
 



ഐ.റ്റി Infra രംഗത്തെ സര്ട്ടിഫിക്കേഷനുകക്കേയും അവ 

നല്കുന്ന ത്ത ൊഴിലവസരങ്ങക്കേയും കുറിച്ചുേേ ഒരു അടിസ്ഥൊന ചര്ച്ചയൊണ് ഈ 

ക്കലഖനം   ലക്ഷ്യമിടുന്ന ത്. 

അറിവിന്ത്തറ വയൊപനെിന് നിയന്ത്രണങ്ങള് ഇലലൊെ ഈ നവമൊധ്യമകൊലഘട്ടെിലും ഒരു 
ന്ത്പക്ക യകവിഷയത്തെേുറിച്ച് ആഴെിലുേേ പഠനങ്ങള് കുറഞ്ഞു വരുന്ന ന്ത്പവണ  കൊണൊറുണ്ട്. 
അറിവ് എന്ന ത് ഒരു വിപണി ഉല്പന്ന മൊയി വില്േത്തെടുന്ന ഈ കൊലഘട്ടെിലും അ ിന്ത്തറ 

ശരിയൊയ  ിരത്തഞ്ഞടുേല് സൊധ്യമൊേുന്ന ചൂണ്ടുപലകകേുത്തട അഭൊവമുണ്ട് അെരം ഒരു 
ദിശൊസൂചിക ആവൊനു േേ ഒരു ന്ത്ശമമൊണ് ഈ ക്കലഖനം. 

ഇത് ഒരു സമന്ത്ഗ പഠനമലല ഐ.റ്റി ഇന്ന്ത്ഫൊ രംഗത്തെ ത്ത ൊഴില് ക്കമഖലത്തയ മൊന്ത് ം പരൊമര്ശിേുന്ന 

ഒരു ക്കലഖനമൊണ്. ഈ രംഗെ്  ൊല്പരയമുേേവര്േ് ന്ത്പക്കയൊജനത്തെടും എന്ന 

വിശവൊസെില് സമര്െിേുന്നു 

IT Finishing School – ഇന്ഫ്രാ സ്ഫ്രക്ച്ചര് മാനേജ്മമന്് ന ാഴ്സു ള്വഴി. 
കംപയൂട്ടറുകള് ത്ത ൊഴിലിലലൊയ്മ ഉണ്ടൊേും എന്ന കരു ി അകറ്റി നിര്െിയിരുന്ന ഒരു കൊലം 
നമുേുണ്ടൊയിരുന്നു  എന്നു പു ിയ  ലമുറ വിശവസിേൊെ കൊലഘട്ടെിലൊണ് നമ്മള് ജീവിേുന്ന 

ത്. സൊക്കേ ിക  വിദഗ്ദ്ധര് എന്ന അര്േെില് ത്തപൊ ുക്കവ ന്ത്പക്കയൊഗിച്ചിരുന്ന Techies എന്ന വൊേ് 
IT-  വിദഗ്ദ്ധത്തര മൊന്ത് ം ഉക്കേശിച്ച് ന്ത്പക്കയൊഗിേുന്ന ഒരു കൊലമൊണിത്. 

അ ുത്തകൊണ്ട്  ത്തന്ന  IT രംഗത്തെ ത്ത ൊഴില് ന്ത്പവണ കത്തേേുറിച്ച് ഒരു ത്തപൊ ു അവക്കലൊകനം 

നടെുകയൊണ് ഈ ക്കലഖനെിലൂത്തട ഉക്കേശിേുന്ന ത്. IT ക്കമഖലയിത്തല പഠനെിന്ത്തറയും 
ക്കജൊലിയുത്തടയും ന്ത്പക്ക യക കേിത്തലൊന്ന്  ഈ രംഗക്കെയ്േുക്കവണ്ടി സൊക്കേ ികമൊയി പഠനം 
നടെിവന്ന വയക്തികത്തേക്കപൊത്തല  ത്തന്ന മറ്റു രംഗെ് പഠനം നടെിയവര്േും കുറഞ്ഞ 

കൊലയേവിലുേേ ക്കകൊഴ്സുകേിലൂത്തട ഈ രംഗക്കെയ്േ്വരൊം എന്നുള്ള  ൊണ് അ ൊയത് IT  എന്ന 

ത് ത്തമൊെമൊയി ഒരു Finishing School ആയി മൊറുന്ന അവസ്ഥയൊണിത്. സൊക്കേ ികരംഗെ് B-Tech, M-

Tech, BCA, MCA  ബിരുദധ്ൊരികക്കേൊേം ശമ്പേവും ക്കജൊലിയിത്തല മികവും ഒരു ശരൊശരി +2 േൊരനു ംം 
സൊധ്ൊരണ ബിരുദ്ധധ്ൊരിേും ലഭിേുന്ന അവസ്ഥയൊണിത്. കംപയൂട്ടര് രംഗത്തെ ക്കജൊലികേുത്തട ന്ത്പശ്
നം പുറെ് നിന്ന ം് ക്കനൊേുന്ന വര്േ് ഇ ിലുേേ വയ യൊസങ്ങള് അറിയിലല എന്ന  ൊണ് മൊന്ത് മലല 
,വേത്തരയധ്ികം ബുദ്ധിമുട്ടുകള് ഉണ്ട്, ക്കജൊലി സ്ഥിര ഇലല  ുടങ്ങിയ ആക്കരൊപണങ്ങത്തേലലൊം ഈ 

രംഗെ് സ്ഥിരം ഉയര്ന്ന ംു ക്കകള്േുന്ന  ൊണ് എന്ന ംൊല് ഏത് Professional  രംഗെും ഉേേ 

ത്തവലലുവിേികള് മൊന്ത് മൊണ് IT  രംഗെും ഉേേത് സവരം കഴിവില് വിശവൊസമുേേ ഒരു 
ന്ത്പൊഫഷണലിന് ക്കജൊലിസ്ഥിര   ുടങ്ങിയ കൊരയങ്ങള് ഒരു ത്തവലലുവിേി ആവൊറുമിലല. 

അന്ത്  ലേി മൊയ  രം ിരിവുകള്േു വഴങ്ങുന്ന  ലല IT  രംഗത്തെ ക്കജൊലികള്. എന്ന ംിലും ഈ 

ചര്ച്ചയുത്തട കൊഴ്ചപൊടില് IT  രംഗത്തെ ക്കജൊലികത്തേ നമുേ് രണ്ടൊയി  ിരിേൊം. 
ഡിസസനര്  ലെിലുേേ ും Implementor   ലെിലുേേ ും എന്ന് 

. ഡിസസേര് 

ഹൊര്ഡ് ത്തവയര്, ക്കസൊഫ്റ്റ് ത്തവയര്, ത്തനറ്റ്വര്േ് രംഗത്തെലലൊം ഡിസസനര്  ലെിലുേേ 

ക്കജൊലികള് ഈ രംഗെ് ആഴെില് അറിവുേേവര്േും ഈ ക്കമഖലയില് ഉയര്ന്ന 

ക്കയൊഗയ കള് ഉേേവര്േൊയി കരു ിയിരിേുന്ന വയുമൊണ് 

ഹൊര്ഡ് ത്തവയര് ഡിസസനര്, ക്കസൊഫ്റ്റ് ത്തവയര് ത്തഡവലെര്, Tester, ത്തനറ്റ്വര്േ് 
ന്ത്പൊന്ത്ഗൊമര്  ുടങ്ങിയ ക്കമഖലകത്തേലലൊം കഠ ക്കമഖലയില് ഉയര്ന്ന ബിരുദങ്ങേും ബിരുദൊനരര 



ബിരുദങ്ങേും ഉേേവരുത്തട ക്കമഖലയൊണ് .ഇ ിന് അപവൊദങ്ങള് ഇത്തലലന്ന ലല, എന്നൊ ലും സൊധ്ൊരണ 

വിദയൊര്േികള്േൊയുേേ IT Finishing School ചര്ച്ചയില് നമുേ് ഇവത്തയ ഉള്ത്തെടുെൊന് കഴിയിലല. 

Implementer  

ഡിസസനര് നിര്മ്മിേുന്ന / ഡിസസന് ത്തചയ്യുന്ന ഉല്െന്ന ങ്ങത്തേ ഉപക്കഭൊക്തൊവിനൊയി 
Implement ത്തചയ്യുക എന്ന  ൊണ് ഈ ക്കമഖല. ഒരു ഡിസസനക്കറൊേം ത്തവലലുവിേി ക്കനരിക്കടണ്ടി വരിത്തലലന്ന 

ംിലും ഈ രംഗെ് ഉല്െന്ന ങ്ങേുത്തടയും ക്കസൊഫ്റ്റ്ത്തവയറുകേുത്തടയും സേീര്ണ  കൊരണം ഒരു End 

User േ് ഇവ ക്കനരിട്ടു ത്തചയ്യൊന് സൊധ്യമലല അ ുത്തകൊണ്ട്  ന്ന ത്തം ഹൊര്ഡ്ത്തവയര്, ത്തനറ്റ്വര്േിങ്ങ്, 
ക്കസൊഫ്റ്റ്ത്തവയര് ക്കമഖലകേില് Implemenation രംഗെ് വന് ത്ത ൊഴില് അവസരങ്ങേുണ്ട് വയക്തമൊയ 

കൊഴ്ചെൊക്കടൊത്തട പഠനം നടെിയൊല് ഒരു ഡിസസനര്േ് ഈ രംഗെ് കിട്ടുന്ന  ിന് കിടപിടിേുന്ന 

സൊമ്പെികത്തമച്ചം ഉണ്ടൊേൊന് പറ്റിയ ക്കമഖലയൊണിത്. 

  

അരിസ്ഥാേ ന ാഗ്യത ള് 

നിങ്ങേുത്തട വിദയൊഭയൊസ ക്കയൊഗയ യ്േ് ഈ രംഗത്തെ അറിവുമൊയി ക്കനരിട്ടു ബന്ധമിലല എന്ന് ആദയം 

സൂചിെിച്ചിരുന്ന്നു എന്ന ംൊല് മത്തറ്റലലൊ സൊഹചരയങ്ങേും കവൊേിഫിക്കേഷനു കേും  ുലയമൊയി 
വരുന്ന രണ്ടു ഉക്കദയൊഗൊര്ഥി കേില് ഉയര്ന്ന അടിസ്ഥൊന വിദയൊഭയൊസം ഉേേവര്േ് ക്കമല്സക 

ഉണ്ടൊവും എന്ന് മറേരുത്. 

അ ുത്തകൊണ്ട് IT പഠനക്കെൊത്തടൊെം നിങ്ങേുത്തട ക്കവത്തണ്ടന്നു വച്ച ഡിന്ത്ഗി പഠനവും എഴു ി എടുേൊനു 
േേ പരീക്ഷ്കേും എലലൊം മുഴുമിെിേൊന് മറേരുത്. IT രംഗെ് അടിസ്ഥൊന സൗകരയങ്ങള് ഒരുേുന്ന 

 ു മു ല് ത്തനറ്റ് വര്േ് മൊക്കനജ്ത്തമന്്, Storage  മൊക്കനജ്ത്തമന്്, ക്കഡറ്റൊക്കബസ് മൊക്കനജ്ത്തമന്്,  ുടങ്ങിയ 

കൊരയങ്ങള് വത്തരയുേേ ക്കസവനക്കമഖലത്തയ ത്തപൊ ുക്കവ IT Infrastructure Management ന്ന്  അറിയത്തെടുന്ന 

ംു . 

ഈ രംഗത്തെ ത്ത ൊഴിലുകേുത്തട ത്തപൊ ുക്കവയുേേ ത്തമച്ചങ്ങേില് ഒന്ന് ഐ.റ്റി മൊന്ദ്യം, സൊമ്പെിക 

മൊന്ദ്യം  ുടങ്ങിയ വൊേുകള് ബൊധ്ിേൊെ ക്കമഖലയൊണിത് എന്ന  ൊണ് അ ൊയത് മൊന്ദ്യെിന്ത്തറ 

കൊലെും അടിസ്ഥൊന സൗകരയങ്ങള് ഒന്നും  ഒഴിവൊേൊന് കമ്പനികള്േു സൊധ്ിേിലലക്കലലൊ. IT 

Infra ക്കമഖലയിക്കലയ്േ് കടന്ന ംുവരൊന് ഒരു വിദയൊര്േിേ്ക്കവണ്ട അടിസ്ഥൊന 

കഴിവുകള് എത്തരൊത്തേ എന്നു  ക്കനൊേൊം. ക്കനരത്തെ സൂചിെിച്ച ുക്കപൊത്തല നിങ്ങേുത്തട ഔപചൊരിക 

വിദയൊഭയൊസം അലല ഇ ില് മുഖയമൊയ കൊരയം എന്നൊല് നിങ്ങേുത്തട വിദയൊഭയൊസ കൊലെ് 
നിങ്ങള് ക്കനടിയ പലഅറിവുകേും ഈ ക്കമഖലയിലും ന്ത്പക്കയൊജനം ത്തചയ്യും. 

  

ഒരു പു ിയ    സൊക്കേ ിക  വിദയത്തയ ഉള്ത്തേൊേേൊനും അടിസ്ഥൊന  ലം മു ല്  അവ 

സവൊംശീകരിേൊനും  ഉേേ കഴിവ്. 

ആഴെിലും പരെിലുമുേേ വൊയനൊശീലം ഈ ക്കമഖലയ്േ്  ികച്ചും അഭിലഷണീയമൊണ് 

ക്ലൊസ്സുകേില് കിട്ടുന്ന അറിവിന് അ ീ മൊയി പുസ് കങ്ങേില് നിന്നും Internet Siteകേില് നിന്നും 



കിട്ടുന്ന അറിവിന് ഇവിത്തട വേത്തര ന്ത്പസക്തിയുണ്ട് മൊന്ത് മലല അനു ദിനം മൊറിത്തേൊണ്ടിരിേുന്ന ഈ 

ക്കമഖലയില് അറിവിത്തന ദിനംന്ത്പ ി പു ിയ ൊേി നിര്െൊന് ഇത് ആവശയവുമൊണ് 

മൊറിവരുന്ന സൊഹചരയങ്ങേില് ഈ രംഗക്കെയ്േ് ക്കയൊഗയമൊയ ഔപചൊരിക വിദയൊഭയൊസ 

പദ്ധ ികേും കടന്നുംവരുന്നുംണ്ട് എന്നൊല് വിപണിയുത്തട മൊറിവരുന്ന സൊഹചരയങ്ങള്േ് അനു 
സൃ മൊയി പൊഠയ പദ്ധ ി പരിഷ്കരണം നടെൊത്ത  വരുന്ന  ുത്തകൊണ്ട് പഠന കൊലെു കിട്ടുന്ന 

അറിവുകേും ത്ത ൊഴില് ക്കമഖലയിത്തല അറിവുകേും  മ്മില് ഒരു വിടവു നിലനില്േുകയും അ ു 
നികെൊന് മറ്റു ത്ത ൊഴില് അധ്ിഷ്ഠി  ക്കകൊഴ്സുകള് ആവശയമൊയി വരികയും ത്തചയ്യും BSC-IT, Btech-

IT, CHM Diploma   ുടങ്ങിയ ക്കകൊഴ്സുകത്തേലലൊം   വെില് ഈ രംഗക്കെയ്േുേേ 

ചവിട്ടുപടികേൊത്തണന്ന ംിലും ന്ത്പൊക്കയൊഗിക  ലെില് അവ മക്കറ്റത്ത ൊരു ബിരുദ ക്കകൊഴ്സുകള്േും 
 ുലയമൊയി  ീരുന്ന അവസ്ഥയൊണ് കൊണുന്നത് . 

ഔപചൊരിക വിദയൊഭയൊസക്കെേൊള് ഉപരി ഈ ക്കമഖലകേില് ത്ത ൊഴിലധ്ിഷ്ഠി മൊയ അറിവുകേും 
ആ അറിവുകേുത്തട ത്ത േിവൊയി അരൊരൊഷ്ന്ത്ട സര്ട്ടിഫിക്കേഷനു കേു മൊണ് പരിഗണിേത്തെടുന്ന ത്. 

അന്താരാഷ്ഫ്ര സര്ട്ടിരിനേഷേു  ള് 

അരൊരൊഷ്ന്ത്ട സര്ട്ടിഫിക്കേഷനു കേുത്തട ത്തമച്ചം അവ ഒരു ന്ത്പക്ക യക രൊജയത്തെ പൊഠയപദ്ധ ിയുത്തട 

ത്തകട്ടുപൊടുകേില് നില്േൊത്ത  നിങ്ങേുത്തട അറിവിന്ത്തറ അംഗീകൊരം ആയി മൊറുന്നു എന്ന  ൊണ് 

മൊന്ത് മലല ഈ രംഗെ് ഉേേ ഉല്െന്ന ങ്ങേുത്തടയും ക്കസവനദൊ ൊേേുത്തടയും ക്കനരിട്ടുേേ 

സര്ട്ടിഫിക്കേഷനു കള് ആയ ുത്തകൊണ്ട് ആ ഉല്പന്ന ങ്ങേുത്തട ഉപക്കയൊഗത്തെേുറിച്ചുേേ 

ആഴെിലുേേ അറിവ് ന്ത്പദൊനം ത്തചയ്യുകയും ത്തചയ്യുന്നും എന്ന ംൊല് മത്തറ്റലലൊ ക്കമഖലയിക്കലയും 

ക്കപൊത്തല ന്ന ത്തം ഇവിത്തടയും വയക്തമൊയ കൊഴ്ചപൊടുകക്കേൊത്തട  ിരത്തഞ്ഞടുെു നടെിയൊക്കല ഈ 

രംഗത്തെ മികച്ച ക്കജൊലികള് ക്കനടൊനൊവൂ. ഈ രംഗത്തെ ത്ത ൊഴില് അവസരങ്ങേിക്കലയ്േ് ന്ത്കമൊനു 
ഗ മൊയ പഠനെിലൂത്തട എെിക്കച്ചരൊന് നിങ്ങത്തേ സഹൊയിേുന്ന പഠന പദ്ധ ികത്തേേുറിച്ചും 

അരൊരൊഷ്ന്ത്ട സര്ട്ടിഫിക്കേഷനു കത്തേേുറിച്ചും ഉേേ ഒരു സമന്ത്ഗമൊയ അവക്കലൊകനം ആണ് ഈ 

ക്കലഖനെിലൂത്തട ലക്ഷ്യമിടുന്ന ത്. ഈ രംഗെ് ഉേേ ന്ത്പവണ കത്തേേുറിച്ചുേേ ഒരു  ുറന്ന 

ചര്ച്ചയും ഈ ക്കലഖനെിന്ത്തറ ലക്ഷ്യമൊണ്. 

  

Vendor based or Vender Independent ? 

ആദയമൊയി നമുേ് ഇന്ന്ത്ഫൊസ്ന്ത്ടക്ച്ചര് ക്കമഖലയിലുേേ സര്ട്ടിഫിക്കേഷനു കേുത്തട ഒരു അവക്കലൊകനം 
ആവൊം ഈ രംഗത്തെ സര്ട്ടിഫിക്കേഷനു കേുത്തട പ്രവണ  ആദയം  ിരിച്ചറിഞ്ഞ ും അത് 

 ുടങ്ങിത്തവച്ച ും Novell  എന്ന കമ്പനിയൊണ് ത്തനറ്റ്വര്േ് ഓെക്കററ്റിങ്ങ് സിസ്റ്റം  രംഗെ് 70 കേുത്തട 
അവസൊനം മു ല് സജീവമൊയിരുന്ന ക്കനൊവല് എന്ന കമ്പനി അവരുത്തട Netware  എന്ന ഓെക്കററ്റിങ്ങ് 
സിസ്റ്റംെിനു ക്കവണ്ടിയൊണ് പരീക്ഷ്കള്  ുടങ്ങിയത് . Certified Novell Admin  ഉം Certified Novell 

Engineer  ഉം ഒത്തേ ഒരു കൊലത്തെ ഏറ്റവും വിലപിടിച്ച അംഗീകൊരങ്ങേൊയിരുന്നു  എന്നൊല് ത്തനറ്റ്
വര്േിങ്ങ് രംഗെുനിന്ന്  ക്കനൊവല് പുറക്കകൊട്ട് ക്കപൊയക്ക ൊത്തട അവയുത്തട ന്ത്പസക്തി നഷ്
ടത്തെടുകയൊണ് ഉണ്ടൊയത്. എന്നൊലും സര്ട്ടിഫിക്കേഷനു കേുത്തട ന്ത്പസക്തി മറ്റു കമ്പനികള്േ് 
മനസ്സിലൊവൊന് Novell ന്ത്തറ ഈ രംഗത്തെ വിജയം സഹൊയിച്ചു. 



 ുടര്ന്നInter – networking രംഗത്തെ എേൊലത്തെയും മികച്ച കമ്പനിയൊയ Ciso  അവരുത്തട 

CCIE  സര്ട്ടിഫിക്കേഷനു മൊയി രംഗത്തെെി  ുടേേൊര്േ് സന്ന ല്െിേൊനൊവൊെ 

വിധ്െിലുേേ സന്ന ംീര്ണ്ണ കേുേേ CCIE ആയിരുന്ന Ciscoയുത്തട ആദയ സര്ട്ടിഫിക്കേഷന് . ത്തനറ്റ്
വര്േിങ്ങ് രംഗെ് വര്ഷങ്ങൊയി ക്കജൊലി ത്തചയ്യുന്ന വര്േ് അവരുത്തട ന്ത്പൊഗല്ഭയം ത്ത േിയിേൊനു 
േേ ഒരു സര്ട്ടിഫിക്കേഷന് ആയിട്ടൊണ് Cisco  ഇത് മുന്ന ംില് കണ്ടത് അ ിനു ക്കശഷം വേത്തര 

കൊലെിനു ക്കശഷമൊണ് ഒരു സൊധ്ൊരണ വയക്തിേ് പഠിച്ച് എഴു ൊവുന്ന 

 ലെില് ലഘൂകരിേത്തെട്ട സര്ട്ടിഫിക്കേഷനു കള് വന്ന ത് CCNA , CCNP   ുടങ്ങിയ 

സര്ട്ടിഫിക്കേഷനു കേിലൂത്തടയൊണ് അടിസ്ഥൊന  ലെിക്കലയ്േ്  ൊഴൊന് ഇശത്തരീ  യ്യൊറൊയത് 1993 

ല് ആണ് Cisco അവരുത്തട സര്ട്ടിഫിക്കേഷന് പരീക്ഷ്കള്  ുടങ്ങിയത്  ുടര്ന്ന ം് ക്കനൊവലിന്ത്തറ 

സര്ട്ടിഫിക്കേഷനു കള്േ് മറുപടിയൊയി സമന്ത്കൊ ക്കസൊഫ്റ്റിന്ത്തറ MCSE സര്ട്ടിഫിക്കേഷനു കള് 1993 

കൊലഘട്ടെില്  ന്ന ത്തം രംഗത്തെെിWindows NT OS കള് ന്ത്പചൊരണെിലൊവുന്ന മുറയ്േ് ഈ 

സര്ട്ടിഫിക്കേഷനു കേുത്തട ന്ത്പചൊരവും വര്ദ്ധിച്ചു.  ുടര്ന്ന ം് എലലൊ കമ്പനികേും ഇെരം 
സര്ട്ടിഫിക്കേഷനു കേുത്തട ന്ത്പസക്തി  ിരിച്ചറിയുകയും അവരവരുത്തട ഉല്െന്ന ങ്ങേുത്തട ന്ത്പചൊരം 
വര്ദ്ധിെിേൊനു േേ എേുെ മൊര്ഗം  എന്ന നിലയ്േ് ഇെരം സര്ട്ടിഫിക്കേഷനു 
കള് ത്തകൊണ്ടുവരുകയും ത്തചയ് ു. ഇെരം സര്ട്ടിഫിക്കേഷനു കേുത്തട ഒരു ത്തപൊ ുവൊയ ന്ത്പവണ  

എലലൊ സര്ട്ടിഫിക്കേഷനു കേും ഓക്കരൊ  ഉല്െന്നങ്ങള്േുക്കവണ്ടിയിട്ടൊണ് എന്ന  ൊണ് . 

അവ ഹൊര്ഡ്ത്തവയക്കറൊ ഓെക്കററ്റിങ്ങ് സിലലങ്ങക്കേൊ ക്കസവനങ്ങക്കേൊ ആവത്തട്ട അവരുത്തട ഉല്െന്ന 

െിന്ത്തറ മഹ വം മൊന്ത് ം പറയുന്ന  ൊണ് എന്ന ം് വയക്തമൊണ്. ഇ ില് നിന്ന ംുംം മൊറിയുേേ ഒരു 
സര്ട്ടിഫിക്കേഷന് ന്ത്പവണ യൊണ്Vendor 

Independent Certifications  എന്ന റിയത്തെടുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കേഷനു കള്. 

അ ൊയത് ത്തപൊ ുവൊയ ഒരു സ്ഥൊപനം വിവിധ്  ലെിലുേേ 

വിഷയങ്ങേില് സര്ട്ടിഫിക്കേഷന് നല്കുന്നു.ഇ ിന് ഏറ്റവും നലല ഉദൊഹരണം CompTIA എന്ന 

സംഘടന നല്കുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കേഷനുകേൊണ്.അടിസ്ഥൊന ഹൊര്ഡ്ത്തവയര്  ലം 
മു ല് ക്കഡറ്റൊത്തസന്റര് മൊക്കനജ്ത്തമന്്  ലം വത്തരയുേേ സര്ട്ടിഫിക്കേഷനുകള് CompTIA നല്കുന്നുണ്ട്. 

  

ഹാര്ഡ്മവ ര് അറിവിന്മറ ഫ്രസക്തി 

  

നിലവിലുേേ IT രംഗത്തെ അരൊരൊഷ്ന്ത്ട സര്ട്ടിഫിക്കേഷനുകേുത്തട ഒരു ത്തപൊ ു അവക്കലൊകനം ആണ് 

നമ്മള് ഇ ുവത്തര നടെിയത്. ഇനി അടിസ്ഥൊന സര്ട്ടിഫിക്കേഷനുകേില് നിന്നു ഉയര്ന്ന 

 ലെിലുേേ സര്ട്ടിഫിക്കേഷനുകള്വത്തര ഒന്നു വിശദമൊയി ക്കനൊേൊം. 

നമ്മള് ആദയം സംസൊരിച്ചക്കപൊത്തല ഇത് IT എന്നു വിേിേത്തെടുന്ന സമസ്  ക്കമഖലകേുത്തടയും 
സര്ട്ടിഫിക്കേഷനുകത്തേേുറിച്ചുേേ ഒരു ക്കലഖനമലല.IT രംഗെിന്ത്തറ നിലനില്െിന്ത്തറ ആവശയ 
ഘടകങ്ങേില് ഒന്നൊയ IT Infrastructure Management എന്ന ക്കമഖലത്തയേുറിച്ചുേേ അവക്കലൊകനം ആണ്
.അ ുത്തകൊണ്ട്  ത്തന്ന കംപയൂട്ടര് എന്ന ഉപകരണത്തെേുറിച്ചുേേ അടിസ്ഥൊന ധ്ൊരണയും  ുടര്ന്നു 
കംപയൂട്ടര് ഹൊര്ഡ് ത്തവയര് രംഗെ് ആഴെിലുേേ ഒരു അറിവുമൊണ് ഈ ക്കമഖലയിത്തല അടിസ്ഥൊന 

ക്കയൊഗയ .അ ുത്തകൊണ്ട്  ത്തന്ന ഈ ക്കമഖലയിക്കലയ്േ് ന്ത്പക്കവശിേുന്ന ഒരു വയക്തിേുക്കവണ്ട ആദയ 
ക്കയൊഗയ കേിത്തലൊന്നു കംപയൂട്ടര് എന്ന ഉപകരണെിന്ത്തറ ഘടനക്കയയും ന്ത്പവര്െനത്തെയും 

സംബന്ധിച്ചുേേ ആഴെിലുേേ ധ്ൊരണയൊണ്. ഈ ധ്ൊരണ ഉണ്ടൊേൊന് കംപയൂട്ടര് ഹൊര്ഡ്



ത്തവയര്  ലെിലുേേ അറിവ് ഉണ്ടൊേുകയൊണ് ക്കവണ്ടത്.ഹൊര്ഡ്ത്തവയര് രംഗത്തെേുറിച്ചുേേ 

ത്ത റ്റിദ്ധൊരണകേിത്തലൊന്നു ഒരു കംപയൂട്ടര് നിര്മ്മിേുക എന്ന അറിവ് മൊന്ത് മൊണ് ഹൊര്ഡ്
ത്തവയര് പഠനം എന്ന ൊണ്.അ ുത്തകൊണ്ട്  ത്തന്ന നിങ്ങേുത്തട ത്ത ൊട്ടടുെുേേ കംപയൂട്ടര് വില്െന 

ക്കകന്ത്ന്ദ്െില് രണ്ടു ദിവസം നിന്നൊല് പഠിേൊവുന്നക്ക യുേേൂ എന്ന ഒരു ത്തപൊ ു ധ്ൊരണ 

ഇ ിത്തനേുറിച്ചുണ്ട്.എന്നൊല് ഒരു ന്ത്പൊഫഷണല്  ലെിലുേേ അറിവൊണ് ഈ രംഗെ് 
ന്ത്പ ീക്ഷ്ിേുന്നത്ത േില് ഈ വിഷയത്തെ ഗൗരവക്കെൊത്തട  ത്തന്ന സമീപിേണം. 

ക്കനരത്തെ സൂചിെിച്ചക്കപൊത്തല IT Infra രംഗത്തെ അടിസ്ഥൊന  ലെില് നിങ്ങള്േ് 
ആഴെില് അറിവുത്തണ്ടേിക്കല ഈ രംഗെ് ഉയരങ്ങേിക്കലയ്േ് എെൊനൊവൂ.CompTIA എന്ന 

സംഘടനയൊണ് ഈ അടിസ്ഥൊന ക്കമഖലയില് സര്ട്ടിഫിക്കേഷനുകള് നല്കുന്ന സ്ഥൊപനം. 

Computer Technology Industry Association എന്ന ഈ സ്ഥൊപനെിന്ത്തറ ന്ത്പക്ക യക  Vendor Independent ആയ 

സര്ട്ടിഫിക്കേഷനൊണ് നല്കുന്നത് എന്ന ൊണ്.അ ൊയത് എത്തരേിലും ഒരു ന്ത്പക്ക യക കമ്പനിയുത്തട 

ഉല്െന്നത്തെേുറിച്ചുേേ പഠനക്കെേൊള് ത്തപൊ ുവൊയി കംപയൂട്ടര് ഹൊര്ഡ്ത്തവയര് ത്തനറ്റ്
വര്േിങ്ങ് രംഗത്തെ അറിവുകേൊണ് CompTIA  നല്കുന്ന  A+, N+ സര്ട്ടിഫിക്കേഷനുകേിലൂത്തട 

അേേത്തെടുന്നത്. 

ഈ രംഗക്കെയ്േ് വരുന്നവര്േ് ഈ വിഷയെില് ആഴെിലുേേ ഒരു അറിവും സമന്ത്ഗമൊയ കൊഴ്
ചെൊടും നല്കുന്ന  ലെിലുേേ ൊണ് ഈ സര്ട്ടിഫിക്കേഷന്. 

എന്നൊല് Vendor Independent എന്ന്  മുമ്പ് സൂചിെിച്ച ഗുണം  ത്തന്നയൊണ് ഇവരുത്തട പരീക്ഷ്കേുത്തട 

ക്കപൊരൊയ്മയൊയി പലരും വിലയിരുെുന്നത്.മൊന്ത് മലല അടിസ്ഥൊന  ലെിത്തല 

വിഷയങ്ങള് പഠിെിേുന്ന ഈ പരീക്ഷ്യുത്തട പരീക്ഷ് ഫീസ് വേത്തര ഉയര്ന്ന 

 ലെിലുേേ ൊയ ിനൊല് ഒരു  ുടേേൊരന് CompTIA A+,N+ സര്ട്ടിഫിക്കേഷനുകള്േ് വരുന്ന 

ചിലവ് വേത്തര കൂടു ലൊണ്. 

അ ുത്തകൊണ്ട്  ത്തന്ന CompTIA  ലെിലുേേ പഠനെിന്ത്തറ കൊരയെില് ത്തപൊ ുക്കവ സവീകരിേത്തെട്ടു 
കൊണുന്ന ഒരു സമീപനം അവരുത്തട പരീക്ഷ്യുത്തട  ലെില്  ത്തന്നയുേേ ന്ത്പൊക്കയൊഗിക പരിശീലനം 
ക്കനടുക, സര്ട്ടിഫിക്കേഷനുകള്േ് ന്ത്ശമിേൊ ിരിേുക എന്ന ൊണ്. 

മുകേില് പറഞ്ഞ വരികള് CompTIA എന്ന സംഘടനയ്േ് ന്ത്പിയമൊവിത്തലലേിലും നിലവിലുേേ ഒരു 
സ യമൊണത്.അ ൊയത് CompTIA യുത്തട പഠനപദ്ധ ി നലല ൊണ് അ നുസരിച്ചു പഠിേുക.അവരുത്തട 

സര്ട്ടിഫിക്കേഷഌകള്േ് ന്ത്പിയം കുറവൊണ് അത് എഴു ണത്തമന്നിലല എന്നര്ത്ഥം.CompTIA A+, N+, 

Server+  ുടങ്ങിയവയ്േ് എലലൊം ഇത് ബൊധ്കമൊണ്.അടിസ്ഥൊന ഹൊര്ഡ്ത്തവയര് പഠനം 
കഴിഞ്ഞൊല് ന്ത്ശദ്ധിക്കേണ്ടത് ത്തനറ്റ്വര്േിങ്ങ്  ലെിലുേേ അറിവ് വികസിെിേൊനൊണ്.ഹൊര്ഡ്
ത്തവയര്  ലെിത്തല അറിവ് ത്തനറ്റ് വര്േിങ്ങിന്ത്തറ അടിസ്ഥൊന കൊരയങ്ങള് മനസ്സിലൊേൊന് നലലവണ്ണം 
സഹൊയിേും.ഈ ഘട്ടെില്  ീയറിയ്േും ന്ത്പൊക്ടിേലിനും ഒക്കര ക്കപൊത്തല ന്ത്പൊധ്ൊനയം ഉണ്ട് എന്നു 
ഓര്േുക. 

  



അടിസ്ഥൊന Cabling Concept  കേില്   ുടങ്ങിയുേേ പരിശീലനങ്ങേും ISO/OSI Reference Model 

 ുടങ്ങിയുേേ  ിയറികേും മു ല്  ുടങ്ങി ഒരു ന്ത്പക്ക യക കമ്പനിയുത്തട 

ക്കന്ത്പൊടക്റ്റുകേില് ഊന്നല് നല്കൊത്ത  ഈ വിഷയം പഠിേുക.അവിത്തട നമ്മത്തേ സഹൊയിേുന്നത് 

CompTIA യുത്തട  ത്തന്ന N+ ന്ത്തറ പൊഠയപദ്ധ ിയൊണ്.അ ു കൂടൊത്ത  ന്ത്പൊക്കയൊഗിക  ലെിലും ത്തനറ്റ്
വര്േിങ്ങ് പരിശീലനം ക്കനടുക. 

ക്കമല് സൂചിെിച്ച കൊരയങ്ങള്േ് ഏകക്കദശം 4 മു ല് 6 മൊസം വത്തരയുേേ കൊലയേവ് കണേൊേൊം 
അ ിലൂത്തട  ുടര്ന്നു ആര്ജിക്കേണ്ട അറിവിത്തനേുറിച്ച് ഒരു വയക്തമൊയ കൊഴ്ചെൊടും നമുേ് 
ലഭിേും  ുടര്ന്ന് നമുേ് ഓക്കരൊ 

ഉല്െന്നങ്ങത്തേേുറിച്ച് ആഴെിലുേേ പഠനെിക്കലയ്േ്  ിരിക്കയണ്ട സമയമൊണ്.ഈ സമയെ് 
എടുക്കേണ്ട ന്ത്പൊധ്ൊനയമുേേ  ീരുമൊനങ്ങേില് ഒന്ന് ഹൊര്ഡ്ത്തവയര് രംഗത്തെ പഠനം  ുടരണക്കമൊ 

ത്തനറ്റ്വര്േിങ്ങ് രംഗക്കെയ്േ് നീങ്ങണക്കമൊ എന്ന ൊണ്. 

ഹൊര്ഡ്ത്തവയര്രംഗത്തെ  ുടര്പഠനം ചിെ്ത്തലവല് രംഗത്തെ ആഴെിലുേേ അറിവുക്കനടുക 

എന്ന ൊണ്.ഇലക്ന്ത്ടൊണിക്സ്എന്ന വിഷയക്കെൊടുേേ അഭിരുചിയും കുറച്ചു കഠിനൊധ്വൊനവും 

ഉത്തണ്ടേില് നിങ്ങള്േ് ലൊെ്ക്കടൊെ്,ത്തഡസ്േ്ക്കടൊെ് രംഗത്തെ മദര്ക്കബൊര്ഡ്അടേമുേേ 

ഘടകഭൊഗങ്ങേുത്തട ചിെ്ത്തലവല് സര്വീസ്  രംഗത്തെെൊന് കഴിയും.ന്ത്പമുഖ ലൊെ്ക്കടൊെ് 
കമ്പനികേുത്തട സര്വീസ് വിഭൊഗങ്ങേിക്കലയ്േും വിക്കദശത്തെ കമ്പനികേിക്കലയ്േും ഉേേ 

ത്ത ൊഴില്സൊധ്യ കേും സവയംത്ത ൊഴില്സൊധ്യ യും ഉേേ ൊണ് ഈ രംഗം.എന്നൊല് നമ്മള് ചര്ച്ച 

ത്തചയ് ു വന്നക്കപൊത്തലയുേേ അരൊരൊഷ്ന്ത്ട സര്ട്ടിഫിക്കേഷനുകള് ഈ രംഗെിലല.ഇലക്ന്ത്ടൊണിക്സ് 

രംഗത്തെ ഇഷ്ടത്തെടൊെവര്േുേേ ക്കമഖലയൊണ്. ഈ രംഗക്കെയ്േ്  ിരിയുക്കമ്പൊള് അേൊരയം 
 ീര്ച്ചയൊയും ഓര്േുക. 

  

മേറ്റ്വര്േിങ്ങ് സര്ട്ടിരിനേഷേു ള് 

നമുേ് ത്തനറ്റ്വര്േ് ക്കമഖലയില് നിലവില് ഉള്ള  അരൊരൊഷ്ന്ത്ട പഠന പദ്ധ ികത്തേേുറിച്ച്ക്കനൊേൊം 
CompTIA നടെുന്ന Certification  കേുമൊയി  ൊര മയം ത്തചയ്യുക്കമ്പൊള് ഇവയ്േുള്ള  വയ യൊസം ഇത് ഈ 

രംഗത്തെ കമ്പനികള് നല്കുന്ന  Certification ആത്തണന്ന ൊണ്. 

ഈ രംഗെ് ന്ത്പവര്െിേുന്നവര്േും ഈ രംഗക്കെയ്േ് വരൊന് ആന്ത്ഗഹിേുന്നവര്േും  ഏത്തറ 

ന്ത്പിയത്തെട്ട അംഗീകൊരങ്ങേൊണ് വന്കിട കമ്പനികള് നല്കുന്ന  അരൊരൊഷ്ന്ത്ട സര്ട്ടിഫിക്കേഷകനുകള്. 

ത്തപൊ ുക്കവ ഈ രംഗത്തെ സര്ട്ടിഫിക്കേഷനുകത്തേലലൊം Networking Certification കേൊയൊണ് 

അറിയത്തെടുന്നത്ത േിലും ഇവ  മ്മില് ന്ത്പകടമൊയ  വയ യൊസമുണ്ട്. 

ഇന്ന്ത്ഫൊസ്ന്ത്ടക്ച്ചര്  ലം ,പ്ലൊറ്റ്ക്കഫൊം  ലം,ആപ്ലശ്ശിക്കേഷന് ലം ഇങ്ങത്തന പല രീ ിയില്ഇവത്തയ 

 രം  ിരിേൊറുണ്ട്. 

ഉദൊഹരണെിന്Cisco എന്ന കമ്പനി നല്കുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കേഷനുകള് അവരുത്തട  ഹൊര്ഡ്
ത്തവയര് ഉല്െന്നങ്ങള് ഉപക്കയൊഗിേൊനുള്ള  മികവൊണ്അേേുന്നത്ത േില് സമക്കന്ത്കൊക്കസൊഫ്റ്റ് , ത്തറഡ്



ഹൊറ്റ്  ുടങ്ങിയ  കമ്പനികള് അവരുത്തട ക്കസൊഫ്റ്റ്ത്തവയര് ഉല്െന്നങ്ങേില് ഉേേ അറിവൊണ് 

അേേുന്നത് അ ൊയത് ത്തപൊ ുക്കവ പുറെ് നിന്ന് ക്കനൊേുക്കമ്പൊള് ത്തനറ്റ്വര്േ് അഡ്മിന് എന്നു 
വിേിേത്തെടുന്നവര് കൂടു ല് വിശകലനെില് Infra admin, Network OS admin, 

WAN admin, storage admin, virtualization admin  എന്നിങ്ങത്തന പല ൊയി  രം ിരിേത്തെട്ടിരിേുന്നു എന്നു 
കൊണൊം. 

നമുേ് ഈ ക്കമഖലത്തയേുറിച്ച് വിശദമൊയി ക്കനൊേൊം.  ഇന്ത് യും  രം ിരിവുകള് ഉത്തണ്ടേിലും 

ത്തചറുകിട സ്ഥൊപനങ്ങേില് പല ും ഈ ക്കജൊലികത്തേലലൊം ഒക്കന്നൊ രക്കണ്ടൊ ക്കപരൊണ് ത്തചയ്യുന്നത് 

എന്ന ിനൊല് അവിത്തട ന്ത്പവര്െിേുന്നവര്േ് ഒന്നിലധ്ികം ക്കമഖലകേില് കഴിവു ത്ത േിയിക്കേണ്ടത് 

ആവശയമൊണ്. 

  

സമഫ് ാനസാഫ്റ്റ് സര്ട്ടിരിനേഷന്സ് 

നമുേ് ആദയം സമന്ത്കൊക്കസൊഫ്റ്റ് എന്ന കമ്പനി ഈ ക്കമഖലയില് നല്കുന്ന 

സര്ട്ടിഫിക്കേഷഌകത്തേേുറിച്ചു ചര്ച്ച ത്തചയ്യൊം. ആദയ പരിഗണന സമന്ത്കൊക്കസൊഫ്റ്റിഌ നല്കുന്നത് 

ഒരു ത്തനറ്റ്വര്േ് ഓെക്കററ്റിങ്ങ് സിസ്റ്റം കമ്പനി എന്ന നിലയില് ഈ രംഗെ് ക്കവണ്ട അടിസ്ഥൊന 

സര്ട്ടിഫിക്കേഷഌകള് സമന്ത്കൊക്കസൊഫ്റ്റിന്ത്തറ ൊണ് എന്ന ു ത്തകൊണ്ടൊണ് നിങ്ങള്േ് ത്തനറ്റ്വര്േിന്ത്തറ 

ഏ ു ക്കമഖലയിക്കലയ്േൊണ് നീക്കങ്ങണ്ടത്ത േിലും ആദയം പഠിേൊന് പറ്റിയ ത്തനറ്റ്വര്േ് ക്കമഖല 

സമന്ത്കൊക്കസൊഫ്റ്റിന്ക്കറ ൊണ് ഇഹശലി ക്കടലൃ്ലൃ, ജലലൃജലലൃ മൊ ൃകകേിലുള്ള ത്തനറ്റ്വര്േിന്ത്തറ 

ഏറ്റവും സരേമൊയ അവ രണം സൊധ്യമൊകുന്നത് സമന്ത്കൊക്കസൊഫ്റ്റ് ത്തനറ്റ്വര്േിംഗിലൊണ് 

അ ൊയത് നിങ്ങള്േ് ലിനക്സ് രംഗെൊണ് ത്തനറ്റ്വര്േിംഗില് മുക്കന്നക്കറണ്ടത്ത േിലും ആദയം 
സമന്ത്കൊക്കസൊഫ്റ്റ് ത്തനറ്റ്വര്േിംഗ് പഠി േുന്നത് നലല ൊണ് എന്നര്ത്ഥം. 

ത്തമന്ത്കൊക്കസൊഫ്റ്റ് പല രെിലുള്ള സര്ട്ടിഫിക്കേഷഌകള് നല്കുന്നുത്തണ്ട േിലും IT infra രംഗത്തെ 

ന്ത്പശസ് മൊയ സമന്ത്കൊക്കസൊഫ്റ്റ് സര്ട്ടിഫിക്കേ ഷന് MCSE യില്  ുടങ്ങുന്നു. 

90കേുത്തട കൊലഘട്ടെിത്തലNT എന്ന OS ന്ത്തറ കൊല െു ുടങ്ങി Windows 2003 

ത്തകൊലഘട്ടംവത്തര MCSE ആയും 2008 എന്നOS  ന്ത്തറ കൊലെു MCITP ആയുംWindows  2012 ന്ത്തറ 

കൊലെു MCSE ആയി പുനരവ രിച്ചും ഇത്  ുടരുന്നു നിലവില് ഒരു ഐ റ്റി വിദയൊര്ത്ഥിേ് 
പഠിച്ചു ുടങ്ങൊന് നലലത് 2012 ല് അധ്ിഷ്ഠി മൊയ MCSE ആണ്. ഐ.റ്റി വിദയൊര്ത്ഥികള് ഈ രംഗെ് 
ത്തചയ്യൊറുള്ള ഒരു രീ ി ഒരു കമ്പനിയുത്തട സര്ട്ടിഫിക്കേഷന്ത്തറ പരമൊവധ്ി  ലംവത്തരത്തയെിയക്കശഷം 

 ുടര്ന്ന് അടുെ കമ്പനിയുത്തട സര്ട്ടിഫിക്കേഷനിക്കലയ്േ്  ിരിയുക എന്ന ൊണ് ഒരു അേൊദമിക്
 ല പഠനംക്കപൊത്തല ഇ ിത്തന കണ്ടുത്തകൊണ്ട് പഠിേുന്നവര്േ് അത് വലിയ കുഴെവും ഉണ്ടൊ േൊറിലല. 

എന്നൊല് ഈ രംഗെ് ത്ത ൊഴില് ത്തചയ് ുത്തകൊണ്ട് പഠനം നടെുന്ന പലരും അഌവര്െിച്ചുക്കപൊരുന്ന 

ഒരു ന്ത്പവണ  ഏത്ത േിലും ഉല്പന്നങ്ങേുത്തട സര്ട്ടിഫിക്കേഷന് കരസ്ഥമൊേിയക്കശഷം അടുെ ഒരു 
കമ്പനിയുത്തട അടിസ്ഥൊന സര്ട്ടിഫിക്കേഷന് ക്കനടുക എന്ന ൊണ് അ ിലൂത്തട ഒന്നിലധ്ികം 

രംഗങ്ങേില് ന്ത്പൊഗഗ്ഗ്യം ക്കജൊലി സ്ഥലെ് ത്ത േിയിേൊഌം അ ുവഴി ക്കജൊലിയില് ഉയര്ച്ച ക്കനടൊഌം 

സഹൊയി േുന്നു. കുറച്ചുനൊള് മുന്പുവത്തര MCITP അഥവൊ Microsoft certified IT Professional  എന്ന 

സര്ട്ടിഫിക്കേഷനൊണ് സമന്ത്കൊക്കസൊഫ്റ്റ് നല്കിയിരുന്നത്ത േില്  വിന്ക്കഡൊസ് 2012 സര്വര് എന്ന 

പു ിയ ഉല്പന്നെിന്ത്തറ അരൊരൊഷ്ന്ത്ട സര്ട്ടിഫിക്കേഷന് MCSE അഥവൊMicrosoft Certified Solution 

Expert എന്ന ക്കപരില് ആണ് അറിയത്തെടുന്നത് .  . 



നിങ്ങള് എഴു ുന്ന ഏ ു സമന്ത്കൊക്കസൊഫ്റ്റ് സര്ട്ടിഫിക്കേഷഌകേുക്കടയും കൊലൊവധ്ി എന്ത് നൊള് എന്ന് 
ക്കചൊദയം വരൊറുണ്ട് .ഇത് ആക്കപക്ഷ്ികമൊണ് സൊധ്ൊരണഗ ിയില് അടുെ ത്തനറ്റ്വര്േ്
OS  പുറെിറങ്ങുന്ന ുവത്തര എന്നൊണ് സമന്ത്കൊക്കസൊഫ്റ്റ് സര്ട്ടിഫിക്കേഷഌകേുത്തട കൊലപരിധ്ി. 
എന്നൊല് മത്തറ്റൊരു  ലെില് ചിരിച്ചൊല് ഇെരം കൊലയേവുകള്േ് ന്ത്പസക്തി ഇലല എന്നു കൊണൊം 
അ ൊയത് നിങ്ങള്Windows  2008 Server  എന്ന ഉല്െന്നെിന്ത്തറ MCITP ആത്തണേില് പു ിയ 2012 

സര്വ്വര് എെുക്കമ്പൊള് ആ ഉല്െന്നെിന്ത്തറ അറിവും ക്കനടുക എന്ന ൊണ് മുഖയമൊയ കൊരയം 

അലലൊത്ത  അടുെ ദിവസം  ത്തന്ന പു ിയ സര്ട്ടിഫിക്കേഷഌ പുറക്കക ക്കപൊകണം എന്നിലല. 
എന്നൊല് ചില കമ്പനികള് അവരുത്തട ജീവനേൊര് ഏറ്റവും പു ിയ സര്ട്ടിഫിക്കേഷഌകേിക്കലയ്േ്
Update ത്തചയ്യണം എന്ന ക്കപൊേിസി പുലര്െൊറുണ്ട്, അ ുത്തകൊണ്ട് നിങ്ങള്േ്Update  ത്തചക്കയ്യണ്ടി വരൊം 
മൊന്ത് മലല സമന്ത്കൊക്കസൊഫ്റ്റ്  ത്തന്ന നല്കുന്ന MCT  ക്കപൊത്തലയുേേ ഉന്ന  സര്ട്ടിഫിക്കേഷഌകള്േും 
നിങ്ങള് ഏറ്റവും പു ിയ ന്ത്ടൊേിലുേേ MCSE ആവണം എന്ന നിബന്ധനയുണ്ട്. 

Redhat certifications 

ത്തനറ്റ്വര്േ് ഓെക്കററ്റിങ്ങ് സിസ്റ്റംസ് രംഗത്തെ സര്ട്ടിഫിക്കേഷഌകേില് MCSE യുത്തട അക്ക  

ന്ത്ശണിയില് ചിരിേൊവുന്നത് Redhat എന്ന കമ്പനി അവരുത്തട Linux ഉല്െന്നങ്ങള്േുക്കവണ്ടി നടെുന്ന 

സര്ട്ടിഫിക്കേഷന് ആയ RHCSA/ RHCE  എന്നിവയൊണ്. ത്തഡസ്േ്ക്കടൊെ് 
വിപണിയില് കൂടു ല് ഉപക്കയൊഗിേുന്നത് സമന്ത്കൊക്കസൊഫ്റ്റ് ന്ത്പൊഡക്റ്റുകള് ആത്തണേിലും ത്തനറ്റ്
വര്േ് സര്വ്വര് വിപണിയില് വേത്തരയധ്ികം മുന് ൂേം Linux  ഉല്െന്നങ്ങള്േ് ഉണ്ട് മൊന്ത് മലല 
Storage, Virtualization, firewall  ക്കപൊത്തലയുേേ ക്കമഖലയിത്തല പല ന്ത്പൊഡക്റ്റുകേും അധ്ിഷ്
ഠി മൊയിരിേുന്നത് Linux ല് ആണ് അ ുത്തകൊണ്ട് Linux എന്ന ഓെക്കററ്റിങ്ങ് സിസ്റ്റെിന്ത്തറ അറിവ് 

ത്തനറ്റ്വര്േിങ്ങ് ക്കമഖലയിത്തല മുക്കന്നൊട്ടുേേ യൊന്ത് യ്േ് വേത്തര അ യൊവശയമൊണ്. ലിനക്സ് രംഗെ് 
പലകമ്പനികള് ഉത്തണ്ടേിലും സര്ട്ടിഫിക്കേഷന് രംഗെ് ന്ത്പശസ് രൊയവര് RedHAT എന്ന 

കമ്പനിയൊണ് ത്തപൊ ുക്കവ ലിനക്സ് രംഗത്തെ ത്തപൊ ു ന്ത്പവണ  ആയ സവ ന്ത്ര ക്കസൊഫ്റ്റ്
ത്തവയര് ന്ത്പസ്ഥൊനവും ആയി വലിയ ബന്ധ ഇലലൊെ കമ്പനിയൊണ് Redhat .എന്നൊല് ലിനക്സ് ത്തനറ്റ്
വര്േിങ്ങ് ക്കമഖലയില് ഏറ്റവും ന്ത്പശസ് ം RHCE ആണ്. 

സമന്ത്കൊക്കസൊഫ്റ്റ് സര്ട്ടിഫിക്കേഷന് ന്ത്പന്ത്കിയയില് നിന്നും വയ യസ് മൊയി ഒരു ന്ത്പൊക്ടിേല് അധ്ിഷ്
ഠി  പരീക്ഷ്യൊണ് Redhat  ന്ക്കറത്. RHCSA (SystemAdmin), RHCE  എന്നീ ന്ത്കമെിലൊണ് Redhat ന്ത്തറ 

സര്ട്ടിഫിക്കേഷഌകള്. 

. ക്കനരത്തെ സൂചിെിച്ചക്കപൊത്തല മറ്റു പല സക്കേ ിക വിദയകേുത്തടയും അടിസ്ഥൊനം ലിനക്സ് 

ആയ ുത്തകൊണ്ട് ലിനക്സ് എന്ന വിഷയെിന്ത്തറ ന്ത്പൊക്ടിേല് അറിവുകള്േ് വേത്തരയധ്ികം 

ന്ത്പസക്തിയുണ്ട് പക്കക്ഷ് മറ്റു സര്ട്ടിഫിക്കേഷഌകേുത്തട കൂത്തട ഒരു വൊലയൂഅഡീഷന് ആയൊണ്
 RHCE കൂടു ല് ക്കയൊജിേുക കൊരണം അടിസ്ഥൊന ത്തനറ്റ്വര്േിങ്ങ് ധ്ൊരണ ഇലലൊെവര്േ്
RHCE യിത്തല ആശയങ്ങള് മന€ംിലൊയി ത്തകൊേേണം എന്നിലല. 

സിസ്നോ സര്ട്ടിരിനേഷന്സ് 

ത്തനറ്റ്വര്േ്OS രംഗത്തെ അറിവുകള് ആര്ജ്ജിച്ചു കഴിഞ്ഞൊല് പിത്തന്ന അടുെ ഘട്ടം Inter – 

networking രംഗത്തെ കഴിവുകള് ക്കനടുകയൊണ് . 

ഈ രംഗെ് പലക്കെൊഴും സംഭവിേൊ് ഹൊര്ഡ്ത്തവയര് ത്തനറ്റ്വര്േ് രംഗത്തെ പരിചയം ഇലലൊത്ത  

ഇന്റര്ത്തനറ്റ്വര്േ് രംഗത്തെ ക്കകൊഴ്സുകേിക്കലയ്േ് ക്കനരിട്ട് എെിക്കച്ചരുന്ന ൊണ് . രണ്ടു 



കംപയൂട്ടറുകള് കണക്റ്റ് ത്തചയ്യുന്നത് ത്തനറ്റ്വര്േ് ആത്തണേില് രണ്ടു ത്തനറ്റ്
വര്േുകള്  മ്മില് ബന്ധിെിേുന്ന ൊണ് ഇന്റര്ത്തനറ്റ്വര്േിങ്ങ് . 

എന്നുവച്ചൊല് ത്തനറ്റ്വര്േ് എരൊണ് എന്ന് അറിയൊെവര്േ് അ ിത്തന  മ്മില് ബന്ധിേുന്ന 

സൊക്കേ ികവിദയ വഴങ്ങണം എന്നിലല. ഇന്റര്ത്തനറ്റ്വര്േിങ്ങ് രംഗത്തെ ഏറ്റവും അറിയത്തെടുന്ന 

കമ്പനി Cisco ആണ്. റൗട്ടിങ്ങ്, സവിച്ചിംഗ് രംഗെ് ഏറ്റവും മുന്പരിയില് നില്േുന്നത്
Cisco ഉല്െന്നങ്ങേൊണ് സര്ട്ടിഫിക്കേഷത്തന ഉല്െന്നങ്ങേുത്തട ന്ത്പചൊരെിനൊയി 
ഉപക്കയൊഗിേൊന് ആദയകൊലെു  ത്തന്ന വിജയിച്ച കമ്പനിയൊണ് Cisco. അ ുത്തകൊണ്ട്  ത്തന്ന മറ്റു Inter – 

networking 

കമ്പനികേുത്തട സര്ട്ടിഫിക്കേഷഌകത്തേേൊള് വിപണി മൂലയംCisco  സര്ട്ടിഫിക്കേഷഌകള്േുണ്ട് 
പല ലെിലുേേ സര്ട്ടിഫിക്കേഷഌകള് Cisco  നല്കുന്നുണ്ട് entry,Associate Professional, 

expert,Architect എന്നീ  ലങ്ങേില് ഉണ്ട് എേിലും അക്കസൊ€ംിക്കയറ്റ്  ലം മു ല്  ുടങ്ങുക എന്ന ൊണ് 

നമുേ് നലലത് കൊരണം CCENT എന്ന Entry level Certification സര്ട്ടിഫിക്കേഷന് നിലവില് ത്തനറ്റ്
വര്േിങ്ങ് ധ്ൊരണ ഉേേവര്േ് ആവശയമിലല നമുേ് CCNA Routng & Switching എന്ന പഠന 

പദ്ധ ിയില് നിന്നും  ുടങ്ങൊം. 

സിസ്ക്കേൊ എന്ന കമ്പനിയുത്തട ഏറ്റവും ന്ത്പശസ് മൊയ സര്ട്ടിഫിക്കേഷന് ആണിത്. ന്ത്പൊക്കയൊഗിക 

 ലെില് പഠിേുകയൊത്തണേില് വേത്തരയധ്ികം അറിവ് Inter-networking  ലെില് ക്കനടൊന് ഇത് 

സഹൊയിേും .  ുടര്ന്ന്Cisco ക്കമഖലയില്  ൊല്പരയം ഉേേവര് ന്ത്പൊഫഷണല്  ലെിലുേേ 

സര്ട്ടിഫിക്കേഷന് ആയ CCNP യിക്കലയ്േു  ുടരൊം CCNP  േു 
നിങ്ങള് നിലവിലുേേ CCNA ആയിരിേണം എന്ന നിബന്ധന ഉണ്ട്.CCNA , CCNP  എന്നീ 
സര്ട്ടിഫിക്കേഷഌകേുത്തട കൊലൊവധ്ി 3 വര്ഷമൊണ് 

.നിലവിലുേേ പു ിയ സൊക്കേ ിക വിദയകള് അപ്ക്കഡറ്റഡ് ആവൊനൊണ് ഇങ്ങത്തന ത്തചയ്യുന്നത്
എന്നൊണ് Cisco പറയുന്നത് എേിലും കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശൊബ്ദെിനിടയില് ഈ ക്കകൊഴ്സുകേുത്തട 
സിലബസിന് ഗണയമൊയ വയ യൊസം ഉണ്ടൊയ ൊയി കണ്ടിട്ടിലല. അ ൊയത് 3 വര്ഷത്തെ കൊലൊവധ്ി 
എന്ന ിന് ബിസിനസ് ലക്ഷ്യങ്ങള്കൂടി ഉണ്ട് എന്നര്ത്ഥം സിസ്ക്കേൊയുത്തട ഏറ്റവും Prestigious  ത്തആയ 

സര്ട്ടിഫിക്കേഷന് ആണ് CCIE  എന്നത് . 

പല രം CCIE ള് ഉത്തണ്ടേിലും CCIE Routng & Switching  ആണ് ഏറ്റവും ന്ത്പചൊരെില് ഉേേത് 

CCIE ആവൊന് മുമ്പ് CCNA , CCNP  എന്നീ ക്കകൊഴ്സുകള് പൊസൊവണം എന്ന നിബന്ധന ഇത്തലലേിലും 
നിലവില് ഈ രംഗെ് മുന്ധ്ൊരണ ഇലലെവര് CCIE യ്േ് ന്ത്ശമിേൊ ിരിേുക എന്ന ൊണ് 

അഭികൊമയം. CCIE  യുത്തട കൊലൊവധ്ി രണ്ടു വര്ഷമൊണ്. 

സിസ്ക്കേൊ പഠനെില് അടിസ്ഥൊന സബനറി സംഖയൊ അറിവു മു ല് കമൊന്ഡ് ന്ത്പൊമ്ന്് സ്കില്സ് 

വത്തര വേത്തരയധ്ികം ഘടകങ്ങള് ഒെുക്കചരുന്നുണ്ട് അ ുത്തകൊണ്ട് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുേേ പഠനമൊയി 
പലരും വിക്കശഷിെിേൊറുണ്ട് പക്കക്ഷ് ഈ രംഗക്കെൊടുേേ  ൊല്പരയവും കുറച്ച് ന്ത്പയത്നവും വഴി 
ക്കനടൊവുന്ന അറിവ് ആണിത്.  ന്ത്ശദ്ധിക്കേണ്ട കൊരയം നിങ്ങേുത്തട 

Cisco സര്ട്ടിഫിക്കേഷഌകള് ന്ത്പസക്തമൊകുന്നത് ഇന്റര്ത്തനറ്റ് വര്േിങ്ങ് 
ക്കമഖലയില് ന്ത്പവര്െിേുന്ന കമ്പനികള്േൊണ് കുറച്ചു കംപയൂട്ടറുകള് മൊന്ത് മുേേ ഒരു ത്തചറുകിട 

സ്ഥൊപനെിന് ആവശയമുേേ Certification  അലല Cisco CCIE എന്നത് ഓര്േുക. BSNL,Asianet ക്ക ുടങ്ങിയ 

ഇന്റര്ത്തനറ്റ് സര്വ്വീസ് ന്ത്പൊസവക്കഡഴ്സ് ന് ഏറ്റവും ആവശയ ഘടകങ്ങേൊണ്Cisco രംഗെ് 
അറിവുേേവര്. അ ു കൂടൊത്ത  Banking , പന്ത്  സ്ഥൊപനങ്ങള്  ുടങ്ങിയവര്േും Infopark , 

technopark   ുടങ്ങിയവയിത്തല MNC കള്േും ഈ ക്കയൊഗയ  ഉേേവത്തര ആവശയമൊയി വരും 
വിക്കദശത്തെ മിേ ത്തനറ്റ്വര്േിങ്ങ് ത്ത ൊഴിലവസരങ്ങള്േും ന്ത്പ ീക്ഷ്ിേുന്ന അടിസ്ഥൊന 

അറിവുകേിത്തലൊന്ന് Cisco ത്തനറ്റ്വര്േിങ്ങ് കഴിവുകേൊണ്. നിലവില് നമ്മള് ചര്ച്ച ത്തചയ്  ക്കകൊഴ്



സുകള് അ ൊയത് A+ ., N+ , MCSE, CCNA , RHCE  എന്നിവ ത്തകൊണ്ട്IT infra  ക്കമഖലയിത്തല അടിസ്ഥൊന 

അറിവ് പൂര്ണ്ണമൊയി എന്നു പറയൊം  ുടര്ന്ന് ഒരു ക്കജൊലി ക്കനടിയക്കശഷം മറ്റു ക്കകൊഴ്സുകേിക്കലയ്േ് 
നീങ്ങൊം എന്ന ൊണ് അഭികൊമയം . 

പലരും സവീകരിേുന്ന മൊര്ങ്ങ ഈ രംഗത്തെ അഡവൊന്സ്ഡ് ആയ 

പഠനങ്ങള് പൂര്െിയൊേിയക്കശഷം മൊന്ത് ം ക്കജൊലിയ്േ് അക്കനവഷണം  ുടങ്ങുക എന്ന ൊണ് 

നിങ്ങേുത്തട നിലവിലുേേ ബിരുദ പഠനെിന് ഒെം ഇെരം പഠനം 
നടെുകയൊത്തണേില് ഇ ുത്തകൊണ്ട് ത്ത ത്തറ്റൊന്നുമിലല. അത്തലലേില് ഇ ിഌക്കവണ്ടി മൊന്ത് ം കുറച്ചു 
വര്ഷങ്ങള് മൊറ്റിവയ്േുന്നത് അന്ത്  നലല ബുദ്ധിയലല കൊരണം പഠന കൊലയേവില്  ത്തന്ന ഈ 

വിഷയങ്ങേുത്തട പല ിന്ക്കറയും കൊലിക ന്ത്പസക്തി നഷ്ടത്തെടൊഌം നമ്മള് അവയില് മുടേുന്ന 

സമയവും പഠനവും പൊഴൊവൊഌം ഇടയുണ്ട്. 

  

ഇനി ചര്ച്ച ത്തചയ്യൊന് ക്കപൊകുന്ന മിേ ക്കകൊഴ്സുകേും ഈ ചര്ച്ചയില് പറയുന്ന ന്ത്കമെില്  ത്തന്ന 

പഠിേണം എന്ന് നിര്ബന്ധം ഇലലൊെ ൊണ് .നിങ്ങേുത്തട മുന്പിലുേേ ക്കജൊലി സൊഹചരയങ്ങേും 

അവസരങ്ങേും അഌസരിച്ച് ഇവയുത്തട ത്ത രത്തഞ്ഞടുെ് നടെൊം. IT പഠനം നടെിയവര് ക്കപൊലും 
അ ിഌക്കശഷം വീണുക്കപൊകുന്ന ത്തകണികേില് ഒന്നൊണ്BPO ക്കജൊലികള് . 

ബിസിനസ് ന്ത്പൊസസ് ഔട്ട് ക്കസൊഴ്സിങ്ങ് എന്ന ന്ത്പന്ത്കിയ ക്കമൊശം ഇടപൊടൊണ് എന്നലല പറഞ്ഞു വരുന്നത് 

പക്കക്ഷ് IT infra  രംഗത്തെ നിങ്ങേുത്തട ന്ത്കമൊഌഗ മൊയ വേര്ച്ചയ്േ് ഇത് അന്ത് നലല ലല ഇ ുവത്തര 

ക്കനടിയ IT പരിചയത്തെ മൂര്ച്ച കൂട്ടുന്ന ിഌ പകരം നിങ്ങള് ഒരു വര്ഷം  ുടര്ച്ചയൊയി ഏത്ത േിലും 

ത്തനറ്റ്വര്േ്, ഹൊര്ഡ്ത്തവയര് BPO center വിക്കദശെു നിന്നുേേ ക്കചൊദയങ്ങള്േു മറുപടിയും പറഞ്ഞ് 
ഇരിേൊ ിരിേുക ആ ഒരു വര്ഷം ത്തകൊണ്ട് ഒരു പു ിയGroup of IT 

professionals ത്തപുറെിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടൊകും എക്കന്നൊര്േുക. 

Security Certifications 

ഇനി നമുേ് സ്ത്തപഷയസലസ് ത്തചയ്യൊവുന്ന ക്കമഖലകേിത്തലൊന്ന് Security രംഗമൊണ്. അ ൊയത് ത്തനറ്റ്
വര്േില് സംഭവിേൊന് സൊധ്യ യുേേ ഌഴഞ്ഞു കയറ്റങ്ങേും ആന്ത്കമണങ്ങേും 

ത്തചറുേൊന് സന്നദ്ധമൊേി സംരക്ഷ്ിേൊനൊയി ക്കവണ്ടി വരുന്ന മഌഷ വിഭവക്കശഷി സൃഷ്ടിേുന്ന 

ക്കകൊഴ്സുകള്. പലത്തര സംബന്ധിച്ചും ത്തസകയൂരിറ്റി ക്കമഖലയിക്കലയ്േുേേ ഒരു എേുെവഴി 
Hacking ക്കകൊഴ്സുകള്, Certified ethical Hacker  ുടങ്ങിയ ക്കകൊഴ്സുകേിലൂത്തട ഈ രംഗെ് 
എെൊന് ന്ത്ശമിേുക എന്ന ൊണ് ഒരു ത്തചറിയ ക്കകൊഴ്സിലൂത്തടക്കയൊ കുറച്ച് ക്കസൊഫ്റ്റ്ത്തവയറുകേുത്തട 

അറിവിലൂത്തടക്കയൊ നിങ്ങള്േ് സുഹൃെുേത്തേ അഗ്ഗ്ു ത്തെടുെൊം എന്നലലൊത്ത  ഒരു 
ന്ത്പൊഫഷണല് ആവൊന് കഴിയിലല അ ിന് ലിനക്സ് അടേമുേേ OS കേില് ആഴെിലുേേ അറിവും 

ന്ത്പൊന്ത്ഗൊമിങ്ങ് ക്കമഖലയില് അഌഭവപരിചയവും ക്കവണം. ത്തസകയൂരിറ്റി  ലെിത്തല 

പഠനങ്ങള് കൂടു ലും ക്കകന്ത്ന്ദ്ീകരിക്കേണ്ടത്Firewall  എന്നറിയത്തെടുന്ന ത്തസകയൂരിറ്റി 
ഉപകരണത്തെേുറിച്ചുേേ പഠനെിലൊണ്. 

മുന്പ് Cisco  എന്ന കമ്പനി CCSP എന്ന ക്കലബലില് നല്കിയിരുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കേഷനൊണ്
 ത്തസകയൂരിറ്റി ലെില് ഉണ്ടൊയിരുന്ന മികച്ച ഒരുസര്ട്ടിഫിക്കേഷന്. 



ആ സര്ട്ടിഫിക്കേഷന് ഇക്കെൊള് CCNA Security എന്ന അടിസ്ഥൊന  ലെിലും CCNP security എന്ന 

ന്ത്പൊഫഷണല്  ലെിലും നല്കി വരുന്നു. അ ുകൂടൊത്ത  CheckPoint എന്ന Firewall കമ്പനി നല്കുന്ന 

സര്ട്ടിഫിക്കേഷഌകള്േും വിപണിയില് ന്ത്പിയമുണ്ട് . നമ്മള് ക്കനരത്തെ ചര്ച്ച ത്തചയ്  CCIE എന്ന 

ഉന്ന  സര്ട്ടിഫിക്കേഷഌം CCIE Security എന്ന രീ ിയില് ലഭയമൊണ്. അ ൊയത് ത്തസകയൂരിറ്റി 
 ലെില് അടിസ്ഥൊന ലം മു ല് ഏറ്റവും ആഴെിലുേേ  ലംവത്തരയുേേ 

സര്ട്ടിഫിക്കേഷഌകള്Cisco  നല്കുന്നുണ്ട് എന്നര്ത്ഥം. . 

ഇ ുവത്തര നടെിയ ചര്ച്ചയില് പറഞ്ഞ കൊരയങ്ങത്തേ ഒന്നു സംന്ത്ഗഹിച്ചൊല് അടിസ്ഥൊന 

സര്ട്ടിഫിക്കേഷഌകേൊയി A+ , N+,  ുടങ്ങിയ ക്കയൊഗയ കത്തേ നമ്മള് പരിഗണിച്ചു  ുടര്ന്ന് OS 

admin  ലെില് Microsoft , Redhat എന്നീ കമ്പനികള് നല്കുന്ന സര്വ്വര് ക്കമഖലയിത്തല 

സര്ട്ടിഫിക്കേഷഌകള്,  ുടര്ന്ന് ഇന്റര്-ത്തനറ്റ് വര്േിംഗ്  ലെില് Cisco നല്കുന്നRouting and 

Switching  രംഗത്തെ വിവിധ് സര്ട്ടിഫിക്കേഷഌകള്, പിത്തന്ന ഈ സംവിധ്ൊനങ്ങേുത്തട എലലൊം സുരക്ഷ് 

ഉറെുവരുെൊന്Firewall  രംഗത്തെ Cisco നല്കുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കേഷഌകള്. 

ഇേി മുനപാട്ട് ഒരു നഡറ്റാ മസന്ററു ളില് നവണ്ടി വരുന്ന മതാഴില് അറിവു ള് നഡറ്റാ നേസ് 

മാനേജ്മമന്്, നറാനറജ് മാനേജ്മമന്്, Virtualization എന്നീ രംഗ്ത്താണ് അവ ഓനരാന്നാ ി േമുേ് 
നോോം 

നഡറ്റാ നേസ് മാനേജ്മമന്് രംഗ്മത്ത സര്ട്ടിരിനേഷഌ ള്. 

ഏ ു കമ്പനികള്േും അവരുത്തട വിവരങ്ങള് സൂക്ഷ്ിേുന്ന ിന് ഒരു ക്കഡറ്റൊക്കബസ് ഉണ്ടൊവും 
ലക്ഷ്േണേിന് യൊന്ത് േൊര് സഞ്ചരിേുന്ന ഇരയന് ത്തറയില്ത്തവയുത്തട 
റിസര്ക്കവ്വഷന് സംവിധ്ൊനെിന്ത്തറ റിക്കേൊര്ഡുകേുത്തട സഞ്ചയെിന്ത്തറ വലിെം ആക്കലൊചിച്ചു 
ക്കനൊേൂ, ഈ ക്കഡറ്റൊക്കബസില് ഉണ്ടൊകുന്ന ഏത്ത േിലും  രെിലുേേ വയ യൊസം രണ്ടു ക്കപര്േ് ഒക്കര 

സീറ്റ് റിസര്വ്വ് ത്തചയ് ു നല്കൊന് ഇടയൊേുകയും ഈ സംവിധ്ൊനത്തെയൊത്തക 

കുഴെെിലൊേുകയും ത്തചയ്യും അ ുക്കപൊത്തലBanking , Insurance  ക്കമഖലകേിത്തല വിവരങ്ങേുത്തട 

സംഭരണെിന്ത്തറ ന്ത്പസക്തി ആക്കലൊചിേുക .ത്തനറ്റ്വര്േുകള് യഥൊവിധ്ി ന്ത്പവര്െിച്ച ുത്തകൊണ്ട് 
മൊന്ത് ം കൊരയമൊയിലല, അ ിലൂത്തടയുേേ വിവരങ്ങേുത്തട ലഭയ  ഉറെു വരുെുന്ന ക്കഡറ്റൊക്കബസ്
കേുത്തട availability ഉറെുവരുക്കെണ്ട ുണ്ട് ഈ രംഗത്തെ ന്ത്പൊഫഷഌകത്തേDBA അഥവൊData Base 

Administrator എന്നറിയത്തെടുന്നു.Oracle , Microsoft SQL , IBM DB-2 ക്കപൊത്തലയുേേ  ക്കഡറ്റൊ ക്കബസുകള് ആണ് 

വിപണിയില് ഏറ്റവും മുന്പില് നില്േുന്നത് . 

ഇവയില് ഏറ്റവും അറിയത്തെടുന്ന Certification  OCA,  OCP  എന്നീ Oracle  Certification കേൊണ് . 

സമന്ത്കൊക്കസൊഫ്റ്റ് അവരുത്തട ത്തനറ്റ്വര്േിങ്ങ് സര്ട്ടിഫിക്കേഷന് Path ല് SQL സര്വ്വര് അഡ്മിന് ക്കകൊഴ്
സ് നല്കുന്നുണ്ട്. 

Email  മാനേജ്മമന്് 

Email  മൊക്കനജ്ത്തമന്് എന്നത് ഏ ു കമ്പനികള്േും ന്ത്പസക്തമൊയ കൊരയമൊണ്. 

സൗജനയEmail  ക്കസവനങ്ങേൊയ gmail , hotmail ,yahoo  ുടങ്ങിയവത്തയ ആന്ത്ശയിച്ച് സവരം 

കമ്പനികേില് Email  സകമൊറ്റം നടെുന്ന കമ്പനികള് ഇന്നും ഉണ്ട് എന്നത് സ യമൊണ് 

.എന്നൊല് വന്കിട കമ്പനികള്േ് ന്ത്പിയത്തെട്ട Email സര്വ്വര് ഇക്കെൊഴും സമന്ത്കൊക്കസൊഫ്റ്റ് എക്സ്
ക്കചഞ്ച് സര്വര്  ത്തന്നയൊണ് . കൂടൊത്ത  Blackberry  സര്വ്വറുകള് ഉപക്കയൊഗിച്ച് Pushmail  ക്കസവനങ്ങേും 

മിേ കമ്പനികേിലും ഉണ്ട് .അ ുത്തകൊണ്ട്Exchange server , Blackberry   ലെിലുേേ അറിവ് ക്കനടുക 

എന്ന ൊണ് Corpoate രംഗെ് Email Admin ആവൊഌേേ വഴി. 



  

Storage Management  

എരൊണ് ക്കസ്റ്റൊക്കറജ് എന്ന ില് ഒരു സര്ട്ടിഫിക്കേഷന്ത്തറ ന്ത്പസക്തി ? 

, ക്കസ്റ്റൊക്കറജ് എന്നത് നിങ്ങേുത്തട കംപയൂട്ടറിന്ത്തറ ഹൊര്ഡ് ഡിസ്േ്, സി.ഡി ന്ത്ഡവ് എന്നീ 
 ലെില് മൊന്ത് ം ചിരിേത്തെടുന്ന അവസ്ഥയലല ക്കഡറ്റൊ ത്തസന്റര്കേില്. SAN, NAS, 

Backup Solutions ത്ത ുടങ്ങി ക്കകന്ത്ന്ദ്ീകൃ മൊയി വിവരങ്ങള് സൂക്ഷ്ിേുകയും  ിരിത്തച്ചടുേുകയും 
ത്തചയ്യുന്ന സംവിധ്ൊനങ്ങേുത്തട സൊക്കേ ികജ്ഞൊനം ആണ് ക്കസ്റ്റൊക്കറജ് സര്ട്ടിഫിക്കേഷഌകള് നല്കുന്നത്. 

CompTIA  നല്കുന്ന ക്കസ്റ്റൊക്കറജ് + എന്ന Vendor Neutral Certification   ുടങ്ങി EMC , Netapp  ുടങ്ങിയ 

ക്കസ്റ്റൊക്കറജ് കമ്പനികള് നല്കുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കേഷഌകള്വത്തര വിപണിയില് ഉണ്ട് .ത്തവറുത്ത  

ഏത്ത േിലും ഒന്ന് ക്കനടുന്ന ിക്കനേൊള് നിങ്ങള് ക്കജൊലി ത്തചയ്യുന്ന ക്കമഖലയില് ഉപക്കയൊഗിേുന്ന 

ക്കസ്റ്റൊക്കറജ് ന്ത്പൊഡക്റ്റിന്ത്തറ ധ്ൊരണ ഉണ്ടൊേുന്ന ൊയിരിേും നലലത്. ക്കനരത്തെ സൂചിെിച്ച ുക്കപൊത്തല 

ഇത് ഒരു Academic  ലെിലുേേ സര്ട്ടിഫിക്കേഷക്കനേൊള് ഒരു കരിയര്  ലെിലുേേ 

സര്ട്ടിഫിക്കേഷനൊണ്. 

  

Virtualization സര്ട്ടിരിനേഷഌ ള് 

ഇ ുവത്തര സൂചിെിച്ച എലലൊ  ലെിലുേേ ഇന്ന്ത്ഫൊ സ്ന്ത്ടക്ച്ചറുകക്കേയും Virtualize  ത്തചയ്യുക എന്ന 

ആശയമൊണ് Virtualization  .അ ൊയത് സര്വ്വര്, Router , Switch , Storage  എന്നീ ഘടകങ്ങത്തേ ഒരു 
സൊക്കേ ിക പ്ലൊറ്റ് ക്കഫൊമില് അവ രിെിേുന്ന ആശയമൊണ് ഇത് വേത്തരയധ്ികം 

ന്ത്പക്കയൊജനങ്ങള് സര്വ്വര് മൊക്കനജ്ത്തമന്്  ലെിലും സൊമ്പെിക, പൊരിസ്ഥി ിക  ലെിലും 
ഉണ്ടൊേുന്ന ഈ ആശയം IT രംഗെ് വന് ത്ത ൊഴില് അവസരങ്ങേും സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്.Vmware , Microsoft 

, Citrix എന്നീ കമ്പനികേൊണ് ഈ രംഗെ് മുന്പില് നില്േുന്നത് .ഇ ില്  ത്തന്നVMware  ത്തചയ്യുന്നVCP-

DCV എന്ന സര്ട്ടിഫിക്കേഷത്തന 2013 ത്തല മികച്ച കരിയര് സര്ട്ടിഫിക്കേഷനൊയി പല Website കേും 
 ിരത്തഞ്ഞടുെിട്ടുണ്ട്. 

Citrix ന്ത്തറ Xen Server , Microsoft Hyper V  ുടങ്ങിയ Virtualization Platforms  ഈ രംഗെുണ്ട് ഈ 

രംഗത്തെേുറിച്ചുേേ വിശദമൊയ ഒരു മലയൊേം ക്കലഖനം www.vmwaretraining.in ല് നിന്നും 

വൊയിേൊവുന്ന ൊണ്. 

  

 ുടര്ന്ന് ചര്ച്ച ത്തചയ്യൊവുന്ന വേത്തരയധ്ികം ക്കമഖലകള് IT infra രംഗെുണ്ട്.Cloud Computing രംഗത്തെ 

നൂ ന സൊധ്യ കക്കേയും അവയുത്തട ത്ത ൊഴില് ക്കമഖലകക്കേയും ഈ ചര്ച്ചയില് സ്പര്ശിേൊെത് 

ഒരു  ുടേേൊരഌക്കവണ്ടി എഴു ിയ ഈ ക്കലഖനം ഇക്കെൊള് ത്തന്ന അ ിലധ്ികം മുന്ക്കപൊട്ട് ചര്ച്ച 

ത്തചയ് ു ത്തകൊണ്ടൊണ് എരൊയൊലും ഈ വിഷയത്തെേുറിച്ചുേേ കൂടു ല് ആഴെിലുേേ 

ക്കലഖനങ്ങള്  ുടര്ന്നും അവ രിെിേൊം എന്നു കരു ുന്നു. 



ഇ ില് ത്ത റ്റുകള് കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ടൊകൊം ക്കലഖകന്ത്തറ പക്ഷ്പൊ പരമൊയ 

ചിരൊഗ ികള് ന്ത്പകടമൊയിട്ടുണ്ടൊകൊം ചില വിഷയങ്ങള് സ്പര്ശിേൊത്ത  വിട്ടുക്കപൊയിട്ടുണ്ടൊകൊം 

അറിയിേുമക്കലലൊ,  ിരുെുമക്കലലൊ, അഭിന്ത്പൊയം ക്കരഖത്തെടുെുമക്കലലൊ 

 


