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ഒനാം ദിവസംഒനാം ദിവസം
രജിേസഷനരജിേസഷന സമയംസമയം -09.30-09.30 മതല മതല 10.00 10.00 വെരവെര

േകാഴ്ബീഫിംഗ്  േകാഴ്ബീഫിംഗ്                        സമയംസമയം -10.00-10.00 മതല മതല 10.15 10.15 വെരവെര

  മിഴിവാരന ചിതേലാകംമിഴിവാരന ചിതേലാകം
ആമഖംആമഖം   സമയംസമയം -10.15-10.15 മതല മതല 10.30 10.30 വെരവെര

ഈ  അദയായം  വിനിമയം  െചയനതിനള  പരിശീലനം  രണ്  ദിവസങളിലായള  രണ് 
ഭാഗങളായാണ്  ആസതണം െചയിരികനത്.  ഒനാം ദിവസം പാഠഭാഗതിലെട േനേടണ േശഷികള 
നാല്    പവരതനതിലെട പരിശീലകന അവതരിപികകയം  participants   െചയ്  പരിശീലികകയം 
െചയന.  തടരന്  നലകന  പവരതനങള   തയാറാകി  രണാംദിവസം   നടകന  െസഷനില 
അവതരിപിച് വയകത  വരതന.

പവരതനം പവരതനം 11 സമയംസമയം -10.30 -10.30 മതല മതല 11.00 11.00 വെരവെര
 ഈ യണിറിെന പഠന ലകയങള, സമീപനം, ഇങ്േസപ് േസാഫ്െവയര എനിവെയകറിച്  RP 

െപാതവായി അവതരിപികന .( Ref: HB േപജ് :  7,8 )

ഇങ്േസപ് ഇനരേഫസ് പരിചയെപടലഇങ്േസപ് ഇനരേഫസ് പരിചയെപടല
ഇങ്േസപ്  േസാഫ്െവയര  തറന്  അതിെന  ഇനരേഫസ്  പരിശീലകന  അവതരിപികന . 

participants TB  ചിതം  1.1 , 1.2 (േപജ്  8, 9)  എനിവയെട സഹായേതാെട ഇങ്േസപ്  ഇനരേഫസ് 
നിരീകിച്  TB യിെല പടിക 1.2 (േപജ് 9) പരതീകരികാന ആവശയെപടന.

പവരതനം പവരതനം 22 സമയംസമയം -11.00 -11.00 മതല മതല 12.00 12.00 വെരവെര
  അമീബെയ വരയലഅമീബെയ വരയല
     TB േപജ് 11,12  HB േപജ് 17 എനിവെയ  അടിസാനമാകിയാണ് ഈ പവരതനം െചേയണത്. 
പരിശീലകന   ഈ  പവരതനതിെന  വിവിധ  ഘടങള    െചയ്  കാണികന.   Participants  ഈ 
പവരതനം പരിശീലികന. ഈ പവരതനം െചയനതിനള വരക്ഷീറ് HB േപജ് 10,11 ല നലകിയ 
മാതകയില തയാറാകാന നിരേദശികണം.

പവരതനം പവരതനം 33 സമയംസമയം -12.00 -12.00 മതല മതല 12.30 12.30 വെരവെര
േഗറ് നിരമാണംേഗറ് നിരമാണം
നിശിത  വലിപതില  ഒര  കയാനവാസ്  തറന്   TB   േപജ്  13  െല  പവരതനം  4 

എങെനെചയാെമന് പരിശീലകന വിശദമാകന participants  ഈ പവരതനം െചയ് പരിശീലികന. 

(TB േപജ് 13 െല   േഗറ് നിരമാണം  പവരതനം 4, HB േപജ് 18 , ചിതം 1.1) 

പവരതനം പവരതനം 4 4 

െവകരെവകര , , റാസര ചിതങളെട പേതയകതകള       സമയംറാസര ചിതങളെട പേതയകതകള       സമയം -12.30 -12.30 മതല മതല 1 1 മണി വെരമണി വെര
െവകര, റാസര ചിതങളെട പേതയകതകള RP െപാതവായി അവതരിപികന. 

ഇതിനായി ഇനരെനറില നിനം ലഭയമായ  ഐ.ടി@സള േപാജക് േലാേഗായെട അേത പികല അളവില 
ഇങ്േസപില ഒര േലാേഗാ േനെരെത തയാറാകി svg േഫാരമാറില േസവ് െചയ് െവകണം. ഈ svg 

ഫയല തറന് ഇതിേലക് െനറില നിനം ഡൗണേലാഡ് െചയ ഐ.ടി@.സള േലാേഗാ File- import വഴി 
ഉളെപടതി രണ് േലാേഗായം(raster,vector)  scale  െചയേമാഴള വയതയാസം േബാധയെപടതണം.

ഐ സി ടി പരിശീലന േമാഡയള  സാനേഡരഡ് ഐ സി ടി പരിശീലന േമാഡയള  സാനേഡരഡ് 1010
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    TB  പവരതനം  1,  2,  5  (TB  േപജ്  9,  11,  14)  എനിവ രണാം ദിവസെത െസഷനില 
അവതരിപികനതിേലകായി െചയ് വരാന പരിശീലകന ആവശയെപടന. 

LUNCH BREAK                                               LUNCH BREAK                                                 സമയംസമയം -01.00 -01.00 മതല മതല 01.45 01.45 വെരവെര
വിവരവിശകലനതിെന പതരീതികളവിവരവിശകലനതിെന പതരീതികള

TB  (േപജ്  18)  നലകിയ  െഹലത്  കാരഡ്  തയാറാകന  പവരതനതിലെടയാണ് 
പാഠഭാഗെത മഴവന ആകിവിറികളം പരതീകരിേകണത്.

പവരതനം പവരതനം 55 സമയംസമയം -01.45 -01.45 മതല മതല 02.15 02.15 വെരവെര
െഹലത്  കാരഡിനാവശയമായ  വിവരങള  സ്െപഡഷീറില  പടികെഹലത്  കാരഡിനാവശയമായ  വിവരങള  സ്െപഡഷീറില  പടിക   

െപടതനെപടതന ..  

കടതല സൗകരയപദമായി  ദതങള പടികെപടതനതിന്  സഹായികന സ്െപഡ് ഷീറിെല  
ഡാറാേഫാം എന സേങതമാണ് ഇവിെട പരിചയെപടേതണത്.  പതകടികളെട കമനമര,  അഡിഷന 
നമര, േപര്, കാസ്, വയസ്, ഉയരം, തകം എനിവ ഉളെപടതി ഒര പടിക സ്െപഡഷീറില ഡാറാേഫാം 
ഉപേയാഗിച് തയാറാകാന ആവശയെപടന. (TB േപജ് 17,18  HB േപജ്  23    )

പവരതനം പവരതനം 66 സമയംസമയം -02.15 -02.15 മതല മതല 02.45 02.45 വെരവെര
Look up Look up ഫങഷന ഫങഷന , , കണീഷണല േസറ്െമന് കണീഷണല േസറ്െമന് 
സ്െപഡഷീറില തയാറാകിയ പടിക ഉപേയാഗിച് ഓേരാ കടിയേടയം BMI കാണന. Look up 

ഫങഷന ഉപേയാഗിച് കടികെള BMI യെട അടിസാനതില തരംതിരികന. (TB േപജ്  18,19   HB 

േപജ്   24    )

കണീഷണല  േസറ്െമന്  (  IF  )  ഉപേയാഗിച്  കടികെള  ഉയരതിെന  അടിസാനതില 
തരംതിരികന. (TB േപജ് 22   HB േപജ്   25   )

പവരതനം പവരതനം 77 സമയംസമയം -02.45 -02.45 മതല മതല 03.3003.30 വെരവെര
െമയില െമരജ്െമയില െമരജ്
HB  േപജ്  21 ല  നലകിയ  മാതകയില  േവഡേപാസസറില  െഹലത്  കാരഡിെന  െടംേപറ് 

തയാറാകന.  സ്െപഡഷീറില തയാറാകി േസവ്  െചയ പടിക ഉളെപടതി െമയിലെമരജ്  സേങതം  
ഉപേയാഗിച് കടികളെട െഹലത് കാരഡ് തയാറാകന. (TB േപജ് 21,22   HB േപജ്  24   )

പവരതനം പവരതനം 88 സമയംസമയം -03.30 -03.30 മതല മതല 04.1504.15 വെരവെര
ഡാറാേബസ് തയാറാകാംഡാറാേബസ് തയാറാകാം
ഓപണഓഫീസ്  ഡാറാേബസ് ഉപേയാഗിച്     കടികളെട  കമനമര,  അഡിഷന നമര,  േപര്, 

കാസ്, വയസ്, ഉയരം, തകം എനിവ ഉളെപടന േടബിളം േഫാമം ഡിൈസനെചയ്  അഡ്മിഷന നമര  
ൈപമറി  കീയായി  നലകി  ഡാറാേബസ്  നിരമികന  വിധം  RP  പരിചയെപടതന.  പഠിതാകള 
ഡാറാേബസ് തയാറാകന  (TB േപജ് 24 ,25   HB േപജ്  26    )

പവരതനം പവരതനം 99 സമയംസമയം -04.15 -04.15 മതല മതല 04.3004.30 വെരവെര

Session Assessment Session Assessment 
Participants  െമയില െമരജ് സേങതതിലെട തയാറാകിയ െഹലത് കാരഡം ഓപണഓഫീസ് 

ഡാറാേബസ് ഉപേയാഗിച്  തയാറാകിയ ഡാറാേബസം െപാതവായി അവതരിപികന. വിലയിരതന

ഐ സി ടി പരിശീലന േമാഡയള  സാനേഡരഡ് ഐ സി ടി പരിശീലന േമാഡയള  സാനേഡരഡ് 1010
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രണാം ദിവസംരണാം ദിവസം
റിേപാരടിംഗ്റിേപാരടിംഗ് , , സംശയ നിവാരണംസംശയ നിവാരണം സമയംസമയം -09.30-09.30 മതല മതല 10.00 10.00 വെരവെര

എെന വിഭവഭപടംഎെന വിഭവഭപടം
ഈയണിറ്  അവതരിപികനതിന്  ഇനരെനറ്  സൗകരയം  ലഭയമായിരികണം  Qgis  project 

resources കരതണം 

  പവരതനം പവരതനം 11 സമയംസമയം -10.00 -10.00 മതല മതല 10.1510.15 വെരവെര
ഡിജിറല ഭപടങളെട സവിേശഷതകള, മനകാസകളില പരിചയെപട വിവിധയിനം സിമേലഷന 

േസാഫ്െവയറകള എനിവെയ കറിച് പരിശീലകന വയകമാകന .(HB േപജ്  28  )

  പവരതനം പവരതനം 22 സമയംസമയം -10.15 -10.15 മതല മതല 11.4511.45 വെരവെര

വിവിധ രീതിയിലള ഭപടങെള പരിചയെപല വിവിധ രീതിയിലള ഭപടങെള പരിചയെപല 
www.wikimapia  .org-ല  സവനം  വീട്  കെണതല  (TB േപജ്  27)  പരിശീലകന 

വിശദീകരികന. ഏതാനം  participants സവനം വീട് കെണതി അടയാളെപടതന. സള/പരിചയമള 
മറ സലങള എനിവയം അടയാളപടതാം.

തടരന് വികി മാപിയയില ഉള വിവിധതരം ഡിജിറല മാപകള പരിചയപടന (HB േപജ്  29  )

• QGIS ഭപടം പരിചയെപടല(െവബ് ജിസ്)

www.keralaresourcemaps.in ൈസറിെല  പാലകാട്  ജിലയിെല  മലമഴ  േബാകിെല 
അകേതതറ പഞായതിെല വിഭവഭപടം നിരീകികന.

ഭപട പാളികെളകറിച് പരിശീലകന വിശദീകരണം നലകന.(TB േപജ് 29)

( HB േപജ്  32  )  പടിക പരതിയാകന.

• QGIS േസാഫ്െവയര പരിചയെപടല .

QGIS  േസാഫ്െവയര തറന്  േഹാം  േഫാളഡറിെല  Qgis  െപാജക്  എന ഭപടം ഉളെപടതി 
വിവിധതരം െലയറകള പരിചയെപടതന.(RP Demo,hands on practice) (TB േപജ് 31)

  പവരതനം പവരതനം 33 സമയംസമയം -11.45 -11.45 മതല മതല 12.3012.30 വെരവെര
വയതയസ െലയറകള  ഉളെപടതി ഒര ഭപടം (polygon,line,point layers ഉണാവണം) QGIS-ല 

നിരമികനത് ആര പി വിശദമാകന. െഡേമാ (TB േപജ് 34) participants പരിശീലികന.

  പവരതനം പവരതനം 44 സമയംസമയം -12.30 -12.30 മതല മതല 01.0001.00 വെരവെര
 Buffering Buffering
 പത വാരത -േറാഡ് വികസനവമായി ബനെപട് വീടകള ഒഴിപികന-ചരച. തടരന്

buffering സേങതം ആര പി അവതരിപികന.(TB േപജ് 32) (Hands on activity)

LUNCH BREAK                                     LUNCH BREAK                                     സമയംസമയം -01.00 -01.00 മതല മതല 01.45 01.45 വെരവെര
പവരതനം പവരതനം 55 സമയംസമയം -01.45 -01.45 മതല മതല 02.1502.15 വെരവെര

ഐ സി ടി പരിശീലന േമാഡയള  സാനേഡരഡ് ഐ സി ടി പരിശീലന േമാഡയള  സാനേഡരഡ് 1010

http://www.keralaresourcemaps.in/
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Print New ComposerPrint New Composer

ആര പി അവതരിപികന
QGIS -ഉപേയാഗിച് ലയറകളായി തയാറാകിയ ഭപടം Print New Composer (TB േപജ്  36. HB 

േപജ്  40)സഹായതാല അനേയാജയമായ വിവരങള കടിേചരത് വിവിധ തരം  ചിതങളായി മാറന.

(Hands on activity) RP േകാഡീകരികന(വിവര വിശകലനം ചില സചനകള HB േപജ് 40) 

 

കമയടര ഭാഷകമയടര ഭാഷ
പവരതനം പവരതനം 66 സമയംസമയം -02.15 -02.15 മതല മതല 02.5002.50 വെരവെര

മന  കാസകളില  പരിചയെപട  ൈപതണ  നിരേദശങളില  ചിലത്  HB  (േപജ്   45,46,47) 
യെടയം  TB (േപജ്  37,38  പടിക-4.1,4.2)  യെടയം സഹായേതാെട പരിശീലകന പരിചയെപടതണം. 
IDLE  തറനാണ്  നിരേദശങള  പരിചയെപടേതണത്.  തടരന്  TB  യിെല  പടിക  4.2  (േപജ് 
38)എലാവരം പരിപികണം.

പവരതനം പവരതനം 77 സമയംസമയം -02.50-02.50 മതല മതല 03.3003.30 വെരവെര

TB യെടയം    HB യെടയം സഹായേതാെട while നിരേദശവം for നിരേദശവം താരതമയം െചയ് 
പരിചയെപടതണം.  ഇതിനായി  HB  യിെല  േപജ്  48  െല  ചിതം  കാണികാം.  തടരന്  താെഴ 
നലകിയിരികന േപാഗാം while ഉപേയാഗിച് എലാവരം തയാറാകണം.

േപാഗാം

       for i in range(2,21,2):
            print i

ഇങ്േസപ് ഇങ്േസപ്   ( ( തടരചതടരച ))
പവരതനം പവരതനം 88 സമയംസമയം -03.30 -03.30 മതല മതല 04.1504.15 വെരവെര

ഇങ്േസപില ഒനാം  ദിവസം  നലകിയ  അൈസനെമനകള അവതരിപികാന ആവശയെപടന. 
ഓേരാ  പവരതനവം  ഓേരാ  അദയാപകന  വീതം  അവതരിപികന  തരതില  ഈ  പവരതനം 
ആസതണം  െചയനതാവം  ഉചിതം.  തടരന്  അവതരണതില  േരഖെപടതെപട  പയാസങള 

ഐ സി ടി പരിശീലന േമാഡയള  സാനേഡരഡ് ഐ സി ടി പരിശീലന േമാഡയള  സാനേഡരഡ് 1010

ൈപതണ േപാഗാം െടരമിനലില പവരതിപികനതിന്

• ൈപതണ  ഫയല ഉള േഫാളഡര തറന് ൈററ് കിക് െചയ് 
െമനവില നിന് Open in Terminal എന ഓപഷനില കിക് 
െചയക.

• തറന വരന Terminal ജാലകതില python എന് ൈടപ് െചയ് 
ഒര െസയസ് വിട് ഫയലിെന േപര് ൈടപ് െചയ് Enter കീ 
അമരതക. (ഉദാ: python add.py)
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ദരീകരികന പവരതനം നടകണം.

പവരതനം പവരതനം 99 സമയംസമയം -04.15 -04.15 മതല മതല 04.3004.30 വെരവെര
Session Assessment:Session Assessment:
ഇങ്േസപ്  േസാഫ്െവയര  ഉപേയാഗിചള  നിരമിതികെള  മനസിലാകാന  ഈ  െസഷനകള  

എതമാതം പേയാജനെപട എനത് ഒേനാ രേണാ അദയാപകര ഇവിെട അവതരിപികണം.

മനാം ദിവസംമനാം ദിവസം
റിേപാരടിംഗ്റിേപാരടിംഗ് , , സംശയ നിവാരണംസംശയ നിവാരണം സമയംസമയം -09.30-09.30 മതല മതല 10.00 10.00 വെരവെര

കമയടര ഭാഷ കമയടര ഭാഷ ( ( തടരചതടരച ))
പവരതനം പവരതനം 11 സമയംസമയം -10.00 -10.00 മതല മതല 10.3010.30 വെരവെര

ഒര  ഫങഷന  നിരമികന  വിധം  ആദയം  വിശദീകരിേകണതണ്.  ഇതിനായി  HB  യിെല 
ചിതീകരണം  (േപജ്  49)ഉപേയാഗികാം.  തടരന്  ഒര  സംഖയയെട  വരഗം  കാണനതിനള ഫങഷന 
ൈപതണില എലാവരം നിരമികക.

പവരതനം പവരതനം 22 സമയംസമയം -10.30 -10.30 മതല മതല 11.0011.00 വെരവെര
സിങ് നിരേദശങള ഉപേയാഗികന വിധം ഉദാഹരണങള കാണിച െകാണ് (HB േപജ് 51,52 

TB േപജ്: 40,41) പരിചയെപടതണം. അതിന േശഷം HB യെട സഹായേതാെട TB  യിെല പടിക 4.8 
പരിപികണം.

പവരതനം പവരതനം 33 സമയംസമയം -11.00-11.00 മതലമതല12.0012.00 വെരവെര  
wxglade wxglade 
wxglade  തറകന  വിധവം  അതിെല  വയതയസ  ജാലകങളെട  പേതയകതകളം  RP 

വിശദീകരികണം. മാതകയായി ഒര Frame നിരമികണം.
െഫയിം നിരമിച കഴിഞാല ൈപതണ േകാഡ്  Generate  െചയ്  gedit  ഉപേയാഗിച് േപാഗാം 

കാണകയം േപാഗാം പവരതിപിച് േഫാമിെന പവരതനം കാണികകയം േവണം.  േപാഗാം ഫയല 
എഡിറ് െചയാെമന് TB യിെല ചിതം 14, 15, 16 എനിവയെട സഹായേതാെട വയകമാകാം.

അതിന േശഷം  TB യിെല െഫയിം നിരമികനതിനള പവരതനം  (ചിതം  4.17) TB യെടയം 
(േപജ്: 41 മതല 44 വെര) HB (േപജ് 53 മതല 57 വെര)യെടയം സഹായേതാെട തടരപവരതനമായി 
എലാവരം െചയകയം Feedback സമയത് പദരശിപികകയം േവണം.

ഐ സി ടി പരിശീലന േമാഡയള  സാനേഡരഡ് ഐ സി ടി പരിശീലന േമാഡയള  സാനേഡരഡ് 1010

പാഠപസകതിെല  െതറകള താെഴ സചിപിചിരികന. 

േപജ് നിലവിലളത് തിരത്

േപജ് 45, േകാളം 2, Line 1 Label 1 എനത് Add 
എനാകി

Label എനത് Add എനാകി

േപജ് 45, േകാളം 2, Line 10 Label 2 എനത് 
ഒഴിവാകകയം

Label ഒഴിവാകകയം

േപജ് 38, Table 4.2, raw 6 for i in ranges(5,51,5) for i in range(5,51,5):
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കമയടര എന യനംകമയടര എന യനം

മെനാരകംമെനാരകം
• േപാസസര, റാം തടങിയ ഘടകങളടകമള നാല്  സിസം / മദര േബാരഡകെളങിലം 

പാേയാഗിക പരിശീലനതിനായി സജീകരികണം. സീരിയല, PS/2 ,  USB, വയരെലസ് 
മൗസകള തടങിയവ കഴിയെമങില സംഘടിപികാം. വീഡിേയാ കിപകള, പസേനഷനകള 
തടങിയവ സജീകരികണം.

പവരതനം പവരതനം 44 സമയംസമയം -12.00-12.00 മതലമതല12.3012.30 വെരവെര  

• എത േവഗമാണ് കമയടര സാേങതിക വിദയ കാലഹരണെപടനത് എന വിഷയം ആധാരമാകി 
ആര പി പാഠഭാഗതിെന സമീപനം വിശദമാകന.  താെഴ പറയന കാരയങള ആമഖമായി 
പറയാം. (പരമാവധി 5 മിനട്.)

1. 1 GB ഹാരഡ് ഡിസള കമയടര ഇറങിയ കാലത് അെതാര അതത 
വസവായിരന. ഇന് 1 Terra Bite ഹാരഡ് ഡിസള കമയടറകള േപാലം 
സാധാരണമാണ്. കമയടറിെന പവരതന കമതയം േവഗതയെമലാം കഴിഞ 
കറച കാലതിനളില തെന വളെരയധികം മാറിയിടണ്. ഹാരഡ് ഡിസിന 
സംഭവിച വളരച േപാെല തെന കമയടറിെന ഓേരാ ഘടകവം സാേങതികമായി 
െമചെപടിടണ്. ഈ വളരചയെട സചകങളാണ് നാം ഇനി പരിചയെപടനത്.

2.  കമയടര സാേങതിക വിദയയെട അതിദതമായ വളരചയില ആേവശം െകാണ 
േഗാരഡന മര പസാവിചതാണ് പിനീട് മര നിയമം എന് അറിയെപടത്. പിനീട് 
ഹാരഡ് ഡിസിെനയം റാമിേനയം സംഭരണ േശഷിയിലണാകന വരദനവ് കടി 
ഉളെപടതി വിപലീകരികെപടകയം െചയ.

(TB േപജ് 49, HB േപജ് 61)

• മൗസം അതിെന പരിണാമവം എന വീഡിേയാ / െഡേമാ (സീരിയല, വയരെലസ് തടങിയ 
മൗസകള കാണികാന സാധികെമങില വീഡിേയാ ഒഴിവാകാം), കമയടര രപ പരിണാമം 
കാണികന വീഡിേയാ തടങിയ പവരതനങള കടി േമലപറഞ കാരയങള കടതല 
ഉറപികതക വിധം കാണികന. (TB േപജ് 49, HB േപജ് 62,63)

• േപാരടകള - ഒര െഡേമാ തെന സിസതില ആര പി കാണികന, പെങടകനവര TB യിെല 
പടിക പരിപികന.

• കീേബാരഡ് േല ഔടകള - പസേനഷന, ചരച (TB േപജ് 50-51, HB േപജ് 63)

പവരതനം പവരതനം 55 സമയംസമയം -12.30-12.30 മതല മതല 01.0001.00 വെരവെര  

• േപാസസര െഡേമാ (ആര പി)

• ആര പി പാേയാഗിക പരിശീലനതിനായി തയാറാകിയ സിസങളില (േപാസസര 
ഉളെപടതിയിരികന പവരതനകമമലാത മദര േബാരഡകള മാതം െകാടതാലം 
മതിയാകം) പെങടകനവര ഗപ് പവരതനമായി േപാസസര പരിേശാധികന. 

• പെങടകനവര അവരവരെട സിസങളില സിസ് ഇനേഫാ ഉപേയാഗിച് േപാസസറിെന 

ഐ സി ടി പരിശീലന േമാഡയള  സാനേഡരഡ് ഐ സി ടി പരിശീലന േമാഡയള  സാനേഡരഡ് 1010
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കറിചള വിവരം േശഖരികന -  TB യിെല പടിക പരിപികല 
(TB േപജ് 52, HB േപജ് 66)

LUNCH BREAK                                     LUNCH BREAK                                     സമയംസമയം -01.00 -01.00 മതല മതല 01.45 01.45 വെരവെര

പവരതനം പവരതനം 66 സമയംസമയം -01.45-01.45 മതല മതല 02.1502.15 വെരവെര  

• മദര േബാരഡ് െഡേമാ (ആര പി)

• സിസ് ഇനേഫാ ഉപേയാഗിച് മദരേബാരഡിെന കറിചള വിവരം േശഖരിച് പടിക പരിപികല
(TB േപജ് 53, HB േപജ് 67)

പവരതനം പവരതനം 77 സമയംസമയം -02.15-02.15 മതല മതല 02.4502.45 വെരവെര  

• റാനഡം ആകസ് െമമറി - െഡേമാ

•  ആര പി തയാറാകിയ വരക് സിസങളില (ശരിയായി േലബല െചയ റാമകള 
ഉളെപടതിയിരികന പവരതനകമമലാത മദര േബാരഡകള മതിയാകം) പെങടകനവര 
ഗപ് പവരതനമായി റാം പരിേശാധികന. റാം അഴിെചടകകയം വീണം ഘടിപികകയം 
െചയാം. േലബലകള പരിേശാധിച് പടിക പരിപികന. 

• കടതല വിവരങളക് HB പരിേശാധികന.

(TB േപജ് 57, HB േപജ് 75)
പവരതനം പവരതനം 88 സമയംസമയം -02.45-02.45 മതല മതല 03.1503.15 വെരവെര  

• HB േപജ് 71 (ഹാരഡ് ഡിസ്) പെങടകനവര വായികന.

• ലിനക് കമാനപേയാഗിച് ഹാരഡ് ഡിസിെന കറിചള വിവര േശഖരണം.

• ഫയല സിസം എനാണ് ? എനിന് - െപാത ചരച.

• െപനൈഡവ് േഫാരമാറിങ് - െഡേമാ (മാതം)

(TB േപജ് 55)

പവരതനം പവരതനം 99 സമയംസമയം -03.15 -03.15 മതല മതല 03.3003.30 വെരവെര  

• ആഡ് ഓണ കാരഡകള -െഡേമാ (െനറ്വരക് കാരഡ് , ഗാഫിക് കാരഡ് തടങിയ ലഭയമായ 
ചില ആഡ് കാരഡകള ആര പി പദരശിപികന.

• പാഠപസകതിെല പടിക പരിപികല
(TB േപജ് 58, HB േപജ് 77)

പവരതനം പവരതനം 1010 സമയംസമയം -03.30 -03.30 മതല മതല 03.5003.50 വെരവെര  

• ബേയാസ് - െഡേമാ, (റാം ശരിയായി െസറ െചയാതിരനാലള  warning sound പേതയകം 
കാണികണം)

• സവനം സിസതിെല ബേയാസ് പരിചയെപടന. ബേയാസില ഫസ് ബട് ഡിൈവസ് െസറ 
െചയന പവരതനം െചയന.

(TB േപജ് 58, HB േപജ് 77)

പവരതനം പവരതനം 1111 സമയംസമയം -03.50 -03.50 മതല മതല 04.1004.10 വെരവെര  
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• എസ് എം പി എസ് എന ഉപകരണം എനിനാണ് ? പാഠപസക വായനയം െപാത ചരചയം

• എസ് എം പി എസ് െഡേമാ - ഉപകരണവം അതിനകവശവം. 

•  ഗപ പവരതനം - പെങടകനവര എസ് എം പി എസ്, േകബിളകള, കണകര എനിവ 
പരിേശാധികന.

(TB േപജ് 58)

പവരതനംപവരതനം 1212 സമയംസമയം -04.10 -04.10 മതല മതല 04.3004.30 വെരവെര  

 Session Assessment:Session Assessment:

പെങടകനവര അവര പരിചയെപട സിസതിെന േകാണഫിഗേറഷന എഴതെട.

ആര പി പതിയ ഒര സിസതിെന േകാണഫിഗേറഷനമായി അതിെന താരതമയെപടതാം.

ഹാരഡ്െവയര േകാണഫിഗേറഷന

േപാസസര ഇനല േകാര ഐ 3

മദര േബാരഡ് Intel 61WV ചിപ്െസറ്

റാനഡം ആകസ് െമമറി DDR III, 4 GB

ഹാരഡ് ഡിസ് 500 GB SATA

എസ്എംപിഎസ് 600 W

മൗസ് ഓപറികല, USB

കീ േബാരഡ് QWERTY, USB

നാലാം ദിവസംനാലാം ദിവസം
റിേപാരടിംഗ്റിേപാരടിംഗ് ,  ,  സംശയ നിവാരണംസംശയ നിവാരണം സമയംസമയം -09.30-09.30 മതല മതല 10.00 10.00 വെരവെര

വരകളക് ജീവനപകരാംവരകളക് ജീവനപകരാം
മെനാരകങളമെനാരകങള

ICT IX HB, TB  pdf
ICT X  HB, TB 
DVD യില നലകിയിരികന anim_imgs എന േഫാളഡര

പവരതനം പവരതനം 11 സമയംസമയം -10.00 -10.00 മതല മതല 10.3010.30 വെരവെര   

ആമഖം  ആമഖം  
 ഈ യണിറിെന പഠന ലകയങള, സമീപനം, മെനാരകങള, ഐ.സി.ടി. സാധയതകള 

എനിവെയകറിച്  RP െപാതവായി അവതരിപികന .( Ref: HB േപജ് :  82,83   )

അനിേമഷെനകറിചള ധാരണ േനടലഅനിേമഷെനകറിചള ധാരണ േനടല  

ജിേകാമിസിെല create a drawing or animation എന െഗയിം ഉപേയാഗിച് 
അനിേമഷന നിരമികന വിധം പരിചയെപടതന. 
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  (RP demo െചയന,  ICT TB IX  Page:82,  Hands on Practice)

േശഷം TB യിെല േപജ് 63 െല പടിക പരതിയാകാന ആവശയെപടന.

ഈ പടികയെട േകാഡീകരണതിനായി HB  േപജ് 83 െല സചകങള 
ഉപേയാഗെപടതാം

അനിേമഷന, ഗലിനകിെല അനിേമഷന േസാഫ്െവയറകള എനിവെയകറിച് െപാതവായി  
അവതരിപികന. (TB േപജ്:64, HB േപജ്: 83,84 അനിേമഷന' എന ഭാഗം)

പവരതനം പവരതനം 22 സമയംസമയം -10.30 -10.30 മതല മതല 11.1511.15 വെരവെര  

  റപീ   ഇനരേഫസ് പരിചയെപടല റപീ   ഇനരേഫസ് പരിചയെപടല 
റപീ   േസാഫ്െവയറില െപനസില ടള ഉപേയാഗിച് ലളിതമായ ഒര ചിതം വരച്  

2 െസകനിലള അനിേമഷന തയാറാകി (FPS: 6)  േസവ് െചയന വിധം പരിചയെപടതന 
(RP demo െചയന.TB Page: 64,65,66 , Hands on Practice)

ഇേപാള തയാറാകിയ അനിേമഷനില സവാഭാവികമായ ചലനം സംഭവികാതത് 
എന െകാണാവാം? തയാറാകിയേപാള ഉണായ ബദിമടകള  ? RP േചാദയം ഉനയികന. 

Rp പരിഹാരം നിരേദശികന. (HB േപജ്: 87 പമാറക് ജീവന നലകാം എന ഭാഗം   )

റപീയില വരച ചിതെത മൗസ് ഉപേയാഗിച്  നീകേമാഴള ശദിേകണ 
കാരയങള ചരചെചയണം.

മറ് േസാഫ്െവയറകളില ചിതം വരച്  റപീയിേലക് ഉളെപടതാം . (TB േപജ് : 
68, HB േപജ് :87,88)
പവരതനം പവരതനം 33 സമയംസമയം -11.15 -11.15 മതല മതല 01.0001.00 വെരവെര  
േസാറിേബാരഡിെന ആസദമാകി അനിേമഷന തയാറാകലേസാറിേബാരഡിെന ആസദമാകി അനിേമഷന തയാറാകല

േസാറിേബാരഡിെന ആവശയകതെയകറിചള ചരച
HB യില നലകിയിരികന േസാറിേബാരഡ്  മാതക പദരശിപികണം

(TB Page:  67, HB Page: 88,89 േസാറിേബാരഡിെനകറിചള ഭാഗം)

TB  േപജ്  :  67,68  െല   േസാറിേബാരഡിെല  രണാമെതയം  മനാമെതയം 
സീനകള  പരതിയാകാന  ആവശയെപടന.  (ഇത്  ഗപ്  പവരതനമായി  നലണം -ഒര 
ഗപില 4 േപര .പസത സീനകളില വരന ചിതങളെട രപേരഖ തയാറാകിയാലം മതി)ഒേനാ 
രേണാ  മാതക  അവതരിപികാന  അവസരം  നലണം.  േനരെത  തയാറാകിവച  ചിതങള 
ഉപേയാഗിച്  ഈ  േസാറിേബാരഡിെല  ഒനാമെത  സീനിെന  ദശയവലകരികന  വിധം  RP 

പരിചയെപടതന. ഇേത മാതകയില നാല് സീനകെളയം ദശയവലകരികാന ആവശയെപടന.

N.B:  ഈ  പവരതനതിനാവശയമായ  ചിതങള  RP/അധയാപകര  സവയം 
തയാറാകകേയാ  നലകിയിരികന  DVD  യിെല  Resource10/anim_imgs  എന 
േഫാളഡറിെല  ചിതങേളാ ഉപേയാഗികാം .  എനാല  കാസറം  പവരതനതില 
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േസാറിേബാരഡിനനസരിച് ഈ ചിതങള കടികള സവയം തയാറാകണം
(RP demo െചയന.TB Page: 68 Side box , Page:69 , Hands on Practice) ഈ 

ഒര  ഗപിെല  നാല്  േപരം  ഓേരാ  വയതയസ  സീനിെന  ദശയവലകരണം 
നടതണം .     തയാറാേകണ  സീനിെനകറിച്  വയകമായ  ധാരണ  ഓേരാ  ടീചരകം  
നലകണം .ഓേരാരതരം തയാറാകിയ സീനകെള  avi  േഫാരമാറില എകേസാരട്  െചയ്  ഒര 
േഫാളഡറില സകികാന ആവശയെപടന.(RP demo  െചയന.TB Page: 70 Side box ,  HB 

Page 90,91 Hands on Practice) ഓേരാരതരം തയാറാകിയവ ഗപില പരസരം ൈകമാറി നാല് 
സീനകെളയം േശഖരികണം

LUNCH BREAK                                     LUNCH BREAK                                     സമയംസമയം -01.00 -01.00 മതല മതല 01.45 01.45 വെരവെര
പവരതനം പവരതനം 44 സമയംസമയം -01.45 -01.45 മതല മതല 02.3002.30 വെരവെര  
സീനകെള േയാജിപികല സീനകെള േയാജിപികല 

നാല സീനകെളയം ഓപണേഷാട് വീഡിേയാ എഡിറര ഉപേയാഗിച് ആവശയമായ 
ൈടറില, ശബം എനിവ ഉളെപടതി ഒറ ഫയലാകി (avi േഫാരമാറില) എകേസാരട് െചയന 
വിധം RP പരിചയെപടതന. 

(RP demo െചയന.TB Page: 71,72 Hands on Practice ) 

(പശാതല ശബം ആവശയെമങില DVD യിെല Resource_10/anim_imgs എന 
േഫാളഡറിലള bg_music_mp3s എന േഫാളഡര ഉപേയാഗികാവനതാണ്  )

ഈ പവരതനതിന് ഒമതാം കാസ് ഐ.സി.ടി. പാഠപസകം യണിറ്: 7, 

യണിറ്:9 എനിവ ഉപേയാഗെപടതാവനതാണ്.

പവരതനം പവരതനം 55 സമയംസമയം -02.30 -02.30 മതല മതല 02.4502.45 വെരവെര  

ചലനം മെറാര രീതിയില ചലനം മെറാര രീതിയില ((േഹാം അൈസനെമന് )

TB യിെല േപജ് : 72,73 െല ചലനം മെറാര രീതിയില എന പവരതനം േഹാം 
അൈസനെമനായി നലകന.

ഈ പവരതനം നലകിയിരികന ചിതങള ഉപേയാഗിേചാ ജിമ് ഉപേയാഗിച് 
ചിതം വരേചാ തയാറാകാം.

(  ഒര ചിതെത പശാതലം ഒഴിവാകി png യായി േസവ് െചയന വിധം RP 

പരിചയെപടതണം.)

വിവരങള പങ െവയാംവിവരങള പങ െവയാം
മെനാരകങളമെനാരകങള

ൈടനിംഗിന് ഉപേയാഗികന കമയടറകള െനറ്വരക്  
െചയിരികണം.പവരതനകമമായ ഒര പിനര ഉണായിരികണം.

ഈ കമയടറകളെട ഐപി അഡസ് Automatic (DHCP) യിലായിരികണം. 

പവരതനം പവരതനം 66 സമയംസമയം -02.30 -02.30 മതല മതല 02.4502.45 വെര വെര 
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കമയടര െനറ്വരകകളകമയടര െനറ്വരകകള , , അവയെട പേയാജനങള അവയെട പേയാജനങള - - ഗപ് ചരച ഗപ് ചരച 

Participants  െന 4/5  അംഗങളള ഗപകളാകി  RP ചരചാസചകങള നലകന. ഓേരാ 
ഗപം േകാഡീകരണങള അവതരിപികണം. (TB - േപജ് 74) (ചരചാസചകങള HB േപജ് 94) 

പവരതനം പവരതനം 77 സമയംസമയം -02.45 -02.45 മതല മതല 03.1003.10 വെര വെര 
കമയടറിെന ഐപി വിലാസം കെണതക കമയടറിെന ഐപി വിലാസം കെണതക 

ലാബിെല കമയടറകളെട  ഐപി വിലാസം കെണതി താരതമയം െചയക. (TB -  േപജ് 
75, 76) (HB േപജ് 96 )

(ആദയം പവര ഓണ െചയേമാഴം ഷട്ഡൗണ െചയ് രണാമത് പവര ഓണ െചയേമാഴം 
ചില  കമയടറകളെടെയങിലം  ഐപി  അഡസകള  വയതയസമായി  വരന  തരതില  പവരതനം 
ആസതണം െചയണം.) TB യിെല പടിക 7.1 (േപജ് 76) പരിപികക. സചനകള (HB േപജ് 96 ) 

പവരതനം പവരതനം 88 സമയംസമയം -03.10 -03.10 മതല മതല 03.3003.30 വെര വെര 
ഐപി വിലാസം സിരമായി െസറ െചയക ഐപി വിലാസം സിരമായി െസറ െചയക 

തയാറാകിയ,  സിസതിെന നമരം ഐപി അഡസം ഉളെപടന പടിക ഉപേയാഗിച് 
അവര തെന എലാ സിസങളകം സിര ഐപി വിലാസങള നലകനതിനള അവസരം ഒരകണം. 
(TB - േപജ് 76)

പവരതനം പവരതനം 99 സമയംസമയം -03.30 -03.30 മതല മതല 03.5003.50 വെര വെര 
െനറ്വരകിന്  ഉപേയാഗികന  ഹാരഡ്വയര  ഉപകരണങള  െനറ്വരകിന്  ഉപേയാഗികന  ഹാരഡ്വയര  ഉപകരണങള  
പരിചയെപടനപരിചയെപടന ..

TB േപജ് 78-79 ലള ഹാരഡ്െവയര ഉപകരണങെളകറിചള കറിപകള വായികന , 
HB  േപജ്  97  ലള  നിരീകണപടികയെട  സഹായേതാെട  ലാബിലള  െനറ്വരക്  ഉപകരണങള  
(വേയരഡ് & വയരലസ് ) പരിചയെപടന.

പവരതനം പവരതനം 1010 സമയംസമയം -03.50 -03.50 മതല മതല 04.1004.10 വെര വെര 
െപാത ചരച െപാത ചരച 

വയരലസ്  സാേങതികവിദയ  ഉപേയാഗിചള  െനറ്വരക്  പേയാജനപടതന  
ഉപകരണങള  തിരിചറിയനതിനം  അവയിലപേയാഗികെപടന  വയതയസ  സാേങതിക  വിദയകള 
പരിചയെപടനതിനം സാധികന രീതിയിലാകണം ഈ ചരചയെട േകാഡീകരണം. (TB  േപജ്  79-80, 
HB േപജ് 98,98 െല കറിപകള എനിവ പേയാജനെപടതാം)

പവരതനംപവരതനം 1111 സമയംസമയം -04.10 -04.10 മതല മതല 04.3004.30 വെരവെര  
 Session Assessment:Session Assessment:

അഞാം ദിവസംഅഞാം ദിവസം
റിേപാരടിംഗ്റിേപാരടിംഗ് ,  ,  സംശയ നിവാരണംസംശയ നിവാരണം സമയംസമയം -09.30-09.30 മതല മതല 10.00 10.00 വെരവെര

വിവരങള പങ െവയാം  വിവരങള പങ െവയാം  ((തടരചതടരച ))
പവരതനംപവരതനം 11 സമയംസമയം -10.00 -10.00 മതല മതല 10.3010.30 വെരവെര  

റിേമാട്  ഡസ്േടാപ് വയവര റിേമാട്  ഡസ്േടാപ് വയവര 
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Participants  െന ഗപകളാകി  Remote Desktop Viewer  ഉപേയാഗിച്  Desktop  െഷയര 
െചയന.(TB - േപജ് 81)

പവരതനംപവരതനം 22 സമയംസമയം -10.30 -10.30 മതല മതല 11.0011.00 വെരവെര  
ഫയലകള പങ െവകന ഫയലകള പങ െവകന 

SSH (Secure Shell) ഉപേയാഗിച് ഫയലകള േകാപി െചയന. (TB - േപജ് 81-82)

പവരതനംപവരതനം 33 സമയംസമയം -11.00 -11.00 മതല മതല 11.2011.20 വെരവെര  
പിനര പങ െവകന പിനര പങ െവകന 

പവരതനകമമായ ഒര പിനര ഏെതങിലം സിസതില കണക് െചയ്  പവരതനം 8 
പരതിയാകക. (TB - േപജ് 82)

വരകളക് ജീവനപകരാം വരകളക് ജീവനപകരാം ((തടരചതടരച ))
പവരതനംപവരതനം 44 സമയംസമയം -11.20 -11.20 മതല മതല 12.0012.00 വെരവെര   

േഹാം അൈസനെമനായി നലകിയ പവരതനം partcipants അവതരിപികന. 

കടതല വിശദീകരിേകണ പവരതനം RP െഡേമാ െചയന. 

നമെകാര െവബ്ൈസറ്നമെകാര െവബ്ൈസറ്
പവരതനംപവരതനം 55 സമയംസമയം -12.00 -12.00 മതല മതല 12.3012.30 വെരവെര   

െവബൈസറ് നിരമാണം െവബൈസറ് നിരമാണം - - തയാെറടപ്തയാെറടപ്
സളെവബൈസറ് നിരമികനതിന് ആവശയമായ ചരച  ഗപ് വിഭജനം – (TB േപജ്  84, 

85 and HB േപജ് 107,108)
െവബേപജ്  തയാറാകേമാള സവീകരിേകണ ഫയലഘടന,  Relative  Path  ,Absolute 

Path  എനിവ RP പരിചയെപടതന ( TB േപജ് 85 , HB  േപജ് 108)

പവരതനംപവരതനം 66 സമയംസമയം -12.30 -12.30 മതല മതല 01.0001.00 വെരവെര   
KompoZer  ഉപേയാഗിച്  േഹാംേപജ്  തയാറാകന പവരതനം  RP  അവതരിപികന, 

Participants പരിശീലികന (TB േപജ് 86-89, HB  േപജ് 110 - 115)

LUNCH BREAK                          LUNCH BREAK                          സമയംസമയം -01.00 -01.00 മതല മതല 01.45 01.45 വെരവെര

പവരതനംപവരതനം 77 സമയംസമയം -01.45 -01.45 മതല മതല 02.0002.00 വെരവെര   

താെഴപറയനതാെഴപറയന    പവരതനങള അൈസനെമെനായി നലകന  പവരതനങള അൈസനെമെനായി നലകന 
• gedit,  html  ടാഗ്,  KompoZer  എനിവ  ഉപേയാഗിച്  ഗപിന്  ലഭിച 

െവബൈസറിന് ആവശയമായ േപജകള തയാറാകക.

• അകരങള  േഫാരമാറ്  െചയണം,  േപജിന്  പശാതലനിറം  നലകണം 
ചിതങള, ചലചിതങള തടങിയവ ഉളെപടതണം.

• വിവിധ ഗപകള തയാറാകന െവബേപജകള േശഖരിച്  അവെയ േഹാം 
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േപജിേലക് ബനിപിച് െവബൈസറ് തയാറാകക.

പവരതനംപവരതനം 88 സമയംസമയം -02.00 -02.00 മതല മതല 02.4002.40 വെരവെര   
െവബ്  കണന്  മാേനജെമന്  സിസം  േസാഫ്െവയര  ഉപേയാഗിച്  സള  

െവബൈസറ് നിരമികന പവരതനം RP അവതരിപികന. ( TB േപജ്- 90 - 96 )
Participants പരിശീലികന.

േലാകം ൈകകമിളിലേലാകം ൈകകമിളില
(െസേലറിയം 1.11.0 െവരഷനാണ് പവരതനതിന് അഭികാമയം. )

പവരതനംപവരതനം 99 സമയംസമയം -02.40 -02.40 മതല മതല 02.5002.50 വെരവെര   

സിമേലഷന എന ആശയം, യണിറിെന സമീപനം എനിവ ആര പി 
വയകമാകന. 

പവരതനംപവരതനം 1010 സമയംസമയം -02.50 -02.50 മതല മതല 03.1003.10 വെരവെര   

  െസേലറിയം ഇനരേഫസ് പരിചയെപടലെസേലറിയം ഇനരേഫസ് പരിചയെപടല
• നിരീകണ സലം െതെരഞടകല ( TB േപജ്.98,HB േപജ്.118), 

• ദിവസവം സമയവം കമെപടതല ( Ref: TB േപജ്.99,HB േപജ്.119) 

എനിവ ആര പി െഡേമാ െചയന. തടരന് participants പരിശീലികന.

പവരതനംപവരതനം 1111 സമയംസമയം -03.10 -03.10 മതല മതല 03.3003.30 വെരവെര   

   സരയന് ചറംസരയന് ചറം
 കാലഗണനയം സരയെന സാനവം തമിലള ബനം  േസാഫ് വയറിെന 

സഹായേതാെട വിശദീകരികന. (െഡേമാ, RP)

• ആകാശതിെല വരകള(Ref: TB േപജ്.100, HB േപജ്.119,120), 

• സരയന് ചറം( TB േപജ്.100, HB േപജ്.120,121,122) 

വയതയസ മലയാള മാസങളിെല സരയേനയം നകത സമഹങളേടയം സാനം 
േസാഫ് െവയറിെന സഹായേതാെട participants  കെണതന. 
പവരതനംപവരതനം 1212 സമയംസമയം -03.30 -03.30 മതല മതല 03.5003.50 വെരവെര   

  ധവ നകതംധവ നകതം
ധവ നകതതിെന സവിേശഷതകള േസാഫ് െവയറിെന സഹായേതാെട 

വിശദീകരികന.(ആര പി ). വഴികാടിയായി ധവ നകതം എന പഠന പവരതനം( TB 

േപജ്.102, HB േപജ്.123) (െഡേമാ, RP)

നീളന പകല എന പഠന പവരതനം ( Ref: TB േപജ്.102, HB േപജ്.126)േസാഫ് െവയറിെന 
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സഹായേതാെട വിശദീകരികന.  (െഡേമാ, RP). തടരന് പവരതനങള  participants 

പരിശീലികന.
പവരതനംപവരതനം 1313 സമയംസമയം -03.50 -03.50 മതല മതല 04.1004.10 വെരവെര   

  െനബലകള െനബലകള 
േസാഫ് വയറിെന സഹായേതാെട െനബലകള കെണതന. നകതങള 

ഉണാകനത് എന പഠന പവരതനം ( Ref: TB േപജ്.102, HB േപജ്.122-125). 
പാരടിസിെപന്സ് െനബലകള കെണതകയം അവയെട സവിേശഷതകള േകാഡീകരികകയം 
െചയന.

പവരതനംപവരതനം 1414 സമയംസമയം -04.10 -04.10 മതല മതല 04.3004.30 വെരവെര  

 Session AssessmentSession Assessment

ആറാം ദിവസംആറാം ദിവസം

റിേപാരടിംഗ്റിേപാരടിംഗ് ,  ,  സംശയ നിവാരണംസംശയ നിവാരണം സമയംസമയം -09.30-09.30 മതല മതല 10.00 10.00 വെരവെര

േലാകം ൈകകമിളിലേലാകം ൈകകമിളില     ((തടരചതടരച ))

പവരതനംപവരതനം 11 സമയംസമയം -10.00 -10.00 മതല മതല 10.2010.20 വെരവെര   

Ktechlab  േസാഫറ്െവയറപേയാഗിച്  TB  ചിതം  9.10  RP തയാറാകന. 

Participants  ഇത് പരിശീലികന. (Ref : TB േപജ് 103,104 , HB േപജ് 128,129)

സരകീടകളെട  പവരതനം  നിരീകിച്  ചരച,  Ref:  TB,  HB  തടങിയ 
പവരതനതിലെട  ഒര  ഡേയാഡ്  േഫാരേവരഡ്  ബയാസില  ൈവദയതി  കടതിവിടെമനം 
റിേവഴ് ബയാസില ൈവദയതി കടതിവടനിലാെയനം േകാഡികരികണം.

പവരതനംപവരതനം 22 സമയംസമയം -10.20 -10.20 മതല മതല 10.5010.50 വെരവെര   

നിരമിച സരകീടിെല കേമാണനകളക് േപര് നലകനതം സരകീടകള േസവ് 
െചയനതം വീണം തറകനതം RP അവതരിപികന. (Ref: TB േപജ് 86-89, HB  േപജ് 130).

 TB പവരതനം 1, 2 Participants പരിശീലികന.  (Ref : TB േപജ് 104,105)

നമെകാര െവബ്ൈസറ് നമെകാര െവബ്ൈസറ് ((തടരചതടരച))

പവരതനംപവരതനം 33 സമയംസമയം -10.50 -10.50 മതല മതല 11.3011.30 വെരവെര   

Feed  Back  SessionFeed  Back  Session (  Participants  തങളെട  അൈസനെമന്  െപാതവായി 
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അവതരിപികന. തടരന് പയാസമള ഭാഗം RP വിശദീകരികന.)
Apache  എന  െവബ്  െസരവര  ഉപേയാഗിച്  െവബൈസറ്  Local  host  ആയം 

െനറ്വരകിലെടയം പവരതിപികനവിധം RP അവതരിപികന ( TB േപജ് 86-89, HB  േപജ് 
115).  

Participants മറ് സിസങളിലള െവബൈസറകള െനറ്വരകിലെട പവരതിപികന . 

േലാകം ൈകകമിളില  േലാകം ൈകകമിളില  ((തടരചതടരച ))
പവരതനംപവരതനം 44 സമയംസമയം -11.30 -11.30 മതല മതല 12.0012.00 വെരവെര   

ജിേയാജിബ -ആമഖം - ഒനപതാം കാസിെല പഠനപവരതനങളെട തടരച – 
Participants പവരതനം 3 (Ref : TB േപജ് 106,  TB ചിതം 9.15, 9.16 ) പരിശീലികന.

പവരതനംപവരതനം 55 സമയംസമയം -12.00 -12.00 മതല മതല 01.0001.00 വെരവെര   

  വതങളം പാേറണകളംവതങളം പാേറണകളം
ജിേയാജിബ ഉപേയാഗിച് ഗണിത നിരമിതികള തയാറാകാന കടി എട്, ഒനപത് 

കാസകളില പഠിചിടണ്. േപനയം ഇനസെമന് േബാകിെല ഉപകരണങളം െകാണ് നിരമികാന 
എളപമലാത ഗണിത പാേറണകളം ചിതങളം ജിേയാജിബ ഉപേയാഗിച് നിരമികാനാവം 
എന സാധയതയാണ് ഈ വരഷം നാം കടതലായി പരിചയെപടതനത്.

  െറാേടഷന ടളെറാേടഷന ടള
 ഡിജിറല പകള നിരമാണം. HB േപജ് 132

പാേറണ നിരമാണംപാേറണ നിരമാണം ..

 പാഠപസകതില െകാടതിരികന രണ് പാേറണകള.  TB page 107

LUNCH BREAK                          LUNCH BREAK                          സമയംസമയം -01.00 -01.00 മതല മതല 01.45 01.45 വെരവെര

പവരതനംപവരതനം 66 സമയംസമയം -01.45 -01.45 മതല മതല 02.30 02.30 വെരവെര   

ജിേയാജിബ നിരമിതികള െവബേപജകളായി എക്േപാരട് െചയന വിധവം  
അതിെന സാദയതകളം വിശദീകരികന.(Ref : TB േപജ് 109,110 ,HB േപജ് 136). തടരന് 
Participants പരിശീലികന.

പവരതനംപവരതനം 77 സമയംസമയം -02.30 -02.30 മതല മതല 03.30 03.30 വെരവെര   

മലയനിരണയംമലയനിരണയം

പവരതനംപവരതനം 77 സമയംസമയം -03.30 -03.30 മതല മതല 04.30 04.30 വെരവെര   

Feedback and Closing session Feedback and Closing session 
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