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ആമുഖം
മലപ്പുറം  ജില്ലാ  പഞ്ചായത്്ത  വിജയഭേ�രി  വിദ്യാ�്യാസ  പദ്ധതിയുടെ�  �ാഗമായി

കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്ലസ�്ു  /  വി.എച്ച്.എസ്.ഇ.  രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി
ഭേ-ാക്കസ്  21  എന്ന  ഭേപരിൽ  തയ്യാറാക്കിയ  സ്റ്റഡി  ടെമറ്റീരിയലുകൾക്ക്
അധ്യാപകരിൽ  നിന്നും  വിദ്യാർത്ഥികളിൽ  നിന്നും  വളടെര  നല്ല  പ്രപതികരണമാണ്
ല�ിച്ചത്.  ഭേകാവിഡ്  മഹാമാരിമൂലം  സാധാരണ  ക്ലാസുകൾ  ല�ിക്കാത്ത
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്  പ്രപസ്തുത  ടെമറ്റീരിയൽ  ഏടെറ  സഹായകരമാടെയന്ന്  അവർ
സാക്ഷ്യടെപ്പ�ുത്തുന്നു.

ഒന്നാം  വർഷ  വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള  പരീക്ഷ  ടെസപ്റ്റംബർ  ആദ്യവാരം
ന�ക്കുകയാണ്. ഭേ-ാക്കസ് പാo �ാഗങ്ങൾക്കായി വിജയഭേ�രി ഭേ-ാക്കസ് +1 എന്ന
ഭേപരിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷഭേത്തതു ഭേപാടെല ഈ വർഷവും  വിവിധ വിഷയങ്ങൾക്ക്
പ്രപഭേത്യക സ്റ്റഡീ ടെമറ്റീരിയൽ മലപ്പുറം  ജില്ലാ  പഞ്ചായത്്ത വിജയഭേ�രി  വിദ്യാ�്യാസ
പദ്ധതിയുടെ�  �ാഗമായി  പുറത്തിറക്കുകയാണ്.  മലപ്പുറം  ഡയറ്റാണ്  പ്രപസ്തുത
ടെമറ്റീരിയലിനുള്ള അക്കാദമിക പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. വിവിധ വിഷയങ്ങളുടെ�
ജില്ലാ  തല  അധ്യാപകരുടെ�  അഭേസാസിഭേയഷനാണ്  ഈ  പ്രപവർത്തനങ്ങൾക്ക്
ഞങ്ങളുടെ�  കൂടെ�  നിന്നത്.  എല്ലാവഭേരയും  ഈ  അവസരത്തിൽ  നന്ദിഭേയാടെ�
സ്മരിക്കുന്നു.

ഈ  ഉദ്യമം  അധ്യാപകർക്കും  വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും  ഏടെറ  ഉപകാരടെപ്പ�ുടെമന്ന്
പ്രപതീക്ഷിക്കുന്നു.  എല്ലാ  വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും  മികച്ച  വിജയം  കൈകവരിക്കാൻ
കഴിയടെട്ട എന്നാശംസിക്കുന്നു.
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തയാറാക്കിയത്
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CHAPTER 1

	മ്പ്യൂട്ടിങ് വിഞ്ജാനശാഖ

    Evolution of the Computing machine

1.  Abacus
Abacus   എന്നാൽ Calculating  board.      ഗണിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ വേവണ്ടി ഉപവേ�ാഗിക്കുന്നു.  Place  value

system   അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

2.  Difference Engine
Difference Engine വികസിപ്പിടെച്ച�ുത്തത്  Charles Babbage ആണ്.

Arithmetic calculations ന�ത്താനും  results അച്ച�ിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു യപ്രന്തമാണിത്.

3.   Analytical Engine
 Analytical Engine വികസിപ്പിടെച്ച�ുത്തത്   Charles Babbage ആണ്.

  General purpose calculations ന�ത്താൻ ഇതിന് കഴിഞ്ഞു.
 Engine ന് ഒരു ‘ ’ store (ടെമമ്മറി), ഒരു ‘ ’ mill (ഭേപ്രപാസസർ) എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു

 Machine നായുള്ള നിർഭേfശങ്ങൾ എഴുതിയത്    Augusta Ada King ആണ്.

  Generations of Computers

Questions

1.  Difference engine was developed by -----------.

2.  Who is the first programmer in the world?
3.  Expand ENIAC.
4.  Prepare short note about the generations of computers.
5.  Compare difference engine and analytical engine.
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CHAPTER 2

ഡാറ്റയുകെ, പ്ര�തിനിധാനവും ബൂളിയൻ ബീജ ഗണിതവും 

Number System
ഒരു Number System ത്തിൽ ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന ചിഹ്നങ്ങളുടെ� എണ്ണടെത്ത Base അടെ%ങ്കിൽ Radix എന്ന് 
വിളിക്കുന്നു.

ടെ.സിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം
അ�ിസ്ഥോനം - 10
0 -9 അക്കങ്ങൾ അ�ങ്ങി�ിരിക്കുന്നു.

ബൈ=നറി നമ്പർ സിസ്റ്റം
അ�ിസ്ഥോനം - 2
0, 1 അക്കങ്ങൾ അ�ങ്ങി�ിരിക്കുന്നു.
ഒരു ബൈ=നറി നമ്പറിടെA ഓയരോ അക്കടെത്ത�ും =ിറ്റ് (Binary Digit) എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം
അ�ിസ്ഥോനം - 8
0-7 അക്കങ്ങൾ അ�ങ്ങി�ിരിക്കുന്നു.

ടെLക്സോടെ.സിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം
അ�ിസ്ഥോനം - 16
0-15 അക്കങ്ങൾ അ�ങ്ങി�ിരിക്കുന്നു
A,B,C,D,E,F എന്നീ ചിഹ്നങ്ങൾ �ഥോക്രമം 10,11,12,13,14,15 എന്നീ സംഖ്യകടെള പ്രതിനിധീകരിക്കോൻ 
ഉപയ�ോഗിക്കുന്നു.

Number conversion
1. Decimal to binary conversion

Decimal number ടെന 2 ടെകോണ്ട് ആവർത്തിച്ച് Lരിക്കുക. ശിഷ്ടങ്ങൾ വിപരീതക്രമത്തിൽ എഴുതുക. 

      2 25     

      2 12     1

      2  6      0 

      2  3      0

      2  1      0 100012

2. Decimal to octal conversion
Decimal number ടെന 8 ടെകോണ്ട് ആവർത്തിച്ച് Lരിക്കുക. ശിഷ്ടങ്ങൾ വിപരീതക്രമത്തിൽ എഴുതുക. 

       8 68

       8   8 4

  1 0 1048
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3. Decimal to hexadecimal conversion
Decimal number ടെന 16 ടെകോണ്ട് ആവർത്തിച്ച് Lരിക്കുക. ശിഷ്ടങ്ങൾ വിപരീതക്രമത്തിൽ എഴുതുക. 

         16 300

     16   18 12

     1   2 12C16

4. Binary to Decimal conversion
സ്ഥോനവില (20,21,22, .........) അനുസരിച്ച് ഓയരോ അക്കവും ഗുണിച്ച്, ഗുണനഫലങ്ങളുടെ� തുക കടെണ്ടത്തുക.

10112  = 1 x 23 + 0 x22 + 1 x 21 + 1 x 20  = 8 + 0 + 2 + 1 = 1110

23 22 21 20

1 0 1 1

5. Octal to Decimal conversion
സ്ഥോനവില  (80,81,82,  .........)  അനുസരിച്ച്  ഓയരോ  അക്കവും  ഗുണിച്ച്,  ഗുണനഫലങ്ങളുടെ�  തുക

കടെണ്ടത്തുക.
1428 = 1 x 82 + 4 x 81  + 2 x 80  = 64 + 32 + 2 = 9810

6. Hexadecimal to Decimal conversion
സ്ഥോനവില  (160,161,162,  .........)  അനുസരിച്ച്  ഓയരോ  അക്കവും  ഗുണിച്ച്,  ഗുണനഫലങ്ങളുടെ�  തുക

കടെണ്ടത്തുക.
20116 = 2 x 162 + 0 x 161 + 1 x 160  = 512 + 1 = 51310

  Short cut conversions

1.   Octal to binary
2.   Binary to octal

    Octal to Binary conversion ഉം,      Binary to octal conversion ഉം  താടെഴക്കാണിച്ച പട്ടിക
ഉപഭേയാഗിക്കാം.

Octal 0 1 2 3 4 5 6 7

Binary 000 001 010 011 100 101 110 111

1000012  = 418

3.   Hexadecimal to binary
4.   Binary to Hexadecimal

    Hexadecimal to Binary conversion ഉം,      Binary to Hexadecimal conversion ഉം
താടെഴക്കാണിച്ച പട്ടിക ഉപഭേയാഗിക്കാം.

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

Hexa
decimal

0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111

8916 = 100010012
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Representation of Integers
കമ്പ്യൂട്ടർ ടെമമ്മറി�ിൽ ഒരു സംഖ്യടെ� പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മൂന്ന് രീതികൾ ഉണ്ട്. 

   Sign and magnitude representation
  –    0Positive numbers Leftmost bit is

  –      1.Negative numbers Make the leftmost bit is

. .   -32    ,E g To represent in sign magnitude form
--- 32 ന് തുല്യമായ കൈബനറി കടെണ്ടത്തുക   --- > 100000
--- 8 ബിറ്്റ ഭേ-ാർമാറ്റിഭേലക്ക് മാറ്റുക ---> 00100000
--- ഇ�ഭേത്ത അക്കം 1 ആക്കുക ---> 10100000

1’   s complement representation
  -     .Positive numbers represented as it is

  -   1’      . Negative numbers represented as s complement of the corresponding number
(1  ഉം  0  ഉം  പരസപ്രം  കൈകമാറ്റം  ടെQയ്യുന്നതിലൂടെ�  1’  s complement

ല�ിക്കും).

. .   -27  1’   E g To represent in s complement form
--- 27 ന് തുല്യമായ കൈബനറി കടെണ്ടത്തുക ---> 11011
--- 8 ബിറ്്റ ഭേ-ാർമാറ്റിഭേലക്ക് മാറ്റുക ---> 00011011
--- 1’   s complement കടെണ്ടത്തുക ---> 11100100

2’   s complement representation
   -    .Positive numbers represented as it is

  –   2’      . Negative numbers represented as s complement of the corresponding number
(1'   s complement ഭേനാടെ�ാപ്പം 1 കൂട്ടിയാൽ 2’   s complement ല�ിക്കും)

. .   -20  2’   E g To represent in s complement form
--- 20 ന് തുല്യമായ കൈബനറി കടെണ്ടത്തുക ---> 10100
--- 8 ബിറ്്റ ഭേ-ാർമാറ്റിഭേലക്ക് മാറ്റുക ---> 00010100
--- 2’   s complement കടെണ്ടത്തുക ---> 11101011 +

                              1
              11101100 

  Representation of characters

ASCII
-      American Standard Code for Information Interchange
-  – 7 - 7 ASCII ബിറ്്റ ഉപഭേയാഗിക്കുന്നു 
- -8 – 8 ASCII ബിറ്്റ ഉപഭേയാഗിക്കുന്നു. 

Unicode
-    Unicode consortium വികസിപ്പിച്ചത്
- ഭേലാകത്തിടെല എല്ലാ ലിഖിത �ാഷകടെളയും പ്രപതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയും.
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 Boolean Algebra

 Boolean algebra     ‘ ’   ‘ ’,    1  0.  deals with the values true and false denoted as and The name
      ,  .Boolean is given to honour George Bool British Mathematician

    Boolean operators and logic gates

    Boolean operators or logical operators – 

     .     0  1. To perform operations on boolean values The operands will be or

    :Basic logical operators are
 –  OR Logical Addition

 –  AND Logical Multiplication
 –  NOT Logical Negation

 Logic gates

കമ്പ്യൂട്ടറിൽ logical  പ്രവർത്തനങ്ങൾ ന�ത്തോൻ ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന electronic circuit  കളോണ്  logic circuits.
Logic gates ഉപയ�ോഗിച്ച് ഒരു logic circuit നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു.

  ഒന്ന�ോ അതിലധികന്ന%ോ logical inputs  ഉപന്ന(ോഗിച്ച് logical operations   നടത്തോനും ഒരു output  സൃഷ്ടിക്കോനും
    കഴിയു� ഒരു ഫിസിക്കൽ ഉപകരണ%ോണ് logic gate.

3   ന്നലോജിക് ന്നഗറ്റുകൾ ഇവ(ോണ്: AND, OR, NOT

Logical operation    ൽ സോധ്യ%ോ( എല്ലോ input   കളും അവയുടെട output     കളും കോണിക്കു� ഒരു പട്ടിക(ോണ്
truth table. 

 OR gate

-    logical addition നുഭേവണ്ടി ഉപഭേയാഗിക്കുന്നു. 
- +  symbol ഉപഭേയാഗിക്കുന്നു.  +A B എന്നത്     A OR B എന്്ന വായിക്കുന്നു.
 ന്നലോജിക്കൽ OR operation  നടപ്പിലോക്കോൻ logical OR gate ഉപന്ന(ോഗിക്കുന്നു. 
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 AND gate

-   Logical Multiplication നുഭേവണ്ടി ഉപഭേയാഗിക്കുന്നു.
- .  symbol ഉപഭേയാഗിക്കുന്നു.  .A B എന്നത്     A AND B എന്്ന വായിക്കുന്നു

 NOT gate

-   Logical negation നു ഭേവണ്ടി ഉപഭേയാഗിക്കുന്നു. 
- 1  operand മാപ്രതം ഉപഭേയാഗിക്കുന്നു. 
- , ’  Ā A എന്നീ  symbols ഉപഭേയാഗിക്കുന്നു.  , ’  Ā A എന്നത്       NOT A or A complement എന്്ന

വായിക്കുന്നു.
-  Inverter എന്നും അറിയടെപ്പ�ുന്നു.

      Circuit Design for simple Boolean Expressions

   +  Consider the expression A B
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Questions

1. Explain any three number systems.

2. Represent -53 in all the three forms.

3.  Draw the logic gate and truth table of AND operation.

4. Convert 1010102 to Octal and Hexadecimal number systems.

5. Write short notes on :

(a) ASCII
(b) Unicode
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CHAPTER 3

	മ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തികെ9 ഘ,	ങ്ങൾ 

I. Processor   (  ഭേപ്രപാസസ്സർ  )  

1. ഒരു ഭേപ്രപാസസ്സറിടെന      CPU or Central Processing Unit എന്നും വിളിക്കാവുന്നതാണ്. 
ഒരു ഭേപ്രപാസസ്സർ രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണ് പ്രപധാനമായി ടെQയ്യുന്നത്.
. a എല്ലാ കണക്കുകൂട്ടലുകളും യുക്തിപരമായ തീരുമാനങ്ങളും എ�ുക്കുന്നു.
.  b മറ്്റ പ്രപവർത്തനങ്ങടെള ഏഭേകാകിപ്പിക്കുകയും ടെQയ്യുന്നു.

2. സാധാരണയായി ഉപഭേയാഗിക്കുന്ന ഭേപ്രപാസസ്സറുകളാണ് ഇൻറ്റൽ ഭേകാർ 3, i ഇൻറ്റൽ ഭേകാർ 5,i
ഇൻറ്റൽ ഭേകാർ 7,   i AMD Quadcore തു�ങ്ങിയവ.

Registers   (  രജിഭേസ്റ്റഴ് സ്  )  

 നിർഭേfശങ്ങളും  ഡാറ്റയും  താൽകാലികമായി  സം�രിക്കാനുളള   CPU വിനുള്ളിടെല
സ്ഥലങ്ങളാണ് രജിസ്റ്ററുകൾ.

  CPU വിനുള്ളിടെല പ്രപധാനടെപ്പട്ട രജിസ്റ്ററുകൾ താടെഴ ടെകാ�ുക്കുന്നു.

1. Accumulator
2. Memory Address Register(MAR)
3. Memory Buffer Register(MBR)
4. Instruction Register(IR)
5. Program Counter(PC)

II. Memory   (  ടെമമ്മറി  )  

ഡാറ്റഭേയാ  നിർഭേfശങ്ങഭേളാ  -ലങ്ങഭേളാ  താൽക്കാലികമാഭേയാ  സ്ഥിരമാഭേയാ  സൂക്ഷിച്ചു  ടെവക്കാനുള്ള
സ്ഥലമാണ്  .  memory താടെഴപ്പറയുന്നവയാണ് ടെമമ്മറിടെയ അളക്കുന്ന യൂണിറ്റുകളുടെ� ഏകകങ്ങൾ:

Binary Digit =1 bit   1MB (Mega Byte) =1024 KB

1 Nibble = 4 Bits   1GB (Giga Byte) =1024 MB

1 Byte = 8 bits   1TB (Tera Byte) = 1024 GB

1KB (Kilo Byte) =1024 Bytes   1PB (Peta Byte) = 1024 TB

റാൻഡം ആ	് സസ് കെമമ്മറി     ( )RAM  

  RAM നുള്ളിൽ  എവിടെ�  നിന്്ന  ഭേവണടെമങ്കിലും  ഭേശഖരിക്കാനും  തിരിടെച്ച�ുക്കാനും
സാധിക്കും.

 കമ്പ്യൂട്ടർ  പ്രപവർത്തിക്കുഭേമ്പാൾ  ഡാറ്റയും,  അപ്ലിഭേക്കഷൻ  ഭേപ്രപാപ്രഗാമും  ഓപ്പഭേററ്റിംഗ്
സിസ്റ്റവും ഇത് സൂക്ഷിക്കുന്നു.

 ഡാറ്റയും വിവരങ്ങളും വീടെണ്ട�ുക്കൽ അനുവദനീയമാണ്.
 കമ്പ്യൂട്ടർ  ഓ-ാക്കിയാൽ  ഇതിടെല  ഉള്ള�ക്കം  നഷ്�ടെപ�ുന്നതിനാൽ  ഇടെതാരു

അസ്ഥിരടെമമ്മറിയാണ്. ( ).volatile

III  .   e-Waste   (  ഇ –ഭേവസ്റ്റ്  )  

 ഉഭേപക്ഷിക്കടെപ്പട്ട  കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ,  ഓ-ീസ്  ഇലക്ഭേപ്ര�ാണിക്  ഉപകരണങ്ങൾ,
വിഭേനാദത്തിനുപഭേയാഗിക്കുന്ന  ഉപകരണങ്ങൾ,  ടെമാകൈബൽ  ഭേ-ാൺ,  ടെ�ലിവിഷൻ,
റപ്ര-ിജഭേററ്റർ ഇവടെയല്ലാം ഇ-ഭേവസ്റ്റ് എന്ന വി�ാഗത്തിൽടെപ�ുന്നു. 
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e-Waste disposal methods   (  ഇ  -  ഭേവസ്റ്റ് നിർമ്മാജ്ജന മാർഗ്ഗങ്ങൾ  )  

 ഇ-ഭേവസ്റ്റ് നിർമ്മാജ്ജനത്തിനുഭേവണ്ടി താടെഴ പറയുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപഭേയാഗിക്കാം.

.  (a Reuse  പുനരുപഭേയാഗം  )  
 ടെസക്കൻഡ്  ഹാൻഡ്  ഉപഭേയാഗം  അഥവാ  ഭേക�ുപാ�ുകൾ  പരിഹരിച്ചു  ടെമച്ചടെപ്പ�ുത്തി

ഉപഭേയാഗിക്കുക.
 ഇത് ഇ-ഭേവസ്റ്റിടെ[ ഭേതാത് കുറയാൻ സഹായിക്കും.

.  (b Incineration  കത്തിച്ചു കളയൽ  )  
 പ്രപഭേത്യകം  രൂപകൽപന  ടെQയ് ത  ഇൻസിനഭേററ്ററിൽ  900  മുതൽ  1000  ഡിപ്രഗി  ടെസൽഷ്യസ്

വടെര ഉള്ള ഉയർന്ന ഊഷ് മാവിൽ നിയപ്രന്തണവിഭേധയമായി കത്തിച്ചു കളയുന്നു.
c.   -  (Recycling of e Waste  ഇ  -  ഭേവസ്റ്റി  ടെ[   പുനരുൽപാദനം  )   

 ഉൽപ്പന്നകളിൽ  നിന്നും  ഉപഭേയാഗിക്കാൻ  പറ്റുന്ന  ഘ�കങ്ങളുപഭേയാഗിച്ചു  പുതിയ
ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിടെനയാണ് പുനരുൽപാദനം എന്്ന പറയുന്നത്.

.   (d Land filling  മണ്ണിട്ടുമൂ�ൽ  )  
 ഏറ്റവും  കൂ�ുതൽ  ഉപഭേയാഗിക്കുന്നതും  എന്നാൽ  ശുപാർശ  ടെQയ്യടെപ്പ�ാത്തതുമായ

മാർഗ്ഗമാണ് മണ്ണിട്ടു മൂ�ൽ.

.   (IV System Software  സിസ്റ്റം ഭേസാ-്റ്്റ ടെവയർ  )  

 കമ്പ്യൂട്ടർ  സിസ്റ്റത്തിടെ[  ഉപഭേയാഗത്തിൽ  മനുഷ്യടെന  സഹായിക്കാൻ  ഭേവണ്ടി  രൂപകൽപന
ടെQയ് ത ടെപാതു ഭേപ്രപാപ്രഗാമുകടെളയാണ് സിസ്റ്റം ഭേസാ-്റ്്റ ടെവയർ എന്്ന പറയുന്നത്.

 സിസ്റ്റം ഭേസാ-്ടെറ്റ|യറിടെ[ ഘ�കങ്ങൾ താടെഴ ടെകാ�ുക്കുന്നു:
 ഓപ്പഭേററ്റിംഗ് സിസ്റ്റം 
 �ാഷാ ഭേപ്രപാസസ്സറുകൾ 
 യൂട്ടിലിറ്റി ഭേസാ-്റ്്റ ടെവയർ

  (Operating system  ഓപ്പഭേററ്റിംഗ് സിസ്റ്റം  )

1. ഉപഭേയാക്താവിടെനയും കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർടെഡ്വയറിടെനയും 
ബന്ധിപ്പിക്കാനായുള്ള  ഒരു  കൂട്ടം  ഭേപ്രപാപ്രഗാമുകടെളയാണ്  ഓപ്പഭേററ്റിംഗ്  സിസ്റ്റം  എന്നു
പറയുന്നത്

പ്ര�ാഥമി	ലക്ഷ്യം  :   കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റടെത്ത ഉപഭേയാഗഭേയാഗ്യമാക്കുക.

ഓപ്പറേററ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തി  കെ9   സവിറേശഷത	ൾ      

1. ഉപഭേയാക്താവിന്  ഭേപ്രപാപ്രഗാമുകൾ  ന�പ്പിലാക്കാൻ  അനുഭേയാജ്യമായ  പരിസ്ഥിതി
ഒരുക്കിടെകാ�ുക്കുക.

2. കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ് ടെവയർ ഉപഭേയാഗിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
3. കമ്പ്യൂട്ടറിടെല എല്ലാവിധ പ്രപവർത്തനങ്ങടെളയും നിയപ്രന്തിക്കുകയും  ഏഭേകാകിപ്പിക്കുകയും 

ടെQയ്യന്നു.
4. കമ്പ്യൂട്ടറിടെല  ഹാർഡ്  ഡിസ് കിൽ  നിന്നും  ആദ്യം  എ�ുക്കുന്ന  ഭേപ്രപാപ്രഗാമും  ഓ-് 

ആക്കുന്നതുവടെര ടെമമ്മറിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഭേപ്രപാപ്രഗാമുമാണിത്.
5. കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിടെല വി�വങ്ങളുടെ� മാഭേനജരായി പ്രപവർത്തിക്കുന്നു.
6. കമ്പ്യൂട്ടറിടെ[  അനുQിതമായ  ഉപഭേയാഗവും  ടെതറ്റുകൾ  സം�വിക്കുന്നത്  ത�യാനും  ഇത്

പ്രശമിക്കുന്നു.

    (Functions of an OS  പ്രപധാന ധർമ്മങ്ങൾ  )  

➢ ഭേപ്രപാസസ്സ് കൈകകാര്യം ടെQയ്യുക 
➢ ടെമമ്മറി കൈകകാര്യം ടെQയ്യുക
➢ -യൽ കൈകകാര്യം ടെQയ്യുക
➢ ഡികൈവസ് കൈകകാര്യം ടെQയ്യുക
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  (Language Processors  �ാഷാ ഭേപ്രപാസസ്സറുകൾ  )  

• കമ്പ്യൂട്ടറുമായി  ആശയവിനിമയം  ന�ത്താൻ  കമ്പ്യൂട്ടറിനു  അറിയാവുന്ന  ഒരു  �ാഷ
ഉപഭേയാക്താവിന് ആവശ്യമായി വരുന്നു.

• ഉയർന്നതലത്തിലുള്ള  �ാഷകളിഭേലാ  അസംബ്ലി  �ാഷകളിഭേലാ  എഴുതിയിരിക്കുന്ന
ഭേപ്രപാപ്രഗാമുകടെള  അതിനു  സമാനമായ  യപ്രന്ത  �ാഷകളിഭേലക്ക്  മാറ്റം  ടെQയ്യുന്ന  സിസ്റ്റം
ഭേപ്രപാപ്രഗാമുകടെളയാണ് �ാഷ ഭേപ്രപാസസ്സറുകൾ (  ) Language Processors എന്്ന വിളിക്കുന്നത്.

• കമ്പ്യൂട്ടർ �ാഷകടെള രണ്ടായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

.a    ( )High level languages HLL
     . b    ( )Low level languages LLL

.i  Machine language
.ii  Assembly language

     a   ( )High level languages HLL
 ഇംഗ്ലീഷ് �ാഷടെയഭേപ്പാടെല ഉള്ളതാണ്.
 ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ്.
 കമ്പ്യൂട്ടറിനു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. 
 ഉദാഹരണം: ++.C

         . b   ( )Low level languages LLL
* യപ്രന്താധിഷ്ഠിത�ാഷ എന്നറിയടെപ്പ�ുന്നു.
* രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട്.

 
1.  Machine language  

 കൈബനറി അക്കങ്ങൾ ഉപഭേയാഗിക്കുന്ന �ാഷകടെള യപ്രന്ത �ാഷ എന്്ന വിളിക്കുന്നു.
 യപ്രന്ത�ാഷയിൽ ഭേപ്രപാപ്രഗാം എഴുതുന്നത് വളടെര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

2.  Assembly langauge  
➢ അസംബ്ലി �ാഷ മധ്യവർത്തിയായ ഭേപ്രപാപ്രഗാമ്മിങ് �ാഷയാണ്.
➢ യപ്രന്ത�ാഷടെയ  അഭേപക്ഷിച്ഛ്  അസംബ്ലി  �ാഷയിൽ  കമ്പ്യൂട്ടർ  ഭേപ്രപാപ്രഗാം  എഴുതാൻ

എളുപ്പമാണ്.

    Need for a language processor (  �ാഷ ഭേപ്രപാസസ്സറി  ടെ[   ആവശ്യകത  )  

 കമ്പ്യൂട്ടറിനു  മനസ്സിലാക്കാൻ  സാധിക്കാത്ത  ഉയർന്നതലത്തിലുള്ള  �ാഷയിൽ  എഴുതി
ടെവച്ചിരിക്കുന്ന  ഭേപ്രപാപ്രഗാമ്മുകടെള  താഴ്ന്നതലത്തിലുള്ള  കമ്പ്യൂട്ടർ  �ാഷയിഭേലക്ക്
മാറ്റുന്നതിനാണ് �ാഷ ഭേപ്രപാസസ്സറുകൾ ഉപഭേയാഗിക്കുന്നത്.

വിവിധതരത്തിലുള്ള ഭാഷ റേപ്ര�ാസസ്സുറു	ൾ

മൂന്്ന തരത്തിലുണ്ട്

. (a Assembler  അസംബ്ലർ  )  
 അസംബ്ലി  �ാഷയിൽ  എഴുതിയ  ഭേപ്രപാപ്രഗാമുകടെള  യപ്രന്ത  �ാഷയിഭേലക്കു  തർജ്ജമ

ടെQയ്യുന്നതിനാണ് അസംബ്ലർ ഉപഭേയാഗിക്കുന്നത്.

. (b Interpreter  ഇടെ[ർടെപ്രപറ്റർ  )  
 ഉയർന്നതലത്തിടെലഴുതിയ  ഭേപ്രപാപ്രഗാമുകടെള  വരിവരിയായി  യാപ്രന്തിക  �ാഷയിഭേലക്കു

ടെമാഴിമാറ്റം ന�ത്താൻ ഭേവണ്ടിയാണ് ഇടെ[ർടെപ്രപറ്റർ ഉപഭേയാഗിക്കുന്നത്.

. (c Compiler  കംകൈപലർ  )  
 ഉയർന്നതലത്തിടെലഴുതിയ  ഭേപ്രപാപ്രഗാമുകടെള  ഒറ്റത്തവണ  ടെകാണ്ടുതടെന്ന  യാപ്രന്തിക

�ാഷയിഭേലക്കു ടെമാഴിമാറ്റം ന�ത്താൻ ഭേവണ്ടിയാണ് കംകൈപലർ ഉപഭേയാഗിക്കുന്നത്.
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.V  സ്വതപ്രM ഓപ്പൺ റേസാഴ്സ് റേസാഫറ്്റ് കെവയർ

 ഉപഭേയാഗിക്കുന്നതിനും  പകർപ്പ്  എ�ുക്കന്നതിനും  വിതരണം  ടെQയ്യുന്നതിനും
പരിഭേശാധിക്കുന്നതിനും  മാറ്റങ്ങൾ  വരുത്തുന്നതിനും  ടെമച്ചടെപ്പ�ുത്തുന്നതിനും
ഉപഭേയാക്താവിന്  സ്വാതന്ത്യ്രം  നൽകുന്ന  ഭേസാ-്റ്്റ  ടെവയറാണ്  സ്വതപ്രന്ത  ഓപ്പൺ
ഭേസാഴ്സ് ഭേസാ-്റ്്റ ടെവയർ.

 (   )FSF Free Software Foundation  നിർവQിക്കുന്ന സ്വാതപ്രന്ത്യങ്ങൾ

 സ്വാതപ്രന്ത്യം 0 (  0)-Freedom  ഏത് ആവശ്യത്തിനും ഇഷ്ട്ടപ്രപകാരം 
ഉപഭേയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതപ്രന്ത്യം.

 സ്വാതപ്രന്ത്യം 1(  1)Freedom  - ഭേസാ-്റ്്റ ടെവയർ എങ്ങടെന പ്രപവർത്തിക്കുന്നു എന്്ന 
വിശകലനം ടെQയ്യുന്നതിനുള്ള സ്വാതപ്രന്ത്യം.

 സ്വാതപ്രന്ത്യം 2(  2)Freedom  - ഭേപ്രപാപ്രഗാമിടെ[ പകർപ്പുകൾ പുനർവിതരണം ടെQയ്യുവാനുള്ള
സ്വാതപ്രന്ത്യം.

 സ്വാതപ്രന്ത്യം 3 (  3)Freedom  - ഭേപ്രപാപ്രഗാമിടെന നവീകരിക്കുവാനും നവീകരിച്ചവടെയ 
പുറത്തിറക്കുവാനുള്ള സ്വാതപ്രന്ത്യം.

സ്വതപ്രM ഓപ്പൺ റേസാഴസ്് റേസാഫ്റ്റ് കെവയറു	ളുകെ, ഉദാഹരണങ്ങൾ

 /  (GNU Linux ഗ് നു /ലിനക് സ്): കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പഭേററ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്.

 (GIMP ജിമ്്പ): Qിപ്രതങ്ങടെള Qിട്ടടെപ്പ�ുന്ന ഭേസാ-്റ്്റ ടെവയർ ആണ്.

   (Mozilla Firefox ഭേമാസില്ല -യർഭേ-ാക്സ്): ടെവബ് പ്രബൗസർ ആണ്.

 .  (OpenOffice org ഓപ്പൺ ഓ-ീസ്. ഒആർജി): സമ്പൂർണ്ണ ഓ-ീസ് പാഭേക്കജ് ആണ്.

റേUാദ്യങ്ങൾ

1) 1 ടെബറ്്റ  = ...............ബിറ്്റ സ്.

2) ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഇ-ഭേവസ്റ്റ് നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് ശുപാർശ ടെQയ്യടെപ്പ�ുന്ന രീതി

അല്ലാത്തത്? 

) a പുനരുപഭേയാഗം  ) b കത്തിച്ചു കളയൽ 

) c മണ്ണിട്ടുമൂ�ൽ ) d പുനരുൽപാദനം

3) താടെഴ  ടെകാ�ുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ  പ്ര-ീ  ആൻഡ്  ഓപ്പൺ  ഭേസാഴ്സ്  ഭേസാ-്റ്്റ ടെവയർ

അല്ലാത്തത് ഏതാണ്?

 .    a ഗ് നു /ലിനക് സ് . b എം സ് ഓ-ീസ് 

 .    c ജിമ്്പ                                .d ഭേമാസില്ല -യർഭേ-ാക്സ്

4) ഏടെതങ്കിലും നാല്  CPU രജിസ്റ്ററുകളുടെ� ഭേപടെരഴുതുക?

5) ഓപ്പഭേററ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിടെ[ നാല് പ്രപധാന പ്രപവർത്തനങ്ങൾ പട്ടികടെപ്പ�ുത്തുക.

6) ഇ-ഭേവസ്റ്റ്  എന്ന  പദം  നിർവQിക്കുക?  ഏടെതങ്കിലും  രണ്ട്  ഇ-ഭേവസ്റ്റ്  നിർമ്മാർജ്ജന

രീതികടെളക്കുറിച്ച് പ്രഹസ്വമായി വിശദീകരിക്കുക.

7) സിസ്റ്റം  ഭേസാ-്റ്്റ  ടെവയറിടെ[  വിവിധ  ഘ�കങ്ങൾ ലിസ്റ്റ്  ടെQയ്യുകയും  വിശദീകരിക്കുകയും

ടെQയ്യുക.

വിജയഭേ�രി, മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത  15  

28.06.2021 Downloaded from www.Hsslive.in ®



CHAPTER 4

റേപ്ര�ാപ്രഗാമിങ്ങികെ9 തത്വങ്ങളും പ്ര�ശ് ന�രിഹാരവും 

റേപ്ര�ാപ്രഗാമിങികെല വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ   ( /   )Phases Steps in Programming  

ഒരു പ്രപശ്ന പരിഹാരത്തിനായി കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൃത്യമായ പ്രകമത്തിലുള്ള നിർഭേfശങ്ങൾ നൽകുന്ന 
ഭേജാലിയാണ് ഭേപ്രപാപ്രഗാമിങ്. ഇതിടെ[ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ പറയുന്നു.

 പ്രപശ്നം തിരിച്ചറിയൽ          Problem Identification
 അൽഭേഗാരിതങ്ങളും  ഭേ�ാQാർട്ടുകളും             Algorithms & flowcharts
 ഭേപ്രപാപ്രഗാം ഭേകാഡ് തയ്യാറാക്കൽ        Coding
 പരി�ാഷ        Translation
 ഡിബഗ്ഗിംഗ്        Debugging
 പ്രപവർത്തനവും പരീക്ഷണവും             Execution and Testing
 വിവരണം തയ്യാറാക്കൽ         Documentation

അൽറേഗാരിതം:- ഒരു പ്രപശ്ന പരിഹാരത്തിനായി നൽകുന്ന ഒരു കൂട്ടം  നിർഭേfശങ്ങൾ ആണിത്.

റേXാUാർട്്ട:- അൽഭേഗാരിതത്തിൻടെറ Qിപ്രതരൂപമാണ് ഭേ�ാQാർട്ട്. താടെഴ നൽകുന്ന Qിഹ്നങ്ങൾ 
ഭേ�ാQാർട്ടിൽ  ഉപഭേയാഗിക്കുന്നു.

1. ടെ�ർമിനൽ (ആരം�വും അവസാനവും )
 (     )Terminal To show start or Stop

2. സമാന്തര �ുജം (ഇൻപുട്ട്/ഔട്ട്പുട്ട്)
 ( / )Parallelogram Input Output

3. ദീർഘQതുരം (പ്രപവർത്തനം)
 ( )Rectangle Process

4. Qതുർ�ുജം  (തീരുമാനം)
 ( )Rhombus Decision

5. ആഭേരാ / -്ഭേളാകൈലനുകൾ
   Arrow or Flow lines

6. വൃത്തം  (കണക്�ർ)
 ( )Circle Connector

തു	യും ശരാശരിയും 	കെണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള അൽറേഗാരിതവും റേXാUാർട്ടും            

 1:   Step ആരം�ിക്കുക
 2:   , ,  Step A B C ഇൻപുട്ട് ടെQയ്യുക
 3:   = + +Step S A B C
 4:   = /3Step Avg S
 5:  ,  Step S Avg പ്രപി[ ്  ടെQയ്യുക
 6:  Step അവസാനിപ്പിക്കുക
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ഏറ്റവും 	ൂ,ിയ ഉയരം 	കെണ്ടത്തുന്നതിനുള്ള അൽറേഗാരിതവും റേXാUാർട്ടും
Step 1:   ആരംഭിക്കുക
Step 2:   H1, H2 ഇൻപുട്ട് ടെOയ്യുക
Step 3:   അഥവോ  H1>H2  ആടെണങ്കിൽ  
Step 4:       H1 പ്രിന്റ്  ടെOയ്യുക
Step 5:   അടെല്ലങ്കിൽ
Step 6:       H2 പ്രിന്റ്  ടെOയ്യുക
Step 7:   പരിന്നUോധന അവസോനിപ്പിക്കുക
Step 8:   അവസോനിപ്പിക്കുക

ഡിബഗ്ഗിംഗ് 

ഭേപ്രപാപ്രഗാമിടെല ടെതറ്റുകൾ കടെണ്ടത്തി തിരുത്തുന്നതാണ്  ഡിബഗ്ഗിങ്. ഭേപ്രപാപ്രഗാമിടെല ടെതറ്റുകടെള ബഗ്
( )  Bug എന്നും അത്  തിരുത്തുന്നതിടെന ഡിബഗ്ഗിങ്  എന്നും വിളിക്കുന്നു.   മൂന്്ന  തരം ടെതറ്റുകൾ
( ) Errors ഉണ്ട്.

➢ സിൻറ്റാക് സ് എറർ:-  ഭേപ്രപാപ്രഗാമിങ് �ാഷയുടെ� നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുക.  ഉദാ: ഒരു 
വാക്യത്തിടെ[ അവസാനം ; (ടെസമിഭേക്കാളൻ ) ഉപഭേയാഗിക്കാതിരിക്കൽ

➢ ഭേലാജിക്കൽ എറർ:- നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഇൻപുട്ടിന്  ടെതറ്റായ റിസൾട്ട് ല�ിക്കൽ.               
ഉദാ: + ന്  പകരം * ഉപഭേയാഗിക്കുക

➢ റൺ കൈ�ം  എറർ:- ഭേപ്രപാപ്രഗാം പ്രപവർത്തനം ത�സ്സടെപ്പ�ുത്തുന്ന എറർ.
      ഉദാ: 0 ടെകാണ്ടുള്ള ഹരണം 

റേUാദ്യങ്ങൾ

1. -്ഭേളാQാർട്ടിൽ ഭേപ്രപാസസ്സിടെന സൂQിപ്പിക്കാൻ ------ Qിഹ്നം ഉപഭേയാഗിക്കുന്നു.

2. ഭേപ്രപാപ്രഗാമിടെല ടെതറ്റുകൾ കടെണ്ടത്തി തിരുത്തുന്നതാണ്  ---------

3. ഡിബഗ്ഗിങ് എന്നാൽ എന്ത്? വിവിധ തരം  എററുകൾ ഏടെതല്ലാം

4. താടെഴ തന്നിട്ടുള്ള ഭേപ്രപാപ്രഗാമിങ്ങിടെല ഘട്ടങ്ങടെള ശരിയായ പ്രകമത്തിൽ എഴുതുക.

ഡിബഗ്ഗിങ്, പ്രപശ്നം തിരിച്ചറിയൽ, പ്രപവർത്തനവും പരീക്ഷണവും, ഭേകാഡിംഗ്

5. ഭേപ്രപാപ്രഗാമിങ്ങിടെല വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ എഴുതുക.

6. മൂന്്ന സംഖ്യകളുടെ� ശരാശരി ( ) Average കാണുവാൻ അൽഭേഗാരിതം എഴുതുക.

7. രണ്ട് സംഖ്യകളിൽ നിന്നും ടെQറുതിടെന കടെണ്ടത്തുവാൻ ഭേ�ാQാർട്ട് വരക്കുക.

8. താടെഴ തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഭേ�ാQാർട്ടിടെല വിവിധ Qിഹ്നങ്ങൾ ആണ്. അതിടെന പ്രകമത്തിൽ 

ആക്കുക.
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CHAPTER 5

സി++ റേപ്ര�ാപ്രഗാമ്മിങ്ങ് - ഒരു ആമുഖം 

റേ,ാക്കണു	ൾ  :-   സി++ ടെല വാക്കുകളാണ് ഭേ�ാക്കൺ. ഒരു ഭേപ്രപാപ്രഗാമിടെ[ അ�ിസ്ഥാന ഘ�ങ്ങൾ 
ആണ് ഇവ. അവ ടെലക്സിക്കൽ യൂണിറ്്റ എന്നറിയടെപ്പ�ുന്നു. സി++ ടെല വിവിധ തരം  
ഭേ�ാക്കണുകൾ താടെഴ പറയുന്നവയാണ്

1. കീഭേവർഡുകൾ 
2. ഐഡ[ി-യറുകൾ 
3. ലിറ്ററലുകൾ 
4. പഞ്ചുഭേവറ്ററുകൾ 
5. ഓപഭേററ്ററുകൾ

	ീറേവർഡു	ൾ:- സി++ ൽ  പ്രപഭേത്യക അർത്ഥമുള്ള വാക്കുകളാണിവ. ഇവയുടെ� അർത്ഥം മാറ്റുക 
സാധ്യമല്ല. ഇവ ടെQറിയ അക്ഷരങ്ങളിൽ സൂQിപ്പിക്കണം.

ഉദാ: , , , , , int float double for if switch, , , , break continue char void

ഐഡ9ിഫയറു	ൾ: - ഭേവരിയബിൾ, ഭേലബൽ, -ങ്്കഷൻ എന്നിവക്ക് ഭേപര് നൽകാൻ 
ഉപഭേയാഗിക്കുന്നവയാണിവ. താടെഴ പറയുന്ന നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം.

)a - , -  A Z a z അക്ഷരങ്ങളിൽ / അണ്ടർ സ്ഭേകാർ (_) ഉപഭേയാഗിച്ച് തു�ങ്ങിയിരിക്കണം
)b അക്ഷരങ്ങൾ, അക്കങ്ങൾ, അണ്ടർ സ്ഭേകാർ എന്നിവ ഉപഭേയാഗിക്കാം
)c കൈവറ്്റ സ് ടെപയ് ഭേസാ (�ാബ്, സ് ടെപയ് സ്), പ്രപഭേത്യക Qിഹ്നങ്ങഭേളാ ( ,%,  .) @ $ etc പാ�ില്ല.
)d ഇത് ഒരു കീഭേവർഡ് ആകാൻ പാ�ില്ല. ( ,  int float മുതലായവ സാധ്യമല്ല)

ഉദാ:  total 2mark     5a _ _     name of student axb ഇവ വാലിഡ്  ആണ്
    + ,      2 ,            ,   *  A K grand total a b ഇവ വാലിഡ്  അല്ല (ഇൻവാലിഡ്)

ലിറ്ററലു	ൾ:- ഭേപ്രപാപ്രഗാം പ്രപവർത്തിച്ച് ടെകാണ്ടിരിടെക്ക വിലകൾ മാറാത്ത ഇനങ്ങളാണിവ. ഉദാ: 2, 
3.14, ‘ ’, “ ”A Hello . വിവിധ തരം  ലിറ്ററലുകൾ താടെഴ വിവരിക്കുന്നു.

➢ ഇ9ീജർ ലിറ്ററൽ  :- ദശാംശം ഇല്ലാത്ത സംഖ്യകൾ ആണിവ. ഉദാ: 125, -65, 7895
➢ ഫ് റേളാട്ടിങ് റേ�ായി9 ്  ലിറ്ററൽ  :- ദശാംശം ഉൾടെപ്പ�ുന്ന സംഖ്യകൾ ആണിവ. ഉദാ: 2.75, -

100.658
➢ 	്യാര	്,ർ  ലിറ്ററൽ  :- ഒരു ഭേജാഡി സിംഗിൾ  quotes ഇൽ ഉൾടെക്കാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള കാരക്�ർ 

ആണിവ. ഉദാ: ‘ ’, ‘+’, ‘9’A
➢ സ് പ്ര,ിങ്  ലിറ്ററൽ  :- ഒരു ഭേജാഡി ഡബിൾ   quotes ഇൽ ഉൾടെക്കാള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ഒഭേന്നാ 

അതിലധികഭേമാ  കാരക്�ർ ആണിവ. ഉദാ:  “ ”, “   ++”, “9”, “ ”, Nandana Welcome to C A
“ ”int

�ഞ്ചുറേവറ്ററു	ൾ:- സി++ ൽ  പ്രപസ്താവനകൾക്കി�യിൽ ഉപഭേയാഗിക്കുന്ന സ് ടെപയ് സ്, ഭേകാമ (,), 
ടെസമിഭേക്കാളൻ  (;) ഭേപാലുള്ള Qിഹ്നങ്ങൾ ആണിവ. 

ഓ�റേററ്ററു	ൾ:- ഒരു പ്രപവർത്തനടെത്ത സൂQിപ്പിക്കുന്ന Qിഹ്നങ്ങൾ ആണിവ. ഉദാ: സങ്കലനത്തിന് 
+, ഗുണനത്തിന് * എന്നിവ.

റേUാദ്യങ്ങൾ
.i ഭേ�ാക്കൺ എന്നാൽ എന്ത്? നാല് ഭേ�ാക്കണുകളുടെ� ഭേപടെരഴുതുക.
.ii താടെഴ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ വാലിഡ്   ആയ ഐഡ[ി-യർ ഏത്?

.  +           . -              .            .   a A B b A B c AxB d None of these
.iii താടെഴ തന്നിട്ടുള്ള സി++ ടെല ഭേ�ാക്കണുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എഴുതുക.
A ‘ ’A “ ”A

.iv ഒരു ഐഡ[ി-യറിന്  ഭേപര് നൽകുഭേമ്പാൾ പാലിഭേക്കണ്ട നിയമങ്ങൾ എടെന്തല്ലാം?
.v വിവിധ തരം ലിറ്ററലുകൾ ഉദാഹരണ സഹിതം വിവരിക്കുക.
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CHAPTER 6

ഡാറ്റ ഇനങ്ങളും ഓപ്പറേററ്ററു	ളും 

Datatypes

ഡാറ്റയുടെ� സ്വ�ാവവും ഡാറ്റയിൽ ന�പ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രപവർത്തനങ്ങളും  തിരിച്ചറിയാനുള്ള 
ഉപാധികളാണ് .

 :Fundamental datatypes     (അ�ിസ്ഥാന ഡാറ്റാകൈ�പ്പുകൾ)

Datatyp
e

  Type of value Memory
( )bytes

:Eg

  void ശൂന്യ data 0  

 char       character values 1 ‘ ’, ‘\ ’A n

int  പൂർണസംഖ്യകൾ 4 84, -4

float  ദശാംശ സംഖ്യകൾ 4
5.6, -89.5double ദശാംശ സംഖ്യകൾ

(float ഭേനക്കാൾ
കൃത്യത )

8

      

(Variable റേവരിയബിൾ) : ടെമമ്മറി ടെലാഭേക്കഷനുകൾക്ക് നൽകുന്ന ഭേപരുകൾ.

   :  =18;       Eg int Num
1001
18
Num

: Operators ഒരു പ്രപവർത്തനടെത്ത സൂQിപ്പിക്കുന്ന Qിഹ്നങ്ങൾ.. :  +, <, *,      Eg &&

 +  a b എന്ന എക്സ്പ്രപഷനിൽ , + ഓപ്പറേററ്ററും ,  a b എന്നിവ ഓപ്പറാൻഡു	ളുമാണ്.

ഓപ്പറേററ്റർസ് കെ9 തരംതിരിക്കൽ     

(1)   ഓപ്പറാൻഡുകളുടെ� എണ്ണടെത്ത അ�ിസ്ഥാനമാക്കി  :  

Category
ഓപ്പറാൻഡുകള

ുുടെ� എണ്ണം 
Example

Unary 1  +,  -,  ++,--Unary unary

Binary 2 +, ,< &&

Ternary 3 ?:

2.   പ്രപവർത്തനത്തിടെ[ സ്വ�ാവടെത്ത അ�ിസ്ഥാനമാക്കി  

( ) a അരികെoറ്റി	് ഓപ്പറേററ്റർസ് : കൂട്ടുക  (+), കുറയ്ക്കുക  (-), ഗുണനം (*), ഹരിക്കുക  (/), 
ഭേമാഡുലസ് (%) ഭേപാലുള്ള ഗണിത പ്രപവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപഭേയാഗിക്കുന്നു.

x y +x y -x y *x y /x y %x y

7 3 10 4 21 2 1(ശിഷ്�മൂല്യം)
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Integral 
datatypes

Floating 
point  
datatypes

Numerical 
datatypes

i. വേവരി�ബിൾ നാമം: വേവരി�ബിളിന്റെ% വേപര്. (Num)

ii. ന്റെമമ്മറി addresss (L value): ന്റെമമ്മറി വിലാസം. (1001)

iii. ഉള്ളടക്കം (R value): വേവരി�ബിളിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന മൂല്യം (18) 
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( ) b റിറേലഷണൽ ഓപ്പറേററ്റർസ്:
    സംഖ്യാ ഡാറ്റ താരതമ്യം ടെQയ്യാൻ ഉപഭേയാഗിക്കുന്നു, ശരി (1)  അടെല്ലങ്കിൽ ടെതറ്്റ (0)എന്ന result
ല�ിക്കുന്നു. <(ടെQറുത്), >(വലുത്), <=(ടെQറുഭേതാ തുല്യഭേമാ), >= (വലുഭേതാ തുല്യഭേമാ), ==(തുല്യം), != (
തുല്യമല്ല)  എന്നിവയാണ് റിഭേലഷണൽ ഓപ്പഭേററ്റർസ്.
 

x y <x y >x y <=x y >=x y ==x y !=x y

7 3 0 1 0 1 0 1

( ) c റേലാജിക്കൽ ഓപ്പറേററ്റർസ്:
    ഭേലാജിക്കൽ മൂല്യങ്ങൾ സംഭേയാജിപ്പിക്കാൻ ഉപഭേയാഗിക്കുന്നു. ശരി (1) അടെല്ലങ്കിൽ ടെതറ്്റ (0)എന്ന

 result ല�ിക്കുന്നു.    ( ), || ( ), ! ( ) && AND OR NOT എന്നിവയാണ് ഭേലാജിക്കൽ ഓപ്പഭേററ്റർസ്.
  

1E 2E 1 2E &&E 1||E
2E

0 0 0 0

0 1 0 1

1 0 0 1

1 1 1 1

    : (2>5)  (4<6) --> 0 Eg &&
           (2>5) || (4<6) --> 1
           !(2>5) --> 1 

 /  : Input Output operators

  Input ന്    (get from എക്സ്പ്ര�ാക്ഷൻ) ഓപ്പഭേററ്റർ (>>) ഉപഭേയാഗിക്കുന്നു. ഉദാ:  >> ;cin a
  Output ന്   (put to ഇൻടെസർഷൻ) ഓപ്പഭേററ്റർ (<<) ഉപഭേയാഗിക്കുന്നു. ഉദാ:  << ;cout a

 (Assignment  അസൈസൻകെമ9 ്   )  (=)operator  
  ഒരു ഭേവരിയബിളിൽ ഒരു മൂല്യം സം�രിക്കാൻ ഉപഭേയാഗിക്കുന്നു. ഉദാ:  = 5;a

=, == ഓപ്പറേററ്റർസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
= ==

 Assignment operator  Relational operator

ഒരു ഭേവരിയബിളിന് മൂല്യം
നൽകുന്നു

മൂല്യങ്ങൾ താരതമ്യം
ടെQയ്യുന്നു

എ	് സ് പ്ര�ഷനു	ൾ : ഓപ്പഭേററ്റർസ് ടെ[യും ഓപ്പറാൻ ഡുകളുടെ�യും സംഭേയാജനം. ഉദാ:  +  * m n y

( )  a Arithmetic  എ	്സ്പ്ര�ഷനു	ൾ  : 

  Arithmetic operators അ�ങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 
( ) i Integer എക് സ് പ്രപഷനുകൾ : ഇൻ റിജർ  ഓപ്പറാൻ ഡുകൾ  അ�ങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
( ) ii ഭേ�ാട്ടിംഗ് ഭേപായിൻറ് (റിയൽ) എക്സ്പ്രപഷനുകൾ: ദശാംശ സംഖ്യാമൂല്യങ്ങൾ 

അ�ങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
( )  : iii Constant expression സ്ഥിരമൂല്യങ്ങൾ അ�ങ്ങിയിരിക്കുന്നു.   ( : 5+ /3)eg m

( ) b  റിറേലഷണൽ എ	് സ് പ്ര�ഷനു	ൾ  :   
      റിഭേലഷണൽ  operators അ�ങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഉദാ: > x y

( ) c  റേലാജിക്കൽ എ	് സ് പ്ര�ഷനു	ൾ  :  
ഭേലാജിക്കൽ  operators അ�ങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഉദാ: ( < )  ( > )a b && c d

വിജയഭേ�രി, മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്്ത  20  

28.06.2021 Downloaded from www.Hsslive.in ®



(Statements റേസ്റ്ററ്റ്കെമ9ു	ൾ ) : 
ഒരു ഭേപ്രപാപ്രഗാമിടെ[ ഏറ്റവും ടെQറിയ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ യൂണിറ്്റ.  ++ c ഭേസ്റ്ററ്്റടെമ[ ് 
അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്  ; എന്ന Qിഹ്നം ഉപഭേയാഗിച്ചാണ് .  

1. ഡിക്ലറേറഷൻ റേസ്റ്ററ്റ്കെമ9 ്: ഒരു ഭേവരിയബിളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഡാറ്റയുടെ� തരം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
     : syntax  _ ;datatype var name
            ഉദാ:  ;float avg

2. അസൈസൻ കെമ9 ് റേസ്റ്ററ്റ് കെമ9ു	ൾ : ഇത് ഒരു ഭേവരിയബിളിന് ഒരു മൂല്യം നൽകുന്നു. ഉദാ: =15;a

3. Input റേസ്റ്ററ്റ്കെമ9ു	ൾ:  ഇൻപുട്ട്  ടെQയ്യാൻ ഉപഭേയാഗിക്കുന്നു. ഉദാ: >> ;cin score

4. Output റേസ്റ്ററ്റ്കെമ9 ്:  output ടെQയ്യാൻ ഉപഭേയാഗിക്കുന്നു. ഉദാ: << ;cout score

ഒടെരാറ്റ statement ടെല  input അടെല്ലങ്കിൽ  output operators ടെ[  ഒന്നിലധികം ഉപഭേയാഗടെത്ത /  I O
operators കെ9  	ാസ് റേ	ഡിംഗ് എന്്ന വിളിക്കുന്നു. : >> >> >> ;Eg cin x y z

 ++ C  റേപ്ര�ാപ്രഗാമികെ9 അ,ിസ്ഥാന ഘ,ന  
#  < >            ----->include headerfile   1line

  ;    ----> using namespace identifier  2line
 ()int main ---->  3line

{    ;statements
      :
      0;    }return

 1Line :   (Preprocessor directive പ്രപീടെപ്രപാസസ്സർ നിർഭേfശം):

യഥാർത്ഥ compilation ന് മുമ്്പ ഒരു പ്രപവർത്തനം ന�ത്താൻ കംകൈപലഭേറാ�് നിർഭേfശിക്കുന്നു. # 
Qിഹ്നത്തിൽ ആരം�ിക്കുന്നു.
ഉദാ: #  < > -  include iostream iostream എന്ന header -യൽ ലിങ്കുടെQയ്യുന്നതിനുള്ള നിർഭേfശം.  

 2Line :  : Namespace statement

ഈ ഭേപ്രപാപ്രഗാമിൽ  std എന്ന ടെനയിംസ്ഭേപസ് ഉപഭേയാഗിക്കാൻ കംകൈപലഭേറാ�് പറയുന്നു. , cin
 cout എന്നിവയുൾ ടെപ്പടെ� മറ്റു പല ഒബ്ജക്റ്റുകളും നിർ വ്വQിക്കുന്ന സ്റ്റാൻ ഭേഡർഡ് 

ടെനയിംസ് ടെപയ് സാണ് .std

 3Line :  :Function header

ഓഭേരാ  ++ c ഭേപ്രപാപ്രഗാമിനും അത്യാവശ്യമായ  function ആണ്    (). main ഒരു ++ c ഭേപ്രപാപ്രഗാം  execution
() main -ംഗ്ഷനുള്ളിൽ ആരം�ിക്കുകയും അവസാനിക്കുകയും ടെQയ്യുന്നു.

  A sample program
# < >include iostream

  ;using namespace std
 ()int main

{
    <<" ,   ++";cout Hello Welcome to C
     0;return
}
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റേUാദ്യങ്ങൾ

1. ശൂന്യമായ data യക്്ക്   ____ ഡാറ്റാ കൈ�പ്പ് ഉപഭേയാഗിക്കുന്നു.

2. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ  insertion ഓപ്പഭേററ്റർ ഏതാണ്?

(<<, >>, <,>)

3. 8 കൈബറ്്റ ടെമമ്മറി ഉപഭേയാഗിക്കുന്ന അ�ിസ്ഥാന ഡാറ്റാ കൈ�പ്പ് ____ ആണ്.

4.  = 7 M ഉം  = 2 n ഉം ആടെണങ്കിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന expressios ടെ�  output പ്രപവQിക്കുക

( )  /      ( ) %       ( ) (  == )       ( ) ( > 10)  (  <5)i m y ii m y iii m n iv m && n

5. ==, = operators തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്ത് ?

6. ഡാറ്റാ കൈ�പ്പിടെ[ പ്രപാധാന്യം എന്താണ്? ++ c ൽ 2 ഇ[പ്രഗൽ ഡാറ്റാകൈറ്റപ്പുകളുടെ� ഭേപര് നൽകുക.

7. ഇനിപ്പറയുന്ന  ++ c ഭേസ്റ്ററ്്റ ടെമ[ിൽ നിന്്ന total എന്ന ഭേവരിയബിളിടെ[ , Rvalue ടെമമ്മറി കൈസസ് 

എന്നിവ  കടെണ്ടത്തുക

            = 34.6;float total

8. ഒരു കൈബനറി ഓപ്പഭേററ്റർ ഒരു  unary ഓപ്പഭേററ്ററിൽ നിന്്ന എങ്ങടെന വ്യത്യാസടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു? 

ഓഭേരാന്നിനും ഒരു ഉദാഹരണം നൽകുക.

9. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ�  mark സം�രിക്കുന്നതിന് ഒരു ഭേവരിയബിൾ  declare ടെQയ്യുന്ന  ++ c

ഭേസ്റ്ററ്്റടെമ[ ് എഴുതുക.

10. ++ c ടെല പ്രപസ്താവനകൾ ( ) statement എന്നാടെലന്ത്? ഏടെതങ്കിലും മൂന്്ന തരം പ്രപസത്ാവനകൾ 

ഓഭേരാ ഉദാഹരണം ഉപഭേയാഗിച്ച് വിശദീകരിക്കുക.
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CHAPTER 7

നിയപ്രMണ പ്ര�സ് താവന	ൾ 

നിയപ്രMണ പ്ര�സ്താവന	ൾ(  ):Control Statements

 ഭേപ്രപാപ്രഗാം എക്സിക്യൂഷടെ[ സാധാരണയായുള്ള  തു�ർച്ചയായ രീതിടെയ  മാറ്റാൻ ഉപഭേയാഗിക്കുന്ന 
പ്രപസത്ാവനകൾ.

രണ്ട് തരം: (1)  (2) Decision ആവർത്തനം( )Iteration

1.  (Decision  തിരകെw,ുക്കൽ  ) Statement      	ൾ  :   ഒരു  condition അ�ിസ്ഥാനമാക്കി execution
നായി   statement കൾ  തിരടെഞ്ഞ�ുക്കുന്നു.

( ) a if
Syntax:  ( )                                 :     ( >35)if condition eg if mark

{   ; }   statement block                { <<” ”;}cout Passed

( ) b -if else
Syntax:  ( )if condition            : ( >35)eg if mark

   {   1;}statement block   { <<” ”;}cout Passed
else else
   {   2;}statement block   { <<” ”;}cout Failed

( ) c -   if else if ladder
 :Syntax  (  1)if condition    :  (  >= 80)eg if score

  1;statement block                         <<"  ";cout A Grade
      (  2)else if condition                      (  >= 60)else if score
             2;statement block        <<"   ";cout B Grade
            ...............                              (  >= 40)else if score

                                                                                                                   <<"  ";else cout C grade
                 ;statement block n                                                 else

                        <<”  ”;cout D grade

( )d  switch
                : Syntax Example

     ( )switch expression  ( )switch game
     {               {
        _1:   1; ;case constant statement block break              1:  <<” ”; ;case cout Football break
        _2:   2; ;case constant statement block break              2:  <<” ”; ;case cout Cricket break
       :                                  : <<  ”;default cout Invalid
        :     ;default statement block n                    }
     }

എല്ലാ  switch ഭേസ്റ്ററ്്റടെമ[ുകളും    if else if ഭേലക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ എല്ലാ   if else ifകളും 
 switch ഭേലക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല 

switch    if else if ladder

 അഭേനകം ശാഖകൾ അനുവദിക്കുന്നു  അഭേനകം ശാഖകൾ അനുവദിക്കുന്നു 

തുല്യത മാപ്രതഭേമ പരിഭേശാധിക്കാൻ സാധിക്കൂ ഏതു റിഭേലഷനൽ  /ഭേലാജിക്കൽ കണ്ടിഷനും 
ആകാം 

  case constant ഒരു പൂർണസംഖ്യ /കാരക്റ്റർ 
ആകണം 

ഒന്നിലധികം  , values ദശാംശസംഖ്യകൾ 
എന്നിവ ആകാം  

  case match ടെQയ്തിടെല്ലങ്കിൽ  default
ഉപഭേയാഗിക്കുന്നു, ഭേബ്ലാക്കിന് പുറത്തു ക�ക്കാൻ

 break ഉപഭേയാഗിക്കാം. 

 ഒരു കണ്ടിഷനും  match ടെQയ്തിടെല്ലങ്കിൽ  else
ഭേബ്ലാക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ടെQയ്യുന്നു 
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2.   ആവർത്തന   (  ലൂപ്പിംഗ്  ) Statement      	ൾ  

ഒഭേന്നാ അതിലധികഭേമാ statement കളുടെ� കൂട്ടം ആവർത്തിച്ച് ന�പ്പിലാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.
           ++ c ൽ 3  loop 	ൾ ഉണ്ട്:  , , -for while do while

ഒരു ലൂപ്പിന് ഇനിപ്പറയുന്ന ഘ,	ങ്ങൾ ഉണ്ട്:
    (1) ഇനിഷ്യകൈലഭേസഷൻ - ലൂപ്പ് ഭേവരിയബിളിന് ആരം� മൂല്യം നൽകുന്ന 

ഭേസ്റ്ററ്്റടെമ[ ്(  = 1) i
   (2) കണ്ടിഷൻ – നിബന്ധന (  ) (  <= 10)test expression i

     (3) അപ് ഭേഡഷൻ - ലൂപ്പ് ഭേവരിയബിളിടെല മൂല്യം മാറ്റുന്ന ഭേസ്റ്ററ്്റടെമ[ ് (  ++)i
                         (4) ലൂപ്പ് ഭേബാഡി : ആവർത്തിഭേക്കണ്ട  ഭേസ്റ്ററ്്റ ടെമ[ുകൾ (  << ;))cout i

 

      for loop     while loop   do while loop

      ( =1; <=10; ++)for i i i =1;i =1;i
     {  << ; }                         cout i ( <=10)while i do    
                                                      { {

   << ;  cout i      << ; cout i
             ++;i      ++;i

 } } ( <=10);while i
                                                                                                         
      ഇവിടെ�,  i ആണ് ലൂപ്പ് ഭേവരിയബിൾ (അതിടെ[ മൂല്യം ലൂപ്പിടെന നിയപ്രന്തിക്കുന്നു).
[മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന മൂന്്ന ലൂപ്പുകളും ഒഭേര  output നൽകുന്നു - 1 മുതൽ 10 വടെരയുള്ള 
സംഖ്യകൾ പ്രപദർശിപ്പിക്കുന്നു]

  Entry controlled loop   Exit controlled
(  എൻപ്ര,ി 	ൺറേപ്ര,ാൾഡ് ലൂപ്്പ   )  (  എ	്സിറ്റ്	ൺറേപ്ര,ാൾഡ് ലൂപ്്പ   )   
1. ലൂപ്പ് ഭേബാഡിക്കു മുൻപ് കണ്ടിഷൻ 1. ലൂപ്പ് ഭേബാഡിക്കു ഭേശഷം കണ്ടിഷൻ

2. condition ശരിയാടെണങ്കിൽ മാപ്രതഭേമ ലൂപ്പ്                   2.condition ശരിഭേയാ ടെതഭേറ്റാ ആടെണങ്കിൽ
    ഭേപാലും ലൂപ്പ് ഒരു തവണടെയങ്കിലും 

         പ്രപവർത്തിക്കും  
: , eg for while  :  eg do while

  Jump Statements

ഭേപ്രപാപ്രഗാം നിയപ്രന്തണം ഒരി�ത്തു നിന്്ന മടെറ്റാരി�ഭേത്തക്ക് മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന statements.
സി ++ ൽ നാല് തരം   jump statements ആണ് ഉള്ളത് -  , , , . break continue goto return

അവയിൽ രടെണ്ടണ്ണം Qുവടെ� വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു:

 break statement
  program control ന്   loop നു പുറഭേത്തക്ക് ക�ക്കാൻ ഉപഭേയാഗിക്കുന്നു. 

 continue statement
  loop body യിടെല  ഭേകാഡിടെ[  ഒരു  �ാഗം  ഒഴിവാക്കുന്നതിനും  അ�ുത്ത  iteration

തു�രുന്നതിനും ഉപഭേയാഗിക്കുന്നു.

break continue

ലൂപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ 
നിർബന്ധിക്കുന്നു

ലൂപ്പിടെ[ അ�ുത്ത ആവർത്തനടെത്ത 
ഭേപ്രപരിപ്പിക്കുന്നു.

സ്വിച്ച്, ലൂപ്പുകൾ എന്നിവയ്ടെക്കാപ്പം 
ഉപഭേയാഗിക്കുന്നു.

ലൂപ്പുകളിൽ മാപ്രതം ഉപഭേയാഗിക്കുന്നു.
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റേUാദ്യങ്ങൾ

1)   if else പ്രപസ് താവനയുടെ� സി[ാക് സ് എഴുതുക 

2) എൻപ്ര�ി നിയപ്രന്തിത ലൂപ്പ് എക്സിറ്്റ നിയപ്രന്തിത ലൂപ്പുകളിൽ നിന്്ന എങ്ങടെന 

വ്യത്യാസടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു?

3) കണ്ടീഷൻ  true ആടെണങ്കിലും ഒരു ലൂപ്പിൽ നിന്നും പുറഭേത്തക്ക് പ്രപഭേവശിക്കാൻ -----------  

പ്രപസ് താവന ഉപഭേയാഗിക്കാം 

4) ‘ ’, ‘ ’ break continue എന്നിവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എഴുതുക.

5) സി++ ടെല ‘ ’ for പ്രപസ് താവനയുടെ� സി[ാക് സ് എഴുതുക

6) നിയപ്രന്തണ statement കൾ രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം, ഓഭേരാന്നും ഉദാഹരണസഹിതം
 വിശദീകരിക്കുക. 

7) അനുഭേയാജ്യമായ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ� ലൂപ്പ് ഘ�കങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക

8) “  switch ഭേസ്റ്ററ്്റടെമ[ ് ഉപഭേയാഗിച്ച്  ..   if else if ഭേകാവണി മാറ്റിടെയഴുതാൻ കഴിയാടെത വരുന്ന 

സാഹQര്യങ്ങൾ  എടെന്താടെക്കയാണ് ?

9)  നിർഭേfശിച്ചതുഭേപാടെല ടെQയ്യുക:

( ) a switch ഉപഭേയാഗിച്ച് മാറ്റിടെയഴുതുക

if (ch==1) cout<<”Red”;

else if (ch==2) cout<<”Blue”;

else if (ch==3) cout<<”Green”;

else cout<<”Wrong code”;

(b)  do while ഉപഭേയാഗിച്ച് മാറ്റിടെയഴുതുകയും ലൂപ്പ് ഘ�കങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും ടെQയ്യുക.

for(a=5; a<=20; a++)

{ cout<<a*a ; }
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CHAPTER 8

അകെറ	ൾ

ഒഭേര  ഭേപരിൽ പരാമർശിക്കടെപ്പ�ുന്ന ഒഭേര തരത്തിലുള്ള  ഡാറ്റാ ഭേവരിയബിളുകളുടെ� ഒരു 
ഭേശഖരമാണ് array
 OR

ഒഭേര  ഭേപരിൽ പരാമർശിക്കടെപ്പ�ുന്ന ഭേഹാഭേമാജീനിയസ്  വാല്യൂസിടെ[ ഒരു ഭേശഖരമാണ്

  Need of arrays

ഒരു ക്ലാസിടെല  60  വിദ്യാർത്ഥികളുടെ� മാർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭേപ്രപാപ്രഗാം എഴുതാൻ
ആപ്രഗഹിക്കുന്നുടെവങ്കിൽ,  അതുഭേപാടെല  മാർക്ക്  ആവഭേറജ്  കണക്കാക്കണം.  ഭേവരിയബിളുകൾ
ഉപഭേയാഗിച്ച് ഈ പ്രപശ്നം പരിഹരിച്ചാൽ, വ്യത്യസത് മാർക്ക് സം�രിക്കുന്നതിന് 60 ഭേവരിയബിളുകൾ
പ്രപഖ്യാപിഭേക്കണ്ടതുണ്ട്.  ഈ  ഭേവരിയബിളുകടെളല്ലാം  മാഭേനജുടെQയ്യുന്നത്  എളുപ്പമുള്ള  കാര്യമല്ല,
മാപ്രതമല്ല  ഇത്  പ്രപശ്നം  സങ്കീർണ്ണമാക്കുകയും  ഭേപ്രപാപ്രഗാം  മനസ്സിലാക്കാൻ  കഴിയാതിരിക്കുകയും
ടെQയ്യും.

ഈ മാർ ക്കുകൾ  സം�രിക്കുന്നതിന് ഒരു  array പ്രപഖ്യാപിക്കുകയാടെണങ്കിൽ , ഒരു ഭേവരിയബിൾ  
മാപ്രതഭേമ കൈകകാര്യം ടെQഭേയ്യണ്ടതുള്ളൂ  ,  array name

1.  array ഭേവരിയബിളുകടെള പ്രപതിനിധീകരിക്കാനും കൈകകാര്യം ടെQയ്യാനും എളുപ്പമാണ്
2.       array ഒരു തു�ർച്ചയായ ടെമമ്മറി ടെലാഭേക്കഷനുകൾ ഉപഭേയാഗിക്കുന്നു.
3. ഒരു ഭേപ്രപാപ്രഗാമിടെ[ വായനാക്ഷമത വർദ്ധിച്ചു.

  Declaration of Arrays

       [ ]; data type array name size
 :-      [5];Eg int mark

  integer data type ടെ[ 5 values സൂക്ഷിക്കാൻ  കഴിയുന്ന  array ആണ്  mark. എല്ലാ   array values ഉം
തു�ർച്ചയായ ടെമമ്മറി സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉൾടെക്കാള്ളുന്നു..

[0]mark [1]    [2]    [3]       [4]   mark mark mark mark

55 48 36 58 45

  4 bytes 4 bytes 4 bytes 4 bytes 4 bytes

    subscript or index value ഉപഭേയാഗിച്ച് ഒരു അഭേറയിടെല  elements ടെന ആക് സസ് ടെQയ്യാൻ 
കഴിയും

അഭേറകളുടെ�  elements ടെന ഇങ്ങടെന പരാമർശിക്കാം 
 [ ]; arrayname index

   ( ) The index value subscript എല്ലായ്ഭേപ്പാഴും 0 ( ) zero യിൽ ആണ് ആരം�ിക്കുക.

മുകളിലടെത്ത ഉദാഹരണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഭേറ ,  mark ടെന താടെഴ കൂ�ുതൽ 
വിശദീകരിക്കുന്നു.

   Array mark ടെല ആദ്യ വാല്യൂ  (55 എന്്ന വിQാരിക്കുക) പരാമർശിക്കടെപ്പ�ുന്നത് [0] mark
   Array mark ടെല രണ്ടാമടെത്ത വാല്യൂ (48 ) പരാമർശിക്കടെപ്പ�ുന്നത് [1] mark
   Array mark ടെല മൂന്നാമടെത്ത വാല്യൂ (36  പരാമർശിക്കടെപ്പ�ുന്നത് [2] mark
   Array mark ടെല നാലാമടെത്ത  വാല്യൂ (55 ) പരാമർശിക്കടെപ്പ�ുന്നത് [3] mark
   Array mark ടെല അഞ്ചാമടെത്ത  വാല്യൂ (45) പരാമർശിക്കടെപ്പ�ുന്നത് [4] mark
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  array ഡിക്ലഭേറഷൻ,  [20]; int mark ഈ അഭേറയ് ക്ക് എപ്രത ടെമമ്മറി അനുവദിക്കാൻ കഴിയും?

ടെമമ്മറിയിൽ സം�രിക്കുന്നതിനായി ഓഭേരാ സംഖ്യയും 4 കൈബറ്റുകൾ ഉൾടെക്കാള്ളുന്നുടെവന്്ന 
നമുക്കറിയാം. [20] mark അഭേറയിൽ 20 പൂർണ്ണസംഖ്യകൾ  store ടെQയ്യാൻ കഴിയും. അതിനാൽ 
20 4 = 80 x കൈബറ്റുകൾ ടെമമ്മറിയിൽ ഉപഭേയാഗിക്കും 

•  array ഒരു  derived ഡാറ്റ കൈ�പ്പ് ആണ് 
•   array വാല്യൂസിടെ[ ഡാറ്റാ തരം അഭേറയുടെ� ഭേബസ് കൈ�പ്പ് എന്നറിയടെപ്പ�ുന്നു
• ഒടെരാറ്റ ഭേവരിയബിൾ പരാമർശിക്കുന്ന തു�ർച്ചയായ ടെമമ്മറി സ്ഥാനങ്ങളുടെ� ഒരു 

ഭേശഖരമാണ് .array

  Types of Arrays

    Arrays are of two types

)i      (   )One dimensional array Single dimensional Array

)ii   Multi Dimensional Array

   Initialization of Arrays

       An array can be initialized in two ways

1)     Along with the declaration

      :-   [5] = { 55, 48, 36, 58, 45} ; Eg int mark

2)   direct Assignment 

      :-  [0] = 55; [1] = 48; [2] =36;  [3] = 58 ;  [4] = 45;Eg mark mark mark mark mark

   Accessing elements of array

ഏത് ലൂപ്പിടെ[യും സഹായഭേത്താടെ� നമുക്ക് അഭേറയിടെല വാല്യൂസ്  ആക്സസ് ടെQയ്യാൻ കഴിയും.

അഭേറയുടെ�   index വാല്യൂ,   ലൂപ്പ്  നിയപ്രന്തണ  ഭേവരിയബിളിടെന  ആപ്രശയിച്ചിരിക്കുന്നു..  ഓഭേരാ

എടെലടെമ[സ്ും സബസ്്പ്രകിപ്റ്റിടെനാപ്പം അഭേറയുടെ�  ഭേപര്  ഉപഭേയാഗിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

 Array operations

 -  Traversal  array എടെലടെമ[സ്ിലൂടെ�  നീങ്ങുന്നു.     array elements പ്രപദർശിപ്പിക്കുന്നത്

പ്ര�ാടെവർസലിടെ[ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്

 -Searching അറേറയിൽ  റേസ്റ്റാർ  കെUയ്തിട്ടുള്ള  എകെലകെമ9സ്ികെ9   സ്ഥാനം

	കെണ്ടത്തുന്നു. രണ്ട് രീതി	ൾ (  ,  )Linear Search Binary Search

 insertion. 

 deletion

 -  sorting Uില റേലാജിക്കൽ പ്ര	മത്തിൽ അറേറ ഘ,	ങ്ങൾ പ്ര	മീ	രിക്കുന്നു (  such as

  ).    ,  .ascending or descending Two methods selection sort Bubble sort

 Merging
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:  Note ഇനിപ്പറയുന്ന  ഭേപ്രപാപ്രഗാം  അഭേറ  പ്ര�ാടെവർസൽ  പ്രപവർത്തനം  എങ്ങടെന  ന�ത്തുന്നുടെവന്്ന

വിശദീകരിക്കുന്നു. പ്ര�ാടെവർസൽ ന�ത്താൻ   for ലൂപ്പ്  ഉപഭേയാഗിച്ചു. അഭേറ എടെലടെമ[സ്് എങ്ങടെന

ഉൾടെപ്പ�ുത്താം , എങ്ങടെന ഡിസ്ഭേപ്ല ടെQയ്യാം എന്്ന ഇനിപ്പറയുന്ന ഉദാഹരണം പഠിപ്പിക്കുന്നു

 :-      10       .Eg Write a program to enter elements into an array and print it

#  < >include iostream

  ;using namespace std

 ( )  int main

{

      [10], ; int num i

      << “       \  “;cout Enter elements in to the Array n

      (  = 0 ;  <= 9; ++ ) for i i i

            >> [ ] ;cin num i

      << “ \        \  “;cout n The elements in the array are n

      (  = 0 ;  <= 9; ++ ) for i i i

            <<  [ ] << “\ ”; cout num i n

 0;return

}

മുകളിലുള്ള ഭേപ്രപാപ്രഗാമിൽ ഭേ-ാർ ലൂപ്പ് 10 തവണ വർക്ക് ടെQയ്യുന്നു. ലൂപ്പ് കൺഭേപ്ര�ാൾ ഭേവരിയബിൾ

, 0 i മുതൽ 9 വടെര.  ഈ വാല്യൂസ്   array index വാല്യൂസ് ആണ് . ഇൻപുട്ടിങ് ന് ഭേശഷം മടെറ്റാരു for

ലൂപ്പ് ഉപഭേയാഗിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് നിർവഹിക്കുന്നു.

റേUാദ്യങ്ങൾ

1. സി ++ ടെല സിംഗിൾ കൈഡമൻഷണൽ അഭേറയുടെ�  ടെമമ്മറി അഭേലാഭേക്കഷൻ വിവരിക്കുക 

2. 5 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ� സ്ഭേകാറുകൾ ഇൻപുട്ട് ടെQയ്യുന്നതിന് ഒരു സി ++ ഭേപ്രപാപ്രഗാം എഴുതുക, ഒരു 

അഭേറ ഉപഭേയാഗിച്ച് വിപരീത പ്രകമത്തിൽ പ്രപദർശിപ്പിക്കുക

3. എന്താണ് ഒരു അഭേറ? നിങ്ങളുടെ� ക്ലാസിടെല എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ�യും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് 

മാർക്കുകൾ സം�രിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ  സി ++ ഭേപ്രപാപ്രഗാം എഴുതുക

4.  8,7,2,4,6 എന്നീ  സംഖ്യകൾ ഉൾടെക്കാള്ളുന്ന  കൈസസ് 5 ആയ ഒരു അഭേറ നിർമ്മിക്കുക

5.  അഭേറ പ്ര�ാടെവർസൽ Qിപ്രതീകരിക്കുന്നതിന് ഒരു സി ++ ഭേപ്രപാപ്രഗാം എഴുതുക.
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CHAPTER 9

സ് പ്ര,ിങ്  സൈ		ാര്യം കെUയ്യലും ഇൻ�ുട്ട് / ഔട്ട്�ുട്ട്
ഫങ് ഷനു	ളും 

    Array declaration for string

കാരക്�ർ അഭേറ ഉപഭേയാഗിച്ചാണ് സപ്്ര�ിങ്ങുകൾ ഡിക്ലയർ  ടെQയ്യുന്നത് .
ഉദാ :  _ [10];char my name

Initialisation
താടെഴ  പറയുന്ന രീതിയിലാണ് കാരക്�ർ  അഭേറകൾ  ഇനിഷ്യകൈലസ് ടെQയ്യുന്നത്  

 _ [10]={‘ ’,’ ’,’ ’,’ ’,’ ’,’ ’};char my name N i k e t h

 Memory alloction
ഒരു സ്പ്ര�ിങ്ങിടെന കാരക്�ർ അഭേറയിഭേലക്ക് ഇൻപുട്ട് ടെQയ്യുഭേമ്പാൾ താടെഴ കാണുന്ന രീതിയിലാണ് 
ടെമമ്മറി അഭേലാഭേകറ്റു ടെQയ്യുന്നത്  

‘\0’ എന്ന നൾ കാരക്�ർ സ്പ്ര�ിങ്ങി ടെ[ അവസാനം ഓഭേട്ടാമാറ്റിക് ആയി കൂട്ടിഭേച്ചർക്കടെപ�ുന്നു. 

അതായത്  ഒരു സ്പ്ര�ിങ്ങി ടെന ഭേസ്റ്റാർ ടെQയ്യാൻ ആ സ്പ്ര�ിങ്ങിലുള്ള കാരഭേറ്റഴ്സിടെ[ എണ്ണഭേത്തക്കാൾ
ഒരു ടെബറ്്റ കൂ�ി അധികടെമമ്മറി ആവശ്യമായി വരുന്നു. ( ‘\0’ ന് ഭേവണ്ടി).

ഒരു കാരക്�ർ അഭേറയിഭേലക്്ക ഒരു സ്പ്ര�ിങ് വില ഇനിഷ്യകൈലസ് ടെQയ്യുന്നതിന് തന്നിട്ടുള്ള രുപം ഉപഭേയാഗിക്കാം.

 _ [10]=” ”;char my name Niketh

ഇൻ�ു,്   /   ഔട്്ട�ുട്്ട ഫങ് ഷൻസ്   

സി ++ ൽ ഇൻ�ുട്്ട / ഔട്്ട�ുട്്ട  പ്രപവർത്തനങ്ങൾ നിയപ്രന്തിക്കുന്നത് ഒരു കൂട്ടം -ംഗ്ഷനുകളാണ്, 
,  iostream cstdio എന്നീ ടെഹഡർ -യലുകളിലൂടെ�യാണ്  ഇവ നിർവQിക്കടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത് .‘ ’ cstdio

ൽ നിർവQിച്ചിരിക്കുന്ന -ംഗ്ഷനുകടെള കൺഭേസാൾ  /  I O -ംഗ്ഷനുകൾ എന്നും ‘ ’ iostream ൽ 
നിർവQിച്ചിരിക്കുന്ന -ംഗ്ഷനുകടെള സ്പ്ര�ീം  /  I O -ംഗ്ഷനുകൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു.

	ൺറേസാൾ  /  I O ഫംഗ്ഷനു	ൾ 
 stdio എന്ന ടെഹടെ�ർ -യലിൽ ആണ് ഇതിടെന നിർവQിട്ടുള്ളത്  

1. ( ) gets ഫങ് ഷൻ ( ഇൻ�ു,്   ഫങ് ഷൻ)
കീഭേബാർഡിലൂടെ� കൈവറ്്റസ്ഭേപസ് ഉൾടെപ്പടെ�യുള്ള ഒരുസ്പ്ര�ിങ്ങിടെന കാരക്�ർ അറിയിഭേലക്കു 
സ്വീകരിക്കാൻ ഉപഭേയാഗിക്കുന്ന ഒരു കൺഭേസാൾ ഇൻപു�് -ങ്ഷനാണിത് .  cstdio എന്ന ടെഹടെ�ർ 
-യലിൽ ആണ് ഇവടെയ നിവQിച്ചിട്ടുള്ളത് .

സി9ാ	സ്് 
( _ _ );gets character array name
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2. ()puts ഫങ് ഷൻ ( ഔട്്ട�ുട്്ട  ഫങ് ഷൻ )

ഭേമാണിറ്ററിൽ സ്പ്ര�ിങ് ഡാറ്റ പ്രപദർശിപ്പിക്കാൻ ഉപഭേയാഗിക്കുന്നു 

സി9ാ	സ്് 
( _ );puts string data

 	ാര	്,ർ   /  I O 	ൺറേസാൾഫംഗ്ഷനു	ൾ 

-ങ് ഷൻ സി9ാ	്സ് പ്രപവർത്തനം

()getchar = ();ch getchar    ch എന്ന ഭേവരിയബിളിഭേലക്ക് കീഭേബാർഡിലൂടെ� 
ഒരു കാരക്�റിടെന ഇൻപുട്ട്ടെQയ്യുന്നു 

()putchar ( );putchar ch

(‘ ’);putchar A

  ch എന്നഭേവരിയബിളിടെല കടെണ്ട[ ്  ഡിസ് കൈപ്ല 
ടെQയ്യുന്നു 

‘ ’ A എന്ന കാരക്�ർ ഡിസ് കൈപ്ല ടെQയ്യുന്നു 

സ്പ്ര,ീം     /  I O  ഫംഗ്ഷനു	ൾ   

 iostream എന്ന ടെഹടെ�ർ -യലിൽ ആണ് ഇതിടെന നിർവQിട്ടുള്ളത് 

ഇൻ�ു,് ഫങ് ഷൻസ് 

-ങ് ഷൻ സി9ാ	സ്് പ്രപവർത്തനം

()get . ( )cin get ch

. ( ,10);cin get str

ഒരു കാരക്�റിടെന   ch എന്ന ഭേവരിയബിളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു 

പത്തു കാരക്�ർ വടെരയുള്ള ഒരു സപ്്ര�ിഗിടെന കാരക്�ർ 
അറയിഭേലക്കു സ്വീകരിക്കുന്നു 

()getline . ( ,10);cin getline str പത്തു കാരക്�ർ വടെരയുള്ള ഒരു സപ്്ര�ിഗിടെന കാരക്�ർ 
അഭേറയിഭേലക്കു സ്വീകരിക്കുന്നു 

. ( ,10, );cin getline str ch പത്തു കാരക്�ർ വടെരയുള്ള ഒരു സപ്്ര�ിഗിടെന കാരക്�ർ 
അഭേറയിഭേലക്കു സ്വീകരിക്കുന്നു അടെല്ലങ്കിൽ  ch എന്ന character
ഭേവരിയബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാല്യൂ വടെരയുള്ള 
അക്ഷരങ്ങടെള സ്വീകരിക്കുന്നു. ഏതാണ് ആദ്യം 
സം�വിക്കുന്നത് എന്നത് അനുസരിച്ച് 

ഔട്്ട�ുട്്ട ഫങ് ഷൻസ് 

-ങ് ഷൻ സി9ാ	്സ് പ്രപവർത്തനം

()put . ( );cout put ch   ch ടെല  കടെണ്ട[ ് ഡിസ്ഭേപ്ല ടെQയ്യുന്നു 

. (' ');cout put B  B ഡിസ്ഭേപ്ല ടെQയ്യുന്നു 

. (65);cout put  A ഡിസ്ഭേപ്ല ടെQയ്യുന്നു (65     )is ASCII value of A

()write . ( ,10);cout write str  str എന്ന അറയിടെല ആദ്യടെത്ത 10 കാരക്�ർ ഡിസ് ടെപ്ലടെQയ്യുന്നു 

റേUാദ്യങ്ങൾ

1.  () put ഉം ()  write ഉം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉദാഹരണ സഹിതം വിവരിക്കുക 
2.  ”  ”  HELLO WORLD എന്ന സ്പ്ര�ിംഗ് സം�രിക്കാൻ എപ്രത കൈബറ്റുകൾ ആവശ്യമാണ്?
3.   സി ++ ൽ ഉപഭേയാഗിക്കുന്ന രണ്ട് ഇൻപുട്ട് സ്പ്ര�ീം -ംഗ്ഷനുകളുടെ� ഭേപര് എഴുതുക .
4.  ടെമമ്മറിയിൽ  സ്പ്ര�ിംഗ് ഡിലിമിറ്്റ ടെQയ്യാൻ ഉപഭേയാഗിക്കുന്ന കാരക്�ർ ഏതാണ് ?
5. സ്പ്ര�ിംഗ് ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ടെQയ്യുന്നതിന് സി ++ ഭേപ്രപാപ്രഗാമിൽ  () gets -ംഗ്ഷൻ 

ഉപഭേയാഗിക്കുന്നതിടെ[ പ്രപഭേയാജനം എന്താണ്? ഒരു ഉദാഹരണം ഉപഭേയാഗിച്ച് വിശദീകരിക്കുക.
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CHAPTER 10

ഫങ്ഷനു	ൾ

റേമാഡുലാർ റേപ്ര�ാപ്രഗാമിംഗികെ9 ആശയം:  ഭേപ്രപാപ്രഗാമിംഗിൽ,  വലിയ ഭേപ്രപാപ്രഗാമുകടെള ടെQറിയ ഉപ
ഭേപ്രപാപ്രഗാമുകളായി   വി�ജിക്കടെപ്പ�ും,  അവ  പ്രപഭേത്യക  ഭേപ്രപാപ്രഗാമുകൾ  എഴുതുന്നതിലൂടെ�
പരിഹരിക്കാനാകും.ഇത്തരത്തിലുള്ള സമീപനടെത്ത ഭേമാഡുലാർ ഭേപ്രപാപ്രഗാമിംഗ്  എന്്ന വിളിക്കുന്നു.
വലിയ  ഭേപ്രപാപ്രഗാമുകടെള  ടെQറിയ  ഉപ  ഭേപ്രപാപ്രഗാമുകളായി  വി�ജിക്കുന്ന  പ്രപപ്രകിയടെയ
ഭേമാഡുലകൈറഭേസഷൻ എന്്ന വിളിക്കുന്നു.

റേമാഡുലാർ റേപ്ര�ാപ്രഗാമിംഗികെ9 ഗുണങ്ങൾ:

➔      ഭേപ്രപാപ്രഗാമിടെ[ വലുപ്പം കുറയ്ക്കുന്നു
➔      പിശകിനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്
➔      ഭേപ്രപാപ്രഗാമിംഗ് സങ്കീർണ്ണത കുറയ്ക്കുന്നു
➔       വീണ്ടും ഉപഭേയാഗക്ഷമത ടെമച്ചടെപ്പ�ുത്തുന്നു

റേമാഡുലാർ റേപ്ര�ാപ്രഗാമിംഗികെ9 	ുറവു	ൾ  :  
➔      ഉപ ഭേപ്രപാപ്രഗാമുകളായി വി�ജിക്കുക എന്നത് ഒരു ടെവല്ലുവിളിയാണ്.
➔      ടെമാഡ്യൂളുകളുടെ� എക്സിക്യൂഷടെ[ ഭേപ്രശണി പ്രകമീകരിക്കുഭേമ്പാൾ പ്രശദ്ധിക്കണം.

-ംഗ്ഷൻ  .  : ഒരു നിർfിഷ്� Qുമതല നിർവഹിക്കുന്നതിന് ഒരു സി ++ ഭേപ്രപാപ്രഗാമിടെല ടെനയ്മിഡ്  
യൂണിറ്റാണ് -ംഗ്ഷൻ.

ബിൽ റ്റ്  -  ഇൻ  ഫംഗ്ഷനു	ൾ   : ഉപഭേയാഗത്തിന് തയ്യാറായ -ംഗ്ഷനുകൾ  ബിൽ റ്്റ-ഇൻ  
-ംഗ്ഷനുകളാണ്.

1.  സ്പ്ര�ിംഗ് -ംഗ്ഷനുകൾ:  ഇവ സപ്്ര�ിംഗുകടെള കൈകകാര്യം  ടെQയ്യുന്നതിന്  ഉപഭേയാഗിക്കുന്നു.  ഈ
-ംഗ്ഷനുകൾ  ഉപഭേയാഗിക്കുന്നതിന്  സി  ++  ഭേപ്രപാപ്രഗാമിൽ   (cstring �ർഭേബാ  സി  ++  ടെല

. )string h എന്ന ടെഹടെ�ർ -യൽ  ഉൾടെപ്പ�ുത്തണം.

ഫംഗ്ഷൻ സി9ാ	സ്് പ്ര�വർത്തനം 

()strlen  ( );int strlen string ഒരു  സ്പ്ര�ിംഗിടെ[  കൈദർഘ്യം  കടെണ്ടത്താൻ  (ഒരു
സ്പ്ര�ിംഗിടെല അക്ഷരങ്ങളുടെ� എണ്ണം)

()strcpy ( 1, 2);strcpy string string ഒരു സ്പ്ര�ിംഗ് മടെറ്റാന്നിഭേലക്ക് പകർത്താൻ. ഇവിടെ�
സ്പ്ര�ിംഗ് 2 സ്പ്ര�ിംഗ് 1 ഭേലക്ക് പകർത്തുന്നു 

()strcmp ( 1, 2);strcmp string string രണ്ട്  സ്പ്ര�ിംഗുകൾ  താരതമ്യം  ടെQയ്യാൻ,  ഭേകസ്
ടെസൻസിറ്റീവ്.  രണ്ട്  സ്പ്ര�ിംഗുകളും
തുല്യമാടെണകിൽ  0 റിഭേട്ടൺ ടെQയ്യുന്നു.  സ്പ്ര�ിംഗ് 1
സ്പ്ര�ിംഗ്  2  ടെനക്കാൾ  അക്ഷരമാലാപ്രകമത്തിൽ
ഉയർന്നതാടെണങ്കിൽ,  ഒരു  +  ve മൂല്യം നൽകുന്നു,
അടെല്ലങ്കിൽ ഒരു -  ve മൂല്യം നൽകുന്നു.

()strcmpi ( 1, 2);strcmpi string string രണ്ട്  സപ്്ര�ിംഗുകൾ  താരതമ്യം  ടെQയ്യാൻ,ഭേകസ്
ടെസൻ സിറ്റീവ്  അല്ല,  രണ്ട്  സപ്്ര�ിംഗുകളും
തുല്യമാടെണകിൽ  0 റിഭേട്ടൺ ടെQയ്യുന്നു.  സ്പ്ര�ിംഗ് 1
സ്പ്ര�ിംഗ്  2  ടെനക്കാൾ  അക്ഷരമാലാപ്രകമത്തിൽ
ഉയർന്നതാടെണങ്കിൽ,  ഒരു  +  ve മൂല്യം നൽകുന്നു,
അടെല്ലങ്കിൽ ഒരു -  ve മൂല്യം നൽകുന്നു.

()strcat ( 1, 2);strcat string string ഒരു  സ്പ്ര�ിംഗ്  മടെറ്റാരു  സ്പ്ര�ിംഗിഭേലക്ക്
കൂട്ടിഭേച്ചർക്കാൻ.  ഇവിടെ�  സ്പ്ര�ിംഗ്  2  സ്പ്ര�ിംഗ്  1
ഭേലക്ക് കൂട്ടിഭേച്ചർക്കുന്നു 
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2. മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷനു	ൾ: മാത്തമറ്റിക്കൽ കാൽക്കുഭേലഷന്  ഉപഭേയാഗിക്കുന്നു. 
ഭേപ്രപാപ്രഗാമിൽ ഈ -ംഗ്ഷനുകൾ ഉപഭേയാഗിക്കുന്നതിന് ടെഹടെ�ർ -യൽ  (cmath �ർഭേബാ സി ++ 
ടെല . ) math h ഉൾടെപ്പ�ുത്തണം.

ഫംഗ്ഷൻ സി9ാ	സ്് പ്ര�വർത്തനം 

()abs    ( );int abs int ഒരു സംഖ്യയുടെ� സമ്പൂർണ്ണ മൂല്യം കടെണ്ടത്താൻ. ഉദാ. (-abs
25) എന്നത് 25 ആണ്.

()fabs   ( );double fabs double ഒരു  ഭേ�ാട്ടിംഗ്  ഭേപായിൻറ്  നമ്പറിടെ[  ഭേകവല  മൂല്യം
കടെണ്ടത്തുന്നതിന് ഉദാ. (-25.89)  fabs എന്നത് 25.89 ആണ്

()sqrt   ( );double sqrt double ഒരു  സംഖ്യയുടെ�   റൂട്ട്  കടെണ്ടത്തുന്നതിന്.  ഉദാ:   (100)sqrt
എന്നത് 10 ആണ്.

()pow  ( , );double pow double int ഒരു  സംഖ്യയുടെ�  പവർ   കടെണ്ടത്താൻ.  ഉദാ.   (3,2)pow
എന്നത് 32 . അതായത് 9 ആണ്

()sin  ( );double sin double ഒരു ഭേകാണിടെ[ കൈസൻ മൂല്യം കടെണ്ടത്താൻ.

()cos  ( );double cos double ഒരു ഭേകാണിടെ[ ഭേകാകൈസൻ മൂല്യം കടെണ്ടത്താൻ.

3. 	ാര	്,ർ ഫംഗ്ഷനു	ൾ  :   കാരക്�റുകളുടെ�  വിവിധ പ്രപവർത്തനങ്ങൾ ന�ത്താൻ ഈ 
-ംഗ്ഷനുകൾ ഉപഭേയാഗിക്കുന്നു. ഒരു ഭേപ്രപാപ്രഗാമിൽ ഈ -ംഗ്ഷനുകൾ ഉപഭേയാഗിക്കുന്നതിന് 
ടെഹ�ർ -യൽ  (cctype �ർഭേബാ സി ++ ൽ . ) ctype h ഉൾടെപ്പ�ുത്തണം.

ഫംഗ്ഷൻ സി9ാ	്സ് പ്ര�വർത്തനം 

()isupper   (  );int isupper char c ഒരു അക്ഷരം വലിയക്ഷരത്തിലാഭേണാ അല്ലഭേയാ എന്ന് 
പരിഭേശാ ധിക്കുന്നു . നൽകിയ അക്ഷരം വലിയ ക്ഷരത്തി 
ലാടെണങ്കിൽ 1 റിഭേട്ട ൺ ടെQയ്യുന്നു അടെല്ലങ്കിൽ  0 റിഭേട്ടൺ 
ടെQയ്യുന്നു.

()islower  (  );int islower char c ഒരു അക്ഷരം ടെQറിയ ക്ഷരത്തിലാഭേണാ അല്ലഭേയാ എന്ന് പരി 
ഭേശാധി ക്കുന്നു . നൽകിയ അക്ഷരം ടെQറിയ ക്ഷരത്തി 
ലാടെണങ്കിൽ 1 റിഭേട്ടൺ ടെQയ്യുന്നു അടെല്ലങ്കിൽ  0 റിഭേട്ടൺ 
ടെQയ്യുന്നു.

()isalpha  (  );int isalpha char c തന്നിരിക്കുന്ന കാരക്�ർ ആൽ-ടെബറ്റ് ആഭേണാ  അല്ലഭേയാ 
എന്ന് പരിഭേശാധിക്കുന്നതിന്. നൽകിയ കാരക്�ർ 
ആൽ-ടെബറ്റ് ആടെണങ്കിൽ  1 റിഭേട്ടൺ ടെQയ്യുന്നു അടെല്ലങ്കിൽ  
0 റിഭേട്ടൺ ടെQയ്യുന്നു.

()isdigit  (  );int isdigit char c തന്നിരിക്കുന്ന കാരക്�ർ ഒരു അക്കമാഭേണാ എന്ന് പരിഭേശാധി 
ക്കുന്ന തിന്. അക്കമാടെണങ്കിൽ 1 റിഭേട്ടൺ ടെQയ്യുന്നു 
അടെല്ലങ്കിൽ  0 റിഭേട്ടൺ ടെQയ്യുന്നു.

()isalnum   (  );int isalnum char c ഒരു  കാരക്�ർ ഒരു ആൽ-ാന്യൂടെമറിക് ആഭേണാ എന്ന് 
പരിഭേശാധിക്കുന്നതിന്.  ആൽ-ാന്യൂടെമറിക് ആടെണങ്കിൽ 1 
റിഭേട്ടൺ ടെQയ്യുന്നു അടെല്ലങ്കിൽ  0 റിഭേട്ടൺ ടെQയ്യുന്നു.

()toupper  (  );char toupper char c തന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷരടെത്ത  അതിടെ[ വലിയക്ഷരത്തി ഭേല 
ക്്ക പരിവർത്തനം ടെQയ്യാൻ. തന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷര ത്തിടെ[ 
വലിയക്ഷരം റിഭേട്ടൺ ടെQയ്യുന്നു  തന്നിരിക്കുന്ന അ ക്ഷരം 
വലിയക്ഷരത്തിലാടെണങ്കിൽ, ഔട്ട്പുട്ട്  സമാന മാ യിരിക്കും.

()tolower  (  );char tolower char c തന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷരടെത്ത  അതിടെ[ ടെQറിയക്ഷരത്തിഭേലക്്ക
പരിവർത്തനം ടെQയ്യാൻ. തന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷരത്തിടെ[ 
ടെQറിയക്ഷരം റിഭേട്ടൺ ടെQയ്യുന്നു  തന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷരം 
ടെQറിയ അക്ഷരത്തിലാടെണങ്കിൽ, ഔട്ട്പുട്ട്  
സമാനമായിരിക്കും.
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യൂസർ ഡിസൈഫൻഡ്   ഫംഗ്ഷൻ  :   

യൂസർ നിർമിക്കുന്ന -ംഗ്ഷനുകടെള യൂസർ ഡികൈ-ൻഡ് -ംഗ്ഷൻഎന്്ന പറയുന്നു 

സി9ാ	സ്് 

_   _ ( _ )data type function name argument list
{
      ;statements in the body
}

ഡാറ്റ കൈ�പ്പ് എന്നാൽ സി ++ ടെല ഏടെതങ്കിലും സാധുവായ ഡാറ്റ കൈ�പ്പ് ആണ് . യൂസർ നൽകുന്ന
പദമാണ്  -ംഗ്ഷൻ  ടെനയിം  (ഐഡ[ി-യർ).  ആർ ഗ്യുടെമൻറ്_ലിസ്റ്റ്,  ഓപ് ഷണലാണ്,.-ംഗ്ഷൻ
ഭേബാഡിയിൽ  -ംഗ്ഷന്  നൽകിയിട്ടുള്ള  �ാസ് ക്  നിർവഹി  ക്കുന്നതിന്  ആവശ്യമായ  സി  ++
ഭേസ്റ്ററ്്റ ടെമ[ുകൾ അ�ങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണം   :  
 (  ,  )int sum int a int b

{
   = + ;c a b
}

ഫംഗ്ഷനു	ളുകെ, ആർഗ്യുകെമ9ു	ൾ: ഭേകാളിംഗ് -ംഗ്ഷനിൽ നിന്്ന വിളിക്കുന്ന -ംഗ്ഷനിഭേലക്ക്
മൂല്യങ്ങൾ  കൈകമാറുന്നതിനുള്ള  മാർഗമാണ്  ആർഗ്യുടെമ[ുകൾ  അടെല്ലങ്കിൽ  പാരാമീറ്ററുകൾ.
-ംഗ്ഷൻ നിർവQനത്തിൽ ആർഗ്യുടെമ[ുകളായി ഉപഭേയാഗിക്കുന്ന ഭേവരിയബിളുകടെള ഭേ-ാർമൽ
ആർഗ്യുടെമ[ുകൾ  എന്്ന  വിളിക്കുന്നു.  -ംഗ്ഷൻ  ഭേകാളിൽ  ഉപഭേയാഗിക്കുന്ന  ഭേകാൺസ്റ്റ[സ്്  ,
ഭേവരിയബിളുകൾ  അടെല്ലങ്കിൽ  എക്സ്പ്രപഷനുകൾ  ആക്Qുൽ   ആർഗ്യുടെമ[ുകൾ
എന്നറിയടെപ്പ�ുന്നു.

റിറേട്ടൺ  മൂല്യം:  റിഭേട്ടൺ  ഭേസ്റ്ററ്്റടെമ[ ്  ഭേകാളിംഗ്  -ംഗ്ഷന്  ഒരു  മൂല്യം  നൽകുകയും  ഭേപ്രപാപ്രഗാം

നിയപ്രന്തണം ഭേകാളിംഗ് -ംഗ്ഷനിഭേലക്ക് മാറ്റുകയും ടെQയ്യുന്നു.

റേUാദ്യങ്ങൾ

1. താടെഴ പറയുന്ന പ്രപവർത്തികൾ ടെQയ്യുവാൻ ഏറ്റവും അനുഭേയാജ്യമായ സി++ ടെല ബിൽ�് ഇൻ 
-ങ്ങ്ഷനുകൾ നിർഭേദശിക്കുക 

.   5a 3 ടെ[ ഉത്തരം ല�ിക്കാൻ.

.  ” ” b kERALA എന്ന സ്പ്ര�ിങ്ങിടെല അക്ഷരങ്ങളുടെ� എണ്ണം ല�ിക്കാൻ. 
.  ’ ’ c M എന്ന അക്ഷരടെത്ത ' ' m ആക്കി മാറ്റുന്നതിന്. 

2. ഒരു -ങ്ങ്ഷനിൽ ആർഗുടെമ[ുകൾ ഉപഭേയാഗിക്കുന്നതിടെ[ ഉഭേദ്യശം എന്താണ് ?
3. മാത്തമറ്റിക്കൽ -ങ്ഷന് ആവശ്യമുള്ള ടെഹഡർ -യൽ ഏത് ?
4. ഭേമാഡുലാർ ഭേപ്രപാപ്രഗാമിങ് എന്്ന പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്  ?ഭേമാഡുലാർ ഭേപ്രപാപ്രഗാമിടെ[ ഗുണങ്ങൾ 

എടെന്താടെക്കയാണ് ?
5. ഒരു ക്യാരക്�ർ ആൽ- ന്യൂടെമറിക് ആഭേണാ അല്ലഭേയാ എന്്ന പരിഭേശാധിക്കുന്ന -ങ് ഷൻ 

ഏതാണ് ?
6. () strlen -ങ് ഷൻ ഉപഭേയാഗിച്ച് ഒരു സ്പ്ര�ിങ്ങി[ ടെലങ്ത്ത്  കാണാനുള്ള ഭേപ്രപാപ്രഗാം എഴുതുക

7. ( ) strcmp ഉം ( ) strcmpi ഉം തമ്മിൽ താരതമ്യം ടെQയ്യുക.
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CHAPTER 11

കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖലകൾ 

കമ്പ്യൂട്ടർ ശ്രുംഖലകൾ

ഒരു  ആശയവിനിമയ  മാധ്യമം  ഉ�പ്രയാഗിച്ച്  കമ്പ്യൂട്ട<ുകളുടെടയും  പ്ര�ി*<ുകൾ,  സ്കാന<ുകൾ

തുടങ്ങിയ ഹാർഡ് ടെവയർ ഉ�കരണങ്ങളുടെടയും ഇ*ർ കണക്ഷനാണ് ഇത്.

 Advantages

1) <ിപ്രസാഴ്സ് �ങ്കിടൽ - ഒരു സിസ്റ്റത്തിടെല ഏത് ഹാർഡ് ടെവയർ / പ്രസാഫ്റ്്റ ടെവയർ   <ിപ്രസാഴ്സും
ടെനറ്്റ വർക്കിടെല  മറ്്റ സിസ്റ്റങ്ങളുമായി �ങ്കിടാൻ കഴിയും.

2)  വില-പ്ര�കടന  അനു�ാതം  -  ഓപ്രരാ
കമ്പ്യൂട്ട<ിനുംകൈലസൻസുള്ള  പ്രസാഫ്റ്്റ  ടെവയർ
വാങ്ങുന്നതിനുള്ള  ടെ@ലവ്,  ഒരു
ടെനറ്്റ വർക്കിൽഅത്തരംപ്രസാഫ്റ്്റ ടെവയ<ിടെ* ടെനറ്്റ വർക്ക്
�തിപ്പുകൾ വാങ്ങുന്നതിലൂടെട കു<യ്ക്കാൻ കഴിയും.

3)  ആശയവിനിമയം  -  ഇ-ടെമയിൽ,  @ാറ്റിംഗ്,
വീഡിപ്രയാപ്രകാൺഫ<ൻസിംഗ്     തുടങ്ങിയ
പ്രസവനങ്ങളിലൂടെടടെനറ്്റ വർക്കിടെലമപ്രറ്റടെതങ്കിലും
കമ്പ്യൂട്ട<ുമായി  ആശയവിനിമയം  നടത്താൻ  കമ്പ്യൂട്ടർ
ടെനറ്്റ വർക്ക് ഉ�പ്രയാക്താക്കടെള സഹായിക്കുന്നു.

 11.1  Fig Computer Networks

4)  വിശ്വാസ്യത-  ഒരു  ടെനറ്്റ വർക്കിൽ,  ഒന്നിലധികം  കമ്പ്യൂട്ട<ുകളിൽ ഡാറ്റ  ബാക്കപ്പ്  ടെ@യ്യുന്നത്
സാധ്യമാണ്.  ഡാറ്റ  ആക് സസ്  ടെ@യ്യുന്നതിൽ  �രാജയടെപ്പട്ടാൽ  ഡാറ്റ  വീടെYടുക്കാൻ  ഇത്
ഉ�പ്രയാക്താക്കടെള സഹായിക്കുന്നു.

5)  സ്പ്രകലബിളിറ്റി  -  ടെനറ്്റ വർക്കിപ്രലക്ക്  കമ്പ്യൂട്ട<ുകൾ  പ്ര@ർക്കുന്നതിലൂടെടപ്രയാ
നീക്കംടെ@യ്യുന്നതിലൂടെടപ്രയാ  കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്  പ്രശഷി  എളുപ്പത്തിൽ  വർദ്ധിപ്പിക്കുകപ്രയാ
കു<യ്ക്കുകപ്രയാ ടെ@യ്യാം.

  Some key terms

Bandwidth

ഒരു  നിശ്ചിത  സമയത്തിനുള്ളിൽ  ഒരു  നിർദ്ദിഷ്ട  കണക്ഷനിലൂടെട  അയയ് ക്കാൻ  കഴിയുന്ന
ഡാറ്റയുടെട അളവിടെന ബാൻഡ് വിഡത്് എന്്ന �<യുന്നു 

:Noise

അനാവശ്യ  കൈവദ്യുത  അടെല്ലങ്കിൽ  കൈവദ്യുതകാ=ിക  എനർജിടെയയാണ്   പ്രനായിസ്   എന്്ന
�<യുന്നത് . ഇത് ഡാറ്റ സിഗ്നലുകളുടെട അളവ് കു<ക്കുന്നു .

: Node

ഒരു ടെനറ്്റ വർക്കിപ്രലക്ക് പ്രനരിട്ട്  കണക്റ്റുടെ@യ് തിരിക്കുന്ന ഏത് ഉ�കരണടെത്തയും പ്രനാഡ്  എന്്ന
വിളിക്കുന്നു.
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  :Data communication devices

ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറും ആശയവിനിമയ Qാനലും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇ[ർഭേ-സ് നൽകുന്നു.

1) :Switch
 ഒരു ടെനറ്്റ വർക്ക് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് 

നിരവധി കമ്പ്യൂട്ടറുകടെള ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു 
ഉപകരണമാണ് സ്വിച്ച്.

 ഇത്ഒരുബുദ്ധിമാനായഉപകരണമാണ്, 
കാരണംസ്വീകരിച്ചഡാറ്റലക്ഷ്യസ്ഥാനഭേത്തക്ക്
മാപ്രതം കൈകമാറാൻ ഇതിന് കഴിയും.

 ഇത് കണക്റ്റുടെQയ് തിരിക്കുന്ന എല്ലാ 
ഉപകരണങ്ങളുടെ�യും വിലാസങ്ങൾ 
സം�രിക്കും.

 11.2 Fig Switch

2) Bridge
 ഒരു ശൃംഖലടെയ തരംതിരിക്കുന്നതിന് 

ഉപഭേയാഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് 
പ്രബിഡ്ജ്.

 ഒരു ടെനറ്്റ വർക്കിടെന വ്യത്യസത് 
ടെസഗ് ടെമ[ുകളായി വി�ജിക്കാനും 
പ്രബിഡ്ജ് ഉപഭേയാഗിച്ച് പരസ്പരം 
ബന്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയും.

 ഇത് ഒരു ടെനറ്്റ വർക്കിടെല 
പ്ര�ാ-ിക്കിടെ[ അളവ് കുറയ് ക്കുന്നു.

 11.4 Fig Bridge

3) Router
➢ ഒഭേര ഭേപ്രപാഭേട്ടാഭേക്കാൾ ഉപഭേയാഗിച്ച് 

ഒഭേര തരത്തിലുള്ള രണ്ട് 
ടെനറ്്റ വർക്കുകൾ പരസ്പരം 
ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു 
ഉപകരണമാണ് റൂട്ടർ.

➢ ഡാറ്റാ പാക്കറ്റുകൾക്ക് യാപ്രത 
ടെQയ്യുന്നതിനും ഒരു ടെനറ്്റ വർക്കിടെല 
പ്ര�ാ-ിക്കി[ അളവ്കുറയ്ക്കുന്നതിനും
ഇത് അനുഭേയാജ്യമായ പാത 
കടെണ്ടത്താനാകും.

 11.5 Fig Router

4)  : Gateway
➢ വ്യത്യസത് ഭേപ്രപാഭേട്ടാഭേക്കാൾ ഉള്ള രണ്ട് 

വ്യത്യസത് ടെനറ്്റ വർക്കുകൾ പരസപ്രം
ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു 
ഉപകരണമാണ് ഭേഗറ്്റ ഭേവ.

➢ ഇതിന് ഒരു ഭേപ്രപാഭേട്ടാഭേക്കാൾ 
മടെറ്റാന്നിഭേലക്ക് വിവർത്തനം ടെQയ്യാൻ
കഴിയും.

➢ ലക്ഷ്യസ്ഥാനടെത്തത്താൻ 
പാക്കറ്റുകൾക്ക് അനുഭേയാജ്യമായ 
പാത ഇതിന് കടെണ്ടത്താനാകും.

 11.6 Fig Gateway
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  : Data Terminal Equipments

ഒരു  കമ്പ്യൂട്ടറിഭേലഭേക്കാ  അതിൽ  നിഭേന്നാ  ഉള്ള  ഡാറ്റ  നിയപ്രന്തിക്കുന്ന  ഒരു  ഉപകരണമാണ്  ഡാറ്റ

ടെ�ർമിനൽ ഉപകരണങ്ങൾ.

1) Modem :

➢ ടെ�ലിഭേ-ാൺ കൈലനുകൾ വഴി 
കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ തമ്മിലുള്ള 
ആശയവിനിമയത്തിന് 
ഉപഭേയാഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് 
ഭേമാഡം.

➢ ഭേമാഡുഭേലറ്റർ, ടെഡഭേമാഡ്യൂഭേലറ്റർ 
എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് ഭേപര് 
രൂപടെപ്പ�ുന്നത്.

➢ ഇത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്്ന ല�ിച്ച 
ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലുകടെള ടെ�ലിഭേ-ാൺ 
കൈലനുകൾക്കായുള്ള അനഭേലാഗ് 
സിഗ്നലുകളിഭേലക്കും തിരിച്ചും 
പരിവർത്തനം ടെQയ്യുന്നു.

 11.7  Fig Modem

   :Network topologies Topology

 ഒരു ടെനറ്്റ വർക്ക് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ഭേനാഡുകൾ  പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി.

ബസ്, സ്റ്റാർ, റിംഗ്, ടെമഷ് എന്നിവയാണ് പ്രപധാന ഭേ�ാഭേപ്പാളജികൾ.

1)  :Bus topology  

 ബസ് ഭേ�ാഭേപ്പാളജിയിൽ എല്ലാ ഭേനാഡുകളും ബസ്
എന്ന  പ്രപധാന  ഭേകബിളുമായി
ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

 ടെ�ർമിഭേനറ്റർ  എന്്ന  വിളിക്കുന്ന  ഒരു  ടെQറിയ
ഉപകരണം  ബസിടെ[  ഓഭേരാ  അറ്റത്തും
ഘ�ിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

 11.8  Fig Bus topology

ഒരു  ഭേനാഡിന്  മടെറ്റാരു  ഭേനാഡിഭേലക്ക്  ഡാറ്റ അയയ് ഭേക്കണ്ടിവന്നാൽ,  അത് ബസിഭേലക്ക്
ഡാറ്റ  അയയ് ക്കുന്നു.  സിഗ്നൽ  ബസ്സിലൂടെ�  സഞ്ചരിക്കുന്നു,  ഓഭേരാ  ഭേനാഡും  ബസ്
പരിഭേശാധിക്കുന്നു,  ഉഭേfശിച്ച  ഭേനാഡ്  മാപ്രതഭേമ  ഡാറ്റ  സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ.  സിഗ്നൽ
ബസിടെ[  അവസാനത്തിൽ  എത്തുഭേമ്പാൾ,  ടെ�ർമിഭേനറ്റർ  ബസ്സിൽ  നിന്നുള്ള  സിഗ്നൽ
ആഗിരണം ടെQയ്യുന്നു.

   Characteristics of bus topology

1) ഇൻസ്റ്റാൾ ടെQയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്.
2) ഭേകബിൾ കൈദർഘ്യം കുറവാണ്, അതിനാൽ ഇത് ടെQലവ് കുറഞ്ഞതാണ്.
3) ഒരു ഭേനാഡിടെ[ പരാജയം ടെനറ്്റ വർക്കിടെന ബാധിക്കില്ല.
4) ഭേകബിൾ (ബസ്) അടെല്ലങ്കിൽ ടെ�ർമിഭേനറ്റർ എന്നിവയുടെ� പരാജയം മുഴുവൻ
    ടെനറ്്റ വർക്കിടെ[യും തകർച്ചയിഭേലക്ക് നയിക്കുന്നു.
5) ടെതറ്റുകൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ  ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
6) ഒരു സമയം ഒരു ഭേനാഡിന് മാപ്രതഭേമ ഡാറ്റ കൈകമാറാൻ കഴിയൂ.
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2)  Star topology

➢ സ്റ്റാർ ഭേ�ാഭേപ്പാളജിയിൽ ഓഭേരാ ഭേനാഡും ഭേനരിട്ട് 
ഒരു ഹബ് / സ്വിച്ചിഭേലക്ക് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

➢ ഏടെതങ്കിലും ഭേനാഡിന് മഭേറ്റടെതങ്കിലും 
ഭേനാഡിഭേലക്ക് കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ 
അയയ് ഭേക്കണ്ടിവന്നാൽ, അത് ഹബ് / 
സ്വിച്ചിഭേലക്ക് സിഗ്നൽ അയയ്ക്കുന്നു.

➢ സിഗ്നൽ എല്ലാ ഭേനാഡുകളിഭേലക്കും (ഒരു 
ഹബിടെ[ കാര്യത്തിൽ) പ്രപഭേക്ഷപണം ടെQയ്യുന്നു, 
പഭേക്ഷ ഉഭേfശിച്ച ഭേനാഡ് മാപ്രതഭേമ 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ.

➢ ഒരു സ്വിച്ചിടെ[ കാര്യത്തിൽ, ഉഭേfശിച്ച 
ഭേനാഡിഭേലക്ക് മാപ്രതഭേമ സിഗ്നൽ അയയ്ക്കൂ.

 11.9  Fig Star topology

    Characteristics of star topology

1) ബസ് ഭേ�ാഭേപ്പാളജിയുമായി താരതമ്യടെപ്പ�ുത്തുഭേമ്പാൾ കൂ�ുതൽ കാര്യക്ഷമമാണ്.
2) ഇൻസ്റ്റാൾ ടെQയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്.
3) ടെതറ്റുകൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്.
4) ടെസൻപ്ര�ൽ ഹബ് / സ്വിച്ചിടെ[ സവിഭേശഷതകടെള ആപ്രശയിച്ച് വികസിപ്പിക്കാൻ
    എളുപ്പമാണ്.
5) ഹബ് / സ്വിച്ച് പരാജയം മുഴുവൻ ടെനറ്്റ വർക്കിടെ[യും പരാജയത്തിഭേലക്ക് നയിക്കുന്നു.
6) ബസ് ഭേ�ാഭേപ്പാളജിയുമായി താരതമ്യടെപ്പ�ുത്തുഭേമ്പാൾ കൂ�ുതൽ ഭേകബിൾ കൈദർഘ്യം 

ആവശ്യമാണ്.

3)  Ring topology

➢ റിംഗ് ഭേ�ാഭേപ്പാളജിയിൽ എല്ലാ ഭേനാഡുകളും റിംഗ് 
അടെല്ലങ്കിൽ സർക്കിൾ ലൂപ്പ് ടെQയ്യുന്ന ഭേകബിൾ 
ഉപഭേയാഗിച്ച് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

➢ ഒരു റിംഗ് ഭേ�ാഭേപ്പാളജി ഒരു സർക്കിളിടെ[ രൂപത്തിലാണ്.
➢ ഒരു റിംഗിൽ ഒരു ദിശയിൽ മാപ്രതഭേമ ഡാറ്റ സഞ്ചരിക്കൂ.
➢ ഓഭേരാ ഭേനാഡും സിഗ്നലിടെന പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും 

ഉഭേfശിച്ച ഭേനാഡ് എത്തുന്നതുവടെര അ�ുത്ത 
ഭേനാഡിഭേലക്ക് ക�ക്കുകയും ടെQയ്യുന്നു.

 11.10  Fig Ring topology

   Characteristics of ring topology

1) ഓഭേരാ ഭേനാഡും സിഗ്നൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ സിഗ്നൽ ആംപ്ലി-ിഭേക്കഷൻ ആവശ്യമില്ല.
2) ഭേകബിൾ കൈദർഘ്യം കുറവാണ്, അതിനാൽ ടെQലവ് കുറവാണ്.
3) ഒരു ഭേനാഡ് പരാജയടെപ്പ�ുകയാടെണങ്കിൽ, മുഴുവൻ ടെനറ്്റ വർക്കും പരാജയടെപ്പ�ും.
4) ടെനറ്്റ വർക്കിഭേലക്ക് ഭേനാഡുകൾ ഭേQർക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
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4)   :Mesh topology

➢ ടെമഷ് ഭേ�ാഭേപ്പാളജിയിൽ, ഓഭേരാ ഭേനാഡും മറ്്റ 
ഭേനാഡുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

➢ രണ്ട് ഭേനാഡുകൾക്കി�യിൽ ഒന്നിൽ 
കൂ�ുതൽ പാത ഉണ്ടാകും.

➢ ഒരു പാത്ത് പരാജയടെപ്പട്ടാൽ, ഡാറ്റ മടെറ്റാരു 
പാതയിലൂടെ� ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തും

                11.11  Fig Mesh topology

   Characteristics of mesh topology

1) ഭേനാഡുകൾക്കി�യിലുള്ള ഒരു പാത പരാജയടെപ്പട്ടാലും ടെനറ്്റ വർക്ക് പരാജയടെപ്പ�ുകയില്ല.
2) അധിക ഭേകബിളുകൾ ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ ടെQലഭേവറിയത്.
3) വളടെര സങ്കീർണ്ണവും കൈകകാര്യം ടെQയ്യാൻ പ്രപയാസവുമാണ്.

      Identification of Computers on a network

1)    ( ) :Media Access Control MAC address

.i ഓഭേരാ  എൻ ഐ സിക്കും  (ടെനറ്്റ വർക്ക്  ഇ[ർ ഭേ-സ്  കാർഡ്)  അതിടെ[  നിർമ്മാതാവ്
നൽകിയിട്ടുള്ള സാർ വ്വപ്രതികമായി സവിഭേശഷമായ അപ്രഡസ്  (12  അക്ക ടെഹക്സാടെഡസിമൽ
നമ്പർ).

.ii  MAC വിലാസങ്ങൾ സാധാരണയായി ഇനിപ്പറയുന്ന രണ്ട് ഭേ-ാർമാറ്റുകളിൽ ഒന്നിൽ എഴുതുന്നു:
.iii  : : : : :  MM MM MM SS SS SS അടെല്ലങ്കിൽ  -  -  -  -  - MM MM MM SS SS SS
.iv ഒരു   MAC അപ്രഡസിടെ[   ആദ്യ  പകുതിയിൽ  ( :  :  )  MM MM MM അഡാപ്റ്റർ നിർമ്മാതാവിടെ[

ഐഡി നമ്പർ അ�ങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
.v ഒരു  MAC അപ്രഡസിടെ[  രണ്ടാം പകുതി ( : : ) SS SS SS അതിടെ[ നിർമ്മാതാവ് അഡാപ്റ്ററിഭേലക്ക്

(എൻ ഐ സി) നിഭേയാഗിച്ചിട്ടുള്ള സീരിയൽ നമ്പറിടെന പ്രപതിനിധീകരിക്കുന്നു.

. 00: 0: 9 : 14: 8:35eg A C C

2)  :IP address

.i ഒരു  ടെനറ്്റ വർക്കിടെല  ഓഭേരാ  ഭേനാഡിനും  അവരുടെ�  അദ്വിതീയ  തിരിച്ചറിയലിനായി
നിയുക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന 4 �ാഗങ്ങളുള്ള ഒരു അദ്വിതീയ വിലാസമാണ് ഐപി അടെപ്രഡസ്സ് .

.ii നാല്  കൈബറ്റുകളുടെ�  (അടെല്ലങ്കിൽ  32  ബിറ്റുകൾ)  ഒരു  പ്രഗൂപ്പാണ്  ഐപി  അടെപ്രഡസ്സ്  ,
അവയിൽ ഓഭേരാന്നും 0 മുതൽ 255 വടെരയുള്ള സംഖ്യകളാകാം.

 11.15  Fig IP address
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റേUാദ്യങ്ങൾ

)  a ടെ�ലിഭേ-ാൺ  കൈലനുകൾ  വഴി  മറ്്റ  കമ്പ്യൂട്ടറുകളുമായി  ബന്ധടെപ്പ�ാനും  ആശയവിനിമയം
ന�ത്താനും നിങ്ങടെള അനുവദിക്കുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ടെപരി-റൽ ആണ്  -----------.

)  ----------  b ഭേ�ാഭേപ്പാളജിയിൽ,  എല്ലാ  ഉപകരണങ്ങളും  ഒരു  ഭേകപ്രന്ദ  ഹബിഭേലക്ക്  /  സ്വിച്ചിഭേലക്ക്
ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

)   c കമ്പ്യൂട്ടർ ടെനറ്്റ വർക്കുകളുടെ� ഏടെതങ്കിലും രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക.

)  d സ്റ്റാൻഡ്-എഭേലാൺ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് പകരം ടെനറ്്റ വർക്കുടെQയ് ത കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ 

ഉപഭേയാഗിക്കുന്നതിൽ ധാരാളം ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അവയിൽ ഏടെതങ്കിലും നാല് ഗുണങ്ങൾ 

എഴുതുക.

) e സ്വിച്ച്  എന്ന ടെനറ്്റ വർക്ക് ഉപകരണത്തിടെ[  ധർമം വിവരിക്കുക.

)  f ഭേ�ാഭേപ്പാളജി  എന്ന  പദം  നിർവQിക്കുക.   നിങ്ങളുടെ�  കമ്പ്യൂട്ടർ  lab ടെന  ടെനറ്്റ വർക്ക്  ടെQയ്യാൻ

നിങ്ങളുടെ�  പ്രപിൻസിപ്പൽ  തീരുമാനിച്ചു.  ഏത്  ഭേ�ാഭേപ്പാളജി  നിങ്ങൾ  നിർഭേfശിക്കും?  നിങ്ങളുടെ�

ഉത്തരം ന്യായീകരിക്കുക.

) g റിംഗ് ഭേ�ാഭേപ്പാളജി, ടെമഷ് ഭേ�ാഭേപ്പാളജി എന്നിവ താരതമ്യം ടെQയ്യുക.

) h കമ്പ്യൂട്ടർ ടെനറ്്റ വർക്കുമായി ബന്ധടെപ്പട്ട ഇനിപ്പറയുന്ന പദങ്ങൾ നിർവQിക്കുക

     )  a Bandwidth )  b Noise ) c Node
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CHAPTER 12

ഇ9ർകെനറ്റും കെമാസൈബൽ 	മ്പ്യൂട്ടിങും

ഇ9ർകെനറ്റികെല റേസവനങ്ങൾ

➢ റേവൾഡ് സൈവഡ് കെവബ്  ( )WWW
➢ റേസർച്ച്  എൻജിനു	ൾ 
➢ ഇ-കെമയിൽ 
➢ സാമൂഹി	 മാധ്യമങ്ങൾ  (  )Social Media

റേവൾഡ് സൈവഡ് കെവബ്    ( )WWW  

ടെ�ക്സ്റ്റ്,  Qിപ്രതങ്ങൾ,  വീഡിഭേയാകൾ  എല്ലാം  ഉൾടെക്കാള്ളുന്ന  നിരവധി  ഭേഡാക്യൂടെമ[ുകൾ
ഭേശഖരിച്ച്  ടെവച്ചിട്ടുള്ള ടെസർവറുകളുടെ�  ഒരു  കൂട്ടമാണ് ഭേവൾഡ് കൈവഡ് ടെവബ്.  ഇതിൽ ഓഭേരാ
ഭേഡാക്യൂടെമ[ിടെനയും  തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി  ഒരു   (   )URL Uniform Resource Locator
ഉണ്ടായിരിക്കും.  ആളുകൾക്ക്  ഈ  ഭേഡാക്യൂടെമ[ുകടെള  ടെപ്രബൗസർ ഭേസാ-്റ്്റ ടെവയർ  ഉപഭേയാഗിച്ച്
ദൃശ്യമാക്കാം.  ,  , ,  ,  Google Chrome Mozilla Firefox Opera Internet Explorer Safari എന്നിവ
ഇത്തരത്തിൽ  ഉപഭേയാഗിക്കുന്ന  പ്രബൗസറുകളാണ്.   ഇങ്ങിടെന  പ്രബൗസറുകൾ   ഉപഭേയാഗിച്ച്
ഭേഡാക്യൂടെമ[ുകൾ  ദൃശ്യമാക്കുന്നതാണ് ടെവബ് പ്രബൗസിംഗ്. 

റേസർച്ച്  എൻജിനു	ൾ

  WWW ഇൽ ല�്യമായ വിവരങ്ങൾ കണ്ടു പി�ിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രപഭേത്യക ഭേപ്രപാപ്രഗാം ആണ്
ടെസർച്ച്  എൻജിൻ.  ഒരു  പ്രപ്യഭേത്യക  വാക്ക്  ഉൾടെക്കാള്ളുന്ന  നിരവധി  ഭേപജുകൾ  പ്രപദർശിപ്പിക്കാൻ
ഇതിന് കഴിയും.  പ്രപQാരത്തിലുള്ള ടെസർച്ച് എൻജിനുകൾ  , ,  , Google Bing Yahoo Search Ask
എന്നിവയാണ്.

ഇ  -  കെമയിൽ  

ഇ[ർടെനറ്റും  കമ്പ്യൂട്ടറും  ഉരുപഭേയാഗിച്ച്  ഡിജിറ്റൽ  ടെമഭേസ്സജുകൾ  കൈകമാറ്റം  ടെQയ്യുന്ന
രീതിയാണ്  ഇ-ടെമയിൽ.   ടെമഭേസ്സജുകൾക്ക്  പുറടെമ  ഭേഡാക്യുടെമ[ ്,  Qിപ്രതങ്ങൾ,  വിഡിഭേയാകൾ
എന്നിവയും  ഭേQർത്ത്  ( )  attach അയക്കാം.   . ,  .  gmail com hotmail com എന്നിവ  വളടെര
പ്രപQാരത്തിലുള്ള  ഇ-ടെമയിൽ  ഭേസവന  ദാതാക്കളാണ്.   ഇ-ടെമയിൽ  അയക്കുന്ന  ആൾക്കും
ല�ിഭേക്കണ്ട ആൾക്കും ഇ-ടെമയിൽ വിലാസം  ( )  id ഉണ്ടായിരിക്കണം.   ഇ-ടെമയിൽ വിലാസത്തിടെ[
രുപം താടെഴ.

ഉപഭേയാക്താവിടെ[ ഭേപര്  @ ടെഡാകൈമൻ ഭേപര്.         ഉദാ: .scertkerala@gmail com

ഒരു  ഇ-ടെമയിലിൽ    (To ല�ിഭേക്കണ്ട  വിലാസം),   (cc കാർബൺ  ഭേകാപ്പി),  ബുക്ക്  (കൈബ്ലൻഡ്
കാർബൺ  ഭേകാപ്പി),  വിഷയം,  ഉള്ള�ക്കം  എന്നിവക്ക്  പുറടെമ  അറ്റാച്ച്  ടെQയ്ത  -യലുകളും
ഉണ്ടാകാം.

റേനട്ടങ്ങൾ

➢ ഭേവഗത 
➢ ഉപഭേയാഗയ്ക്കുന്നതിനു എളുപ്പമാണ് 
➢ അറ്റാച്ച് ടെQയ്യുവാനുള്ള സൗകര്യം 
➢ ഏത് സമയവും എവിടെ�യും ല�്യമാണ്.
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�രിമിതി	ൾ

1. ഇ-ടെമയിൽ കൈവറസ് വാഹകരാകാം 
2. ജങ്്ക  ടെമയിൽസ്:-  ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അനാവശ്യ ടെമയിലുകൾ എന്നാണ്

സാമൂഹി	 മാധ്യമങ്ങൾ   (  )Social Media  

ടെവബ് അധിഷ്ഠിത സഭേങ്കതവും ടെമാകൈബലും ഉപഭേയാഗിച്ച് ഉള്ള�ക്കം ( ) content നിർമ്മിക്കുകയും,
കൈകമാറ്റം  ടെQയ്യുകയും,  Qർച്ച  ടെQയ്യുകയും  എല്ലാം  സാധ്യമാകുന്ന  ഒന്നാണിത്.   ഇത്  ഒരു
അയഥാർത്ഥ ഭേലാകമാണ്.പല തരത്തിലുണ്ട്.

1. ഇ9ർകെനറ്റ്  റേവദി	ൾ    (   )Internet Forums  :-  ഇവിടെ�  വ്യക്തികൾക്ക്  ഒരു  ടെപ്രതഡ്
ആരം�ിക്കുകഭേയാ  പ്രപതികരിക്കുകഭേയാ  ടെQയ്യാം.  ടെപ്രതഡ്  എന്നാൽ  Qർച്ചാ  വിഷയമാണ്.

   Ubuntu Forum ഒരു ഇ[ർടെനറ്്റ ഭേവദിയാണ്. 

2. സാമൂഹി	 റേ{ാഗു	ൾ     (   )Social blogs   :-    വിപരീത കാലപ്രകമത്തിൽ (ഏറ്റവും പുതിയത്
ആദ്യം)  എഴുത്തുകഭേളാ  കുറിപ്പുകഭേളാ ഉൾടെപ്പ�ുന്ന ടെവബ്  കൈസറ്്റ ആണ്  ഭേബ്ലാഗ്  (ടെവബ്
ഭേലാഗ്).  ദിനകുറിപ്പുകളായും  പരസ്യത്തിനും  മറ്റും  ഇത്  ഉപഭേയാഗിക്കുന്നു.   ഉദാ:

. , .Blogger com Wordpress com.

3. സൈമറേപ്ര	ാ  റേ{ാഗു	ൾ  :-   ആളുകൾക്ക്  അവരുടെ�  Qുറ്റുപാ�ിൽ  നിന്നും  ല�്യമായ  പ്രഹസ്വ
വിവരങ്ങൾ, Qിപ്രതങ്ങൾ, വീഡിഭേയാ ലിങ്കുകൾ എന്നിവ ടെഷയർ ടെQയ്യാം.  ഉദാ:; .Twitter com

4. വിക്കി	ൾ  :  -  ഇതിൽ ഏടെതാരാൾക്കും വിവരങ്ങൾ കൂട്ടിഭേച്ചർക്കാനും മാറ്റം വരുത്തുവാനും
സാധിക്കും.  ഇത്  നിരീക്ഷിക്കുവാൻ  ഒരു  വിദഗ് ധ  സംഘം  ഉണ്ടായിരിക്കും.  അതിനാൽ,
പരസ്യങ്ങളും ടെതറ്റായ വിവരങ്ങളും ഉ�ൻ നീക്കം ടെQയ്യടെപ്പ�ും. ഉദാ: .  wikipedia org

5. സാമൂഹ്യശൃംഖല     (   )Social networks  :-  വ്യക് തിഗത ടെവബ് ഭേപജ് നിർമ്മിച്ച് ടെ�ക്സ്റ്റ്,  Qിപ്രതം,
വീഡിഭേയാ എന്നിവ പങ്കവയ്ക്കാൻ കഴിയംു. ഉദാ: . , . .facebookcom linkedincom

6. ഉള്ള,ക്ക  സമൂഹങ്ങൾ     (   )Content communities  :-  ഇതിൽ  Qിപ്രതങ്ങൾ,വിഡിഭേയാകൾ
തു�ങ്ങിയ ഉള്ള�ക്കങ്ങൾ പ്രകമടെപ്പറ്റുത്തുകയും പങ്കി�ുകയും  ടെQയ്യുന്നു.  ഉദാ: വീഡിഭേയാ പങ്കു
ടെവക്കുന്ന .  Youtube com Qിപ്രതങ്ങൾ പങ്്ക ടെവക്കുന്ന .flickr com

സാമൂഹി	 മാധ്യമങ്ങളുകെ, റേനട്ടങ്ങൾ

 ആളുകടെള ഒരുമിച്ച് ഭേQർക്കുന്നു 
 പരിപാ�ികളുടെ� ആസൂപ്രതണവും പ്രകമീകരണവും 
 വാണിജ്യ പ്രപQാരണം

സാമൂഹി	 മാധ്യമങ്ങൾ  ഉ�റേയാഗിക്കുന്നതികെല  �രിമിതി	ൾ

 സ്വകാര്യതയിഭേലക്കുള്ള ക�ന്്ന കയറ്റം 
 ആസക്തി (അഡിക്ഷൻ)
 അപവാദം പരത്തുന്നു (rumours)
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സൈസബർ സുരക്ഷ:- കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖലടെയ ബാധിക്കാവുന്ന �ീഷണികൾ

 	മ്പ്യൂട്ടർ  സൈവറസ്  :-  മടെറ്റാരു  ഭേപ്രപാപ്രഗാമുമായി  കൂ�ിഭേച്ചർന്്ന  വ്യാപിക്കുന്ന  ഒന്നാണ്
കൈവറസ്.  കംപ്യൂട്ടറുകളുടെ�  പ്രപവത്തനടെത്ത  ഇവ  സാരമായി  ബാധിക്കുന്നു.   ഹാർഡ്
ഡിസ് കിടെല വിവരങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നു.  ഇതു കൂ�ുതലും വ്യാപിക്കുന്നത് ടെപൻ കൈപ്രഡവ്,
ഭേപാർട്ടബിൾ ഹാർഡ് കൈപ്രഡവ്, ഇ-ടെമയിൽ അറ്റാച്ചട്െമ[ ് തു�ങ്ങിയവയിലൂടെ�യാണ്. 

 റേപ്ര,ാജൻ  റേഹാഴ് സ്  :-  ഇവ  നമുക്ക്  ഉപകാരപ്രപദടെമന്്ന   ഭേതാന്നിപ്പിക്കുന്നു.  എന്നാൽ,
പ്രപവർത്തിപ്പിച്ചാൽ -യലുകൾ നഷ്�ടെപ്പ�ുത്തി കംപ്യൂട്ടറിടെന തകരാറിലാക്കുന്നു.   Qില
ഭേപ്ര�ാജനുകൾ കംപ്യൂട്ടറിടെല രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ ഭേQാർത്തിടെയ�ുക്കുവാൻ ഹാക്കർമാടെര
സഹായിക്കുകയും ടെQയ്യും.  

 ഹാക്കിങ്്ങ  :-    ഒരു കംപ്യൂട്ടറിടെന സാധാരണ പ്രപവർത്തനത്തിന് വിഘാതം സൃഷ്�ിക്കുന്ന
പ്രപവർത്തനമാണിത്.  കമ്പ്യൂട്ടർ  സുരക്ഷാ  വിദഗ്ധർ  ഭേപാരായ്മകൾ  കടെണ്ടത്തുവാൻ
ഹാക്ക്  ടെQയ്യുന്നതിടെന  എത്തിക്കൽ  ഹാക്കിങ്  എന്്ന  പറയും.  ഇവടെര  കൈവറ്്റ  ഹാറ്്റ
ഹാഭേക്കഴ് സ് എന്്ന വിളിക്കും.  കമ്പ്യൂട്ടർ കുറ്റവാളികൾ വിവരങ്ങൾ ഭേമാഷ്�ിക്കാൻ ഹാക്ക്
ടെQയ്യാറുണ്ട്. ഇവടെര ബ്ലാക്ക് ഹാറ്്റ ഹാഭേക്കഴ് സ് എന്്ന വിളിക്കും.

 ഫിഷിങ്്ങ  :-    ബാങ്കുകളുടെ�യും  മറ്്റ  സ്ഥാപങ്ങളുടെ�യും  വ്യാജ  ടെവബ്  കൈസറ്്റ  നിർമ്മിച്ച്
വിവരങ്ങൾ  തട്ടിടെയ�ുക്കുന്ന  രീതിയാണ്  -ിഷിങ്ങ്.   ഇത്തരം  ടെവബ്  ഭേപജുകൾ
നിർമ്മിക്കുന്നതിടെന   സ്പൂ-ിംഗ്  എന്്ന  അറിയടെപ്പ�ും.   ഇ-ടെമയിലുകളിലൂടെ�യാണ്
ആളുകടെള ഇത്തരം ടെവബ് ഭേപജുകളിഭേലക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത്.

റേUാദ്യങ്ങൾ

1. ഒറ്റയായത് തിരടെഞ്ഞ�ുക്കുക.

. a Yahoo . b Gmail . c Google . d Bing

2. നിങ്ങൾക്ക് പരിQയമുള്ള ഏടെതങ്കിലും രണ്ട് പ്രബൗസറുകളുടെ� ഭേപടെരഴുതുക.

3. സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ� ഉപഭേയാഗത്തിടെല പരിമിതികൾ എടെന്തല്ലാം?

4. കൈവറസ്, ഭേപ്ര�ാജൻ ഭേഹാഴ് സ് എന്നിവ വിശദമാക്കുക. 

5. താടെഴ തന്നിട്ടുള്ളവടെയ വിവിധ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ  ആയി തരം  തിരിക്കുക.

( ) a Youtube  ( ) b Wikipedia ( )  c Twitter

( )   d Facebook ( )   e Ubuntu forum ( ) f blogger

6. ഇ[ർടെനറ്റിടെല വിവിധ ഭേസവനങ്ങളുടെ� ഭേപടെരഴുതുക. ഏടെതങ്കിലും രടെണ്ടണ്ണം വിവരിക്കുക.

7. ഇ-ടെമയിൽ എന്നാൽ എന്ത്? ഇ-ടെമയിൽ വിലാസത്തിടെ[ ഘ�കങ്ങൾ വിവരിക്കുക.

8. ടെവബ്  പ്രബൗസിംഗ്  എന്നാൽ  എന്ത്?  ടെവബ്  പ്രബൗസിങ്ങിന്  ഉപഭേയാഗിക്കുന്ന  ഭേസാ-്�്

ടെവയറുകളുടെ�  ഭേപടെരഴുതുക.

9. ഇ-ടെമയിലുകൾ ഉപഭേയാഗിക്കുന്നതിടെ[ ഭേനട്ടങ്ങൾ എടെന്തല്ലാം?

10. ഹാക്കിങ് എന്നാൽ എന്ത്? കൈവറ്്റ ഹാറ്്റ, ബ്ലാക്ക് ഹാറ്്റ ഹാഭേക്കഴ് സ് എടെന്തന്്ന വിവരിക്കുക.

11. ഒരു  പ്രപഭേത്യക  വാക്ക്  ഉപഭേയാഗിച്ച്  ടെവബ്  ഭേപജുകൾ  കടെണ്ടത്താൻ  ഉപഭേയാഗിക്കാവുന്ന

ഇ[ർടെനറ്്റ ഭേസവനം ഏത്? അത്തരത്തിലുള്ള മൂടെന്നണ്ണത്തിടെ[ ഭേപടെരഴുതുക.
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