
WEB HOSTING
നമ്മുടടെ ടവെബബ് സസൈററ്റിടന്റെ ഫയലുകള്   ടവെബബ് ടസൈര്വെററ്റില് സൂകറ്റിക്കുന്നതറ്റിനബ് കമമ്പ്യൂട്ടററ്റിടന്റെ ടമെമ്മററ്റി 

സസ്പേസൈബ് വെവാങ്ങുകസയവാ വെവാടെകയബ് എ ടുക്കുകസയവാ ടചെയ്യണണ.  ടമെമ്മരറ്റി സസ്പേസൈറ്റില് ഫയലുകള് സുകറ്റിച്ചു ടവെയ്ക്കുന്നതറ്റിടന 
WEB HOSTING എന്നു പറയുന്നു. ഈ സസൈവെനങ്ങള് ലഭഭ്യമെവാക്കുന്ന കമനറ്റികടളെ web host എന്നു പറയുന്നു. 

Publishing a website requires the following steps
1. Choose the type of web hosting we needed
2. Buying the host space
3. Domain name Registration
4. Uploading the files through FTP Client software

1. Types of Web Hosting
ഫയല് സശേഖരറ്റിച്ചുടവെയ്ക്കുന്നതറ്റിനവാവെശേഭ്യമെവായ സസവാസറജബ് സസ്പേസൈബ് , നമ്മുടടെ ടവെബബ് സസൈറബ് സൈന്ദര്ശേറ്റിക്കുടമെന്നബ് 

നമ്മള് പ്രതതീകറ്റിക്കുന്ന സൈന്ദര്ശേകരുടടെ എണണ എന്നതീ ആവെശേഭ്യങ്ങള്ക്കനുസൈരറ്റിചബ്   WEB HOSTING സസൈവെനങ്ങള് 

ടതര ടഞ്ഞെടുക്കവാണ.  1.  Shared Hosting
2. Dedicated Hosting
3. Virtual Private Server
Shared Hosting   -  CPU , Disc Space, ടമെമ്മററ്റി, അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങള് എന്നറ്റിവെ പങ്കുടവെയ്ക്കുന്നു.  ടചെററ്റിയ 
ടവെബബ് സസൈറണ ,  വെളെടര കുറച്ചു സൈന്ദര്ശേകരുമുള്ള സസൈറകള്ക്കബ്  Shared Hosting അനുസയവാജഭ്യമെവാണബ്. 

Dedicated Hosting    - ഒരു ടവെബബ് ടസൈര്വെറണ അതറ്റിടന്റെ കൂടടെ ബന്ധറ്റിപറ്റിചറ്റിട്ടുള്ള അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളണ  ഒരു 
ടവെബബ്സസൈററ്റിനുസവെണറ്റി മെവാതണ ഉപസയവാഗറ്റിക്കുന്നു. കൂടുതല് സസവാസറജബ് സസ്പേസൈബ് ,   band width , എന്നറ്റിവെ 
ആവെശേഭ്യമുള്ളതണ  കൂചുതല് സൈന്ദര്ശേകര്  ഉള്ളതമെവായ ടവെബബ്സസൈറകള്ക്കബ്  Dedicated Hosting അനുസയവാജഭ്യമെവാണബ്. 

Virtual Private Server (VPS)    - Shared സഹവാസറ്റിങ്ങറ്റിസനക്കവാള് കൂടുതല് സൈസൗകരഭ്യങ്ങളണ dedicated 
സഹവാസറ്റിങ്ങറ്റിസനക്കവാള് കുറവെബ്  സൈസൗകരഭ്യങ്ങളണ ആവെശേഭ്യമുള്ള ഇടെത്തരക്കവാര്ക്കബ് സവെണറ്റിയുള്ളതവാണബ്. (Each VPS  has 
its own operating system, RAM, and other softwares  installed. )
2. Buying Hosting Space

നമ്മുടടെ സസൈററ്റിടന്റെ ഫയലുകള് ഏടതങറ്റിലുണ ഒരു ടവെബബ് ടസൈര്വെററ്റില് സസവാര് ടചെയ്യണടമെങറ്റില്  തവാടഴെയുള്ള 

ഘടെകങ്ങള് പരറ്റിഗണറ്റിക്കണണ.
1. നമ്മുടടെ സസൈററ്റിടന്റെ ഫയലുകള് സൂകറ്റിച്ചു ടവെയ്ക്കുവെവാന് ടവെബബ് ടസൈര്വെററ്റിടന്റെ ടമെമ്മററ്റിയറ്റില്  ആവെശേഭ്യമുള്ളത സ്ഥലണ 
വെവാങ്ങണണ

2. നമ്മുടടെ ടവെബബ് സപജറ്റില് സപ്രവാഗവാമെറ്റിടന്റെ ഭവാഗങ്ങള് ഉടണങറ്റില് അവെ ഉള്ടക്കവാള്ളവാന് ആവെശേഭ്യമുള്ള 
സൈവാസങതറ്റികവെറ്റിദഭ്യകളള്ള ടവെബബ് ടസൈര്വെര് ടമെമ്മററ്റി സവെണണ വെവാങ്ങുവെവാന്

3. വെറ്റിസന്റെവാസൈബ് സഹവാസറ്റിങ്ങബ് അടല്ലെങറ്റില് ലറ്റിനകബ് സഹവാസറ്റിങ്ങബ് എന്നറ്റിവെയറ്റില് ഏടതങറ്റിലുണ ടതര  ടഞ്ഞെടുക്കവാണ.

3. Domain Name Registration 
ഇന്റെര്ടനററ്റില് സസൈറബ് തറ്റിരറ്റിചററ്റിയുന്നതറ്റിനബ്  Domain Name Registration ആണബ് ഉപസയവാഗറ്റിക്കുന്നതബ്. 

സസൈററ്റിനബ് ഉചെറ്റിതമെവായ ഒരു സപരബ് ടകവാടുത്തബ് ഇന്റെര്ടനററ്റില് രജറ്റിസര് ടചെയ്യണണ. www.wbois.net  എന്ന ടവെബബ് 
സസൈറബ് ഉപസയവാഗറ്റിചബ്  നമ്മള് സസൈററ്റിനബ്  ടകവാടുക്കവാനുസദ്ദേശേറ്റിക്കുന്ന സപരബ് മുമബ് സവെടറ ആരുണ രജറ്റിസര് 

ടചെയ്യവാത്തതവാടണന്നബ് ഉറപ്പു വെരുത്തണണ. അതറ്റിനുസശേഷണ സപരബ്, അഡ്രസൈബ്, സഫവാണ് നമര് , ഇ ടമെയറ്റില് വെറ്റിലവാസൈണ 

എന്നറ്റിവെ നല്കറ്റി ഓണ്സലനവായറ്റി വെവാര്ഷറ്റിക ഫതീസൈടെചബ് രജറ്റിസര് ടചെയ്യവാണ.  ടവെബബ് ടസൈര്വെററ്റിടന്റെ I P Address        
( നമര് ടകവാണ്ടുള്ള അഡ്രസൈബ് ) ഉണ  Domain Name (അകരങ്ങള് ടകവാണ്ടുള്ള അഡ്രസൈബ് ) ഉണ സൂകറ്റിച്ചു 

ടവെയ്ക്കുന്നതറ്റിനബ്  "A record” (Address record) എന്നു പറയുന്നു. 

http://www.wbois.net/


4. FTP (File Transfer Protocol) client software
ഒരു വെഭ്യകറ്റിയുടടെ കമമ്പ്യൂട്ടററ്റിടന ടവെബബ് ടസൈരബ്ഡവെറമെവായറ്റി ബന്ധടപടുത്തറ്റി  ടവെബബ് സപജബ് ലഭഭ്യമെവാക്കുന്നതറ്റിനബ്  

FTP client software ഉപസയവാഗറ്റിക്കുന്നു.  ഒരവാളടടെ ടവെബബ് സസൈററ്റിടന്റെ ഫയലുകള് സൂകറ്റിച്ചു ടവെചറ്റിട്ടുള്ള ടവെബബ് 

ടസൈര്വെററ്റിടല ടമെമ്മററ്റി അനുവെവാദമെറ്റില്ലെവാടത ദുരുപസയവാഗണ ടചെയ്യുന്നത തടെയവാന് user name ഉണ  password ഉണ 

ഉപസയവാഗറ്റിചബ് സൈണരകറ്റിക്കവാന് SFTP (Secure File Transfer Protocol) ഉപസയവാഗറ്റിക്കുന്നു.  FTP client 
software ഉപസയവാഗറ്റിചബ്  നമ്മുടടെ ടവെബബ് സസൈററ്റിടന്റെ പുതറ്റിയ ഫയലുകള്  നമ്മുടടെ  കമമ്പ്യൂട്ടററ്റില് നറ്റിന്നുണ ടവെബബ് 

ടസൈര്വെററ്റിസലക്കബ്  'drag and drop' method ഉപസയവാഗറ്റിച്ചു മെവാറവാവുന്നതവാണബ്.  FireZilla, Cute FTP, Smart FTP 
എന്നറ്റിവെയവാണബ് പ്രസൈറ്റിദ്ധമെവായ  FTP client software കള്

Free Hosting
വെഭ്യകറ്റികള്സക്കവാ സ്ഥവാപനങ്ങള്സക്കവാ സപസൈ മുടെക്കവാടത ലഭഭ്യമെവാക്കന്ന സസൈവെനമെവാണറ്റിതബ്. പരസൈഭ്യത്തറ്റില് 

നറ്റിന്നുണ ലഭറ്റിക്കുന്ന വെരുമെവാനണ ടകവാണവാണബ് ഇത്തരണ സസൈവെനങ്ങള് ടകവാടുക്കുന്നതബ്. ചെറ്റില കമനറ്റികള് പരറ്റിമെറ്റിതമെവായ 

ടമെമ്മററ്റി കപവാസൈറ്റിററ്റിയവാണബ്  ടകവാടുക്കുന്നതബ്. ഓഡറ്റിസയവാ , വെതീഡറ്റിസയവാ ഫയലുകള് അനുവെദറ്റിക്കറ്റില്ലെ. 
രണ്ടു തരത്തറ്റിലുള്ള Free Hosting സൈര്വെതീസുകള് ഉണബ്. 

1. Directory Service :-  കമനറ്റി അഡ്രസൈബ്  / നമ്മുടടെ അഡ്രസൈബ്    Eg.  Www.google.com / My school
2. Sub Domain :- നമ്മുസടെവാ അഡ്രസൈബ് . കമനറ്റി അഡ്രസൈബ്  Eg. My school.www.google.com

Content Management System (CMS)
പുതറ്റിയ ടവെബബ് സസൈറബ് നറ്റിര്മ്മറ്റിക്കവാനണ,  ഫയലറ്റില് മെവാറണ വെരുത്തവാനണ,  ആവെശേഭ്യമെറ്റില്ലെവാത്തവെ നതീക്കണ 

ടചെയ്യവാനുണ , ടവെബബ് സസൈറബ് ഇന്റെര്ടനററ്റില് പ്രസൈറ്റിദ്ധടപടുത്തവാനുണ സൈഹവായറ്റിക്കുന്ന സപ്രവാഗവാമുകളെവാണബ്  CMS.  
ഇന്റെര്ടനററ്റില് നറ്റിന്നുണ  free ആയറ്റി CMS  download ടചെയ്യവാണ.  ഇതറ്റിടല template ഉപസയവാഗറ്റിചബ് 

മെസനവാഹരങ്ങളെവായ ടവെബബ് സസൈറബ് നറ്റിര്മ്മറ്റിക്കവാണ.  Eg.  Word press,  Joomla,  Drupal 

Responsive Web Design
Mobile Phone, Tablet, Laptop, Desktop  എന്നതീ ഉപകരണങ്ങളടടെ സതീനറ്റിടന്റെ വെലുപത്തറ്റിനനുസൈരറ്റിചബ് 

ടവെബബ് സപജബ്  display ടചെയ്യുന്ന തരത്തറ്റിലുള്ള സൈണവെറ്റിധവാനടത്ത  Responsive Web Design എന്നു പറയുന്നു.   ഈ
സൈണവെറ്റിധവാനണ introduce ടചെയ്തതബ്  Ethan Marcotte ആണബ്. ഇത നടെപറ്റിലവാക്കുവെവാന്  Flexible Grid Layout കള്

ഉപസയവാഗറ്റിക്കുന്നു.
Flexible Grid Layout – ടവെബബ് സസൈറകള് കവാണവാന് ഉപസയവാഗറ്റിക്കുന്ന ഉപകരണത്തറ്റിടന്റെ വെലുപത്തറ്റിനനുസൈരറ്റിചബ് 

സൈസ്വയണ ടവെബബ് സപജറ്റിടന്റെ വെലുപണ ക്രമെതീകരറ്റിക്കവാന് സൈഹവായറ്റിക്കുന്നു. 
Flexible Image and Video - ടവെബബ് സസൈറകള് കവാണവാന് ഉപസയവാഗറ്റിക്കുന്ന ഉപകരണത്തറ്റിടന്റെ 

വെലുപത്തറ്റിനനുസൈരറ്റിചബ് സൈസ്വയണ പടെത്തറ്റിടന്റെയുണ വെതീഡറ്റിസയവായുടടെയുണ വെലുപണ ക്രമെതീകരറ്റിക്കവാന് സൈഹവായറ്റിക്കുന്നു.
Media Queries - ഉപസയവാഗറ്റിക്കുന്ന ഉപകരണത്തറ്റിടന്റെ വെലുപത്തറ്റിനനുസൈരറ്റിചബ്  വെഭ്യതഭ്യസ്ത ടവെബബ് സസൈറകള് 

ടതരടഞ്ഞെടുക്കവാനുള്ള  option ലഭഭ്യമെവാക്കുന്നു. 

http://www.google.com/
http://Www.google.com/

