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DHCP എനാല
Dynamic Host Control Protocol
എനാണ് (പാഠപസകം)
UTP േകബിളില ഇലാത നിറം ചവപ്
സിസം െനറവരകില വരേമാള താലകാലികമായി IP
വിലാസം നലകന സാേങതികവിദയയാണ് DHCP
െനറ് വരക് െചയാന അവശയമിലാത ഒര ആഡ് ഓണ
കാരഡാണ് ഗാഫിക് കാരഡ് .
30 േകബിളകള സിസതിേലയ് പക് െചയനതിന്
അനേയാജയമായത് RJ 45 ജാകാണ്
RJ 45 ജാകില 8 പിനകള ഉണ്
െനറ് വരകില ഉളെപട കമയടറിെന IP വിലാസം
മാറനതിന് പാനലിെല Network Monotor applet െന
right click െചയ് information എടതാല മതി
രണിലധികം
കമയടറകെള
ബനിപികാന
HUB/Switch/Router എനിവ ആവശയമാണ്
െനറ് വരകിെല പിനറിെന െഷയര െചയിടെണങില
മാതേമ പിന് എടകാന പറകയള
സവാതി കമയടറകെള െനറ് വരക് െചയേമാള net mask
െകാടതത് 255.255.255.0 എനാണ് . ഇത് ശരിയാണ്
സമയെട ലാേപാപിെല േകബിളകളിലാത െനറവരക്
വയരെലസ് െനറ് വരകാണ്
UTP േകബിളിെന അറങള സിസതിേലയം ഹബിേലയം
ബനികനത് RJ45 ജാക് വഴിയാണ്
Website അഡസ് എനത് െസരവറിെന അഡസാണ്
െനറ് വരക് െചയേമാള വിവരങള പങെവകനതിന്
സരവസ് ൈടപായി ഉപേയാഗിേകണത് SSH ആണ്
െനറ് വരക് െചയേമാള Netmask ന് നലേകണ വില
255.255.255.0
DHCP എന സാേങതിക രീതിയിലാണ് കമയടറിന്
Automatic IP നലകനത്
BSNL െന േഗറ് േവ 192.168.1.1 ആണ്
UTP േകബിള ജാകില ഉറപികന ഉപകരണം കിംപിങ്
ടള ആണ്
TCP യെട പരണരപം Transfer Control Protocol
എനാണ് പാഠപസകതില നലകിയിരികനത്
Remot Desktop എന സംവിധാനം എടകനത് system –
Preferences –Remote Desktop എനാണ്
IP അഡസില സാധാരണ ഉേപായഗികന രീതി IPV4
ആണ്
െനറ് വരക് വഴി ഫയല ൈകമാറം െചയനതനള
േപാേടാകാള SSH ആണ്
Wi-Fi വഴി കമയടറകെള െനറ് വരകില ഉളെപടതന
മാധയമം Wireless മാധയമം ആണ്
IP വിലാസം ശരിയാകാന Edit Connections ല മാനവല
െമേതഡ് ആയി സവീകരികാന കിക് െചേയണത് IP4
settings
െനറ് വരകകള പാലിേകണ െപാതതതവമാണ് protocol
2 േചാദയങള ( രണ് ഉതരങള ഉളവ )
IP അഡസ് നലകേമാള മനാമെത സംഖയ െനറ്
വരകിെനയം
നാലാമെത സംഖയ സിസെതയം
സചിപികന
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െനറ് വരക് െചയേമാള വിവരങള പങെവകാനം
അനബന ഉപകരണങള പങെവകാനം സാധികം
UTP േകബിളില Orange , Blue എനി നിറങള ഉളെപെട
ആെക 8 നിങളാണളത് .കറപ്, മഞ േകബിളിെല
നിറങളല
UTP േകബിളില നാല് േജാഡി വയറകള ഉണ് . ഇവ
കണക് െചയാന RJ45 ജാകകലാണ് ഉപേയാഗികനത്
Hub , NIC( network interface card ) എനിവയാണ് െനറ്
വരകമായി ബനെപട ഉപകരണങള
െനറ് വരകില വിവരങള ,െഷയര െചയേമാള െചേയണ്
Application ---internet – Remote Desktop viewer ,
Places – connect to server എനീ കാരയങള െചയണം
െസരവറില േസവ് െചയ ഫയല മേറാര കമയടറിലിരന്
കാണനതിന് application – internet – Remote Desktop
Viewer
കറിപ് തയാറാകനത് (Type 3 േചാദയങള )
െനറ് വരക് െചയനതിനായി RJ45 അഡാപറര
ജാകകലാണ് ഉപേയാഗികനത് . UTP േകബിളില 4
േജാഡി വയറകളണ് . കമയടറകെള തമില ബനികാന
HUB ഉേപായഗികന. െനറ് വരകിങ് സാധയമാകനതിന്
കമയീടറിനളില ഈഥരെനറ് കാരഡകള േവണം
കമയടറകെള
പരസരം
ബനിപികന
സാങതികവിദയയാണ് െനറ് വരകിങ് .െനറ് വരകിങ്
അനബനഉപകരണങള
പങെവകാന
ഉപേയാഗികന.െനറ് വരകിലെട േഡറ (വിവരം) ൈകമാറം
സാധയമാകന.ഇനരെനറ്
സൗകരയം
പലകമയടറിലം
കിടാന െനറ് വരകിങ് സഹായികന.
IP വിലാസം സിരമായി െസറ് െചയാന െനറ് വരക്
േമാണിറര അപ് െലറില Edit Connections കിക് െചയക.
Wired എന ടാബില conenctions െസലകാകി Edit
കിക് െചയക.IVp4 settings എന ടാബില method ന
േനെര manual എടത് Add െചയക.Address – Netmask
– gateway – DSN server എനിവ നലകി apply നലകക
IP വിലാസവമായി ബനെപട് താെഴ െകാടതിരികനവ
ശരിയാണ്. IP എനാല internet protocol എനാണ് .
നിലവില IP4, IP6
എനിവ ഉപേയാഗികന.
192.168.1.10 എനത് IP V4 ന് ഉദാഹരണമാണ് .
നമെട െനറ് വരകില ഉളെപടന മേറാര സിസതിെന
desktop കാണാനള കമീകരണതിെന വിവിധ ഘടങള .
System –preferences –remote desktop –allow other users
toview your desktop എന് കിക് െചയ് close െചയക
Places – internet – remote desktop viewer –connect
െചയക. Protocol VNC ആകക .Host ല IP വിലാസം
നലകക
IP വിലാസം കറിപ് തയാറാകക
െനറ് വരകിെല കമയടറകള പരസരം തിരിചറിയനത് IP
വിലാസം ഉപേയാഗിചാണ് . ഒേര IP വിലാസം ഒനിലധികം
കമവയടറകളക് ഉണാകരത് .IP വിലാസതിെല അവസാന
അകം സിസെത സചിപികന.DHCP ഉപേയാഗിച്
കമയടറിന് സവയം IP വിലാസം രപീകരികാം

Hardware
39. sudo lshw -html > hardwareprofile.html എന കമന്
െടരമിനലില ഉപേയാഗിചാല സിസതിെല hardware
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െനകറിചള വിവരങള HTML ല കിടം .Mosilla യെട
ഫയല open െചയ് കാണാം
hard disk െന ചിതം േനാകി അത് തിരിചറിയാന
പരിശീലികണം. തനിരികനവയി്്ല നിനം അത്
തിരിചറിയണം
ൈമേകാ േപാസസറ
പവരതികന സാധാരണ
േവാളേടജ് 1.3 V DC -1.5 V Dc എനതാണ്
ഓേരാ ഓപേററിങ് സിസവം അതിന് േയാജിച രീതിയില
hard disk െന േഫാരമാറ് െചയിരികനതാണ് filesystem
എനപറയനത്
TRS പഗ് ( Tip Rig Sleeve) ഉപേയാഗികന ഒര
ഉപകരണം ഒര ഉപകരണം സീകറാണ് . കാണിചതനത്
ഓരകക
െനറവരക് ഇെനരേഫസ് കാഡിെന ചിതം പസകം േനാകി
തിരിചറിയക
PS2 കണകര mouse , Keyboard എനിവയില
ഉേപായഗികന
.പസകതിെല
ചിതം
േനാകി
തിരിചറിയക . ലാബില കാണിചതനത് ഓരകക
Linux Opereating system തിെല swape െന ആവശയം
വിവരങള താലാലികമായി സകികാന േവണിയാണ്
ആദയകാലത് മൗസ് കമയടറമായി ബനിചിരനത്
സീരിയല കണകര ഉപേയാഗിചാണ് . അതിെന ചിതം
പാഠപസകം േനാകി തിരിചറിയക
SMPS ല പലനിറതിലള വയറകല േചരത ഒര വലിയ
പിനണ് അത് മദരേബാഡമായി ഘടിപികന
VGA േകബിള / VGA േപാരട് ഉറപികാവന ഒര
ഉപകരണമാമ് േപാജക്ര
സിസം ബട് െചയേമാള നടകന പവരതനം ഹാഡ്
ഡിസിെല േപാഗാമകെള റാമിേലയ് മാറനതാണ്
കമയടറിേലയ്
വിവരങെള
സിരമായി
സംഭരികനതിനള സലമാണ് ഹാഡ് ഡിസ്
ഹാഡ് ഡിസില െമമറി ഉറപികനതിനള സലമാണ്
േസാടകള
VGA എനതിെന പരണരപം Visual Graphic Array
എനതാണ്
പാഠപസകതിെല ചിതം േനാകി വയരെലസ് െനറവരക്
കാഡ് തിരിചറിയക
െപനൈഡവില പാരടീഷയന ഉമടാകാന ഉപേയാഗികന
േപാഗാമാണ് Disk Utility . System administration Disk
Utility എന കമതില തറകന
ബടിങ് സാധയമാകന േപാഗാമാണ് Bios
േമാണിററില നിനം സിസതിേലക് കണക് െ്ചയനത്
VGA േപാരടാണ് . അതിെന ചിതം പസകം േനാകി
മനസിലാകക
ഡസ് േടാപ് പാനലിെല മകളിെലയം താെഴയം കാണന
ആേരാ കളാണ് Network Monitor applet .ഇത് േവാകി
തിരിചറിയക
IDA , SATA എനിവ
Heard Disk മായി
ബനെപടവയാണ്
സിസം ഇനേഫാ തറകനത് APPLICATION –SYSTEM
TOOLS -sysinfo എന കമതിലാണ് , hardware
ഉപകരണങെള കറിച് അരിയാനാണ് സിസ് ഇനേഫാ
ഉപേയാഗികനത്
സിസം യണിറില കീേബാഡ് ഉറപികന സലം േപാരട്
ആണ് .

62. ഉബണ ഇനസാള െചയനതിനിടയില ഒര ഘടതില
വിവിധ രാജയങെള കാകണികന ഭപടം വരം . ഇതില
നാം ഇനഡയയിെല കലകട ഭാഗത് കിക് െചയം . ഇത്
സമയേമഖല െതരഞടകാനാണ്
63. ഇനപട് , ഔട് പട് ഉപകരണങള സംഭരണ
ഉപകരണങള എനിവ സിസവമായി ബനികനത്
േപാരടകള വഴിയാണ്
64. റാം പവരതികനതിന് ൈവദയതി ആവശയമാണ്. ഹാഡ്
ഡിസില നിനം േപാസസറിേലയ് വിവരങള േവഗതില
എടകാന രാം ഉപേയാഗികന. റാമിെല ഏതവിവരങളം
േവഗതില െ്ടകാം . റാം താലാലിക െമമറിയാണ്
65. േകാക് േററ് അളകന യണിറാണ് െഹഡസ്
66. കമയടറിന്
ൈവദയതി
െകാടകേമാള
ആദയമായി
പവരതികന സംവിധാനം Bios ആണ് .
67. ഇനഡയന
ഭാഷകള
ൈടപ്
െചയനതിനള
സംവിധാനമാണ് . inscript key board
68. സിസ് ഇനേഫാ പവരതിപിചേപാള model name :
Pentium Duel Core എന കണ . ഇത് േപാസസറമായി
ബനെപട വിവരമാണ്
69. Bios ( Basic input output system) െനകറിച് ഒര കറിപ്
.POST അഥവാ power on self test നടതനത് Bioേ്
വഴിയാണ് . ബടിങ് പകീയ നടകനത് BIOS വഴിയാണ്
.ബട് െചേയണ
ഓപേററിങ് സിസം നിരേദശങല
അനസരികനത് BIOS വഴിയാണ് .മൗസ് കീേബാഡ്
എനിവ പവരതികനതിനള നിരേദശം നലകനത്
BIOS വഴിയാണ്
70. SMPS െനകറിച് കറിപ് : SMPS കമയടറിെന പവര
ഹൗസാണ് .SMPS ല നിനം DC പറതവരന.SMPS ല
നിനം പലതരം േകാബിളകള പറതവരവന. ലാപ്
േടാപില SMPS സംവിധാനം ഇല പകരം rechargeable
ബാററിയാണ്
71. കറിപ്: മദരേബാഡ് : ഇലേകാണിക് ഉപകരണങളെട
പധാന ആനരക ഘടകങെള തമില ബനിപികന
വയതയസ സരകയടകള അടങിയ IC
േബാഡാണ്
മദരേബാഡ് .മദരേബാഡിെന പധാന ഭാഗമാണ് േപാസസര
മദരേബാഡില ഇനരെനറ് േകാബില ഉറപികനത്
എതരെനറ് േപാരടിലാണ് . മദരേബാഡില നിരബനമായം
harddisk ,സീേമാസ് ബാററി , smps , േപാസസര എനിവ
നിരബനമായം േവണം .
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അനിേമഷന
72. അനിേമഷന സാേങതികവിദയയെട ഉപജാതാവ് േതാമസ്
ആലവ എഡിസനാണ് . ഒര ചിതം കണകഴിഞാലം
കറചസമയം അതിെന പതിബിംബം നമെട കണില
നിലനിലകം . ഈ പതിഭാസമാണ് വീകണസിരത.
വീകണസിരതയാണ്
അനിേമഷന
വിദയയെട
ശാസീയമായ അടിതറ.Tupi-2D magic , Ktoon , Pencil
എനിവ പസിദമായ അനിേമഷന േസാഫ് െവയറകളാണ് .
Blender എന ഒര അനിേമഷന േസാഫ് െവയര ഉണ് . ഇത്
3D അനിേമഷന േസാഫ് െവയര ആണ് . Big Buck Bunny
എന കാരടണ സിനിമ Blender ലാണ് നിരമിചത്
73. ജിംബിലം
,ഇങ്േസപിലം
മറം
വരച
ചിതങള
അനിേമഷന േസാഫ് െവയറായ Tupi 2D Magic േലയ്
പകരതാന കഴിയം .Tupi യില ആവശയമായ ചിതങള
inkscape
ല
വരകാവനതാണ്
. അത്
Tupi
കയാവനവാസിേലയ് മാറാം
ജിംബില നിരമിച ഫയല Tupi യില േചരകനത് insert
–Bitmap എന കമതിലാണ് .ഇതേപാെല png
േഫാരമാറിലള ഒര ചിതം റ പി യില േചരകനതം insert
–Bitmap എന കമതിലാണ് . jpg േഫാരമാറിലള ചിതം
േചരകനതം insert-- Bitmap എന കമതിലാണ് .
ഇതേപാെല Tupi യില ഒര ഫയലിെന വീഡിേയാ ആകി
മാറാന file –Export project എന കമതില
പവരതിപികണം .Tupi യെട തനത് േഫാരമാറ് .tup
എനാണ് . ഉദാഹരണം life.tup
Tupi യില നിരമിച
ചിതെത വീഡിേയാ പയറകളില പവരതിപികാന .avi
എന എകസനഷേനാെട േസവ് െചയണം . Svg
േഫാരമാറിലള ചിതങെള tupi യില േചരകാന insert –
svg file എന കമതില പവരതിപികണം
74. Tupi േസാഫ് െവയര തറനവരേമാഴള േലാേഗാ േനാകി
മനസിലാകക Tupi 2D
Magic േസാഫ് െവയര
അനിേമഷന നിരമിതികാണ് ഉപേയാഗികനത് .
75. അനിേമഷന
നിരമികേമാള
േസാഫ്
െവയറില
FPS കമീകരിേകണതണ് .FPS എനാല frames per
second എനാണ് അരതമാകനത് . അതായത് ഒര
െസകനില പവരതികന െഫയിമകളെട എണമാണ്
FPS.Tupi യില ഒര കടി 80 െഫയിമകളിലാകി ഒര
അനിേമഷന ചിതം തയാറാകി എന കരതക.FPS 16
ആകിയാല 5 െസകന് േനരം ചിതം കാണാന സാധികം .
FPS 20 ആകിയാല 4 െസകന് േനരം ചിതം കാണാന
കഴിയം
76. അനിേമഷന ചിതങള നിരമികനതിന് മെനാരകം
ആവശയമാണ് . ഇതിനായി ഓേരാ േഷാടകളെടയം േസാറി
േബാഡ് തയാറാകണം .
77. നാം വരച ചിതം ചലികണേമാങില അത് frame mode
ലാണ് കമീകരിേകണത് .ഒര േറാഡിെനയം യാചകെനയം
ചിതം ഉപേയാഗിച്
ഒര അനിേമഷന ചിതം
ഉണാകണെമങില േറാഡിെന സിരമായി നിറതി
യാചകെന േറാഡിലെട ചലിപികണം . ഇതിനായി േറാഡ്
background
േമാഡിലം
യാചകെന
െഫയിം

78.

79.

80.

81.
82.

83.
84.
85.

86.

87.

88.

േമാഡിലമാകണം
റപിയില വരച അനിേമഷന ചിതം േപെചയനത് താെഴ
പറയം വിധമാണ് .Player എന െമനവില കിക് െചയ്
പതയകമാകന ജാലകതില Play കിക് െചയക
െപനസില ടള ഉപേയാഗിച് Tupi േസാഫ് െവയറില
ചിതങള
വരകേമാള
െപനസിലിെന
വലപം
കമീകരിേകണതണ് . ഇതിനായി Pen Properties
എടകണം
Onion Skin എന ഒര സേങതമണ് Tupi യില .Tupi 2D
magic ല ഒര അനിേമഷന സിനിമ നിരമികേമാള
മനിലം
പിനിലം
ഉള
െഫയിമകള
കാണാന
സഹായികന സേങതമാണ്
Onion Skin.മനിലം
പിനിലം ഉള എത െഫയിമകള സീനില കാണണെമന്
കമീകരികാനള ടള ഉണായിരികം .െതാട മനിെല
െഫയിമില എനമാറം വരതണെമന ധാരണ ലഭികാന
ഒനിയന സിന ഉപേയാഗികന.
Tupi യില രണതരം കയാനവാസകളണ് .അവ frame
mode , background mode എനിവയാണ് .
ഒര നിശബ സിനിമ നിരമികനതിന് പധാനമായം രമട്
േസാഫ് െവയറകള ആവശയമാണ് . Tupi , Open shot
Video Editor എനിവ ഇതിനായി ഉപേയാഗികാം
Tupi 2D magic ഒര അനിേമഷന േസാഫ് െവയറാണ് .Tupi
കയാനവാസിെന വലപം 520 × 380 pixel ആണ് .
Tupi , Openshot Video Editor , audacity എന
ഉപേയാഗിച് ഒര അനിേമഷന ചലചിതം നിരമികാം
കറിപ്:േസാറി േബാഡ്
നനായി തയാറാകെപട േസാറി േബാഡ്
അനിേമഷന നിരമാണം വളെര
എളപമാകം ഓേരാ
െഫയിമിലം
എെനലാം
കാരയങളാണ്
ഉളെപടേതണെതന്
േസാറി
േബാഡ്
േനാകി
മനസിലാകാം
.കഥയെട
പശാതലം
ചിതങള
ശബവിനയാസം
ഇവെയലാം
േസാറിേബാഡില
ഉളെപടതണം
കറിപ് : Tupi 2D Magic
Tupi 2D Magic ഒര അനിേമഷന േസാഫ് െവയറാണ്
.വരച ചിതങളക് ചലനം നലകാം . ഇതില ആനിേമഷന
ചിതങള തയാറാകി വീഡിേയാ ഫയലാകി മാറാം .
കറിപ് : അനിേമഷന ചിതങള
ലിനകിെല പധാന അനിേമഷന േസാഫ് െവയറകളാണ്
Tupi , Ktoon , Synfigstudio, Pencil മതലായവ .
വീകണസിരത
എന
പതിഭാസെത
അടിസാനമാകിയാണ്
കാരടണ
പവരതികനത്
.േതാമസ് ആലവ എഡിസനാണ് കാരടണ സാേങതിക
വിദയയെട ഉപജാതാവ് .ചലികന എന മിഥയാേബാധം
ജനിപികാന
ദവിമാന
ചിതങളെടയം
തിമാന
ചിതങളെടയം തടരചയായതം േവഗതിലളതമായ ചലനം
സാധയമാകന.
Onion Skinning
അനിേമഷന വിദയയിെല ഒര സേങതമാണ് Onion
Skinning.കയാനവാസില ഒനില കടതല െഫയിമകെള
ഒനിച് കാണികന.ഓേരാ െഫയിമിലം എതമാതം മാറം
വരതണം
എന
ധാരണ
ഉണാകന.േബാകിെല
നമറകളില മാറം വരതി കാേണണ െപയിമകളെട
എണം കമീകരികാം .
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െവബ് േപജകളെട നിരമിതി
89. Text editor (gedit)ല html േപാഗാം എഴതിയം കേമാസര
ഉപേയാഗിചം െവബ് േപജകള നിരമികാം .
90. മനവിന് അവന നിരമിച െവബേപജിേലയ് Dance.fly
എന ചലചിതം േചരകണം . ഇതിനായി <embed
src=”Dance.fly”>എനാണ് േചരേകണത്
91.
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