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  Web Hosting

        The process of storing web pages on a server
   .   is called web hosting This allows individuals

     and organizations to make their website
     .  accessible via the World Wide Web They own

   .   and manage web servers Servers ofer
 ,  uninterrupted connectivity software packages

  .. for databases etc

വവെബബ്  സര്വെററുകളളില്  വവെബബ്  പപേജറുകള
സസൂകളികറുന്നതളിവനെയയാണബ്  വവെബബ്  പഹയാസളിങബ്  എന്നബ്
വെളിളളികറുന്നതബ്. പലയാകവത്തെവെളിവടെനെളിന്നറുന്നും വവെബബ് പപേജറുകള
ലഭളികറുവെയാന്  ഇതബ്  സഹയായളികറുന്നറു.
തടെസന്നുംകസൂടെയാവതയറുള്ള പപേജറുകളറുവടെ ലഭഭ്യത, പഡേറയാപബസബ്
സസൗകരഭ്യന്നും എന്നളിവെ സര്വെററുകള ഉറപറുവെരറുത്തെറുന്നറു. 

    Types of web hosting

       The type of web hosting is decided by
     , amount of space needed for hosting number

   ,   of visitors to website database and
   .  programming language support etc Web

    hosting is of three types

ആവെശഭ്യമറുള്ള  സ്ഥലന്നും,  സന്ദര്ശകരറുവടെ  എണന്നും,
പഡേറയാപബസബ്, പപയാഗയാമളിങബ് ഭയാഷ എന്നളിവെയയാണബ് വവെബബ്
പഹയാസളിങബ്  വതരവഞ്ഞെടെറുകറുന്നതളിനെറുള്ള  മയാനെദണന്നും.
ഇതബ് മസൂന്നബ് വെളിധത്തെളില് കയാണയാന്നും

)  a Shared hosting:-    Many websites reside on
      .one web server connected to the Internet
  ( ,  ). They share resources RAMCPU etc

•      Not suitable for websites with high
,    . bandwidth large storage space etc

•       .Suitable for small sites with less trafc
•      Shared servers are cheaper and easy

 .      to use Updates and security issues are
    . handled by the hosting company

•   -   The main dis advantage of shared
        hosting is that other sites will slow down if

        any one of the site has heavy trafc as
     . bandwidth is shared by many sites

ഒന്നളിലധളികന്നും  വവെബബ്സസററുകള  ഒരറു  സര്വെര്
പേങറുവെയറുന്നതയാണബ്   .  ,  Shared hosting RAM CPU
എന്നളിവെ പേങറുവെയവപടെറുന്നറു.
• കസൂടെറുതല് സ്ഥലന്നും  ആവെശഭ്യമറുള്ളതറുന്നും  ഉപേപയയാഗന്നും

കസൂടെറുതലറുള്ളതറുമയായ സസററുകളകളിതബ് പയയാജളിച്ചതല
• കറുറഞ്ഞെസ്ഥലസസൗകരഭ്യങ്ങള ഉപേപയഗളികറുന്നറു.
• വചെലവെബ്  കറുറവെറുന്നും  എളറുപന്നും

ഉപേപയയാഗളികയാവെറുന്നതറുമയാണബ്.  സറുരകയാകയാരഭ്യങ്ങള
പഹയാസളിന്നുംങബ് കമ്പനെളി വചെയറുന്നും.

• ഉപേപയയാഗന്നും  കസൂടെറുതലറുള്ള സസററുകള ഒപമറുള്ള
സസററുകളറുവടെ  കയാരഭ്യകമതയറുന്നും  പവെഗതയറുന്നും
കറുറയറുന്നും.

)  b Dedicated hosting:-     Web site uses an
    .   entire server and its resources The web
      . server is not shared with other servers

•       It is mostly used by websites that
     . receive a large volume of trafc

•     The advantage of dedicated web
       hosting is that servers are hosted in data
    ,center which has internet connection

   . uninterrupted power supply etc

സര്വെററുന്നും  അനെറുബന്ധഭയാഗങ്ങളറുന്നും  പേസൂര്ണമയായളി  ഒരറു
വവെബബ്സസറളിനെറുപവെണളി മയാറളിവെച്ചളിരളികറുന്നറു.
• കസൂടെറുതല്  ഉപേപയയാഗന്നും  ആവെശഭ്യമറുള്ള

സസററുകളകബ് പയയാജളിച്ചതബ്.
• ഇന്റര്വനെറബ്  സവെദഭ്യറുതളി  സസൗകരഭ്യന്നും

തടെസമളിലയാവത  ലഭഭ്യമയാകളിയളിടറുള്ള  പഡേറയാ  വസന്റര്
വെഴളി ഇത്തെരന്നും സസററുകള പഹയാസബ് വചെയറുന്നറു.

)   c Virtual Private Server:-    VPS is a physical
      server that is virtually partitioned into several
.   servers Each VPS

•       works like a dedicated server and has
   ,  . its own operating system software etc

•     .  works as an independent server The
       user of VPS can install and confgure any
  . type of software

•     suitable for websites that requires
    . more features at less expense

ഒരറു സര്വെറളിവനെ സസ്വതന്ത്രമയായ വചെറളിയ സര്വെററുകളയായളി
പവെര്ത്തെളികയാന് അനെറുവെദളികറുന്നതയാണബ് .VPS
• സസ്വനന്നും   ,  operating system software

എന്നളിവെയളില് പവെര്ത്തെളികയാന് സയാധളികറുന്നറു.
• സസ്വതന്ത്രസര്വെറയായളി  പവെര്ത്തെളികയാന്

കഴളിയറുന്നറു.  ഏതറുതരന്നും  പസയാഫബ്റബ് വവെയററുന്നും
ഉപേപയയാഗളികയാന് കഴളിയറുന്നറു.

• കറുറഞ്ഞെ  വചെലവെളില്  കസൂടെറുതല്  വെളിപശഷവപട
സസററുകളകബ് പയയാജളിച്ചതയാണബ്.

   Buying Hosting Space

        The process of storing web pages on a server
   .    is called web hosting Factors to be

      considered for hosting space are amount of
 ,   ,  space needed support technology web
,   . server database facility etc

വവെബബ്  പപേജറുകള  വസര്വെറളില്  സസൂകളികറുന്നതളിവനെ
വവെബബ്  പഹയാസളിങബ്  എന്നബ്  വെളിളളികറുന്നറു.  ആവെശഭ്യമറുള്ള
സ്ഥലന്നും,  സയാപങതളികസഹയായന്നും,  വവെബബ്  വസര്വെര്,
പഡേറയാപബസബ് എന്നളിവെ പഹയാസളിങ്ങളിനെബ് പേരളിഗണളികണന്നും.



   Domain name registration

        Domain names are used to identify a web site
  .     on the internet The domain name chosen

  .       must be unique It can be done using the
 . .    website wwwwhois net which checks domain

   (   name with ICANN Internet Corporation for
   )  .Assigned Names and Numbers database

       When a user inputs the domain name the
       .web page will be displayed using DNS server
      The domain name is connected with IP

      address of the web server using address
. record

വവെബബ് സസറളിവനെ തളിരളിച്ചറളിയയാനെയാണബ്  Domain name
ഉപേപയയാഗളികറുന്നതബ്.  നെയാന്നും വതരവഞ്ഞെടെറുകറുന്ന Domain

 name മററുള്ളവെയളില്നെളിന്നറുന്നും  വെഭ്യതഭ്യസ്തമയായളിരളികണന്നും.
ഇതബ്  . .wwwwhois net വല   (ICANN Internet

    Corporation for Assigned Names and
)  Numbers പഡേറയാപബസബ്  പേരളിപശയാധളിച്ചളിടയാണബ്

നെല്കറുന്നതബ്.  സവെബബ്സസറബ്  വെളിലയാസന്നും  നെല്കറുപമ്പയാള
  DNS server വെഴളി  ലഭളികറുന്ന വവെബബ്സര്വെറളിവന്റ  IP

 address ഉപേപയയാഗളിച്ചബ് വവെബബ്സസറബ് കയാണയാന്നും.

   FTP client software

        An FTP client software is used to transfer fles
       .   of a web site to a web server FTP client

      establishes a connection with a remote server
  .       to transfer fles It needs a user name and

.       password Some of the popular FTP clients are
 ,  ,   .. . File Zilla Cute FTP Smart FTP etc

വവെബബ്സസറളിനെയാവെശഭ്യമയായ  ഫയലറുകള  വവെബബ്
സര്വെറളിപലയബ്  കയററുവെയാന്     FTP client software
ഉപേപയയാഗളികറുന്നറു.  ഇതബ്  ഉപേപയയാഗളികറുവെയാന്  user

,   name password എന്നളിവെ  ആവെശഭ്യമറുണബ്.   File
,  ,   Zilla Cute FTP Smart FTP എന്നളിവെ    FTP client

softwareനെബ് ഉദയാഹരണങ്ങളയാണബ്.

  Free hosting

      Free hosting provides web hosting free of
.     charge They often displays advertisements in

    .   websites to meet the expenses They often
   .   allows only limited support The free hosting
      plans do not provide the separate domain
. ,      name Instead they only ofer the sub domain
    . upon their own domain name

സസൗജനെഭ്യപഹയാസളിങബ്  പേണന്നും  ഈടെയാകയാവത
വവെബബ്സസററുകള തറുടെങ്ങയാനെവെസരന്നും നെല്കറുന്നറു.  sub

 domain ആയ  പപേരറുകളയാണബ്  നെമറുകബ്  ലഭളികറുന്നതബ്.
പേരസഭ്യങ്ങളയാണളിത്തെരന്നും  സസററുകളറുവടെ  പധയാനെ
വെരറുമയാനെമയാര്ഗന്നും. കറുറഞ്ഞെ ഉപേപഭയാകക്തൃപസവെനെന്നും മയാത്രപമ
ഇവെര് നെല്കറുയറുള്ളറു.
ഉദയാ: . , .wordpress com blogspot com

  Content Management System 

      A content management system is a web
   ,  ,application which allows creating publishing

    .   editing and modifying web sites It provides
    .  templates for designing web sites CMSs are

   ,   .  often used in blogs shopping sites The
   ( )   content management system CMS has two

   elements Content management application
( )     ( ).CMA and Content display application CDA

       The main advantage of CMS is non technical
       .people can manage the contents of web sites

       Also people who has no knowledge of web
     .programming can create dynamic web sites

     Joomla and Wordpress are examples of
  . content management systems

    Advantages of Content Management Systems
1. -      Non technical people can easily create and

  . manage web sites
2.        . It is easy to maintain CMS based sites
3.    . Design changes are simple

വവെബബ്പപേജറുകള  നെളിര്മളികയാനെറുന്നും  മയാറന്നും  വെരറുത്തെയാനെറുന്നും
പസളിദദ്ധീകരളികയാനെറുമറുള്ള  ഓണ്സലന് പസയാഫബ്റബ് വവെയര്
ആണബ്    .content management system
വവെബബ്പപേജറുകളകറുള്ള  templateകള  ഇതളില്
ലഭഭ്യമയാണബ്.  പബയാഗറുകളറുവടെ  നെളിര്മയാണത്തെളിനെബ്  ഇതബ്
ഉപേപയയാഗളികറുന്നറു.   CMS നെബ്  രണബ്  ഘടെകങ്ങളറുണബ്.

   ( ),Content management application CMA
   ( ).  Content display application CDA സയാപങതളിക

ജയാനെന്നും  ഇലയാത്തെവെര്കറുന്നും  വവെബബ്പപേജറുകവള
തയയാറയാകയാനെറുന്നും  സകകയാരഭ്യന്നും  ഇതബ്  സഹയായളികറുന്നറു.

,   Joomla Wordpress എന്നളിവെ  content
 .management systems വന്റ ഉദയാഹരണങ്ങളയാണബ്.

   Content Management Systems ഗറുണങ്ങള
1.  സയാപങതളികജയാനെന്നും ഇലയാത്തെവെര്കറുന്നും വവെബബ്സസറബ്
നെളിര്മളികയാന്നും
2.   CMSഅധളിഷളിതസസററുകള സകകയാരഭ്യന്നും  വചെയയാന്
എളറുപമയാണബ്
3. രസൂപേപരഖ ലളളിതമയാണബ്.

   Responsive web design

       Responsive web design is an approach to web
      design aimed at providing an optimal viewing

  .    and interactive experience It makes your web
      ( ,page look good on all devices desktops
  ).tablets and phones

   Responsive web design എന്നതബ്  ഏതബ്
ഉപേകരണത്തെളില്  എടെറുത്തെയാലറുന്നും  ( ,  ,desktops tablets

)  phones വവെബബ്സസറബ്  അതറുമയായളി  പയയാജളിച്ചബ്
നെളില്കറുന്നതരത്തെളില് കയാണയാന് സയാധളികറുന്നതയാണബ്.
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