Machine Translated by Google

1)ഇന്ററാക്ടീവ് െഷൽ ഇല്ല ാെത ഉപേയാക്ത ാക്ക െള എങ്ങ െന സൃഷ്ടിക്ക ാം?
2) ഒരു ഉപേയാക്ത ാവിെന എങ്ങ െന േലാക്ക ് െചയ്ത ് അൺേലാക്ക ് െചയ്യ ാം?

3) SUID, SGID, സ്റ്റിക്ക ി ബിറ്റ് എന്ന ിവയ്ക ്ക ് പ്ര ാേയാഗിക ഉദാഹരണം നൽകേണാ?
4) ഒരു ഉപേയാക്ത ാവിന് അടുത്ത 365 ദിവസത്േതക്ക ് പാസ്േവഡ് കാലഹരണപ്െപടൽ എങ്ങ െന സജ്ജ ീകരിക്ക ും?
5) എങ്ങ െനയാണ് ഒരു ഉപേയാക്ത ാവിന്െറ പാസ്േവഡ് ഒരിക്ക ലും കാലഹരണപ്െപടാത്ത ത്?
6) ഒരു ഉപേയാക്ത ാവിന്െറ യുഐഡി കണ്െടത്ത ാനുള്ള കമാൻഡ് എന്ത ാണ്?
7) ഉപേയാക്ത ാവ് അംഗമായിട്ടുള്ള ഗ്ര ൂപ്പ ുകൾ കണ്െടത്ത ുക?
8) user1, user2, user3 എന്ന ിവെര സൃഷ്ടിച്ച ് അവെര ഗ്ര ൂപ്പ ്1-ന് കീഴിൽ േചർക്ക േണാ?
9) /home എന്ന തിന് കീഴിൽ ഒരു േഫാൾഡർ ഡൗൺേലാഡുകൾ സൃഷ്ടിക്ക ുകയും േഫാൾഡർ ഡൗൺേലാഡുകൾക്ക ്
അനുമതി സജ്ജ ീകരിക്ക ുകയും െചയ്യ ുക, അതുവഴി ഗ്ര ൂപ്പ ്1-ന് കീഴിലുള്ള ഉപേയാക്ത ാക്ക ൾക്ക ് ഫയലുകൾ സംഭരിക്ക ാനാകും, മറ്റ്
ഉപേയാക്ത ാക്ക ളുെട ഫയലുകൾ ഇല്ല ാതാക്ക ാൻ അനുവദിക്ക രുത്?
10) ഒരു േഫാൾഡർ / സിനിമകൾ സൃഷ്ടിക്ക ുക. ആ േഫാൾഡറിേലക്ക ് അനുമതി സജ്ജ ീകരിക്ക ുന്ന തിലൂെട ആ േഫാൾഡറിന്
കീഴിൽ ആർക്ക ും അവരുെട ഫയലുകൾ അപ്േലാഡ് െചയ്യ ാൻ കഴിയും, എന്ന ാൽ ഉപേയാക്ത ാവിനും റൂട്ടിനും മാത്ര േമ ബന്ധ പ്െപട്ട
ഉപേയാക്ത ാവ് സൃഷ്ടിച്ച ഫയലുകൾ ഇല്ല ാതാക്ക ാൻ കഴിയൂ?
11) ഉപേയാക്ത ാവിന്1 ആക്സസ് നൽകൂ, അതിലൂെട അയാൾക്ക ് പാസ്േവഡ് പ്േരാംപ്റ്റില്ല ാെത mysql പുനരാരംഭിക്ക ാൻ കഴിയുേമാ?

12) ഒരു സ്വ ാപ്പ ് ഫയൽ എങ്ങ െന േചർക്ക ാം?
13) ഒരു ഉപേയാക്ത ാവിനായി ക്വ ാട്ട സജ്ജ ീകരിക്ക ുന്ന തിനുള്ള ഘട്ടങ്ങ ൾ എന്െതാക്െകയാണ്?

14) ഒരു പാർട്ടീഷൻ ഉണ്ടാക്ക ുന്ന തിനുള്ള ഘട്ടങ്ങ ൾ എന്െതാക്െകയാണ്?
15) ഒരു എൽവിഎം സൃഷ്ടിക്ക ുന്ന തിനുള്ള ഘട്ടങ്ങ ൾ എന്െതാക്െകയാണ്?

16) RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 എന്ന ിവ വിശദീകരിക്ക ുക?
17) /etc/passwd, /etc/fstab വിശദീകരിക്ക ുക?
18) പ്ര ാേയാഗിക ഉദാഹരണം സഹിതം ഡിഎച്ച ്സ ിപിയിെല സ്േകാപ്പ ് എന്ത ാെണന്ന ് വിശദീകരിക്ക ുക?
19) നിങ്ങ ൾ DHCP ക്ല യന്റ് എങ്ങ െന േകാൺഫിഗർ െചയ്യ ും
20) നിങ്ങ ൾ എങ്ങ െന േഹാസ്റ്റ്ന ാമം താൽക്ക ാലികമായും ശാശ്വ തമായും മാറ്റും?
21) േകർണലിൽ ആവശ്യ മായ മാറ്റങ്ങ ൾ വരുത്ത ി റീബൂട്ട് െചയ്യ ാെത ഒരു ലിനക്സ ് െമഷീൻ ഒരു റൂട്ടറായി േകാൺഫിഗർ
െചയ്യ േണാ?
22) േകർണൽ േകാൺഫിഗേറഷൻ മാറ്റിക്െകാണ്ട് െമഷീനിനായുള്ള പിംഗ് അഭ്യ ർത്ഥ ന പ്ര തികരണം
പ്ര വർത്ത നരഹിതമാക്ക േണാ?
23) ഉപേയാക്ത ാവിെന 1 പരിമിതപ്െപടുത്ത ുക, അതിലൂെട അയാൾക്ക ് 20 ഫയലുകളിൽ കൂടുതൽ തുറക്ക ാൻ കഴിയില്ല ,
അത് ശാശ്വ തമാക്ക േണാ?
24) ഉപേയാക്ത ാവിന് 30 മിനിറ്റിലധികം തുടർച്ച യായി FTP വഴി ഫയൽ ഡൗൺേലാഡ് െചയ്യ ാൻ കഴിയില്ല . കാരണം?

25) /etc എന്ന തിന് കീഴിലുള്ള എല്ല ാ .conf ഫയലും കണ്െടത്ത ി അനുമതി 600 ആയി മാറ്റുക
26) 3 ദിവസത്ത ിലധികം പഴക്ക മുള്ള ബാക്ക പ്പ ് ഫയൽ (/ബാക്ക പ്പ ് േഫാൾഡറിന് കീഴിൽ) കണ്െടത്ത ി എല്ല ാ ദിവസവും രാത്ര ി 12
മണി മുതൽ നീക്ക ം െചയ്യ ുക
27) /tmp എന്ന തിന് താെഴയുള്ള െസസ് ഉപേയാഗിച്ച ് ആരംഭിക്ക ുന്ന െസഷൻ ഫയൽ നീക്ക ം െചയ്യ ാൻ ഒരു ക്േരാൺ സജ്ജ മാക്ക ുക.
തിങ്ക ൾ മുതൽ െവള്ളി വെര ഓേരാ 20 മിനിറ്റിലും ക്േരാൺ പ്ര വർത്ത ിക്ക ണം
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28) 192.168.1.10 ആയി NIC eth0 നായി IP േകാൺഫിഗർ െചയ്യ ുക, ഒരു ദ്വ ിതീയ IP 192.168.1.11 േചർക്ക ുക, തുടർന്ന ് 192.168.1.30
മുതൽ 192.168.1.130 വെര IP-കളുെട ബ്േലാക്ക ് േചർക്ക ുക
െസർവർ
29) െഡസ്ക ്േടാപ്പ ിന്െറ റൺലവൽ 3 30 ആയി മാറ്റുക) /var 100%
നിറഞ്ഞ ിരിക്ക ുന്ന ു. ഡിസ്ക ് ഉപേയാഗം എങ്ങ െന കുറയ്ക ്ക ാം 31) /home 100%
നിറഞ്ഞ ിരിക്ക ുന്ന ു. ഭാവിയിൽ ഈ സാഹചര്യ ം എങ്ങ െന ഒഴിവാക്ക ാം? ആശയങ്ങ ൾ നിർദ്േദശിക്ക ുക.
32) nfs-ന് ആവശ്യ മായ RPM എന്ത ാണ്?
33) NFS-നും േപാർട്ട്മാപ്പ ിനുമുള്ള േപാർട്ട് നമ്പ ർ സൂചിപ്പ ിക്ക ുക 34) മിനിമം
4 NFS െഡമൺ വിശദീകരിക്ക ുക 35) NFS-ൽ ഒരു െഷയർ എക്സ്േപാർട്ട്
െചയ്യ ുക, അതുവഴി ക്ല യന്റിന് ആ െഷയർ റൂട്ടായി മൗണ്ട് െചയ്യ ാൻ കഴിയില്ല 36) എന്ത ാണ് സമന്വ യവും
അസിൻക്സും എന്ന ് വിശദീകരിക്ക ുക 37) എന്ത ാണ് റൂട്ട്സ്ക്വ ാഷും േനാറൂട്ട്സ്ക്വ ാഷും 38) ഒരു െസർവറിൽ
ഇതിനകം എക്സ്േപാർട്ട് െചയ്ത െഷയർ /ഡാറ്റ മൗണ്ട് െചയ്ത് സ്ഥ ിരമായ മൗണ്ട് ആക്ക ി മാറ്റുക 39)
നിങ്ങ ളുെട േപരിൽ ഒരു SAMBA െഷയർ േകാൺഫിഗർ െചയ്യ ുക, അതിന് താെഴയുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്ക ണം a) പ്ര ിന്റ്
െചയ്യ ാവുന്ന ബി) ബ്ര ൗസ് െചയ്യ ാവുന്ന c) അതിഥി ഉപേയാക്ത ാവ്1, ഉപേയാക്ത ാവ്2 40) മൗണ്ട് ക്ല യന്റിലുള്ള പങ്ക ്
ഒരു സ്ഥ ിരമായ െഷയറാക്ക ി മാറ്റുക (ലിനക്സ ് - സാംബ)

41) സാംബയ്ക ്ക ് ആവശ്യ മായ ആർപിഎമ്മ ുകൾ എന്െതാക്െകയാണ്, നിങ്ങ ൾ എങ്ങ െന സാംബ േകാൺഫിഗേറഷൻ
പരീക്ഷ ിക്ക ുകയും േകാൺഫിഗേറഷൻ ഫയൽ പരാമർശിക്ക ുകയും െചയ്യ ും 42) െവർച്വ ൽ േഹാസ്റ്റ്
േകാൺഫിഗേറഷൻ എഴുതുക 43) െവർച്വ ൽ േഹാസ്റ്റിെല െസർവറിന്െറ േപര് എന്ത ാണ്?

44) െവർച്വ ൽ േഹാസ്റ്റിെല െസർവർ അപരനാമം എന്ത ാണ്?
45) െവർച്വ ൽ േഹാസ്റ്റിനുള്ള േഡാക്യ ുെമന്റ് റൂട്ട് എന്ത ാണ്
46) െവർച്വ ൽ േഹാസ്റ്റിെല cgi-bin പാത്ത ് എന്ത ാണ് 47) േപരുള്ള
െഡമണും അതിന്െറ േകാൺഫിഗേറഷനും വിശദീകരിക്ക ുക?
48) െസൻഡ്െമയിൽ േകാൺഫിഗേറഷൻ എഴുതുക 49)
േഡാവ്േകാട്ട് േകാൺഫിഗേറഷൻ എഴുതുക 50)
നിങ്ങ ൾ എങ്ങ െനയാണ് ഒരു ഉപേയാക്ത ാവിന് െമയിൽ അയയ്ക ്ക ുന്ന ത്?

51) ഡിഎൻഎസിെല SOA െറക്േകാർഡും TTL മൂല്യ വും എന്ത ാണ്?
52) മറ്െറാരു േകർണലിേലക്ക ് (ഡിേഫാൾട്ട് േകർണൽ മാറ്റുക) എങ്ങ െനയാണ് നിങ്ങ ൾ െമഷീൻ ബൂട്ട് െചയ്യ ുന്ന ത്?
53) ഗ്ര ബ് േകാൺഫിഗേറഷൻ വിശദീകരിക്ക ുക.
54) എന്ത ാണ് rc.local?
55) എന്ത ാണ് rc.sysinit?
56) റൺലവലുകൾ 3, 4, 5 ന് േപരിട്ടിരിക്ക ുന്ന േസവനം ഓണാക്ക ുക.
57) ഏത് റൺലവലിലാണ് േപരിട്ടിരിക്ക ുന്ന െതന്ന ് നിങ്ങ ൾ എങ്ങ െനയാണ് പരിേശാധിക്ക ുന്ന ത്?

58) ഒെരാറ്റ ഘട്ടത്ത ിൽ ഒരു േഫാൾഡർ /ഡൗൺേലാഡ്/var/www/html സൃഷ്ടിക്ക േണാ?
59) /var/www/html എന്ന ഫയലിന്െറയും േഫാൾഡറിന്െറയും ഉടമസ്ഥ ാവകാശം ആവർത്ത ിച്ച ് അപ്പ ാച്െചയിേലക്ക ്
മാറ്റേണാ?
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60) /var/www/html-ന് കീഴിലുള്ള എല്ല ാ ഫയലുകളും 644-േലക്ക ് മാറ്റാനുള്ള അനുമതി കണ്െടത്ത േണാ?
61) /var/www/html എന്ന തിന് താെഴയുള്ള േകാൺഫിഗേറഷൻ ഫയൽ കണ്െടത്ത ുക, ഏത് ഡാറ്റാേബസ് െസർവർ നാമം
server.karthik.com?
62) ഉദാഹരണങ്ങ ൾ സഹിതം േപരും ഐപി അടിസ്ഥ ാനമാക്ക ിയുള്ള െവർച്വ ൽ േഹാസ്റ്റും വിശദീകരിക്ക ുക?

63) േപാർട്ട് 8080-ൽ അപ്പ ാച്െച പ്ര വർത്ത ിപ്പ ിക്ക ാേമാ? എങ്ക ിൽ എങ്ങ െന? 8080-ൽ അപ്പ ാച്െച റണ്ണ ുകൾ എങ്ങ െന
പരിേശാധിക്ക ും?
64) ഒരു കുട്ടിക്ക ് സൂക്ഷ ിക്ക ുന്ന സമയപരിധി, പരമാവധി ക്ല യന്റ്, പരമാവധി അഭ്യ ർത്ഥ ന എന്ന ിവ വിശദീകരിക്ക ുക.

65) നിങ്ങ ളുെട DocumentRoot-ന് കീഴിൽ 'രഹസ്യ ം' എന്ന ഡയറക്ടറി സൃഷ്ടിച്ച ് ആ േഫാൾഡറിനായുള്ള സൂചിക ലിസ്റ്റിംഗ് ഓഫാക്ക േണാ?

66) നിങ്ങ ളുെട േഡാക്യ ുെമന്റ് റൂട്ടിനും പാസ്േവഡ് പരിരക്ഷ യ്ക ്ക ും കീഴിൽ േഫാൾഡർ രഹസ്യ ം സൃഷ്ടിക്ക േണാ?
67) SSL സർട്ടിഫിക്ക റ്റ് സൃഷ്ടിക്ക ുകയും ഇൻസ്റ്റാളുെചയ്യ ുകയും െചയ്യ ുക, SSL-നായി െവർച്വ ൽ േഹാസ്റ്റ് എങ്ങ െന
ക്ര മീകരിക്ക ും?
68) അപ്പ ാച്െച പതിപ്പ ും സ്റ്റാറ്റിക് െമാഡ്യ ൂളുകളും പരിേശാധിക്ക ുന്ന തിനുള്ള കമാൻഡ് എഴുതുക?
69) .htaccess-ൽ മാറ്റങ്ങ ൾ വരുത്ത ിക്െകാണ്ട് dinesh.html എന്ന ഫയൽ നിങ്ങ ളുെട ഇൻെഡക്സ ് ഫയലായി മാറ്റുക 70) നിങ്ങ ളുെട
DocumentRoot-ന് കീഴിൽ cgi-bin എന്ന ് വിളിക്ക പ്െപടുന്ന ഒരു േഫാൾഡർ നിങ്ങ ൾക്ക ുണ്ട് കൂടാെത െവർച്വ ൽ േഹാസ്റ്റ് േകാൺഫിഗർ
െചയ്യ ുക.
71) free –m കമാൻഡിെല ഓപ്ഷ നുകൾ വിശദീകരിക്ക ുക.
72) sar കമാൻഡിെല ഓപ്ഷ നുകൾ വിശദീകരിക്ക ുക 73)
ഡിസ്ക ് േവഗത കണ്െടത്ത ുന്ന തിനുള്ള കമാൻഡ് എന്ത ാണ്?
74) മുകളിൽ %id, %wa വിശദീകരിക്ക ുക?
75) vmstat-ൽ si എന്ത ാണ്?
76) vmstat ഓപ്ഷ നുകൾ വിശദീകരിക്ക ുക?
77) ഏത് മൂല്യ മനുസരിച്ച ാണ് പ്േരാസസ്സ ുകൾ സ്ഥ ിരസ്ഥ ിതിയായി േടാപ്പ ് കമാൻഡിൽ ലിസ്റ്റ് െചയ്ത ിരിക്ക ുന്ന ത്?
78) േടാപ്പ ് കമാൻഡിെല െമമ്മ റി ഉപേയാഗത്ത ിന്െറ ക്ര മത്ത ിൽ നിങ്ങ ൾ എങ്ങ െനയാണ് പ്േരാസസ്സ ് ക്ര മീകരിക്ക ുക?
79) iostat െല %ൈനസ് എന്ത ാണ്?
80) പ്ര ത്േയക പാർട്ടീഷനായി നിങ്ങ ൾ എങ്ങ െന iostat പരിേശാധിക്ക ും?
81) പ്ര ത്േയക സിപിയുവിനായി നിങ്ങ ൾ എങ്ങ െനയാണ് mpstat പരിേശാധിക്ക ുന്ന ത്?
82) മികച്ച അഞ്ച ് സിപിയു ഉപേഭാഗ പ്ര ക്ര ിയകൾ നിങ്ങ ൾ എങ്ങ െന ലിസ്റ്റ് െചയ്യ ും?
83) ലിനക്സ ിെല വിവിധ പ്േരാസസ്സ ് സ്റ്േററ്റുകൾ വിശദീകരിക്ക ുക
84) ഒരു െഷൽ സ്ക ്ര ിപ്റ്റ് എഴുതുക, അത് മികച്ച 3 െമമ്മ റി ദഹിപ്പ ിക്ക ുന്ന പ്ര ക്ര ിയ കണ്െടത്ത ുകയും ഓേരാ 3 മണിക്ക ൂറിൽ
ഒരിക്ക ൽ നിങ്ങ ൾക്ക ് െമയിൽ അയക്ക ുകയും െചയ്യ ുേമാ?
85) നിങ്ങ ൾ initrd ഫയൽ നീക്ക ം െചയ്താൽ നിങ്ങ ൾ എന്ത ുെചയ്യ ും, അത് എങ്ങ െന പുനഃസൃഷ്ടിക്ക ും?
86) ഇ2േലബലിന്െറ ഉപേയാഗം എന്ത ാണ്?
87) നിങ്ങ ൾ എങ്ങ െന ഒരു പ്ര തീക ഉപകരണ ഫയൽ സൃഷ്ടിക്ക ും?
88) വിവിധ തരം ഫയലുകൾ വിശദീകരിക്ക ുക?
89) ldd കമാൻഡിന്െറ ഉപേയാഗം എന്ത ാണ്?
90) േമാഡ്പ ്േരാബിന്െറ ഉപേയാഗം എന്ത ാണ്? ഉദാഹരണങ്ങ ൾ സഹിതം വിശദീകരിക്ക േണാ?
91) ചലനാത്മ കമായി േലാഡുെചയ്ത േകർണൽ െമാഡ്യ ൂൾ നിങ്ങ ൾ എങ്ങ െന നീക്ക ംെചയ്യ ും?
92) എന്ത ാണ് ഇേനാഡ്? പാർട്ടീഷനു കീഴിലുള്ള ഫയലിന്െറ ഐേനാഡ് എങ്ങ െന പരിേശാധിക്ക ും?
93) ഹാർഡ് ലിങ്ക ും േസാഫ്റ്റ് ലിങ്ക ും തമ്മ ിലുള്ള ഏെതങ്ക ിലും നാല് വ്യ ത്യ ാസങ്ങ ൾ എഴുതുക?
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94) ടീ കമാൻഡ് ഉദാഹരണങ്ങ ൾ സഹിതം വിശദീകരിക്ക ുക?
95) lsof കമാൻഡ് എന്ത ് െചയ്യ ും?
96) /dev/sda-നുള്ള ഫയൽ സിസ്റ്റം പരിേശാധിക്ക ുന്ന തിനുള്ള കമാൻഡ് എന്ത ാണ്?
97) േജണൽ കാഷിംഗ് നിങ്ങ ൾ എങ്ങ െന നീക്ക ം െചയ്യ ും? ext3 ഫയൽ സിസ്റ്റത്ത ിൽ നിന്ന ുള്ള േജണൽ എന്ത ാണ്?
98) ext2, ext3 ഫയൽ സിസ്റ്റം തമ്മ ിലുള്ള വ്യ ത്യ ാസം എന്ത ാണ്? നിങ്ങ ൾ എങ്ങ െനയാണ് ext2-േലക്ക ് ext3 ഫയൽ
സിസ്റ്റത്ത ിേലക്ക ് പരിവർത്ത നം െചയ്യ ുന്ന ത്?
99) എങ്ങ െനയാണ് നിങ്ങ ൾ ഒരു യൂസർ േമാഡിേലക്ക ് െമഷീൻ ബൂട്ട് െചയ്യ ുന്ന ത്?
100) നിങ്ങ ൾക്ക ് െസർവറിേലക്ക ് ssh ആക്സസ് ഇല്ല ാത്ത പ്േപാൾ 192.168.1.10 െസർവറിൽ നിന്ന ് ഫയൽ ഡൗൺേലാഡ്
െചയ്യ ാനുള്ള വഴികൾ എന്െതാക്െകയാണ്? നിങ്ങ ൾക്ക ് ftp ആക്സസ് ഉണ്ട്, എന്ന ാൽ ചില നിയന്ത ്ര ണങ്ങ ളുള്ള ഒരു
ഫയൽ ftp വഴി ഡൗൺേലാഡ് െചയ്യ ാൻ നിങ്ങ ൾക്ക ് കഴിഞ്ഞ ില്ല .
101) അയച്ച െമയിൽ േകാൺഫിഗർ െചയ്യ ുന്ന തിനുള്ള ഘട്ടങ്ങ ൾ എഴുതുക?

102) കാർത്ത ിക്ക ിനുള്ള െമയിലുകൾ വിജയ്(ഉപേയാക്ത ാവിന്) േഫാർേവഡ് െചയ്േയണ്ട തരത്ത ിൽ ഒരു െമയിൽ
േഫാർേവഡിംഗ് സജ്ജ ീകരിക്ക ുക ?

103) കാർത്ത ിക്ക ിനുള്ള െമയിലുകൾ vijay@gmail.com എന്ന തിേലക്ക ് േഫാർേവഡ് െചയ്േയണ്ട തരത്ത ിൽ െമയിൽ
േഫാർേവഡിംഗ് സജ്ജ മാക്ക ുക. ?
104) /etc/mail/access എന്ത ാണ് െചയ്യ ുന്ന ത്?
105) 50MB-യിൽ കൂടുതൽ വലിപ്പ മുള്ള ഫയൽ െഡലിവർ െചയ്യ ാതിരിക്ക ാൻ, നിങ്ങ ൾ എങ്ങ െനയാണ് അയയ്ക ്ക ുന്ന
െമയിൽ നിയന്ത ്ര ിക്ക ുന്ന ത്?
106) െസൻഡ്െമയിലിൽ സാധാരണയായി ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്ത ിട്ടുള്ള ആന്റിൈവറസ് ഏതാണ്?

107) സ്പ ാമിംഗ് തടയാൻ നിങ്ങ ൾ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്േയണ്ട ടൂൾ ഏതാണ്?
108) /etc/mail/relay-domains-ന്െറ ഉപേയാഗം എന്ത ാണ്?
109) അയച്ച െമയിലിന്െറ െമയിൽ ക്യ ൂ നിങ്ങ ൾ എങ്ങ െന പരിേശാധിക്ക ും?
110) െസൻഡ്െമയിലിെല മാസ്ക്വ േറഡിംഗ് എന്ത ാണ്?
111) എന്ത ാണ് mysqli?
112) Linux mysql ക്ല യന്റിലുള്ള കണക്ഷ ൻ ക്ര മീകരണം നിങ്ങ ൾ എവിെട സംരക്ഷ ിക്ക ും?
113) mysqladmin കമാൻഡ് വഴി നിലവിലുള്ള ഉപേയാക്ത ാവിനുള്ള പാസ്േവഡ് നിങ്ങ ൾ എങ്ങ െന മാറ്റും?

114) റിേമാട്ട് െസർവറിൽ നിന്ന ് ഡാറ്റാേബസിന്െറ പകർപ്പ ് ബന്ധ ിപ്പ ിക്ക ുന്ന തിന് നിങ്ങ ൾ ഒരു mysql ഡംപ് എങ്ങ െന
നിർവഹിക്ക ും (റിേമാട്ട് െസർവറിന്െറ ip 192.168.1.1).
115) സ്റ്േറാേറജ് ഡിബിയിെല myisam േടബിളും innodb ഫയലും തമ്മ ിലുള്ള വ്യ ത്യ ാസം എന്ത ാണ്?
116) ഉപേയാക്ത ൃ കണക്ഷ ന്െറ ഒേരസമയം എണ്ണ ം നിങ്ങ ൾ എങ്ങ െന പരിമിതപ്െപടുത്ത ും?
117) േകടായ ഒരു ഡാറ്റാേബസ് നിങ്ങ ൾ എങ്ങ െന നന്ന ാക്ക ും?
118) നിങ്ങ ൾ എങ്ങ െനയാണ് ഡാറ്റാേബസിേലക്ക ് നാവിേഗറ്റ് െചയ്യ ുകയും അതിെല എല്ല ാ പട്ടികകളും ലിസ്റ്റ് െചയ്യ ുകയും ഒരു
ഉപേയാക്ത ാവിന്െറ പട്ടിക തിരഞ്െഞടുത്ത ് ഉള്ളടക്ക ം കാണുകയും െചയ്യ ും?
119) "hi123" എന്ന പാസ്േവഡ് ഉപേയാഗിച്ച ് "കാർത്ത ിക്" എന്ന ഡാറ്റാേബസ് ഉപേയാക്ത ാവിെന സൃഷ്ടിക്ക ുകയും ആവശ്യ മായ
പ്ര ത്േയകാവകാശങ്ങ ൾ അനുവദിക്ക ുകയും െചയ്യ ുക. വിജയ്ഡ ിബി ഡാറ്റാേബസിെല എല്ല ാ പ്ര വർത്ത നങ്ങ ളും ഇതിന് െചയ്യ ാൻ
കഴിയും. വിജയ്ഡ ിബി ഡാറ്റാേബസ് സൃഷ്ടിക്േകണ്ടത് ആവശ്യ മാണ്.

120) വിശദീകരിക്ക ുക a) പ്ര ാഥമിക കീ, b) അദ്വ ിതീയ ഐഡി, c) csv പട്ടിക
121) awk കമാൻഡ് ഉപേയാഗിച്ച ് ഒരു െടസ്റ്റ് ഫയലിെല എല്ല ാ ഉള്ളടക്ക ങ്ങ ളും പ്ര ിന്റ് െചയ്യ ുക
122) വിജയ്, ദിേനഷ് പാറ്േറൺ എന്ന ിവയുമായി െപാരുത്ത പ്െപടുന്ന വരികൾ പ്ര ിന്റ് െചയ്യ ുക
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123) awk ഉപേയാഗിച്ച ് േഫാർത്ത ് േകാളവും അഞ്ച ാമത്െത േകാളവും മാത്ര ം പ്ര ിന്റ് െചയ്യ േണാ?
124) േകാളങ്ങ ൾക്ക ് ശീർഷകം നൽകുകയും awk ഉപേയാഗിച്ച ് ഒരു റിപ്േപാർട്ട് േപാെല പ്ര ദർശിപ്പ ിക്ക ുകയും െചയ്യ േണാ?
125) 200-ൽ കൂടുതൽ ജീവനക്ക ാരുെട ഐഡി ഉള്ള ജീവനക്ക ാെര awk ഉപേയാഗിച്ച ് കണ്െടത്ത േണാ?
126) സാങ്േകതിക വകുപ്പ ിെല ജീവനക്ക ാരുെട ലിസ്റ്റ് awk ഉപേയാഗിച്ച ് പ്ര ിന്റ് െചയ്യ േണാ?
127) awk ഉപേയാഗിക്ക ുന്ന െടക്േനാളജി വിഭാഗത്ത ിെല ജീവനക്ക ാരുെട എണ്ണ ം പ്ര ിന്റ് െചയ്യ ുക?
128) സ്ട്ര ിംഗ് യുണിക്സ് ലിനക്സ ് ഉപേയാഗിച്ച ് മാറ്റിസ്ഥ ാപിക്ക ുകേയാ പകരം വയ്ക ്ക ുകേയാ
െചയ്യ ുക 129) യുണിക്സിന്െറ 2-ആം അല്െലങ്ക ിൽ n-ആമത്െത സംഭവത്െത ലിനക്സ് ഉപേയാഗിച്ച ് ഒരു ഫയലിൽ മാറ്റുകയാേണാ?

130) ഫയലിൽ unix-ന്െറ എല്ല ാ സംഭവങ്ങ ളും ലിനക്സ ് ഉപേയാഗിച്ച ് മാറ്റിസ്ഥ ാപിക്ക ുകയാേണാ?
131) മാറ്റിസ്ഥ ാപിച്ച വരി /p ഫ്ല ാഗ് ഉപേയാഗിച്ച ് ഡ്യ ൂപ്ല ിക്േകറ്റ് െചയ്യ േണാ?
132) മാറ്റിസ്ഥ ാപിച്ച വരികൾ മാത്ര ം അച്ച ടിക്ക ുന്ന ു 133)
ഒന്ന ിലധികം െസഡ് കമാൻഡുകൾ പ്ര വർത്ത ിപ്പ ിക്ക ുന്ന ത്? പ്ര ാേയാഗിക ഉദാഹരണങ്ങ ൾ നൽകുക 134) ഒരു
നിർദ്ദിഷ്ട വരി നമ്പ റിൽ സ്ട്ര ിംഗ് മാറ്റിസ്ഥ ാപിക്ക ുന്ന ത് ഉദാ മൂന്ന ാം വരി?
135) നിങ്ങ ൾ ഏത് െഷല്ല ാണ് ഉപേയാഗിക്ക ുന്ന െതന്ന ് കണ്െടത്ത ാനുള്ള കമാൻഡ്?
136) െഷൽ സ്ക്ര ിപ്റ്റിെല ആർഗ്യ ുെമന്റ് നിങ്ങ ൾ എങ്ങ െന പാസാക്ക ുകയും ആക്സസ് െചയ്യ ുകയും െചയ്യ ും? വായിക്ക ുക
കമാൻഡ് ഉദാഹരണങ്ങ ൾ സഹിതം വിശദീകരിക്ക േണാ?
137) വിശദീകരിക്ക ുക a) $#, b) $*, c) $@, d) $$, e) $!, f) $?
138) ലൂപ്പ ് സിന്റാക്സ ിനായി എഴുതുക, ഒരു ഫയൽ /root/list.txt ഉണ്െടന്ന ് പരിഗണിക്ക ുക. ലീനിയർ രീതിയിൽ 10 ഉപേയാക്ത ാക്ക ൾ ഉള്ളതും
ലൂപ്പ ിനായി ഉപേയാഗിക്ക ുന്ന ത് തിരശ്ച ീനമായി പ്ര ദർശിപ്പ ിക്ക ുന്ന തും ഏതാണ്?
139) െഷല്ല ിൽ കമാൻഡ് അപരനാമങ്ങ ൾ എങ്ങ െന സൃഷ്ടിക്ക ാം, അത് എങ്ങ െന സ്ഥ ിരമാക്ക ാം?

140) ഒരു അറ്റാച്ച ്െമന്റായി കംപ്ര സ് െചയ്ത ഫയൽ ഉള്ള ഒരു െമയിൽ എങ്ങ െന അയയ്ക ്ക ാം?
141) 2 ദിവസത്ത ിനുള്ളിൽ പരിഷ്ക രിച്ച എല്ല ാ ഫയലുകളും കണ്െടത്ത ുന്ന തിന് ഒരു കമാൻഡ് സീക്വ ൻസ് എഴുതുകയും
ഓേരാന്ന ിന്െറയും െറക്േകാർഡ് എണ്ണ ം പ്ര ിന്റ് െചയ്യ ുകയും െചയ്യ േണാ?

