
IT Club Members Hardware Empowerment Programme  - Module

Two Day Training
Notes

1. പരിശീലനതില  പെങടകന  ഒോരോ  സളില  നിനം  ഒര  ലോോപോപ്  (ഫയലകള  ബോകപ് 
െചയതത്), Pendrive (Minimum 4GB Blank) എനിവ െകോണവോരണതോണ്.

2. കടികോളോെടോപം SITC / JSITC കടി പരിശീലനതില പെങടകോവനതോണ്.
3. പവരതനങളില  വിശദീകരികന  ഹോരഡ്െവയര  ഉപകരണങള  പരിശീലന  ോകനതില  

ഉറപ  വരതണം.  വിവധതരതിലള  മദരോബോരഡകള,  ോപോസസറകള,  ആോഡോണ 
കോരഡകള .... തടങിയവ.

4.  പരിശീലന  ോകനതില  ചരങിയത്  4  പഴയ  ഡസ്ക്ോടോപ്  കമയടറം ,  ഒര  െനറ്ബകം 
പഠനോവശയതിന് ഉണോകണം.

5. IT@School Edubuntu 10.04 െന DVD (8 എണം) ഉണോയിരികണം.

- Day 1  -

HW Training    (Max: 40 Participants)  

09.30   10.00 –  
കടികളെട രജിോസഷന

10.00   10.30–
കടികള പരസരം പരിചയെപടന. അഭിരചികള പങെവകന.

10.30   10.50–
പരീശീലന ലകയങള RP വിശദീകരികന 

10.50   11.00– - Tea break

11.00   12.15 (75 – മിനട്) 

പവരതനം 1
കമയടറിെന  Componets കള പരിചയെപടന.
കടികെള  ഗപകളോകി  (കറഞത്  4  ഗപ്  ലഭയമോയ  ഹോരഡ്െവയര  ഘടകങള  നലകന .  കടികള  അവ 
തിരിചറിയോന ശമികന. RP ആവശയമോയ വിശദീകരണങള നലകന. 

• Motherboard  Slots–

• Processor

• RAM

• Hard Disk

• Add-on Cards

• CMOS Battery

• IDE / SATA Cables

• SMPS

• CD/DVD Drives

• Power Cable
തടങിയവ

12.15  01.00 (45 – മിനട്)

പവരതനം 2
ഓോരോ ഗപം വിവിധ കമയടര അനബന ഉപകരണങള  (കീോബോരഡ്,  മൗസ്,  ോമോണിറര, LCD  െപോജകര, 
പിനര, സോനര തടങിയവ) പരിോശോധിച് ോപര്, ഉപോയോഗം, ഇനപട്, ഔട് പട് ഉപകരണങള എന രീതിയില 
തരംതിരികന.  ഒോരോനിോനയം  ഇനരോഫസം  ഉപോയോഗങളം  ചരച  െചയന.  തോെഴ  െകോടതിടള  പടിക 
പരിപികന.  RP ആവശയമോയ വിശദീകരണങള നലകന.



നമര ഉപകരണം ഉപോയോഗം ഇനപട് / ഔട്പട് ഇനരോഫസ്

1 കീോബോരഡ്

2 മൗസ്

3 ോമോണിറര

4 LCD െപോജകര

5 പിനര

6 സോനര

01.00  01.45– - Lunch

01.45  02.30 (45 – മിനട്)

പവരതനം 3
പവരതനം  2  ല  പരിചയെപട  ഓോരോ   ഉപകരണെതയം  കമയടറിെന  ബോക്  പോനലിലള  ഏെതലോം 
ോപോരടകളിലോണ് ഘടിപികോന കഴിയനെതന് ഓോരോ ഗപം പരിോശോധികന. 
RP ആവശയമോയ വിശദീകരണങള നലകന. 

• PS2

• USB

• Serial

• Parallel

• VGA

• Audio

• Ethernet
തടങിയവ

02.30  03.20 (50 – മിനട്)

പവരതനം 4
ഓോരോ  ഗപം  കമയടറിെന  ബോക്  പോനലിെല  ോപോരടകളില  ഉപകരണങള  ബനിപികോനം  അവ 
പവരതിപിച ോനോകോനം പരിശീലികന.
RP ആവശയമോയ ഇടെപടലകള നടതന. 

03.20 - 03.30 - Tea break

03.30  04.00 (30 – മിനട്)

പവരതനം 5
ഓോരോഗപിെലയം ലോപ്ോടോപകളില  Disk Utility, System Profiler and Benchmark (hardinfo)  തടങിയവ 
പവരതിപിച്  കമയടറിെന  ഹോരഡ്െവയറകെളകറിചള  വിവരങള  ോശഖരികക .  ലഭിച  വിവരങളെട 
അടിസോനതില പടികെപടതന.

നമര ഇനം വിവരങള

1 Motherboard

2 Processor Intel(R)  Celeron(R)  CPU 900 @ 2.20GHz,  Intel 
Corp

3 Harddisk

4 Opearaing System

RP ആവശയമോയ ഇടെപടലകള നടതന. 



പവരതനം 6
െടരമിനലില hardinfo എന് ൈടപ് െചയ് Enter നലകോന ആവശയെപടന.
hardinfo  എന  അപിോകഷന  തറന  വരന.  ഇതിെന  അടിസോനമോകി  കമോന്  ൈലന  ഇനരോഫസം, 
ഗോഫികല യസര ഇനരോഫസം RP വിശദീകരികന. 
കമോനകള നലകി സിസെതകറിച്  പവരതനം 5 ലഭിച വിവരങള ോശഖരികന.
RP ആവശയമോയ വിശദീകരണങള നലകന. 

04.00  04.15–
ഇനെത പരിശീലനം - കടികളെട വിലയിരതല

- Day 2  -

10.00   11.00 – (60 മിനട്)  
കമയടര ഹോരഡ്െവയറമോയി ബനെപട് സോധോരണ കോണോറള പശങളോണ് ഇവിെട ചരച െചയെപടനത്

പവരതനം 7
ോമോണിറര  ോകബിള  (VGA)  ഇളകിമോറി  സിസം  പവര  ഓണ  െചയന.  ഇോപോള  എന  െമോസജ്  ആണ് 
ോമോണിററില കോണനത് ? ഇത് എങിെന സംഭവികന. 

പവരതനം 8
പവരതനകമമോയ   ഒര സിസതിെല ഹോരഡ്ഡിസിെന ോകബിള  ഇളകിമോറി സിസം പവര ഓണ െചയന . 
ഇോപോള എന െമോസജ് ആണ് ോമോണിററില കോണനത് ? ഇത് എങിെന സംഭവികന. 

പവരതനം 9
RAM ഇളകിമോറിയ  സിസം  പവര  ഓണ  െചയന.  ഇോപോള  എനോണ്  ോമോണിററില  കോണനത്  ?  ഇത് 
എങിെന സംഭവികന. 

ഇതോപോെല അഡസ് െചയോവന ചില പവരതനങള കടി കെണതി അവതരിപികോം.

11.00   11.10– - Tea break

11.10   11.30 (20 – മിനട്)

പവരതനം 10
ഓോരോഗപിലം ലഭയമോയ ലോപ്ോടോപകളില  OS ഇനസോള െചയനതിന ോവണി  OS  ഡിവിഡി  ൈഡവില 
ഇടന. ഡിവിഡിയില നിന് ബടിംഗ് നടകനോണോ? 
എനോണ് കോരണം ?
RP ബോയോസിെനകറിചം സീോമോസ് െസറപിെനകറിചം വിശദോംശങള നലകന. 

11.30   01.00 (45 – മിനട്)

പവരതനം 11
IT@School Edubuntu 10.04 Installation

01.00   01.45– - Lunch break

01.45   02.30 (45 – മിനട്)

പവരതനം 12
OS ഇനസോള െചയ കഴിഞ സിസതില ശബഫയലകള പവരപിച ോനോകോന നിരോദശികന.



ശബം െറോകോഡ് െചയ ോനോകോന നിരോദശികന.
Sound Preference ആവശയമോയ മോറങള വരതനത് എങിെനെയന് RP  വിശദീകരികന.

പവരതനം 13
 ഡസ്ോടോപില  നിനം  മകളിെല  പോനല  കളയകയന  .  ഈ  സിസതില  ഓപണ  ഓഫിസ്  ൈററര 
തറകോനോവശയപടന. സോധികനോണോ? എനോണ് പരിഹോരം? 
ഇതരതില ചില പശങള ഉണോകോമോള പരിഹരികനതിനള മോരഗങള RP വിശഗീകരികന.

02.30   03.30 (60 – മിനട്)

പവരതനം 14
സളകളിെല ലഭിച Netbook കളിലം, DVD drive ഇലോത Desktop കളിലം Edubuntu 10.04 install െചോയണ 
സനരഭങള ഉണോവമോലോ? 
RP  െനറ്ബകില OS ഇനസോള െചയനതിെന സോോങതിക ബദിമട് വിശദമോകന. (CD/DVD  Drive  െന 
അഭോവം)  ഇതരം  സനരഭങളില  ഉപോയോഗികോവന  Start  up Disk കള   എങെന  നിരമികോെമന  RP 
പരിചയെപടതന.

03.30   04.00 (45 – മിനട്)
രണ ദിവസെത പരിശീലനം - കടികളെട വിലയിരതല

***********


