dpkg-repack
സിസതില ഇനസാള െെയിരികന ഒര െെബിയന പാേേജിെെ സിറതില െിനം
പാേേജാേി മാറി (പെഃസഷിച്) പറേതെേടോന സഹായികന CLI ടള ആണ് dpkgrepack. െമെെ കയിലള software CD െഷെെടാലം സിസതില ഇനസാള
െെയിടെെങില അവ പെഃസഷിോന ഈ ടള വളെര ഉപകാരപദമാണ്.
താെെയള ലിങില െിനം ഈ പാേേജ് െെൌണേലാെ് െെയാവനതാണ്.
http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/d/dpkgrepack/dpkg
repack_1.25_all.deb
right clickOpen with Gdebi package installer വഴി ഇനസാള െെയക. dependencies
satisfactory അല എന െമേസജ് വരികയാെണങില Edusoft CD ഇനസാള െെയതിെ്
േേഷം dpkg-repack ഇനസാള െെയക. ഇതിെെ debian 5.0 േവരഷന Edusoft Lenny
യില ഉളെെടതിയിടെ്.
റീപാേ് െെയന വിധം
root ആയി login െെയക. terminal തറകക.
dpkgrepack packagename എന command type െെയ് എെര െെയക.
Ex: tuxpaint എന പാേേജിെെ repack െെയണെമങില....
dpkgrepack tuxpaint എനാണ് command െേേെത്. എെര െെയ കെിഞാല േഹാം
േോാളെറിലാണ് പാേേജ് create െെയക. പാേേജ് ലഭിചാല അതിെ് right click
properties വെി എലാ permission ഉം െലേകെതാണ്. അെലങില മറ് യസരേ് അത്
ഇനസാള െെയാന സാധിേില. command െലേോാള package name എനത് വളെര
ശദിേണം. Menu വില കാണന േപരല ൈെെ് െെേയെത്. Synaptic Package
Manager ല എനാേണാ േപര കാണനത് , ആ േപരാണ് package name ആയി
െലേകെത്.
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െെറ് വരക് ോോോണഫിഗര െെയാന അതയാവേയമായ tool ആണേലാ nm-applet. ലാപ്
േൊെില വയരെലസ് െെറ് വരേ് േകാണോിഗര െെയാന ഇത് അതയാവേയമാണ്. 3.2
േവരഷന ഉപേയാഗികനവരേ് പതിയ യസറില െെറ് വരേ് േകാണോിഗര െെയാന nmapplet പാെലില add െെയാന കെിയാെത വരാറെ്. 3.2 േവരഷെില root നം default user
കം (ഇനസാള െെയേോാള create െെയന user) മാതേമ nm-applet ഉപേയാഗിോനള
permission െലകിയിടള. അതെകാൊണ് പതിയ യസരേ് nm-applet ലഭികോതത്.
എനോല lenny (3.8) യില എലലോ യസരകം ഈ permission െലോിയിടണ്.
nm-applet പാെലിേലേ് Add െെയന വിധം
പതിയയസറിേലകം nm-applet ഉളെെടതാം. അതിൊയി DesktopAdministration-Users and Groups കിേ് െെയക.

Groups എന ൊബില കിേ് െെയേോാള ലഭികന ലിസില െിനം netdev എന ഗെില
കിേ് െെയ് അതിെെ properties ല പേവേികക. netdev ഗെിെെ group members െെ
ലിസിേലേ് ഇെത് വേത് കാണന Allusers ലിസില െിനംAdd വെി പതിയ യസെറ
ഉളെെടതക. OK കിേ് െെയ് സിസം റീബട് െെയക.
െിലവിലള
nm-applet െഷെെടാല Alt+F2 എെര െെയേോാള ലഭികന Run
Application വിനേൊയില nm-applet എന് ൈെെ് െെയ് എെര െെയക. അെലങില
േഹാം േോാളെറിെല hidden folders െീലിറ് െെയ് റീബട് െെയാലം മതി.
Google Chrome െവബ് െൌൌസറിെെ ബീറാ േവരഷന (linux) െെൌണേലാെ് െെയാം..
See link
http://www.google.com/chrome/intl/en/w00t.html
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