
ഹൈ�ടെ�ക് ക്ലാസ്മുറികളിടെ� 
ടെ�റ്റ് വര്ക്കിങ്
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ഉപകരണങ്ങടെള പരിചയടെ��ാം 

DSL Modem Media Convertors
ബ്ര�ോഡ്ബോന്റ് ഇന്റര്നെനറ്റ് കണക്ഷനെന LAN 
മോയി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപബ്രയോഗിക്കുന്നു. 

WiFi കൂടിയുള്ള Type 4 ബ്രമോഡമോണ് ഹൈഹനെടക് 
സ്കീമിനെന്റ ഭോഗമോയി നല്കിവരുന്നത്.

FTTH  കണക്ഷനെ� Ethernet  കണക്ഷ�ായി
   മാറ്റുവാ�ായി ഉപയയാഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ്

ഇത്.

ഇന്റര്ടെ�റ്റ് �ഭ്യമാക്കുന്നതി�ാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ
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FTTH Modem

● FTTH കണക്ഷനെന Ethernet കണക്ഷനോയി മോറ്റുവോനോയി ഉപബ്രയോഗിക്കുന്ന 
ഉപകരണമോണ് ഇത്.  

● ഇതിനെന Optical Network Unit (ONU), Optical Network Termination (ONT) 
എന്നീ ബ്രപരുകളില് അറിയനെപ്പടുന്നു.

ഉപകരണങ്ങടെള പരിചയടെ��ാം 
ഇന്റര്ടെ�റ്റ് �ഭ്യമാക്കുന്നതി�ാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ
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കമ്പ്യൂട്ടര് ലോബില് സ്ഥോപിച്ചിരിക്കുന്ന WiFi Router

Model Number – Cisco RV-340W

● ഈ റൂട്ടറില് രണ്ട് WAN ബ്രപോര്ട്ടുകളും 4  LAN ബ്രപോര്ട്ടുകളും 2 USB ബ്രപോര്ട്ടുകളുമോണ് ഉള്ളത്.  
● FTTH Modem (ONU/Media Convertor) ത്തില്നിന്നും വയര്നെലസ് റൂട്ടറിനെന്റ 

WAN 1 ബ്രപോര്ട്ടിബ്രലക്കോണ് കണക്ട് നെചയ്തിരിക്കുന്നത്.
●  LED ഇന്ഡിബ്രക്കഷന് എന്തിനെനനെയോനെക്ക സൂചിപ്പിക്കുകയോനെണന്ന് മനസിലോക്കുമബ്രmോ? 

ഉപകരണങ്ങടെള പരിചയടെ��ാം
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L2 Manageable Network Switch- 
D LINK DGS 1210-28

Unmanaged Network Switches-
D-Link DGS 1024 C, Cisco SG 95

24 ബ്രപോര്ട്ടുള്ള മോബ്രനജബിള്  സ്വിച്ച് 
കമ്പ്യൂട്ടര് ലോബിലോണ് 
സ്ഥോപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

24 ബ്രപോയിന്റില് കൂടുതലുള്ള സ്കൂളുകളിലും 
separate ബില്ഡിംഗില് നെനറ്റ് വര്ക്ക്   

നെചയ്യുന്നതിനും ഉപബ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

ടെ�റ്റ് വര്ക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ

ഉപകരണങ്ങടെള പരിചയടെ��ാം 
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Network Racks
Size - 6U/9U/12U

24 Port Patch panel
IO പ�ോര്ട്ടില് നിന്നും Patch �ോനലിപലക്കും 
Patch �ോനലില് നിന്നും സ്വിച്ചിപലക്കും കണക്ട് ചെ�യ്യുന്നു.

Power Distribution Unit (PDU
(inside the rack)

9u/12u എന്നത് റോക്കിനെന്റ വലിപ്പനെത്തയോണ്  
സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 

9U/12u റോക്കുകള് കമ്പ്യൂട്ടര് ലോബിലും 
6u റോക്കുകള് എക്സ്റ്റന് ഡഡ് 

ബില്ഡിങ്ങുകളിബ്രലക്കുമോണ് ഉപബ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഉപകരണങ്ങടെള പരിചയടെ��ാം 
ടെ�റ്റ് വര്ക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ
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I/O Box (Information Outlet Box) Network Patch Cables/ Cord

ഉപകരണങ്ങടെള പരിചയടെ��ാം 
ടെ�റ്റ് വര്ക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ
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ടെ�റ്റ് വര്ക്ക് ഡയഗ്രം മാതൃക

അടുത്ത ബില്ഡിംഗ് 
നെറ്റ് വര്ക്്ക നെ�യ്യുന്നതി് 

ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന ഈ 
സ്വിച്ചുകനെ! ദൂരപരിധി 

അനുസരിച്്ച 
STP യകബിള് വഴിയ�ോ 

(Shielded Twisted Pair),
 ഒപ്റ്റിക്കല് യകബിള് 

വഴിയ�ോ 
(100മീറ്ററില് കൂടുതല്

 ദൂരത്തോനെ.ങ്കില്)

 ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. 
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സ്കൂളുകള്ക്ക് നല്കിയിട്ടുള്ള ഇന്റര്നെനറ്റ് 
കണക്ഷന്  -  Plan Details 

Service Provider - BSNL/ RailTel

Type of Connection   - FTTH 
Broadband

Speed - 8 Mbps

Download/Upload limit - Unlimited

Security Deposit - Waived off

Modem Rental -  Free of Cost

Installation Charges - Waived off

Modem Type - Ethernet
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ശ്രദ്ധിക്കുക 
●നിര്ബന്ധമോയും ഹൈവഹൈഫ പോസ്സ് ബ്രവര്ഡ് ഉപബ്രയോഗിച്ചു നെ�ോട്ടക്ട് നെചബ്ര�ണ്ടതോണ്. 

അനധികൃത വ്യക്തികളുമോബ്രയോ, ബ്രസവന ഉബ്രദ്യോഗസ്ഥരുമോബ്രയോ ഹൈവഹൈഫ 
ഉപബ്രയോക്തൃനോമവും പോസ് ബ്രവഡും പങ്കിടരുത്. 

●നെനറ്റ് വര്ക്കില്  നിന്നും   ഹൈവഹൈഫ റൂട്ടര് മോറ്റി പരിബ്രശോധിച്ചോല് അവ 
പുനഃസ്ഥോപിച്ചിട്ടുനെണ്ടന്നു ഉറപ്പുവരുബ്രത്തണ്ടതോണ്. ഇക്കോര്യം ചുമതലയുള്ള ഉബ്രദ്യോഗസ്ഥര് 
�ബ്രതകം ശ്രദ്ധിബ്രക്കണ്ടതോണ് .

●നെനറ്റ് വര്ക്കിനെന്റ പരോതി ബ്രരഖനെപ്പടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് SITC ഇന്റര്നെനറ്റ് ലഭ്യത 
ഉറപ്പോക്കിയിരിക്കണം 

●പരോതി നല്കിയിട്ടുനെണ്ടങ്കില് അവ പരിഹരിക്കുന്നതിനു വരുന്ന സര്വീസ് 
എഞ്ചിനീയര്ക്ക് ആവശ്യമോയ വിവരങ്ങള് നല്കുന്നതിന് SITC-ബ്രയോ ചുമതലയുള്ള 
ഉബ്രദ്യോഗസ്ഥബ്രരോ ടി സമയത്തു ഉണ്ടോബ്രകണ്ടതോണ് 

●ഇന്റര്നെനറ്റ് ബ്രമോഡം (ONU/ONT/Converter) തകരോറുസംഭവിച്ചോല് അവ 
ബ്രസവനദോതോക്കള് സ്വന്തം ഉത്തരവോദിത്തത്തില് മോറ്റി  നല്കുന്നതോണ് . ഇതുമോയി 
ബന്ധനെപട്ടു യോനെതോരുവിധത്തിലുമുള്ള തുക നല്ബ്രകണ്ടതിm 

●Physical Damages വോറന്റിയില് ഉള്നെപടുന്നതm. 
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1. I./O ബ്രബോക്സില് നിന്നും ലോപ് ബ്രടോപിബ്രലക്കു വരുന്ന പോച്ച്ബ്രകോഡ് കണക്ടഡ് 
ആബ്രണോ എന്ന് പരിബ്രശോധിക്കുക .

2. ലോപ് ബ്രടോപിബ്രല നെനറ്റ് വര്ക്ക് ടോബില് നെനറ്റ് വര്ക്ക് കണക്ഷന് ഇബ്രനബിള് 
ആബ്രണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക

3.  നെനറ്റ് വര്ക്ക് ടോബില് network connection information ല് IP Address (IPV4) 
വന്നിട്ടുബ്രണ്ടോ എന്ന് പരിബ്രശോധിക്കുക. 
   a. ഇനെmങ്കില് നെനറ്റ് വര്ക്ക് റോക്കിനെല ഉപകരണങ്ങള് പവര് ഓണ് ആബ്രണോ     
       എന്ന് ഉറപ്പോക്കുക   

Basic Troubleshooting
1. ക്ലോസ്റൂമില്/ലോബില് ഇന്റര്നെറ്റ് കിട്ടുന്നിനെ9ങ്കില്...
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4. network connection information ല് IP Address ഉനെണ്ടങ്കില് സിസ്റ്റത്തില് 
നിന്നും router നെന്റ IP യിബ്രലക്ക് Ping test നടത്തുക. 
   a. ഇനെmങ്കില് കമ്പ്യൂട്ടര് ലോബ് വനെരസ്ഥോപിച്ചിരിക്കുന്ന നെനറ്റ് വര്ക്ക് സ്വിച്ചുകള് 
       പരിബ്രശോധിക്കുക. 

5. Ping test reply ഉനെണ്ടങ്കില് LAN  കണക്ഷന് ശരിയോനെണന്ന് അനുമോനിക്കോം. 
തുടര്ന്ന് ഇന്റര്നെനറ്റ് IP (ping 8.8.8.8) യില് Ping Test  നടത്തുക. 

Basic Troubleshooting

1. ക്ലോസ്റൂമില്/ലോബില് ഇന്റര്നെറ്റ് കിട്ടുന്നിനെ9ങ്കില്...

NB: റൂട്ടറിനെന്റ IP മനസിലോക്കോന്  Terminal ല്  route 
എന്ന് ഹൈടപ്പ് നെചയ്തോല് മതിയോകും. 
 അനെmങ്കില് കണക്ഷന് ഇന്ഫര്ബ്രമഷനിനെല  IPv4 നെല 
"Default Route" ബ്രനോക്കിയോല് മതി  
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6. ഇനെmങ്കില് ഇന്റര്നെനറ്റ് ഉപകരണങ്ങള് (FTTH Modem) പവര് ഓണ് 
ആബ്രണോ എന്നും എmോ LED കളും നെതളിയുന്നുബ്രണ്ടോ / ഇന്ഡിബ്രക്കഷന് 
Red ആബ്രണോ എന്നും പരിബ്രശോധിക്കുക. 

7. Wifi Router നെന്റ  WAN1 ബ്രപോര്ട്ടില് നിന്നും നെനറ്റ് വര്ക്ക് ബ്രകബിള് BSNL/ 
RAIL WIRE ബ്രമോഡത്തിബ്രലക്കു  ശരിയോയി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുബ്രണ്ടോനെയന്ന് 
പരിബ്രശോധിക്കുക

8. ISP (ഇന്റര്നെനറ്റ് ബ്രസവന ദോതോവ്) ന് �ശ് നങ്ങനെളോന്നുമിനെmന്ന് 
സ്ഥിരീകരിക്കുക. ഹൈ«ഡ് 16 & 17   ബ്രനോക്കുക 

Basic Troubleshooting
തുടര്ച്ച ...
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1. കമ്പ്യൂട്ടറില് WIFI കണക്ടഡ് ആബ്രണോ എന്ന് പരിബ്രശോധിക്കുക.  
a.  ഇനെmങ്കില് SSID ക്ലിക്ക് നെചയ്ത് പോസ് ബ്രവഡ് നല്കി കണക്ട് നെചയ്യുക.
b.  SSID ലിസ്റ്റ് നെചയ്യുന്നിനെmങ്കില്  Wifi Router പവര് ഓണ് ആബ്രണോ എന്നും  

            WLAN port  LED  നെതളിയുന്നുബ്രണ്ടോന്നും പരിബ്രശോധിക്കുക  

2. ഉനെണ്ടങ്കില് നെനറ്റ് വര്ക്ക് കണക്ഷന് ഇന്ഫര്ബ്രമഷനില് IP അഡ്രസ് (PV4) 
    ഉബ്രണ്ടോ എന്ന് പരിബ്രശോധിക്കുക.
      a.  ഇനെmങ്കില് നെനറ്റ് വര്ക്ക് റോക്കിനെല  Wifi Router പവര് ഓണ് ആബ്രണോ           
           എന്ന് ഉറപ്പോക്കുക
3. Network connection information ല് IP Address ഉനെണ്ടങ്കില് സിസ്റ്റത്തില്          
    നിന്നും router നെന്റ IP യിബ്രലക്ക് Ping test നടത്തുക. 
      a.  ഇനെmങ്കില് Wifi router പരിബ്രശോധിക്കുക. 
 
4. Ping test reply ഉനെണ്ടങ്കില് Wifi കണക്ഷന് ശരിയോനെണന്ന് അനുമോനിക്കോം. 
     തുടര്ന്ന്  ഇന്റര്നെനറ്റ് IP (ping 8.8.8.8) യില് Ping Test  നടത്തുക.

5. മുമ്പുള്ള ഹൈ«ഡിനെല Step 6 മുതല് കോണുക 

Basic Troubleshooting
2. WIFI വഴി കമ്പ്യൂട്ടറില് ടെ�റ്റ് �ഭിക്കുന്നിടെ9ങ്കില്
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FTTH ഇന്റര്ടെ�റ്റ് കണക്ഷന്  പരിശശാധ�

 FTTH ബ്രമോഡത്തിനെല LED ഇന്ഡിബ്രക്കഷനുകളില്നിന്നും ഇന്റര്നെനറ്റിനെന്റ 
തകരോര് മനസ്സിലോക്കോന് സോധിക്കും.

 എmോ ഹൈലറ്റുകളും പച്ച നിറത്തിലോനെണങ്കില് കമ്പ്യൂട്ടറില് ബ്രനരിട്ട് കണക്ട് 
നെചയ്ത് ഇന്റര്നെനറ്റ് ഉബ്രണ്ടോ എന്ന് പരിബ്രശോധിക്കോവുന്നതോണ്.

 
 ബ്രമോഡത്തില് LOS/ALARM എന്ന LED ചുവന്ന നിറത്തിലോനെണങ്കില് 

ഒപ്ടിക്കല്  ഹൈഫബറിനെന്റ തകരോര് മൂലമോനെണന്ന്  അനുമോനിക്കോം.
കംഹൈ³ന്റ്റ് നെറജിബ്ര´ഷന് ബ്രപോര്ട്ടലില് / സര്വീസ് എഞ്ചിനീയര് മുബ്രഖന 
കംഹൈ³ന്റ്റ് രജിസ്റ്റര് നെചയ് ബ്രയണ്ടതോണ് 

 LED ഇന്ഡിബ്രക്കഷനുകള് ഒന്നും ഇmോനെയങ്കില്  Power Supply 
സംബന്ധമോയ തകരോര് ആയിരിക്കും (Power Supply അനെmങ്കില് Adapter 
പരിബ്രശോധിക്കുക). അഡോപ്റ്ററിനെന്റ കംഹൈ³ന്റ് സും ഇന്റര്നെനറ്റ് ബ്രസവന 
ദോതോക്കള് പരിഹരിബ്രക്കണ്ടതോണ് 
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റൂട്ടര്വടെര ഇന്റര്ടെ�റ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി പരിശശാധിക്കുന്നവിധം 

Option(1) : PPoE വഴി ഇന്റര്നെനറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറില് ബ്രകോണ്ഫിഗര് നെചയ്ത്  
പരിബ്രശോധിക്കുന്നവിധം 

1. FTTH Modem/ Media Convertor നെല നെനറ്റ് വര്ക്ക് ബ്രകബിള് കമ്പ്യൂട്ടറിനെല 
ഇതര്നെനറ്റ് ബ്രപോര്ട്ടില് കണക്ട് നെചയ്യുക.

2. അതിനുബ്രശഷം network manager ഐക്കണ് നെസലക്ട് നെചയ്ത്  Edit 
Connection നെമനു എടുക്കുക.

3. Add ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് നെചയ്തുവരുന്ന ബ്രഡ്രോപ് ഡൗണ് ലിസ്റ്റില് DSL എന്ന 
കണക്ഷന് ഹൈടപ്പ് നെസലക്ട് നെചയ്യുക.

4. തുടര്ന്നുവരുന്ന ജോലകത്തില് ബ്രസവനദോതോക്കള് നല്കിയിരിക്കുന്ന യൂസര്
നോമവും പോസ് ബ്രവര്ഡും നല്കി ബ്രസവ് നെചയ്യുക.

5. അതിനുബ്രശഷം network manager ല് DSL connection നെസലക്ട്  നെചയ്ത് 
അത് കണക്ടഡ് ആയി എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയബ്രശഷം ഇന്റര്നെനറ്റ് 
ലഭ്യമോബ്രണോ എന്ന് പരിബ്രശോധിക്കോവുന്നതോണ്. 

6. ഇനെmങ്കില് കംഹൈ³ന്റ്റ് ബ്രപോര്ട്ടലില് കംഹൈ³ന്റ്റ് രജിസ്റ്റര് നെചബ്ര�ണ്ടതോണ്

NB: യൂസര് നെനയിം ,  പോസ് ബ്രവഡ്  എന്നിവ ഇന്സ്റ്റോബ്രളഷന് സമയത്തു  ഓബ്രരോ സ്കൂളിനും  
നല്കിയിട്ടുണ്ട് അവ പരിബ്രശോധിക്കുക  
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റൂട്ടര്വടെര ഇന്റര്ടെ�റ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി പരിശശാധിക്കുന്നവിധം  

Option 2 : DHCP വഴി ശകാണ്ഫിഗര് ടെചയ്ത ശമാഡം 
പരിശശാധിക്കുന്നവിധം

1. FTTH Modem ത്തിനെല നെനറ്റ് വര്ക്ക് ബ്രകബിള് കമ്പ്യൂട്ടറിനെല ഇതര്നെനറ്റ് 
ബ്രപോര്ട്ടില് കണക്ട് നെചയ്യുക.

2. അതിനുബ്രശഷം network manager ഐക്കണ് നെസലക്ട് നെചയ്ത്  Edit 
Connection നെമനു എടുക്കുക.

3. കണക്ഷന് method DHCP നെസലക്ട് നെചയ്ത് ബ്രസവ് നെചയ്യുക. 
4. ബ്രകോണ്ഫിഗര് നെചയ്ത നെനറ്റ് വര്ക്ക് കണക്ഷന് Enable നെചയ്ത് കണക്ട് 

ആയതിനുബ്രശഷം ഇന്റര്നെനറ്റ് ഉബ്രണ്ടോ എന്ന് പരിബ്രശോധിക്കുക.
5. ഇനെmങ്കില് ബ്രപോര്ട്ടല് വഴി പരോതി രജിസ്റ്റര് നെചബ്ര�ണ്ടതോണ് 
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ഇന്റര്നെനറ്റിനെന്റ തകരോര് ആനെണങ്കില് kite.kerala.gov.in/broadband എന്ന 
ഹൈസറ്റില് Complaint Registration ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് നെചയ്ത് Complaint Register 

നെചബ്ര�ണ്ടതോണ്.
 

● RailTel  നെന്റ FTTH Broadband കണക്ഷനോനെണങ്കില് kl.railware.co.in എന്ന 
വിലോസത്തില് User നെനയിം, പോസ് ബ്രവഡ് ഉപബ്രയോഗിച്ച് ബ്രലോഗിന് നെചയ്ത് വരുന്ന 
ജോലകത്തില് submit tne ticket ഓപ്പണ് നെചയ്ത് കനെ³യിന്റ് രജിസ്റ്റര് 
നെച�ോവുന്നതോണ്.  

Username (eg) : kl.<schoolcode>.hsc
Password (default) : pass123

BSNL നെന്റ FTTH Broadband/DSL broadband  കണക്ഷനോനെണങ്കില് ഹൈസറ്റിനെല  
EFMS എന്ന ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് നെചയ്ത് യൂസര് നെനയിം പോസ് ബ്രവഡ് ഉപബ്രയോഗിച്ച് 
ബ്രലോഗിന് നെചയ്യുക. 

     FTTH Broadband          DSL Broadband      
Username : IT@FTH Username : IT@HS
Password : IT@FTH Password :  IT@HS

   തുടര്ന്നു വരുന്ന ജോലകത്തില് ജിmയും, സ്കൂള്ബ്രകോഡും , നെമോഹൈബല്        
   നമ്പറുംനെസലക്റ്റ് നെചയ്ത് കനെ³യിന്റ് രജിസ്റ്റര് നെച�ോം. 

Internet Connection Complaint Registration
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Network related issues,register complaints in  
kite.kerala.gov.in/support

Broadband related issues, register complaints in 
kite.kerala.gov.in/broadband 

Further assistance contact

Toll free No. 1800 425 6200 
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