പതാം കാസിെല കടികളകായള പേതയക പരിശീലന പരിപാടി
പരിശീലകരകള െമാഡയള
പരിശീലനം ആരക് ?
ഈ വരഷം മതല പതാം കാസില ഐസിടിയെട പതിയ പസകമാണ് കടികള പഠിേകണത്. പതിയ
പാഠപസകതിെല അഞ്, ഏഴ് അധയായങള അവലംബിചാണ് ഈ പരിശീലനം കമീകരിചിരികനത്.
അതെകാണതെന, പതാം കാസിെല കടികെളയാണ് കാസിേലക് െതെരെഞടേകണത്. ഒര സളില നിനം
രണ കടികള എന രീതിയില, ഒര ബാചില പരമാവധി ഇരപത കടികള ഉളെപടതകവിധം കാസകള
സജീകരികാം.
പരിശീലനം എനിന് ?
നമെട സാമദായികമായ പഠന-പാഠയ രീതിയെട ഒര പേതയകത, അതിെന വിജയം അധയാപികയെട
അവതരണ രീതിെയ വളെരയധികം ആശയിചിരികന എനതാണ്. സാമാേനയന വിഷയേഭദമിലാെത എലാ
അധയാപകരം കാസകള ൈകകാരയം െചേയണതള ഐസിടി പഠനെത ഇകാരയം കാരയമായി തെന
ബാധികനമണ്. ഒേര പാഠയ വസവിെന തെന പല തലങളില അവതരിപികകയാണ് ഈ പശതിനള ഒര
പരിഹാരം. പതാം കാസിെല അഞ്, ഏഴ് പാഠങള കടികളെട തലതിലള Peer Study യായി
അവതരിപികക എന സാധയതയാണ് ഈ പഠന – തടര പരിശീലന പരിപാടിയിലെട നാം അേനവഷികനത്.
പരിശീലനതിെനതന കടികള തിരിച് അവരവരെട സളകളില സമാനമായ വിനിമയങള
െതെരെഞടകെപട കാസ് ആരപിമാരകം തടരന് അവര അതത കാസിെല കടികളകായം നടേതണതണ്.
ഈ പരിശീലനങള സളകളില സജീകരിേകണത് എസ്ഐടിസിമാരം തടരന് കാസ് ടീചരമാരമാണ്.
ഈ കാസകള അധയാപിക കാസില െപാതേവ നടേതണ പാഠ വിനിമയതിന് പകരമല. ഒേര വിഷയം
തെന രണ രീതിയില അവതരിപികകയാണ് ഇവിെട.
പരിശീലന ലകയങള
•

കമയടര ഹാരഡ്െവയറിെനകറിചള ധാരണ ൈകവരികക .

•

കമയടര െനറവരകകെള കറിചള സാമാനയമായ ധാരണ ൈകവരികക. െനറവരകകള
ഉപേയാഗിചള കമയടര ആപിേകഷനകെള കറിചള അറിവ് േനടക.

•

കമയടറകളകം െനറ്വരകിനം ഉണാകാനിടയള െചറിയ സാേങതിക പശങള
പരിഹരികനതിനള േശഷി േനടക.

•

വിവിധ തരം ഐസിടി ഉപകരണങള ൈകകാരയം െചയനതിന് പാപരാകക.

•

സളകളില മറ കടികളക് തടര പരിശീലനം നലനതിന് സഡന് ആര പിമാര എന നിലയില
സജരാകക.

•

കമയടര ലാബ് പരിപാലനതിന് അധയാപികെയ സഹായികനതിന് പാപരാകക.

മെനാരകങളം പരിശീലന സാമഗികളം
•

കടികെള രണ േപരള ഗപകളായി തിരിച് ഒര ഗപിന് ഒര സിസം എന രീതിയില കമീകരികാം.
ഒര സളില നിനള കടികെള ഒേര ഗപില ഉളെപടതാതിരികനതം നലതായിരികം.

•

സവനം സിസതിെന േകാണഫിഗേറഷന എഴതനതിനള പടിക എലാ കടികളേടയം Desktop ല
പകരതിയിരികണം.

•

എലാ ഗപകളകം െപന ൈഡവ് ഉണായിരികണം. (ചരങിയത് 4 GB). െപനൈഡവില നിലവിലള

ഫയലകള ബാക് അപ് െചയ എന് ഉറപ വരതിയായിരികണം െകാണ വേരണത്.
•

ഇരപത് േപരള ഒര ബാചിേലക് രണ വശവം ശരിയായി കിമ (Straight through) െചയ 10 UTP
േകബിളകളം ഒര സവിചം ഉണായിരികണം. ലാപ്േടാപകളില , േകബിളകള ലഭയമലാതിരികന
ഒഴിവാകാനാകാത സാഹചരയങളില മാതം, റിേസാഴ് അധയാപകെന സിസതില അഡ്േഹാക്
െനറ്വരക് സജമാകി ഉപേയാഗികാം . കാസകള തടങനതിന മമ തെന സിസങള െനറ്വരക്
െചയിരികകയം കാരയകമത ഉറപ വരതകയം േവണം.

•

IT@School Edubntu 10.04 DVD. ഇതിെന iso ഇേമജ് എലാ സിസതിെനയം Desktop ല
പകരതിയിരികണം.

•

പതാം കാസിെല ഐസിടി പാഠപസകം എലാ കടികളം െകാണ വരണം. അധയാപക സഹായിയം
കഴിഞ വരഷെത സഡന് എസ് ഐ ടി സി ഹാരഡ്െവയര പരിശീലന െമാഡയളം അധിക
വിവരങളകായി ഉപേയാഗികാം.

•

പവരതനം 1- െഡേമാണേസഷനായള പസേനഷന - മനകടി തയാറാകിയത്. വിവിധ ചിപ്
െസറകളള മദരേബാരഡകള, േപാസസറകള, റാമകള തടങിയവ. ഹാരഡ്െവയര
എകിബിഷനപേയാഗികാവന മറ വസകള.

പവരതനങള
9.30 – 10.00 AM
പവരതനം 0 : രജിേസഷന
10.00 – 10.20 AM
പവരതനം 1 : എനാണ് കമയടര ?
ഒര സിസം കാബിനിറികതള ഹാരഡ്െവയര ഘടകങെള കറിചള ഏകേദശ ധാരണ
പരിശീലനതിെനതന കടികളക് ഉണാകം എന പതീകികാം. എനിരനാലം പാഠപസകതില
പറഞിരികന കാരയങള ഒന കടി ഉറപികനതിന് ആര പി ഒര സിസതില െഡേമാ െചയകയം
ഹാരഡ്െവയര ഘടകങള വളെര ഹസവമായി വിശദീകരികകയം േവണം . െഡേമാ െചയേമാള താെഴ
പറയന കാരയങള വിശദീകരികണം.
1. േപാസസര, 2. മദര േബാരഡ്, 3. റാനഡം ആകസ് െമമറി
10.20 – 10.50 AM
പവരതനം 2 : സവനം സിസതിെന േകാണഫിഗേറഷന Sysinfo എന േപാഗാം ഉപേയാഗിച്
കണപിടിച് തനിരികന പേഫാരമ പരിപികക.
1. േപാസസര

1
2
3
4
5

നിരമാതാവ്

േമാഡല

േകാക് േററ്

േകാറകളെട
എണം

L2 കാഷ്

ഇനല

െപനിയം ഡവര േകാര
- T 4400

1200 MHz

2

1 MB

2. മദര േബാരഡ്

1

Host Bridge

I/O Hub

േബാരഡിെന
സാേങതിക നാമം

ചിപ് െസറ്
നിരമാതാകള

വിതരണകാര

Intel 82945 GCNL

ICH 9

Intel 945 Chipset

Intel

Gigabyte
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3. റാനഡം ആകസ് െമമറി
ലഭയമായ െമാതം സംഭരണ േശഷി

ഉപേയാഗെപടതിയത്

1
2
3
4
5
കറിപകള:
1. ഒര സിസതിെന ഹാരഡ്െവയര ഘടകങെളകറിചള ഏെറകെറ സമഗമായ വിവരങള
sudo lshw
എന െടരമിനല കമാനിലെട ലഭികം. പരിശീലനതിെനതന കടികള കടതല കാരയങള ആവശയെപടന
എങില ആര പിക് പേതയകമായി വിശദീകരികം.
ഈ കമാനപേയാഗിച് െമമറിെയകറിചള വിവരങള മാതം ലഭികനതിന്
sudo lshw -C memory
എന കമാനപേയാഗികാം.
2. പടികയിെല ബാകി ഭാഗങള പിനീട് മറ സിസങള കടി (െനറവരക് ഉപേയാഗിച് ) പരിേശാധിച്
പരിപികാനളതാണ്.
10.50 – 11.30 N
പവരതനം 3 : ഹാരഡ് ഡിസം മറ സംഭരണ ഉപകരണങളം
താെഴ പറയന കാരയങള വിശദീകരികകയം പവരതനം െഡേമാ െചയകയം േവണം.
ഹാരഡ് ഡിസകള, െപനൈഡവകള, ഡാറാ കാരഡകള തടങിയ വിവര സംഭരണതിനള
ഉപകരണങളാണ്. വിവരങള സംഭരികക മാതം േപാരേലാ, അവ ആവശയതിന് തിരിെചടകയം േവണം.
ൈഡവകളില ഫയലകള സകികേമാള അതിന് നിയതമായ വയവസകള ഉെണങില മാതേമ ഇത
സാധയമാകകയള.
എെനലാമാണ് ഈ വയവസകള ?
•

ൈഡവകളക് േപര് േവണം. ഇത് സിസതില ഹാരഡ് െവയര ഘടകങള േചരകേമാള
ഓപേററിങ് േസാഫ്െവയര െകാടകനതാണ് . ഇത് മാറാനാകില. ഉദാഹരണമായി സിസതിെല ആദയ
സാറാ ഹാരഡ് ഡിസിെന /dev/sda എന വിളികം. രണാമേതതിെന /dev/sdb എനായിരികം
വിളികക.

•

ൈഡവകള പലേപാഴം സൗകരയതിനനസരിച് പല ഭാഗങളായി തിരികാറണ്. ഈ ഭാഗങെള
പാരടീഷനകള എന പറയന. ഈ പാരടീഷനകളകം േപര് േവണം. /dev/sda എന ഹാരഡ്
ഡിസിെല ഒനാം പാരടീഷെന /dev/sda1 എന വിളികന.

•

ഫയലകള സകികാന േഫാളഡറകള നിരമികാറണ്. ഈ േഫാളഡറകളകം േപര് േവണം.

•

ഫയലകളക് േപര് േവണം.

•

ഫയലകളം അവയെട അഡസകളം അവ സകികെപടന സലെത കറിചള വിവരങളെമലാം
സകികെപടനത് ഒര പേതയക രീതിയിലാണ്. സകിച ഫയലകള തിരിെചടകനതിന് ഇത്
ആവശയവമാണ്. ഈ േപരിടല, സകിപ് രീതിെയയാണ് ഫയല സിസം എന വിളികനത്.

സംഭരണ ൈഡവിെന ഒര പാരടീഷനില ഒര ഫയല സിസം തയാറാകനതിെനയാണ് ൈഡവ്
േഫാരമാറ് െചയക എന പറയനത്.
ഇതരതില ഒര സംഭരണ ൈഡവ് തയാറാകനതിന് Disk Utility (System → Adminstration →
Disk Utility) എന േപാഗാം ഉപേയാഗികാം.
പാേയാഗിക പവരതനം:
ഡിസ് യടിലിറി ഉപേയാഗിച് കടികള അവരെട സിസതിെല ഹാരഡ് ഡിസ് പാരടീഷനകെള കറിചം
അതിെല ഫയല സിസെത കറിചമള പടിക പരിപികണം.

സിസതില നിലവിലള ഡിസ് ൈഡവ്
ൈഡവിെന േപര് :
പാരടീഷന 1

പാരടീഷന 2

േപര്
ഫയല സിസം
വലിപം

സിസതില ഒര െപനൈഡവ് േചരതേപാള
ൈഡവിെന േപര് :
പാരടീഷന 1

പാരടീഷന 2

േപര്
ഫയല സിസം
വലിപം
പാേയാഗിക പവരതനം 2: ഒര െപനൈഡവ് fat32 ഫയല സിസതിേലക് േഫാരമാറ് െചയക .
െപനൈഡവ് ഡിസ് യടിലിറി ഉപേയാഗിച് പതിയതായി പാരടീഷന െചയകയം fat32 ഫയല സിസം
നിരമികകയം െചയനതിനള പവരതനം.

പേതയക ശദക് :
ആരപിമാെര കാണിച് അവരെട പരിേശാധനക േശഷമലാെത കടികെള യാെതാര വിധ േഫാരമാറിങ്
പവരതനങളം െചയാന അനവദികരത്. ഇത് മനകടി അറിയികകയം േവണം.

11.30 – 12.30 PM
പവരതനം 4 : Operating system
Sysinfo ഉപേയാഗിച് സിസതില് നിലവിലള ഓപേററിങ് സിസം പരിേശാധികാം.
സിസം

നിലവിലള ഓപേററിങ് സിസം

ഒര സിസതില ഒരര ഓപേററിങ് സിസം ഇനസാള െചയനതിന് നമെട കയില ആ ഓപേററിങ്
സിസതിെന ഒര േകാപി ഉണായിരികണമേലാ. ഇത് ഒര ഡിവിഡിയില ആയിരികം സാധാരണയായി
നമക് ലഭികക.
എനാല ഇത് ഡിവിഡിയില തെന േവണെമനില. ഒര െപനൈഡവിേലാ, എകേസണല ഹാരഡ്
ഡിസിേലാ ആകാം. ഇവ കടതല പവരതന േവഗതയള ഉപകരണങളായതെകാണ് ഇനസേലഷന
േവഗതില െചയാനം സാധികം. ഇതരതില ഇനസാള െചയാവന ഓപേററിങ് സിസം അടങിയ ഒര
െപനൈഡവ് നിരമികലാണ് അടത പവരതനം.
ഇതിനായി സിസതില നമക് ലഭിച ഡിവിഡി ൈഡവിലിട േശഷം അതില നിനം േനരിേടാ,
ഓപേററിങ് സിസം iso ഇേമജായി മനകടി പകരതി സിസതില െവചിരികനേതാ ഉപേയാഗികാം.
(രണാമത പറഞ രീതിയിലായിരികം സമയലാഭം ഉണായിരികക. അതെകാണ് നാം ഈ രീതി
ഉപേയാഗികന. ) ഈ ഇേമജ്, Startup Disk Creator (System → Administration → Startup Disk Creator)
എന േസാഫ്െവയര ഉപേയാഗിച് െപനൈഡവിേലക് മാറാം .
ഇനി ഈ െപനൈഡവില നിനം നമക് ഏത കമയടറം ഈ ഓപേററിങ് സിസതിേലക് ബട
െചയപേയാഗികാം. നാം േസവ െചയന ഫയലകളം ഈ െപനൈഡവില തെന േശഖരികെപടം.
ആവശയെമങില പിനീടള ഇനസേലഷനകളകം ഈ െപന ൈഡവപേയാഗികാം.
കറിപ് :
ഉബണ അടിസാനമാകിയ ഓപേററിങ് സിസങളെട ബട് ഡിസ് നിരമികനതിനാണ് Startup
Disk Creator ഉപേയാഗികനത്. മറ ഓപേററിങ് സിസങളകായി േവെറയം ബട് ഡിസ് നിരമാണ
േസാഫ്െവയറകളണ് .
12.30 – 12.45 PM
മകളില െകാടതിരികന രീതിയില ഏെതാര സിസതിലം ബട െചെയടകാവന രീതിയില
ൈമേകാേസാഫ് വിനേഡാസ് 7 ഓപേററിങ് സിസതിേനയം ഒര ബട് മീഡിയ തയാറാകാന സാധികേമാ ?
എനെകാണ് ?

ചരചാ സചകങള
•

ൈമേകാേസാഫ് വിനേഡാസ് കതക ഓപേററിങ് േസാഫ്െവയറാണ് . ഈ േസാഫ്െവയറിെന
ൈലസനസ് നിശിത സിസങളില ഇനസാള െചയ് ഉപേയാഗികാന മാതമളത് എന രീതിയില
മാതേമ പണം െകാടത് വാങാന സാധികകയള. ഇതിെന ബട് മീഡിയ െപനൈഡവില
തയാറാകാന സാധികെമങിലം ഈ ഡിസപേയാഗിച് രജിസര െചയ സിസെമാഴിച് മറ സിസങള

ബട െചെയടകനത് നിയമവിേധയമല.
•

ഐടി@സള ഗ ലിനക് സവതന േസാഫ്െവയറാണ് . ഇതിെന പകരെപടകാനം മാറങള വരതാനം
വിതരണം െചയാനം നമക് സവാതനയമണ്. ഇത് ഏത സിസതില േവണെമങിലം നമക് ഇനസാള
െചയ് ഉപേയാഗികാം.

•

െസപറംബര മാസതിെല മനാം ശനിയാഴ േലാകെമങം സവതന േസാഫ്െവയര ദിനമായി
ആേഘാഷികെപടന. ഈ വരഷം അത് െസപറംബര 15 ാാം തിയതിയാണ്.

12.45 – 1.15 PM
പവരതനം 5 : ഇനസേലഷന
നാം തയാറാകിയ ബട് മീഡിയ ഉപേയാഗിച് സിസം ഇനസാള െചയനത് എങെന എന
പരിേശാധികാം.
•

ബട് മീഡിയ സിസതില ഘടിപികക.

•

ഇനി സിസം ഈ ൈഡവില നിനം ബട് െചയനതായി കമീകരികണം. സിസതിെന
ബേയാസിലാണ് ഇത െചേയണത്. ഇതിനായി സിസം പവര ഓണ െചയ് ബേയാസില പേവശികക.

•

USB Boot എന സേങതം enable െചയക.

•

ഒനാം ബടപകരണം USB/removable drive ആയി കമീകരികക. ഇത് ഓേരാ ബേയാസിലം വയതയസ
സാനങളിലം രീതിയിലമായിരികം എനത് പേതയകം പറേയണതണ്. ചിലതരം ബേയാസില
ഹാരഡ് ഡിസ് ഒനാം ബടപകരണായി എടകേമാള അതില നിനം USB Device
െതെരെഞടകകയായിരികം േവണി വരക.

•

െസറിങകള േസവ് െചയ് സിസം ബട െചയക.

ഇനസേലഷന രീതി ആര പി െഡേമാ െചയകയം തടരന് കടികള അവരെട ബട് ൈഡവ് ഉപേയാഗിച്
സിസം റീ ഇനസാള െചയന. ലഞ് േബക് സമയത് പരതിയാകാന ആവശയെപടാം.
1.15 – 2.00 PM ഉച ഭകണം
2.00 – 2.30 PM
പവരതനം 6 : െനറ്വരക് െസറ് അപ്
ഇനി നമക് കമയടര െനറ്വരകകള പരിചയെപടനതിനള പവരതനങള പരിഗണികാം . ആര പി
താെഴ പറയന കാരയങള െഡേമാ െചയണം.
ഒര കമയടര െനറ്വരക് തയാറാകനതിന്
•

കമയടറകള തമില േകബിളകള ഉപേയാഗിേചാ, വയരെലസ് സംവിധാനം ഉപേയാഗിേചാ തമില
ഘടിപിചിരികണം. േകബിളകള ഉപേയാഗികേമാള 8 ഷീലഡ െചയിടിലാത വയറകള രെണണം
വീതം േജാഡികളാകി പിരിെചടതതിന് ഒര െപാത കവര െകാടത നിരമിച േകബിളകളാണ്
ഉപേയാഗിേകണത്.

•

േകബിളിെന രണ് അഗങളിലം സിസതിേലക് കണക െചയനതിനള അഡാപററകള
ഘടിപികണം. RJ 45 അഡാപറര ജാകകളാണ് ഇതിന് ഉപേയാഗിേകണ്.

•

കമയടറകള തമിലള ഡാറാ ടാനഫര സാധയമാകനതിന് െനറ്വരകില ഒര സവിച് കടി
ഉപേയാഗികണം.

•

കമയടറകള തമിലള വിവര വിനിമയം സാധയമാകനതിന് മകളില പറഞിരികനതയം

ഹാരഡ്െവയറകള മാതം മതിയാകില . മറിച് അത് എങെന െചയണം എന് നിരേദശികന
േപാഗാമകള കടി േവണി വരം. ഈ േപാഗാമിെന TCP/IP എന വിളികന.
•

കടാെത ഉപേയാഗതാവിെന സൗകരയതിനായി െനറ്വരക് സാറസ് ഇനഡിേകററകള കടി
സിസതിെന ഡസ്േടാപില ഉണായിരികം. മകള പാനലിെല െനറ്വരക് ഇനഡിേകറര അപ്െലറ്
ഈ ആവശയതിനളതാണ്.

പാേയാഗിക പവരതനം
കടികള അവരവരെട സിസതിെല േകബിളകള ശരിയായി ഘടിപികെപടിടേണാ എന്
പരിേശാധികെട. െനറ്വരക് അപ്െലറ് ആകീവ് െനറ്വരകിെന കാണികനേണാ എനം
പരിേശാധികണം.
അപ്െലറില മൗസിെന വലത ബടന കിക െചയ് 'Connection Information' പരിേശാധികക. ഇതാണ്
സിസതിന് െനറ്വരകില െകാടതിരികന േപര് .
എലാ സിസങളം സവിചം ഒര തവണ റീസാരട െചയ് സിസതിെന േപര് മാറിയിടേണാ എന
പരിേശാധികക. ഇങെന ഐപി ഐഡി ഓേരാ തവണയം മാറിയാല എന ബദിമടാണ് ഉണാകക ?
2.30 – 3.00 PM
പ വരതനം 7: ഒര സിസതിെന ഐപി അഡസ്
താെഴ പറയന കാരയങള കാസില ചരച െചയെപടണം.
•

സിസതിന് േപര് െകാടതിരികനത് എങെനയാണ് ? എത സംഖയകളെട കടമാണത് ?
എങെനയാണ് സംഖയകെള േവരതിരിചിരികനത് ? ഓേരാനിേലയം പരമാവധി സംഖയ എതയാണ് ?

•

െനറ്മാസ് എങെനയാണ് െകാടേകണത് ? േഗറ് േവ ഐപി ഐഡി എനാണ് ? എങെനയാണ് അത്
നിരവചിേകണത് ?

പാേയാഗിക പവരതനം:
കടികള അവരെട സിസതിന് സിര ഐപി അഡസ് െസറ് െചയെട. പാഠപസകം േപജ് നമര 77
വായിച േനാകി െചയാനാവശയെപടാം.
3.00 – 3.30 PM
പവരതനം 8 : െനറ്വരകിലള മെറാര സിസം നിയനികാം .
താെഴ െകാടതിരികന കാരയങള ഒര െപാത ചരചകളവയാണ്. (കഴിയനത ഹസവമായിരികണം
ചരച)
•

ഒര ലാബിലള കമയടറകള െനറ്വരക െചയനത് എനിനാണ് ?

•

അതെകാണള പേയാജനങള എെനലാമാണ് ?

കമയടര െനറവരകകള െകാണ് അനവധി പേയാജനങള ഉണ് . അവയില പധാനെപടവയാണ്
ഫയലകളെട പങ െവകലം ഒര സിസെത മെറാര സിസതില നിനള നിയനണവം. ഈ രണ
പവരതനവം കടികള െചേയണതണ്.
പാേയാഗിക പവരതനം :
നമെട സിസതിെന ഹാരഡ്െവയര േകാണഫിഗേറഷന നാം കെണതകയം പടികയില

പരിപികകയം െചയവേലാ. ഇനി അടതള മന സിസങള കടി നാം പരിേശാധികണം. അതിനായി ആ
സിസതിനടേതക് േപാകാെനാനം കഴിയില. നമെട സിസതില നിന തെന അതിെന
േകാണഫിഗേറഷന കെണതി എഴതണം.
അതിനായി, നമക് പരിേശാധിേകണ സിസതിെന നിയനണം നമെട സിസതില നിനം
നിരവഹികണം. എലാ സിസങളം തമില പരിേശാധികെണങില എലാതിലം മറളവരക്
നിയനികനതിനള സമതം െകാടേകണതണ്. താെഴ കാണിചിരികന രീതിയില അത െചയാം.
താെഴ കാണിചിരികന രീതിയില റിേമാട് ഡസ്േടാപ് പിഫറനസസ് ജാലകം തറകക.
System → Preferences → Remote Desktop.

•

ഈ ജാലകതില Allow other users to view your desktop, Allow other users to control your
desktop എനിവയില െചക മാരകകള െകാടകക.

ഇനി ഏത സിസമാേണാ നമക് പരിേശാധിേകണത് അതിെന IP ID േചാദിചറിയക.
Application → Internet → Remote Desktop Viewer എന രീതിയില വിനാേഗ റിേമാട് െഡസ്േടാപ്
വയവര തറകക. തറന വരന ജാലകതില Connect കിക െചയക. കണക െചേയണ സിസതിെല IP ID
െകാടകക.
കണക െചയന സിസതിെന പാസ് േവഡ െകാടകകയം അതിെന യസര കണകന സമതം
തരകയം വണിവരകയം െചയം.
തറന വരന ഡസ്േടാപിെല െമന ഉപേയാഗിച് Sysinfo എന േപാഗാം പവരതിപികയം അതിെന
േകാണഫിഗേറഷന എഴതി എടകകയം െചയക.
3.30 – 4.00 PM
പവരതനം 8 : ഫയലകളെട പങ െവകല
ഇതാണ് കമയടര െനറ്വരകകളെട ഏറവം പധാനമായ ഉപേയാഗം - ഫയലകളെട പങ െവകല.
മെറാര സിസം കണക െചയനതിേനയം ഘടങള കാസില വിശദീകരികെപടണം.
രണ സിസങള തമില ഫയലകള പങ െവകനതിനള ബനം സാപിെചടകാന താെഴ പറയന
കാരയങള െചയാം.
പവരതനം
Places → Connect to Server തറകക
തറന വരന ജാലകതില താെഴ പറയന കമീകരണങള െചയാം.

Service type :SSH
Server

:IP ID of the system to connect with.

Folder

:Address of the folder to connect.

For example, if we have to connect the Desktop of the user 'ravi', then it is /home/ravi/Desktop. (Note
the D for Desktop)
User

:User name of the system.

ഇേപാള കണക െചയന സിസം നമെട ഡസ്േടാപിേലക് മൗണ് െചയന . ഇത തറന് നമക്
ആവശയമള ഫയലകള എടകാം.
ഈ രീതിയില മറ കടികള അവരെട ഡസ്േടാപില പരിപിച സകിചിടള േകാണഫിഗേറഷന
ഫയലകള ഓേരാനം എടത് ലാബിെല എലാ സിസങളെടയം േകാണഫിഗേറഷന ചാരട് നിരമികക .
താെഴ പറയന കാരയങള ഫീഡ് ബാകകളകായി ഉപേയാഗികാം.
✗

ഫയലകള പങ െവകാനായി നാം ഒര സിസം കണക െചയാല അത് നമെട സിസതിെന
ഡസ്േടാപിേലക് മൗണ് െചയെപടനതായി കാണാം. ആവശയം കഴിഞ് അത് അണമൗണ് െചയനത്
എങെനയാണ് ?

✗ ഒര സിസതില ഒര െപനൈഡവ് കണക െചയിടണ് എന കരതക. ഈ െപനൈഡവില നമക്
ആവശയമള ഒര ഫയലണ്. നമെട സിസററതിലിരന് ഈ ഫയല എടകനത് എങെനയാണ് ?
(Hint: The pen drive will be mounted in /media folder.)
4.00 – 4.30 PM
കടികളകള നിരേദശങളം സമാപന പരിപാടികളം.

