
സമരണ  ോസോഫ്െവയര  ഉപോയോഗികോമോള  ഉണോകോന  സോധയതയള  ചില  പശങളം  പതിവിധികളമോണ്  ഇവിെട  
ചരചെചയനത്. 

➢ സമരണ ോലഗിന ോപജിന പകരം മെറോര ോപജ്   (It works)  തറനവരിക  
സമരണ ഒര െവബ്അധിഷിത ോസോഫ്െവയറോണ് .  െടരമിനലില sudo sampoorna start  എന് എനര െചയോമോള 

സംപരണ െവബ് െസരവര സോരട് െചയെപടന. Mongrel  എന െവബെസരവറോണ് സമരണയില ഉപോയോഗിചിരികനത്. 
Ruby  ഭോഷയില  തയോറോകിയ  ഒര  open  source  െവബെസരവര  ആണ്  Mongrel.  റബി  െവബ്  ആപിോകഷനകള 
റണെചയോനോണ്  ഇത്  ഉപോയോഗികനത്.  സമരണയം  ഒര  റബി  െവബ്  ആപിോകഷനോയതിനോലോണ്  ഇതില  Mongrel 
െവബെസരവര ഉപോയോഗിചിരികനത്.

ഇനി െവബ് ബൗസര തറന് അതിെന അഡസ് ബോറില localhost  എന് ൈടപ് െചയ് എനര െചയോല സമരണ 
ോലോഗിന ോപജ് തറന വരനതോണ്. എനോല ചിലോപോള It works എന െമോസോജോെടയള ഒര ോപജോയിരികം പതയകെപടക.

സിസതില ഇനസോള െചയിടള  apache  െവബെസരവറിെന െടസ്  ോപജോണ്  തറനവനിടളത്.  ലിനകില സോമോോനയന 
ഉപോയോഗികന െവബ് െസരവറോണ്  apache.  സിസം ബട്  െചയോമോളതെന  apache  െസരവര സോരടോയിടണോയിരികം. 
Mongrel ല  സമരണയെടയം  apache യില  അതിെന  െടസോപജിെനയം  ോപോരട്  നമര  (80)  തലയമോയതെകോണള 
ആശയകഴപമോണിവിെട  സംഭവിചത്.  രണ  വയതയസ  െവബെസരവറകളില  ഒോരസമയം  ഒോര  ോപോരട്  നമരിലള 
ആപിോകഷനകള റണെചയോമോള അതില ഏെതങിലം ഒനമോതോമ പവരതികകയള. 
മന വയതയസ മോരഗങള ഈ പശതിെന പരിഹോരതിനോയി നിരോദശികന. ഇവയില മനോമെത മോരഗമോണ് അഭികോമയം.

1. Apache  െസരവര  ോസോപെചയക.  അതിനോയി െടരമിനല തറന് ഇനി പറയന കമോന് ൈടപ് െചയ് എനര 
അമരതക.  sudo service apache2 stop     അതിനോശഷം സമരണ െസരവര സോരട് െചയക. sudo sampoorna 
start. പോക ഓോരോതവണ സിസം ബടെചയോമോഴം ഈ പകിയ ആവരതിചെകോോണയിരികണം എെനോര ോപോരോയ 
ഇതിനണ്.

2. Apache  അണ  ഇനസോള  െചയക.  ഇതിനോയി  Synaptic package manager  തറന്  quick search ല  Apache2 
എന് െസരച് െചയക. െസരച് റിസളടില Apache2 എന ആപിോകഷനില കിക് െചയ് Mark for Removal െസലക് 
െചയ് apply െചയക. (മെറോര മോരഗവം വിജയിചിെലങില മോതം ഈ രീതി പരീകികക.)

3. Apache  െസരവറിെന  ോപോരട ്  നമര  മോറക .  റട്  ഫയല സിസതിെല  etc  എന ോഫോളഡറിനകതള 
Apache2 എന ോഫോളഡറിെല ports.conf എന ഫയലിലോണ് Apache െസരവറിെന ോപോരട്നമര നിരവചിചിടളത്. 
അതിനോല ഈ ഫയല എഡിറ് െചയകയോണ് ആദയെത െസപ്, അതിനോയി െടരമിനല തറന് ഇനി പറയന കമോന് 
ൈടപ് െചയ് എനര അമരതക.  sudo gedit /etc/apache2/ports.conf 
ഇോപോള ports.conf എന ഫയല gedit ല തറനവരം. അതിെല NameVirtualHost *: , Listen എനീ രണ വോകകളക് 
ോശഷം കോണന 80 എന സംഖയ തിരതി 81 എനോകക.
(80 അലോതഏത സംഖയയം (0 മതല 65535 വെര,21 ഒഴിെക) ആവോം).

ഫയല ോസവ് െചയക.



അതിനോശഷം Apache െസരവര റീസോരട് െചയക. അതിനോവണി ഈ കമോന് ഉപോയോഗികക :-
sudo /etc/init.d/apache2 restart
സിസം റീസോരട് െചയക   sudo reboot      .

➢ സമരണ െസരവര സോരട് െചയോോനോ ോസോപ് െചയോോനോ കഴിയോെത വരിക.
ഓോരോ തവണ സമരണ െസരവര സോരട് െചയോമോഴം /opt/sampoornaoffline/sampoorna_installer/fedena2.1/log/

എന ോഫോളഡറില 

mongrel.pid എന ഫയല സഷികെപടനണ്. സമരണ െസരവര ോസോപ് െചയോമോള പസത ഫയല അപതയകമോവകയം 
െചയം.  തോഴെത ചിതങള ശദികക.

സമരണ  െസരവര  ോസോപ്  െചയോെത  സിസം  ഷടഡൗണ  െചയകോയോ,  ആകസികമോയി  ഓഫ്  ആവകോയോ  െചയോല 
mongrel.pid  എന ഫയല ഡിലീറ്  െചയെപടോെത നിലകം.  ഇതരണതില െസരവര  സോരട്  െചയോമോള ചിതതില 
കോണനതോപോെല ഒര െമോസജ് പതയകെപോടകോം. െസരവര സോരട് ആകോെതയിരികകയം െചയം.
   

ഇങെന സംഭവിചോല  sudo  sampoorna  stop  എന കമോന്  ഉപോയോഗിച്  െസരവര ോസോപ്  െചയക.  അതിനോശഷം  sudo 
sampoorna start എന കമോന് ഉപോയോഗിച് െസരവര സോരട് െചയക.
എനോല   sudo  sampoorna  stop  ഉപോയോഗിചോല  െസരവര  ോസോപ്  ആകോതിരികോനം  സോധയതയണ്.   ചിതതില 
കോണനതോപോെല ഒര െമോസജ് പതയകെപടകയം െചയം.

ഈ  പശം 
പരിഹരികോന പസത ഫയല (mongrel.pid) ഡിലീറ് െചയോല മതി. അതിന് തോെഴപറയന കമോന് ഉപോയോഗികക.
sudo rm -f /opt/sampoornaoffline/sampoorna_installer/fedena2.1/log/mongrel.pid
അതിനോശഷം െസരവര സോരട് െചയക. sudo sampoorna start

ചിതം 1

ചിതം 2



സമരണ െനറ്വരകിംഗ്

സമരണയില  ഓോരോ  സളിെലയം  മഴവന  വിദയോരതികളകം  ജീവനകോരകം  പോതയകം  യസര  അകൗണകള 
ഉണോയിരികം.  അവരക് സമരണയില ോലോഗിന െചയ് തങളക് അനവദിചിരികന വിശദോംശങള കോണകയം െചയോം. 
ഒര  വിദയോരതിയെട  ോലോഗിന  ഐഡി  അയോളെട  അഡ്മിഷനനമര  @  സളോകോഡ്   എനരപതിലോയിരികം. 
ഉദോഹരണം(2213@15047).  പോസ്  ോവരഡ്  ജനനതീയതിയം.  (അകങള  ോചരെതഴതിയോല  മതി  10/02/1985  എന 
ജനനതീയതിെയ  10021985  എെനഴതിയോലമതി).  ജീവനകോരെട ോലോഗിന ഐഡി മോതോമ വയതയോസമള.  അത് അവരെട 
PEN ആയിരികം. 

ഈ രപതില സമരണയെട ഉപോയോഗം ഉണോകണെമങില സമരണ ഓഫ്ൈലന ോസോഫ്െവയര ഇനസോളെചയ 
സിസെത മറ കമയടറകളമോയി  ബനിപിചിരികണം.  െസരവര സിസതിെല െവബ്  ബൗസര തറന്  അതിെന അഡസ് 
ബോറില  localhost  എനോണ്  ൈടപ്  െചയനെതങില  മറ  സിസങളില  െസരവറിെന  ഐ.പിയോണ്  ൈടപ്  െചോയണത്. 
എനോല ഇതിന പകരം െസരവറിെന ോഹോസ് െനയിം ൈടപ് െചയോലം മതി. (eg : hostname.local).  െസരവറിെന ോഹോസ് 
െനയിം സമരണ (sampoorna) എന് മോറകയോെണങില ഐ.പി നമര കഷെപട ൈടപ്െചയനെതോഴിവോകോം. പകരം െവബ് 
ബൗസറിെന അഡസ് ബോറില sampoorna.local എന് ൈടപ് െചയ് എനര അമരതിയോല മതിയോകം.

എങെനയോണ് ഒര സിസതിെന ോഹോസ് െനയിം  മോറക?  അതിന്  /etc  യിെല  hostname  എന ഫയല എഡിറ് 
െചയോല മതി. അതിനോയി െടരമിനലില തോെഴപറയന കമോന് ൈടപ്െചയക.
sudo gedit /etc/hostname
തറനവരന  ഫയലിെല  ോപര്  മോറി  പകരം  sampoorna  (അെലങില  നിങളകിഷമളത്.  ഒറപദമോയിരികണം.  ഇടവിടല 
(spacing) ഉണോയിരികരത്)എനോകി മോറി ഫയല ോസവ് െചയക.

അതിനോശഷം /etc യിെല തെന hosts എന ഫയലിലം (അങെനെയോര ഫയല ഉെണങില)മോറം വരതണം. 
അതിനോയി െടരമിനലില തോെഴപറയന കമോന് ൈടപ്െചയക.
sudo gedit /etc/hosts
തറനവരന ഫയലിലള പഴയ ോഹോസെനയിം മോറി sampoorna (പതിയ ോഹോസ് െനയിം)എനോകണം.

ഫയല ോസവ് െചയക.
സിസം റീസോരട് െചയക.
ഇനി സമരണ െസരവര സോരട് െചയതിനഷം െനറ്വരകിലള ഏെതങിലം സിസതിെല ബൗസറില sampoorna.local എന് 
ൈടപ്െചയ് എനര അമരതിയോല മതി. സമരണ ോലോഗിന ോപജ് തറന വരം.

ചിലോപോള  ഫയരോഫോക്  ബൗസറില   sampoorna.local  എന  ൈടപ്െചയോല  അത്  www.sampoorna.local.com 
എനരപതില  മോറകയം  സമരണയില  പോവശികോന  കഴിയോെത  വരകയം  െചയം.  അഡസ്  ബോറില  ൈടപ്െചയന 
വോകിെന കെട ഓോടോമോറിക് ആയി പിഫികം സഫികം കടിോചരനതെകോണോണിത സംഭവികനത്. ഇെതോഴിവോകോന അഡസ് 
ബോറില about:config എന് എനരെചയക.

തറനവരന ോപജിെല filter എനിടത് fixup എന് ൈടപ് െചയക. 

Replace with new hostname



browser.fixup.alternate.prefix എന ഓപഷെന വോലയവില (www.) ഡബിളകിക് െചയ് അത് ഡിലീറ് െചയക.ബൗസര റീസോരട് 
െചയക.

ശീജിത് െകോയിോലോത്  


