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Chapter 1
Review of C++ Programming

1. Character Set – A മുതല് Z വരരെയുള്ള അക്ഷരെങ്ങളളും 0 മുതല് 9 വരരെയുള്ള അക്കങ്ങളളും, ചചില 
ചചിഹ്നങ്ങളളും.

2. Tokens – Character Set ഉപയയയോഗചിചച്ച് നചിര്മചിചചിരെചിക്കുന്ന വയോക്കുകള. Keywords, Literals,  Identifiers,

Punctuators, Operators എന്നചിവയയോണച്ച്  C++ രല യടയോക്കണുകള. 

Keywords – കളുംപപലര് ചചില പ്രയതത്യേക അര്തളും കല്പചിചചിരെചിക്കുന്ന യടയോക്കണുകള.

Literals – വചിലയചില് വത്യേതത്യേയോസളും വരെയോത്ത യടയോക്കണുകള.

Identifiers – യൂസര് നചിര്മചിക്കുന്ന വയോക്കുകള.

Punctuators -വയോകത്യേഘടന പൂര്ണ്ണമയോക്കയോനുപയയയോഗചിക്കുന്ന സചിളുംബലുകള.

Operators – ചചില പ്രവര്ത്തനങ്ങള രചയയോനയോയചി കളുംപപലറചിരന യപ്രരെചിപചിക്കുന്ന സചിളുംബലുകള.

3. Data types – ഒരു യവരെചിയബചിള ഏതു തരെത്തചിലുള്ള ഡയോറ്റ സൂക്ഷചിക്കുന്നു എന്നു സൂചചിപചിക്കുന്നു. C++ രല
പ്രധയോനരപട്ട യവരെചിയബചിളകള തയോരഴെ പറയുന്നവയയോണച്ച്.

int – പൂര്ണ്ണസളുംഖത്യേകള.

float / double – ദശയോളുംശ ചചിഹ്നയത്തയോടു കൂടചിയ സളുംഖത്യേകള.

char – അക്ഷരെങ്ങള .

4.Type  modifiers  –  രമമറചിയുരട  വലചിപത്തചിനുളും,  ഡയോറ്റയോ  പടപചിരന്റെ  range  നുളും  മയോറ്റളും  വരുത്തുവയോന
ഉപയയയോഗചിക്കുന്നു. signed, unsigned, short, long എന്നചിവയയോണച്ച്  C++ രല Type modifiers. 

5. Statements – Semicolumn (;) ല് അവസയോനചിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടളും യടയോക്കണുകള.

a. Declaration Statements -യവരെചിയബചിളകരളെ declare രചയ്യുവയോനുപയയയോഗചിക്കുന്നു.

ഉദയോ: int sum;

b.  Input  Statements  -കകീയബയോര്ഡചില്  നചിന്നുളും  വചിലകള  സസകീകരെചിക്കുവയോന  ഉപയയയോഗചിക്കുന്നു.  Input

statement കളെചില് extraction operator / get from operator (>>) ഉപയയയോഗചിക്കുന്നു.

ഉദയോ: cin>>sum;

c. Output Statements – ഉത്തരെങ്ങള ഔട്ടച്ച്പുട്ടച്ച് രചയ്യുവയോനയോയചി ഉപയയയോഗചിക്കുന്നു. ഇത്തരെളും statement കളെചില്
insertion operator / put to operator (<<) ഉപയയയോഗചിക്കുന്നു.

ഉദയോ: cout<<sum;

d.  Assignment  Statements  -  ഡയോറ്റ  യവരെചിയബചിളെചിയലക്കച്ച്   assign രചയയോനുപയയയോഗചിക്കുന്നു.  ഇത്തരെളും
statement കളെചില് assignment operator (=) ഉപയയയോഗചിക്കുന്നു.

ഉദയോ: sum=10;

ചചില പ്രയതത്യേകതരെളും assignment operator കരളെ arithmentic assignment operator എന്നു വചിളെചിക്കുന്നു. 

+=, -=, *=, /=, %= എന്നചിവയയോണവ.

Assignment operator കയളെയോടച്ച് സയോമത്യേമുള്ള operator  ആണച്ച് increment (++) / decrement(--) operator.

ഇവ ഒരു യവരെചിയബചിളെചിരന്റെ വചില ഒന്നു കൂട്ടുകയയയോ, കുറക്കുകയയയോ രചയ്യുന്നു.

ഉദയോ: sum++; , sum--;
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6.Control Statements
a. Selection statement – condition അനുസരെചിചച്ച് തകീരുമയോനങ്ങള എടുക്കുവയോനുപയയയോഗചിക്കുന്നു.  if, switch

എന്നചിവയയോണച്ച്  selection statement (decision making statement) കള.

b. Looping Statements -   ഒരു പ്രവര്ത്തചി പല തവണ ആവര്ത്തചിക്കുവയോനയോയചി ഉപയയയോഗചിക്കുന്നു.  while,

for, do..while എന്നചിവയയോണച്ച് C++ രല looping statement കള. 

ഒരു  loop  രന്റെ ഘടകങ്ങള  (components)  initialisation  expression,  test  expression,  update

expression, loop body എന്നചിവയയോണച്ച്.
while, for എന്നചിവ entry controlled loop ഉളും, do..while ഒരു exit controlled loop ഉളും ആകുന്നു.

c. Jump Statements -  യപ്രയോഗയോമചിരന്റെ execution രന മരറ്റയോരു ഭയോഗയത്തക്കു മയോറ്റുന്നു.

goto statement – യപ്രയോഗയോമചിരന്റെ ഏതു ഭയോഗയത്തക്കുളും execution മയോറ്റയോളും.

break statement – ഒരു statement block ല് നചിന്നുളും പുറത്തുയപയോകയോന ഉപയയയോഗചിക്കുന്നു.

continue  statement-  ചചില  ഭയോഗങ്ങള  ഒഴെചിവയോക്കചി  ഒരു  loop  രന്റെ  അടുത്ത  ആവര്ത്തനളും  തുടരുവയോന
ഉപയയയോഗചിക്കുന്നു.

Chapter 2
Arrays

ഒയരെ ഡയോറ്റയോ പടപചിലുള്ള യവരെചിയബചിളകളരട കൂട്ടമയോണച്ച്  Array.  രമമറചിയചില് തുടര്ചയയോയ സ്ഥലങ്ങളെചിലയോണച്ച്
ഇവ സൂക്ഷചിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതചിനച്ച് രപയോതുവയോയ ഒരു യപരുണയോയചിരെചിക്കുളും.  യപരെചിയനയോരടയോപളും ഇനഡകച്ച് നമ്പര് കൂടചി
ഉപയയയോഗചിചച്ച് ഓയരെയോ യവരെചിയബചിളെചിയനയുളും access രചയയോളും.

ഒരു array  യപ്രയോസസച്ച് രചയയോന എയപയോഴളും ഒരു  for loop  ഉപയയയോഗചിക്കുന്നു.  ഏരതയോരു array  യലയുളും
ആദത്യേരത്ത element രന്റെ index 0 ആയചിരെചിക്കുളും.

Declaring Arrays
Data_type array_name[size];
ഉദയോ: int num[10];

Memory allocations for arrays
ഒരു array ക്കു യവണചി ഉപയയയോഗചിക്കുന്ന രമമറചിയുരട അളെവച്ച്,

Total bytes = sizeof (array_type) x size of array;
ഉദയോ: int num[10];

Total bytes = 4 x 10 = 40
Array initialisation

C++ ല് array elements രന ഒറ്റ യസ്റ്റേറ്റച്ച്രമന്റെചില് initialise രചയയോളും.

 ഉദയോ: int score[5] = {98,47,62,85,79};

char code[6] = {'a','b','c','p','q','r'};
Strings

ഒരു character array ആണച്ച് string. ഇതചില് അവസയോനരത്ത അക്ഷരെളും എയപയോഴളും '\0' ആയചിരെചിക്കുളും. 

gets() - ഇതച്ച് string input നുള്ള ഫളുംഗച്ച്ഷന ആണച്ച്.
puts()- ഇതച്ച് string output നുള്ള ഫളുംഗച്ച്ഷന ആണച്ച്.

കകതത്താങസ 2019-20, പതനനംതപ്ലിട്ട ജപ്ലിലത്താ പഞത്തായതസ  - 2



കമമ്പ്യൂട്ടര് ആപപ്ലികക്കേഷന്സസ

Chapter 3
Function

ഒരു  പ്രയതത്യേക  യജയോലചി  രചയ്യുന്ന  ഒരു  കൂട്ടളും  യസ്റ്റേറ്റച്ച്രമന്റുകളക്കച്ച്  യപരു  നല്കചി  സൂക്ഷചിക്കുന്നതചിരന
function എന്നു പറയുന്നു.

1. Modular Programming
വലചിയ യപ്രയോഗയോമുകരളെ രചറചിയ യപ്രയോഗയോമുകളെയോക്കചി മയോറ്റുന്ന പ്രകചിയയയോണച്ച്  Modular Programming.

രചറചിയ യപ്രയോഗയോമുകരളെ function എന്നു വചിളെചിക്കുന്നു. 

Merits of Modular Programming
Reduces the size of the program. (യപ്രയോഗയോമചിരന്റെ വലചിപളും കുറക്കുന്നു.)

Less chance of error occurance. (രതറ്റുകള ഉണയോകയോനുള്ള സയോധത്യേത കുറവച്ച്)
Reduces programming complexity. ( യപ്രയോഗയോമചിരന്റെ സങകീര്ണ്ണത കുറക്കുന്നു)

Improve reusability. ( പുനരുപയയയോഗളും രമചരപടുത്തുന്നു.)

2. Predefined functions
2.1. Console functions for character I/O (cstdio)

getchar() - ഒരു character സസകീകരെചിക്കുവയോന.

putchar() - ഒരു character display രചയ്യുവയോന.

2.2. Stream functions for character I/O (iostream)
A. Input functions

get() - ഈ ഫങച്ച്ഷന ഒരു character അരല്ലെങചില് string രന കകീയബയോര്ഡചിലൂരട സസകീകരെചിക്കുന്നു.

getline() - ഒരു string സസകീകരെചിക്കുവയോന.

B. Output functions
put() - ഒരു character display രചയയോന.

write() - ഒരു string dispay രചയയോന.

2.3. String functions (cstring)
strlen() - string രല അക്ഷരെങ്ങള രട എണ്ണളും return രചയ്യുന്നു.

strcpy() - ഒരു string രന മരറ്റയോരു string യലക്കച്ച് copy രചയ്യുന്നു.

strcat() - ഒരു string യലക്കച്ച് മരറ്റയോരു string രന കൂട്ടചിയചര്ക്കുന്നു.

strcmp() - രെണച്ച് string കരളെ തയോരെതമത്യേളും രചയ്യുന്നു.

strcmpi() - രെണച്ച് string കരളെ വലചിയ അക്ഷരെളും, രചറചിയ അക്ഷരെളും എന്ന വത്യേതത്യേയോസമചില്ലെയോരത
                             തയോരെതമത്യേളും രചയ്യുന്നു.

2.4. Mathematical functions (cmath)
abs()- ചചിഹ്നമചില്ലെയോരത സളുംഖത്യേയുരട മൂലത്യേളും return രചയ്യുന്നു.

sqrt() - ഒരു സളുംഖത്യേയുരട വര്ഗ്ഗമൂലളും (square root) return രചയ്യുന്നു.

pow() - ഒരു സളുംഖത്യേയുരട power return രചയ്യുന്നു.

2.5. Character functions (cctype)
isupper() - വലചിയ അക്ഷരെമയോയണയോ എന്നച്ച് പരെചിയശയോധചിക്കുന്നു.

islower() - രചറചിയ അക്ഷരെമയോയണയോ എന്നച്ച് പരെചിയശയോധചിക്കുന്നു.

isalpha() - അക്ഷരെങ്ങളെയോയണയോ എന്നച്ച് പരെചിയശയോധചിക്കുന്നു.
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isdigit() - അക്കങ്ങളെയോയണയോ എന്നച്ച് പരെചിയശയോധചിക്കുന്നു.

isalnum() - അക്കങ്ങളെയോയണയോ, അക്ഷരെങ്ങളെയോയണയോ എന്നച്ച് പരെചിയശയോധചിക്കുന്നു.

toupper() - വലചിയ അക്ഷരെത്തചിയലക്കച്ച് മയോറ്റുന്നു.

tolower() - രചറചിയ അക്ഷരെത്തചിയലക്കച്ച് മയോറ്റുന്നു.

3. User defined functions 
Syntax

data_type function _ name (argument _ list)
{

Statements in the body ;
}

3.1 Methods of calling function
1. Call by value (Pass by Value)
2. Call by Reference (Call by reference)

Call By Value Call By Reference

Formal parameters സയോധയോരെണ യവരെചിയബചിള 
ആണച്ച്.

Formal parameters, reference യവരെചിയബചിള 
ആണച്ച്.

Actual parameters constant കയളെയോ, 

variable കയളെയോ, expression ഓ ആകയോളും.

Actual parameters യവരെചിയബചിള മയോത്രമയോയചിരെചിക്കുളും.

Formal parameter ല് വരുന്ന മയോറ്റളും actual 

parameter ല് പ്രതചിഫലചിക്കുന്നചില്ലെ.

Formal parameter ല് വരുന്ന മയോറ്റളും actual 

parameter ല് പ്രതചിഫലചിക്കുന്നു.

3.2 Scope of variables or functions.
ഒരു യവരെചിയബചിള അരല്ലെങചില് ഫളുംഗച്ച്ഷന യപ്രയോഗയോമചിരന്റെ ഏതച്ച് ഭയോഗത്തച്ച് ലഭത്യേമയോകുളും എന്നതചിരനയയോണച്ച്

scope എന്നതച്ച് രകയോണച്ച് ഉയദ്ദേശചിക്കുന്നതച്ച്.
Local scope

യപ്രയോഗയോമചിരന്റെ ഏതച്ച് ഭയോഗത്തയോയണയോ അവ declare രചയചിരെചിക്കുന്നതച്ച് അവചിരട മയോത്രളും ലഭത്യേമയോകുളും.

Global scope
യപ്രയോഗയോമചിരന്റെ എല്ലെയോ ഭയോഗത്തുളും ലഭത്യേമയോകുളും.

Chapter 4
Web Technologies

Web ലുരടയുള്ള ഡയോറ്റയോ വചിനചിമയരത്ത രെണയോയചി തചിരെചിചചിരെചിക്കുന്നു. 

1. client to web server (ക്ലയന്റുളും രവബച്ച് രസര്വ്വറളും തമചില്)

2. web server to web server. (രവബച്ച് രസര്വ്വറകള തമചില്)

1. Web Server Technologies 
a.  Web Server –  രവബച്ച്പസറ്റുകരളെ സൂക്ഷചിക്കുന്ന ശകചിയയറചിയ കമ്പമ്പ്യൂട്ടറകരളെ രവബച്ച്  രസര്വര് എന്നു
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പറയുന്നു.  ഒരു  രവബച്ച്രസര്വറചില്  രസര്വര്  ഓപയററ്റചിളുംഗച്ച്  സചിസ്റ്റേളും,  രസര്വര്  യസയോഫച്ച്  രവയര്,  രസര്വര്
പയോയക്കജുകള എന്നചിവ ഉണയോയചിരെചിക്കുളും.

b.  Software  Ports  –  രസര്വറചില്  നചിന്നുളും  വചിവചിധ  യസവനങ്ങള  ലഭത്യേമയോക്കുവയോന  software  ports

ഉപയയയോഗചിക്കുന്നു.

2. Static and Dynamic Web Pages

Static Web Page Dynamic Web Page

ഉള്ളടക്കത്തചിനച്ച് മയോറ്റമചില്ലെ. ഉള്ളടക്കത്തചിനച്ച് മയോറ്റമുണച്ച്.

ഡയോറ്റയോയബസച്ച് ഉപയയയോഗചിക്കുന്നചില്ലെ. ഡയോറ്റയോയബസച്ച് ഉപയയയോഗചിക്കുന്നു.

രസര്വര് പസഡച്ച് യപ്രയോഗയോമചിരന്റെ ആവശത്യേമചില്ലെ. രസര്വര് പസഡച്ച് യപ്രയോഗയോമചിനയോല് പ്രവര്ത്തചിക്കുന്നു.

നചിര്മയോണളും ലളെചിതളും നചിര്മയോണത്തചിനച്ച് യപ്രയോഗയോമചിളുംഗചില് പ്രയോഗതത്യേളും 
ആവശത്യേളും

3. Scripts
HTML യപജുകളെചില് എഴതരപട്ടചിരെചിക്കുന്ന യപ്രയോഗയോളും യകയോഡുകരളെ script എന്നു പറയുന്നു. Scipt കരളെ 

രെണയോയചി തരെളും തചിരെചിചചിരെചിക്കുന്നു. 

1. Client Side Script – ബബ്രൗസറചില് പ്രവര്ത്തചിക്കുന്ന യകയോഡുകള.

2. Server Side Script – രസര്വറചില് പ്രവര്ത്തചിക്കുന്ന യകയോഡുകള.

Client Side Scripting Server Side Scripting

ക്ലയന്റെച്ച് ബബ്രൗസറചിയലക്കച്ച് copy രചയരപടുന്നു. രസര്വറചില് തരന്ന തുടരുന്നു.

ക്ലയന്റെച്ച് ബബ്രൗസറചില് പ്രവര്ത്തചിക്കുന്നു. രസര്വറചില് പ്രവര്ത്തചിക്കുന്നു.

ക്ലയന്റെചിരല ഡയോറ്റയുരട കൃതത്യേത ഉറപ്പുവരുത്തുവയോന 
ഉപയയയോഗചിക്കുന്നു.

ഡയോറ്റയോയബസചില് നചിന്നുളും ഡയോറ്റ എടുത്തച്ച് ക്ലയന്റെചിയലക്കച്ച് 
അയക്കുന്നു.

യൂസറചിനച്ച് തടയയോളും. യൂസറചിനച്ച് തടയയോന സയോധത്യേമല്ലെ.

JavaScript, Vbscript PHP, ASP, JSP

4. Scripting Languages
JavaScript – ക്ലയന്റെച്ച് പസഡച്ച് സചിപച്ച്റ്റചിളുംഗച്ച് ലയോളുംയഗസജയോണച്ച്. എല്ലെയോ ബബ്രൗസറചിലുളും പ്രവര്ത്തചിക്കുന്നു. ഫയലചിരന്റെ
extension '.js' എന്നയോണച്ച്. 
VB  Script  –  ക്ലയന്റെച്ച്  പസഡച്ച്  /രസര്വര്  പസഡച്ച്  സചിപച്ച്റ്റചിളുംഗച്ച്  ലയോളുംയഗസജയോണച്ച്.  പമയകയോയസയോഫച്ച്
വചികസചിപചിച.

PHP –  ഓപണ് യസയോഴച്ച്  ആയ രസര്വര് പസഡച്ച് സചിപച്ച്റ്റചിളുംഗച്ച്  ലയോളുംയഗസജയോണച്ച്.  Dynamic  web page കള
നചിര്മചിക്കുവയോന  അനുയയയോജത്യേളും.  ഡയോറ്റയോയബസച്ച്  യപ്രയോഗയോമചിളുംഗചിരന  പചിന്തുണക്കുന്നു.  എല്ലെയോ  platform ലുളും
പ്രവര്ത്തചിക്കുന്നു. ഫയലചിരന്റെ extension '.php' എന്നയോണച്ച്.  
Active  Server  Pages  –  ഒരു  രസര്വര്  പസഡച്ച്  സചിപച്ച്റ്റചിളുംഗച്ച്  environment  ആണച്ച്.  സചിപച്ച്റ്റചിളുംഗച്ച്
ലയോളുംയഗസജയോയചി VBScript ഓ JavaScript ഓ ഉപയയയോഗചിക്കയോളും. ഫയലചിരന്റെ extension '.asp' എന്നയോണച്ച്. 
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Java  Server  Pages  –  സണ്  പമയകയോസചിസ്റ്റേളുംസച്ച്  വചികസചിപചിച  രസര്വര്  പസഡച്ച്  സചിപച്ച്റ്റചിളുംഗച്ച്
ലയോളുംയഗസജയോണച്ച്. ഫയലചിരന്റെ extension '.jsp' എന്നയോകുന്നു.  

5. Cascading Style Sheet
HTML ല്  തയയോറയോക്കചിയ  യഡയോകക്യുരമന്റെചിരന്റെ  നചിറളും,  രടകച്ച്റ്റച്ച്  യഫയോണച്ച്  ,  യബയോര്ഡര്  മുതലയോയവ

ചചിട്ടരപടുത്തയോന ഉപയയയോഗചിക്കുന്നു. CSS  മൂന്നു രെകീതചിയചില്  implement  രചയയോളും  -  inline style, Embedded

CSS, Linked CSS.

6.Basic Concepts of HTML documents
6.1 Tags 

HTML ല് ഉപയയയോഗചിക്കുന്ന നചിര്യദ്ദേശങ്ങരളെ  (command)  ടയോഗുകള എന്നു പറയുന്നു.  ഇവരയ  angle

ബയോക്കറ്റചിനുള്ളചിലയോണച്ച് (  <,>) എഴതുന്നതച്ച്.
Container tags and Empty tags

Opening tag ഉളും closing tag മുള്ള ടയോഗുകരളെ Container ടയോഗുകള എന്നച്ച് പറയുന്നു. 

ഉദയോ: <HTML></HTML>

Opening tag മയോത്രമുള്ള ടയോഗുകരളെ Empty tag എന്നു പറയുന്നു.

ഉദയോ: <BR>

6.2 Attributes
ടയോഗുകളരട ചചില പ്രയതത്യേക ഗുണങ്ങള സൂചചിപചിക്കുവയോനുപയയയോഗചിക്കുന്ന പദങ്ങള.

6.3 Essential HTML tags
1. HTML – ഇരതയോരു container ടയോഗയോണച്ച്. ഈ ടയോഗചിരന്റെ പ്രധയോന attribute കള Dir, Lang എന്നചിവയയോണച്ച്.

Dir  –  രവബച്ച്യപജചില് പ്രദര്ശചിപചിക്കുന്ന രടകചിരന്റെ  direction  രന സൂചചിപചിക്കുന്നു.  ഈ  attribute നു
നല്കയോവുന്ന വചിലകള ltr, rtl എന്നചിവയയോണച്ച്.

Lang- HTML യഡയോകക്യുരമന്റെചില് ഉപയയയോഗചിചചിരെചിക്കുന്ന ഭയോഷരയ സൂചചിപചിക്കുന്നു.

2.  HEAD  -  ഇരതയോരു  container  ടയോഗയോണച്ച്.  യഡയോകക്യുരമന്റെചിരന്റെ തലരക്കട്ടച്ച്,  ഉപയയയോഗചിചചിരെചിക്കുന്ന സചിപച്ച്റ്റച്ച്
മുതലയോയവ സൂചചിപചിക്കുന്ന head section നചിര്മചിക്കുവയോനുപയയയോഗചിക്കുന്നു.

3. TITLE – HTML യഡയോകക്യുരമന്റെചിനച്ച് തലരക്കട്ടച്ച് (title) നല്കുവയോനുപയയയോഗചിക്കുന്നു.

4. BODY – യഡയോകക്യുരമന്റെചിരന്റെ ഉള്ളടക്കളും നചിര്മചിക്കുവയോനുപയയയോഗചിക്കുന്നു. പ്രധയോനരപട്ട attribute കള 
Background, Bgcolor, Text, Link, Alink, Vlink, Leftmargin, Topmargin എന്നചിവയയോണച്ച്.

6.4 Some Common Tags
<H1> ..... <H6> - വചിവചിധ വലുപത്തചിലുള്ള രഹെഡചിളുംഗുകള നചിര്മചിക്കുവയോന.

<P> - പയോരെഗയോഫച്ച് നചിര്മചിക്കുവയോന.

<BR> - അടുത്ത വരെചിയചിയലക്കച്ച്  യപയോകുവയോന.

<HR> - തചിരെശകീനമയോയ വരെ (horizontal line) നചിര്മചിക്കുവയോന.

<CENTER> - ഉള്ളടക്കളും മധത്യേത്തചിലയോയചി കയോണചിക്കുവയോന.

6.5 Text Formatting Tags
<B>, <STRONG> - രടകച്ച്റ്റചിരന bold ആക്കചി പ്രദര്ശചിപചിക്കുന്നു.
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<I>, <EM> - രടകച്ച്റ്റചിരന italics ല് പ്രദര്ശചിപചിക്കുന്നു.

<U> - underline നല്കുവയോനുപയയയോഗചിക്കുന്നു.

<S>, <STRIKE> - രടകച്ച്റ്റചിരന strike throgh രെകീതചിയചില് പ്രദര്ശചിപചിക്കുന്നു.

<BIG> - സയോധയോരെണ വലുപത്തചിയനക്കയോള വലുതയോയചി രടകച്ച്റ്റചിരന പ്രദര്ശചിപചിക്കുന്നു.

<SMALL> - സയോധയോരെണ വലുപത്തചിയനക്കയോള രചറതയോയചി രടകച്ച്റ്റചിരന പ്രദര്ശചിപചിക്കുന്നു.

<SUB> - subscript രെകീതചിയചില് രടകച്ച്റ്റചിരന പ്രദര്ശചിപചിക്കുന്നു.

<SUP> - superscript രെകീതചിയചില് രടകച്ച്റ്റചിരന പ്രദര്ശചിപചിക്കുന്നു.

<PRE> - എഴതചിയചിരെചിക്കുന്ന രെകീതചിയചില് തരന്ന രടകച്ച്റ്റചിരന പ്രദര്ശചിപചിക്കുന്നു.

<ADDRESS> - യമല്വചിലയോസളും പ്രദര്ശചിപചിക്കുവയോനുപയയയോഗചിക്കുന്നു.

<MARQUEE> - ചലചിക്കുന്ന രടകച്ച്റ്റച്ച് നചിര്മചിക്കുവയോനുപയയയോഗചിക്കുന്നു.

<FONT> - രടകച്ച്റ്റചിരന്റെ നചിറളും, വലുപളും, face എന്നചിവ കമകീകരെചിക്കുവയോനുപയയയോഗചിക്കുന്നു.

<IMG> - ചചിത്രങ്ങള ഉളപടുത്തുവയോനുപയയയോഗചിക്കുന്നു. പ്രധയോനരപട്ട attribute Src ആണച്ച്.

Chapter 5
Web Designing Using HTML

1. Lists
HTML ല് മൂന്നു തരെളും ലചിസ്റ്റുകളെയോണുള്ളതച്ച് - Unordered List, Ordered List, Definition List.

Unordered List – ഓയരെയോ രഎറ്റത്തചിനു മുന്നചിലുളും ബുള്ളയറ്റയോരട പ്രദര്ശചിപചിക്കുന്നു. ഈ ലചിസ്റ്റേച്ച് നചിര്മചിക്കുവയോന
<UL> ടയോഗുപയയയോഗചിക്കുന്നു. ഇരതയോരു container ടയോഗയോണച്ച്. പ്രധയോനരപട്ട attribute Type ആണച്ച്.
Ordered List – ചചില അക്കങ്ങളരടയയയോ, അക്ഷരെങ്ങളരടയയയോ കമത്തചില് രഎറ്റങ്ങള പ്രദര്ശചിപചിക്കുന്നു. ഈ
ലചിസ്റ്റേച്ച് നചിര്മചിക്കുവയോന <OL> ടയോഗുപയയയോഗചിക്കുന്നു. ഇരതയോരു container ടയോഗയോണച്ച്. പ്രധയോനരപട്ട attribute കള
Type, Start എന്നചിവയയോണച്ച്.
Definition List – പദങ്ങളളും (term) അവയുരട വചിവരെണവുളും അടങ്ങചിയതയോണച്ച് ഒരു definition list. ഈ ലചിസ്റ്റേച്ച്
നചിര്മചിക്കുവയോന <DL>, <DT>, <DD> എന്നകീ ടയോഗുകള ഉപയയയോഗചിക്കുന്നു.

2. Links
ക്ലചിക്കച്ച് രചയ്യുയമ്പയോള മരറ്റയോരു യഡയോകക്യുരമന്റെചിയലയക്കയോ, അയത യഡയോകക്യുരമന്റെചിരന്റെ മരറ്റയോരു ഭയോഗയത്തയക്കയോ

കയോഴെച്ച്ച മയോറന്നതചിനയോയചി സജകീകരെചിചചിരെചിക്കുന്ന വയോക്കച്ച് (text), ചചിത്രളും (image) എന്നചിവരയ hyperlink എന്നു
പറയുന്നു.  Link  കള നചിര്മചിക്കുവയോന  <A>  ടയോഗച്ച്  ഉപയയയോഗചിക്കുന്നു.  ഈ ടയോഗചിരന്റെ പ്രധയോനരപട്ട  attribute

ആണച്ച് Href. 

ലചിങ്കുകരളെ രെണയോയചി തചിരെചിചചിരെചിക്കുന്നു.

 Internal Link – ഒരു യഡയോകക്യുരമന്റെചിരന്റെ വചിവചിധ ഭയോഗങ്ങരളെ തമചില് ബനചിപചിക്കുന്നു.

External Link – ഒരു യഡയോകക്യുരമന്റെചിരന മരറ്റയോരു യഡയോകക്യുരമന്റുമയോയചി ബനചിപചിക്കുന്നു.

mailto: യപ്രയോയട്ടയോയക്കയോള ഉപയയയോഗചിചയോണച്ച് ഇ-രമയചില് ലചിങ്കുകള നചിര്മചിക്കുന്നതച്ച്.

3. Inserting Music and Video
ഒരു  രവബച്ച്യപജചിയലക്കച്ച്  സളുംഗകീതളും,  വകീഡചിയയയോ  എന്നചിവ  ഉളരപടുത്തയോന  <EMBED>  എന്ന

ടയോഗുപയയയോഗചിക്കുന്നു. ഈ ടയോഗചിരന്റെ പ്രധയോനരപട്ട attribute ആണച്ച് Src. രവബച്ച്യപജചിനച്ച്  അകമ്പടചി സളുംഗകീതളും
(background music) നല്കയോനയോയചി ഉപയയയോഗചിക്കുന്ന ടയോഗയോണച്ച്  <BGSOUND>.
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4. Creating Tables
വരെചിയുളും (row), നചിരെയുമയോയചി(column) ഡയോറ്റ കമകീകരെചിക്കുവയോനുള്ള മയോര്ഗ്ഗമയോണച്ച് യടബചിള. ഒരു യടബചിള

നചിര്മചിക്കുവയോനുള്ള ടയോഗയോണച്ച് <TABLE>. ഈ ടയോഗചിരന്റെ പ്രധയോനരപട്ട attribute കള തയോരഴെപറയുന്നവയയോണച്ച്.
Border – border രന്റെ വലുപരത്ത സൂചചിപചിക്കുന്നു.

Bgcolor – background രന്റെ നചിറരത്ത സൂചചിപചിക്കുന്നു.

Cellspacing – രെണച്ച് രസല്ലുകളക്കചിടയചിരല അകലളും സൂചചിപചിക്കുന്നു.

Cellpadding – രസല്ലെചിരല ഡയോറ്റയുളും, അതചിരുളും തമചിലുള്ള അകലളും സൂചചിപചിക്കുന്നു.

<TR> - യടബചിളെചിരന്റെ വരെചിരയ (row) നചിര്മചിക്കുവയോനുപയയയോഗചിക്കുന്നു. ഇരതയോരു container ടയോഗയോണച്ച്.
<TH> - രഹെഡചിളുംഗച്ച് രസല് നചിര്മചിക്കുവയോനുപയയയോഗചിക്കുന്നു. ഇരതയോരു container ടയോഗയോണച്ച്.
<TD> - ഡയോറ്റയോ രസല് നചിര്മചിക്കുവയോനുപയയയോഗചിക്കുന്നു. ഇരതയോരു container ടയോഗയോണച്ച്.
<CAPTION> - യടബചിളെചിനു തലരക്കട്ടച്ച് (heading) നല്കയോനുപയയയോഗചിക്കുന്നു.

5. Dividing Browser Window
ഒരു ബബ്രൗസര് വചിനയഡയോരയ പല ഭയോഗങ്ങളെയോയചി വചിഭജചിക്കയോവുന്നതയോണച്ച്.  ഇതചിനയോയചി  <FRAMESET> എന്ന
ടയോഗച്ച്  ഉപയയയോഗചിക്കുന്നു.  ഇങ്ങരന നചിര്മചിച ഓയരെയോ ഭയോഗത്തചിയനയുളും  frame  എന്നു പറയുന്നു.  ഓയരെയോ  frame

യനയുളും നചിര്വ്വചചിക്കയോനയോയചി <FRAME> എന്ന ടയോഗച്ച് ഉപയയയോഗചിക്കുന്നു.

<FRAMESET> ടയോഗചിരന്റെ പ്രധയോനരപട്ട attribute കള cols, rows എന്നചിവയയോണച്ച്.
cols – യഡയോകക്യുരമന്റെചിരന പല യകയോളെങ്ങളെയോയചി വചിഭജചിക്കയോന.

rows - യഡയോകക്യുരമന്റെചിരന പല rows ആയചി വചിഭജചിക്കയോന.

6. Forms
രവബച്ച്  യപജചിലൂരട  ഡയോറ്റ  സസകീകരെചിക്കുന്നതചിനയോയചി  യഫയോമുകള ഉപയയയോഗചിക്കുന്നു.  ഒരു  form container  ഉളും,

നചിരെവധചി form control ളകളമടങ്ങചിയതയോണച്ച് ഒരു യഫയോളും.

<Form> - Form container നചിര്മചിക്കയോനയോയചി ഈ ടയോഗച്ച് ഉപയയയോഗചിക്കുന്നു. പ്രധയോനരപട്ട attribute കള 
Action, Method എന്നചിവയയോണച്ച്.
Action – യശഖരെചിക്കരപടുന്ന ഡയോറ്റരയ യപ്രയോസസച്ച് രചയ്യുന്ന രസര്വര് യപ്രയോഗയോമചിരന സൂചചിപചിക്കുന്നു.

Method – രസര്വറചിയലക്കച്ച് ഡയോറ്റരയ upload രചയ്യുന്ന രമയത്തഡചിരന സൂചചിപചിക്കുന്നു. Get, Post 

എന്നചിവയയോണച്ച് നല്കയോവുന്ന വചിലകള.

<INPUT> - പ്രധയോന form control കള നചിര്മചിക്കയോനുപയയയോഗചിക്കുന്നു. Type ആണച്ച് പ്രധയോനരപട്ട attribute. 

ഈ attribute നു നല്കയോവുന്ന വചിലകള,

text – textbox നചിര്മചിക്കയോന
password – password box നചിര്മചിക്കയോന
checkbox – checkbox നചിര്മചിക്കയോന (ഒന്നചിലധചികളും ഇനങ്ങള രതരെരഞ്ഞെടുക്കയോന)

radio – radio button നചിര്മചിക്കയോന (ഒരു ഇനളും മയോത്രളും രതരെരഞ്ഞെടുക്കയോന)

reset – reset button നചിര്മചിക്കയോന (എല്ലെയോ ഡയോറ്റകളളും clear രചയയോന) 

submit – submit button നചിര്മചിക്കയോന (രസര്വറചിയലക്കച്ച് ഡയോറ്റ ആയക്കയോന)

button – സയോധയോരെണ button നചിര്മചിക്കയോന (ഫങച്ച്ഷനുകരളെ call രചയയോന)

<TEXTAREA> - Multiline text യശഖരെചിക്കയോനുപയയയോഗചിക്കുന്നു.
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<SELECT> - select box / drop down box നചിര്മചിക്കയോനുപയയയോഗചിക്കുന്നു.

<FIELDSET> - form control കരളെ ഗ്രൂപച്ച് രചയയോനുപയയയോഗചിക്കുന്നു.

Chapter 6
Client Side Scripting Using JavaScript

<SCRIPT> - HTML യഡയോകക്യുരമന്റെചില് സചിപച്ച്റ്റുകരളെ ഉളരക്കയോള്ളചിക്കുവയോനയോയചി <SCRIPT> ടയോഗച്ച് 
ഉപയയയോഗചിക്കുന്നു. ഈ ടയോഗചിരന്റെ പ്രധയോനരപട്ട attribute Language ആണച്ച്. 

1. Data types in JavaScript
Number, String, Boolean എന്നചിവയയോണച്ച് JavaScript രല ഡയോറ്റയോപടപ്പുകള.

Number – എല്ലെയോ നമ്പറകളളും ഈ വചിഭയോഗത്തചില് ഉളരപടുന്നു.

ഉദയോ: 27, -300, 1.89

String – double quotes നുള്ളചില് എഴതരപട്ട എനചിയനയുളും string എന്നു പറയുന്നു.

ഉദയോ: “Kerala”, “1234”, “abc$”

Boolean – true, false എന്നചിവയയോണച്ച് boolean വചിഭയോഗത്തചില്രപട്ട വചിലകള.

2. Variables in JavaScript
JavaScript ല് യവരെചിയബചിളെചിള ഡചിക്ലയര് രചയയോനയോയചി var എന്ന keyword ഉപയയയോഗചിക്കുന്നു.

ഉദയോ: var x;

3. Built-in functions
alert() - “message window” നചിര്മചിക്കയോനുപയയയോഗചിക്കുന്നു.

isNaN() - ഒരു വചില നമ്പറയോയണയോ അല്ലെയയയോ എന്നച്ച് പരെചിയശയോധചിക്കുന്നു. നമ്പറരല്ലെങചില് true എന്ന വചില return

                രചയ്യുന്നു.

toUpperCase() - ഒരു സചിളുംഗചിരന upper case യലക്കച്ച് മയോറ്റുന്നു.

toLowerCase() - ഒരു സചിളുംഗചിരന lower case യലക്കച്ച് മയോറ്റുന്നു.

charAt() - ഒരു സചിളുംഗചിലുള്ള ഏരതങചിലുളും ഒരു അക്ഷരെത്തചിരന്റെ സ്ഥയോനളും return രചയ്യുന്നു. 

document.write() - ഒരു രടകച്ച്റ്റചിരന രവബച്ച്യപജചിരന്റെ body രസക്ഷനചില് ഉളരപടുത്തുന്നു.

typeof() - ഒരു യവരെചിയബചിളെചിരന്റെ ഡയോറ്റയോപടപച്ച് return രചയ്യുന്നു.

Number() - അക്കങ്ങള ഉളരക്കയോള്ളുന്ന സചിളുംഗച്ച് പടപച്ച് ഡയോറ്റരയ നമ്പര് ഡയോറ്റയോ പടപചിയലക്കച്ച് മയോറ്റുന്നു.

length property – ഒരു സചിളുംഗചിലുള്ള അക്ഷരെങ്ങളരട എണ്ണരത്ത return രചയ്യുന്നു. 

4. Events
JavaScript  രല  പ്രധയോനരപട്ട  event  കള  onClick,  onMouseEnter,  onMouseLeave,  onKeyDown,

onKeyUp എന്നചിവയയോകുന്നു.

5. Adding Scripts to a Web Page
HTML യകയോഡചില് script കള ഉളരക്കയോള്ളചിക്കുവയോനയോയചി 3 മയോര്ഗ്ഗങ്ങളെയോണുള്ളതച്ച്.

1. inside <BODY>       (BODY രസക്ഷനുള്ളചില്)
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2. inside <HEAD>       (HEAD രസക്ഷനുള്ളചില്)

3. External JavaScript file     (യവറചിട്ട JavaScript ഫയലയോയചി)

 Chapter 7
Web Hosting

1. Web Hosting
ഇന്റെര്രനറ്റചില് രവബച്ച്പസറ്റച്ച് ലഭത്യേമയോക്കുന്നതചിനയോയചി, രവബച്ച് രസര്വറചില് സളുംഭരെണ സ്ഥലളും(storage 

space) സജകീകരെചിച രകയോടുക്കുന്ന യസവനമയോണച്ച് രവബച്ച് യഹെയോസ്റ്റേചിളുംഗച്ച്. രവബച്ച് യഹെയോസ്റ്റേചിളുംഗച്ച്  രചയ്യുന്ന 
കമ്പനചികരളെ രവബച്ച് യഹെയോസ്റ്റുകള (web hosts) എന്നു വചിളെചിക്കുന്നു.

2.Types of Web Hosting
പല തരെളും web hosting package കള നചിലവചില് ലഭത്യേമയോണച്ച്. ഏതു തരെളും രവബച്ച് യഹെയോസ്റ്റേചിളുംഗച്ച് 

രതരെരഞ്ഞെടുക്കണരമന്നതച്ച് തയോരഴെ പറയുന്ന ആവശത്യേതകള കണക്കചിരലടുത്തയോകണളും.

• രവബച്ച് യഹെയോസ്റ്റേചിളുംഗചിനച്ച് ആവശത്യേമയോയ സളുംഭരെണ സ്ഥലളും (storage space)

• രവബച്ച്പസറ്റച്ച് സന്ദര്ശകരുരട പ്രതകീക്ഷചിക്കുന്ന എണ്ണളും. (expected number of visitors)

• database, programming സഹെയോയളും.

നചിലവചില് ലഭത്യേമയോയ web hosting package കള Shared Hosting, Virtual Hosting, Dedicated Hosting 

എന്നചിവയയോണച്ച്.
a. Shared Hosting – ഒരു രസര്വറചില് ഒന്നചില് കൂടുതല് രവബച്ച്പസറ്റച്ച്കള സളുംഭരെചിക്കുകയുളും, ഈ 
രവബച്ച്പസറ്റുകള രസര്വ്വറചിരന്റെ RAM, CPU മുതലയോയ വചിഭവങ്ങള (resources) പങ്കുരവക്കുകയുളും രചയ്യുന്നു.

യമന്മകള  (Advantages)

• തചിരെക്കച്ച് (traffic) കുറവയോയ രചറചിയ രവബച്ച്പസറ്റുകളക്കച്ച് അനുയയയോജത്യേളും. 

• രചലവച്ച് കുറവയോണച്ച്.
• ഉപയയയോഗചിക്കയോന എളപളും

കുറവുകള   (Disadvantages)

• രസര്വറചിരന്റെ ബയോനഡച്ച് വചിഡച്ച്തച്ച് (bandwidth) എല്ലെയോ രവബച്ച് പസറ്റുകളളും പങ്കു രവക്കുന്നതചിനയോല് 
ഏരതങചിലുളും ഒരു രവബച്ച് പസറ്റചിയലക്കച്ച് തചിരെക്കച്ച് കൂടുയമ്പയോള മറ്റച്ച് രവബച്ച് പസറ്റുകളരട യവഗത കുറയുന്നു.

b. Dedicated Hosting – ഒരു രസര്വ്വറചിയനയുളും, അതചിരന്റെ വചിഭവങ്ങയളെയുളും (resources) ഒരു രവബച്ച് പസറ്റചിനച്ച്
മയോത്രമയോയചി വയോടകക്കച്ച് ഉപയയയോഗചിക്കുന്ന രെകീതചിയയോണചിതച്ച്. 
യമന്മകള  (Advantages)

• സന്ദര്ശകര് കൂടുതലയോയ ഗവണ്രമന്റെച്ച് ഡചിപയോര്ട്ടച്ച്രമന്റുകള, വലചിയ സ്ഥയോപനങ്ങള എന്നചിവയച്ച് 
അനുയയയോജത്യേളും. 

• രസര്വറചിയന്മല് പൂര്ണ്ണ സസയോതനത്യേളും.

• ഉറപയോയ പ്രവര്ത്തന മചികവച്ച് .
• ബയോനഡച്ച് വചിഡച്ച്തച്ച് (bandwidth) പങ്കു രവക്കയോത്തതചിനയോല് പസറ്റചിരന്റെ യവഗത കുറയുന്നചില്ലെ.

കുറവുകള   (Disadvantages)

• രചലവച്ച് കൂടുതലയോണച്ച്.
ക്ലയന്റെച്ച് സസനളും രവബച്ച് രസര്വര്, ഡയോറ്റയോ രസന്റെറചില് (data center) സ്ഥയോപചിക്കുകയയോരണങചില് അതചിരന co-

location എന്നു പറയുന്നു.
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c. Virtual Hosting – Virtual Hosting രചയ്യുന്ന രസര്വറകരളെ Virtual Private Server എന്നു പറയുന്നു. 

വചിര്ചസപലയസഷന രടയകയോളെജചി (virtualization Technology) ഉപയയയോഗചിചച്ച് ഒന്നചിലധചികളും രസര്വറകളെയോയചി 
വചിഭജചിക്കരപട്ടചിരെചിക്കുന്ന രസര്വറയോണച്ച് VPS. VPS നചിശചിത അളെവചില് വചിഭവങ്ങരളെ ഓയരെയോ വചിര്ചസല് 
രസര്വറചിനുമയോയചി ഭയോഗചിക്കുന്നു. Dedicated Hosting യന്റെയുളും, Shared Hosting യന്റെയുളും ഒരു മചിശ്രണമയോണചിതച്ച്.
വചിര്ചസപലയസഷന യസയോരഫസയറചിരന്റെ ഉദയോഹെരെണങ്ങള - VMware, Virtualbox, FreeVPS, User-

mode Linux, Microsoft Hyper-V

യമന്മകള  (Advantages)

• Shared Hosting യനക്കയോള കൂടുതലുളും, Dedicated Hosting യനക്കയോള കുറവുളും ആയ സബ്രൗകരെത്യേങ്ങള 
ആവശത്യേമയോയ പസറ്റുകളക്കച്ച് അനുയയയോജത്യേളും.

• രസര്വറചിരല ഓയരെയോ പസറ്റുകളക്കളും നചിശചിത അളെവചില് bandwidth ഉറപയോക്കുന്നു.

• Dedicated Hosting യനയോളെളും സബ്രൗകരെത്യേങ്ങള കുറഞ്ഞെ ചചിലവചില് ലഭത്യേമയോക്കുന്നു.

3. Buying Hosting Space
Hosting space വയോങ്ങുയമ്പയോള പരെചിഗണചിയക്കണ ഘടകങ്ങള
• സളുംഭരെണയശഷചി. (storage space)
•    രസര്വര് ഓപയററ്റചിളുംഗച്ച് സചിസ്റ്റേളും - (Linux Server / Windows Server)
• ഡയോറ്റയോയബസച്ച്, ഇ-  രമയചില് പചിന്തുണ

4. Domain Name Registration
   ഇന്റെര്രനറ്റചില് രവബച്ച്പസറ്റുകരളെ തചിരെചിചറചിയയോനയോയചി Domain Name ഉപയയയോഗചിക്കുന്നു. Domain 

Name    രെജചിസ്റ്റേര് രചയ്യുന്നതചിനുള്ള ഘട്ടങ്ങള തയോരഴെപറയുന്നവയയോണച്ച്.
1.  തചിരെരഞ്ഞെടുത്ത Domain Name   ലഭത്യേമയോയണയോ എന്നച്ച് ഉറപയോക്കുക.  അതചിനയോയചി www.whois.net 

   എന്ന രവബച്ച്പസറ്റചിരന്റെ സഹെയോയളും ഉപയയയോഗചിക്കയോവുന്നതയോണച്ച്. 
2. Domain Name ലഭത്യേമയോരണങചില്, ICANN  രന്റെ WHOIS   ഡയോറ്റയോയബസചിയലക്കച്ച് ആവശത്യേമയോയ

 വചിവരെങ്ങള നല്കുക.
3.      വയോര്ഷചിക രെജചിസ്റ്റേയറഷന ഫകീസച്ച് ഓണ്പലന ആയചി അടക്കുക.
  രെജചിസ്റ്റേര് രചയ Domain Name     ഉപയയയോഗചിചച്ച് ഇന്റെര്രനറ്റചില് രവബച്ച്പസറ്റച്ച് ലഭത്യേമയോകണരമങചില് Domain  രന്റെ

'A record'   ല് രസര്വറചിരന്റെ IP  അഡസച്ച് എഴതചിയചര്യക്കണതയോണച്ച്.

5. FTP client software
       ക്ലയന്റെച്ച് കമ്പമ്പ്യൂട്ടറചില് നചിന്നുളും രവബച്ച്പസറ്റചിരന്റെ ഫയലുകരളെ രസര്വറചിയലക്കച്ച് മയോറ്റയോനയോയചി FTP client

software ഉപയയയോഗചിക്കുന്നു.   ആദത്യേ കയോലത്തച്ച് FTP protocol  അനുസരെചിചയോയചിരുന്നു പ്രവര്ത്തചിചചിരുന്നരതങചിലുളും,
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  ഇക്കയോലത്തച്ച് SSH  FTP  (SFTP)     യപ്രയോയട്ടയോയക്കയോള അനുസരെചിചയോണച്ച് FTP  client  software  കള
പ്രവര്ത്തചിക്കുന്നതച്ച്.      ഈ യപ്രയോയട്ടയോയക്കയോള അനുസരെചിചച്ച് ഡയോറ്റകരളെ encrypt   രചയതചിനു യശഷമയോണച്ച്

 രവബച്ച്രസര്വറചിയലക്കച്ച് അയക്കുന്നതച്ച്.
Eg : FileZilla, CuteFTP, SmartFTP

6. Free Hosting
     രവബച്ച് യഹെയോസ്റ്റേചിളുംഗച്ച് യസവനങ്ങള സബ്രൗജനത്യേമയോയചി രചയ്യുന്നതചിരന Free Hosting  എന്നു പറയുന്നു. 

യമന്മകള  (Advantages)

• യഹെയോസ്റ്റേചിളുംഗച്ച് തചികചളും സബ്രൗജനത്യേളും.

•     രവബച്ച് യഹെയോസ്റ്റേചിളുംഗചിനുള്ള ചചിലവച്ച് തയോങ്ങയോനയോവയോത്ത വത്യേകചികളക്കുളും,  ഗ്രൂപ്പുകളക്കുളും അനുയയയോജത്യേളും.
•  ചചില Free Hosting  സ്ഥയോപനങ്ങള domain name registation   യസവനവുളും ഒപളും നലന്നു.

 കുറവുകള  (Disadvantages)
• Free Hosting       രചയ്യുന്ന സ്ഥയോപനങ്ങള രവബച്ച് പസറ്റചിരനയോപളും പരെസത്യേങ്ങള കൂടചി പ്രദര്ശചിപചിക്കുന്നു. 
•    ഫയലചിരന്റെ വലുപളും കുറവയോയചിരെചിക്കണളും,  ഓ ഡചിയയയോ/     വകീഡചിയയയോ ഫയലുകള പയോടചില്ലെ തുടങ്ങചി ചചില

 നചിയനണങ്ങള Free Hosting     സ്ഥയോപനങ്ങള രവബച്ച് പസറ്റചിയന്മല് ഏര്രപടുത്തയോറണച്ച്. 
Eg: Sites.google.com, yola.com

7. Content Management System (CMS)
 രവബച്ച്പസറ്റുകള നചിര്മചിക്കുവയോനുളും,   യമല്യനയോട്ടളും വഹെചിക്കുവയോനുളും,    പരെസത്യേമയോക്കുവയോനുളും സഹെയോയചിക്കുന്ന രവബച്ച്

   അധചിഷചിത യസയോഫച്ച് രവയറകളെയോണച്ച് Content Management System.
യമന്മകള  (Advantages)

•       സയോയങതചിക പരെചിജയോനമചില്ലെയോത്തവര്ക്കച്ച് സരെക്ഷചിതമയോയ രവബച്ച് പസറ്റുകള രപകലന
രചയ്യുവയോനുളും,  വചികസചിപചിക്കുവയോനുളും CMS സഹെയോയചിക്കുന്നു. 

• CMS Template    കള ആവര്ത്തചിച വരുന്ന യകയോഡുകരളെയുളും, രഹെഡചിളുംഗച്ച്,   രമനു എന്നചിവയുരട design
 യനയുളും കുറക്കുന്നു.

• രചലവച്ച്കുറവയോണച്ച്.
•  യബയോഗച്ച് (Blog)  നചിര്മയോണത്തചിനു അനുയയയോജത്യേളും

Eg: WordPress, Drupal and Joomla!

8. Responsive Web Design
 ഏതച്ച് ഉപകരെണത്തചിലുളും,       ഏതച്ച് സകീന പസസചിലുളും പ്രവര്ത്തചിക്കുന്ന രവബച്ച്പസറ്റുകരളെ നചിര്മചിക്കുന്ന

 സമദയോയരത്ത Responsive Web Design എന്നുപറയുന്നു. Flexible Grid Layout, Flexible Image/Video,
Media Query   എന്നചിവയുരട സഹെയോയത്തയോലയോണച്ച് Responsive Web Design സയോധത്യേമയോകുന്നതച്ച്.
Flexible Grid Layout –      ഉപകരെണത്തചിരന്റെ സകീനപസസചിനച്ച് അനുയയയോജത്യേമയോയചി രവബച്ച് യപജചിരന മയോറ്റുന്നു.
Flexible Image/Video -    ഉപകരെണത്തചിരന്റെ സകീനപസസചിനച്ച് അനുയയയോജത്യേമയോയചി ചചിത്രളും/  വകീഡചിയയയോ

    എന്നചിവരയ മയോറ്റുന്നു.
Media Query -      ഉപകരെണത്തചിരന്റെ സകീനപസസചിനച്ച് അനുയയയോജത്യേമയോയചി രമനു യപയോലുള്ള ഒബകകരളെ
                                        വചിവചിധ രെകീതചിയചില് പ്രദര്ശചിപചിക്കുന്നു .
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Chapter 8
Database Management System

1. DBMS
ഡയോറ്റയോയബസചിരല  ഡയോറ്റയുരട  സളുംഭരെണളും,  വചിതരെണളും  മുതലയോയവ  സയോധത്യേമയോക്കുന്ന  ഒരു  കൂട്ടളും

യപ്രയോഗയോമുകരളെ DBMS എന്നു പറയുന്നു.

2.  Advantages of DBMS ( DBMS   നന്റെ കനട്ടങള  )
•  Controlling data redundancy:  ഡയോറ്റയുരട ആനയോവശത്യേ പതചിപ്പുകള ഒഴെചിവയോക്കുന്നതചിനയോല് data

reduncy (ഒയരെ ഡയോറ്റയുരട അനവധചി പതചിപ്പുകള) രയ നചിയനചിക്കുന്നു.

•  Data  consistency:  Data  reduncy  രയ  നചിയനചിക്കുന്നതചിനയോല്  data  consistency

ഉറപയോക്കയോനയോകുന്നു.

• Data integrity : ഡയോറ്റകളരട പൂര്ണ്ണത, കൃതത്യേത, രപയോരുത്തളും എന്നചിവ ഉറപയോക്കുന്നു.

•  Data  security:  പയോസച്ച്  യവര്ഡുകളരട സഹെയോയത്തയോല് അനധചിക ൃതരെയോയ വത്യേകചികളെചില് നചിന്നുളും
ഡയോറ്റയോയബസചിരല വചിവരെങ്ങരളെ സരെക്ഷചിതമയോക്കയോന കഴെചിയുന്നു.

• Sharing of data: ഡയോറ്റയോയബസചിരല ഡയോറ്റകരളെ ഒന്നചിലധചികളും വത്യേകചികളയക്കയോ, യപ്രയോഗയോമുകളയക്കയോ
ഒയരെ സമയളും പങ്കുരവക്കയോവുന്നതയോണച്ച്.

• Crash recovery: ഡയോറ്റയോയബസചിനു തകര്ച (crash) ഉണയോയയോലുളും ഡയോറ്റകരളെ സളുംരെക്ഷചിക്കുന്നു.

3. Components of the DBMS environment
DBMS  രന്റെ  ഘടകങ്ങള  (components)  Hardware,  Software,  Data,  Use,  Procedure

എന്നചിവയയോണച്ച്.
Hardware  :  ഡയോറ്റയോയബസചിരന്റെ  സളുംഭരെണത്തചിനുളും,  വചിതരെണത്തചിനുളും  ഉപയയയോഗചിക്കുന്ന  കമ്പമ്പ്യൂട്ടറകയളെയുളും,

അനുബന ഉപകരെണങ്ങയളെയുളും Hardware എന്നു പറയുന്നു. 

Eg: PC, Wokstation, Server, Supercomputer, Hard disk, Magnetic tape, hub, switch, router 
Software : DBMS, Application Programs, utilities എന്നചിവ ഉളരപടുന്നതയോണച്ച് Software. 

Database, Application Programs, User എന്നചിവയുമയോയചി സമ്പര്ക്കളും പുലര്ത്തുന്ന software ആണച്ച് DBMS.

ഡയോറ്റയോയബസചിരല ഡയോറ്റകരളെ പകകയോരെത്യേളും രചയയോനയോയചി എഴതരപട്ട യപ്രയോഗയോമുകളെയോണച്ച് Application software.

ഡയോറ്റയോയബസച്ച് സചിസ്റ്റേരത്ത നചിയനചിക്കയോനുപയയയോഗചിക്കുന്ന tool കളെയോണച്ച് utilities.

Data : DBMS രന്റെ എറ്റവുളും പ്രധയോനരപട്ട ഘടകമയോണച്ച് ഡയോറ്റ. ഡയോറ്റയോയബസചില് രെണ്ടു തരെളും ഡയോറ്റകളെയോണുള്ളതച്ച്
- operational data, Meta data (ഡയോറ്റരയക്കുറചിചള്ള ഡയോറ്റ).

ഫലപ്രദമയോയ സളുംഭരെണത്തചിനുളും, വചിതരെണത്തചിനുമയോയചി ഡയോറ്റയോയബസചില് ഡയോറ്റകരളെ field, record, file

എന്നചിങ്ങരന കമരപടുത്തചിയചിരെചിക്കുന്നു.

ഡയോറ്റയുരട ഏറ്റവുളും രചറചിയ യൂണചിറ്റയോണച്ച്  field.

പരെസ്പരെബനമുള്ള ഫകീല്ഡുകളരട കൂട്ടരത്ത record എന്നു പറയുന്നു.

ഒയരെ തരെളും record കളരട കൂട്ടരത്ത file എന്നു പറയുന്നു.

Users:  ഡയോറ്റയോയബസചിരന്റെ  ഉപയയയോകയോക്കരളെ  (users)  Database  Administrator(DBA),  Application

Programmers, Sophisticated Users, Naive Users എന്നചിങ്ങരന തരെളുംതചിരെചിചചിരെചിക്കുന്നു.

Procedures: ഡയോറ്റയോയബസചിരന്റെ രപകലന (design), ഉപയയയോഗളും എന്നചിവയുമയോയചി ബനരപട്ട നചിയമങ്ങളളും,

നചിര്യദ്ദേശങ്ങളമയോണച്ച് Procedure.
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4. Data abstraction and data independence
a. Data Abstraction

ഡയോറ്റയോയബസചിരന്റെ സങകീര്ണ്ണതകരളെ user ല് നചിന്നുളും മറചരവക്കയോനയോയചി നചിര്മയോതയോക്കള വചിവചിധ തരെളും
abstraction  കള ഉപയയയോഗചിക്കുന്നു.  മൂന്നു തരെളും  data abstraction കളെയോണുള്ളതച്ച്  - Physical level, Logical

(conceptual) level, view level.
a. Physical Level – ഡയോറ്റരയ എപ്രകയോരെളും സളുംഭരെചിചചിരെചിക്കുന്നു എന്നച്ച് വചിവരെചിക്കുന്നു.

b.  Logical  Level –  എനച്ച്  യഡറ്റ  സളുംഭരെചിചചിരെചിക്കുന്നു,  അവ  തമചിലുള്ള  ബനളും  എനച്ച്  എന്നച്ച്
വചിവരെചിക്കുന്നു.

c.View Level  – ഒരു  user  രന്റെ കയോഴെച്ച്ചപയോടച്ച്  വചിവരെചിക്കുന്നു.  ഒരു ഡയോറ്റയോയബസചിനച്ച്  അയനകളും  users

ഉണയോകുളും. അതചിനയോല് അയനകളും view level abstraction ഉളും ഉണയോകുളും.

b. Data Independence
രതയോട്ടു മുകളെചിരല schema definition രന ബയോധചിക്കയോത്ത രെകീതചിയചില് ഒരു schema definition നച്ച് മയോറ്റളും

വരുത്തുന്നതചിരന  data  independence  എന്നു  പറയുന്നു.  രെണ്ടു  തരെളും  data  independence കളെയോണുള്ളതച്ച്  -

Physcical Data Independence, Logical Data Independence.
a.  Physcical  Data Independence – Logical(Conceptual)  level  രന്റെ  schema definition  രന

ബയോധചിക്കയോത്ത  രെകീതചിയചില്  Physical  Level  schema  ക്കച്ച്  മയോറ്റളും  വരുത്തുന്നതചിരന  Physcical  Data

Independence എന്നു പറയുന്നു.

b.  Logical  Data  Independence -  View  level  രന്റെ  schema  definition  രന  ബയോധചിക്കയോത്ത
രെകീതചിയചില്  Logical  Level  schema  ക്കച്ച്  മയോറ്റളും  വരുത്തുന്നതചിരന  Logical  Data  Independence  എന്നു
പറയുന്നു.

5. Users of database
ഡയോറ്റയോയബസച്ച്  യൂയസഴചിരന  4  ആയചി  തരെളും  തചിരെചിചചിരെചിക്കുന്നു.  -  Database  Administrator  (DBA),

Application Programmers, Sophisticated Users, Naive Users.
Database  Administrator  :  ഡയോറ്റയോയബസച്ച്  നചിയനണ ചുമതലയുള്ള  വത്യേകചിയയോണച്ച്  DBA.  Physcical,

Conceptual schema കളരട design, security എന്നചിവ DBA യുരട ചുമതലയചില്രപടുന്നു.

Application  Programmers: Application  Program  കള  ഉപയയയോഗചിചച്ച്  DBMS മയോയചി  സമ്പര്ക്കളും
പുലര്ത്തുന്ന കമ്പമ്പ്യൂട്ടര് വചിദഗച്ച്ധരെയോണച്ച് Application Programmers.

Sophisticated  Users:  DBMS രന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങരളെക്കുറചിചച്ച്  പരെചിജയോനമുള്ള  വത്യേകചികളെയോണച്ച്
Sophisticated Users. Query കള ഉപയയയോഗചിചച്ച് ഇവര് DBMS മയോയചി സമ്പര്ക്കളും പുലര്ത്തുന്നു. എ ഞചിനകീയര്,

ശയോസ്ത്രജര് മുതലയോയവര് ഇവരെചിലുളരപടുന്നു.
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Naive  Users:  DBMS രന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങരളെക്കുറചിചച്ച്  ഒട്ടുളും  പരെചിജയോനമചില്ലെയോത്ത  വത്യേകചികളെയോണച്ച്  Naive

Users.  ഇവര്  യനരെരത്ത  തയയോറയോക്കചിയ  Application  Program  കളരട  സഹെയോയയത്തയോരട  DBMS  മയോയചി
ബനരപടുന്നു. വചിവചിധ സ്ഥയോപനങ്ങളെചിരല ക്ലര്ക്കുമയോര് ഈ വചിഭയോഗത്തചില് ഉളരപടുന്നു.

6. Relational Data Model
ഡയോറ്റയോയബസചിരന അയനകളും  table കളളും അവ തമചിലുള്ള ബനങ്ങളളും ആയചി ആവചിഷ്ക്കരെചിക്കുന്ന രെകീതചിയയോണച്ച്
Relational  Data Model.   Relational  Data Model  ഉപയയയോഗചിക്കുന്ന  DBMS രന  Relational  Database

Management System (RDBMS) എന്നു പറയുന്നു.

Eg: Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, DB2, Informix, Ingress

6.1 Terminologies in RDBMS
Entity  :  മറ്റുള്ളവയചില്  നചിന്നുളും വത്യേതത്യേസ്ഥമയോയചി  നചിലനചില്ക്കുന്ന വത്യേകചിയയയയയോ,  വസ്തുവചിയനയയയോ  Entity

എന്നു പറയുന്നു.

ഉദയോ : വചിദത്യേയോര്തചി, കയോര്
Relation : പട്ടചിക (table) രപത്തചിലുള്ള (row and column) ഡയോറ്റകളരട കമകീകരെണരത്ത Relation എന്നു
പറയുന്നു.

Tuple : Relation രല ഒരു വരെചിരയ(row) Tuple എന്നു പറയുന്നു.

Attribute : Relation രല ഒരു നചിരെരയ (column) Attribute എന്നു പറയുന്നു.

Degree : ഒരു Relation രല attribute കളരട എണ്ണരത്ത Degree എന്നു പറയുന്നു.

Cardinality:ഒരു Relation രല tuple കളരട എണ്ണരത്ത Cardinality എന്നു പറയുന്നു.

Domain: ഒരു attribute നു സസകീകരെചിക്കയോവുന്ന വചിലകളരട range രന Domain എന്നു പറയുന്നു.

Schema: ഡയോറ്റയോയബസചിരന്റെ ഘടനരയ(structure) schema എന്നു പറയുന്നു.

Instance: ഒരു Relation രന്റെ ഒരു സമയത്തുള്ള ഡയോറ്റകളരട കൂട്ടരത്ത instance എന്നു പറയുന്നു.

6.2 Keys
ഒരു relation രല ഒരു tuple രന മരറ്റയോരു tuple ല് നചിന്നുളും യവര്തചിരെചിചറചിയയോന സഹെയോയചിക്കുന്ന ഒരു 
attribute രന അരല്ലെങചില് attribute കളരട കൂട്ടരത്ത Keys എന്നു പറയുന്നു. Key ഒന്നചിലധചികളും 
attribute കളെയോല് നചിര്മചിതമയോരണങചില് അത്തരെളും key രയ composite key എന്നു പറയുന്നു.

Candidate  key  :  ഒരു  relation  രല  ഒരു  tuple രന  മരറ്റയോരു  tuple  ല്  നചിന്നുളും  യവര്തചിരെചിചറചിയയോന
സഹെയോയചിക്കുന്ന ഒരു attribute രന അരല്ലെങചില് attribute കളരട കൂട്ടരത്ത Keys എന്നു പറയുന്നു. ഒരു relation

ല് ഒന്നചിലധചികളും candidate key ഉണയോകയോളും.

ഉദയോ: STUDENT relation രല AdmNo, Roll+Batch+Year
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Primary Key :  ഒരു  tuple രന മരറ്റയോരു  tuple  ല് നചിന്നുളും യവര്തചിരെചിചറചിയയോനയോയചി  candidate key  കളെചില്
നചിന്നുളും  തചിരെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു  attribute രന  അരല്ലെങചില്  attribute കളരട  കൂട്ടരത്ത  Primary  Key  എന്നു
പറയുന്നു. ഒരു relation ല് ഒരു Primary Key മയോത്രയമ ഉണയോകുകയുള.

ഉദയോ: STUDENT relation രല AdmNo

Alternate Key : Primary Key അല്ലെയോത്ത candidate key രയ Alternate key എന്നു പറയുന്നു.

ഉദയോ:  STUDENT relation ല്  AdmNo  രന  primary  key  ആയചി തചിരെരഞ്ഞെടുത്തയോല്  Roll+Batch+Year

Alternate key ആകുളും.

Foreign Key :  ഒരു table രല ഒരു attribute മരറ്റയോരു table രല Primary Key ആയയോല് ആ attribute രന
Foreign Key എന്നു പറയുന്നു.

7. Relational Algebra
ഒരു  relation ല് നടത്തയോവുന്ന വചിവചിധ  operation  കരളെ  Relation  Algebra  എന്നു  പറയുന്നു.  Relational

Algebra യചിരല അടചിസ്ഥയോന operation കള SELECT , PROJECT , UNION , INTERSECTION , SET

DIFFERENCE ,CARTESIAN PRODUCT എന്നചിവയയോണച്ച്.
SELECT operation

ഒരു  relation ല്  നചിന്നുളും  തന്നചിരെചിക്കുന്ന  നചിബനന(condition)  അനുസരെചിചള്ള  വരെചികരളെ(rows)

ലഭത്യേമയോക്കയോന Select Operation ഉപയയയോഗചിക്കുന്നു.  ഈ operation രന സചിഗ്മ ( σ )  എന്ന അക്ഷരെളും രകയോണച്ച്
സൂചചിപചിക്കുന്നു.

σcondition(Relation)
PROJECT operation

ഒരു  relation ല്  നചിന്നുളും  തചിരെരഞ്ഞെടുത്ത  attribute കരളെ  ലഭത്യേമയോക്കയോന  Project  Operation

ഉപയയയോഗചിക്കുന്നു. ഈ operation രന പപ (π ) എന്ന അക്ഷരെളും രകയോണച്ച് സൂചചിപചിക്കുന്നു.

π A1, A2,...., An (Relation)
UNION operation

ഇരതയോരു പബനറചി ഓപയറഷനയോണച്ച്.  രെണച്ച് relation കളെചിയലയുളും tuples യചര്ത്തച്ച് ഒറ്റ relation ആയചി
കയോണചിക്കുന്നു. ഈ operation രന U എന്ന അക്ഷരെളും രകയോണച്ച് സൂചചിപചിക്കുന്നു.

INTERSECTION operation
രെണച്ച്  relation കളെചിയലയുളും  രപയോതുവയോയ  tuples  യചര്ത്തച്ച്  ഒറ്റ  relation ആയചി  കയോണചിക്കുന്നു.  ഈ

operation രന  എന്ന അക്ഷരെളും രകയോണച്ച് സൂചചിപചിക്കുന്നു∩ .

SET DIFFERENCE operation
ആദത്യേരത്ത  relation ല്  ഉള്ളതുളും  രെണയോമരത്ത  relation ല്  ഇല്ലെയോത്തതുമയോയ  tuples  യചര്ത്തച്ച്  ഒറ്റ

relation ആയചി കയോണചിക്കുന്നു. ഈ operation രന - എന്ന അക്ഷരെളും രകയോണച്ച് സൂചചിപചിക്കുന്നു. 

CARTESIAN PRODUCT operation
രെണച്ച് relation യലയുളും എല്ലെയോ tuple കളയടയുളും യചര്ത്തച്ച് രകയോണച്ച് ഒറ്റ relation ആയചി കയോണചിക്കുന്നു. ഈ

operation രന X എന്ന അക്ഷരെളും രകയോണച്ച് സൂചചിപചിക്കുന്നു.  
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Chapter 9
Structured Query Language

RDBMS രന പകകയോരെത്യേളും രചയ്യുവയോനുപയയയോഗചിക്കുന്ന ഭയോഷയയോണച്ച് SQL.

1. Components of SQL
SQL നച്ച് മൂന്നു ഘടകങ്ങളെയോണുള്ളതച്ച് - Data Definition Language (DDL), Data Manipulation Language 

(DML), Data Control Language (DCL).
Data Definition Language – RDBMS രന്റെ ഘടനരയ പകകയോരെത്യേളും രചയയോനുപയയയോഗചിക്കുന്നു.

ഉദയോ: CREATE, ALTER, DROP

Data Manipulation Language – ഡയോറ്റയോയബസമയോയചി സമ്പര്ക്കളും പുലര്ത്തയോനുപയയയോഗചിക്കുന്നു.

ഉദയോ: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

Data Control Language – ഡയോറ്റയോയബസച്ച് access രന നചിയനചിക്കുന്നു. 

ഉദയോ: GRANT, REVOKE

2. Data types in SQL
SQL ഡയോറ്റയോ പടപ്പുകരളെ 3 ആയചി തരെളും തചിരെചിചചിരെചിക്കുന്നു.

Numeric Data types – SQL രല numeric ഡയോറ്റയോപടപ്പുകള INT, DEC എന്നചിവയയോണച്ച്.
int – പൂര്ണ്ണസളുംഖത്യേകള.  ഉദയോ: 69, 0, -12

dec – ദശയോളുംശസളുംഖത്യേകള.  ഉദയോ: 18.78

String Data types – SQL രല string ഡയോറ്റയോപടപ്പുകള CHAR, VARCHAR എന്നചിവയയോണച്ച്.
char – fixed length ഡയോറ്റയോപടപച്ച്. 
varchar – variable length ഡയോറ്റയോപടപച്ച്. 

Date and Time Data type – Date, Time എന്നചിവയയോണച്ച് ഈ വചിഭയോഗത്തചിരല ഡയോറ്റയോപടപ്പുകള.

Date – date store രചയയോനുപയയയോഗചിക്കുന്നു.

Time – time store രചയയോനുപയയയോഗചിക്കുന്നു.

3. Constraints
യടബചിളെചിരല യകയോളെങ്ങളെചില് നചിയനണങ്ങള വരുത്തുവയോനുപയയയോഗചിക്കുന്നു. Constraints രെണച്ച് തരെമുണച്ച്

- column constraint, table constraint.
a. Column constraints – individual ആയചി യകയോളെങ്ങളെചില് നടപചിലയോക്കുന്ന constraint കളെയോണചിവ.

NOT NULL – null വയോലക്യു രകയോടുക്കയോതചിരെചിക്കയോന ഉപയയയോഗചിക്കുന്നു.

AUTO_INCREMENT – വചിലകള നല്കചിയചില്ലെയോ എങചില് അടുത്ത വചില സസയളും നല്കുന്നു.

UNIQUE – ഒരു യകയോളെത്തചില് ഒയരെ വചില ആവര്ത്തചിക്കയോതചിരെചിക്കയോനയോയചി ഉപയയയോഗചിക്കുന്നു.

PRIMARY KEY – യടബചിളെചിരന്റെ Primary Key രസറ്റച്ച് രചയയോനുപയയയോഗചിക്കുന്നു.

DEFAULT - വചിലകള നല്കചിയചില്ലെയോ എങചില് default വചില സസയളും നല്കുന്നു.

b. Table Constraints – ഒരു കൂട്ടളും യകയോളെങ്ങളെചില് നടപചിലയോക്കുന്ന constraint കളെയോണചിവ.
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4. Aggregate functions

Function Description

SUM() ഒരു യകയോളെത്തചിരല വചിലകളരട തുക കയോണയോനുപയയയോഗചിക്കുന്നു.

AVG() ഒരു യകയോളെത്തചിരല വചിലകളരട average കയോണയോനുപയയയോഗചിക്കുന്നു.

MIN() ഒരു യകയോളെത്തചിരല ഏറ്റവുളും രചറചിയ വചില കയോണയോനുപയയയോഗചിക്കുന്നു.

MAX() ഒരു യകയോളെത്തചിരല ഏറ്റവുളും വലചിയ വചില കയോണയോനുപയയയോഗചിക്കുന്നു.

COUNT() ഒരു യകയോളെത്തചിരല null അല്ലെയോത്ത വചിലകളരട എണ്ണളും കയോണയോനുപയയയോഗചിക്കുന്നു.

5. VIEW
ഒയന്നയോ അതചിലധചികയമയോ യടബചിളകളെയോല് നചിര്മചിതമയോയ ഒരു അയഥയോര്ത യടബചിളെയോണച്ച് (virtual table)

view. യഥയോര്ത യടബചിളെചിരന base table എന്നു വചിളെചിക്കുന്നു.
യമന്മകള

• അധചിക സ്ഥലളും ഒട്ടുളും ആവശത്യേമചില്ലെയോരത തരന്ന നചിലവചിരല യടബചിളെചില് നചിന്നുളും വചിവചിധ യടബചിളകള
നചിര്മചിക്കയോനയോകുന്നു.

• sharing യനയോരടയോപളും privacy ഉളും സയോധത്യേമയോകുന്നു.

6. SQL Commands
Create database – പുതചിയ ഡയോറ്റയോയബസച്ച് നചിര്മചിക്കുന്നതചിനച്ച്.
Use database – ഡയോറ്റയോയബസച്ച് open രചയ്യുന്നതചിനച്ച്.
Show databases – നചിലവചിലുള്ള എല്ലെയോ ഡയോറ്റയോയബസചിരനയുളും display രചയ്യുന്നതചിനച്ച്.
Create table – പുതചിയ യടബചിള നചിര്മചിക്കുന്നതചിനച്ച്.
Describe – ഒരു യടബചിളെചിരന്റെ ഘടന display രചയ്യുന്നതചിനച്ച്.
Insert into – യടബചിളെചിയലക്കച്ച് ഒരു പുതചിയ tuple രന കൂട്ടചിയചര്ക്കുന്നതചിനച്ച്.
Select – ഒരു യടബചിളെചില് നചിന്നുളും ആവശത്യേയോനുസരെണളും tuple കരളെ display രചയ്യുന്നതചിനച്ച്..
Update – നചിലവചിരല ഡയോറ്റക്കച്ച് മയോറ്റളും വരുത്തുന്നതചിനച്ച്.
Alter  Table  –  ഒരു  യടബചിളെചിരന്റെ  ഘടനക്കു  മയോറ്റളും  വരുത്തുവയോന.  യടബചിളെചിയലക്കച്ച്  പുതചിയ  യകയോളെത്തചിരന
കൂട്ടചിയചര്ക്കുവയോയനയോ,  ഒഴെചിവയോക്കുവയോയനയോ,  നചിലവചിലുള്ള  ഒരു  യകയോളെത്തചിരന്റെ  ഡയോറ്റയോ  പടപച്ച്,  size  എന്നചിവ
മയോറ്റുവയോയനയോ, യടബചിളെചിരന്റെ യപരെച്ച് മയോറ്റുവയോയനയോ ഈ command രകയോണച്ച് സയോധചിക്കുന്നതയോണച്ച്.
Delete – യടബചിളെചില് നചിന്നുളും tuple കരളെ നകീക്കളും രചയ്യുവയോന.

Drop Table – ഒരു യടബചിളെചിരന നകീക്കളും രചയ്യുവയോന.

Create view – ഒരു  വമ്പ്യൂ നചിര്മചിക്കുവയോന.

Drop view -   ഒരു വമ്പ്യൂ നകീക്കളും രചയ്യുവയോന.

7.   വപ്ലിവപ്ലിധ   clause   കള
where – condition അനുസരെചിചച്ച് tuple കരളെ രതരെരഞ്ഞെടുക്കയോന.

order by – ഒരു യകയോളെത്തചിരല വചിലയുരട ആയരെയോഹെണകമത്തചിയലയോ, അവയരെയോഹെണകമത്തചിയലയോ tuple കരളെ
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                   display രചയയോന.

group by – tuple കരളെ പല ഗ്രൂപ്പുകളെയോയചി തചിരെചിക്കയോന.

having – group by ഉപയയയോഗചിചച്ച് ഗ്രൂപ്പുകളെയോക്കചിയ tuple കളെചില് condition നല്കയോന.

Chapter 10
Enterprise Resourse Planning

1. Overview of an enterprise
ഒരു രപയോതു ലക്ഷത്യേത്തചിനയോയചി  ഒരുമചിച  പ്രവര്ത്തചിക്കുന്ന ആളകയളെയുളും,  വചിഭവങ്ങയളെയുളും  Enterprise

എന്നു പറയുന്നു. ഒരു enterprise ല് നചിരെവധചി ഡചിപയോര്ട്ടച്ച്രമന്റുകള ഉണയോയചിരെചിക്കുളും.

2. Concept of Enterprise Resource Planning
ഒരു  Enterprise രന്റെ  എല്ലെയോ  ബചിസചിനസച്ച്  ആവശത്യേകതകളളും  ഉളരക്കയോള്ളചിചരകയോണ്ടുള്ള  -  ഒറ്റ

ഡയോറ്റയോയബസചില് പ്രവര്ത്തചിക്കുന്ന - ഒരു യസയോഫച്ച് രവയര് ആണച്ച് ERP.

3. Functional units of ERP
നചിരെവധചി  ഘടകങ്ങള  (module)  യചര്ന്നതയോണച്ച്  ഒരു  ERP  package.  പ്രധയോനരപട്ട  module കള

തയോരഴെപറയുന്നവയയോണച്ച്.
Financial module:  ERP യചിരല ഏറ്റവുളും പ്രധയോനരപട്ട  module ആണചിതച്ച്.  വചിവചിധ ഡചിപയോര്ട്ടച്ച്രമന്റുകള്ളചില്
നചിന്നുളും സയോമ്പത്തചികമയോയ ഡയോറ്റകള സസകീകരെചിചച്ച് റചിയപയോര്ട്ടുകള തയയോറയോക്കുന്നു.

Manufacturing module: ഉതച്ച്പയോദനവുമയോയചി ബനരപട്ട ബചിസചിനസച്ച് നചിയമങ്ങള ഉളരക്കയോള്ളുന്ന module

ആണചിതച്ച്.
Production planning module:  ലഭത്യേമയോയ വചിഭവങ്ങളരട ഉപയയയോഗളും,  ഉതച്ച്പയോദനത്തചിനു യവണ  planning

എന്നചിവയുമയോയചി ബനരപട്ട module.

HR module: മനുഷത്യേവചിഭവവുമയോയചി ബനരപട്ട module.

Inventory  control  module:  യസ്റ്റേയോക്കചിരന്റെ  അളെവച്ച്  കുറയയോരത  നചിലനചിര്ത്തുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളമയോയചി
ബനരപട്ട module.

Purchasing  module: ശരെചിയയോയ  സമയത്തച്ച്,  ശരെചിയയോയ  വചിലയചില്  അസളുംസ്കൃത  വസ്തുക്കള
ലഭത്യേമയോക്കുന്നതുമയോയചി ബനരപട്ട module.

Marketing module: മയോര്ക്കറ്റചിങ്ങചിരന സളുംബനചിച module.

Sales and distribution module: വചിപണനളും സളുംബനചിച module.

Quality management module: ഉല്പന്നത്തചിരന്റെ ഗുണനചിലവയോരെളും നചിയനചിക്കുന്ന module.

4. Business Process Re-engineering

ഒരു enterprise രന്റെ പ്രവര്ത്തനളും രമചരപടുത്തയോനയോയചി
നടത്തുന്ന പുനരെയോയലയോചന (rethink), പുനരെയോസൂത്രണളും 
(redesign)  എന്നചിവരയ Business Process Re-engineering 

എന്നു പറയുന്നു.
ഒരു ഉല്പന്നരത്ത നചിര്മചിക്കയോനയോവശത്യേമയോയ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളെയോണച്ച് Business Process. 

Enterprise രന്റെ പ്രവര്ത്തനളും രമചരപടുത്തയോനയോയചി        
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Business Process ല് നടത്തുന്ന പുനരെയോയലയോചന (rethink), പുനരെയോസൂത്രണളും (redesign) എന്നചിവരയ Re-

engineering എന്നു പറയുന്നു.      BPR Life Cycle

Connection between ERP and BPR
ERP  പ്രയയയോഗത്തചില് വരുത്തുന്നതചിനു മുമ്പയോയചി  Enterprise  കളെചില് സയോധയോരെണ  BPR  രചയയോറണച്ച്.

ഇതച്ച് ഒരു Enterprise നു ആവശത്യേമചില്ലെയോത്ത രമയോഡമ്പ്യൂളകരളെ ERP യചില് നചിന്നുളും ഒഴെചിവയോക്കയോന സഹെയോയചിക്കുന്നു. 

ചചിലയപയോള ഒരു  ERP യുരട ആവശത്യേളും തരന്ന  Enterprise നു ആവശത്യേമചില്ലെ എന്നുളും  BPR ലൂരട കരണത്തയോന
സയോധചിക്കുന്നു.

5. Implementation of ERP
ERP യുരട നചിര്വ്വഹെണത്തചിരന്റെ (implementation) വചിവചിധ ഘട്ടങ്ങള തയോരഴെപറയുന്നവയയോണച്ച്.

Pre  evaluation  screening:  വചിപണചിയചില്  ലഭത്യേമയോയ  കുറചച്ച്   ERP  പയോയക്കജുകരളെ  വചിലയചിരുത്തുക
എന്നതയോണച്ച് ആദത്യേഘട്ടളും.                                

Package  selection:  ആദത്യേഘട്ടത്തചില്  പരെചിഗണചിച  ERP പയോയക്കജുകളെചില്  നചിന്നച്ച്   Enterprise നു
അനുയയയോജത്യേമയോയ ഒരു ERP പയോയക്കജചിരന രതരെരഞ്ഞെടുത്തച്ച് വയോങ്ങുന്നു.

Project  planning:ERP  യുരട  നചിര്വ്വഹെണളും  എയപയോള  ആരെളുംഭചിക്കുന്നു,  എങ്ങരന  രചയ്യുന്നു,  എയപയോള
പൂര്ത്തചിയയോക്കുന്നു എന്നചിവ ഈ ഘട്ടത്തചില് തകീര്ചരപടുത്തുന്നു.

Gap analysis :തചിരെരഞ്ഞെടുത്ത പയോയക്കജചിനച്ച് പകകയോരെത്യേളും രചയയോന പറ്റയോത്ത കയോരെത്യേങ്ങള വചിലയചിരുത്തുന്നു.

Business Process Reengineering (BPR): ഒരു enterprise രന്റെ പ്രവര്ത്തനളും രമചരപടുത്തയോനയോയചി
രചയ്യുന്ന അടചിസ്ഥയോനപരെമയോയ പുനരെയോയലയോചന (rethink), പുനരെയോസൂത്രണളും (redesign)  എന്നചിവരയ Business

Process Re-engineering എന്നു പറയുന്നു.

Installation and configuration: ERP യുരട ഒരു മയോതൃക പരെകീക്ഷചിചച്ച് തചിരുത്തലുകള വരുത്തചി പുതചിയ 
സചിസ്റ്റേളും സ്ഥയോപചിക്കുന്നു.

System testing :കൃതത്യേതയയയോരട പ്രവര്ത്തചിക്കുന്നു എന്നു പരെചിയശയോധചിചറപ്പു വരുത്തുന്നു.

Going live : Enterprise ല് സ്ഥയോപചിച പ്രവര്ത്തചിച തുടങ്ങുന്നു.

End-user training : വചിവചിധ യജയോലചിക്കയോര്ക്കച്ച് പരെചിശകീലനളും നല്കുന്നു.

Post implementation:രതറ്റുകള തചിരുത്തുകയുളും, കയോരെത്യേക്ഷമത കൂട്ടയോനയോയുള്ള നടപടചികള പകരക്കയോള്ളുകയുളും 
രചയ്യുന്നു.

6. ERP solution providers/ERP packages
a. Oracle 

Oracle ERP യചില് വളെരരെ രമചരപട്ട ഫചിനയോനസച്ച്, അക്കബ്രൗണചിളുംഗച്ച് യമയോഡമ്പ്യൂളകളണച്ച്. മയോത്രമല്ലെ 
Customer Relationship Management (CRM), Supply Chain Management(SCM) യസയോഫച്ച് രവയറകളളും 
Oracle വചികസചിപചിചചിട്ടുണച്ച്. Oracle രന്റെ ആസ്ഥയോനളും USA ആണച്ച്.
b. SAP
 SAP രന്റെ പൂര്ണ്ണരപളും Supply, Applications, Products for data processing എന്നയോണച്ച്. ഇരതയോരു 
ജര്മന കമ്പനചിയയോണച്ച്. ആദത്യേകയോലങ്ങളെചില് മളട്ടകീനയോഷനല് കമ്പനചികളക്കച്ച് മയോത്രമയോയചി യസയോഫച്ച് രവയര് 
വചികസചിപചിചചിരുന്ന SAP പചിന്നകീടച്ച് രചറചിയ enterprise കളക്കയോയുളും പയോയക്കജുകള നചിര്മചിക്കയോന തുടങ്ങചി.
Customer Relationship Management (CRM), Supply Chain Management (SCM), Product Life
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cycle Management (PLM) യസയോഫച്ച് രവയറകളളും SAP വചികസചിപചിചചിട്ടുണച്ച്.

c. Odoo
Odoo ഒരു ഓപണ് യസയോഴച്ച് ERP ആണച്ച്. അതചിനയോല് ഉപയയയോകയോവചിനച്ച് യസയോഴച്ച് യകയോഡചില് മയോറ്റങ്ങള 

വരുത്തയോന സയോധചിക്കുളും.

d. Microsoft Dynamics
Microsoft ഒരു അയമരെചിക്കന മളട്ടചിനയോഷണല് യകയോര്പയറഷനയോണച്ച്. ഇടത്തരെളും enterprise 

കളക്കയോയുള്ള ERP യയോണച്ച് Microsoft പ്രധയോനമയോയുളും നചിര്മചിക്കുന്നതച്ച്. കൂടയോരത customer relationship

management (CRM) യസയോഫച്ച് രവയറളും വചികസചിപചിക്കുന്നു.

e. Tally ERP
Tally Solutons Pvt Ltd ബയോളുംഗ്ലൂര് യകന്ദ്രമയോയചി പ്രവര്ത്തചിക്കുന്ന സ്ഥയോപനമയോണച്ച്. Tally ഒരു 

ബചിസചിനസച്ച് അക്കബ്രൗണചിളുംഗച്ച് യസയോഫച്ച് രവയറയോണച്ച്.

7. Benefits and risks of ERP
Benefits
a. Improved resourse utilization(  വചിഭവങ്ങളരട രമചരപട്ട വചിനചിയയയോഗളും  )

ERP, വചിഭവങ്ങരളെ ഫലപ്രദമയോയചി വചിനചിയയയോഗചിക്കയോന സഹെയോയചിക്കുന്നു. അതചിനയോല് വചിഭവങ്ങളരട 
നഷളും, പയോഴെയോക്കല് എന്നചിവ കുറക്കുവയോനുളും രമചരപട്ട വചിനചിയയയോഗളും ഉറപ്പുവരുത്തയോനുളും സയോധചിക്കുന്നു.

b. Better customer satisfaction (  രമചരപട്ട ഉപയഭയോക്തൃ സളുംതൃപചി  )
കൂടുതല് സമയയമയോ, പണയമയോ ചചിലവഴെചിക്കയോരത തരന്ന കസ്റ്റേമറചിനച്ച് രമചരപട്ട പരെചിചരെണവുളും, 

യസവനവുളും ലഭചിക്കുന്നു. ഉദയോഹെരെണത്തചിനച്ച് web based ERP ഉപയയയോഗചിക്കുന്ന ഉപയയയോകയോവചിനച്ച്  വകീട്ടചിലചിരുന്നു 
രകയോണ്ടു തരന്ന ഓര്ഡര് രചയ്യുവയോനുളും, പണമചിടപയോടച്ച് നടത്തുവയോനുളും സയോധചിക്കുന്നു.

c. Provides accurate information (  കൃതത്യേമയോയ വചിവരെങ്ങള നല്കുന്നു  )
Enterprise രന്റെ രമചരപട്ട ഭയോവചി ആസൂത്രണളും രചയയോനുള്ള വചിവരെങ്ങള ERP കൃതത്യേമയോയചി നല്കുന്നു.

d. Decision Making capability (  തകീരുമയോനങ്ങള എടുക്കുവയോനുള്ള കഴെചിവച്ച്  )
ERP നല്കുന്ന കൃതത്യേമയോയ വചിവരെങ്ങള ഉപയയയോഗചിചച്ച് enterprise രന്റെ സഗമമയോയ  

നടത്തചിപചിനയോവശത്യേമയോയ തകീരുമയോനങ്ങള എടുക്കുവയോന കഴെചിയുന്നു.

e. Increased flexibility (  രപയോരുത്തരപടല്  )
മയോറ്റങ്ങയളെയോടച്ച് രപരട്ടന്നു രപയോരുത്തരപടയോന സയോധചിക്കുന്നു.

f. Information Integrity(  ഏകകീകൃത വചിവരെങ്ങള  )
ഒരു enterprise രന സളുംബനചിച ഏകകീകൃതമയോയ വചിവരെങ്ങള ഡചിപയോര്ട്ടച്ച്രമന്റുകളക്കച്ച് ലഭചിക്കുന്നു.

Risks
a. High Cost
b. Time consuming
c. Requirement of additional staff
d. Operational and maintenance issues.

8. ERP and related technologies
a.Product Life Cycle Management (PLM)

ഒരു ഉല്പന്നത്തചിരന്റെ പ്രവര്ത്തനകയോലയളെവച്ച് കരണത്തയോനയോയചി Product Life 

Cycle ഉപയയയോഗചിക്കുന്നു.
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ഓയരെയോ ഉല്പന്നത്തചിനുളും നയോലച്ച് ഘട്ടങ്ങളള്ള
പ്രവര്ത്തനകയോലയളെവയോണുള്ളതച്ച്.
• വചിപണചിയചിയലക്കുള്ള അവതരെണളും.

• വചിപണചിയചിരല വളെര്ചയുരട തുടക്കളും.

• സമ്പൂര്ണ്ണ വളെര്ച.

• വചിപണചിയചിരല തളെര്ച. 

PLM ഉപയയയോഗചിചച്ച് ഒരു ഉല്പന്നത്തചിരന്റെ ഗുണനചിലവയോരെളും
രമചരപടുത്തയോളും.

b.Customer Relationship Management (CRM)
കസ്റ്റേമറമയോയചി ബനളും സ്ഥയോപചിക്കുവയോനുളും, തുടരുവയോനുളും, വചിപുലകീകരെചിക്കുവയോനുമുള്ള

ഒരു വചിശയോലമയോയ സമകീപനമയോണച്ച് CRM. 

കസ്റ്റേമറരട പൂര്ണ്ണവചിവരെങ്ങളെടങ്ങചിയ ഒരു ഡയോറ്റയോയബസളും, ഈ വചിവരെങ്ങരളെ വചിശകലനളും
രചയയോനുള്ള യസയോഫച്ച് രവയറളും അടങ്ങുന്നതയോണച്ച് CRM.

 c.Management Information System (MIS)
ഒരു MIS, enterprise നകത്തുളും പുറത്തുനചിന്നുമുള്ള ഡയോറ്റകള സസകീകരെചിചച്ച് , യപ്രയോസസച്ച് രചയച്ച് ഒരു 

യകന്ദ്രകീകൃത ഡയോറ്റയോയബസചില് സൂക്ഷചിക്കുന്നു. ഈ ഡയോറ്റരയ അടചിസ്ഥയോനമയോക്കചി MIS ഉല്പയോദചിപചിക്കുന്ന 
റചിയപയോര്ട്ടുകള വചിവചിധ തകീരുമയോനങ്ങളക്കയോയചി ഉപയയയോഗചിക്കയോവുന്നതയോണച്ച്.
d.Supply Chain Management (SCM)

സപ്ലയറചില് നചിന്നുളും കസ്റ്റേമറചിയലക്കുള്ള ഉല്പന്നങ്ങളരട സ ഞയോരെവുമയോയചി ബനരപട്ട 
പ്രവര്ത്തനങ്ങളെയോണച്ച് supply chain. Supply chain രന നചിയനചിക്കുന്നതചിനുള്ള സമകീപനമയോണച്ച് Supply 

Chain Management. 
e.Decision Support System (DSS)

ബചിസചിനസമയോയചി ബനരപട്ട ഡയോറ്റകരളെ വചിശകലനളും രചയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കമ്പമ്പ്യൂട്ടര് യപ്രയോഗയോളും 
ആപ്ലചിയക്കഷനയോണച്ച് DSS. DSS നല്കുന്ന വചിവരെങ്ങള ഉപയയയോഗചിചച്ച് ഉചചിതമയോയ തകീരുമയോനങ്ങള 
പകരക്കയോള്ളയോവുന്നതയോണച്ച്.

Chapter 11
Trends and Issues in ICT

1. Mobile computing
യയോത്രയചിലയോയചിരെചിക്കുയമ്പയോള  ഡയോറ്റയോ  അയക്കുവയോനുളും,  സസകീകരെചിക്കുവയോനുളും  പ്രയോപമയോക്കുന്ന

സയോയങതചികവചിദത്യേരയ  mobile  computing എന്നു  പറയുന്നു.  Mobile  computing  സയോധത്യേമയോകണരമങചില്
portable ആയ ഉപകരെണങ്ങള, wireless രനറ്റച്ച് വര്ക്കച്ച് , ഇന്റെര്രനറ്റച്ച് സമ്പര്ക്കളും എന്നചിവ ആവശത്യേമയോണച്ച്.

2 Mobile communication
2.1 Generations in mobile communication
a. First Generation networks

1980 ല് വചികസചിപചിച. അനയലയോഗച്ച് സചിസ്റ്റേരത്ത അടചിസ്ഥയോനമയോക്കചി പ്രവര്ത്തചിക്കുന്നു. ശബ്ദരത്ത മയോത്രളും
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പകകയോരെത്യേളും രചയ്യുന്നു.

b. Second Generation networks
ഡചിജചിറ്റല് സചിസ്റ്റേരത്ത അടചിസ്ഥയോനമയോക്കചി പ്രവര്ത്തചിക്കുന്നു.  അതചിനയോല് ശബ്ദത്തചിരന്റെ ഗുണനചിലവയോരെളും

രമചളും.  ചചിത്ര  സയന്ദശങ്ങളളും(Picture  Message),  മളട്ടകീമകീഡചിയ  സയന്ദശങ്ങളളും  (MMS-Multimedia

Messaging Service) പകകയോരെത്യേളും രചയയോന ആരെളുംഭചിച. 

2G  സചിസ്റ്റേളും തുടക്കമചിട്ട രെണച്ച് സ്റ്റേയോനയഡര്ഡുകളെയോണച്ച്  - Global System for Mobiles(GSM), Code

Division Multiple Access(CDMA).
i. Global System for Mobiles   -  ഇരതയോരു ഡചിജചിറ്റല്, circuit switch  രനറ്റച്ച് വര്ക്കയോണച്ച്.  ഒരു രമയോപബല്
ഉപകരെണളും  യലയോകരത്തവചിരടയുളും  ഉപയയയോഗചിക്കയോന  GSM  വഴെചി  സയോധചിക്കുന്നു.  SIM(Subscriber  Identity

Module) നച്ച് തുടക്കമചിട്ടതച്ച് GSM ആണച്ച്.
GSM രന്റെ ഡയോറ്റയോ വചിനചിമയളും കൂടുതല് രമചരപടുത്തയോനയോയചി തുടക്കമചിട്ട രെണച്ച് സ്റ്റേയോനയഡര്ഡുകളെയോണച്ച് 

General Packet Radio Services (GPRS) and Enhanced Data rates for GSM Evolution(EDGE).
GSM നു യമല് പ്രവര്ത്തചിക്കുന്ന ഒരു  packet  oriented രമയോപബല്  ഡയോറ്റയോ  യസവനമയോണച്ച്  GPRS.

കുറഞ്ഞെ സമയളും രകയോണച്ച് കൂടചിയ ഡയോറ്റയോ നചിരെക്കച്ച്  GPRS  സയോധത്യേമയോക്കുന്നു.  രചലവഴെചിച സമയത്തചിനു പകരെളും,

ഉപയയയോഗചിച ഡയോറ്റരയ അടചിസ്ഥയോനമയോക്കചി ബചില്ലെചിളുംഗച്ച് നചിശയചിക്കുന്നു.

GPRS രന്റെ ഒരു സൂപര്രസറ്റയോണച്ച്  EDGE.  EDGE  നു  GPRS  യനക്കയോള മൂന്നു മടങ്ങച്ച്  യവഗതയുണച്ച്.
EDGE യസവനളും ലഭചിക്കയോന EDGE രന support രചയ്യുന്ന യഫയോണുളും, രനറ്റച്ച് വര്ക്കുളും ആവശത്യേമയോണച്ച്.
ii. Code Division Multiple Access – CDMA സചിസ്റ്റേത്തചില്,  ഒയരെ സമയളും അയനകളും transmitter  കളക്കച്ച്
ഒരു ചയോനലചിലൂരട ഡയോറ്റ വചിനചിമരയ രചയയോന സയോധചിക്കുന്നു. CDMA ക്കച്ച് GSM രന അയപക്ഷചിചച്ച്  coverage,

ശബ്ദത്തചിരന്റെ ഗുണനചിലവയോരെളും എന്നചിവ കൂടുതലയോണച്ച്.
c. Third Generation networks

2G  രയ  അയപക്ഷചിചച്ച്  വളെരരെ  യവഗത  കൂടുതലയോണച്ച്.  അതചിനയോല്  ഡയോറ്റ,  ശബ്ദളും  എന്നചിവയ്ക്കു  പുറരമ
മളട്ടകീമകീഡചിയ യസവനങ്ങളളും 3G നല്കുന്നു. ഒരു രമയോപബല് യഫയോണചിരന്റെ സഹെയോയയത്തയോരട, കൂടചിയ അളെവചില്
ഡയോറ്റ വചിനചിമയളും സയോധത്യേമയോകുന്നതചിനയോല് ഇതചിരന wireless broadband എന്നുളും വചിളെചിക്കുന്നു.

d. Fourth Generation networks
3G രയ അയപക്ഷചിചച്ച് യവഗത കൂടുതലയോണച്ച്. TV രയക്കയോള വത്യേകതയുള്ള ചചിത്രങ്ങളളും, വകീഡചിയയയോകളളും

നല്കുന്നു. 4G സചിസ്റ്റേരത്ത LTE(Long Term Evolution) എന്നുളും വചിളെചിക്കുന്നു.

e. Fifth Generation networks
5G കൂടുതല് യവഗതയുളും, കണക്ഷനുകളളും, ചചിലവു കുറഞ്ഞെ ഡയോറ്റയോ വചിനചിമയവുളും ഉറപച്ച് നല്കുന്നു. 

2.2 Mobile communication services
a. Short Message Service

രചറചിയ  രടകച്ച്റ്റച്ച്  രമയസജുകരളെ  പകമയോറയോന  സഹെയോയചിക്കുന്ന  രമയോപബല്  കമമ്പ്യൂണചിയക്കഷന
യസവനമയോണച്ച് SMS. 

ഒരു രമയസജച്ച് അയക്കരപട്ടയോല് അതച്ച്  Short Message Service Center(SMSC)  ല് എത്തരപടുന്നു.

അവചിരട നചിന്നച്ച് ആ രമയസജച്ച് receipient നച്ച് അയക്കുന്നു. SMS രന്റെ യപ്രയോയട്ടയോയക്കയോളെയോണച്ച് Signalling System

No.7(SS7)
b. Multimedia Messaging Service

മളട്ടകീമകീഡചിയ  അടങ്ങചിയ  രമയസജുകരളെ  രമയോപബല്  യഫയോണ്  വഴെചി  വചിനചിമയളും  രചയയോന  MMS

ഉപയയയോഗചിക്കുന്നു. രടകച്ച്റ്റച്ച്, ഓഡചിയയയോ, വകീഡചിയയയോ, ഗയോഫചികച്ച് എന്നചിവയടങ്ങചിയതയോണച്ച് മളട്ടകീമകീഡചിയ.
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ഒരു രമയസജച്ച്  അയക്കരപട്ടയോല് അതച്ച്  MMS  രസര്വറചില് ല് എത്തരപടുന്നു.  അവചിരട  നചിന്നച്ച്  ആ
രമയസജച്ച് receipient നച്ച് അയക്കുന്നു.

c. Global Positioning System
ഒരു  സയോറ്റപലറ്റച്ച്  അധചിഷചിത  navigation  സചിസ്റ്റേമയോണച്ച്   GPS.  ഭൂമചിരയ  ചുറ്റുന്ന  ഒരു  കൂട്ടളും

സയോറ്റപലറ്റുകളെയോണച്ച്  GPS രന്റെ  അടചിസ്ഥയോനളും.  ഈ  സയോറ്റപലറ്റുകള  അവയുരട  സ്ഥയോനളും,  സമയളും  മുതലയോയ
വചിവരെങ്ങള ഉളരക്കയോള്ളുന്ന യറഡചിയയയോ സചിഗ്നലുകള  send  രചയ്യുന്നു.   ഈ സചിഗ്നലുകള  GPS റചിസകീവറകള
സസകീകരെചിചച്ച് യൂസറചിരന്റെ സ്ഥയോനളും നചിര്ണ്ണയചിക്കുന്നു.

ടയോനയസ്പയോര്ട്ടചിളുംഗച്ച് കമ്പനചികള തങ്ങളരട വയോഹെനങ്ങളരട location അറചിയയോനയോയചി GPS ഉപയയയോഗചിക്കുന്നു.

d. Smart cards
കമ്പമ്പ്യൂട്ടര് ചചിപച്ച്  അഥവയോ രമമറചി അടങ്ങചിയ ഒരു പ്ലയോസ്റ്റേചികച്ച്  കയോര്ഡയോണച്ച്  smart  card.  ഇതച്ച് ഡയോറ്റയോ

സൂക്ഷചിക്കുകയുളും,  പകമയോറകയുളും രചയ്യുന്നു.  സയോര്ട്ടച്ച്  കയോര്ഡച്ച്  secure(ഡയോറ്റ സരെക്ഷചിതളും),  intelligent(ഡയോറ്റരയ
സൂക്ഷചിക്കുകയുളും പകമയോറകയുളും രചയ്യുന്നു), convenient (സബ്രൗകരെത്യേപ്രദളും) ആണച്ച്.
ഉദയോ: SIM, ATM card

2.3 Mobile operating system
രമയോപബല്  ഉപകരെണങ്ങളെചില്  ഉപയയയോഗചിക്കുന്ന  ഓപയററ്റചിളുംഗച്ച്  സചിസ്റ്റേത്തചിരന  രമയോപബല്

ഒയോപയററ്റചിളുംഗച്ച് സചിസ്റ്റേളും എന്നു പറയുന്നു.

ഉദയോ: Android, iOS, BlackBerry OS, Windows Phone

Android operating system
ഗൂഗചിള വചികസചിപചിച ലചിനകച്ച് അധചിഷചിത ഒയോപയററ്റചിളുംഗച്ച് സചിസ്റ്റേമയോണച്ച്  Android.  ആനയഡയോയചിഡചിരന്റെ

യൂസര്  ഇന്റെര്യഫസച്ച്  സ്പര്ശനരത്ത  ആധയോരെമയോക്കചിയയോണച്ച്.  ആനയഡയോയചിഡചില്  പ്രവര്ത്തചിക്കുന്ന
ആപ്ലചിയക്കഷനുകരളെ  Android  Software  Development  Kit  ഉപയയയോഗചിചച്ച്  നചിര്മചിക്കയോളും.  ഇത്തരെളും
ആപ്ലചിയക്കഷനുകള (Apps) Play Store ല് നചിന്നുളും സബ്രൗജനത്യേമയോയചി ഡബ്രൗണ്യലയോഡച്ച് രചയയോവുന്നതയോണച്ച്.
ഉദയോ: KitKat, Jelly Bean, Ice Cream Sandwitch, Honeycomb

3. ICT in business
Social networks and big data analytics

പലതരെത്തചിലുള്ള  ഡയോറ്റകരളെ  വലചിയ  അളെവചില്  പരെചിയശയോധചിചച്ച്  ബചിസചിനസചിനച്ച്  പ്രയയയോജനകരെമയോയ
വചിവരെങ്ങള യനടചിരയടുക്കുന്ന പ്രകചിയരയ data analytics എന്നു പറയുന്നു.

Radio Frequency Identification (RFID)
വചിവചിധ തരെത്തചിലുള്ള വസ്തുക്കരളെ തചിരെചിചറചിയയോനുളും,  പചിന്തുടരെയോനുളും,  കണ്ടുപചിടചിക്കയോനുളും ഉപയയയോഗചിക്കുന്ന

ഒരു സയോയങതചികവചിദത്യേയയോണച്ച് RFID. RFID ടയോഗച്ച്, റകീഡര് എന്നചിവയടങ്ങചിയതയോണച്ച് RFID യുരട ഹെയോര്ഡച്ച് യവര്.

RFID ടയോഗചിനുള്ളചില് ഡയോറ്റ സൂക്ഷചിക്കയോനയോയചി ഒരു ചചിപ്പുളും,  ഡയോറ്റ പകമയോറ്റളും രചയയോനയോയചി ഒരു ആന്റെചിനയുമുണച്ച്.
ഉല്പന്നരത്തക്കുറചിചള്ള  വചിവരെങ്ങള  അടങ്ങചിയ  ടയോഗുകള  ഉല്പന്നളും  (product)  അടക്കളും  രചയചിരെചിക്കുന്ന
രപട്ടചിക്കുള്ളചില് നചിയക്ഷപചിക്കുകയയയോ രപട്ടചിയുരട പുറത്തച്ച് ഒട്ടചിക്കുകയയയോ രചയ്യുന്നു. RFID  റകീഡര്  ഉപയയയോഗചിചച്ച്
ടയോഗചിരല വചിവരെങ്ങള യശഖരെചിക്കയോവുന്നതയോണച്ച്.
ഉപയയയോഗളും : Logistics, സൂപര്മയോര്ക്കറ്റച്ച്, മൃഗങ്ങളരട രസനസസച്ച്, യടയോളബൂത്തച്ച്.
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4. Information security
Intellectual Property Right

സൃഷചികര്ത്തയോവചിനച്ച്  തരന്റെ  സൃഷചിയചിയന്മലുള്ള അവകയോശരത്ത  Intellectual  Property  Right  എന്നു
പറയുന്നു. Intellectual Property രയ രെണയോയചി വചിഭജചിചചിരെചിക്കുന്നു - Industrial Property, Copyright.

A.Industrial  property –  വത്യേവസയോയളും,  കചവടളും,  കയോര്ഷചിക  ഉല്പന്നങ്ങള  എന്നകീ  യമഖലകളെചിലുള്ള
അവകയോശങ്ങരളെ  Industrial  Property  Right  എന്നു  പറയുന്നു.  ഇതച്ച്  കണ്ടുപചിടുത്തങ്ങളെചിയന്മലുള്ള  Patent,

Trademark,  industrial design, geographical indications എന്നചിവരയ സളുംരെക്ഷചിക്കുന്നു.

Patent : പുതചിയ കണ്ടുപചിടചിത്തത്തചിയന്മലുള്ള അവകയോശളും. 

Trademark: വസ്തുക്കരളെയയയോ യസവനങ്ങരളെയയയോ ഓര്മചിപചിക്കുന്ന അടയയോളെങ്ങള.

Industrial Design: ഒരു വസ്തുവചിരന്റെ സബ്രൗന്ദരെത്യേപരെമയോയ നചിര്മചിതചിരയ Industrial Design എന്നു പറയുന്നു.

Geographical  Indications:  നചിര്മയോണ  സ്ഥലവുമയോയചി  ബനരപട്ട  കകീര്ത്തചിരയ  കയോണചിക്കുന്ന
അടയയോളെങ്ങള.

B. Copyright -   ബബ്രൗദചികയമയോ കലയോപരെയമയോ ആയ സൃഷചികളെചിയന്മലുള്ള സൃഷചികര്ത്തയോവചിരന്റെ അവകയോശളും.

5. Infringement
അനുവയോദമചില്ലെയോരതയുള്ള Intellectual Property യുരട ഉപയയയോഗരത്ത Infringement എന്നു പറയുന്നു.

Patent Infringement –  യപറ്റന്റെച്ച് ഉള്ള ഒരു വസ്തുവചിരന അനുവയോദമചില്ലെയോരത ഉപയയയോഗചിക്കുകയയയോ,  വചില്ക്കുകയയയോ
രചയ്യുന്നതചിരന Patent Infringement എന്നു പറയുന്നു.

Trademark Infringement –  നചിലവചിലുള്ള ഒരു  trademark,  ഉടമയുരട അനുവയോദമചില്ലെയോരത അയത യപയോലുള്ള
വസ്തുവചിയനയോ, യസവനത്തചിയനയോ ഉപയയോഗചിക്കുന്നതചിരന Trademark Infringement എന്നു പറയുന്നു.

Copyright Infringement – Copyright  ഉള്ള സൃഷചി,  ഉടമയുരട അനുവയോദമചില്ലെയോരത പുനരെയോവചിഷ്ക്കരെചിക്കുകയയയോ,

പ്രദര്ശചിപചിക്കുകയയയോ, വചിതരെണളും രചയ്യുകയയയോ രചയ്യുന്നതചിരന Copyright Infringement എന്നു പറയുന്നു.

6. Cyber space
ഇന്റെര്രനറ്റുമയോയചി ബനചിപചിച കമ്പമ്പ്യൂട്ടറകള സൃഷചിക്കുന്ന അവയോസ്തവചികമയോയ ഇടമയോണച്ച് Cyber space.

7. Cyber Crimes
കമ്പമ്പ്യൂട്ടറചിയനയയയോ,  കമ്പമ്പ്യൂട്ടര്  രനറ്റച്ച്  വര്ക്കുകയളെയയയോ  ഉപകരെണയമയോ,  ലക്ഷത്യേയമയോ  ആയചി  നടത്തുന്ന

കുറ്റകൃതത്യേങ്ങരളെ  Cyber  Crimes  എന്നു  പറയുന്നു.  Cyber  Crime കരളെ മൂന്നയോയചി  തചിരെചിചചിരെചിക്കുന്നു  -  cyber

crimes against individuals, against property and against government.
A. Cyber crimes against individuals (  വവ്യകപ്ലിക്കുകമേലുള്ള കസബര് കുറ്റകൃതവ്യനം  )

പസബര്  യസ്പസചില്  ഒരു  വത്യേകചി  രചയ്യുന്ന  പ്രവര്ത്തചി  മരറ്റയോരു  വത്യേകചിക്കു  ശയോരെകീരെചികയമയോ,

മയോനസചികയമയോ  ആയ ആഘയോതളും സൃഷചിചയോല് ആ പ്രവര്ത്തചിരയ  Cyber  crime  against  individual  എന്നു
പറയുന്നു.  Harassment(ശലത്യേളും  രചയല്),  Identity  theft  (വത്യേകചിവചിവരെ  യമയോഷണളും),  impersonation

(ആളമയോറയോട്ടളും), violation of privacy (സസകയോരെത്യേതയുരട ലളുംഘനളും) എന്നചിവ ഈ വചിഭയോഗത്തചില്രപടുന്നു.

i. Identity theft: മരറ്റയോരു വത്യേകചിയുരട യപരെച്ച്, രകഡചിറ്റച്ച് കയോര്ഡച്ച് നമ്പര് മുതലയോയ വചിവരെങ്ങള ആ വത്യേകചിയുരട
അറചിവചില്ലെയോരത ഉപയയയോഗചിക്കുക.

ii.  Harassment: -   ലചിളുംഗളും,  വര്ഗ്ഗളും,  മതളും,  പബ്രൗരെതസളും  എന്നചിവ ബനരപട്ടച്ച്   യമയോശമയോയ അഭചിപ്രയോയങ്ങള
പസബര് യസ്പസചില് post രചയ്യുക.

iii. Impersonation – മരറ്റയോരെയോളെയോയചി ഭയോവചിചരകയോണച്ച് വത്യേകചികരളെ ശലത്യേരപടുത്തുക.
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കമമ്പ്യൂട്ടര് ആപപ്ലികക്കേഷന്സസ

iv. Violation of privacy: - അനുവയോദമചില്ലെയോരതയുള്ള മരറ്റയോരെയോളരട വത്യേകചിജകീവചിതത്തചിയലക്കച്ച് കടന്നു കയറക.

B. Cyber crimes against property(  മേനറ്റത്താരത്താളപ്ലിനന്റെ   property   കന്മേലുള്ള കുറ്റകൃതവ്യനം  )
രകഡചിറ്റച്ച് കയോര്ഡച്ച്, intellectual property എന്നചിവ ഉളരപട്ട കുറ്റകൃതത്യേങ്ങള.

i. Credit card fraud: മരറ്റയോരെയോളരട രകഡചിറ്റച്ച് കയോര്ഡച്ച് ഉപയയയോഗചിച നടത്തുന്ന കുറ്റകൃതത്യേളും.

ii. Intellectual property theft: - Intellectual Property Right യന്മലുള്ള കടന്നുകയറ്റളും.

iii. Internet time theft: - അനധചികൃതമയോയചി മരറ്റയോരെയോളരട ഇന്റെര്രനറ്റച്ച് സമയളും ഉപയയയോഗചിക്കുക.

C. Cyber crimes against government (  ഗവണ്നമേന്റെപ്ലിനനതപ്ലിനരയുള്ള കുറ്റകൃതവ്യനം  )
Cyber  terrorism(പസബര്  ഭകീകരെപ്രവര്ത്തനളും),  website  defacement(രവബച്ച്  പസറ്റച്ച്

വചികൃതമയോക്കല്), e-governance denial attack എന്നചിവ ഇവയചില് ഉളരപടുന്നു.  

i. Cyber terrorism: - nuclear power plants, air traffic controls, gas line controls, telecom തുടങ്ങചിയ
പ്രധയോനരപട്ട കമ്പമ്പ്യൂട്ടര് രനറ്റച്ച് വര്ക്കുകളെചില് നടത്തുന്ന പസബര് ആകമണങ്ങള.

ii.  Website  defacement: -  ഗവണ്രമന്റെചിരന്റെ  രവബച്ച്  പസറ്റുകളെചില്  നുഴെഞ്ഞുകയറചി  അപമയോനകരെമയോയ
കമന്റെച്ച്കള യപയോസ്റ്റേച്ച് രചയ്യുക.

iii.  Attacks  against  e-governance  websites: ഗവണ്രമന്റെചിരന്റെ  രവബച്ച്  പസറ്റുകള  ആകമചിചച്ച്
നചിശലമയോക്കുന്നു. അതചിലൂരട ജനങ്ങളക്കു ലഭചിയക്കണ യസവനങ്ങരളെ തടയുന്നു.

8. Cyber Forensics
ശയോസ്ത്രകീയമയോയ അറചിവുകളരട സഹെയോയയത്തയോരട രതളെചിവുകള തചിരെചിചറചിഞ്ഞെച്ച്,  യശഖരെചിചച്ച്,  വചിശകലനളും

രചയച്ച്, യകയോടതചിയചില് അവതരെചിപചിക്കുന്ന പ്രകചിയരയ Cyber Forensics എന്നു പറയുന്നു.

9. Infomania
അറചിവച്ച് യനടയോനുള്ള അമചിതമയോയ തയോതച്ച്പരെത്യേരത്ത Infomania എന്നു പറയുന്നു. ഇതച്ച് വത്യേകചിരയ IT യുരട

അടചിമയയോക്കുകയുളും, മറ്റച്ച് ഉത്തരെവയോദചിത്തങ്ങളെചില് നചിന്നച്ച് പചിനവലചിയയോന യപ്രരെചിപചിക്കുകയുളും രചയ്യുന്നു.
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Members in the District Resource Group, who prepared the “KAITHANG” study materials

No Name of Teachers Subjects Designa-
tion

School

1
2
3

LIJO VARGHESE
SIBI MATHAI
PRATHAPAN. T

Physics
HSST

,,
,,

KRPMHSS, Seethathode
AMMHSS, Edayaranmula
Govt. HSS, Thengamam

4
5
6

ASHARAF. M
GIRISH. P.R
HARIKUMAR. M.G

Economics
Principal

HSST
,,

Govt. Girls HSS, Adoor
Govt, Boys HSS, Adoor
Govt. HSS, Angadickal South

7
8

ASHARAF SHAH C.M
RAVEENDRAKURUP. G

English HSST
,,

Govt. HSS, Konni
Govt. HSS, Elimullumplackal

9
10

SUNIL KUMAR. G
JOSE MATHEW. K

Zoology HSST
,,

Govt. HSS, THottakonam
CMS HSS, Mallapally

11
12
13

JIJU MURALI
ANEESH DIVAKARAN
SMITHA. B

Mathematics
HSST

,,
,,

Govt. HSS, Kadumeenchira
Govt. HSS, Omalloor
Govt. HSS, Thengamam

14
15
16

ROY VARGHESE
ROOPA. L
BINDHU. C

Chemistry
HSST

,,
,,

SNV HSS, Angadikkal South
NSS HSS, Kunnamthanam
DB HSS, Thiruvalla

17
18

RAJITH. R.P
BINDHU. V

Sociology HSST
,,

DB HSS, Thiruvalla
DB HSS, Thiruvalla

19
20

BILBI JOSEPH
BINDUMOL. S

Political 
Science

HSST
,,

AMM HSS, Edayaranmula
MRSLBVGHSS, Vaipur

21
22

UNNIKRISHNAN. S. R
DEVADAS CHETTIYAR. R

Business 
Studies

HSST
,,

Govt. HSS, Thengamam
Govt. HSS, Vechoochira col. 

23
24
25

Dr. MATHEW THOMAS
ASHOKAN KUMAR. N.G
SIBU J. JACOB

Computerized
Accountancy

HSST
,,
,,

Govt. HSS, Kadammanitta
Govt. HSS, Thumpamon North
CSI HSS, Manakkala

26
27

Dr. CHANDRAKUMAR. K
BINDHU. K.R

Botany Principal
HSST

Gramapanchayath HSS, Kulanada
DB HSS, Thiruvalla

28
29
30

M.S. MADHU
THOMAS ABRAHAM
PRAMOD. B

History HSST
,,
,,

Govt. HSS, Mulakkuzha
Govt. HSS, Kadammanitta
Govt. HSS, Chittar

31
32
33

FELIX LOURDUSWAMI
KARTHIKEYAN. K
ASHA KRISHNAN

Geography HSST
,,
,,

Govt. Boys HSS, Adoor
Govt. HSS, Kadammanitta
Govt. Boys HSS, Adoor

34
35
36

BINU K. SATHYAPALAN
PRADEEP. T. C
PRAJITH ABRAHAM 
MATHEW

Computer 
Science

HSST
,,
,,

SNDP HSS, Venkurinji
PHSS, Mezhuveli
CMS HSS, Mallapally

37
38
39

SIBI VARGHESE
BAIJU. T.O
ROY MOHAN

Computer 
Application

HSST
,,
,,

SC HSS, Chellakkadu
Govt. HSS, Kadumeenchira
Govt. HSS, Kadammanitta

Special Thanks to the following Lecturers of DIET, Thiruvalla, Pathanamthitta
1. Dr. SUBHA. P.V 2. Mrs. GLINCY MATHEW 3. Mrs. MILEENA JAMES
4    Mrs. DEVI. K.K 5   Mr. JITHESH. S
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