ICT 10
വിവരങള പങെവയ് കാം
Networking
1

കമയടറകെള പരസരം ബനിപികനതാണ് െനറ് വരകിങ് .ഹബ് / സവിച്
യ.ടി.പി േകബിള , എനിവ വഴിയാണ് െനറ് വരകിങ് സാധയമാകനത്
.വിവരങളെട ൈകമാറം , അനബനഉപകരണങളെട പങെവകല
,ആശയവിനിമയം , വിവരങള സരകിതമാകി സകികല എനിവയാണ്
െനറ് വരകിെന പേയാജനങള.

2

ഒര െനറ് വരകില ഉളെപട എലാ കമയടറകളം പരസരം തിരിചറിയാന ഒര
address( വിലാസം) ഉണായിരികം . ഇതാണ് IP അഡസ് .പാനലിലള
NM applet( Network Monitor applet)ല Right click െചയ് connection
information എടകക.അതില കമയടറിെന IP address കാണാം
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െനറ് വരകില ഉളെപട കമയടറകള തമില വിവരങള ൈകമാറേമാള
പാലിേകണ ചില െപാതനിയമങളണ്. .ഇവെയ െനറ് വരക്
െപാേടാേകാളകള എനപറയന. TCP/IP എന േപരിലള െനറ് വരക്
േപാേടാേകാളാണ് ഇന് വയാപകമായി ഉപേയാഗികനത് . (Transfer
control protocol / internet protocol). ഈ െപാതനിയമതില IP അഡസ്
നലകനതിന് രണ് രീതികളണ് . Ipv4, Ipv6 എനിവയാണ് ഇവ .
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നാല് െസറ് സംഖയകളായാണ് സാധാരണ IP അഡസ് നലകനത്.
192.168.1.4 എനത് ഒര IP അഡസാണ്. ഇതില മനാമെത സംഖയയായ 1
െനറ് വരകിെന സംഖയയം 4 കമയടറിെന സംഖയയമാണ് .
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IP address ഉം െവബ് ൈസറിെന അഡസം തമില ബനമണ്
.ഇെനരെനറില ലഭയമായ എലാ െവബ് ൈസറകളം അതാതിെന
െസരവറകളില നിനാണ് ലഭയമാകനത്. ആ െസരവറിെന IP അഡസ് URL
ല െകാടതാല മതി . എനാല ഇത് ഓരതിരികാന പയാസമായതിനാല
അനേയാജയമായ ൈസറ് അഡസ് നിരമിച് ഉപേയാഗികന.
ഉദാഹരണം www.itschool.gov.in എന െവബ് ൈസറ് അഡസിന്
സമാനമാണ് 220.212.239.26 എന IP അഡസ്
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നാം ഉപേയാഗികന ഇെനരെനറ് ദാതാവിെന െസരവറിേലയ് കണക്
െചയാന ഉപേയാഗികന IP അഡസാണ് Gateway. ഒര െനറ്വരകില
നിന് മെറാര െനറ്വരകിേലകിേലകള പേവശനകവാടമാണ് Gateway
അതായത് വിവിധ േപാേടാേകാളിലള െനറ് വരകകള തമില

ബനിപികേമാള നലേകണ അഡസാണ് gateway address
ഭൗതികമായി വയതയസങളായ (െവേവേറ കടം കമയടറകളം മറ്
ഉപകരണങളം േചരന) രേണാ അതിലധികേമാ കനപയടര ശംഖലകേളാട്
ഒേരസമയം ബനിപിചിരികനതം, ഈ ശംഖലകള തമില സേനശങള
ൈകമാറാന കഴിവളതമായ ഒര കമയടറാണ് േഗറ്േവ
.േകരളതില BSNL േബാഡബാന് കണകന ഉപേയാഗികനവര Gateway
ആയി 192.168.1.1 ഉപേയാഗികണം
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സിരമായ ഒര െനറ് വരകിെല കമയടറകളക് ഓേരാനിനം ഓേരാ
സിരമായ IP അഡസ് നലകനതാണ് നലത് .െനറ് വരകിെല
കമയടറകളില സവയം രപം െകാളന IP അഡസകള മാറിെകാണിരികം .
സിര IP അഡസ് ഉണായാല വിവരങള പങെവയകേമാള IP വിലാസം
ഓേരാ പവശയവം പരിേശാധിേകണി വരില.
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ലാപ് േടാപകളില സിരം IP വിലാസങള നലകനത് നലതല. കാരണം
ലാപ് േടാപകള മറ് െനറ് വരകകളില ഉപേയാഗികേമാള ആ െനറ്
വരകിന് അനേയാജയമായ IP adress േവണിവരം . അതെകാണ് സവയം
രപം െകാളനവയാണ് നലത്
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IP address സിരമായി െസറ് െചയന വിധം
• system ----preferences ---network connections
• wired എന ടാബിെല കണകന െസലകാകക. Edit കിക് െചയക
• IPv4 settings ---method---manual
• add
• address (192.168.1.0) net mask (255.255.255.0)
Gateway(192.168.1.1)
• DSN (192.168.1.1)
• apply കിക് െചയക

10 െനറ് വരകിങ് നടതനതിനള ഹാരഡ് െവയര സംവിധാനങള
UTP േകബിളകള , RJ45 അഡാപറര ജാകകള ,ഈഥരെനറ് കാരഡ്
അഥവാ െനറ് വരക് ഇെനരേഫസ് കാരഡ് (NIC),ഹബ് /സവിച്
െനറ് വരകിെല വിവര വാഹകരാണ് UTP േകബിളകള .വയതയസ
നിറങളള 8 േകബിളകള േജാടികളാകി പിരിച് ഒര
കവചതിനളിലാകിയിരികം
UTP േകബിളകളെട അറങള സിസതിേലയം

ഹബിേലയം പഗ് െചയനതിന് RJ45 അഡാപറര ജാകകള
ഉപേയാഗികനത്.RJ45 ജാകിന് എട് േലാഹ പിനകള ഉണ് .അവ
ഓേരാനം UTP േകബിളിെന വയറമായി ബനിചിരികം
ഈഥരെനറ് കാരഡകള (NIC) കമയടറിെന
മദരേബാഡിലാണ് ഉറപിചിരികനത്.െനറ് വരക് വഴി വരന വിവരങെള
കമയടറിെന അകതള വിവര വിനിമയ സംവിധാനവമായി ബനികനത്
ഈഥരെനറ് കാരഡകളാണ്
HUB/SWITCH കളിലെടയാണ് രണില കടതല സിസങെള
ബനിപികനത് .
11 UTP േകബിളകളെട രണറതം കണകര ജാകകള ഉറപികനതിെന
കിംപിങ് എനപറയന.ഇതിനള ഉപകരണമാണ് കിംപിങ് ടള.
OW,O,BW,G GW B,BrW,Br എന കമതിലാണ് േകബിളകള
ഉറപികനത്
12 േകബിളകള ഉപേയാഗികാെത കമയടറകെള ബനിപികന
സംവിധാനമാണ് വയരെലസ് െനറ് വരകിങ് . േറഡിേയാ, െടലിവിഷന
,െമാൈബല േഫാണ , േകാഡ് ലസ് േഫാണ ,റിേമാരട് കണേടാള എനിവ
വയരലസ് ഉപകരണങളാണ് . െടലിവിഷന െമാൈബല േഫാണ േകാഡ്
ലസ് േഫാണ എനിവയില ൈമേകാ തരംഗങളാണ് വിവരവാഹകര .റിേമാട്
കണേടാളില ഇനഫാെറഡ് തരംഗങളാണ് വിവരവാഹകര .
13 വിവിധതരം വയരലസ് െനറ് വരകകളണ് .ഇന് ഏറവം പചാരതിലളവ
Wi-Fi ( Wireless Fidelity) Bluetooth(BT), Infrared(IR)എനിവയാണ്.
1997 ല IEEE(institute of Electrical and Electronic Engineers) എന
സാപനം വികസിപിച വയരലസ് സാേങതികവിദയയാണ് Wi-Fi
Wi-Fi സൗകരയമള ഏെതാര സിസതിെനയം Wi-Fi െനറ് വരകിേലയ്
എളപം േചരകാം.അതെകാണ് സരകിതമായിരികണെമങില പാസ് േവഡ്
ഉപേയാഗിച് േലാക് െചയിരികണം
ബള ടത് :േറഡിേയാ തരംഗങള ഉപേയാഗിച്
വിവര വിനിമയം നടതാനള സാേങതിക വിദയയാണ് bluetooth.എറികന
എന െടലിേകാം കമനിയാണ് ഇത് വികസിപിചത് . ഏറവം െചലവകറഞ
െനറ് വരക് സംവിധാനമാണ്
പകാസേതകാള ആവതി കറഞ infrared
തരംഗങല ഉപേയാഗിചള െനറ് വരക് സംവിധാനമാണിത്
14 വയരെലസ് െനറ് വരക് ഉപകരണങള

വയരലസ് േമാഡം,വയരലസ് റടര ,വയരെലസ് െനറ്
വരക് ഇെനരേഫസ് കാരഡ് ,വയരെലസ് െനറ് വരക് അഡാപറര
ൈവ ൈഫ സംവിധാനം ഉപേയാഗിച് ഇെനര െനറിേലേകാ
േലാകല െനറ് വരകിേലേകാ പേവശികാനള സംവിധാനം .
ഹബ് അെലങില സവിചായി പവരതികന ഉപകരണമാണ് റടര.
വയരെലസ് േമാഡം ഇലാത സലങളില സാധാരണ േമാഡതില നിനള
കണകന റടറിലെട വയരലസ് ഉപകരണങള കണക് െചയാം
15 െസരവറില േസവ് െചയിരികന ഒര ഫയല മെറാര കമയടറില െനറ്
വരക് വഴി ലഭയമാകനത് എങെന?
System --- preferences --- remote desktop തറകക
Allow other users to view desktop എനത് ടിക് െചയ് േകാസ് െചയക
എലാ കമയടറകളിലം ഇത് െചയക
Application –internet---remote desktop Viewer എടത് കണക് െചയക
വരന ജാലകതില host എന സലത് IP എതില നിനാേണാ
എടേകണത് അതിെന IP വിലാസം െകാടകക . ഇേപാള ആ കമയടറിെന
desktop കാണാന കഴിയം . ഫയല പങെവകാന താെഴയള കാരയങള
െചയണം
16 നാം ഉപേയാഗികന കമയടറില
places --- connect to server കിക് െചയക.
Service type (SSH)
server ( കണക് െചേയണതിെന IP നലകക)
folder ( േഫാളഡര പാത് നലകക)(eg:/home/school/Desktop)
Username (കണക് െചയാന ഉേദശികന സിസതിെന user name
നലകക)
connect
17 പിെനര േഷയര െചയനത്
പിനര ഉള സിസതില--system – adminstration – printing
Server --- settings ടികകള എലാം െകാടകക
Ok നലകക
ഉപേയാഗികന സിസതിലം ഇതേപാെല െചയക. ഇനി പിന് െചയക

