
WiFi സംവിധാനമള Laptop ഉപോയാഗിച് ഇനരെനറ് share(Tupe-2 Modem 
ഇലാെത)െചയന വിധവം, Laptop കള തമില ഫയല Share െചയന വിധവം

  Type   2  modem  – ഉപോയാഗിച്  wireless  Internet  ഉപോയാഗികനതോപാെല 
തെന  Type  1 modem  – ഉം  wireless  സംവിധാനമള  laptop  ഉം ഉപോയാഗിച് മറ്  laptop 
കളിോലക്  Internet  share  െചയാം.  Training  center  കളില  wireless  Modem  ഇെലങിലം 
നമക്  ഈ സംവിധാനമപോയാഗിച്  Training  കള നടതാം.  Laptop  തമില ബനിപിച് 
(Modem,  cable  എനിവയിലാെത)ഫയലകള  ൈകമാറം  െചയനതിനം  ഈ  മാരഗം 
ഉപോയാഗികാം.

 Type   1  Modem  – തില  നിനം  Wire  ഉപോയാഗിച്  connect  െചയിരികന 
Laptop ല വരോതണ മാറങള

1. System  preferences  Network Connections  wireless→ → →



2. Add   wireless  → എന  ടാബില  ചിതതിോലതോപാെല  നലകക(ോപര് 
നിങളകിഷമളത് നലകാം) .



3. wireless Security എന ടാബില ചിതതിോലതോപാെല നലകക.



  4. IPv4 Settings എന ടാബില ചിതതിോലതോപാെല നലകക.



5. IPv6Settings എന ടാബില ചിതതിോലതോപാെല നലകക.

6. Apply ബടണ അമരതക. Administrator password നലകി Enter അമരതക.

7. മകളിലെത  Panel  ല  നിനം  Network  connection  എനതില  Right  click  െചയ് 



Enable networking, Enable wireless എനിവ ടിക് െചയക.
 

8. െനറ്വരക് കണകനില കിക് െചയ് create new wireless network എടകക. അതില 
connection ല new എനതില കിക് െചയാല നമള തയാറാകിയ പതിയ connection 
ലഭികം.  തടരന്  create  കിക്  െചയക  (sysytem  restart  െചയാല  വീണം  connect 
െചയാന ഇത് ആവരതികണം).

 െനറ്വരക് കണകന



  മറള Laptop കളില വരോതണ മാറം

 1.  സാധാരണ  wireless  connect  െചയന  രീതിയില  Netwok  icon  ല  കിക് 
െചയാല “Rajesh  ” എന connection തിരെഞടകക.

 

    ഇങെന  Laptop കെള  ഈ  Laptop  മായി  ബനിപിചാല  ഈ  laptop  ഒര 
Type-2  modem  ോപാെല  പവരതികം.  ഇതിലള  ഇനരെനറ്  മറ്  laptop  കളില 
ഉപോയാഗികകയം െചയാം.

   
            Laptop കള തമില ബനിപിച്  Data ൈകമാറം െചയനവിധം

1. ോനരെത തയാറാകിയതോപാെല ഒര connection തയാറാകക.

2. മറ് Laptop കെള ഈ connection ഉപോയാഗിച് ബനിപികക.

3. ഏത്  സിസതിെനയാോണാ  access  െചോയണത്  ആ  സിസറതിെന  Network 
ഐകണില  കിക്  െചയ്  connection  information  നില  നിനം  IP  Address 
കെണതക(10.42.43.1).



4. രണാമെത സിസതില  Places  Connect to Server  → എന് കിക് െചയക.  തടരന് 
ചിതതില കാണനതോപാെല മാറം വരതി connect കിക് െചയക.

5. അോപാള  ലഭികന  ജാലകതില  username,  password  എനിവ  നലകി  connect 
െചയക.



6. അോപാള ലഭികന ജാലകതില Login Anyway കിക് െചയക.

തടരന്  വരന ജാലകതില  Home   user   Desktop  → → എനിങെന ആവശയമായ 
ഫയല Copy െചയാവനതാണ്.
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