ആദ്മായിട് root ആയി ോോാഗിന െെയാന
•
•
•
•

•

login screen-െെ അടിയിെോ Actions-login manager ക്ളിക് െെയക.
root-െെ password നലക.
login manager സീനിെോ security ടാബ് ക്ളിക് െെയക.
Allow system administrator to login എന വരിയെട വോതവശെെ
കളിയില ക്ളിക് െെയ് ടിക് മാരക് െെയക.
Apply-OK

ICT Scheme പകാരം സളിന് ോഭിച Samsung 1640 laser printer
ോകാണഫിഗര െെയാന
● Connect the Laser Printer and switch on.
● Login as root.
● Insert the CD given with the Printer.
● Copy Linux folder in the CD and paste to the Desktop.
● Open the pasted Linux folder.
● Right click on install.sh and select properties.
● Click Permission tab.
● Click execute ( A tick mark should appear before execute).
● Click close button.
● Double click on install.sh
● Choose run in terminal.
● Press enter to install (when prompted for that).
● Type correct model of the printer (say ML-1640spl2).
● close the terminal when installation finished.
BSNL Broadband Internet configuration
● Connect DSL modem to the comuter
● login as root
● Click Desktop-Administration-Networking
● Click Ethernet connection
● Select properties
● Click
enable this connection
● In the Connection settings select DHCP against Configuration

●
●
●
●
●

Click OK
Click DNS tab on top
Click Add and type 192.168.1.1
Click OK
Restart the computer

ഒര യസറിെെ എലാ പാനലകളം നഷെെടാല
● Double click on the Home folder
● Click View-show hidden folders (Show hidden folders-െെ മനില
ടിക് മാരക് വരണം)
● delete all folders starting with .g(say .gcomprise മതല
.gstream വെര)
● Close the windo
● Restart the computer
Out of range എന message സീനില നീങിെകാണിരികനണങില
● Applications-System tools-Root terminal
● Type the command dpkg-reconfigure xserver-xorg
● Monitor detect െെയന window വെര Enter key press െെയ് മോനാട്
ോപാകക. (Enter key press െെയോോാള മോനാട് ോപാകനിലങില Tab key
ഒര പാവശ്ം press െെയ് Enter key അമരതക)
● Monitor detect െെയന section-ല ശദിച് മോനാട് ോപാകക.
● Resolution കാണികന window-യില 1024x768 -െനകാള കടിയ
resolutions-ല Star mark ഉണങില അത് ഒഴിവാകണം. (star mark
ഒഴിവാകാന Arrow key ഉപോയാഗിച് ആ entry-യില എെി space bar
key press െെയക)
● Resolutions 1024x768,800x600 എനീ രെണണം മതിയാകം.
● Enter key press െെയ് dpkg അവസാനിെികക.
● Restart the computer

Pendrive format െെയാന
● Insert pendrive and mount it.
● Take root terminal (Application-Systemtools-Root terminal)
● type df and press enter
● note down the mounting point of pendrive (/dev/sdc1
ോപാെോയള ഒര entry ആയിരികം അത്)
● Unmount the pen drive (Right click on pendrive icon on
Desktop and select Unmount volume)
● Take root terminal
● Type the command mkfs -tvfat /dev/sdc1 (ഇവിെട ശദിോകണത്
നിങളെട pen drive mount െെയത് /dev/sdc3 ആണങില type
െെോയണത് mkfs -tvfat /dev/sdc3 എനാണ്. കടാെത mkfs കഴിഞം
-tvfat കഴിഞം space ഇടണം)
● Close the terminal.
Boot െെയ് വരോോാള Kernel Panic എന് കാണിച് Booting നിലകയാണങില
●
●

Restart െെയ് Bios-ല enter െെയക.
Power management-െോ Acapti എനത് disable ആകക.

IT@School GNU Linux Second CD Installation
●
●
●

●
●
●

●
●

Insert second CD
Take root terminal (Applications-System tools-Root terminal)
Type the command apt-add cdrom (apt-add കഴിഞ് space
ഇടണം)
Press enter key when prompted
Type tasksel and press enter key
Using space bar key put * mark in front of every entry (use
down/up arrow key to select each entry)
Click ok
Close the terminal

Open office org writer-ല Malayalam typing െെയോോാള Malayalam
Font സിരമായി set െെയാന
● Openoffice org Writer തറകക
● Menu bar-െോ Tools െോ options െോ Language settings ന് മനിെോ +
െിഹെില click െെയ് expand െെയ് Language െസോക് െെയക.
● Enhanced Language Support -െോ
Enabled for complex text
layout -ല click െെയ് box-ല tick mark വരതക.
● Click OK
● വീണം Menu bar-െോ Tools – Options ക്ളിക് െെയക.
● Openoffice.org writer ന് മനിെോ + െിഹെില click െെയ് expand
െെയ് Basic Fonts(CTL) െസോക് െെയക.
● Default,Heding,List,Caption,Index തടങിയവയെട ോനെര
Malayalam fonts െസോക് െെയക (for eg. Rachana)
● Press OK
● Start typing Malayalam. Fonts will never trouble you
thereafter.

Desktop െമനവില shutdown കാണനിലങില
● Desktop – Administration – Login window എന കമെില click
െെയ് Login window preference ജാോകം തറകക.
● അതിെോ local ടാബില Menu bar-െെ അടിയില കാണന Show actions
Menu, Include configure menu item, Include Hostname
chooser(XDMCP) menu item എനിവയെട ഇടത ഭാഗെെ ോബാകില
click െെയ് ടിക് മാരക് വരതക.
● ജാോകം close button ഉപോയാഗിച് close െെയക.
● logout െെയ് വീണം login െെയക.

ഏെതങിലം യസര automatic ആയി (login name & Password നലാെത)
ോോാഗിന െെയവാന
● Desktop – Administration – Login window എന കമെില click
െെയ് Login window preference ജാോകം തറകക.
● അതിെോ security ടാബില Enable Automatic Login എന വരിയില
ക്ളിക് െെയ് ഇടത് വശെെ box-ല ടിക് മാരക് വരതക.
● തടരന് user -െെ box-െോ വോതവശെെ triangle ക്ളിക് െെയ് user
selection നടതക.
● ജാോകം close button ഉപോയാഗിച് close െെയക.
● Restart-ല ോനരെെ select െെയ യസര automatic login ആയി
വരനത് കാണാം.
മോയാളം fonts ോിനകില install െെയന വിധം.
● മോയാളെിെോ tt fonts ഒര ോഫാളഡറില യസറിെെ home-ല ോസവ്
െെയക.
● ആ ോഫാളഡറിെെ ോപര് .fonts എനാകി മാറക ( right click - rename)
● Root terminal എടകക.
● fc-cache എന command ൈടെ് െെയ് Enter key അമരതക.
● # prompt വനാല installation വിജയിച.
Users-ന് െിോോൊള malayalam fonts ോഭികാെത വനാല (IT Practical
exam നടതോോാള information window-യില മോയാള അകരെിന് പകരം
െെറിയ കളികള കാണന പശം)
● Root terminal എടകക.
● chmod -R 777 /usr/share/fonts എന command ൈടെ് െെയ് Enter
key അമരതക.(chmod കഴിഞം -R കഴിഞം 777 കഴിഞം space
ഇടണം)
● # prompt വനാല malayalam fonts -ന് permission ോഭിച.

ICT യെട ഭാഗമായി ോഭിച wipro laptop-ല IT@School Gnu Linux 3.2
install െെയ് login െെയോോാള ide1:ports already in use, skipping
prob എന message-ല നിലകയാണങില
● Restart the computer (ctrl+alt+del)
● Grub-െോ Debian GNU/Linux kernel 2.6.24-etchhalf.1-686 വരി
select െെയക.
●
●

●
●

●

●
●
●

●

●

press the key e in the keyboard
select the second line starting with kernel /boot/vm linux....
press the key e in the keyboard
ഇോൊള കാണന വരിയില left arrow key ഉപോയാഗിച് root=/dev/ എന
അകരങളക് ോശഷം cursor എെികക.
root=/dev/ എനതിന് ോശഷം കാണന മനകരങളക് പകരം sda എന്
ൈടെ് െെയക. (ഉദാഹരണമായി root=/dev/hdc3 എനാണ്
കാണനെതങില root=/dev/sda3 എനാകി മാറക)
press enter key
press b in the key board.
Administrator ആയി login െെയതിന് ോശഷം computer-filesystemboot -grub െോ menu.lst എന ഫയല തറകക.
ഈ ഫയോിെോ title Debian GNU/Linux kernel 2.6.24 എന് തടങന
paragraph െോ root=/dev/ എനതിന് ോശഷം കാണന മനകരങളക്
പകരം sda എന് ൈടെ് െെയ് ഫയല save െെയക.
ഇങെന മകളില സെിെിച പശം പരിഹരികാം.

ോിനക് boot െെയ് വരന സമയെ് press control+d എന message വന്
അവിെട നിലകകയാണങില
● root എന് ൈടെ് െെയ് enter key അമരതക
● root -െെ password നലകി press enter key.
● # prompt വനാല അവിെട fsck എന command ൈടെ് െെയ് enter

●

key അമരതക.
type yes and press enter key to continue എന് കാണോോാെഴലാം
enter key അമരെി മോനാട് ോപായി file system checking പരണമായി
അവസാനിെികക.

ോിനക് boot െെയ് വരന സമയെ് എോൊഴം press control+d എന
message വന് അവിെട നിലകകയാണങില
● press control+d
● login as root
● computer – filesystem – etc – default – rcs എന ഫയല തറകക.
● ഈ ഫയോിെോ FSCKFIX=NO എനതിന് പകരം FSCKFIX=YES
എനാകക.
● save and close the file.
● reboot the system.

ICT യെട ഭാഗമായി ോഭിച wipro laptop-ല J,K,L,U,I തടങിയ keys
അമരതോോാള Numbers ആണ് വരനെതങില
● Keyboard-െോ Fn (Function key) അമരെിപിടിച് NumLK എന key
അമരതക. (Back space key യെട മകളിോാണ് NumLK എന key
കാണക)
Gimp-െോ Tools-െെ അടിയില അതിെെ വിവിധ options കാണികന ജാോകം
കാണനിലങില
● File – preferences-െോ ഇടതഭാഗെെ window management
എനതില click െെയക.
● വോതഭാഗെ് കാണന window positions—ല save window positions
on exit എനതിെെ വോതഭാഗെെ box-െോ tick mark ക്ളിക് െെയ്
ഒഴിവാകക.
●
കടാെത Reset Saved Window positions to Default values എന

●
●
●

തില click െെയ് defalut values load െെയക.
Click OK.
Close Gimp and Open Gimp once again.
പശം പരിഹരിചിടണാകം.

RAM കറഞ കോ്ടറകളില Open Office അലപം കടി ോവഗതയില തറകാന
System tray-യില ഉളെെടതന വിധം
● Open office. org Writer/Calc/Impress ഇവയില ഏെതങിലം ഒന്
തറകക.
● Tools – Options ക്ളിക് െെയക.
● വരന ജാോകെിെോ Open office.org-െെ ഇടത ഭാഗെ് +
െിഹമാണങില ക്ളിക് െെയ് - െിഹമാകി Memory െസോക് െെയക.
● വോതഭാഗെെ openoffice.org Quickstarter-െെ അടിയിെോ Enable
systray quickstarter കിക് െെയ് ഇടതഭാഗെ് tick mark വരതക.
● Click OK
● ഇോൊള System tray-യില openoffice.org emblem വനതായി
കാണാം. ഇനി മതല ആ emblem-െില കിക് െെയ് Open office. org
Writer/Calc/Impress ഇവ ോവഗെില open െെയ് വരനതാണ്.
CD കള burn െെയാന ോവണി iso image files ഉണാകാന ഉപോയാഗികാവന
terminal command
● Burn െെോയണ master cd ോേയില ഇടക.
● terminal എടെ് df എന command ൈടെ് enter key അമരതക.
● വരന ജാോകെില നിന് cdrom കാണന വരി ോനാകി എങെനയാണ് അത്
mount െെയിരികനത് എന് മനസിോാകക. (ഉദാഹരണമായി /dev/scd0
എനാണ് കാണനത് എന് കരതക)
● iso image ഏത് ോപരില എവിെടയാണ് save െെോയണത് എന്
തീരമാനികക. (ഉദാഹരണമായി user-െെ Desktop-ല xyz എന ോപരില
save െെയണെമന് കരതക)
● terminal-ല dd
if=/dev/scd0 of=/home/user/xyz.iso എന

●

command ൈടെ് enter key അമരതക. (ഇവിെട if= ോശഷം cd mount
െെയ file system ഉം of= ോശഷം save െെോയണ path ഉം ആണ്
െകാടോകണത്)
# prompt-ല തിരിച് വരനോതാെട iso file create െെയിരികം.

External harddisk െന fat32 filesystem െില format െെയാന
(External harddisk-ോോക് write െെയാന സാധികാെ അവസയില)
● Connet external harddisk and mount it.
● Take root terminal (Application-System tools-Root terminal)
● type df and press enter
● note down the mounting point of external hard disk (/dev/sdc1
ോപാെോയള ഒര entry ആയിരികം അത്)
● Unmount the external harddisk(Right click on external hard
disk icon on Desktop and select Unmount volume)
● Take root terminal
● Type the command mkfs -tvfat /dev/sdc1 (ോനരെെ നിങളെട
external hard disk mount െെയത് /dev/sdc3 ആണങില type
െെോയണത് mkfs -tvfat /dev/sdc3 എനാണ്. കടാെത mkfs കഴിഞം
-tvfat കഴിഞം space ഇടണം)
● Close the terminal.
root password മറനോപായാല reset െെയന വിധം
● Restart the computer (ctrl+alt+del)
● Grub-െോ Debian GNU/Linux kernel 2.6.24-etchhalf.1-686 വരി
select െെയക.
●
●

●
●

press the key e in the keyboard
select the second line starting with kernel /boot/vm linux....
press the key e in the keyboard
ഇോൊള കാണന വരിയില അവസാനഭാഗെ് നിന് backspace ഉപോയാഗിച്

ro = quiet എനത് delete െെയ് പകരം rw init=/bin/sh എന് ൈടെ്
െെയ് enter key അമരതക.
●
●
●
●
●
●

press the key b in the keyboard
കറച് സമയം boot െെയതിന് ോശഷം # prompt-ല വന് നിലകം
അവിെട password എന command ൈടെ് െെയ് enter key അമരതക.
പതിയ password ൈടെ് െെയ് enter key അമരതക.
ഒരികല കടി password ൈടെ് െെയ് enter key അമരതക.
reboot എന command ൈടെ് െെയ് enter key അമരെി system
restart െെയക.

Internet Configuration DHCP െെയ computers boot െെയ് വരോോാള
DHCP connection-ന് ോവണി server-വമായി ബനെെടം. Internet
connection തലകാോം ോവണങില
● control + c അമരെി തലകാോോെക് DHCP connection skip
െെയാം.

