
ലിനക്സ് ഉപേയാഗി�ുേ�ാൾ ഉ�ാകാവു� �പശ്ന�ള�ം പരിഹാരവും. 
1. Dual ചില സ�ർഭ�ളിൽ ഇൻ�ാൾ െചയ്തു കഴി�ാൽ �ഗബ് കാണാെത        
വിേ�ാസ് മാ�തം കാണു� സ�ർഭം വിശദീകരി�ു�ു. ഈ സ�ർഭ�ിൽ     
�ഗബ് Re install െച���ത് വിശദീകരി�ു�ു. 
 

Case I 
sudo grub-install /dev/sda 
sudo update-grub 
 
Case II 
sudo mount /dev/sdaX /mnt 
sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sda 
reboot OS 
then, 
sudo update-grub 

 
ൈലവ് സിഡിേയാ ബൂ�ബിൾ െപൻ  ൈ�ഡേവാ ഉപേയാഗി�്, മുകളിൽ       
നൽകിയിരി�ു� കമാ��കള�െട സഹായേ�ാെട �ഗബ് Re install െച���ത്       
വിശദീകരി�ു�ു. 

 
2. �ഗബ് ക�ൈമസറിെ� ഉപേയാഗം അധ�ാപകർ�് പരിചയെ�ടു�ു�തിന്. 
 

�ഗബ് ക�ൈമസർ പരിചയെ�ടു�ു�ു. �ഗബ് ക�ൈമസർ ഉപേയാഗി�്      
ക����റിൽ ഇൻ�ാൾ െചയ്ത ഒ�േറ�ിങ് സി��ളിൽ ഏതാണ് Default       
ആയി ക����ർ തുറ�ു വരുേ�ാൾ ലഭ�മാേക�െത�് �കമീകരി�ു� വിധം       
വിശദീകരി�ു�ു.  

 
3. Network settings 

 
IT@School HSS Ubuntu 14.04 ഇൻ�ാൾ െചയ്ത സി��ളിൽ െന�് വർ�്        
െസ�് െച���തിനും ഇ�ർ െന��മായി കണക്ട് െച���തിനുമു�      
സംവിധാന�ൾ താെഴ നൽകിയ �കമ�ിൽ റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ      
Demonstrate െച���ു. 

 
NM applet  
Connection information 
Manual ip setting 

 
അതിനു േശഷം, െ�ടയ്നി�് സമയ�് ലഭ�മായ വ�ത�സ്ത ഇ�ർെന�്       
കണ�നുകൾ ക����റിൽ ലഭ�മാ�ു�തിനു� അവസരം Participants നു      
നൽകണം. 

 
4. Reset forgotten administrative password 

 
അഡ് മിൻ പാ�് േവഡ് മറ�ു േപാകു� അവ� ഡയറക്ട് േലാഗിൻ       
നട�ാ�ു� സമയ�് പലേ�ാള�ം സംഭവി�ാറു�്. ഈ സമയ�്      
എ�െനയാണ് administrative password റീ െസ�് െച���െത�് റിേസാഴ്സ്       
േപഴ്സൺ വിശദീകരി�ു�ു.  

 
5. Installing OS updates 

താെഴ പറയു� updates എ�െന IT@School HSS Ubuntu 14.04 ൽ         



ഉൾെ�ടു�ാെമ�് റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ വിശദീകരി�ു�ു.  
◦ OS updater 
◦ GNUKhata 
◦ xampp-mysql 
◦ Aap inventer 
◦ hotpotatoes 

 
അതിനു േശഷം, Participants െകാ�ു വ� സി��ളിൽ updates       
�പവർ�ി�ി�ു�തിനു� അവസരം നൽകു�ു. 

6. Gnukhatha – LAMP conflict 
option 1 : ഇവ ര�ും ഒേര േപാർ�ിൽ ആയതിനാൽ ഒരു ക����റിൽ ര�ും           
കൂടി ഉപേയാഗി�ുേ�ാൾ ഏെത�ിലും ഒ�ിെ� െസർവർ �പവർ�ി�ാറി�.      
ഈ �പശ് നം പരിഹരി�ു�തിനായി gnukhatha-�് ലഭ�മായ ഒരു അപ്േഡ�്       
ഇൻ�ാൾ െച��ക. ഇ�െന െചയ്താലും gnukhatha ഉപേയാഗി� േശഷം       
LAMP െച��േ�ാൾ െസർവർ �പവൃ�ി�ി�, LAMP െച���തിനായി      
ക����ർ റീ �ാർ�് െച��ക. Gnukhathaഉപേയാഗി�ു�തിനു മുൻെപ LAMP       
ഉപേയാഗി�ുക. 
Option 2 : ലഭ�മാ�ിയിരി�ു� LAMP െസ�ിംഗ്സ് െചയ്താൽ ഇവ ര�ും         
ഉപേയാഗി�ാൻ സാധി�ും. 
option 3 : ഈ പരിശീലന�ിെട നൽകു� അപ്േഡ�് ഇൻ�ാൾ        
െചയ്തുെകാ�് ര�ും ഒേര സമയം ഉപേയാഗേയാഗ�മാ�ാം. 

7. mysql server down 
*െസർവർ ആെര�ിലും/ഏെത�ിലും അ�്ലിേ�ഷൻ േ�ാ�് െചയ് താൽ. -      
mysql ഓ�ൺ െചയ്ത് പാ�് േവഡ് നൽകുക അെ��ിൽ Application ->        
Programing -> XAMPP Control Panel ൽ ലിനക്സ്െ� പാ�് േവഡ് നല്കി         
ലഭ�മാകു� ജാലക�ിെല ര�ാമെ� ടാബ് ആയ Manage Servers ൽ Start         
All െകാടു�ുക. 
*mysql പാ�് േവഡ് നൽകുേ�ാൾ തെ� ജാലകം അട�ുേപാകു�ു.- Home       
േഫാൾഡർ തുറ�് അതിൽ .fildernameആയി��� എ�ാം ഡിലീ�് െച��ക,       
ഇതുവഴി എ�ാ അ�്ലിേ�ഷനുകള�ം റീ െസ�് െച�െ�ടു�ു. 
* mysql �കഷ് ആയാൽ - റീ ഇൻ�ാൾ െച��ക.  

8. apache server down 
* Application -> Programing -> XAMPP Control Panel ൽ ലിനക്സ്െ� പാ�് േവഡ്           

നല്കി ലഭ�മാകു� ജാലക�ിെല ര�ാമെ� ടാബ് ആയ Manage Servers ൽ       
Start All െകാടു�ുക.  

* Mysql െസർവർ മാ�തേമ േ�ാ�് ആയി���� എ�ിൽ Mysql തുറ�്         
പാ�് േവഡ് െകാടു�് േ�പാംപ്�് കി�ിയേശഷം േ�ാസ് െചയ് താൽ മതിയാകും. 

* അെ��ിൽ sudo/opt/lampp/lampp start എ� കമാൻഡ് െടർമിനലിൽ നൽകി        
ലിൻസ്ക്െ�  പാസ് േവഡ് നല്കുകക. 
 


