മകളില കാണാം.  പിശകൊണങില Failed to 

Save CSV Data  എനായിരികം വരിക.  ആദയൊത csv     ഫയല ഇംേപാരട് ൊചയേമാള തൊന േപജിന 
    മകള ഭാഗതായി ൊമനവിൊന പാനല പതയൊപടിടണാകം.    ഓേരാ ൊമനവിൊനകറിചം താൊഴയള Help 

http://4.bp.blogspot.com/-PfYQseMbSCY/Tqbm6BQ7SdI/AAAAAAAABJc/wSby5ZIp75U/s1600/home.png
http://2.bp.blogspot.com/-0R7JagIA3a4/TqbsdinXxjI/AAAAAAAABJo/pEUt16USj10/s1600/password.png


file  ല വിശദമാകിയിടണ്.

10.     പൊക ഒര കാരയം പേതയകം ഓരമികക.      ഒര ഉപജിലയിൊല ഏത് േമളയ് േവണിയാേണാ ഈ 
 സിസം ഉപേയാഗികനത്,        ആ േമളയമായി ബനൊപട കാരയങള ആ സിസതില മാതേമ നലകാവ. 

മാതമല,   സിസം ഓഫ്    ൊചയനതിന് മനപ്  lampstop      എന ഫയല റണ ൊചയ്   
  ൊവബൊസരവര േകാസ് ൊചയണം  .      ഇൊലങില എൊനങിലം തരതിലള കാഷ്   

   സംഭവിചാല ഡാറ മഴവന നഷൊപേടകാം  .     അതേപാൊല തൊന ഷട്ഡൗണ   
      ൊചയ കമയടര തറന് േസാഫ്ൊവയര പവരതിപികനതിന് മനപ് എകസാക് 
  ൊചയ േഫാളഡറിൊല  lampstart      എന ഫയല റണ ൊചയണം  .   എനാേല   

 േപാഗാം പവരതനസജമാക  .  

  ശദിേകണന കാരയങള -

  ഓേരാ സബിലയിേലയം സയനസ്,  േസാഷയല സയനസ്, ഐടി, വരക് 
എകസീരിയനസ്,     മാത്സ് േമളകള വയതയസ സളകളിലായിരികമേലാ നടകനത്. 

       അവിൊട ഓേരാ േമളയ േവണിയം പേതയകം ഈ േസാഫ്ൊവയര ഇനസാള 
      ൊചയകയം ആ സിസങളില അതാത് േമളകളൊട വിവരങള നലകകയമാകാം. 
      അതായത് ഉപജിലാതല ഗണിതശാസേമളയ് േവണി ഇനസാള ൊചയ സിസതില 

    ഗണിതേമളയൊട വിവരങള മാതേമ എനര ൊചയാവ.   ഇനി ആൊരങിലം ഒര 
      സിസതില മാതം എലാ േമളകളൊടയം വിവരങള എനര ൊചയാൊമന 

തീരമാനിചാേലാ?     ആ കമയടറില വരക് ൊചയനയാളക് പണി 
   അഞിരടിയാകൊമനലാൊത മറ കഴപങൊളാനമിൊലന ചരകം. അങിൊന 

      ൊചയാനാണ് തീരമാനൊമങില ൊനറ് വരക് ൊചയലാണ് ഒേരൊയാര രക. ഒര 
    സിസതില എനര ൊചയാന ലഭികന csv   കള ഒനാമേതത് സയനസ്, 
 രണാമേതത് ഗണിതശാസം,   മനാമേതത് േസാഷയല സയനസ്, നാലാമേതത് 

 വരക് എകസീരിയനസ്,     അഞാമേതത് ഐടി ൊഫയര എന കമതിലായിരികം 
ഉണാവക.        ഓേരാ േമളയൊട വിവരങള എനര ൊചയനവര ഈ ഓരഡറിൊല csv 

  മാതം ഉപേയാഗിചാല മതി.    ഗണിതശാസേമളയൊട വിവരങള എനര ൊചയന 
  സിസതില രണാമൊത csv    മാതം ഇംേപാരട് ൊചയാല മതി.  താൊഴയള ൊഫയര 

 ൊനയിം Mathematics Fair  തൊനയേല successfully imported എന 
 പരിേശാധികകയം േവണം.

COURTESY -MATHS BLOG
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   കടതല വിശദീകരണതിനായി മന േപാസകള 
  …ദയവായി േനാകക .
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