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1. 1.      കമ്പ്യൂട്ടിങ് വിഞ്ജാനശാഖ കമ്പ്യൂട്ടിങ് വിഞ്ജാനശാഖ    
  കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളുടെ� പരിണാമം

ക്ര
മ 

നം.

കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് 
യന്ത്രങ്ങൾ

കാല
ഘട്ട
ംം

നിർമ്മിച്ചത് / 
രൂപസെ+ടുത്തിയത് വിവരണം

1 അബാക്ക് 3000 
BC

സെമസെ+ട്ടട്ടാമിയ
ൻ്

അടിസ്ഥാന ഗണിത ക്രിയകൾ സെ9യ്യാനുള്ള ആദ്യസെത്ത 
ഉപകരണം

2 ഡിഫറൻ് 
എൻജിൻ

1822 9ാൾ് ബാട്ടബജ് ഗണിതക്രിയകൾ സെ9യ്യാനും  ഫലം പ്രദർശി+ിക്കുവാനും 
കഴിഞ്ഞിരുന്നു 

3 അനലിറ്റിക്ക
ൽ എൻജിൻ

1833 9ാൾ് ബാട്ടബജ് ഗണിതക്രിയകൾ സെ9യ്യുവാനും ംഖ്യകളും പ്രവർത്തന 
ഫലങ്ങളും സൂക്ഷിക്കുവാനും ൗകര്യമുണ്ടായിരുന്നു

Q1.കമ്പ്യൂട്ടറിൻസെറ പിതാവ് എന്നറിയസെ+ടുന്നതാര് ?            9ാൾ് ബാട്ടബജ് 
Q2.ട്ടലാകസെത്ത ആദ്യസെത്ത ട്ടപ്രാഗ്രാമർ ആയി അറിയസെ+ടുന്നത് ആര്?    അഗസ്റ്റ അഡ കിംഗ്

കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ	  തലമുറകൾ

ട്ടവാൺ ന്യൂമാൻ രൂപഘടന 
ട്ടവാൺ ന്യൂമാൻ രൂപഘടന എന്നട്ടപരിൽ ട്ടസ്റ്റാർഡ് ട്ടപ്രാഗ്രാം 
കൺസെപ്റ്റ്  ഉപട്ടയാഗിച്്ച  കമ്പ്യൂട്ടറിൻസെറ 
രൂപഘടന ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ചത് ട്ടജാൺ 
ട്ടവാൺ ന്യൂമാൻ ആണ്. അരിസെ\റ്റിക് ട്ടലാജിക് 
യൂണിറ്റും (ALU) കൺട്ടdാൾ യൂണിറ്റും (CU) അടങ്ങിയ 
ഒരു സെൻdൽ സെപ്രാിങ്  യൂണിറ്റ് (CPU), ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ്,
ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ്, ഡാറ്റയും നിർട്ടദശവും 
ട്ടശഖരിക്കുന്നതിനുള്ള ട്ടസ്റ്റാട്ടറജ് യൂണിറ്റ് എന്നിവ 
ഉൾസെ+ട്ടതാണ് ഈ മാതൃക.
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2.   ഡാ  റ്റയുസെട പ്രതിനിധാനവും ബൂളിയൻ ബീജഗണിതവുംറ്റയുസെട പ്രതിനിധാനവും ബൂളിയൻ ബീജഗണിതവും  
ംഖ്യാമ്പ്രദായം: 9ിട്ടട്ടയാസെട ംഖ്യകസെള പ്രതിനിധാനം സെ9യ്യുന്ന രീതി. 
ആധാരം   (  മൂല ംഖ്യ   )  : ഒരു ംഖ്യാ മ്പ്രദായത്തിൽ ഉപട്ടയാഗിക്കുന്ന 9ിഹ്നങ്ങളുസെട എണ്ണം 

ബിറ്റ് : ഒരു ബൈബനറി ംഖ്യയിസെല ഓട്ടരാ അക്കസെത്തയും ബിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. 
പൂർണ്ണരൂപം ബൈബനറി ഡിജിറ്റ്.

ംഖ്യകളുസെട പരിവർത്തനങ്ങൾ
1.   സെഡിമലിൽ നിന്നും ബൈബനറിയിട്ടലക്്ക  
      തുടർച്ചയായി 2 സെകാണ്്ട ഹരിച്്ച ശിഷ്ടങ്ങൾ 
ഒരുമിച്്ച എഴുതുക

(12)10 =  (1100)2

2.   സെഡിമലിൽ നിന്നും ഒക്ടലിട്ടലക്ക്  
 തുടർച്ചയായി 8 സെകാണ്്ട ഹരിച്്ച ശിഷ്ടങ്ങൾ 
ഒരുമിച്്ച എഴുതുക.

(125)10 =  ( 175 )8

3.   സെഡിമലിൽ നിന്നും  
സെഹക്സാസെഡിമലിട്ടലക്്ക
 തുടർച്ചയായി 16 സെകാണ്്ട ഹരിച്്ച 
ശിഷ്ടങ്ങൾ ഒരുമിച്്ച എഴുതുക.
   (380)10 =  ( 17C )16
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4.   ബൈബനറിയിൽ നിന്നും സെഡിമലിട്ടലക്്ക  
  ബൈബനറി ംഖ്യയിസെല ഓട്ടരാ അക്കത്തിട്ടന്റയും സ്ഥാനവില സെകാണ്്ട ക്രമമായി 
ഗുണിച്്ച തുക കാണുക.
  (1010)2 =  1*23 +0*22 + 1*21 + 0*20

               = 8+0+2+0
               = (10)10
5.   ഒക്ടലിൽ നിന്നും സെഡിമലിട്ടലക്ക്  
ഒക്ടൽ  ംഖ്യയിസെല ഓട്ടരാ അക്കത്തിട്ടന്റയും സ്ഥാനവില സെകാണ്്ട ക്രമമായി 
ഗുണിച്്ച തുക കാണുക
   (157)8 =  1*82 + 5*81 + 7*80

               = 64+40+7
               = (111)10
6.   സെഹക്സാസെഡിമലിൽ   നിന്നും   സെഡിമലിട്ടലക്്ക  
സെഹക്സാസെഡിമൽ  ംഖ്യയിസെല ഓട്ടരാ അക്കത്തിട്ടന്റയും സ്ഥാനവില സെകാണ്്ട ക്രമമായി 
ഗുണിച്്ച തുക കാണുക
=  11(2D5)16 =  2* 162 + 13* 161 + 5* 160

                          = 512+208+5
                          =  (725)10

Shortcut conversion methods
7.  ഒക്ടലിൽ നിന്നും ബൈബനറിയിട്ടലക്ക്  
ഓട്ടരാ ഒക്ടൽ  അക്കവും 3 ബിറ്റ് ബൈബനറി ംഖ്യയായി പരിവർത്തനം സെ9യ്യുക

        (437)8 =  ( 100 011 111 )2

8      ബൈബനറിയിൽ നിന്നും   ഒക്ടലിട്ടലക്്ക  
ബൈബനറി ംഖ്യ  വലത്തുനിന്ന്  ഇടട്ടത്തക്്ക   3  ബൈബനറി  ബിറ്റുകളുസെട  കൂട്ടങ്ങൾ  ആക്കി 
അതിൻസെറ തുല്യമായ ഒക് ടൽ അക്കം എഴുതുക
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(1100111)2 =  ( 147 )8

9.   സെഹക്സാസെഡിമലിൽ നിന്നും ബൈബനറിയിട്ടലക്്ക  
ഓട്ടരാ സെഹക്സാസെഡിമൽ  അക്കവും 4 ബിറ്റ് ബൈബനറി ംഖ്യയായി പരിവർത്തനം സെ9യ്യുക

Hexad
ecimal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Binary 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 101
0

101
1 1100 1101 1110 1111

           (2F15)16 =  (10 1111 0001 0101)2

10.   ബൈബനറിയിൽ നിന്നും സെഹക്സാസെഡിമലിട്ടലക്്ക  
ബൈബനറി ംഖ്യ  വലത്തുനിന്ന്  ഇടട്ടത്തക്്ക   4  ബൈബനറി  ബിറ്റുകളുസെട  കൂട്ടങ്ങൾ  ആക്കി 
അതിൻസെറ തുല്യമായ സെഹക്സാസെഡിമൽ അക്കം എഴുതുക

                (101100111010)2 =  ( B3A)16

11.   ഒക്ടലിൽ നിന്നും സെഹക്സാസെഡിമലിട്ടലക്ക്  :  
ഒക്ടലിസെന ബൈബനറി യിട്ടലക്കും തുടർന്ന് ബൈബനറി യിൽ നിന്ന് സെഹക്സാസെഡിമലിട്ടലക്കും 
മാറ്റുക
12.   സെഹക്സാസെഡിമലിൽ   നിന്നും   ഒക്ടലിട്ടലക്്ക  
സെഹക്സാസെഡിമലിസെന ബൈബനറിയിട്ടലക്കും തുടർന്ന്   ബൈബനറി  യിൽ നിന്ന്  ഒക്ടലിട്ടലക്കും 
മാറ്റുക

പൂർണ്ണംഖ്യകളുസെട പ്രതിനിധാനം  (Representation of Integer numbers)  
a) Sign and magnitude representation              
b) 1’s complement representation
c) 2’s complement representation
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Sign and magnitude
In this method, the left most bit is used for sign (+ve or -ve)
If the left most bit is 0 Number is +ve
If the left most bit is 1 Number is -ve
E.g. To represent -32 in sign magnitude form.
  The binary equivalent of 32 --- > 100000
  Binary equivalent in 8 bit form ---> 00100000
  Since the number is -ve left most bit set to 1 ---> 10100000
1’s Complement         
In this method numbers are represented as
Positive numbers – 8 bit binary form
Negative numbers -1’s complement of  8 bit binary
                        (1’s complement can be obtained by interchanging the 1’s and 0’s).
E.g. To represent -15 in 1’s complement form
    The binary equivalent of 15 ---> 1111
    Binary equivalent in 8 bit form ---> 00001111
    1’s complement ---> 11110000
2’s Complement
In this method numbers are represented as
Positive numbers – 8 bit binary form
Negative numbers -2’s complement of  8 bit binary
                            (2’s complement can be obtained by adding 1 to 1’s complement)
E.g. To represent -25 in 2’s complement form

The binary equivalent of 25 ---> 11001
Binary equivalent in 8 bit form ---> 00011001
2’s complement ---> 11100110 +1=11100111

   അക്ഷരങ്ങളുസെട പ്രതിനിധാനം  (Representation of characters)  
ASCII: അട്ടമരിക്കൻ സ്റ്റാൻട്ടഡർഡ് ട്ടകാഡ് ട്ടഫാർ ഇൻഫർട്ടമഷൻ ഇന്റർട്ട9ഞ്ച്
         7 അസെ¯ങ്കിൽ 8 ബിറ്റുകൾ ഉപട്ടയാഗിച്്ച ഓട്ടരാ അക്ഷരട്ടത്തയും പ്രതിനിധാനം സെ9യ്യുന്നു
Unicode: ട്ടലാകത്തിസെല എ¯ാ ഭാഷകളിസെലയും അക്ഷരങ്ങസെള പ്രതിനിധാനം സെ9യ്യാൻ 
ാധിക്കുന്നു.യൂണിട്ടകാഡിൽ 16 ബിറ്റുകൾ ആണ് ഉപട്ടയാഗിക്കുന്നത് .

               Boolean algebra 
1 ട്ടനയും 0 ട്ടനയും സൂ9ി+ിക്കുന്ന true, false വിലകൾ ഉപട്ടയാഗിക്കുന്നു

ബൂളിയൻ ഓ+ട്ടറട്ടറ്റഴ്സ്
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OR– Logical Addition
 AND – Logical Multiplication

NOT– Logical Negation
ട്ടലാജിക്കൽ ട്ടഗറ്റ്  :-  3 ട്ടലാജിക്കൽ ട്ടഗറ്റുകൾ OR, AND and NOT.
OR gate: Logical addition നു ട്ടവണ്ടി + symbol ഉപട്ടയാഗിക്കുന്നു .
Truth table for OR operation 

A B A + B
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

AND gate:  Logical multiplication നു ട്ടവണ്ടി . symbol ഉപട്ടയാഗിക്കുന്നു .
     Truth table for AND operation 

A B A . B
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

NOT gate (inverter)
Logical negation നു ട്ടവണ്ടി   A’   എന്ന                       A A’
symbol ഉപട്ടയാഗിക്കുന്നു .                     
Truth table for NOT

A A’
0 1
1 0

Circuit designing for Boolean expressions
Construct a logical circuit for 
Boolean expression A’+B
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3.  കമ്പ്യൂട്ടർ ിസ്റ്റത്തിസെന്റ ഘടകങ്ങൾ  
ട്ടപ്രാസ്സർ   (  സെൻdൽ സെപ്രാിങ് യൂണിറ്റ്  - CPU)  
➢ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ നടത്തുന്നതും യുക്തിപരമായ തീരുമാനങ്ങസെളടുക്കുന്നതും 
മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏട്ടകാപി+ിക്കുന്നതും CPU  ആണ്
➢ ഉദാ:- Intel core i3, core i5, core i7, AMD Quadcore.
➢ ALU,  CU, രജിസ്റ്റർ എന്നീ മൂന്നു ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്്ട CPU ന്.
രജിസ്റ്റർ   :   CPU നുള്ളിസെല താൽക്കാലിക ംഭരണ സ്ഥലം.  പ്രധാന രജിസ്റ്ററുകൾ ഇവയാണ്:
1. അക്യുമുട്ടലറ്റർ
2. സെമമ്മറി അഡ്രസ്സ് രജിസ്റ്റർ 
3. സെമമ്മറി ബഫർ രജിസ്റ്റർ
4. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ
5. ട്ടപ്രാഗ്രാം കൗണ്ടർ
ട്ടപാർട്്ട   :   പുറട്ടമയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഘടി+ിക്കാൻ ഉപട്ടയാഗിക്കുന്നു .
ഇവയാണ് വ്യത്യസ്തയിനം ട്ടപാർട്ടുകൾ:  Serial port, Parallel port, USB port, LAN port, 
PS/2 port, Audio port, VGA Port and HDMI port.
സെമമ്മറി  :   ഡാറ്റയും നിർട്ടÁശങ്ങളും ംഭരിക്കാൻ ഉപട്ടയാഗിക്കുന്നു.
സെമമ്മറിസെയ അളക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ  :  
Binary Digit = 1 Bit 1 KB = 1024 Bytes 1 TB (Tera Byte) = 1024 GB

1 Nibble = 4 Bits 1 MB (Mega Byte) = 1024 KB
1 PB (Peta Byte) = 1024 TB

1 Byte = 8 Bits 1 GB (Giga Byte) = 1024 MB
RAM, ROM, ക്യാഷ് സെമമ്മറി ഇവയാണ് ബൈപ്രമറി സെമമ്മറിയിൽ ഉൾസെ+ട്ടിരിക്കുന്നത്.

RAM ROM
റാൻഡം ആക്സ് സെമമ്മറി റീഡ് ഒൺലി സെമമ്മറി
ഡാറ്റയുസെട ംഭരണവും വീസെണ്ടടുക്കലും അനുവദിക്കുന്നു ട്ടഡറ്റ തിരിസെച്ചടുക്കാൻ മാത്രട്ടമ ാധിക്കൂ
അസ്ഥിര സെമമ്മറി സ്ഥിര സെമമ്മറി
ഇ  -  ട്ടവസ്റ്റ്   :     ഉപട്ടയാഗശൂന്യമായ ഇലട്ടÆാണിക് ഉപകരണങ്ങൾ.
ഇ  -   ട്ടവസ്റ്റ് നിർമാർജ്ജന മാർഗ്ഗങ്ങൾ  
പുനരുപട്ടയാഗം : സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഉപട്ടയാഗം.
കത്തിച്ചു കളയൽ : ഇൻിനട്ടററ്ററിൽ ഉയർന്ന ഊഷ്മാവിൽ കത്തിച്ചുകളയുന്നു.
പുനരുല്പാദനം :പഴയ  ഉൽ+ന്നങ്ങളിൽ നിന്നും പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു.
മണ്ണിട്്ട മൂടൽ:
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ിസ്റ്റം ട്ടാഫ്റ്റ് സെവയർ   :   കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി രൂപകല്പന 
സെ9യ്തിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ട്ടപ്രാഗ്രാമുകൾ. 
ഘടകങ്ങൾ: ഓ+ട്ടററ്റിങ് ിസ്റ്റം , ലാംട്ടഗÏജ് ട്ടപ്രാറുകൾ, യൂട്ടിലിറ്റി ട്ടാഫ്്റ്റ സെവയർ
ഓ+ട്ടററ്റിങ് ിസ്റ്റം  :   ഉപട്ടയാക്താവിട്ടനയും കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ് സെവയറിസെനയും ബന്ധി+ിക്കാൻ 
ആയുള്ള ഒരുകൂട്ടം ട്ടപ്രാഗ്രാമുകൾ. ഉദാ: Windows, Linux, Unix, DOS.
OS   സെന്റ പ്രധാന ധർമ്മങ്ങൾ  
ട്ടപ്രാ് ബൈകകാര്യം സെ9യ്യുക, സെമമ്മറി ബൈകകാര്യം സെ9യ്യുക, ഫയൽ ബൈകകാര്യം സെ9യ്യുക , 
ഡിബൈവ് ബൈകകാര്യം സെ9യ്യുക
ഭാഷ ട്ടപ്രാറുകൾ   (Language Processors) :   ബൈഹ ലവൽ ലാംട്ടഗÏജ് ജിട്ടലാ 
അംബ്ലി ലാംട്ടഗÏജിട്ടലാ എഴുതിയ ട്ടപ്രാഗ്രാമുകസെള സെമഷീൻ ലാംട്ടഗÏജ് ആക്കി മാറ്റാൻ 
ഉപട്ടയാഗിക്കുന്ന ട്ടപ്രാഗ്രാമുകളാണ് ഭാഷാ ട്ടപ്രാറുകൾ.
കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മൂന്നുതരത്തിലുള്ള ഭാഷകൾ ഉപട്ടയാഗിക്കുന്നു 
സെമഷീൻ ലാംട്ടഗÏജ് :യന്ത്രാധിഷ്ഠിത ഭാഷ 
അംബ്ലി ലാംട്ടഗÏജ് :മധ്യവൃത്തിയായ ട്ടപ്രാഗ്രാമിംഗ് ഭാഷ
ബൈഹ സെലവൽ ലാംട്ടഗÏജ്: ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷസെയ ട്ടപാസെലയുള്ളത്. ഉദാ: C++, JAVA
രണ്ടു തരം ഭാഷാ ട്ടപ്രാറുകൾ : ഇന്റർസെപ്രറ്റർ, കംബൈപലർ
ഇന്റർസെപ്രറ്റർ : ബൈഹ ലവൽ ലാംട്ടഗÏജിൽ എഴുതിയ ട്ടപ്രാഗ്രാമുകസെള വരിവരിയായി സെമഷീൻ 
ലാംട്ടഗÏജിട്ടലക്്ക മാറ്റുന്നു.
കംബൈപലർ: ബൈഹ ലവൽ ലാംട്ടഗÏജിൽ എഴുതിയ ട്ടപ്രാഗ്രാമുകസെള ഒറ്റത്തവണയായി സെമഷീൻ 
ലാംട്ടഗÏജിട്ടലക്്ക മാറ്റുന്നു.
Ïതന്ത്ര ഓ+ൺ ട്ടാഴ്സ് ട്ടാഫ്റ്റ് സെവയർ  (Free and Open source software)   
ഉപട്ടയാഗിക്കുന്നതിനും പകർ+് എടുക്കുന്നതിനും വിതരണം സെ9യ്യുന്നതിനും മാറ്റങ്ങൾ 
വരുത്തുന്നതിനും ഉപട്ടയാക്താവിന് Ïാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന ട്ടാഫ്്റ്റ സെവയർ.
FSF (Free Software Foundation)   നിർവ9ിക്കുന്ന Ïാതന്ത്ര്യങ്ങൾ  
Freedom 0 :ഏതാവശ്യത്തിനും ഇഷ്ടപ്രകാരം ഉപട്ടയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള Ïാതന്ത്ര്യം.
Freedom 1 : ട്ടാഫ്്റ്റ സെവയർ  പ്രവർത്തനം  വിശകലനം സെ9യ്യുന്നതിനുള്ള Ïാതന്ത്ര്യം.
Freedom 2 : ട്ടപ്രാഗ്രാമിസെന്റ പകർപ്പുകൾ പുനർവിതരണം സെ9യ്യുന്നതിനുള്ള Ïാതന്ത്ര്യം.
Freedom 3 : ട്ടപ്രാഗ്രാമിസെന നവീകരിക്കാനുള്ള Ïാതന്ത്ര്യം.
ഉദാ  :  
a. GNU/Linux:ഓ+ട്ടററ്റിങ് ിസ്റ്റം
b. GIMP:9ിത്രങ്ങസെള 9ിട്ടസെ+ടുത്താൻ ഉപട്ടയാഗിക്കുന്നു
c. Mozilla Firefox: സെവബ് ബ്രൗർ
d. OpenOffice.org: ഒരു മ്പൂർണ്ണ ഓഫീ് പാട്ടക്കജ്.
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4.  ട്ടപ്രാഗ്രാമിങ്ങിസെന്റ തതÏങ്ങളും പ്രശ് ന  പരിഹാരവും  
ട്ടപ്രാഗ്രാമിസെല വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ
1. പ്രശ്നം തിരിച്ചറിയൽ 
2. അൽട്ടഗാരിതങ്ങളും ട്ടßാ9ാർട്ടുകളും തയ്യാറാക്കൽ
3. ട്ടപ്രാഗ്രാം ട്ടകാഡ് സെ9യ്യൽ  
4. പരിഭാഷ
5. ഡീബഗ്ഗിങ്
6. പ്രവർത്തനവും പരീക്ഷണവും
7. വിവരണം തയ്യാറാക്കുക
അൽട്ടഗാരിതം  :  പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള ഘട്ടം ഘട്ടമായ  നടപടിക്രമം
ട്ടßാ9ാർട്്ട     :  അൽട്ടഗാരിത ത്തിസെന്റ 9ിത്ര രൂപത്തിൽ ഉള്ള ആവിഷ്കാരം

ഡീബഗ്ഗിങ്  :  ട്ടപ്രാഗ്രാമിങ്ങിലുള്ള സെതറ്റുകൾ കസെണ്ടത്തുകയും അവ തിരുത്തുകയും 
സെ9യ്യുന്ന ഘട്ടം

ട്ടപ്രാഗ്രാമിങ്ങിസെല  വിവിധതരം സെതറ്റുകൾ
ിന്റാക്സ് എറർ :  ട്ടപ്രാഗ്രാമിംഗ് ഭാഷയുസെട നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തത് കാരണം
ട്ടലാജിക്കൽ എറർ  :ട്ടപ്രാഗ്രാമിംഗ് യുക്തിയുസെട ആസൂത്രണത്തിൽ ഉള്ള അപാകത  
കാരണം
റൺ ബൈടം എറർ : അനുട്ടയാജ്യമ¯ാത്ത ട്ടഡറ്റ കാരണം

Nisha A S, HSST Computer Science, GHSS Pampady



11                                                      ഒന്നാംവർഷ ഹയർ സെക്കന്ററി - കമ്പ്യൂട്ടർ യൻ്

Sample algorithms and flowcharts
Q1. Algorithm to find the sum
and average of three numbers

Step 1. Start
Step 2. Input a b c
Step 3. s= a + b + c
Step 4. avg= s/3
Step 5. Print s, avg
Step 6. Stop

Q2.Algorithm to find the area 
and perimeter of a rectangle

Step 1. Start
Step 2. Input l, b
Step 3. p= 2 *(l + b)
Step 4. a= l * b
Step 5. Print p, a
Step 6. Stop

Q3.Algorithm to find the height of
 the taller one among two students.

**************
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5. C++    പ്ര�ാഗ്രാമ്മിങ്ങ്  -    ഒരുആമുഖം  
ട്ടടാക്കൺ 
ട്ടപ്രാഗ്രാം വികി+ിക്കുന്നതിനുള്ളഅടിസ്ഥാനഘടകങ്ങൾ.
ട്ടടാക്കണുകൾ 5 തരത്തിലുണ്ട്.
1.കീട്ടവർഡുകൾ           2.ഐഡൻറിഫയറുകൾ          3.ലിറ്ററലുകൾ
4.പങ്ചുട്ടവറ്ററുകൾ        5.ഓ+ട്ടററ്ററുകൾ
1.കീട്ടവർഡുകൾ     
     കംബയിലറിന് പ്രട്ടത്യക അർത്ഥം നൽകുന്ന വാക്കുകൾ.  ഉദാ: if, for,  int
2.ഐഡൻറിഫയറുകൾ 
     ഉപട്ടയാക്താവ് നിർവ9ിക്കുന്ന വാക്കുകൾ.     ഉദാ: sum, FOR 
ഐഡൻറിഫയർ നിർമ്മിക്കുട്ടമ്പാൾ പാലിട്ടക്കണ്ട നിബന്ധനകൾ
1.ഐഡന്റിഫയറിൽ അക്ഷരങ്ങൾ, അക്കങ്ങൾ, അണ്ടർ ട്ടåാർ ( _ ) ഇവ ഉൾസെ+ടുന്നു.
2. ഐഡന്റിഫയർ തുടങ്ങുന്നത് അക്ഷരത്തിട്ടലാ  അണ്ടർ ട്ടåാറിട്ടലാ ആയിരിക്കണം.
3. ബൈവറ്റ് ട്ടèട്ടാ പ്രട്ടത്യക 9ിഹ്നങ്ങട്ടളാ അനുവദനീയമ¯.
4. കീട്ടവർഡുകൾ ഐഡന്റിഫയറായി ഉപട്ടയാഗിക്കാൻ പാടി¯.
5.  ട്ടകയ്് സെൻിറ്റീവാണ്.
3.ലിറ്ററലുകൾ     
   ട്ടപ്രാഗ്രാം പ്രവർത്തിച്ച തീരും വസെര വില മാറ്റം വരാസെത തുടരുന്ന സ്ഥിരാംഗങ്ങൾ. 
ലിറ്ററലുകൾ 4 തരത്തിലുണ്ട്.

ഉദാ: 4, 
89.5, 
‘a’ , 
"apple"

4.പങ്ചുട്ടവറ്ററുകൾ
    കംബയിലറിന് നിർട്ടÁശം സെകാടുക്കുവാനുള്ള പ്രട്ടത്യക 9ിഹ്നങ്ങൾ.  ഉദാ: # ,    ;    ,   ( 
)
5.ഓ+ട്ടററ്ററുകൾ
  ഓ+റന്റുകളിൽ ഒരു പ്രട്ടത്യക പ്രവർത്തി സെ9യ്യാൻ ഉപട്ടയാഗിക്കുന്ന 9ിഹ്നമാണ് 
ഓ+ട്ടററ്റർ.
  ഉദാ : a + b
         a ഉം b ഉം  ഓ+റന്റുകളും   + ഓ+ട്ടററ്ററും ആണ്.
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6.   ഡാറ്റാ ഇനങ്ങളും ഓപ്പറേ�റ്ററുകളും
  അടിസ്ഥാന ഡാറ്റ ഇനങ്ങൾ  (Fundamental data types)     
  ഡാറ്റ ഇനം  മെ�മ്മ�ി സൈ��്

void  മെ�മ്മ�ി ആവശ്യ�ില്ല

char 1 സൈ�റ്റ്

int        4  സൈ�റ്റുകൾ

float 4 സൈ�റ്റുകൾ

double 8 സൈ�റ്റുകൾ

റേവരിയ�ിളുകൾ
➢    മെ�മ്മ�ി സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന റേ'രുകൾ
➢     ഒരു റേവരിയ�ിളിന് മൂന്ന് �വിറേശഷതകളുണ്ട്
➔   1.                          റേ'ര്
➔   2.   മെ�മ്മ�ി വിലാ�ം (L - value)   
➔   3.  ഉള്ളടക്കം (R – value)
         1001    1002    1003    1004

                    Num

ഓപ്പറേ�റ്ററുകൾ
       കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ചിഹ്നങ്ങളാണ് ഓപ്പറേ�റ്ററുകൾ.    
 ഉദാ: a+b                          a  യും b   യും ഓപ്പ�ന്റുകളും + ഓപ്പറേ�റ്ററു�ാണ്

       ഓപ്പ�ന്റുകളുമെട എണ്ണം അനു�രിച്ച് ഓപ്പറേ�റ്ററുകമെള മൂന്നായി തിരിക്കാം 
✔         യൂന�ി --  1          ഓപ്പ�ന്റ് ഉദാ: ++
✔    സൈ�ന�ി --  2    ഓപ്പ�ന്റുകൾ ഉദാ: +
✔      മെടർന�ി --  3   ഓപ്പ�ന്റുകൾ ഉദാ:    കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേ�റ്റർ (?:)

    പ്രവർത്തനരീതി അടിസ്ഥാന�ാക്കി ഓപ്പറേ�റ്റുകമെള ഇങ്ങമെന തരംതിരിക്കാം      
✔     അരിമെFറ്റിക് ഓപ്പറേ�റ്റർ (    +, - ,  * ,  / ,%   )  
                ഹരണത്തിനുറേശഷം ഉള്ള ശിഷ്ടം ലഭിക്കുന്നതിന് ഉ'റേയാഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേ�റ്റ�ാണ് %   

  റേ�ാഡുല�് ഓപ്പറേ�റ്റർ (  റേ�ാഡ് ഓപ്പറേ�റ്റർ)        എന്നു '�യുന്നു
✔   �ിറേലഷണൽ ഓപ്പറേ�റ്റർ (  <, >, <=, >=, ==, != ) 
✔     �ംഖ്യകമെള താരത�്യം മെചയ്യുന്നതിന് ഉ'റേയാഗിക്കുന്നു           
✔        റേലാജിക്കൽ ഓപ്പറേ�റ്റർ
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         റേലാജിക്കൽ AND( && ),  റേലാജിക്കൽ OR( || ),  റേലാജിക്കൽ NOT( ! ).
✔   അസൈ�ൻമെ�ൻ�് ഓപ്പറേ�റ്റർ (= )
✔   ഇൻക്രിമെ�ൻറ്റ് ഓപ്പറേ�റ്റർ (++)   ഡിക്രിമെ�ൻ�് ഓപ്പറേ�റ്റർ (--)
✔   കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേ�റ്റർ (?:)
ഇനം മാറ്റൽ      (Type Conversion)  

     ഒരു ഓപ്പ�ന്റിമെന്റ റേഡറ്റാ ഇനം �മെറ്റാന്നിറേലക്ക് �ാറ്റുന്നു.    ഇത് രണ്ടു രീതിയിൽ ഉണ്ട്.
•      ആന്തരിക ഇനം �ാറ്റൽ (Type promotion / implicit )        കംസൈ'ലർ

 ആന്തരിക�ായി മെചയ്യുന്നു. 
•    �ാഹ്യ ഇനം �ാറ്റൽ (Type casting /explicit)    റേപ്രാഗ്രാ�ർ തമെന്ന ഇനം �ാറ്റുന്നു

 പ്രസ്താവനകൾ  (Statements)  
        റേപ്രാഗ്രാ�ിംഗ് ഭാഷയിമെല ഏറ്റവും മെച�ിയ പ്രവർത്തന ഘടകം.   വിവിധതരം പ്രസ്താവനകൾ
ഇവയാണ്.
1. പ്രഖ്യാപന പ്രസ്താവന (Declaration statement)
          ിന്റാക്സ്   :   datatype variable;
          ഉദാ         :   int a;  floatb;
2. ഇൻപുട്ട് പ്രസ്താവന             ഉദാ  :   cin >>a;
3. ഔട്ട്പുട്ട് പ്രസ്താവന             ഉദാ   :  cout<< a;
 I /O   ഓ+ട്ടററ്ററുകളുസെട ംട്ടയാജനം   (  Cascading of I/O operators)  
ഒന്നിൽകൂടുതൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓ+ട്ടററ്ററുകൾ ഒറ്റ പ്രസ്താവനയിൽ ഉപട്ടയാഗിക്കുന്നു.       
 ഉദാ  :    cin>>a>>b;                        cout<<a<<b;
C++    ട്ടപ്രാഗ്രാമിസെന്റ ഘടന    (Structure of C++ program)  

#include<iostream>     →   പ്രീ റേപ്രാ��ർ നിർറേ`ശം

using namespace std;   →cin, cout    തുടങ്ങിയ ഐഡൻ�ിഫയറുകമെള റേപ്രാഗ്രാ�ിൽ
ലഭ്യ�ാക്കുന്നു

int main()                        →          റേപ്രാഗ്രാം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതും അവ�ാനിക്കുന്നതും
main ( )  ഫംഗ്ഷനിൽ ആണ്

{

statements;         →       റേപ്രാഗ്രാം  പ്രസ്താവനകൾ

        return 0;
}
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7. നിയന്ത്രണ പ്രസ്താവനകൾ
തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രസ്ഥാവനകൾ   (Decision making statements)  
  നാലു തരത്തിലുണ്്ട .
✔ if പ്രസ്താവന
✔ if...else പ്രസ്താവന
✔ else if ലാഡർ
✔ switch പ്രസ്താവന
if   പ്രസ്താവന    : സെടസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷസെന്റ വില True ആസെണങ്കിൽ Statement block പ്രവർത്തിക്കും
ിന്റാക്സ് :

 if (test expression)
{
      statement block;
}

if...else   പ്രസ്താവന    : സെടസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ശരിയാസെണങ്കിൽ  statement block1 ഉം 
സെതറ്റാസെണങ്കിൽ statement block2 ഉം പ്രർത്തിക്കും.
ിന്റാക്സ്  :

if (test expression)
{
      statement block 1;
}
else
{
      statement block 2;
}

else if   ലാഡർ       
ിന്റാക്സ്:

if (test expression1)
    statement block 1;
      else if (test expression2)
          statement block 2;
             .....................
else
      statement N;
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switch   പ്രസ്താവന  
ിന്റാക്സ്:

switch(expression)
{
     case constant1: statement block 1;
                                 break;
     case constant2 : statement block 2;
                                  break;
                            :
     case constantN-1:  statement block N-1;
                                     break;
     default :  statement block N;
}

സെനസ്റ്റഡ്   if:   if ട്ടബ്ലാക്കിനകത്ത് മസെറ്റാരു if ട്ടബ്ലാക്ക് എഴുതുന്നതിസെന സെനസ്റ്റിങ് എന്ന് 
പറയുന്നു.
Switch ഉം else if ലാഡറും  താരതമ്യം സെ9യ്യുക

switch പ്രസ്താവന else if ലാഡർ
• അട്ടനകം ശാഖകൾ അനുവദിക്കുന്നു • അട്ടനകം ശാഖകൾ അനുവദിക്കുന്നു
• ഒരു തുല്യതയും ലഭിക്കാത്തട്ട+ാൾ default 
പ്രസ്താവന പ്രവർത്തിക്കുന്നു

• ഒരു പ്രട്ടയാഗവും ശരിയായിസെ¯ങ്കിൽ else 
ട്ടബ്ലാക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നു

ലൂ+ിങ്   (  ആവർത്തന  )  പ്രസ്താവന  
   ലൂ+ിൻസെറ നാല്  ഘടകങ്ങൾ: പ്രാരംഭ വില നൽകൽ , സെടസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ 

,അപ്ട്ടഡറ്റ്, 
ട്ടബാഡി ഓഫ് ലൂ+്
while   പ്രസ്താവന  
• ആഗമന നിയന്ത്രണ ലൂ+്
• ിന്റാക്സ്: 

initialisation ;
while(test expression)
{
      body of the loop;
      update statement;
}
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•    കണ്ടീഷൻ ആദ്യം പരിട്ടശാധിക്കുകയും ശരിയാസെണങ്കിൽ ട്ടബാഡി ഓഫ് ലൂ+് 
പ്രവർത്തിക്കുകയും സെ9യ്യുന്നു
for   പ്രസ്താവന  
• ആഗമന നിയന്ത്രണ ലൂ+്
• ിന്റാക്സ്: 

for (initialisation; test expression; update statement)
{
       body of the loop;
}

do...while   പ്രസ്താവന  
• ബഹിർഗമന നിയന്ത്രണ ലൂ+്
• ട്ടബാഡി ഓഫ് ലൂ+് പ്രവർത്തിച്ചതിന് ട്ടശഷം മാത്രം കണ്ടീഷൻ പരിട്ടശാധിക്കുന്നു
• ിന്റാക്സ്: 

Initialisation;
do
{
      body of the loop;
      update statement;
} while(test expression);

ജമ്പ് പ്രസ്താവനകൾ   (Jump statements)  
ട്ടപ്രാഗ്രാമിസെന്റ നിയന്ത്രണം ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും മസെറ്റാരു ഭാഗട്ടത്തക്കു മാറ്റാൻ 
ഉപട്ടയാഗിക്കുന്നു
break , continue പ്രസ്താവനകൾ താരതമ്യം സെ9യ്യുക.

break  പ്രസ്താവന continue പ്രസ്താവന
switch സെന്റയും ലൂ+ിട്ടന്റയും കൂസെട 
ഉപട്ടയാഗിക്കാം

ലൂ+ിൻസെറ കൂസെട മാത്രം ഉപട്ടയാഗിക്കുന്നു

ലൂ+ിനകസെത്ത break ലൂ+ിസെന 
അവാനി+ിക്കുന്നു

Continue നിലവിലുള്ള ആവർത്തനത്തിസെല 
ട്ടശഷിച്ച ഭാഗം ഉട്ടപക്ഷിച്ച് ലൂ+ിസെന്റ അടുത്ത 
ആവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു

****************
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8.    അസെറകൾ  
അസെറ   (Array)  
   ഒരു ട്ടപരിൽ ട്ടശഖരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ഒട്ടര ഇനത്തിലുള്ള ഒരു കൂട്ടം ഡാറ്റ.
അസെറ പ്രഖ്യാപനം   (Declaring arrays)  

ിന്റാക്്സ :
 datatype   arrayname[ size ] ;

  Eg: int num[5];
num എന്ന ട്ടപരിൽ 5 പൂർണ്ണ ംഖ്യകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന അസെറ നിർമ്മിക്കുന്നു.

അസെറയുസെട പ്രാരംഭ വില നൽകൽ   (Array initialisation)  
അസെറയുസെട പ്രഖ്യാപന പ്രസ്താവനട്ടയാസെടാ+ം  പ്രാരംഭ വില നൽകാൻ കഴിയും.
Eg 1:   int num[5] = {98, 87, 92, 79, 85};

ഉദാഹരണം 1 ൽ, num[0] =98, num[1] =87, num[2]=92, num[3] =79,num[4]= 

85.

Eg 2:   int score[4] = {9, 7};
ഉദാഹരണം 2 ൽ, score[0] =9, score[1]=7, score[2]=0  score[3] = 0

അസെറയിസെല അംഗങ്ങസെള ഉപട്ടയാഗിക്കൽ  . (Accessing array elements)  
ഓട്ടരാ അംഗട്ടത്തയും അസെറയുസെട ട്ടപരും അവയുസെട സൂ9ികയും നൽകി 
ഉപട്ടയാഗിക്കുന്നു.
Eg: score[0]  , score എന്ന അസെറയുസെട ആദ്യസെത്ത അംഗസെത്ത സൂ9ി+ിക്കുന്നു.
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അസെറയിട്ടലക്്ക അംഗങ്ങസെള ഇൻപുട്്ട സെ9യ്യാൻ ഈ പ്രസ്താവനകൾ 
ഉപട്ടയാഗിക്കാം
for (i=0; i<5; i++)
    cin>>score[i];
അസെറയിസെല അംഗങ്ങസെള ഔട്്ടപുട്്ട സെ9യ്യാൻ ഈ പ്രസ്താവനകൾ ഉപട്ടയാഗിക്കാം
for (i=0; i<5; i++)
    cout<<score[i];
അസെറ പ്രവർത്തനങ്ങൾ   (Array operations)  
കടന്നു ട്ടപാകൽ (Traversal): ഒരിക്കസെലങ്കിലും അസെറയിസെല ഓട്ടരാ അംഗട്ടത്തയും 

ഉപട്ടയാഗിക്കുക.
ക്രമസെ+ടുത്തൽ(Sorting) : ആട്ടരാഹണ ക്രമത്തിട്ടലാ അവട്ടരാഹണ ക്രമത്തിട്ടലാ  

അസെറയിസെല അംഗങ്ങസെള ക്രമീകരിക്കുന്നു. 
രണ്ടു തരം :- സെലക്ഷൻ ട്ടാർട്്ട, ബബിൾ ട്ടാർട്്ട

തിരയൽ (Searching): അസെറയിസെല ഒരു അംഗത്തിസെന്റ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന 
 പ്രക്രീയ. രണ്്ട തരം :- ട്ടരഖീയ (ലീനിയർ) തിരയൽ, ബൈബനറി തിരയൽ

     അടെ&യിടെ' ക�ന്നു പ്രപാകൽ �ക്രിയയുടെ� പ്ര�ാഗ്രാം എഴുതുക. (Write a program 
to perform traversal operation in an array)
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
     int a[10], i;
     cout<<"Enter the elements of the array :";
     for(i=0; i<10; i++)
         cin >> a[i];
     cout<<"\n Elements of the array are...\n";
     for(i=0; i<10; i++)
         cout<< a[i]<< "\t";
     return 0;
}

**************
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9.   സ്ട്രിങ് ബൈകകാര്യം സെ9യ്യലും ഇൻപുട്ട്   /   ഔട്ട്പുട്ട് ഫങ്ഷനുകളും  
കാരക്റ്റർ അസെറ   (Character array):     സ്ട്രിങ് ് ട്ടറ്റാർ സെ9യ്യാൻ ഉപട്ടയാഗിക്കുന്നു
കാരക്റ്റർ അസെറ പ്രഖ്യാപനം   (Declaring character arrays)  
Eg: char myname[10]; 
 ഈ കാരക്റ്റർ അസെറയിൽ പരമാവധി 9 കാരക്റ്റർ ഉള്ള സ്ട്രിങ് ട്ടസ്റ്റാർ സെ9യ്യാം.
കാരക്റ്റർ അസെറയുസെട പ്രാരംഭ വില നൽകൽ   (Character array initialisation)  
Eg: char myname[ ]= “Niketh”; 
ഈ പ്രസ്താവന myname [ ] എന്ന ട്ടപരിൽ കാരക്റ്റർ അസെറ നിർമ്മിച്്ച Niketh എന്ന 
സ്ട്രിങ് പ്രാരംഭ വിലയായി നൽകി നൾ (null )  കാരക്റ്റർ  '\0’  സ്ട്രിങിസെന്റ അവാന 
ഭാഗത്്ത കൂട്ടിട്ടച്ചർക്കുന്നു
 

സ്ട്രിങ്ങിനു ട്ടമലുള്ള ഇൻപുട്്ട   /   ഔട്്ടപുട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ  
gets ( ) ഫങ്ഷൻ: ബൈവറ്റ് ട്ടè് അടങ്ങിയ സ്ട്രിങ്ങുകസെള ഇൻപുട്്ട സെ9യ്യാനുള്ള 
കൺട്ടാൾ ഇൻപുട്്ട ഫങ്ഷൻ. cstdio എന്ന സെഹഡർ ഫയൽ ഉപട്ടയാഗിക്കുന്നു.

സ്ട്രീം 
ഫയൽ

തരം ഉപട്ടയാഗം സെഹഡർ 
ഫയൽ

get( ) കാരക്റ്റർ/സ്ട്രിങ് 
ഇൻപുട്ട്   cin.get( ) 

കീട്ടബാർഡിലൂസെട കാരക്റ്റർ/സ്ട്രിങ് ഇൻപുട്ട് 
സെ9യ്യാൻ ഉപട്ടയാഗിക്കുന്നു 

iostream 

getline() സ്ട്രിങ് ഇൻപുട്ട്  
cin.getline( )

കീട്ടബാർഡിലൂസെട സ്ട്രിങ് ഇൻപുട്ട് സെ9യ്യാൻ 
ഉപട്ടയാഗിക്കുന്നു 

iostream

put( ) ക്യാരക്ടർ  ഔട്ട്പുട്ട്
cout.put( )

കാരക്റ്റർ പ്രദർശി+ിക്കുവാൻ ഉപട്ടയാഗിക്കുന്നു. iostream 

write( ) സ്ട്രിങ്  ഔട്ട്പുട്ട്
cout.write( )

സ്ട്രിങ് പ്രദർശി+ിക്കുവാൻ ഉപട്ടയാഗിക്കുന്നു. iostream 
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10.    ഫംഗ്ഷനുകൾ  
ട്ടമാഡുലാർ ട്ടപ്രാഗ്രാമിങ് 
ഒരു മുഴുവൻ ട്ടപ്രാഗ്രാമിസെന സെ9റിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ആക്കി വിഭജിച്ച്  പ്രട്ടത്യകം 
ട്ടപ്രാഗ്രാമുകൾ എഴുതി പരിഹരിക്കുന്നു
ട്ടമാഡുലാർ ട്ടപ്രാഗ്രാമിങ്ങിസെന്റ ട്ടമന്മകൾ

• ട്ടപ്രാഗ്രാമിസെന്റ വലി+ം കുറയ്ക്കുന്നു 
• സെതറ്റിനുള്ള ാധ്യത കുറയുന്നു 
• ട്ടപ്രാഗ്രാമിംഗ് ങ്കീർണത കുറയ്ക്കുന്നു 
• പുനരുപട്ടയാഗം സെമച്ചസെ+ടുത്തുന്നു

മുൻനിർവ്വ9ിത ഫംഗ്ഷനുകൾ   (Predefined functions) /  അന്തർനിർമ്മിത   
ഫംഗ്ഷനുകൾ 
ഉപട്ടയാഗത്തിനു തയ്യാറായ ഉപ ട്ടപ്രാഗ്രാമുകൾ. 9ില മുൻകൂട്ടി നിർവ്വ9ിത 
ഫംഗ്ഷനുകൾ താസെഴ വിവരിക്കുന്നു.സ്ട്രിങ് ഫങ്ഷനുകൾ, ഗണിത ഫങ്ക്ഷനുകൾ, 
ക്യാരക്ടർഫങ്ഷനുകൾ.
 സ്ട്രിങ് ഫങ്ഷനുകൾ   (സെഹഡർ ഫയൽ – cstring)

ഫങ്ഷൻ ഉപട്ടയാഗം ഉദാഹരണം ഫലം
strlen( ) ഒരു സ്ട്രിങ്ങിസെന്റ നീളം കണ്ടു പിടിക്കുന്നു strlen("Computer");   8
strcpy( ) ഒരു സ്ട്രിങ്ങിസെന മസെറ്റാരു സ്ട്രിങ്ങിട്ടലക്്ക 

പകർത്തുന്നു
strcpy(str,"Welcome"); str സെന്റവില 

Welcome 
എന്നാവുന്നു

strcat( ) ഒരു സ്ട്രിങ്ങിട്ടലക്്ക മസെറ്റാരു സ്ട്രിങ് കൂടി 
ട്ട9ർക്കുന്നു

strcat("Welcome"," to C+
+");

"Welcome 
to C++"

strcmp( ) രണ്ടു സ്ട്രിങ്ങുകൾ തമ്മിൽ താരതമ്യം സെ9യ്യുന്നു strcmp("Divya","Divya"); 0 
strcmpi()  അക്ഷരങ്ങൾ പരിഗണിക്കാസെത രണ്ട് 

സ്ട്രിങ്ങുകൾ താരതമ്യം സെ9യ്യുന്നു
strcmp("Divya","DIVYA")
;

0

 ഗണിത ഫങ്ക്ഷനുകൾ( സെഹഡർ ഫയൽ – cmath)
ഫങ്ഷൻ ഉപട്ടയാഗം ഉദാഹരണം ഫലം
abs( ) പൂർണംഖ്യയുസെട അഖണ്ഡവില കണ്ടു പിടിക്കുന്നു abs(-25); 25
sqrt( ) ഒരു ംഖ്യയുസെട വർഗ്ഗമൂലം കണ്ടു പിടിക്കുന്നു sqrt( 25); 5
pow( ) ഒരു ംഖ്യയുസെട പവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു pow(5, 3); 125
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sin( ) ഒരു ട്ടകാണിസെന്റ sine വില കണ്ടു പിടിക്കുന്നു X = 30*3.14/180;  sin(x); 0.49
cos() ഒരു ട്ടകാണിസെന്റ cosine വില കണ്ടു പിടിക്കുന്നു X = 30*3.14/180; cos(x); 0.86

➢ ക്യാരക്ടർ ഫങ്ഷനുകൾ  ( സെഹഡർ ഫയൽ – cctype)
ഫങ്ഷൻ ഉപട്ടയാഗം ഉദാഹരണം ഫലം

isupper() തന്നിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ വലിയ അക്ഷരത്തിൽ ഉള്ളതാട്ടണാ 
എന്ന് പരിട്ടശാധിക്കുന്നു

isupper('x');  0

islower() സെ9റിയ അക്ഷരത്തിൽ ആട്ടണാ എന്ന് പരിട്ടശാധിക്കുന്നു islower('a'); 1
isalpha() അക്ഷരം ആട്ടണാ എന്ന് പരിട്ടശാധിക്കുന്നു isalpha('a'); 1
isdigit() അക്കം ആട്ടണാ എന്ന് പരിട്ടശാധിക്കുന്നു isdigit('3'); 1
isalnum() ഒരു അക്ഷരട്ടമാ അക്കട്ടമാ ആട്ടണാ എന്ന് പരിട്ടശാധിക്കുന്നു isalnum(‘-’); 0
toupper() വലിയ അക്ഷരത്തിട്ടലക്കു മാറ്റുന്നു toupper('a'); A
tolower() സെ9റിയ അക്ഷരത്തിട്ടലക്കു മാറ്റുന്നു tolower('A'); a

ഉപട്ടയാക്തൃ നിർവ9ിത ഫങ്ഷനുകൾ  (User defined functions)  
ിന്റാക്സ്: 

dataType  functionName(argument_list)
{
   statements;
}

ഫങ്ഷൻ സെഹഡർ : ഫംഗ്ഷസെന്റ  സെഹഡ് പാർട്ട് , 
                                dataType functionName (argument_list)
ആർഗ്യുസെമൻറുകൾ   (  പരാമീറ്ററുകൾ  )  : പ്രവർത്തനത്തിനായി ഫംഗ്ഷനിട്ടലക്ക് അയക്കുന്ന 
യഥാർത്ഥ ട്ടഡറ്റകൾ
ട്ടഫാർമൽ ആർഗ്യുസെമന്റുകൾ: ഫംഗ്ഷൻ നിർവ്വ9നത്തിൽ ആർഗ്യുസെമന്റുകളായി 
ഉപട്ടയാഗിക്കുന്ന ട്ടവരിയബിളുകൾ
യഥാർത്ഥ ആർഗ്യുസെമന്റുകൾ  (Actual arguments):   ഫംഗ്ഷൻ ട്ടകാളിൽ ഉപട്ടയാഗിച്ച 
സ്ഥിര വിലകൾ, ട്ടവരിയബിളുകൾ അസെ¯ങ്കിൽ പദപ്രട്ടയാഗങ്ങൾ
റിട്ടട്ടൺ വാല്യൂ:  ഫംഗ്ഷൻ പ്രവർത്തിച്ച ട്ടശഷം  തിരിസെക നൽകുന്ന ഫലം
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11.   കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖലകൾ  
കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖലകൾ
പരèരം ബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളുസെടയും മറ്റു കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ് സെവയർ ഉപകരണങ്ങളുസെടയും 
ഒരു കൂട്ടം.
ശൃംഖലയുസെട ആവശ്യകത  (  ട്ടമന്മകൾ   )  

• വിഭവം പങ്കുവയ്ക്കൽ 
• വിവരവിനിമയം 
• വിശÏാ്യത
• വിപുലീകരിക്കാനുള്ള ാധ്യത

ബാൻഡ്  വിഡ്ത്ത് :ഒരു  ശൃംഖലയിൽ  കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ  ക്കിടയിൽ  പരമാവധി  ബൈകമാറ്റം 
സെ9യ്യാൻ  കഴിയുന്ന  ഡാറ്റയുസെട  അളവ്.  ബിറ്റ്്  സെപർ  സെക്കൻഡ്  ഉപട്ടയാഗിച്്ച  ഇതിസെന 
അളക്കാം.
ട്ടനായി് :  ഡാറ്റാ ിഗ്നലിസെന്റ ഗുണനിലവാരം കുറയ്ക്കുന്നട്ടതാ,  തടസ്സസെ+ടുത്തുന്നട്ടതാ ആയ 
മസെറ്റാരു തരംഗമാണ് ട്ടനായി്.
ട്ടനാഡ് : കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖലയിട്ടലക്ക് ട്ടനരിട്ട് ബന്ധി+ിച്ചിട്ടുള്ള ഏത് ഉപകരണസെത്തയും ട്ടനാഡ് 
എന്നു പറയുന്നു

ഡാറ്റ വിനിമയ ഉപകരണങ്ങൾ
കമ്പ്യൂട്ടറും വിനിമയ മാധ്യമവും തമ്മിലുള്ള മ്പർക്കം ാധ്യമാക്കുന്നു. NIC,  ഹബ്,  Ïിച്്ച, 
റി+ീറ്റർ, ബ്രിഡ്ജ്, റൂട്ടർ,  ട്ടഗറ്റ് ട്ടവ ഇവയാണ് ഡാറ്റാ വിനിമയ ഉപകരണങ്ങൾ
Ïിച്ച് :കമ്പ്യൂട്ടറുകസെള  പരèരം  ബന്ധി+ിച്ചു  ഒരു  ശൃംഖല  രൂപീകരിക്കുവാൻ  ട്ടശഷിയുള്ള 
നിർമ്മിതബുദ്ധിട്ടയാടുകൂടിയ ഉപകരണം
ബ്രിഡ്ജ് : ഒരു  കമ്പ്യൂട്ടർ  ശൃംഖലസെയ  പല  വിഭാഗങ്ങളായി  ട്ടവർതിരിക്കുകയും  ബ്രിഡ്ജ് 
ഉപട്ടയാഗിച്്ച ബന്ധി+ിക്കുകയും സെ9യ്യുന്നു
റൂട്ടർ:  ഒട്ടര  വിഭാഗത്തിൽ  സെപട്ടതും  ഒട്ടരട്ടപാലുള്ള  സെപരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങൾ  ഉള്ളതുമായ  രണ്ടു 
ശൃംഖലകസെള ബന്ധി+ിക്കുന്നു
ട്ടഗറ്റ്  ട്ടവ: വിവിധ  തരത്തിലും  ട്ടപ്രാട്ടട്ടാട്ടക്കാളിലും  പ്രവർത്തിക്കുന്ന  ശൃംഖലകസെള 
ബന്ധി+ിക്കുന്നു
ട്ടമാഡം:  ഡിജിറ്റൽ  ിഗ്നലിസെന  അനട്ടലാഗായും  അനട്ടലാഗ്  ിഗ്നലിസെന  തിരിച്ച് 
ഡിജിറ്റലായും മാറ്റുന്നു

സെനറ്റ് വർക്്ക ട്ടടാട്ട+ാളജി
ഭൗതികമായി കമ്പ്യൂട്ടറുകസെള പരèരം ബന്ധി+ിച്്ച ശൃംഖല രൂപകൽ+ന സെ9യ്യുന്ന രീതിസെയ 
ട്ടടാട്ട+ാളജി എന്ന് പറയുന്നു.സെബ് , റിങ്,  സ്റ്റാർ, സെമഷ് എന്നിവയാണ് പ്രധാന ട്ടടാട്ട+ാളജി 
കൾ
സെനറ്റ് വർക്്ക ട്ടടാട്ട+ാളജികൾ താരതമ്യം സെ9യ്യുക
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സെബ് സ്റ്റാർ റിങ് സെമഷ്
ബ് എന്ന പ്രധാന 
ട്ടകബിളിട്ടലക്്ക എ¯ാ 
ട്ടനാഡുകട്ടളയും 
ബന്ധി+ിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഓട്ടരാ ട്ടനാഡും  ഹബ് / 
Ïിച്ചിട്ടലക്്ക 
ബന്ധി+ിച്ചിരിക്കുന്നു 

ട്ടനാഡുകസെള ട്ടകബിൾ 
ഉപട്ടയാഗിച്്ച 
വൃത്താകൃതിയിൽ 
ബന്ധി+ിച്ചിരിക്കുന്നു

എ¯ാ ട്ടനാഡുകട്ടളയും 
പരèരം 
ബന്ധി+ിച്ചിരിക്കുന്നു

അനായാമായി 
സ്ഥാപിക്കാം

അനായാമായി 
സ്ഥാപിക്കാം

 സെ9ലവ് കുറവാണ് ബൈകകാര്യം  സെ9യ്യാൻ 
പ്രയാമാണ്

ഒരു ട്ടനാഡിസെന്റ 
തകരാറ് ശൃംഖലസെയ 
ബാധിക്കുന്നി¯

ഹബ്ബിട്ടനാ Ïിച്ചിട്ടനാ 
ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറ് 
സെമാത്തം ശൃംഖലസെയ 
ബാധിക്കുന്നു

ഒരു ട്ടനാഡിസെന്റ തകരാറ് 
ശൃംഖല മുഴുവനായി 
ബാധിക്കുന്നു

ട്ടനാഡുകൾ തമ്മിലുള്ള 
പാത തകരാർ 
ആയാലും ശൃംഖലസെയ 
ബാധിക്കി¯

ശൃംഖലയിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുസെട തിരിച്ചറിയൽ
1. മീഡിയ അക്സ് കട്ടാൾ വിലാം
ഓട്ടരാ  NIC  യിലും  കമ്പനിക്കാർ  നൽകുന്ന  വ്യത്യസ്തവും  സ്ഥിരമായതും  ആട്ടഗാളപരമായി 
അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള തുമായ ട്ടമൽവിലാം
2. ഇൻറർസെനറ്റ് ട്ടപ്രാട്ടട്ടാട്ടകാൾ ട്ടമൽവിലാം
ശൃംഖലയിസെല ഓട്ടരാ ട്ടനാഡിനും നൽകിയിട്ടുള്ള 4 ഭാഗങ്ങളുള്ള നമ്പറാണ് IP ട്ടമൽവിലാം. 
ഒരു IP അഡ്ര് 4 ബൈബറ്റ് (32 ബിറ്റുകൾ) നമ്പർ ഉപട്ടയാഗിച്ചാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്.
ഉദാ: 148.75.1.252
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12.   ഇന്റർസെനറ്റും സെമാബൈബൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും  
ഇന്റർസെനറ്റ്  :   വിവരങ്ങൾ ബൈകമാറ്റം സെ9യ്യുന്നതിനായി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള അട്ടനകം 
കമ്പ്യൂട്ടറുകസെള തമ്മിൽ ബന്ധി+ിക്കുന്ന സെനറ്റ് വർക്ക്. 
ഇന്റർസെനറ്റിസെന്റ പിതാവ്: വിന്റൻ സെർഫ്
ഇന്റർസെനറ്റിസെല  ട്ടവനങ്ങൾ :  ട്ടവൾഡ്  ബൈവഡ്  സെവബ്,  ഇ-സെമയിൽ,  സെർച്ച് 
എൻജിൻ, ട്ടാഷ്യൽ മീഡിയ തുടങ്ങിയവയാണ് ഇന്റർസെനറ്റ് നൽകുന്ന ട്ടവനങ്ങൾ.
➢ ട്ടവൾഡ്  ബൈവഡ്  സെവബ്    (WWW):   ഇൻറർസെനറ്റിലൂസെട  ലഭ്യമാക്കുന്ന  പരèരം 
കൂട്ടിയിണക്കിയ  ബൈഹ+ർസെടക്സറ്്റ്  ട്ടഡാക്യുസെമന്്റ  ംവിധാനം.  WWW  എന്ന  ആശയം 
മുട്ടന്നാട്്ട വച്ചത് ടിം സെബർട്ടണഴ്സ് ലീ ആണ്.  
ബ്രൗർ : WWW ൽ അടങ്ങിയ ട്ടഡാക്യുസെമന്റുകസെള പ്രദർശി+ിക്കാനും തിരിസെച്ചടുക്കാനും 
ഉപട്ടയാഗിക്കുന്ന  ട്ടാഫ്റ്റ് സെവയർ.  ഈ  പ്രവർത്തനസെത്ത  സെവബ്  ബ്രൗിങ്  എന്നു 
പറയുന്നു.  ഉദാ:  ഗൂഗിൾ  ട്ടക്രാം,  ഇൻറർസെനറ്റ്  എക്സ്ട്ട�ാറർ,  ട്ടമാി¯  ഫയർട്ടഫാക്സ്, 
ഒട്ട+റ, ഫാരി. 
➢ സെർച്ച്  എൻജിൻ  :   WWW  ൽ  ലഭ്യമായ  വിവരങ്ങൾ  കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് 
ഹായിക്കുന്ന ട്ടപ്രാഗ്രാമുകൾ. ഉദാ: ഗൂഗിൾ,  ബിങ്, യാഹൂ , ആസ്ക്ക ്
➢ ഇ  -  സെമയിൽ    (  ഇലട്ടÆാണിക്  സെമയിൽ  )  :  ഇൻറർസെനറ്റിസെല  കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ക്കിടയിൽ 
ഡിജിറ്റൽ ട്ട�ശങ്ങൾ ബൈകമാറുന്ന രീതി.  ഉദാ:  scertkerala@gmail.com ഇന്റർസെനറ്റ്
ഇ  -  സെമയിലിസെന്റ വിഭാഗങ്ങൾ  :   
   To - Ïീകർത്താവിസെന്റ വിലാം
   Cc - കാർബൺ ട്ടകാ+ി,ദÏിതീയ Ïീകർത്താവിസെന്റ ഇസെമയിൽ വിലാം
   Bcc - ബൈബ്ലന്്റകാർബൺ ട്ടകാ+ി, ത്രിതീയ Ïീകർത്താവിസെന്റ ഇസെമയിൽ വിലാം, 
   വിഷയം, ഉള്ളടക്കം, അറ്റാച്ച്സെമന്്റ.
ട്ടനട്ടങ്ങൾ: ട്ടവഗത ,ഉപട്ടയാഗിക്കാൻ എളു+ം, ട്ടവഗം മറുപടി അയക്കാം, സെ9ലവ് കുറവ് 
ട്ടകാട്ടങ്ങൾ  :   ബൈവറ് ാധ്യത, അനാവശ്യമായ ട്ട�ശങ്ങൾ
➢ ാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ  (Social media)  : ാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങസെള ഇൻറർസെനറ്റ് ട്ടവദികൾ, 
ാമൂഹിക  ട്ടബ്ലാഗുകൾ,  ബൈമട്ടക്രാ  ട്ടബ്ലാഗുകൾ,  വിക്കിപീഡിയ,  ാമൂഹിക  ശൃംഖലകൾ, 
ഉള്ളടക്കമൂഹങ്ങൾ എന്നിങ്ങസെന തരംതിരിക്കാം.
ഇൻറർസെനറ്റ്  ട്ടവദികൾ    (Internet    forum  )     :  ട്ട�ശങ്ങൾ  അയക്കുന്നതിലുസെട  ആളുകൾ 
തമ്മിലുള്ള ംഭാഷണത്തിൽ ഏർസെ+ടാൻ ഹായകമായ ഓൺബൈലൻ സെവബ് ബൈറ്റ്.
ഉദാ :ഉബണ്ടു ട്ടഫാറം
ാമൂഹിക  ട്ടബ്ലാഗുകൾ     :  എഴുത്തുകളും  കുറിപ്പുകളും  ഉൾസെ+ടുന്ന  വിജ്ഞാനപ്രദമായ  സെവബ് 
ബൈറ്റ്. ഉദാ : blogger.com, wordpress.com.
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ബൈമട്ടക്രാ ട്ടബ്ലാഗ്  : ഉപട്ടയാക്താക്കൾക്്ക ഹ്രÏ വാക്യങ്ങൾ, 9ിത്രങ്ങൾ വീഡിട്ടയാ ലിങ്കുകൾ 
എന്നിവ ബൈകമാറാൻ ഉപട്ടയാഗിക്കുന്നു     ഉദാ :  Twitter.com
വിക്കികൾ  :   ഏസെതാരാൾക്കും  സെവബ്ട്ടപജിൽ  വിവരങ്ങൾ  കൂട്ടിട്ടച്ചർക്കാനും  നിലവിലുള്ള 
വിവരങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാനും കഴിയുന്നതും ാമൂഹ്യ വസ്തുതകൾ ബൈകകാര്യം സെ9യ്യുകയും 
സെ9യ്യുന്ന ംവിധാനം. ഉദാ : wikipedia.org
ാമൂഹ്യ ശൃംഖല   (Social networks):   വ്യക്തിഗതമായ സെവബ്ട്ടപജുകൾ നിർമ്മിക്കുവാനും അവ 
ഉപട്ടയാഗിച്്ച  സുഹൃത്തുക്കളുമായി  ംവാദം  നടത്തുവാനും  ആശയങ്ങൾ  പങ്കു  വയ്ക്കാനും 
ഹായിക്കുന്നു. ഉദാ :  facebook.com, linkedin.com.
ഉള്ളടക്ക  മൂഹങ്ങൾ    (Content  communities):   9ിത്രങ്ങൾ  വീഡിട്ടയാകൾ  തുടങ്ങിയവ 
ക്രമസെ+ടുത്തുകയും പങ്കിടുകയും സെ9യ്യുന്ന സെവബ്ബൈറ്റുകൾ ഉദാ: youtube.com, flicker.com
ാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളുസെട ട്ടനട്ടങ്ങൾ:  ആളുകസെള ഒരുമിച്ചു ട്ട9ർക്കുന്നു,  വാണിജ്യ പ്ര9രണം, 
പരിപാടികളുസെട ആസൂത്രണം.
ാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളുസെട ട്ടകാട്ടങ്ങൾ: Ïകാര്യതയിട്ടലക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റം, അഡിക്ഷൻ, 
അപവാദം പരത്തുന്നു
ബൈബർ സുരക്ഷ  (Cyber security):   കമ്പ്യൂട്ടറിസെന ബാധിക്കുന്ന സെപാതു ഭീഷണികൾ 
ഇവയാണ്.
➢ കമ്പ്യൂട്ടർ ബൈവറ്  :  ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിസെല വിവരങ്ങൾ തിരുത്തുവാട്ടനാ നശി+ിക്കുവാട്ടനാ 
കഴിയുന്ന ട്ടപ്രാഗ്രാമുകൾ
➢ ട്ടdാജൻ  ട്ടഹാഴ്സ്  :  നമുക്ക്  ഉപകാരപ്രദമായ  ട്ടാഫ്്റ്റ സെവയർ  ആണ്  എന്ന  ട്ടതാന്നൽ 
ഉണ്ടാക്കി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എക്സിക്യൂട്ട് സെ9യ്യുട്ടമ്പാൾ നഷ്ടം വരുത്തുന്നവയാണ് ട്ടdാജൻ ട്ടഹാഴ്സ്.
➢ ഹാക്കിംഗ്:  കമ്പ്യൂട്ടർ  ശൃംഖലകളുസെടയും  ബന്ധസെ+ട്ട  കംപ്യൂട്ടറുകളുസെടയും  Ïഭാവിക 
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്്ക വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ാട്ടങ്കതിക പ്രവർത്തനമാണ് ഹാക്കിങ്.
ബൈവറ്റ്  ഹാറ്റ്ഹാക്കർ -  കമ്പ്യൂട്ടർ  ശൃംഖലയുസെട  സുരക്ഷ  പരിട്ടശാധിക്കുവാനും  ട്ടപാരായ്മകൾ 
കസെണ്ടത്താനും ആയി   എത്തിക്കൽ ഹാക്കിങ് നടത്തുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ വിദഗ്ധർ.
ബ്ലാക്്ക ഹാറ്റ്  ഹാക്കർ-  രഹ്യവിവരങ്ങൾ ട്ടമാഷ്ടിക്കുവാട്ടനാ ഫയലുകൾ നശി+ിക്കുവാട്ടനാ 
ആയി ഹാക്കിംഗ് നടത്തുന്ന കുറ്റവാളികൾ
ട്ടഗ്ര ഹാറ്റ് ഹാക്കർ - ബൈവറ്റ്, ബ്ലാക്്ക ഹാക്കർിന് ഇടയിൽ വരുന്നവർ.
➢ ഫിഷിംഗ്:  യഥാർത്ഥ സെവബ്ബൈറ്റുകട്ടളാട്  ാമ്യം  ട്ടതാന്നുന്ന രീതിയിൽ ഡ്യൂ�ിട്ടക്കറ്റ് 
സെവബ്ബൈറ്റ്  നിർമ്മിച്്ച  നടത്തുന്ന വ്യക്തി വിവര ട്ടമാഷണം.  ഇങ്ങസെന സെതറ്റിദ്ധരി+ിക്കുന്ന 
രീതിയിൽ സെവബ്ബൈറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിസെന സ്പൂഫിംഗ് എന്നുപറയുന്നു

*******************
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