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1. Fundamentals of Computer 
  Data Information ഇവയയുടടെ വവ്യതവ്യത്യാസസ? 

 Data  Information

). a സസഖവ്യകളയുസ വത്യാകയുകളയുസ ശയുദദ്ധീകരരിച്ച  ഡഡേറത്യാ

). b അസസസസ്കൃതവസയു പപൂര്ണ്ണമത്യായ വസയു

). c ഉപഡയത്യാഗരികത്യാന് പറരില അറരിവവ് വര്ദരിപരികയുനയു

). d മനസരിലത്യാകയുനരില അര്ത്ഥപപൂര്ണ്ണസ
   Data Processing – ഡഡേറത്യാടയ ഇന്ഡഫത്യാര്ഡമഷന് ആകരി മത്യാറയുന പ്രകരിയ
   ? Steps in Data Processing

• ഡഡേറത്യാടയ കടണ്ടെത്തല
• : Input
•   : Storage of Data
• കണകയുകപൂട്ടല, തരസ തരിരരികല, തയുടെങരിയവ
•   : Outputting the result
• വരിതരണസ 

കമവ്യപൂട്ടറരിടന്റെ ഭത്യാഗങള
•   Input Unit
•   Memory Unit
•   ( ) Central Processing Unit CPU

◦    -Arithmetic and Logic Unit ALU
◦  -Control Unit CU

•   Output unit
 Computer ടന്റെ ഗയുണങള

• ഡവഗത 
• കസ്കൃതവ്യത
• പല കത്യാരവ്യങള ടചെയത്യാനയുള്ള കഴരിവവ്
• വലരിയ ടമമ്മറരി

Computer ടന്റെ ഡദത്യാഷങള
• ബയുദരിയരിലത്യായ
• തദ്ധീരയുമത്യാനടമടെയുകത്യാനയുള്ള കഴരിവരിലത്യായ
• വരികത്യാരങളരില

 integer representationനയുള്ള മത്യാര്ഗങള
•   : Signed Magnitude method
• 1’   :  s Compliment method
• 2’   : s compliment Method

   -    Floating Point Representation Mantissa Exponent Method
 Character representationനയുള്ള മത്യാര്ഗങള

• :      . ASCII American Standard Code for Information Interchange
• :      . EBCDIC Extended Binary Coded Decimal Interchange Code
• : UNICODE എലത്യാ ഭത്യാഷകളയുടടെയയുസ അക്ഷരങള ഉളടപടെയുന ഡകത്യാഡേവ്

2. COMPONENTS OF THE COMPUTER SYSTEM  
  Hardware – കമവ്യപൂട്ടറരിടന്റെ യന്ത്രഭത്യാഗങള
. ,    Eg Processor Mother board etc

  Software – കമവ്യപൂട്ടര് പ്രവര്ത്തരിപരികത്യാനയുള്ള ഡപ്രത്യാഗത്യാമയുകള നരിര്ഡദ്ദേശങള 
.  ,  . Eg Operating System Antivirus etc

/   Humanware Liveware – കമവ്യപൂട്ടര് ഉപഡയത്യാഗരികയുനവര്
  CPU – കമവ്യപൂട്ടറരിടന്റെ എലത്യാവരിധത്തരിവയുള്ള പ്രവര്ത്തനങള ടചെയയുനതയുസ തദ്ധീരയുമത്യാനസ എടെയുകയുനതയുമത്യായ ഭത്യാഗസ.

ഇതരിടന്റെ രണ്ടെവ് ഭത്യാഗങള
1.     ( ):  Arithmetic and Logic Unit ALU കണകയുകയുട്ടലയുകള  ടചെയയുനതയുസ  തദ്ധീരയുമത്യാനങള
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എടെയുകയുനതയുമത്യായ ഭത്യാഗസ
2.   ( ): Control Unit CU കമവ്യപൂട്ടറരിടന്റെ വരിവരിധ ഭത്യാഗങടള നരിയന്ത്രരികയുനയു.

 Motherboard കമവ്യപൂട്ടറരിടന്റെ വരിവരിധ ഭത്യാഗങള ഘടെരിപരിച്ചരിട്ടയുള്ള   ( )Printed Circuit Board PCB
  Ports – കമവ്യപൂട്ടറരിടന്റെ വരിവരിധ ഉപകരണങടള   mother board മത്യായരി ഘടെരിപരികയുന സത്യാനസ. 

•  : Parallel ports
•  : Serial ports
• /2 :        PS Ports for connecting the keyboard and mouse
•  :   (   )  USB Ports USB Universal Serial Bus ഉപകരണങള തമ്മരില വളടര ഡവഗസ ആശയവനരിമയസ

നടെപത്യാകത്യാനയുള്ള ഡപത്യാര്ട്ടവ്
•  :     (  )  LAN Ports Local Area Network port Ethernet port മറയു  കമവ്യപൂട്ടറയുകളയുമത്യായരി  കണക്ഷന്

നലകത്യാനയുള്ള ഡപത്യാര്ട്ടവ്.
•  :    ( ) VGA Ports Video Graphics Array VGA ഡമത്യാണരിറര് ടപ്രത്യാജക്ടര് എനരിവ ഘടെരിപരികത്യാനയുളള്ല സത്യാനസ
•  :     , , .). Audio Ports audio devices like speakers microphone etc
•  :     ( ) HDMI Ports High Defnition Multimedia Interface HDMI

  Memory – ഡഡേറത്യാ, നരിര്ഡദ്ദേശങള എനരിവ സപൂക്ഷരികയുന ഇടെസ.
•   (  )    Primary memory Main Memory – ടചെയയുന  പ്രവര്ത്തരികളയുടടെ  റരിസലട്ടവ്,  ഡഡേറത്യാ  എനരിവ

സപൂക്ഷരികയുന ഇടെസ
•  -  ROM സപൂക്ഷരിച്ചരിട്ടയുള്ള ഡഡേറത്യാ മത്യാറത്യാന് കഴരിയത്യാത്ത ടമമ്മറരി.

◦  -  PROM Programmable ROM
◦  -    EPROM Erasable Programmable ROM
◦  -    EEPROM Electrically Erasable Programmable ROM

 (   )RAM Random Access Memory  (   )ROM Read Only Memory

ഡവഗത കപൂടെയുതല ഡവഗത കയുറവവ് 

ഡപ്രത്യാഗത്യാമയുകളയുസ ഡഡേറത്യായയുസ സപൂക്ഷരികയുന ഇടെസ കമവ്യപൂട്ടര്  പ്രവര്ത്തരിപരികത്യാനത്യാവശവ്യമത്യായ  നരിര്ഡദ്ദേശങള
കത്യാണയുന ഇടെസ

,  reading writing എനരിവ ടചെയത്യാസ  reading മത്യാതസ അനയുവദരികയുനയു. 

  ,  It is volatile വവദവ്യയുതരി  പ്രവത്യാഹസ  തടെസടപട്ടത്യാല
ഡഡേറത്യാ നഷടെമത്യാകയുനയു.

  -  It is non volatile ഡഡേറത്യാ ഒരരികലയുസ നഷടെമത്യാകയുനരില.

•   - , .  Cache memory processor RAM എനരിവയയുടടെ ഇടെയരില സത്യാപരിച്ചരിട്ടയുള്ള ഡവഗതഡയറരിയ ടമമ്മറരി.
കമവ്യപൂട്ടറരിടന്റെ പ്രവര്ത്തനഡശഷരി കപൂട്ടത്യാന് ഉപഡയത്യാഗരികയുനയു.

•    Secondary memory – ഡവഗസ  കയുറഞവ്  വലരിപസ  കപൂടെരിയതയുസ  സരിരമത്യായരി  ഡഡേറത്യാ  സപൂക്ഷരികത്യാന്
കഴരിയയുനതയുമത്യായ ടമമ്മറരി

.  ,  ,  . Eg Hard Disk CD ROMs etc
വരിവരിധ തരത്തരിലയുള്ള ഡസത്യാഡറജവ് ഉപകരണങള

•    Magnetic storage devices
◦ 1.  , 2.  , 3.   Floppy Disk Hard Disk Magnetic Tape

•    Optical storage devices
◦   ( ):   700 . ( ,  (    ) Compact Disk CD capacity is MB CDROM WORM write ones read many or

 / )CD R W
◦    ( ):    4.7   15.9  Digital Versatile Disc DVD capacity is from GB to GB
◦   :         Blue Ray DVD store High Defnition videos and huge amount of data

•   (  ) Semiconductor storage Flash memory
◦      USB fash drive – Pen Drive
◦      ,   Flash memory cards – SD Card Micro SD Card

 CPU Registers
•  (   ):MAR Memory Address Register
•  (   )MBR Memory Bufer Register
•  (   ) PC Program Control Register
•  (  ) I R Instruction Register
•  :-Accumulator

 input device  – കമവ്യപൂട്ടറരിഡലയവ് ഡഡേറത്യാ നലകയുവത്യാന് ഉപഡയത്യാഗരികയുന ഉപകരണങള.
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• :Keyboard
• : Mouse
•    ( ): Optical Character Reader OCR
•    ( ):  Optical Mark Reader OMR

◦ മത്സരപരദ്ധീക്ഷകളയുടടെ മപൂലവ്യനരിര്ണ്ണയസ 
◦ : , ,  Advantages Reliable Speed Accurate

•     ( ): Magnetic Ink Character Reader MICR ബത്യാങയുകളരില ഉപഡയത്യാഗരികയുനയു.
•   /( )    :  Bar Code Reader QR Quick Response Reader സപൂപര്മത്യാകറയുകള  വലബ്രറരികള

എനരിവരിടെങളരില ഉപഡയത്യാഗരികയുനയു.
• : Scanner ചെരിതങടള ഡേരിജരിവറസവ് ടചെയയുനയു
•  :Digital Camera
•  : Web Camera
• : Microphone
• :  Joystick
•  : Track Ball
•  : Light Pen
•  :Touch Screen
•  : Touch Pad
•  : Graphic Tablet
•  : Biometric Sensor കണ്ണവ്, മയുഖസ, വരിരലടെയത്യാളസ തയുടെങരിയവ തരിരരിച്ചറരിയയുന ഉപകരണസ
•   :  Smart Card Reader

 Output devices കടെലത്യാസരില അച്ചടെരിച്ച നരിലയരിഡലത്യാ സസദ്ധീനരില ഡേരിജരിറല രപൂപത്തരിഡലത്യാ ലഭരികയുന ഫലങളത്യാണവ്
.  output

•    ( ) : Visual Display Unit VDU
•  (   )  CRT Cathode Ray Tube – ഭത്യാരവയുസ വലരിപവയുസ ഏറരിയതയുസ കപൂടെയുതല വവദവ്യപൂതരി ഉപഡയത്യാഗരികയുകയയുസ

ടചെയയുനയു.
•      (   )    Flat panel Monitors like LCD Liquid Crystal Display and LED Monitor

◦  (   ):  LCD Liquid Crystal Display ഭത്യാരവയുസ വലരിപവയുസ കയുറഞതയുസ വവദവ്യപൂതരി കയുറഞ ഡതത്യാതരില
ഉപഡയത്യാഗരികയുകയയുസ ടചെയയുനയു.

◦ (   )  :  LED Light Emitting Diode Screen ഭത്യാരവയുസ  വലരിപവയുസ  കയുറഞതയുസ  വവദവ്യപൂതരി  കയുറഞ
ഡതത്യാതരില ഉപഡയത്യാഗരികയുകയയുസ ടചെയയുനയു. മരികച്ച ദസ്കൃശവ്യസ നലകയുനയു.

◦   :  Plasma Monitors
◦   :  LCD Projector

• : Printers അച്ചടെരിച്ച നരിലയരില കടെലത്യാസരില ഫലങള ലഭരികയുനയു.
◦    Dot Matrix Printer
◦  : Inkjet Printers
◦  :Laser Printers
◦  :  Thermal Printers
◦ 3   : D Printers

• : Plotters ചെരിതങള പ്രരിന്റെവ് ടചെയത്യാനയുപടയഗരികയുന ഉപകരണമത്യാണവ് ഡപത്യാട്ടര് 
◦  , Drum plotter
◦    Flat bed plotter

•     -  Audio output device Speakers
-   e Waste – ഉപഡയത്യാഗശപൂനവ്യമത്യായ ഇലഡസക്ടത്യാണരികവ് ഉപകരണങള. ഇവയരില ടമര്കയുറരി, ടലഡേവ്, കത്യാഡേവ്മരിയസ തയുടെങരി

ആഡരത്യാഗവ്യത്തരിനവ് ഹത്യാനരികരമത്യായ മത്യാരകവസയുകളയുണ്ടെവ്. ഇ ടവയവ്സവ് വകകത്യാരവ്യസ ടചെയത്യാനയുള്ള മത്യാര്ഗ്ഗങള.
• പയുനരയുപഡയത്യാഗസ
• കത്തരിച്ചയുകളയയുക
• രപൂപസ മത്യാറരി ഉപഡയത്യാഗരികയുക 
• ഡറത്യാ ഡേവ് പണരികവ് ഭപൂമരി നരിറയയുക 

  (Green computing ഹരരിതകമവ്യപൂട്ടരിസഗവ്)  പ്രകസ്കൃതരി  സസൗഹസ്കൃദമത്യായരി  കമവ്യപൂട്ടര്,  മറവ്  ഇലഡസക്ടത്യാണരികവ്  ഉപകരണങള
ഉതവ്പത്യാദരിപരികയുകയയുസ ഉപഡയത്യാഗരികയുകയയുസ ഉപഡയത്യാഗശപൂനവ്യമത്യായ സയുരക്ഷരിതമത്യായരി വകകത്യാരവ്യസ ടചെയയുനയു.
Software  – കമവ്യപൂട്ടറരിടന്റെ  സഹത്യായഡത്തത്യാടടെ  പ്രവര്ത്തനസ  ടചെയത്യാനയുള്ള  നരിര്ഡദ്ദേശങളയുടയ  കപൂട്ടമത്യാണവ്
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ഡസത്യാഫവ്റവ് ടവയര്
•    system software – കമവ്യപൂട്ടറരിടന്റെ ആന്തരരികപ്രവര്ത്തനങടള നരിയന്ത്രരികയുനതയുസ കമവ്യപൂട്ടര് ശരരിയത്യായരി

ഉപഡയത്യാഗരികത്യാന് സഹത്യായരികയുനതയുമത്യായ ഡസത്യാഫവ്റവ് ടവയര്. 
◦   -    ,   ,  Operating System Process management Memory management File

,    . management Security and Command interpretation
◦ :   , , 7, , . Example MS Windows XP Vista Linux DOS

•    Utility software – കമവ്യപൂട്ടര്  അഭരിമയുഖദ്ധീകരരികയുന  പ്രശ്നങള  പരരിഹരരികത്യാനയുപഡയത്യാഗരികയുന
ഡസത്യാഫവ്റവ് ടവയര്
◦  : Compression tools
◦  : Disk defragmenter
◦  :Backup software
◦  :Antivirus software

കമവ്യപൂട്ടര് ഭത്യാഷകള
•   :- Machine language
•  : Assembly language
•    ( ):  . ++,  . High Level Languages HLL Eg C Java etc
•    Language processors

◦ :    Assembler assembly language codes ടന    Machine language codes ആകരി മത്യാറയുനയു
◦ :     Compiler high level language program ടന പപൂര്ണ്ണമത്യായയുസ   machine code ആകരി മത്യാറയുനയു.

   ++ . The language like C
◦ :      Interpreter high level language program നരിര്ഡദ്ദേശങടള ഓഡരത്യാനത്യായരി   machine code

ആകരി മത്യാറയുനയു
•    Application Software – പ്രഡതവ്യക ആവശവ്യങളകത്യായരി വരികസരിപരിച്ച ഡതത്യാഫവ്റവ് ടവയര്. 

◦   : Word processing software
▪ .  ,    Eg MS Word Open Ofce Writer

◦  : Spreadsheet software
▪ .  ,    eg MS Excel Open Ofce Calc

◦  : Presentation software
▪ .   ,    . eg MS power point Open Ofce Impress etc

◦   Multimedia software
▪ .  ,  ,  ,  , . eg VLC Player Adobe Flash Real Player Media Player etc

◦   : Customised Software പ്രഡതവ്യക ആവശവ്യങളകത്യായരി മത്യാതസ ഉപഡയത്യാഗരികത്യാവയുന ഡസത്യാഫവ്റവ് ടവയര്
▪ :   ,    ,     ,  Eg Pay roll Air line reservation sales and inventory control Hospital

,   ,   ,  ,management Library management Supermarket management banking
,  . insurance accounting etc

•    Proprietary software – ഡസത്യാഫവ്റവ് ടവയര്  നരിര്മ്മത്യാതത്യാകളകയുമത്യാതസ  അതരിഡന്മേല  അവകത്യാശസ.
വത്യാങയുനവര്കവ് അതവ് ഉഡയത്യാഗരികത്യാനലത്യാടത മടറത്യാരവകത്യാശവയുസ നലകയുനരില.
◦  .  ,  ,   . Eg Microsoft Windows Mac OS MS Ofce etc

•       Free and open source software – ഉപഡയത്യാഗരികത്യാനയുസ  പരരിഡശത്യാധരികത്യാനയുസ  മത്യാറസ  വരയുത്തത്യാനയുസ
വരിതരണസ ടചെയത്യാനയുമയുള്ള സസത്യാതന്ത്രവ്യസ നലകയുനയു. 

•     ( ) The Free Software Foundation FSF നത്യാലവ് തരത്തരിലയുള്ള സസത്യാതന്ത്രവ്യസ നലകയുനയു
◦  0 - Freedom ഉപഡയത്യാഗരികയുവത്യാന്
◦  1  Freedom – പഠരികയുവത്യാനയുസ മത്യാറസ വരയുത്തയുവത്യാനയുസ
◦  2  Freedom – വരിതരണസ ടചെയത്യാന്
◦  3 - Freedom ടമച്ചടപടെയുത്തത്യാന്
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3. PRINCIPLES OF PROGRAMMING AND PROBLEM SOLVING  
  Phases in Programming

).    :  a Problem Identifcation ഡപ്രത്യാബസ  അവശവ്യടപടെയുന  ഡഡേറത്യാ,  ഡഫത്യാര്മയുല,  പ്രവര്ത്തനസ,  ഫലസ  എനരിവ
മനസരിലത്യാകയുക
).     : b Preparing of Algorithms and fowchart
). :       . c Coding writing of actual program in computer language
) :         . d Translation Conversion of high level language program to machine language
).  :         e Debugging Finding and correcting of errors in the program
).    :        . f Execution and testing Running of the program and testing for correctness
). : g Documentation ഡപ്രത്യാഗത്യാസ ശരരിയത്യായരി ഉപഡയത്യാഗരികത്യാനയുള്ള മത്യാര്ഗനരിര്ഡദ്ദേശങള ഉളടപടെയുന ഡരഖ

   Computer program – ഡപ്രത്യാഗത്യാമരിസഗവ് ഭത്യാഷ ഉപഡയത്യാഗരിച്ചവ് നലകയുന നരിര്ഡദ്ദേശങള. 
  Algorithm – ഡപ്രത്യാബസ ഡസത്യാളവവ് ടചെയത്യാനയുള്ള പടെരിപടെരിയത്യായയുള്ള നരിര്ഡദ്ദേശങള.
  Flowchart – പ്രഡതവ്യക ചെരിഹ്നങളയുപഡയത്യാഗരിച്ചവ്  ഡപ്രത്യാബസ ഡസത്യാളവവ് ടചെയത്യാനയുള്ള പടെരിപടെരിയത്യായയുള്ള നരിര്ഡദ്ദേശങള.

 Terminal  Process /  Input Output

 Connector  Decision
  Flow Lines

  characteristics of fowchart
).        . a It will begin with instructions to accept inputs
).     . b Uses variables to refer data
).       . c Each instructions should be precise and clear
).    . d Instructions should be simple
).            . e The total time taken to carry out all steps should be fnite
).    ,      . f After performing the instructions the desired output must be obtained

  ? Advantages of fowchart
).  :  a Better communication
).  :  b Efective analysis
).  :  c Efective synthesis
).  :  d Efcient Coding

   Limitations of a fowchart
).      . a Very time consuming to draw
).     . b Changing in logic is difcult
).        . c No standard about amount of details including

  Computer Program
കമവ്യപൂട്ടര് ഭത്യാഷ ഉപഡയത്യാഗരിച്ചവ്   problem solve ടചെയത്യാന് എഴയുതയുന നരിര്ഡദ്ദേശങള. 

       Diferent types of errors in computer programs
).  : a Syntax error കമവ്യപൂട്ടര് ഭത്യാഷയയുടെസ നരിയങള ലസഘരികയുഡമത്യാഴയുണ്ടെത്യാകയുനയു. 
).  : b Logical error നരിര്ഡദ്ദേശങള കമസ ടതറരി ടകത്യാടെയുകയുഡമത്യാള ഉണ്ടെത്യാകയുനയു.  
).  : c Runtime error ഡപ്രത്യാഗത്യാസ പ്രവര്ത്തരികയുഡമത്യാള ടതറത്യായ ഇന്പയുട്ടവ് നലകയുഡമത്യാള ഉണ്ടെത്യാകയുനയു. 

 Source code
    High Level Computer Language ല എഴയുതയുന ഡപ്രത്യാഗത്യാസ 

 Object code
 Machine Language ഡലയവ് മത്യാറടപട്ട ഡപ്രത്യാഗത്യാസ

4 Getting Started with C++ 
Introduction to C++ 
ഓബ്ദക്ടവ് അധരിഷരിത ഡപ്രത്യാഗത്യാമദ്ധീസഗവ് ഭത്യാഷയത്യാണവ് ++. C
Character Set 
ഒരയു ഭത്യാഷയരില ഉപഡയത്യാഗരികയുന വരിവരിധതരസ അക്ഷരങളയുസ ചെരിഹ്നങളയുസ കവ്യത്യാരക്ടര് ടസറവ് എനവ് അറരിയടപടെയുനയു.
ഇതരില അക്ഷരങള, അകങള, ചെരിഹ്നങള, ടസ്പെയവ്സവ് എനരിവ ഉളടപടെനയു.
Tokens 
ഡപ്രത്യാഗത്യാമരില ഉപഡയത്യാഗരികയുന അടെരിസത്യാനപരമത്യായ വത്യാകയുകടള ഡടെത്യാകണ് എനവ് വരിളരികയുനയു. ++ C ല കദ്ധീഡവര്ഡേവ്,
ഐഡേന്റെരിഫയര്, ലരിററല, പങവ്ഡചെസറര്, ഓപഡററര് എനദ്ധീ അഞവ് ഡടെത്യാകണയുകളത്യാണയുള്ളതവ്.
Keywords 
കസപയരിലര്  പ്രഡതവ്യക  ഉപഡയത്യാഗത്തരിനത്യായരി   മത്യാറരിവച്ചരിരരികയുന  വത്യാകയുകളത്യാണവ്  കദ്ധീഡവര്ഡേവ്.  ++  C ല  63
കദ്ധീഡവര് ഡേയുകളത്യാണയുള്ളതവ്.
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Identifiers 
ഡവരരിയബരിള,  ഫങവ്ഷന്,  അഡറ,  കത്യാസവ്  തയുടെങരിയവയയുടടെ  ഡപരയുകളത്യാണവ്  ഐഡേന്റെരിഫയര്.  ടമമ്മറരികവ്  നലകയുന
ഐഡേന്റെരിഫയറരിടന ഡവരരിയബരിള എനയുസ ഡസറവ്ടമന്റെരിനവ് നലകയുന ഐ ന്റെരിഫയറരിടന ഡലബല എനയുസ വരിളരികയുനയു.
ഐഡേന്റെരിഫയറരിനവ് ഡപരവ് നലകത്യാനയുള്ള നരിയമങള.
1. കദ്ധീഡവര്ഡേയുകള ഐഡേന്റെരിഫയറത്യാകത്യാന് പത്യാടെരില.
2. ആലഫടബറവ്, അണ്ടെര്ഡസത്യാര് എനരിവയരില മത്യാതഡമ തയുടെങത്യാവപൂ
3.ചെരിഹ്നങള ഉപഡയത്യാഗരികത്യാന് പത്യാടെരില
4.വലരിയ അക്ഷരങളയുസ ടചെറരിയ അക്ഷരങളയുസ രണ്ടെത്യായരിട്ടത്യാണവ് കണകത്യാകയുനതവ്. 
5.ആലഫടബറവ്, അണ്ടെര്ഡസത്യാര്, അകങള  എനരിവ മത്യാതഡമ ഉപഡയത്യാഗരികത്യാവപൂ
Literals 
മയുലവ്യത്തരില മത്യാറസ വരത്യാത്ത ഡഡേറത്യായത്യാണവ് ലരിററല. ഇവ ഡകത്യാണ്സന്റവ് എനയുസ അറരിയടപടെയുനയു. ++ C ല ലരിററലയുകള
നത്യാലവ് തരത്തരിലയുണ്ടെവ്.
Integer  constants  -  ദശത്യാസശമരിലത്യാത്ത പപൂര്ണ്ണസസഖവ്യകടളയത്യാണവ്  interger constant  സപൂചെരിപരികയുനതവ്. Decimal

constant, Octal constant and Hexadecimal constant എനദ്ധീ മപൂനയുവരിധത്തരില integer constant ഉണ്ടെവ്.
Character  constant -  single  quotation  mark  കളയുടടെ  ഇടെയരില കത്യാണടപടെയുന ഒറയരിരരികയുന കദ്ധീഡബത്യാര്ഡേവ്
കവ്യത്യാരക്ടര്റരിടന  character constant എനവ് പറയത്യാസ. ഉദത്യാ: 'a', 'B' മയുതലത്യായവ
Floating  point  constant  -  ദശത്യാസശമയുളടപടടെയയുള്ള  സസഖവ്യകളത്യാണവ്  Floating  point  constant.

സത്യാധത്യാരണദശത്യാസശരപൂപത്തരിഡലത്യാ  Mantissa, Exponent എനരിവഡയത്യാടടെ ശത്യാസസദ്ധീയരപൂപത്തരിഡലത്യാ ഇതരിടന കത്യാണരികത്യാസ.

String  constant -  Double quotation mark  നയുള്ളരില കത്യാണയുന കവ്യത്യാരക്ടറയുകളയുടടെ കപൂട്ടമത്യാണവ്  string constant.

Null character('\0') ലത്യാണവ് ഇതവ് അവസത്യാനരികയുനതവ്.
Escape sequence - കദ്ധീഡബത്യാര്ഡേയുപഡയത്യാഗരിച്ചവ് ഡനരരിട്ടവ് വടെപവ് ടചെയത്യാന് സത്യാധരികത്യാത്ത Non-graphic character കടള
സപൂചെരിപരികയുനതത്യാണവ്  escape sequence. Backslash(\)  ഉപഡയത്യാഗരിച്ചവ് കവ്യത്യാരക്ടര് ഡകത്യാണ്സന്റെവ് അടലങരില  string

constant ല ഇത്തരസ കവ്യത്യാരക്ടറയുകടള സപൂചെരിപരികത്യാസ.

5. Data Types and Operators
Operator 
പ്രഡതവ്യക  ഡജത്യാലരി  ടചെയയുനതരിടന  സപൂചെരിപരികയുന  ചെരിഹ്നമത്യാണവ്   operator.   Operator  കളയുടടെ  കത്യാണടപടെയുന
സസഖവ്യകളയുടടെയയുസ ഡവരരിയബരിളയുകളയുടടെയയുസ എണ്ണമനയുസരരിച്ചവ് മപൂനത്യായരി തരസ തരിരരികത്യാസ.

• ഒരയു  operand മത്യാതമത്യാടണങരില  unary operator, 

• രണ്ടെവ് operand കള ഉടണ്ടെങരില binary operator , 

• മപൂനവ് operand കള ഉടണ്ടെങരില ternary operator(? :)
ഉപഡയത്യാഗമനയുസരരിച്ചവ് ഓപഡറററയുകടള മപൂനത്യായരി തരസ തരിരരികത്യാസ.

• Arithmetic  operators  –  ഗണരിതസസബന്ധമത്യായ  സങലനസ,  വവ്യവലനസ,  ഗയുണനസ,  ഹരണസ  എനരിവ
ടചെയയുനതത്യാണവ്  Arithmetic  operators(+,,*,/).  ഹരണത്തരിനയുഡശഷമയുള്ള  ശരിഷസ  കണ്ടെയുപരിടെരികത്യാന്
modulus operator (%) C++ നലകയുനയു.

• Relational  operators  –  രണ്ടെവ്  സസഖവ്യകടള  തത്യാരതമവ്യസ  ടചെയത്യാനയുപഡയത്യാഗരികയുനതത്യാണവ്  Relational

operators (<, <=, >, >=, ==, !=). ശരരി, ടതറവ് എനദ്ധീ രണ്ടെവ് ഫലങള മത്യാതമത്യാണരിതവ് തരയുനതവ്.
• Logical operator – രഡണ്ടെത്യാ അതരിലകപൂടെയുതഡലത്യാ condition കടള ഡയത്യാജരിപരികത്യാനയുപഡയത്യാഗരികയുനതത്യാണവ് 

Logical operator. &&(logical AND),||(logical OR),and !(logical NOT) എനരിവയത്യാണവ് Logical operator

Input-Output operators 
ഇന്പയുട്ടവ് സസദ്ധീകരരികത്യാനയുള്ള operator(>>) extraction അടലങരില get from എനയുസ ഔട്ടവ്പയുട്ടവ് കത്യാണരികത്യാനയുള്ള 
operator(<<)  insertion അടലങരില put to എനയുസ അറരിയടപടെയുനയു. ഇതവ് രണ്ടെയുസ വബനറരി ഓപഡററര്കള ആണവ്.
Input and output statements 
ഇന്പയുട്ടവ്  ഓപഡററര്  >>  ഇന്പയുട്ടരിനയുഡവണ്ടെരിയയുള്ള  cin  ഡസറവ്ടമന്റെരിഡനത്യാടടെത്യാപവയുസ  ഔട്ടവ്പയുട്ടവ്  ഓപഡററര്  <<
ഔട്ടവ്പയുട്ടരിനയുഡവണ്ടെരിയയുള്ള cout ഡസറവ്ടമന്റെരിഡനത്യാടടെത്യാപവയുസ ഉപഡയത്യാഗരികയുനയു. 
cin >> number;  [number എന്ന വവേരരിയബരിളരിനന് ഇന്പുടന്  ]
cout << number+2; [number എന ഡവരരിയബരിളദ്ധീടല മപൂലവ്യത്തരിഡനത്യാ ടെവ് 2 കപൂട്ടരിയതവ് ഔട്ടവ്പയുട്ടവ്  ]
Assignment operator (=) 
ഡവരരിയബരിളരിനവ് മപൂലവ്യസ നലകയുവത്യാന് ഉപഡയത്യാഗരികയുനതത്യാണവ് അവസന്ടമന്റെവ് ഓപഡററര്. 
=10 a aഎന ഡവരരിയബരിളരില 10 എന സസഖവ്യ സപൂക്ഷരികയുനയു.

= മപൂലവ്യസ സപൂക്ഷരികത്യാനയുസ == മപൂലവ്യങള തത്യാരതമവ്യടപടെയുത്തത്യാനയുസ ഉപഡയത്യാഗരികയുനയു.
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6. Introduction to Programming
Expressions 
ഓപഡറററയുസ ഓപറത്യാന്റെയുസ കപൂടെരിയതത്യാണവ്  expression. ഓപറത്യാന്റെവ് എനതവ് ഡവരരിയബരിഡളത്യാ ഡകത്യാണ്സഡന്റെത്യാ ആകത്യാസ. C++

ടല വരിവരിധതരസ  expression കള തത്യാടഴ നലകയുനയു.
Integral expression: പപൂര്ണ്ണസസഖവ്യകള മത്യാതമയുപഡയത്യാഗരിച്ചവ് പപൂര്ണ്ണസസഖവ്യ ഫലസ തരപൂനയു.
Floating point  (decimal)  expression:  ദശത്യാസശമപൂള്ള സസഖവ്യകളയുപഡയത്യാഗരിച്ചവ്  ദശത്യാസശത്തരിലയുള്ള ഫലസ നലകയുകയയുസ
ടചെയയുനയു.
Relational expression, Logical expression: റരിഡലഷനല ഓപഡറററയുകള ഉപഡയത്യാഗരിച്ചവ് രപൂപടപടെയുത്തയുനതത്യാണവ് 
Relational expression. ഇവടയ condition അടലങരില test expression എനയുസ വരിളരികത്യാസ. ഇവടയ ഡലത്യാജരികല 
ഓപഡറററയുകള ഉപഡയത്യാഗരിച്ചവ് സസഡയത്യാജരിപരികത്യാസ
C++ short hand കള ഉപഡയത്യാഗരിച്ചവ് അവസന്ടമന്റെയുകടള ലഘയുവത്യായരി എഴയുതത്യാസ.

ഉദത്യാ:  x=x+20; എനതവ് X+=20; ആയരി എഴയുതത്യാസ.
Increment and Decrement Operators 
C++ടല Increment (++), decrement (--) എന രണ്ടെവ് പ്രഡതവ്യകതരസ ഓപഡറററയുകള ഡവരരിയബരിളരിടന്റെ മപൂലവ്യസ ഒനവ് 
വദ്ധീതസ കപൂട്ടയുകഡയത്യാ കയുറയയുകഡയത്യാ ടചെയയുനയു.

7. Control Statements 
ഡപ്രത്യാഗത്യാരത്യാമരിടന്റെ സസത്യാഭത്യാവരികമത്യായ ഒഴയുകരിടന മത്യാറസ വരയുത്തയുനതത്യാണവ് കണ്ഡടത്യാള ഡസറവ്ടമന്റെവ്. ഇതവ് രണ്ടെത്യായരി തരസ
തരിരരികത്യാസ.
Decision statements 
കണ്ടെദ്ധീഷന്  (സത്യാഹചെരവ്യസ)  അനയുസരരിച്ചവ്  പ്രവര്ത്തരികയുനതത്യാണവ്  decision  statement  അടലങരില  ബ്രത്യാഞരിസഗവ്.
കണ്ടെദ്ധീഷടന്റെ  ഫലസ  അനയുസരരിച്ചവ്  ഡപ്രത്യാഗത്യാമരിടന്റെ  പ്രവര്ത്തനപഥസ  മത്യാറരിടകത്യാണ്ടെരിരരികയുനയു.  C++ല  മപൂനവ്  തരസ
decision statement ആണയുള്ളതവ്. 
The if statement 
കണ്ടെദ്ധീഷന്   True എന  ഫലസ  തരരികയത്യാടണങരില  മത്യാതസ
പ്രവര്ത്തരികയുനതത്യാണവ്   if  ഡസറവ്ടമന്റെവ്.  പദഘടെന  തത്യാടഴ
നലകരിയരിരരികയുനയു.
if(condition or expression) 
{
statement1; 
}
condition true ആടണങരില മത്യാതസ statement1 പ്രവര്ത്തരികയുസ

if – else statements 
കണ്ടെദ്ധീഷടന്റെ ഫലസ   True അടലങരില   False ആകയുനതവ്
അനയുസരരിച്ചവ്  പ്രവര്ത്തരിഡകണ്ടെ  ഡപ്രത്യാഗത്യാസ  ഭത്യാഗസ
ടതരടഞടെയുകത്യാന്  സത്യാഘരികയുനതത്യാണവ്   if...  else

ഡസറവ്ടമന്റെവ്. പദഘടെന തത്യാടഴ നലകരിയരിരരികയുനയു.
If (condition or expression) 
{
statement 1; 
}
else
{ 
statement 2;
}
The else-if ladder
ഒനരിലധരികസ  കണ്ടെദ്ധീഷനയുകള  ഒഡരസമയസ  വകകത്യാരവ്യസ  ടചെയയുടഡമത്യാള  ഉപഡയത്യാഗദ്ധീകത്യാവയുന  മത്യാര്ഗമത്യാണവ്  else-if

ladder. ഇതരിടന്റെ പദഘടെന നലകയുനയു.
If (test- expression ) 
{ 
Statement 1; 
} 

Condition

Statement1

False

True

Condition

Statement 1

FalseTrue

Statement 2
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else if (test-expression) 
{ 
Statement 2; 
} 
else if (test-expression) 
{ 
Statement 3; 
} 
else 
{ 
Statements; 
}

Switch statement 
ഒനരിലധരികസ സത്യാധവ്യതകടള വകകത്യാരവ്യസ ടചെയത്യാന് സഹത്യായരികയുനതത്യാണവ് switch. ഇതവ് ഒരയു  multi- path ഡസറവ്ടമന്റെവ്
ആണവ്. ഇസരിനയുള്ള പദഘടെന തത്യാടഴ നലകയുനയു.
switch (expression) 
{ 
case value1 :Statement 1;break; 
case value2 :Statement 2;break; 
case value3 :Statement 3;break; 
..
..
default : Statement n; 
} 
expression ടന്റെ  മപൂലവ്യത്തരിനനയുസരരിച്ചവ്  ഓഡരത്യാ  case ലയുമയുള്ള  ഡസറവ്ടമന്റെയുകള  പ്രവര്ത്തരികയുനയു.  ഒനയുസ
ഒത്തയുവരയുനരിടലങരില  default  പ്രവര്ത്തരികയുനയു.   multiple  if  else  if  നയു പകരസ ഉപഡയത്യാഗരികത്യാവയുന  switch ല
expression എനതവ് int അടലങരില char മത്യാതമത്യാണവ് അനയുവദരികടപട്ടരിട്ടയുള്ളതവ്.
Loops or Iterations
ലപൂപവ് അടലങരില iteration എനതവ് ഏടതങരിലയുസ condition  പ്രകത്യാരസ
ആവര്ത്തരിച്ചവ്  പ്രവര്ത്തരികയുന ഡസറവ്ടമന്റെയുകള ആണവ്.   Condition

False ആകയുഡമത്യാള ലപൂപവ് അവസത്യാനരിപരികയുനയു.
for statement 
++ C ല ഏറവയുസ കപൂടെയുതലത്യായരി ഉപഡയത്യാഗരികയുന  loop ഡസറവ്ടമന്റെത്യാണവ്

for. ഇതരിടന്റെ പദഘടെന തത്യാടഴ നലകരിയരിരരികയുനയു.
for(initialisation ;test expression ;updation) 
{ 
Body of loop; 
} 
While Statement 
Condition  പരരിഡശത്യാധരിച്ചവ്  True  ലഭരികയുകയത്യാടണങരില  ലപൂപരിഡലയവ്
പ്രഡവശരികയുകയയുസ  False  ആകയുഡമത്യാള  പയുറഡത്തയവ്  ഡപത്യാകയുകയയുസ
ടചെയയുനതത്യാണവ്  while ലപൂപരിടന്റെ ഘടെന.

While (expression) 
{ 
Body of loop; 
} 

do ... while loop 
ലപൂപരിഡലയവ് ആദവ്യസ തടന പ്രഡവശരികയുകയയുസ  Condition  പരരിഡശത്യാധരിച്ചവ്  True

ലഭരികയുകയത്യാടണങരില ലപൂപരിനയുള്ളരില നരിലനരിലകയുകയയുസ False ആകയുഡമത്യാള
പയുറഡത്തയവ് ഡപത്യാകയുകയയുസ ടചെയയുനതത്യാണവ്  do-while ലപൂപരിടന്റെ ഘടെന. 

do 
{ 
Statements ; 

ConditionIncrement

False

True

Body of Loop

Initial

Condition

False

True

Body of Loop

Condition

False

True

Body of Loop
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} 
While (expression); 

, -  while do while തമ്മരിലയുള്ള വവ്യതവ്യത്യാസസ
 while ലപൂപരില   condition  പരരിഡശത്യാധരിച്ചതരിനയുഡശഷസ  ലപൂപരില  പ്രഡവശരികയുഡമത്യാള  do-while  ലപൂപരില

പ്രഡവശരികയുകയയുസ ഒരയു തവണ പ്രവര്ത്തരികയുകയയുസ ടചെയയുകഴരിഞവ് മത്യാതമത്യാണവ് condition പരരിഡശത്യാധരികയുനതവ്. 
Conditional Operator (?:) 
മപൂനവ്  ഓപറത്യാന്റെയുകളയുള്ള  (ternary  operator)  ഏക  ഓപഡറററത്യാണവ്  Conditional  Operator  (?:).

ഇതയുപഡയത്യാഗരികയുനതരിനയുള്ള  ടപത്യാതയുവത്യായ  രപൂപസ   Condition?true-part:false-part;  if...  else  നയു  പകരസ
ഉപഡയത്യാഗരികത്യാന് സത്യാധരികയുനതത്യാണവ്  Conditional Operator.

Nested Loop 
ഒരയു ലപൂപരിനയുള്ളരില മടറത്യാരയു ലപൂപവ് വരയുനതരിടനയത്യാണവ്  nested loop എനവ് വരിളരികയുനതവ്. 

8. Computer Network 
   Computer Network – ഒനരിഡലടറ  കമവ്യപൂട്ടറയുകളയുസ  അനയുബന്ധഉപകരണങളയുസ  പരസ്പെരസ  ബന്ധരിപരിച്ചവ്

രപൂപടപടെയുത്തയുന ആശയവരിനരിമയമത്യാര്ഗസ 
  - computer networks ഉപഡയത്യാഗങള 

1.    Data communication – വളടര ടചെലവവ് കയുറഞ ആശയവരിനരിമയമത്യാര്ഗസ
2.  : Resource Sharing ഡപ്രത്യാഗത്യാസ, ഫയല, പ്രരിന്റെര്, തയുടെങരിയവ 
3. : Reliability ഒരയു ഫയല പല കമവ്യപൂട്ടറയുകളരില സപൂക്ഷരിച്ചത്യാല അവ നഷടപടെത്യാടത സസരക്ഷരികത്യാസ 
4. : Scalability പല കമവ്യപൂട്ടറയുകള ഒരയുമരികയുഡമത്യാള അവയയുടടെ പ്രവര്ത്തന സസഭരണഡശഷരി വര്ദരികയുനയു.
5.   :  ,   Price –Performance ratio hardware software എനരിവ  കപൂടെയുതല  വത്യാങയുനതരിനയുപകരസ

പങയുവയയുഡമത്യാള ടചെലവവ് കയുറയയുനയു. 
). : a Bandwidth ഒരയു ചെത്യാനലരിലകപൂടെരി നരിശരിതസമയത്തരിനയുള്ളരില കടെനയുഡപത്യാകയുന ഡഡേറത്യായയുടടെ അളവവ്.
). : b Noise ചെത്യാനലരില കയറരിവരയുന അനത്യാവശവ്യമത്യായ സരിഗ്നലയുകള. 
). : c Node കമവ്യപൂട്ടര് ടനറവ് വര്കരിടന്റെ ഭത്യാഗമത്യായ ഒരയു കമവ്യപൂട്ടര്.

   Data communication – രഡണ്ടെത്യാ അതരില കപൂടെയുതഡലത്യാ ഉപകരണങള തമ്മരിലയുള്ള ഡേരിജരിറല വരിവരവകമത്യാറസ.
       basic elements of a data communication system

•  : Message ടടെകവ്റവ്, ചെരിതസ തയു ടെങരി വരിനരിമയസ ടചെയയുന ഡഡേറത്യാ.
•  (   ) :  Sender transmitter or source ഡഡേറത്യാ അയയയുന സലസ. 
•  : Receiver ഡഡേറത്യാ സസദ്ധീകരരികടപടെയുന സലസ.
•  : Medium ഡഡേറത്യാ സഞരരികയുന മത്യാര്ഗസ.
•  : ,  Protocol sender receiver തമ്മരില ആശയവകമത്യാറസ നടെഡകണ്ടെ നരിയമസ. 
    two types of communication media
1.  : Guided Media ഏടതങരിലയുസ വരിധത്തരിലയുള്ള ഡകബരിള വഴരി ഡഡേറത്യാ സഞരരികയുനയു.

1.   : Twisted Pair cables
1.   ( ): Unshielded twisted pair UTP
2.   ( ):  Shielded Twisted pair STP

2.  : Coaxial cables കപൂടെയുതല അളവരില   Electrical signal ഡഡേറത്യാ സഞരരികയുന ഡകബരിള.
3.   :  Optical Fibre പ്രകത്യാശത്തരിടന്റെ രപൂപത്തരില ഡഡേറത്യാ  സഞരരികയുന ഗത്യാസവ്  വഫബര് നരിര്മ്മരിത

ഡകബരിള. കപൂടെയുതല ഡഡേറത്യാ കപൂടെയുതല ദപൂരത്തരില വളടര ഡവഗസ സഞരരികയുനയു, ടചെലവവ് കപൂടെയുതലത്യാണവ്,
സത്യാപരികത്യാന് ബയുദരിമയുട്ടത്യാണവ്.

2.  : Unguided media ഡകബരിള സഹത്യായമരിലത്യാടത വത്യായയുവരിലകപൂടെരിയയുള്ള ഡഡേറത്യാ പ്രസരണസ. 
1.  : Radio Waves

1. : Bluetooth
2. - : Wi Fi
3. - :  Wi Max
4.  : Satellite Link

2. : . Microwaves
1. .  . Eg Mobile communication

3.  : Infrared Waves
1. .    Eg remote control device

    data communication devices – കമവ്യപൂട്ടര് അധരിഷരിത ആശയവരിനരിമയത്തരിനത്യായരി  ഉപഡയത്യാഗരികയുന വരിവരിധ
ഉപകരണങള. 



10

).   ( ):  a Network Interface Card NIC
). :  b Hub
). : c Switch
). :  d Repeater
). :  e Bridge
). : f Router
). : g Gateway

  :  -  Data Terminal Equipments കമവ്യപൂട്ടറരിഡലയയുസ  പയുറഡത്തയയുസ  സഞരരികയുന  ഡഡേറത്യാടയ  നരിയന്ത്രരികയുന
ഉപകരണങള 
). :  a Modem
). / : b Multiplexer Demultiplexer

  Topology – ഒരയു ടനറവ് വര്കവ് രപൂപടപടെയുത്തത്യാന് കമവ്യപൂട്ടറയുകള കണക്ഷന് നലകയുന രപൂപസ 
).  : a Bus Topology

ഗയുണങള
• സത്യാപരികത്യാന് എളയുപസ 
• ടചെലവവ് കയുറവവ് 
• ഡനത്യാഡേരിനവ് പ്രശ്നമയുടണ്ടെങരിലയുസ ടനറവ് വര്കരിനവ് കയുഴപമരില 

ഡദത്യാഷങള 
• പ്രശ്നങള കണ്ടെയുപരിടെരികത്യാന് ബയുദരിമയുട്ടത്യാണവ്
• ഡകബരിള തകരത്യാറവ് ടനറസര്കരിടന ബത്യാധരികയുസ

).   :  b Ring Topology കമവ്യപൂട്ടറയുകടള  വസ്കൃത്തത്യാകസ്കൃതരിയരില  പരസ്പെരസ
ബന്ധരിപരിച്ചരിരരികയുനയു.

).   :  c Star Topology നടെയുവരിലയുള്ള  കമവ്യപൂട്ടറരിഡലയവ്  മറയു  കമവ്യപൂട്ടറരിലനരിനയുസ
കണക്ഷന്  ടകത്യാടെയുത്തരിരരികയുനയു.  എലത്യാ  ഡഡേറത്യായയുസ  ഈ  കമവ്യപൂട്ടര്  വഴരി
കടെനയുഡപത്യാകയുനയു.
ഗയുണങള

• സത്യാപരികത്യാന് എളയുപസ  
• വരികസരിപരികത്യാന് എളയുപസ
• പ്രശ്നങള കണ്ടെയുപരിടെരികത്യാന് എളയുപസ  

ഡദത്യാഷങള
• കപൂടെയുതല ഡകബരിള ആവശവ്യമയുണ്ടെവ് 
• നടെയുവരിടല  ഡനത്യാഡേവ്  പ്രവര്ത്തരിച്ചരിടലങരില  ടനറവ് വര്കവ്

പ്രവര്ത്തരികരില.
).  : d Mesh Topology
Ty     pes of computer networks

1.   ( ):  Personal Area Network PAN വളടര കയുറഞ ദപൂരത്തരില രഡണ്ടെത്യാ മപൂഡനത്യാ കമവ്യപൂട്ടറയുകള തമ്മരില
ബന്ധരിപരിച്ചരിരരികയുനയു.

2.   ( ): Local Area Network LAN പരമത്യാവധരി ഒരയു കവ്യത്യാമസരില വവ്യത്യാപരിച്ചരിരരികയുനയു.
3.   ( ): Metropolitan Area Network MAN ഒരയു പട്ടണസ മയുഴയുവനത്യായരി വവ്യത്യാപരിച്ചരിരരികയുനയു. 
4.   ( ): Wide area Network WAN വളടര ദപൂരസ വവ്യത്യാപരിച്ചരിരരികയുനയു.

L    ogical classifcation of networks
•   : Peer to Peer എലത്യാ കമവ്യപൂട്ടറയുകളകയുസ ഒഡര പ്രത്യാധത്യാനവ്യസ
•  : client Server ഒരയു വലരിയ കമവ്യപൂട്ടര് ടസര്വറത്യായയുസ ടചെറരിയ കമവ്യപൂട്ടറയുകള കയന്റെത്യായയുസ പ്രവര്ത്തരികയുനയു.

T   ypes of servers
).  : a File Server
).  : b Print Server
).  : c Web server
).   : d Data Base Server
Protocol

/ :   /   ITCP IP Transfer Control Protocol Internet Protocol
:     HTTP Hyper Text Transfer Protocol

:    FTP File transfer Protocol
 -      DNS Domain Name Server – ടവബവ്  ബ്രസൗസറരിടന്റെ അഡ്രസവ് ബത്യാറരിലനരിനയുസ  ശരരിയത്യായ   IP address

ലഭരികപൂന സര്വദ്ധീസവ്.

Ring 
Topology

c

c
c

Star Topology
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  -     MAC address Media access control Address ഇലഡസക്ടത്യാണരികവ് ഉപകരണത്തരിനവ് നരിര്മ്മത്യാതത്യാവവ് നലകയുന 12
അക  . hexadecimal number ഇതവ് ഉപകരണടത്ത തരിരരിച്ചറരിയത്യാന് ഉപഡയത്യാഗരികയുനയു.

 IP address
കമവ്യപൂട്ടര് ടനറവ് വര്കരിലയുള്ള കസപവ്യപൂട്ടറരിടന തരിരരിച്ചറരിയത്യാനയുള്ള അഡ്രസവ്.

. 192.165.1.1 Eg
4:  32  IPV A bit address
6:  128  IPV A bit address

ഇന്റെര്ടനറരിലയുള്ള കമവ്യപൂട്ടറരിടന  ,   MAC address IP address എനരിവ മയുഡഖന തരിരരിച്ചറദ്ധീയത്യാസ
 -     ( ) - , ,  ISDN Integrated service digital network ISDN voice video text എനരിവ കമവ്യപൂട്ടറയുകള തമ്മരില

ഒഡരസമയസ കടെത്തരിവരിടെയുന ടടെകവ്ഡനത്യാളജരി.
 -     URL Uniform Resource Locator – ടവബവ്വസറരിനയു നലകയുന അഡ്രസവ്. 
:// / . . /  .  http www dhsekerala gov in model question html
 URL ടന്റെ 3  parts

).  ( ) - :// a Network protocol scheme http
).  : (  / ) - . . ’b Domain Name Host name address dhsekerala gov in
). c            ‘  . ’File name – It is the fle to be opened like model question html

9. INTERNET 
I   nternet – കയുടറഡയടറ കമവ്യപൂട്ടറയുകള തമ്മരില രപൂപടപടെയുന ടനറവ് വര്കവ്. 

  Intranet – ഇന്റെര്ടനറ ഡപത്യാടല പ്രവര്ത്തരികയുന സസകത്യാരവ്യ ടനറവ് വര്കവ്
  Extranet – പയുറഡമയയുള്ള കമവ്യപൂട്ടറയുകളയുമത്യായരി ആശയവരിനരിമയസ സത്യാധവ്യമത്യാകയുന  intranet

കമവ്യപൂട്ടര് ഇന്റെര്ടനറയുമത്യായരി ബന്ധടപടെയുത്തത്യാന് ആവശവ്യമത്യായ കത്യാരവ്യങള
).      . a A computer with Network Interface card
).  b Modem
).   c Telephone Connection അടലങരില    cable connection
).   ( ) d Internet Service Provider ISP നലകയുന ഇന്റെര്ടനറവ് അകസൗണ്ടെവ്.
).    e Software like web browser

പല തരത്തരിലയുള്ള ഇന്റെര്ടനറവ് കണക്ഷനയുകള
).   : a Dial Up connection
).   : b Wired Broadband connection

1).    ( ): Integrated Service Digital Network ISDN
2).  : Cable Internet
3).   ( ): Digital Subscriber Line DSL
4).  : Leased Line
5).    ( ): Fibre To The Home FTTH

).   : c Wireless Broadband connectivity
1).  : 2 , 3 ,  4 . Mobile Broadband G G and G
2). - :      Wi MAX Worldwide interoperability for Microwave Access
3).  :    ( ) Satellite Broadband Very Small Aperture Terminal VSAT

ഇന്റെര്ടനറവ് ടഷയര് ടചെയയുനവരിധങള
).  : a Using LAN
).  -  : b Using Wi Fi network
).  -  : c Using Li Fi network

 Internet നലകയുന ഡസവനങള
).   ( ): a World wide Web WWW
).  : b Search engines
). - : c e mail
).  : d Social Media

).  : i Internet forums
).  : (  ) ii Social Blogs Blog Web Log . .eg Hsslive in
). : iii Microblogs . .eg Twitter com
). : iV Wikies . .eg Wikipedia com
).  : v Social Network . .eg Facebook com
).  : . .  vi Content communities eg Youtube com

 Advantages  of email



12

1. ഡവഗത
2. ഉപഡയത്യാഗരികത്യാന് എളയുപസ
3. പലതരസ ഫയലയുകള അയകത്യാസ
4. കടെലത്യാസവ് ഉപഡയത്യാഗസ കയുറയത്യാസ
5. ഡവഗസ മറയുപടെരി അയകത്യാസ
6. ടചെലവവ് കയുറവവ്
7. എവരിടടെനരിനയുസ എഡപത്യാഴയുസ ഉപഡയത്യാഗരികത്യാസ 

 Disadvantages  of email
1. വവറസവ് സത്യാധവ്യത
2. അനത്യാവശവ്യമത്യായ സഡന്ദേശങള

S    -ections of an e mail
). : i To ടമയരില ലഭരിഡകണ്ടെ വരിലത്യാസസ
). (  ): ii Cc Carbon Copy ടമയരില പകര്പവ് ലഭരിഡകണ്ടെ വരിലത്യാസസ
). (   ): iii Bcc Blind Carbon Copy ടമയരില പകര്പവ് ലഭരിഡകണ്ടെ രഹസവ്യ വരിലത്യാസസ
). : iv Subject
). : v Content
). :      vi Attachment text or multimedia content

 Advantages   of Social Media: 
1. ആളയുകടള കപൂട്ടരിഡച്ചര്കയുനയു
2. പരരിപത്യാടെരികള കമദ്ധീകരരികത്യാസ
3. ബരിസരിനസവ് വവ്യത്യാപനസ
4. സത്യാമപൂഹരികമത്യായരി ഇടെടപടെത്യാസ 

 Disadvantages   of Social Media
1. സസകത്യാരവ്യതയരിഡലയയുള്ള കടെനയുകയറസ
2. സസകത്യാരവ്യവരിവരങളയുടടെ ദയുരയുപഡയത്യാഗസ
3. ആസകരി
4. അപവത്യാദപ്രചെരണത്തരിനയുള്ള സത്യാധവ്യത

വസബര് സയുരക്ഷയയുടടെ ആവശവ്യകത  കമവ്യപൂട്ടര്– ,  ഇന്റെര്ടനറവ്  ഇവടയ ബത്യാധരികയുന പ്രശ്നങള ഒഴരിവത്യാകത്യാനയുസ
പരരിഹരരികത്യാനയുസ വസബര് സയുരക്ഷ ആവശവ്യമത്യാണവ്. തത്യാടഴപറയയുന പ്രശ്നങളത്യാണവ് സത്യാധത്യാരണയത്യായരി ഉണ്ടെത്യാകയുനതവ്.
).  : a Computer virus
). : b Worms
).  : c Trojan Horse
).  : d Spams
). : e Hacking
). : f Phishing
).    ( ) : g Denial of service DOS attack
). -    : h Man in – Middle attack

വസബര് ഭദ്ധീഷണരികടള തടെയത്യാനയുള്ള മത്യാര്ഗങള 
). :  a Firewall
).  : b Antivirus Scanners
). :c Cookies

10. IT APPLICATIONS 
-   e Governance – സര്കത്യാര്  ഡസവനങള   ICT യയുടടെ  സഹത്യായഡത്തത്യാടടെ  സയുതത്യാരവ്യവയുസ  സസൗകരവ്യപ്രദവയുസ

കത്യാരവ്യക്ഷമവയുമത്യായരി ജനങളരിഡലയവ് എത്തരികയുനയു. 
1.    ( 2 ): Government to Government G G
2.    ( 2 ): Government to Citizen G C
3.   ( 2 ): Government to Business G B
4.   ( 2 ): Government to Employee G E

  -  Infrastructure of e Governance  in Kerala. 
•   ( ):  State Data Centre SDC
•     ( ) :  Kerala State Wide Area Network KSWAN
•   ( ):  Common Service Centre CSC സര്കത്യാര് ഡസവനസ ജനങളകവ് എത്തരികയുന സലസ.  ,pay bills

  ,   , -  .. .  generating certifcates submitting online applications e ticket etc eg Akshaya
-e Governance

ഗയുണങള
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1. സര്കത്യാര് ഡസവനങളയുടടെ സസയപ്രവര്ത്തനസ. 
2. ജനത്യാധരിപതവ്യശത്യാകദ്ധീകരണസ 
3. സയുതത്യാരവ്യത 
4. സര്കത്യാര് വരിഭത്യാഗങളയുടടെ ഉത്തരവത്യാദരിത്തത്തരില വര്ദന 
5. സര്കത്യാര് ഓഫദ്ധീസയുകളരിഡലയയുള്ള അനത്യാവശവ്യസന്ദേര്ശനസ ഒഴരിവത്യാകയുനയു 

 ടവലയുവരിളരികള 
• -  e Literacy യയുടടെ ആവശവ്യകത 
• വസബര് ആകമണസത്യാധവ്യത 
• സര്കത്യാരരിനയുഡമലയുള്ള അധരികസത്യാമത്തരികബത്യാധവ്യത 
• സസകത്യാരവ്യവരിവരങള പങയുവയത്യാനയുള്ള ടപത്യാതയുജനങളയുടടെ വരിമയുഖത. 

-e Business -   ICT സഹത്യായഡത്തത്യാടടെ  ബരിസരിനസവ്  വരിവരങള  വകകത്യാരവ്യസ  ടചെയയുനതരിനയുസ  ബന്ധങള
നരിലനരിര്ത്തയുനതരിനയുസ ബരിസരിനസവ് നടെത്തയുനതരിനയുമയുള്ള സത്യാഡങതരികത.

: Advantages
1. ഭപൂമരിശത്യാസസപരമത്യായ അതരിരയുകടള ഡഭദരികയുനയു.
2. ടചെലവവ് കയുറയയുനയു.
3. എഡപത്യാഴയുസ തയുറനയുകരിടെകയുനയു.
4. വളടരയധരികസ ഉതവ്പനങള ടതരടഞടെയുകത്യാന് സത്യാധരികയുനയു.

: Disadvantages
• ടപത്യാതയുജനങളയുടടെ അജ്ഞത.
• ടകഡേരിറവ് കത്യാര്ഡേവ് ഡപത്യാലയുള്ള സത്യാധവ്യതകള വരിദപൂരഗത്യാമങളരില ലഭവ്യമല.
• തട്ടരിപരിനയുള്ള സത്യാധവ്യത 
• സത്യാധനങള ഡനരരിട്ടവ് കണ്ടെവ് ടതരടഞടെയുകത്യാനയുള്ള അവസരമരില.

   ( )  electronic payment system EPS – വവ്യത്യാപത്യാരസ നടെകയുഡമത്യാള ഓണ് വലന് വഴരി പണമടെയത്യാനയുള്ള വഴരി.
- e Banking  – ഇന്റെര്ടനറവ് വഴരി ബത്യാങവ് ഡസവനങള ടചെയത്യാന് സത്യാധരികയുനയു. 
-  e Learning  ,  – ICT ഇലഡസക്ടത്യാണരികവ്  മത്യാധവ്യമസ  വഴരിയയുള്ള പഠനപ്രകരിയ.  ഗത്യാഫരികവ്,  അനരിഡമഷന്,  വരിദവ്യത്യാഭവ്യത്യാസ

ചെത്യാനല എനരിവ ഇതരിനവ് വഴരിടയത്യാരയുകയുനയു.
: Advantages

• വരിദപൂരസലങളരിലയുള്ളവര്കയുഡപത്യാലയുസ വളടരയധരികസ ഡകത്യാഴവ്സയുകള പഠരികത്യാന് സത്യാധരികയുനയു.
• കയുറഞ ടചെലവവ്.
• സമയസ, സലസ എനദ്ധീ പ്രതരിബന്ധങളരില.

: Disadvantages
• അധവ്യത്യാപകരയുസ വരിദവ്യത്യാര്ത്ഥരികളയുസ തമ്മരില ഡനരരിട്ടവ് സസഡവദരികയുനരില.
• ശരരിയത്യായ പഠനപ്രകരിയ സത്യാധരികത്യാടത വരയുസ.
• പരരിശദ്ധീലനസ, ഡപ്രത്യാത്സത്യാഹനസ എനരിവ സത്യാധവ്യമല.
• ആവശവ്യമയുള്ള ഉപകരണങളയുസ സത്യാഡങതരികവരിദവ്യയയുടടെയയുസ കയുറവവ്.
    ICT in Health care
)a  : Medical equipments
)b   ( ): Electronic Medical Record EMR
)c :  Telemedicine വരിദപൂരസലത്തരിരയുനയുടകത്യാണ്ടെവ്  ഡരത്യാഗനരിര്ണ്ണയസ  നടെത്തത്യാനയുസ  ചെരികരിത്സ  നലത്യാനയുമയുള്ള

അവസരസ
)d   :  Research and development

   ( )  Business Process Outsourcing BPO – ബരിസരിനസവ്  ആവശവ്യങളകത്യായരി  പയുറത്തയുനരിനയുസ  ഡസവനങളയുസ
പ്രവര്ത്തനങലയുസ സസദ്ധീകരരികയുനയു. 

   ( )   Knowledge Process Outsourcing KPO – അറരിവവ്  സസബന്ധമത്യായ കത്യാരവ്യങള പയുറഡത്തയവ് നലരി  അതരില
നരിനയുസ കപൂടെയുതല കത്യാരവ്യക്ഷമത ഡനടെയുനയു.

  (    ,  ,   ..) -  call centre also called service centre sales centre contact centre etc ടടെലരിഡഫത്യാണ് മയുഡഖന
ഒരയുസത്യാപനത്തരിടല ഡസവനങള ലഭവ്യമത്യാകത്യാന് ഒരയുകരിയരിട്ടയുള്ള സസൗകരവ്യസ.

 -   Teleconferencing ICT സഹത്യായഡത്തത്യാടടെ  രഡണ്ടെത്യാ  അതരില  കപൂടെയുതഡലത്യാ  ആളകത്യാര്  തമ്മരില  നടെത്തയുന
സസഭത്യാഷണസ.

   Video conferencing – വദ്ധീഡേരിഡയത്യാ  കവ്യത്യാമറ,  വമഡകത്യാഡഫത്യാണ്  എനരിവയയുടടെ  സഹത്യായത്തത്യാല  നടെത്തയുന
.teleconferencing
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തയയ്യാറയ്യാകരിയതന്

തതതോമസസ് വര്ഗഗീസസ്
HSST Computer Science
ഗവണ്മമനസ് തബതോയയിസസ് ഹയര് മസക്കനറയി സ്കൂള് പുതുപ്പളയി


