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ആമഖം

പതാം  കാസ  വെര  െപാതവിദയാഭയാസേമഖലയിലള  കടികളക്  ഐ .സി.ടി 
അടിസാനേബാധനരീതിയാണ്  സരകാര  വിഭാവനം  െചയനത് .  ഈ  ലകയം 
പരതിയാകനതിനള  പവരതനങളാണ്  ഐടി@സള   നടതിവരനത് .  ഐ.സി.ടി 
പഠനപവരതനങളക്   സളില  സാപിചിടള  കമയടറകളെട  പരിപാലനം   വളെര  
പധാനെപടതാണ്.   ഇതരം പവരതനങളക് സള ഐടി േകാരഡിേനറെറ സഹായികക 
എനതം  സള  ഐടി  കബ്  അംഗങളെട  ചമതലയാണ് .  നിങളെട  സള  ലാബിെല 
കമയടറകെള  വിശദമായി  പരിചയെപടക  എനതാണ്  ഇതെകാണ്  ലകയമിടനത് . 
കമയടറിനളില  എെനലാം  ഭാഗങളെണനം,  ഒര  കമയടര  പവരതനകമമാകാന  എനലാം 
ഉപകരണങള ആവശയമാണ്  എനം പരിചയെപേടണതണ്.  കമയടര ഹാരഡ്െവയറമായി  ബനെപട്  
അതയാവശയം അറിഞിരിേകണ കാരയങള, ഓപേററിംഗ് സിസം ഇനസേലഷന എനിവയം സാധാരണ 
അഭിമഖീകരികന പശങളെട പരിഹാരങളം  ഇവിെട ചരച െചയെപടനണ് .

SMPS (Switched Mode Power Supply) 

സിസം  യണിറ്  ഘടിപികനത്  ഏ.സി.യില  ആെണങിലം  ഇതിനളിെല  ഉപകരണങള 
പവരതിക  നത്  ഡി.സി.യിലാണ്.  AC െയ  DC  ആകി  മാറി  വിവിധ  ഭാഗങളക്  ആവശയമായ 
വയതയസ േവാളേടജിലള കറണ് ( +12, +5, +3 മതലായവ) ലഭയമാകന ഉപകരണമാണ് SMPS.

SMPS   ല നിനള പവര കണകറകള  

    

ഹാരഡ് െവയര െടയിനിംങ് െമാഡയള

20/24  പിന (   മദര ോബോരഡില
  കണക് െചയോന )

4  പിന ( IDE HDD,IDE 
DD/DVD   കണക് െചയോന )

(SATA  ഹോരഡ് ഡിസ്, 
CD/DVD   കണക് െചയോന

4  പിന ( IDE HDD,IDE 
DD/DVD   കണക് െചയോന )
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മദരേബാരഡ്

കമയടര  േപാലള  സങീരണങളായ  ഇലേകാണിക്  ഉപകരണങളെട  പധാന  ഘടകങെള  തമില 
ബനിപികന  വയതയസ  സരകയടകള  അടങിയ  ഒര  പിനഡ്  സരകയട്  േബാരഡാണ്  (P.C.B) 
മദരേബാരഡ്.  ഇതിെന  െമയിന  േബാഡ്  എനം  വിളികാറണ്.  മദര  േബാരഡിെന  പധാനഭാഗങള 
ചിതതില േരഖെപടതിയിരികന.

ഹാരഡ് െവയര െടയിനിംങ് െമാഡയള
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ൈമേകാെപാസസര (CPU)

കമയടറിെന മരമപധാന ഘടകമായ െസനടല െപാസസിങ് യണിറിെന (CPU)  സംേയാജിപിച് ഒര  
ഇനേഗറഡ് സരകയടില അടകം െചയിരികനതാണ് ൈമേകാെപാസസറകള.

വിവിധയിനം േപാസസറകള

RAM
 കമയടറകളില വിവരം അഥവാ ഡാറ േശഖരിച വയാനള ഒര ഉപാധിയാണ്  RAM  അഥവാ റാനഡം 
ആകസ് െമമറി (RAM- Random Access Memory) . ൈവദയതി വിേചദികെപടാല വിവരങള മാഞ 
േപാകന തരം വിവര േശഖരണ ഉപാധികെളയാണ് മികേപാഴം RAM എന് വിേശഷിപികനത്.
വിവിധ തരം റാമകള

             SDRAM    DDR1           DDR2 DDR3

ഹാരഡ്  ഡിസ്  -  കമയടറില വിവരങള സിരമായി സംഭരികാന ഉപേയാഗികന ഉപകരണമാണ് 
ഹാരഡ് ഡിസ് ൈഡവ് അഥവാ ഹാരഡ് ഡിസ്.  160GB, 250GB, 500GB  തടങി വിവിധ സംഭരണ 
േശഷിയില ഇത് ലഭയമാണ്.

കമയടറില  RAM  ൈപമറി  െമമറി  ആയം  ഹാരഡ്  ഡിസ്  െസകണറി  െമമറി  ആയമാണ് 
ഉപേയാഗികനത്.

ഹാരഡ് െവയര െടയിനിംങ് െമാഡയള
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സിേമാസ് ബാററി   (CMOS- Complementary Metal Oxide Semiconductor)   
 
മദരേബാരഡിെല ബേയാസ് ചിപിന് ആവശയമായ പവര നലകനത് 
സിേമാസ്  ബാററിയാണ്.  സിസം  തീയതി,സമയം,  ബേയാസ് 
െസറിംഗസ്  മതലായവ  നിലനിലകനത്  സിേമാസ്  ബാററി 
മലമാണ്.

ആഡ് ഓണ കാരഡകള  
സൗണ്കാരഡ്, ടി.വി ടയണര കാരഡ്, ഇേനണല േമാഡം, ഗാഫിക് കാരഡ്.

     ടി.വി ടയണര കാരഡ്        സൗണ്കാരഡ് ഇേനണല േമാഡം

             ഗാഫിക് കാരഡ്

േകബിളകള അഥവാ ബസ് 

ഹാരഡ്  ഡിസ്,സിഡി/ഡിവിഡി  മതലായവ  ഘടിപികാനപേയാഗികന   േഡറാ  േകബിളകളാണ് 
IDE/SATA േകബിളകള.

            IDE േകബിള. SATA േകബിള
Note:-  IDE  ഡിൈവസകള  മദരേബാരഡമായി  ഘടിപികേമാള  ഒര  ഡിൈവസ്  മാസര  ആയം 
രണാമേതത്  േസവ്  ആയം  ഘടിപിേകണതാണ്.  ൈപമറി  മാസര,ൈപമറി  േസവ്,െസകനറി 
മാസര,െസകനറി േസവ് എനിങെന ഡിൈവസകെള ഘടിപികന

ഹാരഡ് െവയര െടയിനിംങ് െമാഡയള
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Front panel Connectors
സിസം യണിറിെല  Front  Panel  ലിെല  Power  Switch,Reset 
Switch,  HDD  Led,  Power  Led  എനിവ  മദരേബാരഡിെല 
Front Panel Connector Pin കളിലാണ് ഘടിപികനത്. Front 
panel ലിെല  USB,Audio എനിവ ഘടിപികാനള പിനകളം 
മദരേബാരഡില േരഖെപടതിയിടണ്. 
                                                                          

CD/DVD Drives.
CD/DVD Drive കള  ഘടിപികാനള SATA/IDE േപാരടകള മദരേബാരഡില ഉണ്.

               SATA Port                                                               IDE Port

Power Port
     

      മദരേബാരഡിന് പവര നലകാനള േപാരടാണ് പവരേപാരട്.20/24 പിനകളള പവര കണകറാണ് 
ഇതിനപേയാഗികനത്.ഇത കടാെത േപാസസറിന പവര നലകാനള  4  പിന കണകറം േപാസസര 
ഫാനിന പവര നലകാനള 3 പിന കണകറം മദരേബാരഡില ഉണ്.

കയാബിനറ്

മദരേബാരഡ്,  SMPS  ,ഹാരഡ്  ഡിസ്  ,CD/DVD  മതലായവ 
യഥാസലങളില ഘടിപികാന കയാബിനറ്  ഉപേയാഗികന.

വി  .  ജി  .  എ   (VGA)   േകബിള  

സിസം  യണിറിെന  േമാണിറര,െപാജകര  എനിവയമായി 
ഘടിപികവാന ഉപേയാഗികന േകബിളകളാണ് വി.ജി.എ 
(VGA) േകബിള.

ഹാരഡ് െവയര െടയിനിംങ് െമാഡയള

 മദരോബോരഡിെല
front panel connector
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 യ  .  പി  .  എസ്  (UPS-  Uninterrupted Power Supply)  

കമയടര  പവരതിച  െകാണിരികേമാള  ൈവദയതി  ബനം  വിേഛദികെപടാല  ഡാറ  നഷെപടാന 
ഇടയാവം. ഇത് പരിഹരികനതിനാണ് UPS ഉപേയാഗികനത്.
Online, Offline UPS-കള ഉണ്. ലാപ്േടാപകളല ഉപേയാഗികനത്  Online UPS ആണ്.

ഓഫ് ൈലന യ.പി.എസ്                                                            ഓണൈലന യ.പി.എസ്

ഇനപട് ഉപകരണങള

കീ േബാരഡ്

കമയടിംഗ്  േമഖലയില പധാനെപട ഇനപട്  ഉപകരണമായി  ഉപേയാഗികന    കീേബാരഡ് 
ഇലേകാണിക് സവിചകളെട സഹായതാലാണ് പവരതികനത്.   കീേബാരഡിെന സിസം യണിറമായി 
ഘടിപികനതിന് വിവിധ മാരഗങള ഉണ്.  
1. DIN / AT കണകര (ഇേപാള ഉപേയാഗതില ഇല) 
2. PS/2  കണകര
3. USB കണകര
4. Wireless കണകര

ഹാരഡ് െവയര െടയിനിംങ് െമാഡയള
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െപാജകന കീ േബാരഡകള

കീ േബാരഡകളെട േമഖലയിെല ഏറവം പതിയ കണപിടതമാണ് െപാജകന കീ േബാരഡകള. 
േലസര  രശികളപേയാഗിച്  കീേബാരഡിെന  ചിതം  പരന  പതലതില 
പതിപിച്  ആ  ചിതതില  വിരലകള  സരശികേമാള  തതലയമായ 
അകരങള  സീനില  െതളിയന.   ഇനഫാെറഡ്  രശികളേടേയാ 
കയാമറയേടേയാ സഹായതാലാണ് ഇത് പവരതികനത്.  

വിവിധ  തരം  കീ  േബാരഡകെള  സിസം  യണിറമായി  ബനിപികന  േപാരടകള  തിരിചറിയവാന 
കഴിയേമാ?  

  
  

പഴയ കീേബാരഡകള പതിയ കമയടറകളില എങിെന ഉപേയാഗികാം?  താെഴ കാണന വിധതിലള 
വിവിധ കണകറകള ലഭയമാണ്.  

.

    
  

                                                                          
 Single USB to 2 PS/2  USB to PS/2            

മൗസ്
സീനില  കാണന  ചിതങേളാ,  നിരേദശങേളാ  ഉപേയാഗെപടതി  കമയടറിെന  പവരതനം 

നിയനികനതിന്  സഹായികന  ഉപകരണം.  വീല  മൗസ്,  േലസര  മൗസ്,  വയരെലസ്  മൗസ് 
എനിങെന മൗസകളണ്. 

ഹാരഡ് െവയര െടയിനിംങ് െമാഡയള

1 2
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ൈമേകാേഫാണ

ശബതരംഗങെള  ൈവദയത  തരംഗങളാകി  മാറവാനപേയാഗികന  ഉപാധിയാണ് 
ൈമേകാേഫാണ.  ൈമക്  എന ചരകേപരിലം  ഇതറിയെപടന.   വിവിധതരം  ൈമേകാേഫാണകള 
ഇന്  ലഭയമാണ്.  സാധാരണയായി  ബാക്  പാനലിെല  പിങ്  നിറതിലള  േപാരടമായി  േവണം 
ൈമേകാേഫാണ ഘടിപിേകണത്.

സാനര
ചിതങെളേയാ  േഡാകയെമനകെളേയാ  ഡിജിറല 

രപതിേലക്  മാറനതിനപേയാഗികന  ഒര  ഇനപട് 
ഉപകരണമാണ് സാനര. 

ഔട്പട് ഉപകരണങള

കമയടറില  നിന്  നമക  വിവരങള  ലഭയമാകന  ഭാഗങളാണ്  ഔട്പട് 
ഉപകരണങള. താെഴ പറയനവയാണ് പധാനെപട ഔട്പട് ഉപകരണങള.

േമാണിറര                               പിനര
സീകര മളടി മീഡിയ െപാജകര

േമാണിറര
െടലിവിഷേനാട്  രപസാദശയമള  ഒര  ഉപകരണമാണ്  േമാണിറര.  ഇതിെന  VDU  (Visual 

Display Unit) എനം പറയാം. 
CRT   േമാണിറര     

Cathode Ray Tube Monitor എനാണ് ഇതിെന പരണ രപം. നല 
െതളിമയള  ഡിസ്േപയാണ്  ഇതിെന  സവിേശഷത .  കറഞ 
വിലയില  ലഭയമാെണങിലം    ഇവയ്  ൈവദയത  ഉപേഭാഗം 
കടതലാണ്. 
 

ഹാരഡ് െവയര െടയിനിംങ് െമാഡയള
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LCD   േമാണിറര   

Liquid Crystal Display Monitor  എനാണ് ഇതിെന പരണ 
രപം.  ലാപ്േടാപ്  കമയടറകളക  േവണിയാണ്  ഇവ  
തടകതില  ഉപേയാഗിചത്.  എനാല  ഇേപാള 
സാരവതികമായി ഉപേയാഗിച വരന.  ൈവദയത ഉപേയാഗം 
കറവാണ്. 

Touch Screen   േമാണിറര  

ഇതരം  േമാണിററില  സരശിച്  കമയടറിേലക്  നിരേദശങള 
െകാടകനതിന കഴിയം. 

LED   േമാണിറര  

LCD  േമാണിററിേനകാള  ഉയരന  റസലഷനം  വയകതയം  ഈ 
േമാണിററകള  പദാനം  െചയന.   Light  Emitting  Diode  എന് 
പരണരപം.

പിനര
കമയടറകളില  തയാറാകന  വിവരങള  പിന്  െചെയടകാന  ഉപേയാഗികന.  വിവിധതരം 

പിനറകളാണ് താെഴ െകാടതിരികനത്.

    Dot matrix Printer
അകരങെള  അേനകം  കതകളിലെട  പിന്  െചയ്  തരന 
ഉപകരണം.സകമായ  പിനകളാണ്  ഇതിനായി 
പിനറിലളത്.

             
   Ink jet Printer

വിവിധ  വരണതിലള  പിനകെളടകാന  ഉപേയാഗികന. 
ൈവദയത  ചാരജള  െചറ  കണങളെകാണ്  പിന്  െചയന 
കമയടര പിനറാണിത്.

    Laser Printer     

മികച  ഗണനിലവാരമള  കമയടര  പിനറാണിത്.  ഒര 
േലസര ഉറവിടതിെന സഹായേതാെടയാണിത് പവരതികനത്.

ഹാരഡ് െവയര െടയിനിംങ് െമാഡയള
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All in One Printer

പിനിംഗ്, സാനിംഗ്, േഫാേടാ േകാപികെളടകല,  ഫാക് 
സേനശമയയല  എനീ  പവരതനങള  ഒേര  ഉപകരണതിലെട 
െചയാന കഴിയം

മളടിമീഡിയ െപാജകര
  

അകരങള ,  ചിതങള ,വീഡിേയാകള എനിവ വയകതേയാെട 
വലതാകി പദരശിപികനതിന് ഉപേയാഗികന.

സംഭരണ ഉപകരണങള
ഫാഷ് ൈഡവകള

കമയടറില  ഉപേയാഗികന  േവരെപടതാവന 
വിവരേശഖരേണാപാധിയാണ് യ എസ് ബി ഫാഷ് ൈഡവ് . 
െപന   ൈഡവ്,  ഫാഷ്  െമമറി,  െമമറി  സിക്  എന 
േപരകളിെലലാം  ഇത്  അറിയെപടന.  256  GB  വെര 
വിവരങള േശഖരികാന കഴിയന ഫാഷ് ൈഡവകള വെര 
ഇന്  ലഭയമാണ്.   വലപകറവ്,  ഡാറാ  ൈകമാററതിനള 
േവഗത,  കടിയ  സംഭരണേശഷി  എനിവ  ഇവെയ  കടതല 
ജനപിയമാകി. ഉബണ തടങി മിക ഓപേററിങ് സിസങളം 
ഫാഷ് ൈഡവില നിന തെന ബട് െചയികാന സാധികം.

എക്േസണല ഹാരഡ് ഡിസകള 

യ.എസ്.ബി.  േപാരട  വഴി  സിസവമായി  ഘടിപികാവന 
മെറാര ഡിജിറല വിഭവസംഭരണ ഉപകരണമാണ് എക്േസണല  
ഹാരഡ്  ഡിസ്.  െപനൈഡവകെള  അേപകിച്  ഇവയെട 
സംഭരണേശഷി വളെര കടതലാണ്. പത് െടറാൈബറിന് മകളില 
സംഭരണേശഷിയള എക്േസണല ഹാരഡ് ഡിസകള വെര ഇന്  
ലഭയമാണ്.
െമമറി കാരഡകള   /   ഫാഷ് കാരഡകള  

ലാപ്േടാപകള ,  െമാൈബല  േഫാണകള,  ഡിജിറല 
കയാമറകള  തടങിയവയില  ഉപേയാഗികന  വളെര  െചറിയ 
ഡിജിറല  വിഭവസംഭരേണാപാധിയാണ്  െമമറി  കാരഡകള.  യ 
എസ്.ബി.  േപാരടില ഘടിപികാവന കാരഡ റീഡര വഴി ഇവെയ 
കമയടറമായി  ബനിപികാം.  മിക  ലാപേടാപകളിലം  പതയക 
SD കാരഡ് േസാടകള ലഭയമാണ്. 

ഹാരഡ് െവയര െടയിനിംങ് െമാഡയള
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േപാരടകള
സിസം  യണിറിന  െവളിയിലള  കമയടര  അനബന  ഉപകരണങെള  മദരേബാരഡമായി 

ബനിപികന  കണകറകെള  േപാരടകള  എന  പറയന.  ആകതി,  ഉപേയാഗം,  ഘടിപികാവന 
ഉപകരണം,  േഡറാ  ടാനസര  േററ്  തടങിയ  ഘടകങളെട  അടിസാനതില   േപാരടകള  പല 
വിധതിലണ്.   

PS/2   േപാരട്  

കീേബാരഡ്,  മൗസ്  എനിവ  ഘടിപികനതിനള  6  പിന 
കണകറകളാണിവ.  സാധാരണയായി                കീേബാരഡ് കണകറിന് 
പരപിള നിറവം മൗസ് കണകറിന് പച നിറവമാണ് ഉണായിരികക. ഇവ രണം 
ഏതാണ് ഒേര കമയണിേകഷന േപാേടാേകാള അനസരികനവയാെണങിലം 
വയതയസ  കമാനകള  ഉപേയാഗെപടതനതിനാല  ഒര  സിസതിെല 
കീേബാരഡ്, മൗസ് കണകറകള പരസരം മാറി ഉപേയാഗികവാന കഴിയില.

സീരിയല േപാരട്

േസാകറില നിനം പിനകള  െവളിയിേലക് തളി നിലകന 
നിലയില കാണെപടന. േകാം േപാരട് അഥവാ കമയണിേകഷന േപാരട് 
എനം ഇത് അറിയെപടന.  സീരിയല മൗസ്,  സീരിയല േമാഡം എനീ 
ഉപകരണങളാണ്  ഈ  േപാരടിലെട  ഘടിപികനത്.  ആധനിക 
കമയടറകളില  സീരിയല േപാരടകള ഒഴിവാകെപടകേയാ  ഉപേയാഗം 
വളെര കറഞിരികകേയാ െചയന.

പാരലല േപാരട്    (Parallel port)  

മറ് േപാരടകേളകാള താരതേമയാന നീളം കടതലള  25 
പിന  കണകറാണ്  പാരലല  േപാരട്.  േഡാട്മാടിക്  പിനര 
കണക് െചയനത് ഇതിലാണ്. 

വി ജി എ േപാരട്   (VGA Port)  

വീഡിേയാ  ഗാഫിക്  അേറ  എനാണ്  ഇതിെന 
പരണരപം.  േമാണിറര,  മളടീ  മീഡിയ  െപാജകര   തടങിയ 
ഡിസ്  േപ  യണിറമായി  കമയടറിെന  ബനിപികനതിനാണ് 
ഇത് ഉപേയാഗികനത്.
യ എസ് ബി േപാരട്   ( USB)  

യണിേവഴല  സീരിയല  ബസ്  എനാണ്  ഇതിെന  പരണ  രപം.  മറ് 
േപാരടകെള അേപകിച്  വരദിച േഡറാ വിനിമയ നിരകം ഒേര േപാരടിലെട 
വിവിധ ഉപകരണങെള ഘടിപികാെമനതം യ എസ് ബി േപാരടിെന പധാന 
സവിേശഷതകളാണ്.  അതിനാല  ആധനിക  കമയടറകളില  രേണാ 
അതിലധികേമാ യ എസ് ബി േപാരടകള കാണാം.

ഹാരഡ് െവയര െടയിനിംങ് െമാഡയള
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ഓഡിേയാ േപാരട്

ൈമേകാേഫാണ,  സീകര,  ഓഡിേയാൈലന  ഇന  എനിവ 
ഘടിപികനതിന്  ഉപേയാഗികന.ഫണ്  പാനലിേലാ  ബാക്  പാനലിേലാ 
ഇവ രണിലമാേയാ ഇത് കാണാം.  പിങ് നിറതിലളത് ൈമേകാേഫാണിനം 
പച  നിറതിലളത്  സീകറിനം  നീല  നിറതിലളത്  ഓഡിേയാ 
ഇനിനമാണ് ഉപേയാഗികനത്.

െനറ് വരക് േപാരട്

സിസെത  െനറ്  വരകില 
ഉളെപടതനതിനേവണിയാണ്  െനറ്വരക്  േപാരട്  
ഉപേയാഗികനത്.  െനറ്  വരക്  േകബിളിെന  RJ45 
കണകര ഈ േപാരടിലാണ ഘടിപിേകണത്.

ഹാരഡ്െവയര വിവരങള േശഖരികക
നമെട  വീടിെല/സളിെല  കമയടറിെന  സിസം  യണിറിനകതള ഹാരഡ്െവയര  

ഉപകരണങളായ Hard disk, RAM, Processor തടങിയവയെട നിരമാതാവ്, അവയെട സംഭരണേശഷി, 
പവരതനേശഷി തടങിയവ എങെന നമക് മനസിലാകാം. ഇതിന് സവീകരികാവന ചില മാരഗങള 
ചവെട നലകന.

• System  Profile  and  Benchmark  എന  േപാഗാം  പവരതിപിച്  കമയടറിെന  കറിചള 
വിവരങള േശഖരികാം. (Application -> System Tools -> System Profile and Benchmark) 
System  Profile  and  Benchmark  എന  േപാഗാം  പവരതിപികേമാള  തറന  വരന 
ജാലകതില നിനം Generate Report കിക് െചയക.

ഹാരഡ് െവയര െടയിനിംങ് െമാഡയള
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തടരന് Generate കിക് െചയ് save െചയക. അേപാള കമയടറിെന സംബനിച വിവരങള ഒര 
െവബ് േപജ് രപതില (hardinfo_report.html)ലഭയമാകന.

• System -> Administraion -> Disk Utilities  എന േപാഗാം പവരതിപിച് കമയടര ഹാരഡ് 
ഡിസിെനകറിചള വിവരങള േശഖരികക

 
  

തറന വരന വിേനായില നിനം  xxxGB Hard Disk  കിക് െചയക.  ഹാരഡ് ഡിസിെന സംബനിച 
എലാ വിവരങളം താെഴ നലകിയിരികം വിധം ലഭയമാകം

ഹാരഡ് െവയര െടയിനിംങ് െമാഡയള
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• െടരമിനല  കമാനഡകള  വഴിയം  കമയടറിെന  സംബനിച  വിവരങള  കെണതാന  കഴിയം. 
Terminal ( Application ->  Accessories -> Terminal) തറന് താെഴ പറയന കമാനകള ൈടപ് 
െചയ് Enter അമരതേമാള  Home ല info.html എന ഫയല രപെപടം.

    sudo lshw -html > info.html      

മകളില നിരേദശിച മാരഗങളില ഏെതങിലം ഒന് ഉപേയാഗിച് നിങളെട കമയടറിെല താെഴ 
പറയന ഉപകരണങളെട വിവരങള കെണതി പടിക പരതിയാകക.

ഘടകങള വിവരങള

RAM 

Hard disk

Processor

Operating system used

Mother board

Hardware   സംബനിച ചില  തകരാറകള  

• സിസം, േമാണിററര എനിവ ഓണ ആകനില.
• േമാണിറര ഓണ ആകന എനാല Display  വരനില.
• സിസം  ഓണ ആകന എനാല  Display വരനില.    

ഇതരതിലള  ചില  പശനങള  നാം  പലേപാഴം  കാണനവയാണ്.  നാം 
അഭിമഖീകരികന ഹാരഡ്െവയര തകരാറകളില നെലാര ശതമാനവം അവയെട േകബിളകള ശരിയായി  
പവരതികാതതെകാണ്  ഉണാകനവയാണ്.  ഇതരം  ലഘവായ  പശനങള  വളെരെയളപതില 
കെണതനതിനം പരിഹരികനതിനമള ഏതാനം മാരഗങള ചവെട േചരതിരികന. 

• System,  Monitor  എനിവയിേലകള  പവര  േകബിളകള  പരിേശാധികക.  സിസതിെനയം 
േമാണിററിെനയം േകബിളകള പരസരം മാറി പവരതിപിച് ഏത് േകബിളിനാണ് തകരാര എന് 
കെണതാം.

ഹാരഡ് െവയര െടയിനിംങ് െമാഡയള
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• System,  Monitor  എനിവയെട  Power  Switch   കതയമായി  പവരതികനേണാ   എന് 
പരിേശാധികക. (സവിച് അമരനിരികനില എന് ഉറപാേകണതാണ്)

• SMPS പവരതികനേണാ എന് പരിേശാധികക. 

SMPS  െന ഫാന കറങനില എങില ഒര െചറിയ വയര ഉപേയാഗിച്  SMPS  െന പച കറപ് 
എനീ നിറങളളള പിനകെള Short  െചയ് Fan കറങനേണാ എന്  പരിേശാധികക. 

 ഫാന  കറങന  എങില  SMPS  പവരതന  കമമാെണന്  അനമാനികാം  (എനാല  വിവിധ 
പിനകളിെല  voltage   നിശിത അളവില ആെണന്   കടി   പരിേശാധിേകണതാണ്.  പിനകളിെല 
Voltage  കതയമാെണങില  മദര േബാരഡ്, Ram, Hard disc എനിവ കടി പരിേശാധിേകണതണ്.)

ഹാരഡ് െവയര െടയിനിംങ് െമാഡയള
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• േമാണിറററിേലകള  VGA  േകബിള 
കണകന  പരിേശാധികക.

Monitor  Cable  സിസതില  നിനം   Disconnect  െചയാല  No  Signal  എനാണ്  േമാണിററില 
കാണികനെതങില Monitor പവരതനകമമായിരികം.

CMOS തകരാറകള

സിസം ഓണാകേമാള ബടിംങ് പരതിയാകാെത താെഴകാണന സേനശങള കാണികന.

• Invalid configuration information - please run SETUP program
• CMOS checksum Error: Defaults loaded 
• Real time clock failure

സീേമാസ്  െസറിംഗസില മാറംവനിരികന.  ബാററി  തകരാറമലം സിസതിന്  ഈ മാറം  മന 
രീതിയിേലക്  വരതാന  കഴിയനില.  കടാെത  മദരേബാരഡിെന  താകരാറമലവം  ഇത്  സംഭവികാം. 
സീേമാസ് ബാററി മാറി ഈ പശം പരിഹരികാം. 

ഹാരഡ് െവയര െടയിനിംങ് െമാഡയള
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  RAM തകരാറകള

• സിസം ബട് െചയേമാള തടരചയായി ബീപ് ശബം പറെപടവികന. 
• കമയടര  പവരതിചെകാണിരികേമാേഴാ  OS  ഇനസാള  െചയേമാേഴാ  നീല  സീന 

കാണെപടന(ചിതം 1).
• Distorted Graphics കാണെപടന(ചിതം 2).
• Memory address line failure at xxxx'  എന സേനശം ബടിംങ് സമയത് ലഭികന.

 

ചിതം 1                    ചിതം 2

RAM  െന  തകരാറാണ്  ഇതിന്  കാരണം.  RAM  േസാടിലനിന്  ഇളകി  മാറിയതിനേശഷം 
േസാടിെല ഡസ് മാറക. കടാെത RAM  ഒര  Eraser  ഉപേയാഗിച് വതിയാകക. RAM  കതയമായി 
േസാടില ഘടിപികക. തടങിയ രീതികളില ഇത് പരിഹരികാം. എനിടം പവരതനകമമലങില 
മെറാര RAM ഉപേയാഗിച് പരിേശാധികക.

ഹാരഡ് ഡിസ് തകരാറകള
കമയടര തറന വരന സമയത് താെഴ പറയന തരതിലള സേനശങള കാണെപടന. 

Hard disk drive failure
No fixed disk present
HDD Controller Failure
Fixed disk failure 

ഹാരഡ് െവയര െടയിനിംങ് െമാഡയള
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ഹാരഡ്  ഡിസ്  തകരാറാണ്  ഇതിന  ഒര  കാരണം.  സി.  ഡി  ൈഡവ്,  ഹാരഡ്  ഡിസ്  ഇവ 
ശരിയായരീതിയില ഘടിപികാതതം ഇതിന് കാരണമാവാം. മദരേബാരഡമായി ഹാരഡ് ഡിസ്, സി.ഡി 
ൈഡവ്  എനിവ  ശരിയായി  ഘടിപികകയം  േകബിള  ശരിയായി  പവരതികനേണാ  എന് 
ഉറപവരതകയം െചയക. ശരിയായിലങില തകരാറിലായ ഹാരഡ് ഡിസ് മാറക.

   CD/DVD ൈഡവകള

CD/DVD ൈഡവകള ശരിയായി പവരതികാതിരികനതിന്  ഒര പധാന കാരണം അവയെട 
േകബിളകള  ശരിയായി  പവരതികാതതാണ്.  േകബിളകളെട  പവരതനം  താെഴപറയനവിധതില 
പരിേശാധികാം.

• CD/DVD ൈഡവ് തറകനതിനം അടയനതിനം കഴിയനെവങില ൈഡവിെന പവര േകബിള 
ശരിയായി പവരതികനെവന് മനസിലാകാം.

• ൈലറ് ബിങ് െചയകയം എനാല CD/DVD റീഡ് െചയാതിരികകയമാെണങില ഡാറാേകബിള 
ശരിയായി പവരതികനിെലന് മനസിലാകാം.

 േകബിളമായി ബനെപട ഇതരം പശങള പരിഹരികനതിന് സിസം കയാബിനറ് തറന് പവര 
േകബിളം  ഡാറാ  േകബിളം  ൈഡവില  നിനം  മദരേബാരഡിലനിനം  ഡിസണക്  െചയേശഷം  ഡസ് 
കളഞ് റീകണക് െചയക.

   

       

                        SATA                                                           IDE
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കീ േബാരഡ്    
കീ േബാരഡ്  മദരേബാരഡില ബനിപിചിടെണങില Caps Lock, Num Lock എനീ കീ കളില 

അമരതേമാള കീ  േബാരഡില ൈലറ്  െതളിയന.  ഇങെന ൈലറ്  െതളിയനിെലങില സിസം ഷട് 
ഡൗണ െചയേശഷം  കീ േബാരഡ് റീകണക് െചയക.

മൗസ്
മൗസ്  മദരേബാരഡില ബനിപിചിടെണങില മൗസ് േപായിനര (Arrow) ചലിപികാന കഴിയം, 

ഒപികല മൗസിെന അടിഭാഗത് ൈലറ് െതളിയം. 
മൗസ് പവരതികനിെലങില സിസം ഷട് ഡൗണ െചയേശഷം  മൗസ് റീകണക് 

െചയക. കീേബാരഡ് മാതമപേയാഗിച് സിസം ഷട് ഡൗണ െചയനതിന് Alt + F1 അമരതക അേപാള 
Applications എന െമന പതയകെപടന .തടരന് വലേതാടം താേഴയമള Arrow കീകള ഉപേയാഗിച് 
Shutdown തിരെഞടത് Enter കീ അമരതക.

ബേയാസ്
കമയടര  ഓണെചയേമാള  ഓപേററിംഗ്  സിസതില  പേവശികാെത  തെന  സിസതിെല 

കീേബാരഡ്  ,  മൗസ്,  ഡിസ്ൈഡവകള  ,  ഡിസ്േപ   തടങിയവ  ഉപേയാഗികനതിനാവശയമായ  
അടിസാനവിവരങള അടങിയ ഒര ചിപാണ് ബേയാസ്.

സീേമാസ് െസറപ്
ബേയാസ്   ചിപില  സംഭരിചിരിചിരികന  േപാഗാമകളില   അധികഭാഗവം 

മാറാനാവാതവയാെണങിലം  ഒര  െചറിയ  ഭാഗം   നമക്  തെന  കമീകരികാവനതാണ്.  ഇതാണ് 
സീേമാസ് െസറപ്.  കമയടര പവരതനം തടങേമാള  F1, F2, Del  തടങിയ കീകളില ഏെതങിലം 
ഒനപേയാഗിച്  ബേയാസ്   െസറപിേലക്   പേവശികാം  (ഏത്  കീയാണ്   ഉപേയാഗിേകണെതന് 
സിസം  ഓണ  െചയേമാള  തെന  സീനില  പദരശിപികാറണ്  )സിസം  തീയതിയം  സമയവം  െസറ് 
െചയനതിനം,  സിസം   ഏത്  ഡിൈവസില  നിനം   ആദയം  ബട്  െചയ്  വരണെമനത് 
െതരെഞടകനതിനം  ബേയാസ്   െസറിംഗസില  സാദയമാണ്.സമയവം  തീയതിയം   മാറനത് 
Standard/Main  ടാബിലം,  ആദയം ബട് െചയ് വേരണ  ഡിൈവസകളായ ഹാരഡ് ഡിസ്  (HDD) , CD/ 
DVD  drive, USB HDD തടങിയവ െസലക് െചയനത് Advanced/Boot  ടാബിലമാണ്. ഈ മാറങള 
േസവ്  െചയ്  കമടര  റീസാരട്  െചയക.  ഇതിന്  കീേബാരഡിെല  F10  അമരതിയാല  മതിയാകം.
(ബേയാസില മാറങള വരേതണ രീതികള അതാത് വിനേഡാകളില  ഡിസ്േപ ഉണായിരികം . ചില 
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സിസങളില F12 പസ് െചയ് േനരിട് ബട് പേയാറിറി ഓപഷനിേലക് േപാകാവനതാണ്. കമയടര ബട് 
െചയനതിന് െതാട് മമള ജാലകതില ഈ നിരേദശം ഉണായിരികം).

ഐ.ടി.@.സള ഗലിനക് (എഡയബണ) ഇനസാള െചയന വിധം

Operating System Disk (Edubuntu DVD) ൈഡവിലിടക

ഒനാം ബട് ഡിൈവസ് ആയി സിഡി/ഡിവിഡി െയ കമീകരികക.

ഓപേററിങ്  സിസം  റാമിേലക്  േലാഡ്  െചയന  പവരതനം  പരതിയായാല  (ഇതിന്  കറച് 
സമയെമടകം) ചിതതില ല കാണനത് േപാെലയള ജാലകം ലഭികം

ഓപേററിങ്  സിസം  പവരതിപിച്  േനാകണെമങില  Try  Ubuntu  ല  കിക് 
െചയണം.  ഓപേററിങ്  സിസം  പവരതിപികാെത  േനരിട്  ഇനസേലഷന  തടങാന 
Install  Ubuntu  ല കിക്  െചയക.  Try  Ubuntu  വഴി  Live  session  േലക്  േപായാലം 
െഡസ്േടാപില (അെലങില Administration െമനവില) ഉള Install Ubuntu കിക് െചയ് 
ഇനസേലഷന തടങാം. 
തടരന് ചിതതില കാണന ജാലകം ലഭികം.

അടത  ജാലകതില  Specify  Partitions  manually  (Advanced) എനത്  െസലക് 
െചയതിന േശഷം Forward ല കിക് െചയക

ഹാരഡ് െവയര െടയിനിംങ് െമാഡയള
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അടത ഘടം Hard disk Parti tioning ആണ്

ഓപേററിങ്  സിസതിനം നമെട  ഫയലകള സകികനതിനം ആവശയമായ സലം ഹാരഡ് 
ഡിസില  ഒരകകയാണ്  ഈ  ഘടതില  െചയനത്.  േവെറ  ഓപേററിങ്  സിസവം  ഫയലകളം  ഉള 
ഹാരഡ് ഡിസാെണങില വളെര ശദിച് െചേയണ ഒര പവരതനമാണിത്. ഇനസേലഷന േവണി നാം 
കെണതന  സലത്  ആവശയമായ  ഫയലകള  വലതം  ഉെണങില  അവ   ഇനസേലഷന  മമ് 
സരകിതമായ സലേതക് േകാപി െചയ് െവേകണതാണ്.

നമെട ഓപേററിങ് സിസം ഇനസാള െചയാന മന് പാരടീഷയനകള േവണം. പാരടീഷയനകളെട 
വിവരം താെഴ പടികയില നലകിയിരികന. (ഇവയ് പേതയക കമെമാനമില.) 
എനാവശയതിന് File system Mount point വലപം

ഓപേററിങ് സിസതിന് സിതി െചയാന
(root partition)  ext3    / 15 GB (ചരങിയത്)

ഉപേയാകാവിെന ഫയലകള സകികാന
(home partition)  ext3    /home എതയമാകാം

RAM  െന  അനബനമായി  ഉപേയാഗികാന 
(Swap partition) Swap area RAM േനകാള  കടതല 

(ഇരടിയിലധികം േവണ)

ഹാരഡ് െവയര െടയിനിംങ് െമാഡയള

ഇവിെടയം Forward ല 
കിക് െചയാല

മാതം മതി
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പതിയ പാരടീഷയനകളണാകാന ആദയം േവണത  free space  ഉണായിരികണം.  നിലവില  free space 
ഉെണങില  അതപേയാഗികാം.  ഇെലങില  നിലവിലള  പാരടീഷയനകളില  നിന്  അവസാന 
പാരടീഷയന(കള)  ഡിലീറ്  െചേയാ  വലിയ  പാരടീഷയനകള  resize  െചേയാ  free  space  ഉണാകാം. 
നിലവിലള  പാരടീഷയനകെള  sda1,  sda2,  sda3,  ..  … എേനാ  hda1,  hda2,  hda3,  ..  … എേനാ 
േരഖെപടതിയിടണാകം. ചിതം 5 േനാകക (1 മതല 4 വെര അകങള ൈപമറി പാരടീഷയനകേളയം 5 
മതലള  അകങള  േലാജികല  പാരടീഷയനകേളയം  സചിപികന).  Free  space  െന  പാരടീഷയന 
െചയന വിധമാണ് തടരനള ചിതങളില
2 GB RAM ഉള ഒര കമയടറില swap partition നിരമികന വിധമാണ് ചവെട ചിതതില.

മാറങള വരതിയ ഭാഗം ദീരഘ വതതില അടയാളെപടതിയിരികന. New partition size 
എനതില ആവശയമായ  size  ഉം  use as  എനതില ഫയല സിസവം  (ഇവിെട  swap area)  നലകി  OK 
ബടണില കിക് െചയക.

വീണം Free space െസലക് െചയ് Add ബടണില കിക് െചയക

root partit ion നിരമികന വിധമാണ് ചവെട ചിതതില

മാറങള  വരതിയ  ഭാഗം  ദീരഘ  വതതില  അടയാളെപടതിയിരികന.  New  partition  size 
എനതില ആവശയമായ  size (കറഞത്  15000 MB)  നലകി  use as  എനതില  Ext3 journaling file 
system വം mount point ആയി  /   ഉം തിരെഞടത് OK ബടണില കിക് െചയക

ഹാരഡ് െവയര െടയിനിംങ് െമാഡയള

Free space െസലക് 
െചയ് Add ബടണില

കിക് െചയക
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വീണം Free space െസലക് െചയ് Add ബടണില കിക് െചയക. 
home partition നിരമികന വിധമാണ് ചവെട ചിതതില

മാറങള വരതിയ ഭാഗം ദീരഘ വതതില അടയാളെപടതിയിരികന. New partition size 
എനതില ആവശയമായ  size നലകി  use as  എനതില  Ext3 journaling file system  വം  mount point 
ആയി  /home  ഉം തിരെഞടത് OK ബടണില കിക് െചയക
അടത ജാലകതില  Install Now എനതില കിക് െചയക.

അടത ജാലകതില  location (Time zone)  െസലക് െചയക.  മാപില ഇനയയെട സാനത് കിക് 
െചയ് Forward ല കിക് െചയക

ഹാരഡ് െവയര െടയിനിംങ് െമാഡയള
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അടത  ജാലകം  keyboard  layout  തിരെഞടകാനളതാണ്.  നമകാവശയമള  USA  തെനയാണ് 
െസലെകഡായിടളത് എനതിനാല Forward ല കിക് െചയാല മാതം മതി.

അടത ജാലകം  user  name  ഉം  password  ഉം  നലകനതിനളതാണ്.  user  name  ഇംഗീഷ്  െചറിയ 
അകരതില ഒറ വാകായി നലകക. Choose a password, Confirm password  എനീ േബാകകളില 
ഒേര പാസ്േവരഡ് രണ തവണ ൈടപ് െചയക . തടരന് Forward ല കിക് െചയക.

ഇനസേലഷന  േവണ  സലെമാരകി  ആവശയമായ  എലാ  വിവരങളം  നലകികഴിഞ.  ഇനിയള 
ഇനസേലഷന പവരതനങള ഇനസാളര േസാഫ്െവയര സവയം െചയ് െകാളം .

ഇനസേലഷന പരതിയായാല താെഴ കാണന ജാലകം പതയകെപടം.

ഹാരഡ് െവയര െടയിനിംങ് െമാഡയള
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Restart Now എനതില കിക് െചയക. സിഡി ൈഡവില നിന് സിഡി പറത് വരം.  സിഡി എടത് 
ൈഡവ് അടച് Enter കീ അമരതക. 

ഉബണ 10.04  അടിസാനമാകി തയാറാകിയ ഓപേററിങ് സിസമായ ഐ.ടി.@.സള എഡയബണ, ഒര 
ൈലവ്  ഡിസ്  (ഡിവിഡി)  ആയിടാണ്  ലഭയമാകനത്.  ഇനസാള െചയാെത തെന സിഡി  (ഡിവിഡി) 
യില നിന് േനരിട് പവരതിപികാനാവന ഓപേററിങ് സിസം ഡിസകളാണ് ൈലവ് സിഡികള.

IT @ School Edubuntu 10.04 trouble shooting

Sound Configuration

System  Preference  Sound→ →
എന കമതില കളിക് െചയ്  ലഭികന  ജാലകതില  Output Volume  കമീകരികവാന സാധികം.

Sound  Record  െചയനതിനേവണി  Input  tab  ല  നിനം  Input  Volume  കമീകരികനേതാെടാപം 
Desktop  കമയടറകളില  back panel  connector  ല  Microphone (Microphone 1,  Microphone 2) 
െസലക് െചയാനം  സാധികം.

ഹാരഡ് െവയര െടയിനിംങ് െമാഡയള
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േമാണിറര െറസലയഷന

System  Preferences Monitors  → → എന പവരതന കമം വഴി ലഭികന വിനേഡായില  1280x800, 
1024x768, 800x600 മതലായി സാധാരണ ഉപേയാഗികന െറസലയഷനകള െസറ് െചയാന സാധികം.

േഹാം റിെഫഷിംഗ്
ഉപേയാഗിചെകാണിരികന  സിസതിെന  Desktop  Settings  ല  മാറം  വനാല  പഴയ 

അവസയിേലക് തിരിച് െകാണ് വരാന താെഴ പറയന പവരതനം െചയാവനതാണ്.
Desktop ലള േഹാം േഫാളഡര തറകക. View Show hidden files → കിക് െചയക. ഇേപാള 

കാണന  dot  ല തടങന േഫാളഡറകളില നിനം  .gconf  എന േഫാളഡര ഡിലീറ്  െചയ്   സിസം 
logout  െചയക.  വീണം  login  െചയേമാള ശരിയായ അവസയിേലക്  എതാന കഴിയം.  ഇപകാരം 
അപിേകഷന  േസാഫ്  െവയറകളായ   Gimp,  OpenOffice   തടങിയവ  ശരിയായി 
പവരതികാതിരികന സനരഭങളില  Home േഫാളഡറിലള  .gimp, .OpenOffice തടങിയ hidden 
േഫാളഡറകള ഡിലീറ്  െചയ്  System logout  െചയാല മതിയാകം.

ഹാരഡ് െവയര െടയിനിംങ് െമാഡയള
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Start up Disk Creation

ICT Supply യില സളകളില ലഭിച Net book കളിലം, DVD drive ഇലാത Desktop കളിലം Edubuntu 
10.04 install  െചേയണ സനരഭങള ഉണാവമേലാ? ഇതരം സാഹചരയതില External storage device 
കള ആയ Pen drive, Hard disk മതലായവ ഉപേയാഗിച് OS Install െചയാവനതാണ്.
ഇതിനായി ആദയം  OS െന  image ഉണാകകയാണ് നലത്.

OS െന Image ഉണാകന വിധം
1. Edubuntu 10.04 െന DVD, Drive ല ഇടക
2. Desktop ല വരന icon ല right click െചയ് copy disk കിക് െചയക.

3. Select a disk to write to എനതില നിനം image  file select െചയക.
4. Create image ല click െചയക. പത് മിനിറിനളില Home ല Image create ആകം.

Start up Disk ഉണാകനതിന് 

1. Pen drive സിസതില ഇനസരട് െചയക.
2. System -> Administration-> Start up Disk Creator െസലക് െചയക. 
3. Other കിക് െചയ് േനരെത ഉണാകിയ ISO Image select െചയ്  Open െചയക. 
4. Disk  to  use എനതിന്  താെഴയള window  യില നിനം  partition  select  െചയതിന്  േശഷം 

make start up disk click െചയക. (രണായി partition െചയിടെണങില  select  െചയനത് first 
partition തെന ആയിരിേകണതാണ്. ) 

5. പവരതനം പരതിയായികഴിഞാല installation complete എന window കാണാവനതാണ്. 
   
ഇങെന തയാറാകിയ  start up disk ഉേപാേയാഗിച്  install  െചയനതിനായി കമയടറിെന first 

Bootable device െപനൈഡവ്  (USB HDD) ആേകണതാണ്.  തടരന് സാധാരണ സിഡിയില നിനം 
install െചയന േപാെല  install െചയാവനതാണ്.

*************

ഹാരഡ് െവയര െടയിനിംങ് െമാഡയള

ഇവിെട കിക് െചയ്  file name, location എനിവ മാറാവനതാണ്.


