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സമയോമഖല അറിയാന
ഉപോയാഗികന ോസാഫ് െെയര:

സണോോാക് (Sun clock)

1.സണോോാക് (Sun clock) തറകനതിന്

Application --> Education -->Sunclock

തറനെരന െെറിയജാലോം െലതാകോ.(Maximize window button ഉപോയാഗിച്)

ഇത് മാപ് ജാലോമാണ്.

ജാലോതില മൗസ്  ോിക െെയയോോാള ടള ോോാോ് ദശയമാകം. മൗസ് ോപായിനര ടളോോാകിെല 

അകരങളില  െോാണെരോോാള  അത് ഏത് ഉപോയാഗതിനളതാെണന മനസിലാകാം.

ടളോോാകിെല അകരങളില ോിക െെോോാ ോീോോാരഡ് ഉപോയാഗിോചാ സണോോാക് ോെരതിപികാം.

ആശരയെിഹം ഉപോയാഗിച്  (Shift+1 ) മാപ് ജാലോം ോോാക് ജാലോമാകോ.

BUTTONS

H --> സഹായം

F --> F ല ോികെെോോാ,  Scroll Button അമരതിോയാ തറനെരന ജാലോതില ദശയമാകന vmf ല 

ോികെെയയോോാള ോതയകെപടന 

1. Countries -രാജയങള ോാണനതിന് ോികെെയയോ

2. Landwater-ോരയം ോടലം ോെരതിരിച് ോാണനതിന് ോികെെയയോ

3. Timezones  – ഒോര സമയോമഖലോള അറിയനതിന് ോികെെയയോ

എനിങെന ഉപോയാഗികാം.

(കറിപ്: vmf  ോതയകെപടിെെങില ആ ജാലോതിെല share എന ടാോില ോികെെയയോ.

Escape tab ഉപോയാഗിച് ജാലോം അടയാം )

ോോാക ജാലോതിെന താെെ ലീഗല സമയം ( ഇനഡയയില IST ), GMT (ഗീനെിച് മീന ൈടം - 

അനരോേശീയസമയം) എനിെയാണ് ോേരശിപികെപടോ. (HCL ലാപ് ോടാപോളില പാനല 

Autohide െെയോയണിെരം.അെെങില െലതനിനം ആറാമെത ഓപഷന  ( >  Adjust window 

width to sceen size.) ഉപോയാഗികാം.

Z --> ZOOM



െലതമൗസ് ോടണ അമരതിോയാ z ല ോിക െെോോാ Zoom (െലിപം കമീോരികനതിന്)ജാലോം 

തറകാം.

Synchro + ആയി മാറിയതിനോശഷം സം ജാലോതിെല +, -  (താെെ) ഉപോയാഗിച് െലിപം കമീോരികാം. 

സം ജാലോതിെല നീലനിറതില ോാണന െതരം ോനാകി  ഭപടതിെന ഏതഭാഗമാണ് ഇോപാള 

െലതായികാണികനത് എന് മനസിലാകാം.െതരം ഡാഗ് െെോ് നമക് ഭപടതിെല 

െലതായികാോണണ ഭാഗോതക് െോാണെന് ആ ഭാഗം െലതാകാം.എോപാെെങിലം 

പരെസിതിയാകൊന സം ജാലോതിെല 1 ല (താെെ , െലത നിനം എടാമെത ോടണ ) ോിക 

െെോാല മതി. 

W --> WINDOW

കടതല ജാലോങള തറകൊന ( കറിപ് : കടതല ജാലോങള തറനിടനത് റാം (RAM) കടതല 

ഉപോയാഗികനതിനം സിസം ോെരതനം മനീഭെികൊനം ഇടയാകെമന് മറകാതിരികോ. ജാലോങള 

തറകെപടനത് അറിയാന താെെയള പാനലില Window List add െെയയോ. rt. click in the panel-> 

Add to Panel->select Window List->Add)

N -->രാതി കമീോരണം

ഓോരാ ോാെശയവം അമരതിയാല രാതി ോനരത െരം

! -->(ആശരയെിഹം)ോോാക് ജാലോം

T -->അകാംശോരഖോള (Latitude)

P -->ഒര ോാെശയം

100 ഇടെിട് അകാംശോരഖോള (Latitude/Parallels )

P -->രണ് ോാെശയം

100 ഇടെിട് അകാംശോരഖോള (ഡിഗി കടി ോാണികം)

M-->ഒര ോാെശയം

ോരഖാംശോരഖോള (Longitude/Meridians)

M -->രണ് ോാെശയം

150 ഇടെിട് ോരഖാംശോരഖോള (Longitude താെെ ോാണികം)

തയയാറാകിയത്: എന.ശീകമാര, മാസര െെയിനര ോോാരഡിോനറര, ഐ.ടി.@സള ോോാജക്, 
പതനംതിട.



M-->മന ോാെശയം

150 ഇടെിട് ോരഖാംശോരഖോള(മോളില ോാണികം)

Y-->ഒര ോാെശയം

സരയെനനാരെട സാനം

Y-->രണ്  ോാെശയം

സരയെനനാരെട സാനം (അകാംശവം ോരഖാംശവം ോാണികം)

U-->ഒര ോാെശയം

നഗരങളെട സാനം         

U-->രണ്  ോാെശയം  

നഗരങളെട ോപര്

U-->മന ോാെശയം

അകാംശവം ോരഖാംശവം

നഗരങളില ോിക് െെോാല

നഗരം, സമയോമഖല,അകാംശം ോരഖാംശം

G-->(Progressive Value)ഓോരാ ോാെശയവം G അമരതോോാള 

സമയകമീോരണം - 1 minute, 1 hr, 1 day, 7 days, 30 days എന കമതില നടകം.

A-->(Advance)Progressive Value അനസരിച് മോനാട്  

B-->(Backward)Progressive Value അനസരിച് പിോനാട്

[ഉോ: ഇനെത തീയതി 28.06.2010 ല നിനം 2010 െസപറോര 23 ആയി കമീോരികനതിന്

G യില ോിക െെോ് Progressive Value 30 days ആയി കമീോരികോ.

ജണിലനിനം െസപറോര ആകനതിന്  A യില മന ോാെശയം ോിക െെോ്  െസപറോര 28 ആകോ.

(താെെ പാനലില ദശയമാകം).െീണം G യില ോിക െെോ്  Progressive Value 1 day ആയി കമീോരികോ.

B യില ോിക െെോ് (അഞ ോാെശയം) െസപറോര 27, െസപറോര 26,െസപറോര 25,െസപറോര 

24,െസപറോര 23 എന് മാറോ.െീണം G യില ോിക െെോ്  Progressive Value 1 hr ആയി കമീോരികോ.

A യിോലാ B യിോലാ ോികെെോ്  ഉെിതമായ സമയം െതരഞടകാം.]

തയയാറാകിയത്: എന.ശീകമാര, മാസര െെയിനര ോോാരഡിോനറര, ഐ.ടി.@സള ോോാജക്, പതനംതിട.



O-->അനിോമഷന ജാലോം

G യില ോിക െെോ്  Progressive Value 1 minute  ആയി കമീോരികോ.

-->അനിോമഷന ജാലോതിെല ' (single quote)ോടണ അമരതി അനിോമഷന ോെരതിപികാം.

കറിപ്:- ോീോോാരഡ് ഉപോയാഗിചാല െളെര എളപമാണ്.

പോക ോീോോാരഡ് USA ആയിരികണം.

ഉബണെില പാനലില ഉള USA യില ൈററ് ോിക െെോ്  Keyboard preference എടത് Layout options 

എന ടാോ് െതരെഞടകോ.Key Pad Layout selection എനതിന് ഇടതെശതള തിോോാണതില 

ോിക െെോ്  തറനെരന ലിസില നിനം ഉെിതമായെ െതരഞടകാം.(ഉോ: Alt + Space 

െതരെഞടകോ. ൈടപ് െെയയന അെസരതില ോീോോാരഡ് ോലഔട് മാറനതിന് Alt+Space 

അമരതിയാല മലയാളം - ഇംഗീഷ്  ോീോോാരഡ് മാറം സാധയമാകം.Linux 3.2 ല ഇത സാധയമാകന 

ഡിഫാളട് ോീ Spacebar ന് ഇരെശവമള Alt ോീോള ഒരമിച് അമരതനതാണോൊ.)

തയയാറാകിയത്: എന.ശീകമാര, മാസര െെയിനര ോോാരഡിോനറര, പതനംതിട.

 


