
Chapter-1 
Review of C++ Programming 

Character Set 
ഒരരു ഭഭാഷയയില് ഉപയയഭാഗയികരുന്ന വയിവയിധതരരം അക്ഷരങ്ങളരുരം ചയിഹ്നങ്ങളരുരം കകഭാരക്ടര് സസെററ്റ് എന്നറ്റ് അറയിയസപ്പെടരുന്നരു.
ഇതയില് അക്ഷരങ്ങള, അകങ്ങള, ചയിഹ്നങ്ങള, സസ്പെയറ്റ്സെറ്റ് എന്നയിവ ഉളസപ്പെടന്നരു.
Tokens 
യപഭാഗഭാമയില് ഉപയയഭാഗയികരുന്ന അടയിസഭാനപരമഭായ വഭാകരുകസള യടഭാകണ് എന്നറ്റ് വയിളയികരുന്നരു. ++ C ല് കകീയവര്ഡറ്റ്,
ഐഡനയിഫയര്, ലയിററല്, പങറ്റ്യചച്വേറര്, ഓപ്പെയററര് എന്നകീ അഞറ്റ് യടഭാകണരുകളഭാണരുള്ളതറ്റ്.
Keywords 
കരംപയയിലര്  പയതകക  ഉപയയഭാഗതയിനഭായയി   മഭാറയിവചയിരയികരുന്ന  വഭാകരുകളഭാണറ്റ്  കകീയവര്ഡറ്റ്.  ++  C ല്  63
കകീയവര് ഡരുകളഭാണരുള്ളതറ്റ്.
Identifiers 
യവരയിയബയിള,  ഫങറ്റ്ഷന,  അയറ,  കഭാസെറ്റ്  തരുടങ്ങയിയവയരുസട  യപരരുകളഭാണറ്റ്  ഐഡനയിഫയര്.  സമമ്മറയികറ്റ്  നല്കരുന്ന
ഐഡനയിഫയറയിസന യവരയിയബയിള എന്നരുരം യസ്റ്റേററ്റ്സമനയിനറ്റ് നല്കരുന്ന ഐ നയിഫയറയിസന യലബല് എന്നരുരം വയിളയികരുന്നരു.
ഐഡനയിഫയറയിനറ്റ് യപരറ്റ് നല്കഭാനരുള്ള നയിയമങ്ങള.
Literals 
മരുലകതയില് മഭാറരം വരഭാത യഡറഭായഭാണറ്റ് ലയിററല്. ഇവ യകഭാണ്സ്റ്റേനററ്റ് എന്നരുരം അറയിയസപ്പെടരുന്നരു. ++ C ല് ലയിററലരുകള
നഭാലറ്റ് തരതയിലരുണറ്റ്.
Integer constants - 
Character constant - 
Floating point constant - 
String constant - 
Operator 
ഒരരു  operand  മഭാത്രമഭാസണങയില്  unary  operator,  രണറ്റ്  operand കള ഉസണങയില്  binary  operator  ,  മമൂന്നറ്റ്
operand കള ഉസണങയില് ternary operator(? :)
ഉപയയഭാഗമനരുസെരയിചറ്റ് ഓപ്പെയറററരുകസള മമൂന്നഭായയി തരരം തയിരയികഭാരം.
Arithmetic operators(+,-,*,/,%)
Relational operators (<, <=, >, >=, ==, !=). 
Logical operator. &&(logical AND),||(logical OR),and !(logical NOT) 
ഇനപരുടറ്റ് സെച്വേകീകരയികഭാനരുള്ള operator(>>) extraction അസല്ലെങയില് get from 
ഔടറ്റ്പരുടറ്റ് കഭാണയികഭാനരുള്ള operator(<<)  insertion അസല്ലെങയില് put to 

cin >> number;  [number     എന വവരരയബരളരനന ഇനപപടന ]
cout << number+2; [number എന്ന യവരയിയബയിളകീസല മമൂലകതയിയനഭാ ടറ്റ് 2 കമൂടയിയതറ്റ് ഔടറ്റ്പരുടറ്റ്  ]
Assignment operator (=) 
= മമൂലകരം സെമൂക്ഷയികഭാനരുരം == മമൂലകങ്ങള തഭാരതമകസപ്പെടരുതഭാനരുരം ഉപയയഭാഗയികരുന്നരു.
C++സല  Increment (++),  decrement (--)  എന്ന രണറ്റ് പയതകകതരരം ഓപ്പെയറററരുകള യവരയിയബയിളയിസന മമൂലകരം ഒന്നറ്റ്
വകീതരം കമൂടരുകയയഭാ കരുറയരുകയയഭാ സചയരുന്നരു.
Decision statements 
The if statement 
കണകീഷന  True എന്ന ഫലരം തരയികയഭാസണങയില് മഭാത്രരം പവര്തയികരുന്നതഭാണറ്റ്  if  യസ്റ്റേററ്റ്സമനറ്റ്.  പദഘടന തഭാസഴ
നല്കയിയയിരയികരുന്നരു.
if(condition or expression) 
{
statement1; 
}
condition true ആസണങയില് മഭാത്രരം statement1 പവര്തയികരുരം

if – else statements 
കണകീഷസന  ഫലരം   True അസല്ലെങയില്   False ആകരുന്നതറ്റ്  അനരുസെരയിചറ്റ്  പവര്തയിയകണ  യപഭാഗഭാരം  ഭഭാഗരം
സതരസഞ്ഞെടരുകഭാന സെഭാധയികരുന്നതഭാണറ്റ്  if... else യസ്റ്റേററ്റ്സമനറ്റ്. പദഘടന തഭാസഴ നല്കയിയയിരയികരുന്നരു.
If (condition or expression) 
{
statement 1; 
}
else
{ 
statement 2;
}



The else-if ladder 
ഒന്നയിലധയികരം  കണകീഷനരുകള  ഒയരസെമയരം  കകകഭാരകരം  സചയരുസയമഭാള  ഉപയയഭാഗകീകഭാവരുന്ന  മഭാര്ഗമഭാണറ്റ്  else-if

ladder. ഇതയിസന പദഘടന നല്കരുന്നരു.
If (test- expression ) 
{ 
Statement 1; 
} 
else if (test-expression) 
{ 
Statement 2; 
} 
else if (test-expression) 
{ 
Statement 3; 
} 
else 
{ 
Statements; 
}

Switch statement 
ഒന്നയിലധയികരം സെഭാധകതകസള കകകഭാരകരം സചയഭാന സെഹഭായയികരുന്നതഭാണറ്റ് switch. ഇതറ്റ് ഒരരു  multi- path യസ്റ്റേററ്റ്സമനറ്റ്
ആണറ്റ്. ഇസെയിനരുള്ള പദഘടന തഭാസഴ നല്കരുന്നരു.
switch (expression) 
{ 
case value1 :Statement 1;break; 
case value2 :Statement 2;break; 
case value3 :Statement 3;break; 
..
..
default : Statement n; 
} 
expression സന മമൂലകതയിനനരുസെരയിചറ്റ് ഓയരഭാ case ലരുമരുള്ള യസ്റ്റേററ്റ്സമനരുകള പവര്തയികരുന്നരു. ഒന്നരുരം 
ഒതരുവരരുന്നയിസല്ലെങയില് default പവര്തയികരുന്നരു.  multiple if else if നരു പകരരം ഉപയയഭാഗയികഭാവരുന്ന switch ല് 
expression എന്നതറ്റ് int അസല്ലെങയില് char മഭാത്രമഭാണറ്റ് അനരുവദയികസപ്പെടയിടരുള്ളതറ്റ്.
Loops or Iterations
ലമൂപ്പെറ്റ്  അസല്ലെങയില്  iteration  എന്നതറ്റ്  ഏസതങയിലരുരം  condition   പകഭാരരം  ആവര്തയിചറ്റ്  പവര്തയികരുന്ന
യസ്റ്റേററ്റ്സമനരുകള ആണറ്റ്.  Condition False ആകരുയമഭാള ലമൂപ്പെറ്റ് അവസെഭാനയിപ്പെയികരുന്നരു.
for statement 
for(initialisation ;test expression ;updation) 
{ 
Body of loop; 
} 
While Statement 
hile (expression) 
{ 
Body of loop; 
} 
do ... while loop 
do 
{ 
Statements ; 
} 
While (expression); 

, -  while do while തമ്മയിലരുള്ള വകതകഭാസെരം
 while ലമൂപ്പെയില്   condition  പരയിയശഭാധയിചതയിനരുയശഷരം  ലമൂപ്പെയില്  പയവശയികരുയമഭാള  do-while  ലമൂപ്പെയില്

പയവശയികരുകയരുരം ഒരരു തവണ പവര്തയികരുകയരുരം സചയരുകഴയിഞ്ഞെറ്റ് മഭാത്രമഭാണറ്റ് condition പരയിയശഭാധയികരുന്നതറ്റ്. 
Conditional Operator (?:) 
മമൂന്നറ്റ്  ഓപ്പെറഭാനരുകളരുള്ള  (ternary  operator)  ഏക  ഓപ്പെയറററഭാണറ്റ്  Conditional  Operator  (?:).

ഇതരുപയയഭാഗയികരുന്നതയിനരുള്ള  സപഭാതരുവഭായ  രമൂപരം   Condition?true-part:false-part;  if...  else  നരു  പകരരം



ഉപയയഭാഗയികഭാന സെഭാധയികരുന്നതഭാണറ്റ്  Conditional Operator.

Chapter 2 

Arrays 
   Declaring an Array

Datatype arrayname[Size]; 
അയറയയിലരുളസകഭാള്ളഭാവരുന്ന പരമഭാവധയി  എണ്ണമഭാണറ്റ്  Size.  ഇനഡകറ്റ്  0  എന്ന അടയിസഭാനതയില് തരുടങ്ങരുന്നരു.
അയറയഭാവശകമഭായ സമമ്മറയി കണരുപയിടയികരുന്നതറ്റ്
Totalbytes=size of array* size of data type 
ഉദഭാഹരണതയിനറ്റ്
int a[10]; 
10 അരംഗങ്ങളരുള്ള a എന്ന യപരയിലരുള്ള ഇനയിജര് അയറസയ ഡയികയര് സചയരുന്നരു. ആദക അരംഗരം a[0] മരുതല് അവസെഭാന
അരംഗരം a[9] വസരയഭാണറ്റ്.

   String handling using array 
null character('\0')ല് അവസെഭാനയികരുന്ന കകഭാരക്ടര് അയറയഭാണറ്റ്  string.  യപരറ്റ്,  സലരം തരുടങ്ങയിയ സെരംഖകകളല്ലെഭാത
യഡറഭാസയ കകകഭാരകരം സചയഭാനഭാണറ്റ്  string ഉപയയഭാഗയികരുന്നതറ്റ്. 

( )  gets function
C++  ല് ഇനപരുടറ്റ്  സചയരുയമഭാള  whitespace  യഡറഭാസയ യവര്തയിരയികഭാനരുപയയഭാഗയികരുന്നരു.  അതരുസകഭാണറ്റ്  string

ഇനപരുടറ്റ് സചയഭാന cin സന സഭാനതറ്റ് gets( ) എന്ന ഫങറ്റ്ഷനഭാണരുപയയഭാഗയികരുന്നതറ്റ്.
gets(character array_name); 

( )  puts function
String സന സസകീനയില് കഭാണയികരുവഭാന cout യനഭാസടഭാപ്പെരം puts( ) എന്ന ഫങറ്റ്ഷനരുരം ഉപയയഭാഗയികഭാരം.

puts(string);

Chapter 3 
Functions 

Concept of modular programming 
ഫങറ്റ്ഷനരുകളരുപയയഭാഗയിചറ്റ്  യപഭാഗഭാമരുകസള തയഭാറഭാകരുന്നതഭാണറ്റ് യമഭാഡരുലഭാര് യപഭാഗഭാമയിരംഗറ്റ്.  വലയിയ യപഭാഗഭാമയിസന
സചറയിയ യപഭാഗഭാമരുകളഭാകയി  (സമഭാഡകമൂള)  മഭാറന്ന പകയിയയഭാണറ്റ്  യമഭാഡരുലകറയസെഷന.  ഇങ്ങസന തയഭാറഭാകരുന്ന
സചറയിയ യപഭാഗഭാമരുകളഭാണറ്റ് ഫങറ്റ്ഷന.
ഫങറ്റ്ഷനരുകസള  bulit-in  അസല്ലെങയില്  predefined  functions  എന്നരുരം  user  defined  functions  എന്നരുരം രണഭായയി
തയിരയികഭാരം.  C++  കലബ്രറയിയയിലരുള്ള സഹഡര് ഫയലരുകളയില് സെമൂക്ഷയിചയിടരുള്ളവയഭാണറ്റ്   Built-in  functions.  പയതകക
ആവശകങ്ങളകഭായയി ഒരഭാള തയഭാറഭാകരുന്നതഭാണറ്റ്  User defined functions.  

    Advantages of Modular programming
• യപഭാഗഭാമയിസന വലയിപ്പെരം കരുറയരുന്നരു. 
• യപഭാഗഭാമയിസന വലയിപ്പെരം കരുറയരുന്നരു.
• സതറഭാനരുള്ള സെഭാധകത കരുറയരുന്നരു.
• ഒരരു തവണ എഴരുതരുന്ന ഫങറ്റ്ഷന അവശകമരുള്ളയപ്പെഭാള പയിന്നകീടറ്റ് ഉപയയഭാഗയികഭാവരുന്നതഭാണറ്റ്.

Dis-advantages of Modular programming 
യമഭാഡരുലഭാര് യപഭാഗഭാമയിരംഗറ്റ് കമൂടരുതല് സെമയവരുരം സമമ്മറയിയരുരം ഉപയയഭാഗയികരുന്നരു.

  ()  Role of main function
C++  സല  ഒരരു   user  defined  function  ആണറ്റ്  main().   C++  program സന  പവര്തനരം  തരു ടങ്ങരുന്നതരുരം
അവസെഭാനയികരുന്നതരുരം main() ലഭാണറ്റ്. 
Console functions for character I/O 

•  cstdio എന്ന ഫയല് 
• getchar( ) function: കകീയബഭാര്ഡയില് നയിന്നരുരം ഒരരു കകഭാരക്ടര് മഭാത്രസമടരുകരുന്നരു.
• putchar( ) function: ഒരരു കകഭാരക്ടറയിസന മഭാത്രരം കഭാണയികരുന്നരു.

Stream functions for I/O operations 
iostream എന്ന സഹഡര് ഫയലയിലഭാണരുള്ളതറ്റ്. 
Input functions 
a) get( ) 
ഒരരു കകഭാരക്ടര് മഭാത്രരം ഇനപരുടറ്റ് സചയഭാനരുള്ള ഫങറ്റ്ഷനഭാണറ്റ് ( )get
b) getline( ) 



Newline  നല്കരുന്നതരുവസരയരുള്ള  ഒരരുകമൂടരം  കകഭാരക്ടറരുകള  ഇനപരുടറ്റ്  സചയഭാനരുള്ള  ഫങഷനഭാണറ്റ്
cin.getline(line,size); ഇവയിസട size എന്നതറ്റ് പരമഭാവധയി ഉളസപ്പെടരുതഭാവരുന്ന കകഭാരക്ടറരുകളരുസട എണ്ണമഭാണറ്റ്.
Output functions 
a)Put( ) function 
ഒരരു കകഭാരക്ടര് മഭാത്രരം ഔടറ്റ്പരുടറ്റ് സചയഭാനരുള്ള ഫങറ്റ്ഷനഭാണറ്റ് put( )
b)write( ) function 
String സന കഭാണയികഭാനരുള്ള ഫങറ്റ്ഷനഭാണറ്റ് write( ) 

String functions 
string കസള ഉപയയഭാഗസപ്പെടരുതരുവഭാനരുള്ള ഫങറ്റ്ഷനരുകള  cstring എന്ന സഹഡര് ഫയല് ഉപയയഭാഗയികഭാരം
i) strlen( )  String ലരുള്ള കകഭാരക്ടറരുകളരുസട എണ്ണരം. 
ii) strcpy( ) ഒരരു String സന മസറഭാന്നയിയലയറ്റ് പകര്തരുന്നരു 
iii) strcat( ) ഒരരു String സന അവസെഭാനരം മസറഭാരരു  String യയഭാജയിപ്പെയികരുന്നരു.
iv) strcmp( ) രണറ്റ് Stringകസള തഭാരതമകരം സചയരുന്നരു
v) strcmpi( ) രണറ്റ് Stringകസള തഭാരതമകരം സചയരുന്നരു.  case ഒഴയിവഭാകരുന്നരു.

 Mathematical functions  cmath എന്ന   header fle സല പധഭാന ഫങറ്റ്ഷനരുകള
) ( )i abs  Integer സന   absolute value കണരുപയിടയികരുന്നരു ( )abs int (-25),  25abs Returns

ii) sqrt()   square root കണരുപയിടയികരുന്നരു sqrt(double) sqrt(36),Returns 6. 

Iii) pow( )   number സന  power കണരുപയിടയികരുന്നരു pow(double,double) Pow(2,3);Returns 8 

(ie,2*2*2=8)
  Character functions  Character functionകള.  cctype എന്ന  header fleല് കഭാണസപ്പെടരുന്നരു. 

) ( )i isupper കകഭാരക്ടര്  uppercase ആയണഭാ എന്നറ്റ് പരയിയശഭാധയികരുന്നരു.
) ( ).ii islower കകഭാരക്ടര്  lowercase ആയണഭാ എന്നറ്റ് പരയിയശഭാധയികരുന്നരു.
) ( )iii isalpha കകഭാരക്ടര്  alphabet ആയണഭാ എന്നറ്റ് പരയിയശഭാധയികരുന്നരു.
) ( )iv isdigit കകഭാരക്ടര്  digit ആയണഭാ എന്നറ്റ് പരയിയശഭാധയികരുന്നരു.
) ( )v isalnum കകഭാരക്ടര് ,  alphabet digit എന്നയിവ ആയണഭാ എന്നറ്റ് പരയിയശഭാധയികരുന്നരു.
) ( )vi toupper കകഭാരക്ടറയിസന uppercase യലയറ്റ് മഭാറരുന്നരു
) ( )vii tolower കകഭാരക്ടറയിസന lowercase യലയറ്റ് മഭാറരുന്നരു

User-defined functions 
പയതകക യജഭാലയി സചയഭാന നയിയയഭാഗയിചയിടരുള്ള യപഭാഗഭാരം യകഭാഡരുകളരുസട കമൂടമഭാണറ്റ്  user  defined function.  C++

ഫങറ്റ്ഷസന രണറ്റ് ഭഭാഗമഭാണറ്റ്  function header, function body എന്നയിവ. 

The general format of a function is 
data_type function_name(argument_list) --> Header
{ 
statements ;    -->  body
} 
ഫങറ്റ്ഷന മടകയിനല്കരുന്ന മമൂലകമഭാണറ്റ്  return  value.  ഒരരു ഫങഷനറ്റ് ഒരരു  return  value  മഭാത്രയമ സെഭാധകമഭാകമൂ.
ഫങറ്റ്ഷനറ്റ് നല്കരുന്ന മമൂലകങ്ങളഭാണറ്റ് arguments.  ഫങറ്റ്ഷന സചയയണ നയിര്യദ്ദേശങ്ങളഭാണറ്റ് body. main()  അസല്ലെങയില്
മസറഭാരരു ഫങഷനയില്കമൂടയി മഭാത്രയമ ഒരരു ഫങറ്റ്ഷസന ഉപയയഭാഗയികഭാന സെഭാധയികമൂ.  ഫങറ്റ്ഷനരുകള നഭാലറ്റ് വയിധതയില്
കഭാണരുന്നരു.
return  യസ്റ്റേററ്റ്സമനറ്റ് യപഭാഗഭാരം കയണഭാള പധഭാനയപഭാഗഭാമയിയലയറ്റ് മഭാറയി നല്കരുകയരുരം വഭാലകമൂ മടകയി നല്കരുകയരുരം
സചയരുന്നരു.
Function prototype 
യഥഭാര്ത്ഥ ഫങറ്റ്ഷസന മഭാതതൃകയഭാണറ്റ്  prototype.  ഒരരു ഫങറ്റ്ഷന ഉപയയഭാഗയികരുന്ന  argument കളരുസട തരവരുരം
എണ്ണവരുരം കമയയിലറയിനറ്റ് മനസെയിലഭാകഭാനരുപയയഭാഗയികരുന്നരു. 
Actual and Formal parameters 
ഫങറ്റ്ഷനയിയലയറ്റ്  കടതയിവയിടരുന്ന വഭാലകമൂകളഭാണറ്റ്   arguments  അസല്ലെങയില്  parameters.   function  definition  ല്
ഉപയയഭാഗയികരുന്നതറ്റ്  formal  parameter,  function call ല് ഉപയയഭാഗയികരുന്നതറ്റ്  actual parameter.

Passing arguments to a function 
ആര്ഗകരുസമനരുകള നല്കരുന്ന രകീതയിയനരുസെരയിചറ്റ്  function calling രണറ്റ് വയിധതയിലരുണറ്റ്.
1. Call by Value method . 
2. Call by Reference method. 
Call by value (Pass by value) method 
actual argument സന പകര്പ്പെറ്റ്  formal argument യലയറ്റ് നല്കരുകയഭാണയിവയിസട സചയരുന്നതറ്റ്.  formal argument ല്
വരരുതരുന്ന ഒരരു മഭാറവരുരം actual argument സന ബഭാധയികരുന്നയില്ലെ.

Call by reference (Pass by reference) method 



ഇവയിസട  actual argument സന അഡ്രസെഭാണറ്റ് ഫങറ്റ്ഷനറ്റ് നല്കരുന്നതറ്റ്.  actual argument, formal argument എന്നയിവ
ഒയര  സമമ്മറയി  പങയിടരുയമഭാള  formal  argument ല്  വരരുന്ന  ഓയരഭാ  മഭാറവരുരം  actual  argument ല്  കഭാണഭാന
സെഭാധയികരുരം. formal argument സന & ചയിഹ്നമരുപയയഭാഗയിചഭാണറ്റ് കഭാണയികരുന്നതറ്റ്.

  ,    Call by value Call by reference എന്നയിവയരുസട വകതകഭാസെങ്ങള
   Call by value    Call by reference

  formal parameter ആയയി  സെഭാധഭാരണ  യവരയിയബയിളരുകസള
കണകഭാകരുന്നരു

 formal parameterആയയി  Reference
variableകസള കണകഭാകരുന്നരു 

Constantകള   Actual parameter ആകഭാരം   Actual parameters ആയയി യവരയിയബയിള മഭാത്രയമ
അനരുവദയികമൂ

 formal argumentല്  ഉണഭാകരുന്ന  മഭാറങ്ങള  actual
argumentല് കഭാണസപ്പെടരുന്നയില്ലെ

 formal argumentല്  ഉണഭാകരുന്ന  മഭാറങ്ങള
 actual argumentല് കഭാണസപ്പെടരുരം

 ,    Actual argument formal argument എന്നയിവ  രണറ്റ്
സമമ്മറയിയയിലഭായയി സെമൂക്ഷയികരുന്നരു

 ,    Actual argument formal argument എന്നയിവ
ഒയര സമമ്മറയിയയില് സെമൂക്ഷയികരുന്നരു.

 4Chapter  

Web Technology 

Web Page 
(    )  HTML Hyper Text Markup Language ഉപയയഭാഗയിചറ്റ്  വയികസെയിപ്പെയികരുന്നതഭാണറ്റ്  സവബറ്റ്  യപജറ്റ്.  ഇതരരം

യപജരുകള സവബറ്റ് ബ്രബ്രൗസെറരുകളരുപയയഭാഗയിചഭാണറ്റ് കഭാണരുന്നതറ്റ്.
Communication on the web 
ഇനര്സനററ്റ്  വഴയിയരുള്ള ആശയവയിനയിമയതയിസന ചയില  രമൂപങ്ങളഭാണറ്റ്  ഈസമയയില് അയകരുക,  സവബറ്റ്  യപജരുകള
കഭാണരുക എന്നയിവ. ഇതരരം ആശയവയിനയിമയരം രണഭായയി തരരംതയിരയികഭാരം.
)      i Client to Server communication – യമൂസെര് സസെര്വറയിനറ്റ് യപജയിനഭായയി അയപക്ഷ നല്കരുകയരുരം സസെര്വര്
പയരുതയപജറ്റ് മടകയിനല്കരുകയരുരം സചയരുന്നരു.
)       ii Server to Server communication – ഇ-സകഭായമഴറ്റ്സെറ്റ്  യപഭാലരുള്ള  സെന്ദര്ഭങ്ങളയിലഭാണറ്റ്  ഇതരരം

ആശയവയിനയിമയരം നടകരുന്നതറ്റ്. കയനയിസന സെരംബനയിച വയിവരങ്ങള സസെര്വറരുകള തമ്മയില് കകമഭാറരം സചയരുന്നരു.

Web Server 
ഇനയഫഭാര്യമഷന റയികച്വേസ്റ്റേരുകള കകമഭാറരം സചയരുകയരുരം സചയരുന്ന കമകമൂടറരുകളഭാണറ്റ് സവബറ്റ് സസെര്വര്. ഇതയിലഭാണറ്റ്
സവബറ്റ്  യപജരുകള  സെമൂക്ഷയികരുന്നതറ്റ്.   ,  - ,   www e mail blog തരുടങ്ങയിയ  യസെവനങ്ങള  ഇവയിസടനയിന്നഭാണറ്റ്
ലഭയികരുന്നതറ്റ്. കമൂടരുതലഭായയി ഉപയയഭാഗയികസപ്പെടരുന്ന സവബറ്റ് സസെര്വറരുകള   ,  Apache Server Microsoft Internet

 ( ),   Information Server IIS Google Web Server

Static and dynamic web pages 
 Load സചയരുയമഭാസളല്ലെഭാരം  ഒയര   content തസന്ന കഭാണരുന്നതഭാണറ്റ്    ,  static web page അയതസെമയരം ഓയരഭാ

തവണയരുരം   load സചയരുയമഭാള പലതരരം   content കഭാണരുന്നതഭാണറ്റ്    . , , dynamic web page PHP ASP JSP
തരുടങ്ങയിയ     server side application യപഭാഗഭാമരുകള  ഉപയയഭാഗയിചഭാണറ്റ്     dynamic web pageകള
നയിര്മ്മയികരുന്നതറ്റ്.  

Static web page Dynamic web page 

ഉള്ളടകരം സയിരമഭാണറ്റ്  ഉള്ളടകരം മഭാറരുന്നരു

 Database ഉപയയഭാഗയികരുന്നയില്ലെ  database ഉപയയഭാഗയികരുന്നരു

Browserല് പവര്തയികരുന്നരു  server ല്  പവര്തയിചറ്റ്  result
( )browser clientല് കഭാണയികരുന്നരു. 

കരുറഞ്ഞെ സചലവയില് വയികസെയിപ്പെയികഭാരം സചലവറ്റ് കമൂടരുതലഭാണറ്റ്

Scripts 
സവബറ്റ്  യപജയില്  പവര്തയികരുന്ന  യപഭാഗഭാമഭാണറ്റ്  സസയിപറ്റ്ററ്റ്.    scripting language ഉപയയഭാഗയിചഭാണറ്റ്
ഇസതഴരുതരുന്നതറ്റ്. ചയില  scripting languageകളരുസട യപരറ്റ്  തഭാസഴ നല്കരുന്നരു

 ,  ,   ,  ,  (   ),  (   ),Java Script AJAX VB Script PHP ASP Active Server Page JSP Java Server Page
(   ) CSS Cascading Style Sheet

Different types of scripting languages 
ബ്രബ്രൗസെറയില് പവര്തയികരുന്നതഭാണറ്റ്    .  Client side scripts ഇനപരുടരുകസള പരയിയശഭാധയികഭാനരുരം സവബറ്റ് യപജരുകള
മയികചതഭാകഭാനരുമഭാണറ്റ് ഇതരുപയയഭാഗയികരുന്നതറ്റ്.    Client side script Languageകള ,  ,JavaScript VB Script

 ,  Action script DART



സസെര്വറയില് പവര്തയികരുന്നതഭാണറ്റ്    .     Server side script dynamic web pageകസള നയിര്മ്മയികഭാനഭാണറ്റ്
ഇതരുപയയഭാഗയികരുന്നതറ്റ്.  യഡറഭാ യപഭാസെസെറ്റ്  സചയഭാനരുരം  യഡറഭായബസെറ്റ്  ഉപയയഭാഗയികഭാനരുരം  ഇതറ്റ്  സെഹഭായയികരുന്നരു.

. , ,  Perl ASP JSP PHP എന്നയിവ സസെര്വറയില് പവര്തയികരുന്നതഭാണറ്റ്   Server side scriptകളഭാണറ്റ്.

(    )HTML Hyper Text Markup Language  
സവബറ്റ് യപജരുകസള നയിര്മ്മയികഭാനരുള്ള ഭഭാഷയഭാണറ്റ് . HTML റഭാഗരുകള ഉപയയഭാഗയിചഭാണറ്റ് നയിര്യദ്ദേശങ്ങള നല്കരുന്നതറ്റ്.
റഭാഗരുകള (< >) ല് തരുടങ്ങയി (</ > ) ല് അവസെഭാനയികരുന്നരു. 
റഭാഗരുകള രണറ്റ് വയിധരം

  opening tag മഭാത്രമരുള്ളതറ്റ്  .Empty tag
,  Opening closing tagകള ഉള്ളതറ്റ്   Container tags

 Attributes
 HTML റഭാഗരുകയളഭാസടഭാപ്പെരം നലരുന്ന കമൂടരുതല് വയിവരങ്ങളഭാണറ്റ്   attributes

    Structure of HTML page
 HTML യപജറ്റ്   < >  HTML ല്  തരുടങ്ങയി  </ >  HTML ല്  അവസെഭാനയികരുന്നരു.  ഏസതങയിലരുരം  സടകറ്റ്ററ്റ്  എഡയിറര്

ഉപയയഭാഗയിചഭാണറ്റ് യകഭാഡരുകള തയഭാറഭാകരുന്നതറ്റ്. .htm   അലനലലങരല .html എകറ്റ്റനഷന ഫയലയിസന യപരയിനറ്റ്
ഉണഭായയിരയികണരം.   , ,  Internet Explorer Firefox Safari തരുടങ്ങയിയ ബ്രബ്രൗസെറരുകളരുപയയഭാഗയിചഭാണയിതറ്റ് കഭാണരുന്നതറ്റ്

The basic structure of an HTML document is as follows 
<HTML> 
<HEAD> 
Head section 
</HEAD> 
<BODY> 
Body section 
</BODY> 
</HTML> 

Tag Use

<HTML>  </HTML> identify an HTML document

<HEAD> </HEAD> defines head section of HTML document

<TITLE>  </TITLE> title of the HTML document. 

<BODY> </BODY> body section of HTML document

<H1> </H1> 
<H2> </H2> 
<H3> </H3> 
<H4> </H4> 
<H5> </H5> 
<H6> </H6> Headings of different sizes

<P> </P> Paragraph section

<BR> insert a line break

<HR> create a horizontal line in HTML

<CENTER> </CENTER> centralise the content to the centre of the web page

Text formatting tags  

<B> </B>
<STRONG> </STRONG>

displays the content in strong / bold face

<I> </I>
<EM> </EM>

displays the content in italics / emphasis.

<U> </U> underlines the content

<S> </S>
<STRIKE>
</STRIKE>

displays the text in strike through style. 



Tag Use

<IMG> insert image in a web page. 1)Src: name of image file. 
2)Align: (TOP,MIDDLE or BOTTOM). 
3)Width:width of the image. 
4)Height:height of the image. 

5)Alt:image   നപ പകരര കകണരകകനപള

ലടകനസന. 
6)Vspace and Hspace:

HTML Entities for reserved characters
Character Entity Description

&nbsp; Non breaking space

“ &quot; Double Quotation mark

' &apos; Single quotation mark

& &amp; Ampersand

< &lt; Less than

> &gt Greater than

© &copy; Copyright symbol

® &reg; Registered symbol

TM &trade; Trademark symbol

 5 Chapter
   Web Designing using HTML

   Lists in HTML
പയതകക കമതയില് വയിവരങ്ങള കഭാണയികഭാനരുപയയഭാഗയികരുന്നതഭാണറ്റ് ലയിസ്റ്റേറ്റ്. ലയിസ്റ്റേറ്റ് മമൂന്നറ്റ് വയിധരം

  Ordered list
സെരംഖകകളരുസട  കമതയില്  വയിവരങ്ങള  കഭാണയികരുന്നതഭാണറ്റ്    .  < >,  </ >  ordered list OL OL tag
കളരുപയയഭാഗയിചഭാണയിതറ്റ്  തയഭാറഭാകരുന്നതറ്റ്.

  Unordered List
സെരംഖകകളകരുപകരരം പയതകക ചയിഹ്നങ്ങള ഉപയയഭാഗയിചറ്റ് വയിവരങ്ങള കഭാണയികരുന്നതഭാണറ്റ്   . < >,unordered list UL
</ >  UL tag കളരുപയയഭാഗയിചഭാണയിതറ്റ്  തയഭാറഭാകരുന്നതറ്റ്.

  Defnition List
വഭാകരുകള,  വയിശദകീകരണരം  കമതയില് വയിവരങ്ങള കഭാണയികരുന്നതഭാണറ്റ്  < >,  </ >    DL DL tag കളരുപയയഭാഗയിചറ്റ്
തയഭാറഭാകരുന്ന  .       < >    < >. defnition list The defnition term is specifed by DT and description by DD

  Nested list
ഒരരു ലയിസ്റ്റേയിനരുള്ളയില് മസറഭാരരു ലറ്റ്സ്റ്റേറ്റ് വയരുന്നതഭാണറ്റ്   . nested list

   List Tags and Attributes
< > </ > -   OL OL Ordered List

 --  -->    (1, , , , )   -->    Attributes Type type of number A a I i Start starting value
< > </ > -  UL UL Unordered List

 -->  ( , , )Attributes Type Square Circle disc
< >   < >  < >LI element of OL and UL
< > </ >  ,DL DL Defnition list
< >  DT Defnition Title
< >  DD Defnition Data

   Links in HTML
സവബറ്റ് യപജയില്നയിന്നരുരം മസറഭാരരു സലയതയറ്റ് മഭാറഭാന സെഹഭായയികരുന്നവയഭാണറ്റ് ലയിങരുകള. ഇതറ്റ് രണറ്റ് തരമരുണറ്റ്.
< >, </ > A A tag ഉപയയഭാഗയിചഭാണറ്റ് ലയിങരുകള തയഭാറഭാകരുന്നതറ്റ്.

    Creating tables in HTML
< > </ >  TR TR Tag ഉപയയഭാഗയിചറ്റ് പരുതയിയ വരയി സെതൃഷയികരുന്നരു
< > </ > TD TD ഉപയയഭാഗയിചറ്റ് പരുതയിയ സസെല് സെതൃഷയികരുന്നരു
< > </ > TH TH ഉപയയഭാഗയിചറ്റ് തലസകടരുകള സെതൃഷയികരുന്നരു. 



< >FRAMESET   tag
ഒരരു  വയിനയഡഭായയില്  ഒന്നയിലധയികരം  സവബറ്റ്  യപ ജരുകസള  ഉളസപ്പെടരുതഭാന  < >,  </ >  FRAMESET FRAMESET tag
ഉപയയഭാഗയികരുന്നരു.

  < >  Attributes of FRAMESET Tag
 The < > FRAME  Tag ഉപയയഭാഗയിചറ്റ്   frameset നരുള്ളയിസല ഫ്രയയിമരുകസള രമൂപസപ്പെടരുതഭാരം.

 Frameset അനരുവദയികഭാത ഇടങ്ങളയില് < > NOFRAME ഉപയയഭാഗയികഭാരം
 Forms

സവബറ്റ് യപജയില്നയിന്നരുരം  സവബറ്റ് സസെര്വറയിയലയറ്റ്  യഡറഭാ കകമഭാറരുവഭാന യഫഭാമരുകള ഉപയയഭാഗയികരുന്നരു.  < >,FORM
</ > FORM ടഭാഗരുകളരുപയയഭാഗയിചറ്റ് യഫഭാരം തയഭാറഭാകഭാരം.

  < > Attributes of FORM tag 
1) :- Action സസെര്വറയിസന യപരറ്റ്
2) :-   ( ). Method POST and GET Default സവബറ്റ് സസെര്വറയില് യഡറഭാ സെച്വേകീകരയികരുന്ന വയിധരം 
3) :-Target യഫഭാമയിസന ഫലരം കഭാണയിയകണ സഭാനരം
< > INPUT  Tag

,  ,  ,   ,    textbox passwordbox checkbox radio button command button എന്നകീ  യഫഭാരം  കണ്യടഭാളരുകള
തയഭാറഭാകഭാന ഉപയയഭാഗയികരുന്നരു.

  < >  Attributes of INPUT Tag
1) :-Type യഫഭാരം കണ്യടഭാള എനഭാസണന്നറ്റ് തകീരരുമഭാനയികരുന്നരു.

) :- . a Text textbox : <  =” ”> Example INPUT Type Text
) :-  . b Password password box : <  =” ”> Example INPUT Type Password
) :- . c Checkbox checkbox :<  =” ”> Example INPUT Type Checkbox
) :-  . d Radio radio button : <  =” ”> Example INPUT Type Radio
) :-   . e Reset reset button :- <  =” ”> Example INPUT Type Reset
) :-  . f Submit submit button :- <  =” ”> Example INPUT Type Submit
) :-  g Button command button :- <  =” ”> Example INPUT Type Button

2) :-Name യഫഭാരം controlനറ്റ് നല്കരുന്ന യപരറ്റ്
3) :-Value യഫഭാരം യലഭാഡറ്റ് സചയരുയമഭാള കഭായണണ വയില.
4) :-  Size Text നരുരം Passwordനരുരം മഭാത്രരം. പരമഭാവധയി കഭാണഭാവരുന്ന കകഭാരക്ടറരുകളരുസട എണ്ണരം 
5) :-  Maxlength Text നരുരം Passwordനരുരം മഭാത്രരം. പരമഭാവധയി കടപ്പെറ്റ് സചയഭാവരുന്ന കകഭാരക്ടറരുകളരുസട എണ്ണരം

< >TEXTAREA   Tag
ഒന്നയിലധയികരം  വരയികളയിലഭായയി  കടപ്പെറ്റ്  സചയഭാവരുന്നതരരം  സടകറ്റ്ററ്റ്  യബഭാകറ്റ്.  < >,  </ >TEXTAREA TEXTAREA
ടഭാഗരുകളരുപയയഭാഗയിചറ്റ് തയഭാറഭാകരുന്നരു
< >SELECT   tag

-   drop down list തയഭാറഭാകഭാന < >  SELECT tag ഉപയയഭാഗയികരുന്നരു. < >  OPTION tag ഉപയയഭാഗയിചറ്റ് ലയിസ്റ്റേയിലരുള്ള 
അരംഗങ്ങസള കമൂടയിയചര്കഭാരം.

Chapter 6 
 CLIENT SIDE SCRIPTING USING JAVASCRIPT 

 Java Script -  
കയനറ്റ് കസെഡറ്റ് സസയിപറ്റ്റയിനരുപയയഭാഗയികരുന്ന ഭഭാഷയഭാണറ്റ് ജഭാവഭാസസയിപറ്റ്ററ്റ്. ഇതറ്റ് വയികസെയിപ്പെയിചതറ്റ് ബ്രണന ഈചറ്റ് എന്ന
വകകയിയഭാണറ്റ്. ഇതറ്റ് ഒടരുമയിക സവബറ്റ് ബ്രബ്രൗസെറരുകളയിലരുരം ഉപയയഭാഗയികഭാരം
< >SCRIPT  

 HTML യപജയിനരുള്ളയില്  സസയിപറ്റ്ററ്റ്  ഉളസപ്പെടരുതഭാന  < >SCRIPT   Tag ഉപയയഭാഗയികരുന്നരു.  ഇതയിസല   Language
 attribute ഏതരുതരരം ഭഭാഷയഭാനരുപയയഭാഗയികരുന്നസതന്നറ്റ് വകകമഭാകരുന്നരു.. 
: Example

<  =” ”> SCRIPT Language JavaScript
</ > SCRIPT

   Data types in JavaScript
:-Number  എല്ലെഭാവയിധതയിലരുമരുള്ള സെരംഖകകസള സെമൂചയിപ്പെയികരുന്നരു

:-Strings    double quotes നരുള്ളയില് ഉളസപ്പെടരുതയിയയിടരുള്ള എല്ലെഭാ കകഭാരക്ടറരുകളരുരം
:Boolean -   . True or False
   Variables in JavaScript

യപഭാഗഭാമരുകളയില് മമൂലകതയിനറ്റ് മഭാറരം വരരുന്നതഭാണറ്റ് യവരയിയബയിള.  var കകീയവര്ഡറ്റ് ഉപയയഭാഗയിചഭാണറ്റ് യവരയിയബയിളരുകസള
ഡയികയര്  സചയരുന്നതറ്റ്.  യവരയിയബയിളരുകളകറ്റ്  മമൂലകരം  നല്കരുയമഭാള  മഭാത്രമഭാണറ്റ്  അവയരുസട  യഡറഭാ  കടപ്പെറ്റ്
തകീരരുമഭാനയികസപ്പെടരുന്നതറ്റ്.

: Example
 ;    . var a Declares a variable a



 =” ”; var msg Hello
   Operators in JavaScript

 ++C ല് ഉപയയഭാഗയികരുന്ന ഓപ്പെയറററരുകള അതരുയപഭാസലതസന്ന ജഭാവഭാസസയിപറ്റ്റയിലരുരം ഉപയയഭാഗയികരുന്നരു.
 Arithmetic Operator  (+, -, *, /, %)
 Relational Operator . (<, <=, >, >=, ==, !=)

 Assignment Operator (=) 
 Arithmetic Assignment  (+=, -=, *=, /=, %=) Operator

 Logical Operator  (   &&,   ||,   !)– Logical and Logical or logical not
typeof  യഡറഭാ കടപ്പെറ്റ് എനഭാസണന്നറ്റ് മനസെയിലഭാകരുവഭാന  typeof ഓപ്പെയററര് ഉപയയഭാഗയികഭാരം

 String addition  (+) രണറ്റ്  string കസള യയഭാജയിപ്പെയികരുവഭാന    + String addition ഉപയയഭാഗയികരുന്നരു.
 Number function   in JavaScript

 ( )           . The Number function is used to convert a string data into a number
 Control structures   -  in JavaScript യപഭാഗഭാമയിസന തരുടര്ചയഭായരുള്ള നകീകതയിനറ്റ് മഭാറമരുണഭാകരുന്നതഭാണറ്റ്
 .  ++Control structures C ല്  ഉപയയഭാഗയികരുന്ന    Control structures തസന്നയഭാണറ്റ്  ഇവയിസടയരുരം

ഉപയയഭാഗയികരുന്നതറ്റ്. 
1) if  statement
( _ ) if test expression

{ 
; Statements

}
else
{

;Statements
} 
2) switch  statement

( ) switch expression
{ 

 1: 1; ; case value statement break
 2: 2; ; case value statement break

- 
----------------------- 

: ; Default statement
} 
3) for  Loop

( ; ; _ ) for initialisation expression update statement
{ 

; statements
} 
4) while 

( ) while expression
{ 

; statements

} 
[ ++C ല് ഉപയയഭാഗയികരുന്ന -do whileജഭാവഭാസസയിപറ്റ്റയില് ഉപയയഭാഗയികരുന്നയില്ലെ]

-  Built in Functions 
1) ( )alert   - function സസകീനയില് ഒരരു സമയസെജറ്റ് യബഭാകറ്റ് കഭാണയികരുവഭാന ( ) alert ഉപയയഭാഗയികരുന്നരു.
2) ( )isNaN   - function ഒരരു സെറ്റ്ടയിങറ്റ് നമറഭായണഭാ എന്നറ്റ് പരയിയശഭാധയികരുന്നരു. 
3)  ( )toUpperCase   -       . function This function converts a string into uppercase
4) ( )toLowerCase  -       .function This function converts a string to lowercase
6) ()Number         .function – Returns value of a numeric string
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  Web Hosting

സവബറ്റ്  സെര്വറരുകളയില്  സവബറ്റ്  യപജരുകള  സെമൂക്ഷയികരുന്നതയിസനയഭാണറ്റ്  സവബറ്റ്  യഹഭാസ്റ്റേയിങറ്റ്  എന്നറ്റ്  വയിളയികരുന്നതറ്റ്.
യലഭാകസതവയിസടനയിന്നരുരം സവബറ്റ് യപജരുകള ലഭയികരുവഭാന ഇതറ്റ് സെഹഭായയികരുന്നരു. തടസെരംകമൂടഭാസതയരുള്ള യപജരുകളരുസട
ലഭകത, യഡറഭായബസെറ്റ് സെബ്രൗകരകരം എന്നയിവ സെര്വറരുകള ഉറപ്പെരുവരരുതരുന്നരു. 

    Types of web hosting
)  a Shared hosting:- 

ഒന്നയിലധയികരം  സവബറ്റ്കസെറരുകള  ഒരരു  സെര്വര്  പങരുവയരുന്നതഭാണറ്റ്   .  ,   Shared hosting RAM CPU എന്നയിവ
പങരുവയസപ്പെടരുന്നരു.
)  b Dedicated hosting:- 

സെര്വറരുരം അനരുബനഭഭാഗങ്ങളരുരം പമൂര്ണ്ണമഭായയി ഒരരു സവബറ്റ്കസെറയിനരുയവണയി മഭാറയിവചയിരയികരുന്നരു.
)   c Virtual Private Server:- 

ഒരരു സെര്വറയിസന സെച്വേതന്ത്രമഭായ സചറയിയ സെര്വറരുകളഭായയി പവര്തയികഭാന അനരുവദയികരുന്നതഭാണറ്റ് .VPS
   Buying Hosting Space

സവബറ്റ് യപജരുകള സസെര്വറയില് സെമൂക്ഷയികരുന്നതയിസന സവബറ്റ് യഹഭാസ്റ്റേയിങറ്റ് എന്നറ്റ് വയിളയികരുന്നരു. 
   Domain name registration

സവബറ്റ് കസെറയിസന തയിരയിചറയിയഭാനഭാണറ്റ്   Domain name ഉപയയഭാഗയികരുന്നതറ്റ്.  ഇതറ്റ് . .wwwwhois net സല ICANN
(       )  Internet Corporation for Assigned Names and Numbers യഡറഭായബസെറ്റ്  പരയിയശഭാധയിചയിടഭാണറ്റ്
നല്കരുന്നതറ്റ്. 

   FTP client software
സവബറ്റ്കസെറയിനഭാവശകമഭായ  ഫയലരുകള  സവബറ്റ്  സെര്വറയിയലയറ്റ്  കയറരുവഭാന     FTP client software
ഉപയയഭാഗയികരുന്നരു.   ,  ,   File Zilla Cute FTP Smart FTP എന്നയിവ    FTP client softwareനറ്റ് ഉദഭാഹരണങ്ങളഭാണറ്റ്.

  Free hosting
സെബ്രൗജനകയഹഭാസ്റ്റേയിങറ്റ് പണരം ഈടഭാകഭാസത സവബറ്റ്കസെറരുകള തരുടങ്ങഭാനവസെരരം നല്കരുന്നരു.  
ഉദഭാ: . , .wordpress com blogspot com

  Content Management System 
സവബറ്റ്യപജരുകള  നയിര്മ്മയികഭാനരുരം  മഭാറരം  വരരുതഭാനരുരം  പസെയിദകീകരയികഭാനരുമരുള്ള  ഓണ്കലന  യസെഭാഫറ്റ്ററ്റ് സവയര്
ആണറ്റ്    .  ,   content management system Joomla Wordpress എന്നയിവ   content management

.systems സന ഉദഭാഹരണങ്ങളഭാണറ്റ്.
   Content Management Systems ഗരുണങ്ങള

1. സെഭായങതയികജഭാനരം ഇല്ലെഭാതവര്കരുരം സവബറ്റ്കസെററ്റ് നയിര്മ്മയികഭാരം
2.  CMSഅധയിഷയിതകസെറരുകള കകകഭാരകരം സചയഭാന എളരുപ്പെമഭാണറ്റ്
3. രമൂപയരഖ ലളയിതമഭാണറ്റ്.

   Responsive web design
   Responsive web design എന്നതറ്റ്  ഏതറ്റ്  ഉപകരണതയില് എടരുതഭാലരുരം  ( ,  ,  )desktops tablets phones

സവബറ്റ്കസെററ്റ് അതരുമഭായയി യയഭാജയിചറ്റ് നയില്കരുന്നതരതയില് കഭാണഭാന സെഭാധയികരുന്നതഭാണറ്റ്.
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   Database management System
   Concept of Database

യഡറഭായരുസട വലയിയ യശഖരസത  database എന്നറ്റ് വയിളയികരുന്നരു.  (    )DBMS Data Base Management System
ഉപയയഭാഗയിചറ്റ്  database സന നയിര്മ്മയികഭാനരുരം ഉപയയഭാഗയികഭാനരുരം പരയിപഭാലയികഭാനരുരം സെഭാധയികരുന്നരു.

   Advantages of DBMS
1)   :-Data Redundancy യഡറഭാ അനഭാവശകമഭായയി ആവര്തയികരുന്നതറ്റ് തടയരുന്നരു
2)  :- Data consistency യഡറഭായരുസട സയിരത ഉറപ്പെഭാകരുന്നരു 
3)   :- Efcient data access ഫലപദമഭായയി യഡറഭാ ഉപയയഭാഗയികഭാന കഴയിയരുന്നരു
4)  :-Data integrity യഡറഭായരുസട വയിശച്വേഭാസെകത ഉറപ്പെഭാകരുന്നരു
5)  :- Data Security യഡറഭാ നഷസപ്പെടരുന്നതരുരം അനഭാവശകമഭായയി ഉപയയഭാഗയികരുന്നതരുരം തടയരുന്നരു
6)   :- Sharing of data യഡറഭാ പലര്കഭായയി പങരുവയരുന്നരു
7)  :- Enforces standard നയിലവഭാരരം ഉറപ്പെഭാകരുന്നരു
8) :- Recovery നഷമഭായ യഡറഭാ തയിരയിസചടരുകഭാന സെഭാധയികരുന്നരു

   Components of DBMS
• :- Hardware കമകരുടറരുകളരുരം യസ്റ്റേഭായറജറ്റ് ഉപകരണങ്ങളരുരം
• :- Software യപഭാഗഭാമരുകള
• :- ,   .  Data Field Record and Files
• :-  Users users മമൂന്നറ്റ് വയിധരം 
•    (  ),     . Data Base Administrator DBA Application Programmer and Naive user
• :- Procedure database സന നയിര്മ്മഭാണതയിലരുരം ഉപയയഭാഗതയിലരുരം പഭാലയിയകണ കഭാരകങ്ങള

   Structure of DBMS

http://www.whois.net/


• :-Field യഡറഭായരുസട ഏറവരുരം സചറയിയ ഘടകരം. ഉദഭാഹരണരം  , ,  . Roll No Name Place etc
• :-Record പരസ്പെരബനമരുള്ള feldകളരുസട കമൂടരം 
• :-Files recordകളരുസട യശഖരരം. 

 Database Abstraction 
1.   (  ):-Physical Level Internal Level യഥഭാര്ത്ഥതയിലരുള്ള യഡറഭായരുസട രമൂപസത സെമൂചയിപ്പെയികരുന്നരു. 
2.   (  ):- Logical Level Conceptual Level യഡറഭായരുസട പരസ്പെരമരുള്ള ബനസത സെമൂചയിപ്പെയികരുന്നരു
3.   (  ):-View Level External Level ഓയരഭാരരുതരരുരം യഡറഭാസയ കഭാണരുന്നതയിസന സെമൂചയിപ്പെയികരുന്നരു. 

    Diferent users in database
1.  ( ) Database Administrator DBA യഡറഭായബസെയിസന പമൂര്ണ്ണമഭായയി നയിയന്ത്രയികരുന്ന ആള.  
2.   Application Programmer യഡറഭായബസെയിസന  കകകഭാരകരം  സചയഭാനരുള്ള  യപഭാഗഭാമരുകള

വയികസെയിപ്പെയികരുന്നരു
3.  :-  Sophisticated Users queries ഉപയയഭാഗയിചറ്റ് യഡറഭായബസെയിസന കകകഭാരകരം സചയരുന്നരു.
4.  :-  Naive users മറരുള്ളവര്  വയികസെയിപ്പെയിച  യപഭാഗഭാമരുകള  ഉപയയഭാഗയിചറ്റ്  യഡറഭായബസെയിസന  കഭാണരുന്നരു.

അവര്കറ്റ്  DBMS സന വയിശദഭാരംശങ്ങള അറയിയയില്ലെ
   Relational data model

റയിയലഷനല് യമഭാഡല് യഡറഭായബസെയിസന ഒരരുകമൂടരം ( ) relations tables ആയയി കണകഭാകരുന്നരു. ഓയരഭാ റയിയലഷനരുരം
തനതഭായ യപരയില് അറയിയസപ്പെടരുന്നരു.  ഇതറ്റ് മറരു യമഭാഡലരുകസള അയപക്ഷയിചറ്റ് ലഘരുവഭാണറ്റ്.  relational database

  ( )  management system RDBMS റയിയലഷനല്  യമഭാഡല്  ഉപയയഭാഗയിചറ്റ്  രമൂപസപ്പെടരുതയിയയിരയികരുന്നരു.
ഉദഭാഹരണങ്ങള , , 2 Oracle MYSQL DB

   Terminologies in RDBMS
1. :-Entity നയിനനയില്കരുന്ന ഒരരു വസരു, വകകയി ,  . student teacher etc
2. :- ,  Relation rows column രമൂപതയിലരുള്ള യഡറഭായരുസട യശഖരരം
3. :-  Tuple table ലരുള്ള ഒരരു വരയി. recordഎന്നരുരം വയിളയികരുന്നരു. 
4. :-  Attribute table ലരുള്ള ഒരരു യകഭാളരം
5. :-Degree യകഭാളങ്ങളരുസട എണ്ണരം
6. :-Cardinality rowകളരുസട എണ്ണരം
7. : ( ) Domain column Attribute ല് വരഭാന സെഭാധകതയരുള്ള values
8. :  Schema database സന ആസകയരുള്ള രമൂപരം
9. :-Instance യഡറഭായബസെയില് ഒരരു പയതകക സെമയതരുള്ള യഡറഭായരുസട യശഖരരം

Keys 
Tableലരുള്ള tuple സന തയിരയിചറയിയഭാന ഉപയയഭാഗയികരുന്ന attributeകളരുസട യശഖരമഭാണറ്റ് .key

1.  :- Candidate Key ഒയന്നഭാ അതയിലധയികയമഭാ യകഭാളങ്ങളരുസട യശഖരരം
2.  :- Primary Key ഒരരു record സന തയിരയിചറയിയഭാന മഭാറയിവചയിരയികരുന്ന  candidate key
3.  :-   Alternate Key primary key അല്ലെഭാത   . candidate key
4.  :-   Foreign Key ഒന്നയിലധയികരം  tableകസള  കമൂടയിയയഭാജയിപ്പെഭാകഭാനരുപയയഭാഗയികരുന്നരു.   reference key

എന്നരുരം വയിളയികരുന്നരു. 
5.  :- Super Key രണറ്റ് recordകള ഒരരുയപഭാസല വരഭാന അനരുവദയികഭാത വയിധതയില് യകഭാളങ്ങളരുസട 

യശഖരരം
 Relational Algebra 

 Table contentകസള കകകഭാരകരം സചയഭാനരുപയയഭാഗയികരുന്ന  operationകളഭാണറ്റ്   .  relational algebra ഒയന്നഭാ
അതയിലധയികയമഭാ relationകസള inputആയയി സെച്വേകീകരയിചറ്റ് പരുതയിയ   relation output ആയയി നല്കരുന്നരു

  SELECT Operation
പയതകക   condition അനരുസെരയികരുന്ന  rawകസള  tableല്  നയിന്നരുരം  എടരുകരുന്നരു.   ( )  Sigma σ ഇതയിസന
സെമൂചയിപ്പെയികരുന്നരു

  PROJECT Operation
Tableല് നയിന്നരുരം ഒയന്നഭാ അതയിലധയികയമഭാ യകഭാളങ്ങസള എടരുകഭാന  ( ) Pi π ഉപയയഭാഗയികരുന്നരു.

   Cartesian Product Operation
രയണഭാ അതയിലധയികയമഭാ tzbleകസള സെരംയയഭാജയിപ്പെഭാകഭാന   X ഉപയയഭാഗയികരുന്നരു. ഇതയിസന   cross product എന്നരുരം
വയിളയികരുന്നരു.

  UNION Operation
ഒയര ഘടനയരുള്ള രയണഭാ അതയിലധയികയമഭാ  relationകസള സെരംയയഭാജയിപ്പെയിചറ്റ്   എല്ലെഭാ  tupleകളരുരം ഉളസകഭാള്ളരുന്ന
പരുതയിയ relationതയഭാറഭാകഭാന  ( )union U ഉപയയഭാഗയികരുന്നരു.

 INTERSECTION Operation 
ഒയര ഘടനയരുള്ള രയണഭാ അതയിലധയികയമഭാ  relationകസള സെരംയയഭാജയിപ്പെയിചറ്റ്  ആവര്തയികരുന്ന tupleകള മഭാത്രരം
ഉളസകഭാള്ളരുന്ന പരുതയിയ relationതയഭാറഭാകഭാന  ( ) intersection ∩ ഉപയയഭാഗയികരുന്നരു.

  SET DIFFERENCE Operation 
ഒയര  ഘടനയരുള്ള  രയണഭാ  അതയിലധയികയമഭാ  relationകസള  സെരംയയഭാജയിപ്പെയിചറ്റ്  ഒന്നഭാമസത  relationലരുള്ളതരുരം
രണഭാമസത relationല് ഇല്ലെഭാതതരുമഭായ  tupleകള മഭാത്രരം ഉളസകഭാള്ളരുന്ന പരുതയിയ  relationതയഭാറഭാകഭാന



 (-) set diference ഉപയയഭാഗയികരുന്നരു.

Chapter 9 
Structured Query Language 

 RDBMS കകകഭാരകരം സചയഭാനരുപയയഭാഗയികരുന്ന കമകമൂടര് ഭഭാഷയഭാണറ്റ് SQL
   Features of SQL

• ഇസതഭാരരു യപഭാഗഭാമയിങറ്റ് ഭഭാഷയല്ലെ
• ഇതറ്റ് ലഘരുവരുരം ശകവരുമഭാണറ്റ്
• യഡറഭായബസെയില് , , ,   create update delete retrieve data എന്നയിവ സെഭാധകമഭാണറ്റ്

   Components of SQL
  ( ) Data Defnition Language DDL

യഡറഭായബസെറ്റ്   നയിര്മ്മയികഭാനരുരം  മഭാറരം  വരരുതഭാനരുരം  ഒഴയിവഭാകഭാനരുമരുള്ള  കമഭാനരുകളഭാണറ്റ്    .DDL commands
, ,  CREATE ALTER DROP എന്നയിവയഭാണറ്റ് കമഭാനരുകള

  ( ) Data Manipulation Language DML
യഡറഭാസയ  കകകഭാരകരം  സചയഭാനരുള്ള  കമഭാനരുകളഭാണറ്റ്  .  ,  ,  ,  DML SELECT INSERT UPDATE DELETE
എന്നയിവയഭാണറ്റ് കമഭാനരുകള

  ( ) Data Control Language DCL
യഡറഭായബസെയിസന  നയിയന്ത്രയികഭാനരുള്ള  കമഭാനരുകളഭാണറ്റ്   .  ,  ,  ,  DCL GRANT COMMIT ROLLBACK REVOKE
എന്നയിവയഭാണറ്റ് കമഭാനരുകള
MySQL 
Ope -  n source അധയിഷയിത      ( )  relational database management system RDBMS ആണറ്റ്  .MySQL
ഇതയിസന സെവയിയശഷതകള
•   . open source license
•  , , , ++,  PHP PERL C C JAVA തരുടങ്ങയിയ ഭഭാഷകയളഭാസടഭാപ്പെരം ഉപയയഭാഗയികഭാരം
•   web applications നയിര്മ്മയികഭാരം
•       LAMP open source web application software സല പധഭാന ഭഭാഗമഭാണറ്റ്. 

 MySQL Commands
   Creating a database

•  MYSQL     ല വഡറകവബസന നരരമരകകന    CREATE DATABASE command ഉപവയകഗരകപനപ. 
  <  >;CREATE DATABASE Database Name

   Opening a database
യഡറഭായബസെറ്റ് ഉപയയഭാഗക്ഷമമഭാകരുവഭാന  USE കമഭാനറ്റ് ഉപയയഭാഗയികരുന്നരു. 

 < _ > ; USE Database Name
,  Database table എന്നയിവയരുസട പടയിക കഭാണയികരുവഭാന  SHOW കമഭാനറ്റ് ഉപയയഭാഗയികരുന്നരു.

•  ; SHOW DATABASES
•  ;SHOW TABLES

    Data types in SQL
   Numeric data type

( )   INT INTEGERS data type
 ( )   DEC DECIMAL data type

   String data types
( )   CHAR CHARACTER data type

   VARCHAR data type

•  VARCHAR അക്ഷരങ്ങളരുരം  അകങ്ങളരുരം  ചയിഹ്നങ്ങളരുരം  ഉളസപ്പെടരുന്നരു.  ( )  VARCHAR Size എന്നഭാണറ്റ്
ഇതരുപയയഭാഗയികരുന്നതറ്റ്.  Size ആവശകമരുള്ള കകഭാരക്ടറരുകളരുസട എണ്ണസത സെമൂചയിപ്പെയികരുന്നരു. പയക്ഷ മരുഴരുവന
സലവരുരം ഉപയയഭാഗയികരുന്നയില്ലെ.

     Date and Time data type
1.   :- - -   Date data type YYYY MM DD format ല് തകീയതയി സെമൂക്ഷയികരുവഭാനരുപയയഭാഗയികരുന്നരു. 
2.   :- : :   Time data type HH MM SS format ല് സെമയരം സെമൂക്ഷയികരുവഭാന ഉപയയഭാഗയികരുന്നരു. 
 SQL commands 

•  :-   DDL Commands DDL command database സന ഘടനയരുമഭായയി ബനസപ്പെടറ്റ് നയില്കരുന്നരു. 

• ,    CREATE ALTER and DROP എന്നയിവയഭാണറ്റ് കമഭാനരുകള
  CREATE TABLE Command 

•       ( ) The CREATE TABLE Command table relation നയിര്മ്മയികഭാന ഉപയയഭാഗയികരുന്നരു.   syntax
Constraints 

  olumn constraints



•  :-   NOT NULL NULL value ഇല്ലെ എന്നറ്റ് ഉറപ്പെറ്റ് വരരുതരുന്നരു. 
• _ :- AUTO INCREMENT
• :- UNIQUE പയതകക യകഭാളറ്റ്തയിസല രണറ്റ് വരയികളകറ്റ് ഒയര മമൂലകരം വരരുന്നതറ്റ് തടയരുന്നരു.
• :- DEFAULT ഒരരു യകഭാളതയില് പയതകക മമൂലകരം വരഭാന സെഹഭായയികരുന്നരു.

  Table Constraints
•  :- PRIMARY KEY ഒരരു യകഭാളസത   PRIMARY KEY ആകരുന്നരു.
• :- CHECK ഒരരു യകഭാളതയില് വരഭാവരുന്ന മമൂലകങ്ങസള നയിയന്ത്രയികരുന്നരു.

    DESC or DESCRIBE Command ഉപയയഭാഗയിചറ്റ്   table സന ഘടന കഭാണഭാരം
 DML Commands 

   INSERT INTO Command
 Table യലയറ്റ് ഒയന്നഭാ അതയിലധകയമഭാ വരയികള യചര്കരുവഭാന   INSERT INTO കമഭാനറ്റ് ഉപയയഭാഗയികരുന്നരു.

  SELECT Command

•  Table ല് ഉളസപ്പെടയിരയികരുന്ന recordകസള എടരുകഭാനരുള്ള കമഭാനഭാണറ്റ്  . SELECT
   The DISTINCT Keyword
•  SELECT കമഭാനയിസന  ഫലതയിസല  ആവര്തനരം  ഒഴയിവഭാകഭാന    DISTINCT എന്ന  വഭാകറ്റ്

ഉപയയഭാഗയികരുന്നരു.
•  SELECT കമഭാനയിസന ഫലതയിസല ആവര്തനരം ഉളസപ്പെടരുതഭാന  ALL എന്ന വഭാകറ്റ് ഉപയയഭാഗയികരുന്നരു.

  WHERE Clause

• പയതകക കണകീഷന അനരുസെരയികരുന്ന റയിയകഭാര്ഡരുകസള കസണതഭാന   WHERE ഉപയയഭാഗയികരുന്നരു. 
   ORDER BY Clause

• ഒയന്നഭാ രയണഭാ യകഭാളങ്ങസള അടയിസഭാനസപ്പെടരുതയി   ascending അസല്ലെങയില്    descending order ല്
ലഭയികരുവഭാന    ORDER BY ഉപയയഭാഗയികരുന്നരു. 
 ( )  COUNT Function

• റയിയകഭാര്ഡരുകളരുസട  എണ്ണരം കണരുപയിടയികഭാന (*) COUNT ഉപയയഭാഗയികരുന്നരു. 
 Aggregate Functions 

1. () -     AVG Returns the average value
2. () -      COUNT Returns the number of rows
3. () -     FIRST Returns the frst value
4. () -     LAST Returns the last value
5. () -     MAX Returns the largest value
6. () -     MIN Returns the smallest value
7. () -    SUM Returns the sum

     Changing the structure of a table 
   ALTER TABLE Command

  DELETE command ഉപയയഭാഗയിചറ്റ് ഒരരു table സല റയിയകഭാര്ഡരുകസള ഒഴയിവഭാകഭാരം
  UPDATE command ഉപയയഭാഗയിചറ്റ് ഒരരു table സല റയിയകഭാര്ഡരുകളകറ്റ് ആവശകമഭായ മഭാറരം വരരുതഭാരം. 

             . A table can be removed from a database by using the DROP TABLE Command
   Concept of Views

• ഒയന്നഭാ അതയിലധയികയമഭാ tableല് നയിന്നരുരം കസണതരുന്ന സെഭാങല്പയിക  table ആണറ്റ് .view
    Advantages of View are

•  table    ലനസപരക വരദരപരകകന കഴരയപനപ.

•      ഒരപ വഡറകലയ പല വരധതരല കകണകന കഴരയപനപ.
• സെങകീര്ണ്ണത ഒളയിപ്പെയികഭാന കഴയിയരുന്നരു.
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  Enterprise Resource Planning

   Functional Units of ERP
•  Finance Module
•  Manufacturing Module
•   Production Planning Module
•   Human Resource Module
•   Inventory Control Module
•  Purchase Module
•  Marketing Module
•    Sales and Distribution Module



•   Quality Control Module
   ( )Business Process Reengineering BPR

 BPR എന്നതറ്റ്  Enterprise സല  പവര്തനങ്ങളരുസട  വയിശകലനവരുരം  redesigning ഉരം  ആണറ്റ്.
ബയിസെയിനസെയിസന പവര്തനസത പരുനകമകീകരയികഭാന ഇതരുവഴയി സെഭാധയികരുന്നരു.

  Implementation of ERP
• Marketലരുള്ള  ERP Packageകസള വയിശകലനരം സചയരുക.
• സഭാപനതയിസന ആവശകമനരുസെരയിചരുള്ള  Package സതരസഞ്ഞെടരുകരുക
•   Project Planning
• സതസഞ്ഞെടരുകരുന്ന Package ഉരം സഭാപനതയിസന ആവശകവരുരം തമ്മയിലരുള്ള വയിടവറ്റ് കസണതയി നയികതരുക
•  BPR
• കമനയിയയില് പരുതയിയ സെയിസ്റ്റേരം സഭാപയികരുന്നരു.
• വയിദഗറ്റ്ധസതഭാഴയിലഭാളയികളകരുള്ള പരയിശകീലനരം നല്കരുന്നരു. 
• പരുതയിയ സെയിസ്റ്റേതയിസന പവര്തനരം പരയിയശഭാധയികരുന്നരു.
• കമനയിസയ പരുതയിയ സെയിസ്റ്റേതയിയലയറ്റ് പമൂര്ണ്ണമഭായയി മഭാറരുന്നരു.
• കമനയിയയിസല എല്ലെഭാ സതഭാഴയിലഭാളയികളകരുമരുള്ള പരയിശകീലനരം നല്കരുന്നരു. 
• പരുതയിയ സെയിസ്റ്റേതയിസന പരയിപഭാലനരം

  ERP Solution Providers
• Oracle
•  (   SAP System Application Products
•  (  )   Odoo Open ERP Open Source Program
•  Microsoft Dynamics
•  Tally ERP

  Benefts of ERP
• സമചസപ്പെട വയിഭവയശഷയി വയിനയിയയഭാഗരം
• ഉപയഭഭാകഭാകളരുസട സമചസപ്പെട സെരംതതൃപയി
• കതൃതകമഭായ വയിവരലഭകത
• ശരയിയഭായ തകീരരുമഭാനരം എടരുകഭാന സെഹഭായയികരുന്നരു
• മഭാറങ്ങള ഉളയകഭാള്ളഭാനരുള്ള കഴയിവറ്റ്
• വയിവരങ്ങളരുസട വയിശച്വേഭാസെകത

  Risks of ERP
• ഉയര്ന്ന സചലവറ്റ്
• നകീണ സെമയപരയിധയി
• പരയിശകീലനരം ലഭയിചവരരുസട കരുറവറ്റ്
• ഉപയയഭാഗയികഭാനരുരം പരയിപഭാലയികഭാനരുമരുള്ള പശ്നങ്ങള

   ERP and Related Technologies
•     ( )Product Life Cycle Management PLM
•    ( )Customer Relationship Management CRM
•    ( )Management Information System MIS
•    ( )Supply Chain Management SCM
•    ( )Decision Support System DSS
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    Trends and Issues in ICT

 Mobile Computing

• ലഭാപറ്റ് യടഭാപ്പെറ്റ്, ടഭാബ്ലററ്റ്, സഭാര്ടറ്റ് യഫഭാണ് തരുടങ്ങയിയവ ഉപയയഭാഗയിചരുള്ള  Computing പവര്തനരം
 Mobile Communications

•    Generations in Mobile Communications
◦    (1 )First Generation Network G

▪ അനയലഭാഗറ്റ് സെയിഗ്നല് ഉപയയഭാഗയിചരുള്ള ശബ്ദസെയിഗ്നലരുകള ആശയകകമഭാറതയിനഭായയി ഉപയയഭാഗയികരുന്നരു.
◦    (2 )Second Generation Network G

▪ ശബ്ദവരുരം യഡറഭായരുരം ആശയകകമഭാറതയിനഭായയി ഉപയയഭാഗയികരുന്നരു.
▪     ( )Global System for Mobile GSM

•      GPRS – Global Packet Radio Service
•        )EDGE – Enhanced Data rates for GSM Evolution



▪      CDMA – Code Division Multiple Access
◦    (3 )Third Generation Network G

▪ സമഭാകബല് ഉപയയഭാഗയിചറ്റ് അതയിയവഗതയില് ശബ്ദവരുരം യഡറഭായരുരം കകമഭാറരം സചയഭാന
സെഭാധയികരുന്നരു.

◦    (4 )Fourth Generation Network G
▪ കമൂടരുതല് ഗരുണയമന്മയരുള്ള വകീഡയിയയഭാ ഉളസപ്പെസട സമഭാകബല് വഴയി കകമഭാറരം സചയഭാന

സെഭാധയികരുന്നരു.
▪  -   LTE Long Term Evolution

◦    (5 )Fifth Generation Network G
▪ അടരുത തലമരുറ സനററ്റ് വര്കറ്റ്

•   Mobile Communication Services
◦    ( ) -  Short Message Services SMS സമഭാകബല് ഉപയയഭാഗയിചറ്റ് 160 അക്ഷരങ്ങള വസരയരുള്ള 

ലഘരുസെയന്ദശങ്ങള
◦    ( ) - Multimedia Messaging Services MMS സമഭാകബല് ഉപയയഭാഗയിചറ്റ് ചയിത്രങ്ങളരുരം 

വകീഡയിയയഭായരുരം ഉളസപ്പെടരുന്ന സെയന്ദശങ്ങള
◦    ( ) - Global Positioning System GPS ഉപഗഹങ്ങളരുസട സെഹഭായതഭാല് വസരുകളരുസട 

സഭാനനയിര്ണ്ണയരം സചയഭാന സെഹഭായയികരുന്നരു
◦   - Smart Cards പഭാസ്റ്റേയികറ്റ് കഭാര്ഡയില് ചയിപ്പെരുപയയഭാഗയിചറ്റ് വയിവരങ്ങള സെമൂക്ഷയിചരുവയരുന്നരു.
  Mobile Operating Systems

• സഭാര്ടറ്റ് യഫഭാണ്, ടഭാബറ്റ് ലററ്റ് എന്നയിവയയില് ഉപയയഭാഗയികരുന്ന  Operating System
•  Android OS
•  Windows OS
•  IPhone OS
  ICT in Business

◦ യസെഭാഷകല് മകീഡയിയ വകഭാപകമഭായയതഭാസട ഉപയഭഭാകഭാവറ്റ് യഫസെറ്റ്ബരുകറ്റ്,  വഭാടറ്റ്സെറ്റ്ആപ്പെറ്റ് തരുടങ്ങയിയവ വഴയി
വകഭാപകമഭായ അയനച്വേഷണരം നടതരുന്നരു.

◦ ഉപയഭഭാകഭാവയിസന  അടരുയതയറ്റ്  സെഭാധനങ്ങള  നകീകരം  സചയരുന്നതറ്റ്  കകകഭാരകരം  സചയരുന്ന
സെരംവയിധഭാനരം. ഇനര്സനററ്റ് വഴയി വയിവരങ്ങള അറയിയഭാന സെഭാധയികരുന്നരു.

 Information Security
•    ( )Intellectual Property Right IPR

◦ വകകയികളരുസട  ബരുദയിപരമഭായ  സെതൃഷയികസള  മറരുള്ളവര്  അനരുവഭാദമയില്ലെഭാസത
ഉപയയഭാഗയികരുന്നയതഭാ മഭാറരം വരരുതരുന്നയയഭാ നയിയമരം മരുലരം തടയരുന്നരു.

◦  Industrial Property
➢ വകവസെഭായ ഉതറ്റ്പന്നങ്ങള ദരുരരുപയയഭാഗരം സചയരുന്നതറ്റ് തടയരുന്നരു.
➢ Patents
➢ Trademark
➢  Industrial Designs
➢  Geographical Indications

◦ Copyright
➢ ഒരരു  വകകയിയസട  ബരുദയിപരമഭായ സെതൃഷയികസള മറരുള്ളവര് അനരുവഭാദമയില്ലെഭാസത ഉപയയഭാഗയികരുന്നയതഭാ

മഭാറരം വരരുതരുന്നയയഭാ നയിയമരം മരുലരം തടയരുന്നരു.
•  ( )Infringement Violation

◦ വകകയികളരുസട  അവകഭാശമഭായ  ,  ,   Patent Copyright Trademark എന്നയിവ  ദരുരരുപയയഭാഗരം
സചയരുന്നതയിസന  Infringement എന്നറ്റ് പറയരുന്നരു.

◦   Piracy – വകഭാജപതയിപ്പെരുകള നയിര്മ്മയികരുന്നതറ്റ്
• Cyberspace

◦    ( )  World Wide Web WWW ല് ഒരരു വകകയികറ്റ് ലഭയികരുന്ന ഇടമഭാണറ്റ്  .  Cyberspace ഇ
സമയയില്, യബ്ലഭാഗറ്റ്, ഇനര്സനററ്റ് ബഭാങയിങറ്റ്, ഓണ്കലന ഇടപഭാടരുകള എന്നയിവ ഇതയിസന ഭഭാഗമഭാണറ്റ്.

•  Cyber Crimes
◦ വകകയികളസകതയിസരയരുള്ളവ

➢ വകകയികളരുസട  തയികചരുരം  സെച്വേകഭാരകമഭായ  വയിവരങ്ങള  അയഭാളറയിയഭാസത  ഉപയയഭാഗയിചറ്റ്  ആളമഭാറഭാടരം
നടതരുക

➢ വകകയികസളപ്പെറയി യസെഭാഷകല് മകീഡയിയ വഴയി യമഭാശമഭായയി പചരയിപ്പെയികരുക.
➢ യസെഭാഷകല് മകീഡയിയ വഴയി വകകയികളരുസട വയിവരങ്ങള വകഭാജമഭായയി തയഭാറഭാകയി ആളമഭാറഭാടരം നടതരുക.



➢ സെച്വേകഭാരകതയയിയലകരുള്ള കടന്നരുകയറരം
➢ വകകയികളകരുരം  സെമമൂഹതയിനരുരം  നഭാണയകടരുണഭാകരുന്ന  അശകീലചയിത്രങ്ങളരുരം  വകീഡയിയയഭാകളരുരം

പചരയിപ്പെയികരുക
◦ വസരുവകകളസകതയിസരയമൂള്ളവ

➢ സകഡയിററ്റ് കഭാര്ഡരുപയയഭാഗയിചറ്റ് വകഭാപഭാരസഭാപനങ്ങളയിലരുരം ബഭാങരുകളയിലരുരം തടയിപ്പെറ്റ് നടതരുക
➢  ,  ,   Patent Copyright Trademark എന്നയിവ  വഴയി  സെരംരക്ഷയികസപ്പെടയിടരുള്ള  വസരുവകകസള
വകഭാജമഭായയി നയിര്മ്മയിചറ്റ് വയിതരണരം സചയരുക. 
➢ ഒരഭാളരുസട ഇനര്സനററ്റ് ഉപയയഭാഗസെമയരം അയഭാളറയിയഭാസത ഉപയയഭാഗയികരുക.

◦  Against Government
➢ സവബറ്റ്കസെററ്റ് സെഭാമമൂഹകമഭാധകമരം വഴയി ഭകീകരപവര്തനവരുരം ആശയപചഭാരണവരുരം നടതരുക.
➢ സവബറ്റ്കസെറരുകളയില് നരുഴഞ്ഞെരുകയറയി ഉള്ളടകങ്ങള നശയിപ്പെയികരുകയരുരം മഭാറരം വരരുതരുകയരുരം 
സചയരുക.
➢ സെര്കഭാര് യസെവനങ്ങള ലഭയികരുന്ന സവബറ്റ്കസെറരുകളസകതയിസരയരുള്ള ആകമണരം വഴയി 
അവയരുസട യസെവനരം തടയരുക

•  Cyber Ethics
◦ ഇനര്സനററ്റ് ഉപയയഭാഗയികരുയമഭാള പഭാലയിയകണ ചയില മരകഭാദകള നല്കയിയയിരയികരുന്നരു.
▪ പരയിചയമയില്ലെഭാതവരരുസട സമയയിലരുകളയിസല attachmentകള കവറസെറ്റ് സെഭാധകതയരുള്ളതരുസകഭാണറ്റ്
തരുറകരരുതറ്റ്.
▪ അരംഗയികതൃതകസെറരുകളയില്നയിന്നരുമഭാത്രരം ഡബ്രൗണ്യലഭാഡറ്റ് സചയരുക.
▪  USB driveകള കവറസെറ്റ് സെഭാധകതയരുള്ളതരുസകഭാണറ്റ് സെമൂക്ഷയിചറ്റ് ഉപയയഭാഗയികരുക.
▪ ആനയികവറസെരുകള ഉപയയഭാഗയികരുക.
▪ ഫയലരുകളരുസട പകര്സപ്പെടരുതറ്റ് സെമൂക്ഷയികരുക
▪ സെഭാമമൂഹകമഭാധകമങ്ങളയില് മഭാനകമഭായ ഭഭാഷ ഉപയയഭാഗയികരുക
▪ മറരുള്ളവര്കറ്റ് ഊഹയിസചടരുകഭാന പറയിയ പഭാസെറ്റ് യവര്ഡരുകള ഉപയയഭാഗയികഭാതയിരയികരുക.

•  Cyber Laws
◦ സെരുക്ഷയിതവരുരം  നയിയമപരവരുമഭായയി  കമകമൂടറരുരം  ഇനര്സനറരുരം  ഉപയയഭാഗയികരുന്നതയിനഭായയി
രമൂപസപ്പെടരുതയിയയിടരുള്ളതഭാണറ്റ് കസെബര് നയിയമങ്ങള
◦     Information Technology Act – കമകമൂടര്, സെര്വര്, യഡറഭാ, ഇനഫര്യമഭാഷന, എന്നയിവയരുസട
ദരുരരുപയയഭാഗരം നയിയന്ത്രയികരുന്നരു. 
◦ -  E Commerce നറ്റ് ആവശകമഭായ അടയിസഭാനസെബ്രൗകരകങ്ങള വയികസെയിപ്പെയികഭാന സെഹഭായയികരുന്നരു. 
◦ കസെബര് കരുറകതൃതകങ്ങള തടയഭാനരുരം -  E Governance ഫലപദമഭായയി നടപ്പെയിലഭാകഭാനരുരം സെഹഭായയികരുന്നരു.

•  Cyber Forensics
◦ കസെബര് കരുറകതൃതകങ്ങള കണരുപയിടയികഭാനരുരം  സതളയിയയികഭാനരുമരുള്ള കരുറഭായനച്വേഷണവയിഭഭാഗമഭാണറ്റ്

 .  Cyber Forensics യശഖരയികരുന്ന സതളയിവരുകള കമകമൂടര് സെഹഭായയതഭാസട വയിശകലനരം സചയഭാന ഈ ശഭാഖ
ഉപയയഭാഗയികരുന്നരു.

•  Info Mania
◦ ഇനര്സനററ്റ്,  യസെഭാഷകല്  മകീഡയിയ,  വഭാടറ്റ്സെറ്റ്ആപ്പെറ്റ്,  സഭാര്ടറ്റ്യഫഭാണ്  തരുടങ്ങയിയവയരുസട  അമയിതവരുരം
സലകഭാലമയില്ലെഭാത ഉപയയഭാഗതയിനരുള്ള അമയിതമഭായ ആഗഹമഭാണറ്റ്   .  Info Mania ഇതറ്റ് മഭാനസെയികകവകലകവരുരം
മഭാനസെയികയരഭാഗവരുമഭാണറ്റ്.  ഇതരരം  ബഭാധയരുള്ളവര്  ചരുറരുപഭാടരുകസളകരുറയിചറ്റ്  യബഭാധമയില്ലെഭാസത  അവരരുയടതഭായ
യലഭാകതഭായയിരയികരുരം.

Thomas Varghese
HSST Computer Science
Govt Boys HSS Puthuppally
Kottayam


