Untπma C≥ Fen-sa‚dn FPyp-t°-j≥
DIPLOMA IN ELEMENTARY EDUCATION D.El.Ed.
ska-Ã¿ ˛ 1

t]∏¿ ˛ 107

hnh-chn-\n-ab kmt¶-Xn-Ih
- nZy
km[y-XI
- fpw {]tbm-Khpw

bqWn‰v 1 - ˛ hnhchn\nab kmt¶XnIhnZy ˛ {]k‡nbpw {]m[m\yhpw
bqWn‰v 2 ˛ hnhchn\nab kmt¶XnIhnZy ˛ ASnÿm\ss\]pWnIƒ
bqWn‰v 3 ˛ sF.kn.Sn. ¢mkv dqw km[y-XI
- ƒ

kwÿm\ hnZym-`ymk Kth-jW
]cn-io-e\ kanXn (SCERT)
1

bqWn‰v 1

hnh-ch
- n-\n-ab kmt¶-XnI hnZy (sF.kn.-Sn)
{]k-‡nbpw {]m[m-\yhpw
BapJw
hnZym- ` ym- k - { ]- { In- b bn¬ hnh- c - h n- \ n- a b km- t ¶- X nIhnZy (Information and Communication
- n-\n-ab kmt¶-XnIhnZy-bp-sSbpw kzm[o-\hpw D]-tbm-Khpw A\p-Zn\w
Technology)bpsSbpw hnh-ch
h¿[n-®p-hc
- n-Ib
- m-Wv. B[p-\nI ImeØv Pohn-°m-\m-hi
- y-amb ss\]p-Wn-If
- psS Iq´-Øn¬ hnh-chn-\n-a-b-km-t¶-XnI hnZy Hgn-®p-Iq-Sm≥ ]‰m-Ø-Xm-Wv. hnh-c-ßƒ B¿Pn-°p-∂-Xn\pw AXv hn\nabw sNøp-∂X
- n\pw (ICT) \sΩ klm-bn-°p-∂p. sshhn-[y-am¿∂ hnh-cß
- ƒ hnc¬ Xpºn¬ e`yam-Ip∂ Cu hnZy-bn¬ \n∂v B[p-\n-II
- m-eØv A[ym-]I
- \v AIew ]men®v \n¬°m≥ Ign-bn-√.
AXn-\m¬ Hu]-Nm-cnI hnZym-`ym-k-Øns‚ `mK-ambn hn\n-abw sNø-s∏-tS≠ ss\]p-Wn-Ifn¬
hnh-c-hn-\n-ab kmt¶-XnI ss\]p-Wn-Ifpw (ICT Skills) Dƒs∏-Sp-∂p. hnh-c-hn-\n-ab kmt¶-XnI
hnZy AXn-{ZpXw \ho-I-c-W-Øn\v hnt[-b-ambns°m≠n-cn-°p-I-bm-Wv. Ime-Øn-s\m∏w k©-cn°p∂ A[ym-]-I¿°v CXn¬ \n∂pw amdn-\n¬°m≥ ]‰n√. ]T\w ck-I-c-am-°p-∂-Xn\v Bh-iyamb hnhn-[-hn-\n-a-b-am¿K-ßfpw Sqfp-I-fpw hnh-c-hn-\n-a-b-km-t¶-XnI hnZy kzmb-Ø-am-°p-∂-XneqsS hnI-kn-∏n-°m≥ km[n-°p-∂p. Cu kml-Nc
- y-Øn¬ A[ym-]I hnZym¿Yn-Iƒ°v CXp kw_‘n® kmt¶-XnI ⁄m\hpw AXv ]T-\-t_m-[\ {]{In-b-bn¬ Dƒt®¿°p-∂-Xn-\p-≈ Ignhpw
B¿Pn-°p-∂-Xn\v Ah-kcw Hcp-t°-≠-Xp-≠v.
Zriy-{imhy ]T-\m-\p-`h
- ß
- f
- m¬ kºp-jvSa
- m-°s
- ∏´ ¢mkv apdn-If
- n¬ cmPym-¥c \ne-hm-cØ
- n-ep-ff
]T\ kμ¿`w Hmtcm Ip´n°pw kΩm-\n-°p∂ hn[-Øn-ep-ff “sslsSIv hnZym-`ymkw” Hcp-°p-∂Xn¬ \ΩpsS tIc-fØ
- nse hnZym-`ym-kc
- wKw A\p-Zn\w amdn-s°m-≠n-cn-°p-Ib
- m-Wv. CXn\v th≠
klm-b-ßƒ Hcp-°p∂Xn\mbn k¿°m¿ Xe-Øn¬ sF.Sn @ kvIqƒ F∂ t{]mP-IvSn\v cq]w
\¬In-bn-´p-≠v. tIcf C≥{^m-kv{S-Iv®¿ B≥Uv sSIvt\m-fPn t^m¿ FPyp-t°-j≥ (KITE) F∂
t]cn¬ {]tXyI k¿°m¿ Iº-\n-bmbn 2017 Pqsse apX¬ CXv {]h¿Øn-®p-hc
- n-Ib
- m-Wv. kvIqƒ
hnZym-`ym-k-Øn\v th≠ ASn-ÿm\ kuI-cy-ßƒ Hcp-°p-I, A[ym-]-I¿°v sF.kn.Sn. ]cn-ioe\w \¬Ip-I, UnPn-‰¬ I≠‚ v Xbm-dm-°pI, Cu˛-K-th¨kv aqey-\n¿Æ-b-{]-{In-b-bn¬ th≠
kmt¶-XnI klmbw \¬IpI XpS-ßn-bh
- bv°v ssI‰v t\XrXzw \¬In-hc
- p-∂p.1 apX¬ 10 hsc
¢mkp-If
- n¬ (IT) {]tXyI ]mTy-hn-j-b-am-bn-°-gn-™p. hnhn[ hnj-b-ß-fpsS ]mTy-]-≤Xn hn\n-ab-Øn\v hnh-ch
- n\n-ab km-t¶-XnIhnZy-bpsS A\-¥k
- m-[y-XI
- ƒ {]tbm-P\
- s
- ∏-Sp-Øp-∂X
- n\v \ΩpsS
A[ym-]I hnZym¿∞n-Iƒ°v Ign-b-Ww. CXv Hmtcm Ip´n°pw e`n-°p∂ Adn-hn-s‚bpw Ign-hns‚bpw KpWw h¿≤n-∏n-°p-∂p. Bb-Xn-\m¬ amdp∂ ¢mkv apdn-Iƒ°v A\p-Kp-Wa
- mb t_m[-\i
- mkv{X-Øn¬ {]mhoWyw t\Snb A[ym-]I kaq-lsØ hm¿sØ-Sp-°p∂Xn\p-ff {]mtbm-KnI ]cnio-e\w A\n-hm-cy-am-Wv.

]T-\-t\-´-ßƒ
$ hnhc hn\n-ab
- k
- m-t¶-XnI hnZy-bn-e[
- n-jvTn-Xa
- mb hnZym-`ymkw (ICT enabled education) kw_‘n-®p≈ [mcW t\Sp-∂p.

{][m\ Bi-b-ßƒ
$ Iºyq-´¿ A[n-jvTnX]T\w (CAL)
$ hnZym-`ymk tkm^v‰v shb-dp-Iƒ
$ Hm¨sse≥ km[y-X-Iƒ
$ C‚¿s\-‰v, C˛-te¿WnMv
$ sh_vssk-‰p-Iƒ, t]m¿´-ep-Iƒ, tªmKp-Iƒ
$ Hm¨sse≥ UnPn-‰¬ sse{_dn

2

hnhchn\nab kmt¶XnIhnZy
hnhchn\nab kmt¶XnIhnZy PohnXØns‚ kakv X taJeItfbpw kzm[o\n®p
sIm≠ncn°p∂ Hcp ImeL´ØnemWv \man∂v Pohn°p∂Xv . Ip´nbpsS ka{KhnIk\w
e£yanSp∂ hnZym`ymk]≤Xnbnepw AXns‚ kzm[o\w {]ISamhp∂Xv kzm`mhnIamWv.
hnhchn\nab kmt¶XnIhnZysb∂m¬ Iºyq´¿ ]T\w am{Xa√ ]Icw hnZym`ymkØns‚ F√m
taJeIfnepw hn`h ]n¥pW \evIm≥ tijnbp≈ B[p\nI kt¶XßfpsS A£bJ\nIqSnbmWv. hnZym`ymkØns‚ ka{KZ¿i\w cq]s∏SpØp∂Xp apX¬ ]mTmkq{XWw, hn`h\n¿amWw, ¢mkv hn\nabw, aqey\n¿Wbw, XpS¿{]h¿Ø\w F∂nßs\bp≈ taJeIfnepw
\qX\ kmt¶XnI hnZyIfpsS {]tbmKw km[yambn Ign™n´p≠v. Hmtcm Ip´n°pw kzX{¥amb
]T\Øn\pw {]h¿Ø\ßƒ°pw klmbIamb coXnbn¬, Bhiyamhp∂ kμ¿`Øn¬
XS ßsfm∂pw IqSmsX kmt¶XnIhnZy ssIImcyw sNøm\p≈ Ahkcßƒ ¢mkpapdnIfn¬
kr„n°Ww.Ip´n°p
]t©{μnbßƒ
sIm≠v
A\p`hn®dntb≠
Bibßƒ
A\p`thZyam°p∂Xn¬ Hcn°epw hnhc kmt¶XnI hnZy ]IcamImsX {i≤n°Ww. F∂m¬
]t©{μnbßƒ sIm≠v A\p`thZyamImØ ]e Bibßfpw ¢mkv apdnbnehXcn∏n°phm≥
hnhc kmt¶XnIhnZy klmbIamIpw

Iºyq-´¿ A[n-jvTnX ]T\w (CAL)
]›m-Øew
BZy-Im-eØv IW°pIq-´m\p≈ D]-Ic
- Ww am{X-am-bmWv Iºyq-´d
- p-Iƒ Adn-bs
- ∏-´n-cp-∂Xv. IW°p-Iq-´¬ thK-Øn-em-°m-\m≈ ]cn-{i-a-ßƒ XpS¿∂p-sIm-t≠-bn-cps∂¶nepw ]n∂oSv AXv hnhc-ti-J-c-W-Øn-te°pw AXns‚ hni-I-e-\-Øn-te-°p-ap-ff At\z-j-W-Øn-te°v hgn-am-dn-s°m-≠ncp-∂p. B[p-\nI Iºyq-´d
- ns‚ ]cn-Wm-aØ
- n\v XpS°w Ipdn-®Xv Ce-Ivt{Sm-WnIv \yqa-dn-°¬ C‚t{K-‰¿ B≥Uv Im¬°p-te-‰¿ (ENIAC) F∂ IW-°p-Iq-´¬ b{¥-am-Wv.

F\n-bm°v (ENIAC)
s]≥kn¬hm-\nb bqWn-th-gvkn-‰n-bnse Ce-Iv{Sn-°¬ F©n-\o-b-dnMv hn`m-K-ØnemWv B[p-\nI Iºyq-´-dns‚ P\-\w. 1945˛¬ s{]kv]¿ F°m¿´v (J.Presper
Eckert),tPm¨ auIvfn (John Mouchly) F∂n-hc
- psS t\Xr-Xz-ØnemWv Iºyq-´d
- n\v
cq]w \¬In-b-Xv. Ce-Ivt{Sm-WnIv \yqa-dn-°¬ C‚-t{K-‰¿ B≥Uv Im¬°p-te-‰¿
(ENIAC) F∂m-bn-cp∂p B Iºyq-´d
- ns‚ t]cv. 30 ASn \ofhpw 50 ASn hoXn-bn-epap≈ Hcp apdn-bpsS apgp-h≥ ÿehpw \nd-™p-\n∂ Cu Iºyq-´d
- n\v 30 S¨ `mcw
D≠m-bn-cp-∂p. Ak-l\
- o-ba
- mb NqSp-sIm≠v Cu Iºyq-´d
- ns\ Ac-aW
- n-°q-dn¬ IqSpX¬ {]h¿Øn-∏n-°p-hm≥ Ign-™n-√. C∂sØ Hcp km[mcW Im¬°p-te-‰-dn\v
ENIAC s\ At]-£n®v 1000˛¬ Gsd aSßv tijn-bp-≠v.
Nn{Xw Dƒs∏-SpØmw
hnhctiJ-cW
- Ø
- n\pw t{]mk-kn-ßn-\p-ambn hmIzw Syq_p-Iƒ D]-tbm-Kn-®p-ff Iºyq-´d
- p-Iƒ cq]wsIm-≠p. ssat{Im-Nn-∏p-I-fpsS I≠p-]n-Sp-Ø-tØmSp IqSn hnh-c-ti-J-c-W-Øn-\p-ff hnπ-hm-ﬂ-Iamb am‰w Ipdn-°p-Ibpw 1970˛I-fn¬ ssat{Im t{]mk- d
- p-Iƒ D]-tbm-Kn-®p-ff Iºyq-´d
- p-Iƒ \nehn¬ hcn-Ibpw sNbvXp.
BZy-Im-eØv 30 StÆmfw `mc-ap-≠m-bn-cp∂ Iºyq-´d
- ns‚ ÿm\Øv C∂v a\p-jy¿°v sIm≠p-\S- °m-hp∂ t\m´p-]p-kvXI
- tam t]\tbm t]mse D]-tbm-Kn-°m≥ ]mI-Øn-ep-ff Iºyq-´d
- p-Iƒ \nehn¬h∂p. tI_n-fp-Iƒ C√msX {]h¿Øn-°m≥ klm-bn-°p∂ ªqSqØv sSIvt\m-fP
- nbpw knen°¨ Nn∏p-Iƒ°v ]I-ca
- mbn {]h¿Øn-∏n-°m-hp∂ kzbw-hn-`P
- \ tijn-bp-ff Un.F≥.F t]mepff t{]m´o≥ X∑m-{X-Iƒ D]-tbm-Kn®p≈ _tbm C≥t^m-am-‰nIvkv cwKsØ Kth-j-W-ßfpw
hnhnc hn\n-ab
- k
- m-t¶-XnI hnZy-bpsS taJ-eb
- n¬ C\nbpw IpXn®v Nm´-ap-≠m-°m-\n-Sb
- p-≠v. \mt\m
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sSIvt\m-fPn, C‚-cm-IvSohv sSIvt\m-fPn XpS-ßn-bh hgn kzbw Nn¥n®p {]h¿Øn-°p∂ Iºyq-´dp-Iƒ°v cq]w \¬In-hc
- p-Ib
- m-Wv.

Iºyq-´¿ lm¿Uvshb-dp-Iƒ
\nß-fpsS kvIqƒ em_nse Iºyq-´-dns\ hni-Z-ambn ]cn-N-b-s∏-Sp-I. Hcp Iºyq-´-dn\p≈n¬
Fs¥√mw `mK-ß-fp-s≠∂pw Iºyq-´¿ {]h¿Ø\ £a-am-°m≥ Fs¥√mw D]-I-c-W-ßƒ Bhiy-am-sW∂pw Is≠-Øp-I. Ah-bpsS [¿Ωw F¥m-sW∂v Is≠-Øm≥ Ign-bptam?
Iºyq-´d
- ns‚ `mK-ßƒ
$
$
$
$
$
$

[¿a-ßƒ

sk≥{S¬ t{]mk- nMv bqWn‰v (kn.]n.-bp)
dmw (RAM)
Fkv.F
- w.-]n.-Fkv (Switched Mode Power Supply Unit)
aZ¿t_m¿Uv
..........................................
.........................................

$ Iºyq-´d
- ns‚ C≥]p´v bqWn‰pIƒ (Input Units) GsXm-s°-bmWv?
$ Hu´v]p´v bqWn-‰p-Iƒ (Out Put Units) FsXm-s°-bmWv?

Iºyq-´-dns‚ saΩdn
Iºyq´dns‚ Xe-t®m-dmbn Adn-bs
- ∏-Sp-∂Xv sk≥{S¬ t{]mk- nMv bqWn‰v (CPU) BWv. ]qPyw
(0), H∂v (1) F∂o c≠° tImUv`m-j-bmWv Iºyq-´-dn¬ D]-tbm-Kn-°p-∂-Xv. CXn\v ss_\dn
k{º-Zmbw F∂p ]d-bp-∂p. Hmtcm A°-Øn-s\bpw _n‰v (Bit) F∂mWv ]d-bp-∂-Xv. ss_\dn
UnPn‰v F∂-Xns‚ Npcp°w. C{]-Im-ca
- p-ff F´v _n‰p-Iƒ tN¿∂mWv Hcp A°-sØtbm A£-csØtbm {]Xn-\n-[o-I-cn-°p-∂-Xv. AXn-\m¬ Hcp A°-Øn\v Xp√y-am-Wv Hcp ss_‰v. GI-tZiw
1024 ss_‰p-Iƒ tN¿∂-XmWv Hcp Intem ss_‰v (KB). 1024 Intem ss_‰p-Iƒ tN¿∂m¬ Hcp
saKm-ss_‰v (MB). 1024 saKm-ss_-‰p-Iƒ tN¿∂m¬ Hcp PoKm-ss_‰v (GB). 1024 PnKm-ss_-‰p-Iƒ
tN¿∂-XmWv Hcp SnKm-ss_‰v (TB). Ch a\-kn-em-°n-bmWv Iºyq-´-dns‚ Hm¿atijn (Memary
Power) Af-°p∂Xv.

tkm^v‰v shb¿
Iºyq-´d
- p-Is
- fbpw A\p-_‘ D]-Ic
- W
- ß
- s
- fbpw {]h¿Øn-∏n-°p-hm-\mbn D]-tbm-Kn-°p∂ hnhn[
Xcw t{]m{Km-ap-Is
- f-bmWv tkm^v‰vshb-dp-Iƒ F∂p ]d-bp-∂X
- v.
tkm^v‰v shb-dp-Isf s]mXpsh c≠mbn Xcw-Xn-cn-°mw.
knÃw tkm^v‰vshb-dp-Ifpw Bπn-t°-j≥ tkm^v‰vshb-dp-Ifpw.

1. knÃw tkm^v‰vshb¿ (System Software)
Iºyq´¿ {]h¿Øn-°p-∂X
- n-\m-hi
- y-amb tkm^v‰v shb-dp-Isf s]mXpsh knÃw tkm^v‰v shb¿
AYhm Hm∏-td-‰nMv knÃw F∂p ]d-bp∂p. C∂v ]cs° D]-tbm-Kn-°p-∂ knÃw tkm^v‰v shbdp-If
- mWv D_p-≠p, ·q en\Ivkv (GNU Linux) hn≥tUm-kv, Mac OS etc.

2. Bπn-t°-j≥ tkm^v‰vshb¿ (Application Software)
Iºyq-´d
- n¬ GXv Xc-Øn-ep-ff {]h¿Ø-\ß
- ƒ sNø-Ws
- a-¶nepw AXn\v A\p-tbm-Py-amb tkm^v‰v
shb-dp-Iƒ Iºyq-´d
- n¬ D≠m-bn-cn-°W
- w. CØcw tkm^v‰v shb-dp-IsfbmWv Bπn-t°j≥ tkm^v‰v
shb-dp-Iƒ F∂p-]d
- b
- p-∂X
- v. kn\n-a- Im-Wm≥ \Ωsf klm-bn-°p∂ aoUnbm sπb-dp-Iƒ, ssS∏p
sNøm≥ klm-bn-°p∂ en_¿ Hm^okv ssd‰¿, CtaPv FUn‰v sNøm≥ D]-tbm-Kn-°p∂ Pnºv
(GIMP) XpS-ßn-bh Bπn-t°-j≥ tkm^v‰v shb-dp-Iƒ°v DZm-lc
- W
- ß
- f
- m-Wv.
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Iºyq-´¿ A[n-jvTnX ]T\w

(CAL)

F¥v ?

Iºyq-´-dn-s‚bpw a‰v Ce-Ivt{Sm-WnIv kmt¶-Xn-I-hn-Zy-bp-sSbpw klm-b-tØmsS Hcp ]Tn-Xm-hns\
Hcp {]tXyI hnj-b-Ønse ]T-\-Øn\v klm-bn-°p∂ coXn-bmWv Iºyq-´¿ A[n-jvTnX ]T\w.
BZy-Im-eØv Cu coXn ]e t]cp-If
- n¬ Adn-bs
- ∏-´n-cp-∂p.
DZm-l-cWw :

$ Iºyq-´¿ t_kvUv teWnMv (CBL)
$ Iºyq-´¿ FbvUUv C≥kv{S-£≥ (CAI)
$ Iºyq-´¿ t_kvUv FPypt°-j≥ (CBE)

ka{Kamb ]T-\Ø
- n-\p-ff kq{X-ßƒ Hcp-°p-∂X
- n¬ a‰v coXn-Iƒs°m∏w (h¿°v jo‰p-Iƒ, ]mT]p-kvI-ßƒ, {]`m-jWw apX-em-b-h) Iºyq-´-dn-s\bpw ]T-\-Øn-\p-ff Hcp klm-bn-bmbn ChnsS
{]tbm-P-\-s∏-Sp-Øp-∂p.
hnh-ch
- n-\n-ab kmt¶-XnI hnZy A\p-Zn\w hnI-kn-®p-sIm-≠n-cn-°p-Ib
- mWv. sF.kn.-Sn-bpsS tkh\w
D]-tbm-K-s∏-Sp-ØmØ taJ-e-Iƒ \ΩpsS \nXy-Po-hn-X-Øn¬ Is≠-Øm≥ {]bm-k-am-bn-cn°pw.
AXpsIm-≠vXs∂ {]mY-anI hnZym-`ymk Imew-ap-X¬ hnhn-ch
- n-\n-ab kmt¶-Xn-Ih
- n-Zybp-ambn CS]-gI
- m≥ hnZym¿∞n-Iƒ°v Ah-kcw \¬tI≠-Xm-Wv. CØ-cØ
- n¬ ss{]adn ¢mkp-If
- n¬ D]-tbmKn°m\pX-Ip∂ Nne hnZym-`ymk tkm^v‰vshb-dp-Iƒ Xbm-dm-°n-bn-´p≠v.

hnZym-`ymk tkm^v‰vshb-dp-Iƒ
ss{]adn ¢mknse Ip´n-Iƒ°v {]tbm-P\
- s
- ∏-Sp-Øm-hp∂ hnZym-`ymk tkm^v‰v shb-dp-If
- n¬ Nne
tkm^v‰v shb-dp-Iƒ \ap°v ]cn-Nb
- s
- ∏-Smw.

1. SIvkv s]bv‚ v (Tux Paint)
A\p-tbm-Py-amb {]h¿Ø-\ß
- f
- n-eqsS Ip´n-If
- n¬ Bi-bm-hX
- c
- W tijn P\n-∏n-°p-∂X
- n\v sSIvkv
s]bn‚n-eqsS A[ym-]I
- ¿°v km[n-°pw. ]mT-`m-Kß
- f
- p-ambn _‘-s∏´ kμ¿`-ßf
- n¬ SIvkv s]bn‚ v
D]-tbm-Kn®v Nn{Xo-Ic
- n-°m-\m-hi
- y-s∏-Sp-∂X
- n-eqsS Ip´n-If
- n¬ ]mT-`m-Kß
- f
- n¬ Xm¬∏y-ap-≠m-hp-Ibpw
AtXm-sSm∏w Ip´n-I-fpsS Nn{X-c-N\mtijn hnI-kn-∏n-°m≥ Ah-k-c-sam-cp-ßp-Ibpw sNøp-∂p.
SIvkv s]bn‚ v F∂ PmeIw Xpd∂v tIc-fØ
- ns‚ `q]-SØ
- n¬ hnhn-[P
- n-√I
- ƒ°v \ndw \¬Ip-∂Xv
Fß-s\-sb∂v t\m°mw.
Applications  Education  Tux Paint
F∂ {Ia-Øn¬ sSIvkv s]bn‚ v PmeIw Xpd∂v Ãmºv Sqƒ FSpØv tIc-fØ
- ns‚ `q]Sw skeIvSv
sNøp-Ibpw AXn-\p-tijw sSIvkv s]bn‚ v Iym≥hm-kn-¬ ¢n°v sNøp-I. XpS¿∂v amPnIv Sqƒ
FSpØv Fill ˛- ¬ ¢n°v sNøp-I. A\p-tbm-Py-amb If¿ skeIvSv sNbvXv Pn√-Iƒ°v \ndw \¬Imhp-∂X
- mWv Cu {]h¿Ø\w skhv sNbvXv kq£n-°m-hp-∂X
- m-Wv.
Xmsg-]d
- b
- p∂ {]h¿Ø\w kz¥-ambn Iºyq-´d
- n¬ sNbvXp t\m°q.
H∂mw ¢mknse ‘Ifn-s∏´n’ sF.kn.Sn ]mT-]p-kvXIw ]cn-tim-[n®v ]{¥≠m-asØ A[ym-bØ
- nse ‘Ip™n-°n-fnsb Iq´n-se-Øn-°mtam’ F∂ ]mT`m-KØ
- nse {]h¿Ø\w sSIvkv s]bn‚ v D]-tbm-Kn®v Fßs\ sNømw F∂v
]cn-tim-[n-°p-I. Ip´n-I-fpsS ]Z-]-cn-N-b-Øn\v Cu {]h¿Ø\w Fßs\
klm-b-I-amIpw?

2. PntIm-{ºnkv (GCompris)
ss{]adn ¢mknse Ip´n-Iƒ°v ]Tn-°m-\p-ff [mcmfw Ifn-I-fpsS Hcp Iq´-amWv PntIm-{ºnkv
Hmtcm hnZym¿Yn-bp-sSbpw imco-cn-Ihpw am\-kn-Ih
- p-amb Ah-ÿbv°v A\p-tbm-Py-amb ]T-\m-\p`-h-ßƒ Cu Sqfp-]-tbm-Kn®v \¬Im≥ Ign-bpw. I≠pw tI´pw kv]¿in®pw hmbn®pw sNtø≠
sshhn-[y-ap-ff At\Iw ]T-\-{]-h¿Ø-\-ßƒ CXn-ep-≠v. {]tXy-I-]-cn-K-W\ A¿ln-°p∂ Ip´n-
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Iƒ°v sF.kn.Sn. ]T\w km[y-am-°p-∂t- Xm-sSm∏w Ah-cpsS H´-\h
- [n imco-cnI ]cn-an-Xn-Iƒ adnI-S-°p-∂-Xn\v CXnse {]h¿Ø-\-ßƒ klm-bn-°pw.
Application  Education  Educational Suit G Compris F∂ coXn-bn¬ Cu PmeIw Xpd∂v
AXnse {]h¿Ø-\ß
- ƒ Iºyq-´d
- n¬ sNbvXp t\m°q.
hnhn-[-hn-j-b-ß-fpsS ]T-\-{]-h¿Ø-\-ßsf klm-bn-°p∂ tkm^v‰v shb-dp-I-fmb A\-{K-a-c-a,
sI.A-\{- K, ]kntbm sKbnw, Pntbm-Pn-{_, Pn.{^m-Ivj≥ em_v, sÃt√-dn-bw, In§v, s^‰v, k¨t¢m°v, Im¬knbw F∂nh Fßs\ {]h¿Øn-°p∂p F∂v ]cn-Nb
- s
- ∏SpI.

PntbmPn{_ (Geogebra)
PymanXob cq]ßƒ hcbv°p∂Xn\pw AhbpsS {]tXyIXIƒ \nco£n°p∂Xn\pap≈ Hcp
kzX{¥ KWnX ]T\ kzX{¥ tkm^v‰v shbdmWv PntbmPn{_. PntbmPn{_bnep≈ \n¿ΩnXnIƒ
sh_v t]Pv Btbm Pntbm Pn{_ ^bemtbm ¢mkv dqan¬ D]tbmKn°mhp∂XmWv.

s^‰v (PhEt)
kb≥kv ]T\Øn\mbn D]tbmKn°mhp∂ C‚dmŒohv knaptej≥ tkm^v ‰ v s hbdmWv
s^‰v.\nch[n kb≥kv ]co£WßfpsS km¶ev]nI em_pIƒ s^‰n¬ e`yamWv.

kvs‰tednbw
Pn.]n.F¬ A\paXn]{Xap≈ Hcp sUkvtŒm∏v πm\t‰mdnbw tkm^v‰vshbdmWv kvs‰t√dnbw.
BImiØnse hnhn[ ImgvNIfpsS B\ntaj\mWv tkm^v‰vshb¿ Hcp°p∂Xv. GsXmcp
ZnhktØbpw GXp kabtØbpw BImiw \ap°nXn¬ ImWmw. A¥co£w \ap°n„ap≈
t]mse am‰n adn°m\pw km[n°pw. \£{X \nco£Isc kw_‘n®nStØmfw hfscb[nIw
klmbIcamb tkm^v‰vshbdmWnXv. \£{XKWßfpw AhbpsS BIrXnbpw AXnse Hmtcm
\£{XßfpsS t]cpw AhbpsS Xnf°hpw Ahbnte°p≈ Zqchpw F√mw \ap°nXn¬
]cntim[n°m≥ km[n°pw. 600,000 Øne[nIw \£{XßfpsS hniZ hnhcßƒ ASßnb
Im‰temKmWv kvs‰t√dnbØns‚ khntijX. 21 tImSn \£{XßfsS {][m\ hnhcßfpw
CXn¬ ASßnbncn°p∂p.

Hm¨sse≥ km[y-X-Iƒ
¢mkv apdn-I-fpsS AXn¿ hc-ºp-Iƒ°-∏pdw temIØv Fhn-sS-bn-cp∂pw GXv ka-bØpw hnZym`ymkw t\Sm≥ Ignbpw F∂ kml-Ncyw C∂v \ne-hn¬ h∂n-cn-°p-I-bm-Wv. Iºyq-´¿, kvam¿´v
t^m¨, Sm_ve‰v, C˛-_p-°v, F¬.-kn.Un., km‰-sse‰v Sn.hn Ch-sbms° ¢mkv apdn-If
- n¬ Hcp°n
hnZym-`ymk taJe kvam¿´v Bhp-Ib
- m-Wv. Nn¥n-°p∂ A[ym-]I
- ≥ (Reftective Teacher) BI-Ws
- a¶n¬ \nc-¥cw ]pXp-°nb hnh-cß
- ƒ (Updated) tiJ-cn-°p-Ibpw Ah t_m[-\{- ]-{In-bb
- n¬ {]tbmP-\s
- ∏-Sp-Øp-Ibpw sNtø-≠X
- p-≠v. hnZym-`ymk t]m¿´-ep-Iƒ, sh_vssk-‰p-Iƒ, sk¿®v F-©n-\pIƒ, tkmjy¬ s\‰v h¿°p-Iƒ, hn°n-]o-Un-b, Hm¨sse≥ sse{_-dn-Iƒ F∂nh hnZym-`ym-kØns‚ Hm¨sse≥ km[y-X-I-fpsS hnhn-[-ß-fmb thZn-I-fm-Wv.

C‚¿s\‰v
At\ym\yw Bi-bh
- n-\n-abw \S-Øp∂ Iºyq-´¿ irwJ-eI
- f
- psS hen-bI
- q-´a
- mWv C‚¿s\-‰v, C˛-sabn¬, Nm‰n-Mv, satk-Pn-Mv, thƒUvsshUv sh_v, C‚¿s\‰v, sSen-t^m-WnMv F∂n-ßs\ C‚¿s\‰neqsS \ap°v e`n-°p∂ tkh-\ß
- ƒ \nc-h[
- n-bm-Wv. 1969˛I-fn-emWv C‚¿s\‰v kwhn-[m\w Bcw`n-®Xv. Ata-cn-°≥ {]Xn-tcm[ hIp-∏ns‚ Kth-j-W-hn-`m-K-amb AUzm≥kvUv dnk¿®v t{]m{Kmw
GP≥kn (ARPA) Xß-fpsS imkv{X-⁄≥am¿°v cl-ky-ambn Bi-b-hn-\n-abw \S-Øm≥
ARPANET F∂ t]cn¬ Iºyq-´¿irw-Je G¿s∏-Sp-Øn. CXmWv B[p-\nI C‚¿s\‰v kwhn-[m\-Øns‚ apt∂m-Sn-bmbn {]h¿Øn® Iºyq-´¿ irwJ-e.
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sh_v {_uk-dp-Iƒ
Iºyq-´¿ D]-tbm-‡m-hns\ C‚¿s\-‰p-I-fp-ambn kwh-Zn-°m≥ klm-bn-°p∂ tkm^v‰v shb-dp-IfmWv {_uk-dp-Iƒ. DZm. tamkn√ ^b¿t^m-Ivkv, KqKnƒ t{Imw, C‚¿s\‰v FIvkt- πm-d¿ apX-embh. ssl∏¿sSIvÃv am¿°∏v emwtKzPv (HTML) D]-tbm-Kn-®mWv {_uk-dp-Iƒ Xøm-dm-°p-∂X
- v.

sk¿®v F©n\p-Iƒ
C‚¿ s\‰nse tImSn-I-W-°n\v hcp∂ hnh-c-W-ti-J-c-Øn¬ \n∂pw \ap°v Bh-iy-amb hnh-cßƒ hfsc thK-Øn¬ \ΩpsS Iºyq-´d
- n-te°v Xnc-™p-Is
- ≠Øn sIm≠p-hc
- p-∂X
- n\v klm-bn°p-∂-hsb Xnc-®n¬ klm-bn-Iƒ ( Search engine) F∂-p ]dbp-∂p. DZm. www.google.com,
www.yahoo.com, www.rediff.com F∂nh C‚¿s\-‰nse sk¿®v-F©n\p-Iƒ°v DZm-l-c-W-ß-fmWv.

C˛-te¿WnMv
hnZym-`ym-kt- a-Je
- b
- n¬ Ce-Ivt{Sm-WnIv am[y-aß
- f
- p-sSbpw hnh-ch
- n-\n-ab
- k
- m-t¶-XnI hnZy-bp-sSbpw
D]-tbm-K-sØ-bmWv s]mXpsh C˛-te¿WnMv F∂-Xp-sIm≠v DtZ-in-°p-∂-Xv. ]T-\-t_m-[\ taJe-bn¬ {]tbm-P-\-s∏-Sp-Øm-hp∂ F√m-X-c-Øn-epap≈ kmt¶-Xn-I-hn-Zybpw hnim-e-amb A¿∞Øn¬ C˛-te¿Wn-Mn¬ Dƒs∏-Spw. i_vZw, Nn{Xw, sSIvÃv, Ne-\N
- n-{Xw, hoUntbm ¢n∏nMv XpSßn
sshhn-[y-am¿∂ coXn-If
- n-ep-ff am[ya hn\n-abw C˛-te¿Wn-Mn¬ Dƒs∏-Sp-∂p. AXp-t]mse Zriy{imhy tS∏p-Iƒ D]-{Kl Sn.hn (Sattalite TV), CD, DVD, ROM, sh_v A[n-jvTnX]T-\w, s\‰v
h¿°v ]T\w XpS-ßnb kmt¶-XnI {]tbm-Kß
- fpw {]{In-bI
- fpw C˛-te¿Wn-Mn¬ Dƒs∏-Spw. CXv
¢mkn-\I
- tØm ]pdtØm \S-°mw. kz¥w ]T\ thK-Xbv°v A\p-kc
- n®v \nb-Xa
- mb Nn´-bn-√m-sX
sNøp-∂tXm adn®v hy‡n-KXambn Nn´-s∏-Sp-Ønb L´ßtfmSp IqSn \SØp∂ ]T-\tam BImw.
hnZq-c-]-T-\-Øn\pw hfsc Ab-hm¿∂-]-T-\-Øn\pw apJm-apJ ]T-\-Øn\pw CXv D]-tbm-Kn-°mw.

sh_vssk-‰p-Iƒ
Hcp {]tXyI hnj-bs
- Ø-°p-dn-t®m, hy‡n-sb-°p-dnt®m D≈ hnh-cß
- ƒ \ap°v e`n-°p∂Xv C‚¿s\‰n-ep-ff hnhn-[ß
- f
- mb sh_vssk-‰p-If
- n-eq-sS-bm-Wv. tImSn-IW
- °
- n\v sh_vssk-‰p-If
- p≈ sh∫n¬
\n∂pw Hmtcm {]tXyI ssk‰n-s\ Xncn-®-dn-bp-∂Xv AXn-\p-am{Xw A\p-h-Zn-®n-´p-ff sh_vssk‰v
hnem-kØ
- n-eq-sS-bm-Wv. ]{X-am-kn-II
- ƒ, ]pkvXI
- ß
- ƒ apX-em-bh \nco-£n-®m¬ Ah-bn¬ Ht´sd
ÿm]-\ß
- f
- p-sSbpw a‰pw sh_vssk‰v A{U- p-Iƒ ImWm≥ Ignbpw. www.kerala.gov.in F∂Xv
\ΩpsS kwÿm-\-k¿°m-cns‚ HutZym-KnI hnh-c-ßƒ Dƒs∏-Sp∂ sh_vssk-‰ns‚ hnem-k-amWv. CXp-t]mse a‰v hnZym-`ymk sh_vssk-‰p-Iƒ Is≠Øn sh_vssk-‰v hnemkw tiJ-cn®v
sjb¿ sNøp-I.

sh_vt]m¿´-ep-Iƒ
hnhn-[ß
- f
- mb t{kmX-kp-If
- n¬ \n∂pw hnhn-cß
- ƒ e`y-am-°m≥ {]tXy-Ia
- mbn Xøm-dm-°n-bn-´p-ff
hnim-e-amb sh_vssk-‰p-Iƒ sh_vt]m¿´-ep-Iƒ F∂-dn-b-s∏-Sp-∂p. hy‡-ambn temKn≥ sNøp∂Xn\pw hnh-c-ßƒ ImWp-∂-Xn\pw tiJ-cn-°p-∂-Xn-\p-ap-ff kuIcyw sh_v t]m¿´-ep-I-fn¬
e`y-am-Wv. Bi-b-hn-\n-a-b- ku-Icyw sh_vt]m¿´-ens\ sh_vssk-‰n¬ \n∂pw hyXy-kvX-am°n
\n¿Øp-∂p. D]-tbm-‡m-hns‚ Bh-iy-ßƒ°-\p-k-cn®v D≈-S-°sØ sa®-s∏-Sp-Øm\pw ]¶p-sh°p-∂X
- n-\p-ap-ff kuIcyw sh_vssk-‰n¬ e`y-am-Wv.
s]mXp-hn-Zym-`ymk hIp-∏ns‚ hn`-ht- ]m¿´-emb ‘ka{K’ (www.samagra.it@school.gov.in) kμ¿in®v
]T-\-t_m-[\ {]{In-bbv°v Hcp A[ym-]-I\v GsXms° coXn-bn¬ CXv {]tbm-P-\-s∏-Sp-Øm≥
Ignbpw F∂v Is≠-Øp-I.

tªmKp-Iƒ
sNdp-te-J-\-ßtfm Ipdn-∏p-Itfm Dƒs∏-Sp∂ hy‡n-K-X-ambn C‚¿s\-‰n¬ {]kn-≤o-I-cn-°p∂
sh_vt]-Pp-I-f-mWv tªmKp-Iƒ F∂-dn-b-s∏-Sp-∂-Xv. t]gvk-W¬ Hm¨sse≥ ]ªn-jnMv F∂pw
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tªmKns\ ]d-bmw. C˛-sa-bn¬ D≠m-°p-∂-Xp-t]mse efn-X-amb coXn-bn¬ \nßƒ°pw tªmKpIƒ D≠m-°m-hp-∂-Xm-Wv. kuP-\y-ambn tªmKp-Iƒ D≠m-°m≥ \sΩ klm-bn-°p∂ tªmKv
tkh-\Z- m-Xm-°f
- mWv blogger.com, wordpress.com, rediff.com apX-em-bh
- . sh_v, temKv F∂o c≠v
]Z-ßƒ Npcpßn D≠m-bX
- m-Wv tªmKv F∂ ]Zw.
hnhn-[h
- n-jb
- ß
- s
- f-°p-dn-®p-ff hm¿Ø-Ifpw A]-{K-Y\
- ß
- fpw hy‡n-KX \nco-£W
- ß
- f
- p-amWv tªmKpI-fn¬ D≠m-hp-∂X
- v. Hcp Ubdn Fgp-Xp-∂X
- p-t]mse X\n°v Np‰p-ap-ff F¥ns\ ]‰n-bp-ap-ff Bib-ßƒ tªmKn-eqsS ]¶p-sh-°m-hp-∂-Xm-Wv.
\nß-fpsS hy‡n-KX
- a
- mbtXm ÿm]-\Ø
- n-s‚-tbm, ¢mkn-s‚tbm Hcp tªmKv Xbm-dm-°p-I. AXn\v
Fs¥ms° aps∂m-cp-°-ßƒ sNøWw? Hcp tªmKv Xbm-dm-°p-∂-Xn\v C˛-sa-bn¬ sFUn A\nhm-cy-am-Wv. Xmsg-]-d-bp∂ L´-ß-fneqsS Hcp tªmKv \n¿am-W-Øn-te°v FØn-tN-cm-hp-∂-Xm-Wv.
1. Iºyq-´d
- nse C‚¿s\‰v {_uk-dn¬ www.blogger.com ssS∏v sNbvXv sk¿®v sNbvXm¬
tªmK¿tlmw t]Pn-te°v FØm≥ Ign-bpw.
2. Create your blogg now F∂ en¶n¬ ¢n°v sNbvXv ASpØ t]Pn-te°v FØn-t®-cp-I. XpS¿∂v
\n¿tZ-im-\p-k-cWw C˛-sa-bn¬ hnemkw cl-ky-hm°v (]mkv th¿Uv)F∂nh \¬Ip-I.
3. tªmKn\v Hcp t]cv \¬In-bX
- n\v tijw kΩ-X]
- {- X-Øn¬ Sn°v sNøp-I. continue link-¬ ¢n°v
sNbvXv ASpØ t]Pn-te°v FØpI create your blog now ¢n°v sNbvXv cPn-kvt{S-j≥ ]q¿Ønbm-°m-hp-∂-Xm-Wv.
tªmKp-I-fn¬ ae-bm-f-Øntem Cw•o-jntem t]mÃnMv \S-Øp-∂-Xn\p Nn{X-ßƒ, hoUn-tbm-Iƒ,
a‰v sa‰o-cn-be
- p-Itfm tN¿°p-∂X
- n\pw tªmKns‚ tlmw t]Pv `wKn-bm-°p-∂X
- n\pw teHu´v sa®s∏-Sp-Øp-∂-Xn\pw a‰p-ambn tªmKv \n¿ΩmW klm-bn-I-fmb tªmKp-Iƒ kμ¿in®v \n¿tZ-ißƒ a\-kn-em°nb tijw sa®-s∏-Sp-Ø-ep-Iƒ \S-Øm-hp-∂-Xm-Wv.
tªmKv \n¿ΩmW klm-bn-If
- mb Nne tªmKp-If
- psS ssk‰v A{U-kp-Iƒ ]cn-tim-[n®p t\m°q.
1. C{μ-[\
- p v (indradhanuss.blogspot.com)
2. BZym-£cn (bloghelpline.blogspot.com)

Hm¨sse≥ UnPn-‰¬ sse{_-dn-Iƒ
UnPn-‰¬ cq]-Øn¬ hnh-cß
- ƒ, sSIvkv‰p-Iƒ, hoUn-tbm-Iƒ, Cta-Pp-Iƒ, HmUn-tbm-Iƒ XpS-ßn-bh-bmbn kq£n-°p∂ {KŸ-im-eI
- f
- m- Wv UnPn-‰¬ sse{_dn F∂-dn-bs
- ∏-Sp-∂X
- v. UnPn-‰¬ sse{_dn-bnse hnh-cß
- ƒ kq£n-°m≥ hfsc Ipd®v ÿew aXn-bm-Ipw. Ime-t`-Zs
- at\y B¿°pw D]tbm-Ks
- ∏-Sp-Øm≥ Ign-bpw. G‰hpw ]pXn-bh
- n-hc
- ß
- ƒ {ZpX-KX
- n-bn¬ e`y-am-°m≥ kuI-cy-ap-≈X
- pamWv CØcw sse{_-dn-Iƒ. ImgvN, tIƒhn a‰v imco-cnI ]cn-an-Xn-Iƒ D≈-h¿°pw Ffp-∏Ø
- n¬
D]-tbm-Kn-°m≥ Ign-bp-∂Xpw CXns‚ sa®-ß-fm-Wv.
hnZym-`ym-kc
- w-KØpw Kth-jW
- c
- w-KØpw {]tbm-P\
- s
- ∏-Sp-Øm≥ Ign-bp∂ [mcmfw UnPn-‰¬ Hm¨sse≥ sse{_-dn-Iƒ C∂v e`y-am-Wv. Xmsg-]d
- b
- p∂ UnPn-‰¬ sse{_-dn-Iƒ kμ¿in®v ]T-\t- _m[\ {]{In-bI
- ƒ°v klm-bI
- a
- m-Ip∂ ]pkvXI
- ß
- tfm a‰v sa‰o-cn-be
- p-Itfm e`y-amtWm F∂v ]cntim-[n-°p-I.
1.

www.statelibrary.kerala.gov.in

2.

keralastatesahityacademi.org

3.

malayalamuniversity.edu.in

4.

www.kulib.in

5.

www.nationallibrary.gov.in

6.

www.wdl.org
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7.

www.pdfdrive.net

8.

www.ulib.org

9.

www.gutenberg.org

10.

archive.org

11.

openlibrary.org

Assk≥sa‚v
1)

sF.kn.- S n- b psS Hm¨sse≥ hnZym- ` ymkkm[y- X - I ƒ F∂ hnj- b - Ø n¬ skan- \ m¿
kwLSn∏n°pI.

2)

Hcp hnZym-`ymk ÿm]-\Ø
- ns‚ sh_v ssk‰v kμ¿in®v AXns‚ LS-\, D≈-S°w F∂nhbpsS ASnÿm\Øn¬ Hcp Ipdn∏v Xbm-dm-°p-I.

d^-d≥kv
$ National Policy on Information Communication Technology (ICT) in School Education, Dept. of School
Education and litteracy, MHRD, Govt. of India, 2012.

$ CAL toon Z 2006, Dept. of Education, Delhi Goverment (Report)
$ Syllabus for Bachelor of Education (B.Ed) Programme, Dept. of Teacher Education, NCERT, New
Delhi-110016

$ ‘Kalipetti’
$ Ifn-s∏´n hnh-ch
- n-\n-ab kmt¶-Xn-Ih
- nZy (2016) Std I to IV SCERT, Kerala, Thiruvananthapuram
$ C‚¿s\‰v {]tbm-Khpw km[y-Xbpw (2006): sI. A≥h¿ kmZ-Øv, Nn¥ ]ªn-tj-gvkv, Xncp-h\
- ¥-]pcw
$ C‚¿s\‰pw C≥^¿ta-j≥ hnπ-hhpw (2006): sI. cho-{μ≥, tUm. sI. CIv_m¬, Un.kn. _pIvkv,
Xncp-h-\-¥-]pcw
$ F¥mWv tªmKv? tªmKnMv Fßns\ XpSßmw (2010): hn.sI. BZ¿iv, Id‚ v _pIvkv, Xr»q¿
$ Zqc-ßf
- n-√mØ temIw (2011): kn. kmP≥, Nn¥m ]ªn-tjgvkv, Xncp-h\
- ¥
- ]
- pcw
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bqWn‰v - 2

hnhc hn\nab kmt¶XnIhnZy
hnhchn\nab kmt¶XnI hnZy ASnÿm\ss\]pWnIƒ:-˛
]T\t\´ßƒ :-˛
• {]kt‚j≥ tkm^v‰v shb¿ {]mtbmKnI A\p`hw t\Sp∂p.
• aebmfw Iºyq´nMv ]cn⁄m\w t\Sp∂p.
• A[ym]\Øn¬ C‚¿s\‰v km[yXIƒ ]cnNbs∏SpIbpw {]tbmKn°pIbpw
sNøp∂p.
{][m\mibßƒ
• {]kt‚j≥ tkm^v‰v shbdpIƒ
• C‚¿s^bvkpIƒ, SqfpIƒ, Bπnt°j\pIƒ
• tÃmdnt_m¿Uv
• {]kt‚j≥ kvIn¬ (t^m¿am‰nßv, FUn‰nMv)
• Iot_m¿Uv ]cnNbs∏S¬
• Iot_m¿Uv sk‰nMv
• {]mtbmKnI ]cn⁄m\w
• th¿Uv t{]mk dn¬ dnt∏m¿´v Xbmdm°¬
• C‚¿s\‰v {_uk¿
• sk¿®v F©n\pIƒ
• hnhctiJcWw - sk¿®nMv
• Uu¨temUnßv, C-˛sse{_dn, C-˛_p°v
• sh_vssk‰pIƒ, tªmKpIƒ, tkmjy¬ aoUnb s\‰v h¿°pIƒ.
{]kt‚j≥ tkm^v‰v shbdpIƒ
amdp∂ ¢mkv apdnIfn¬ UnPn‰¬ D]IcWßƒ D]tbmKn®p≈ ¢mkv dqw ]T\
X{¥ßfn¬ GXv hnjbw ssIImcyw sNøp∂ A[ym]I\pw G‰hpw IqSpX¬ {]tbmP\s∏SpØp∂ Iºyq´dnse kt¶XamWv aƒ´naoUnb {]kt‚j\pIƒ. ¢mkv apdnbn¬
hn\nabw sNtø≠ Bibßƒ, IY, IhnX, XpSßnbh Nn{X cq]Øn¬ Ip´nIfpsS
ap∂n¬ {]Z¿in∏n°pI. Hcp ]mT`mKØnte°p≈ {]thiIambn (Entry Activtiy)
D]tbmKn°mhp∂-Xm-Wv.
A©mw ¢mkv aebmf ]mT]pkvXIØnse 'ImWmImgvNIƒ' F∂ A[ymb-Ønse
{]thiI {]h¿Ø\ambn A[ym]nI {]IrXnbnse hnkvab ImgvNIƒ {]Xn^en-∏n°p∂
Nne Nn{Xßƒ (ImSns‚ Nn{Xw, {]IrXnZriyßƒ) ss…UpIfn¬ ImWn®v Nne
tNmZyßƒ tNmZn®psIm≠mWv ]mT`mKw Bcw`n°p∂Xv. F¥psIm≠mbncn°pw So®¿
]mT `mKw Cßs\ Bcw`n®Xv ? (¢mkv apdnbn¬ Nn{Xßƒ AhXcn∏n°p∂ a‰v
kμ¿`ßƒ GsXms°bmsW∂v Xmsg ]qcn-∏n-°p-I).
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*

BibhniZoIcWØn\v

*

A`n-t{]-c-W-Øn\v

*

..................................................

Nn{Xhmb\ F∂ {]{Inb AhXcn∏n°m≥ So®¿ aƒ´naoUnb {]kt‚j≥ F∂
kt¶XamWv D]tbmKn®Xv ? CXv F{XtØmfw {]tbmP\{]ZamWv ? aƒ´naoUnb
{]kt‚j≥ D]tbmKn®v i_vZ, Nn{X AIºSntbmsSbp≈ BibmhXcWw km[yamWv.
CXn\v klmbn°p∂ [mcmfw tkm^v‰v shbdpIƒ C∂v e`yamWv. Ch s]mXpsh
{]kt‚j≥ tkm^v‰v shbdpIƒ F∂dnbs∏Sp∂p. Xmsg sImSpØncn°p∂ Nne
{]kt‚j≥ tkm^v‰v shbdpIƒ hfsc {]Nm-c-Øn-ep-≈-h-bm-Wv.
tkm^v‰v shb¿

Xbmdm°nbXv

• en_¿ Hm^okv Cw{]kv

-Zn tUmIypsa‚ v ^ut≠j≥

• A∏ms® Hm]¨Hm^okv Cw{]kv

A∏mt® tkm^v‰v shb¿ ^ut≠j≥

• Ien{K kvt‰Pv

sI.Un.C (K.D.E)

• Iot\m´v

B∏nƒ (Apple inc)

• ssat{Imtkm^v‰v ]h¿ t]mbn‚ v

ssat{Imtkm^v‰v

IrXyamb [mcWtbmsS Xømdm°p∂ {]kt‚j\pIƒ°v Npcpßnb kabw sIm≠v
Hcp BibsØ hy‡ambn Ip´nbnte°v FØn°m≥ Ignbpw. ¢mkv dqw hn\nabØn\v
G‰hpw A\ptbmPyamb {]kt‚j\pIƒ Xbmdm°p∂Xn∂v anI® XbmsdSp∏pIƒ
BhiyamWv . t\csØ kqNn∏n® Nn{Xhmb\ F∂ {]kt‚j≥ Fßs\bmWv
AhXcn∏n®sX∂v ]cntim[n®pt\m°pI.
Hcp {]kt‚j≥ Xbmdm°p∂Xn\v Bhiyamb {]kt‚j≥ tkm^v‰v shb¿ \ap°v
Fßs\ e`n°pw? ssI‰v (KITE) Xbmdm°nb kvIqƒ D_p≠p tkm^v‰v shbdnse
Bπnt°j≥ sa\phn¬ t]mbn \ap°v Ffp∏Øn¬ Cu tkm^v‰v shb¿ Is≠Øm≥
Ignbpw.
Bπnt°j≥˛˛-˛-˛-˛-˛-˛-˛-˛-˛-˛˛>----- Hm^okv ˛˛-˛-˛-˛-˛-˛-˛-˛-˛-˛-˛-˛-˛˛ > -------- en_¿ Hm^okv Cw{]kv
Hmtcm {]kt‚j\ntebpw D≈S°sØ Hmtcm ss…UpIfnembmWt√m {]Z¿in∏n°p∂Xv? Hcp \√ kn\na \n¿Ωn°p∂Xpt]mse Hcp \√ {]kt‚j≥ Xbmdm°p∂Xn\v
anI® XbmsdSp∏pIƒ BhiyamWt√m? CXn\v Fs¥√mw aps∂mcp°ßfmWv \Ωƒ
sNtø≠Xv?
• Hmtcm ss…Unepw Dƒs∏SptØ≠ sSIv Ã v , Nn{Xw, i–w, ]›m- Ø - e - \ n- d w,
ss…Uns‚ {Iaw, coXn apXembh Is≠ØpI.
{]kt‚j≥ kvt‰mdnt_m¿Uv
Hcp {]kt‚j≥ Xbmdm°p∂Xn\v apºv ss…Un¬ Dƒs∏SptØ≠ sSIvÃv, ]´nI,
Nn{Xw, hoUntbm, i–w XpSßn FhnsSsb√mw Fßs\ Dƒs∏SpØWw. kZ n\p
ap∂n¬ Ah Fßs\ {]Xy£s∏SWw XpSßnbImcyßƒ ap≥Iq´n Xocpam\n®v Xbmdmt°≠Xp≠v. CØcØn¬ Hcp {]kt‚j≥ Xbmdm°p∂Xn\v apºv Bkq{XWw sNøp∂
cq] tcJbmWv {]kt‚j≥ kvt‰mdnt_m¿Uv.
]mT]pkvXIhn\nabØn\mbn Hmtcm A[ym]I\pw aƒ´n aoUnb {]kt‚j≥
Xømdm°p∂Xn\p≈ ss\]pWn t\SnsbSpt°≠ BhiyIX t_m[ys∏´pht√m? AXn2

\mbn \ap°v ]mT ]pkvXIw ]cntim[n®v CØcØn¬ aƒ´oaoUnb {]kt‚j≥ Xbmdmt°≠ kμ¿`ßfpw Bibßfpw Is≠tØ≠Xp≠v.
• Bibhpambn _‘s∏´ Fs¥√mw hkvXpXIƒ ]cnNbs∏SWw.
• Bibw AhXcn∏n°p∂Xn\v Fs¥√mw kt¶Xßƒ (Nn{Xßƒ,
hoUntbmIƒ, B\ntaj≥ apXembh ) D]tbmKn°Ww.
• .....................
hnhn[ hnjbßfpambn _‘s∏´ ]mT`mKßƒ sXcs™SpØv Hcp kvt‰mdn
t_m¿Uv Xømdm°pI. NphsS sImSpØ amXrIm kvt‰mdnt_m¿Uv \nco£n®v Hmtcm
kvt‰mdnt_m¿Upw sa®s∏SpØmhp∂XmWv.

tÃmdnt_m¿Uv - amXrI
hnjbw : ]cnkc aen\oIcWw
ss…Uv
\º¿
1

hniZmwißƒ

ss…Uv LS\

Title : hmbp aen\oIcWw
Picture : IdpØ ]pI

Colour : ]n¶v
Background colour: BImi\oena
Font Name : MLTT Anakkara

BImiØnte°v Dbcp∂
Hcp ^mŒdnbpsS Nn{Xw.

Animation : Fade in
Slide Transaction : Wipe Down
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3

{]k-t‚-j≥ \n¿amWw
hnhn[ hnjbßfpambn _‘s∏´ kvt‰mdnt_m¿UpIƒ \mw Xbmdm°nbt√m?
Cu kvt‰mdnt_m¿Un¬ ]d™ncn°p∂ F√m hn`hßfpw tiJcn®n´pt≠m? F¶n¬
Hcp {]kt‚j≥ \n¿Ωn°p∂Xn\p≈ {]h¿Ø\w Bcw`n°mhp∂XmWv. Xmsg]dbp∂
coXnbn¬ \ap°v {]kt‚j≥ PmeIw Xpd°mhp∂XmWv.
•

Applications -----> Office --------> LibreOffice Impress.

t^m¿am-‰n-ßv, FUn-‰nßv
•

Xpd∂p hcp∂ PmeIØn¬ click to add Title, click to add text XpSßnb sSIvÃv
t_mIvkpIfn¬ ¢n°v sNbvXv Bhiyamb D≈S°w ssS∏v sNbvXp tN¿°mhp∂-XmWv. te Hu´v F∂ `mKØp\n∂pw \ap°v Bhiyamb hn[Ønep≈
ss…Uv te Hu´v Xncs™Sp°mhp∂XmWv. ss…UpIƒ°v ]›mØe\ndw
\¬IpI.
Format -----> Page ------> Background -----> Fill

•

ssS∏psNbvX sSIvÃpIƒ t^m¿am‰v sNøpI.
(A£chep∏w, \ndw, t^m≠v ...................)

•

Sqƒ _mdnse image tools ¬ ¢n°v sNbvXv \mw tiJcn® Nn{Xw tN¿°pI.
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•

]pXnb ss…Uv Iq´nt®¿°p∂Xn∂mbn Insert -----> Slide F∂ {Iaw
D]tbmKn°pI.

•

ssS∏v sNbvX sSIvÃpIƒ°v Ne\w (Animation) \¬Im\mbn BZyw sSIvÃv skeŒv
sNøpI. XpS¿∂v Custom Animation F∂ Sqƒ t_mIvkn¬ \n∂v Bhiyamb
A\n-taj≥ sXcs™Sp°pI.

•

kvt‰mdn t_m¿Un¬ ]dbp∂hn[Øn¬ hoUntbm Dƒs∏SpØm\mbn hoUntbm
Dƒs∏SptØ≠ ss…Uv skeŒv sNbvXv sa\p_mdnse Insert -----> Media ----->
Audio or Video F∂o L´ßfneqsS IS∂p t]mhpI. CØcØn¬ i– ^bepIfpw
\ap°v {]kt‚j\n¬ Dƒs∏SpØmhp∂XmWv. Cu {]kt‚js\ Hyperlink, Interaction F∂o kt¶Xßƒ D]tbmKn®v Ipd®pIq´n anIhp‰Xm°pI. (F´v, H≥]Xv
¢m p-I-fnse SCERT bpsS ICT ]mT]pkvXIßƒ ]cntim[n®v {]h¿Ø\w
]q¿Ønbm°pI)

Assk≥sa‚ v : 1.

kzmX{¥y Zn\mNcWtØmS\p_‘n®v kvIqfn¬ AhXcn∏n°p∂Xn\mbn C¥y≥
kzmX{¥y kac Ncn{XØns‚ hnhn[L´ßƒ hniZam°p∂ Hcp aƒ´n aoUnb
{]kt‚j≥ Xbmdm°pI.

2. {]mNo\/B[p- \ nI Ihn{Xbßsf°pdn®v {]Xn]mZn°p∂ Hcp aƒ´naoUnb
{]kt‚j≥ Xømdm°pI.
3. Hmtkm¨ Zn\mNcWtØmS\p_‘n®v Ip´nIfn¬ ]mcnÿnXnI Aht_m[w Dfhm°p∂Xn\p tbmPn®hn[Øn¬ Hcp aƒ´n aoUnb {]kt‚j≥ Xbmdm°n Ah-X-cn∏n°pI.
4. ta¬]-d™ aq∂v Assk≥ssa‚pw a‰p hnj-bß
- f
- n¬ Xbm-dm-°nb hn`-hß
- fpw Dƒs∏SpØn Hcp UnPn-‰¬ t]m¿´v t^mfntbm Xbm-dm-°p-I.
thUv t{]mk- ¿
Cw•o-jntem ae-bm-f-Øntem thK-Ønepw IrX-y-X-tbmSp IqSnbpw Iº-yq-´-dn¬ ssS∏v
sNøp∂Xn\pw tUmI-yp-sa‚p-Iƒ Xbm-dm-°p-∂-Xn\pw \Ωsf klm-bn-°p∂ Bπn-t°j≥ tkm^v‰v shbdmWv thUv t{]mk- -dp-Iƒ. Iº-yq-´¿ Dƒs∏sSbp≈ kmt¶-XnI
kuI-c-y-ßƒ ¢mkvdqw hn\n-a-b-Øn¬ D]-tbm-K-s∏-Sp-Øp-∂-Xn\pw Ip´n-Iƒ°v anI®
klmb kwhn-[m\-ambn UnPn-‰¬ kuI-c-y-ßsf am‰p-∂-Xn\pw thUv t{]mk- -dp-Iƒ
klm-bn-°pw.
aebmfw Iºyq´nßv
amXr`mjbn¬ Iºyq´dn¬ hnhcßƒ FgpXm≥ IgnbpI F∂Xv ]T\ {]h¿Ø\ßsf
Gsd klmbn°p∂XmWv. amXr`mjbn¬ Ip´nIfpsS ap∂n¬ Iºyq´¿ klmb-tØmsS
hnhn[ hnjbßƒ AhXcn∏n°p∂Xv ]T\ t_m[\ {]{Inbsb IqSpX¬ A¿∞]q¿Wam°p∂p. BbXn\m¬ amXr`mjbn¬ Iºyq´dn¬ A£cßƒ ssS∏v sNbvXv
AhX-cn∏n°p∂Xn\p≈ {]mhoWyw A[ym]I¿°v A\nhmcyamb ss\]pWnbmbn
amdnbncn-°pIbmWv.
Iºyq´dn¬ hnhcßƒ amXr`mjbn¬ ssS∏p sNøp∂Xn\v BZyw Iot_m¿Uv
amXr`mjbnte°v {IaoIcnt°≠Xp≠v. AXn\mbn ]m\ense Iot_m¿Uv C‚nt°‰dn¬
(aebmfw/I∂S/Xangv) skeŒv sNøpI.
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Iot_m¿Un¬ amXr`mj {IaoIcn°p∂ hn[w
Iot_m¿Un¬ amXr`mj {IaoIcn°p∂Xn\mbn ]m\ense Applications ----> System tools -----> Preferences -----> Keyboard F∂ coXnbn¬ Xpd°pI.
Xpd∂phcp∂ PmeI-Øn¬ Text Entry F∂ _´¨ ¢n°v sNøpI.
XpS¿∂v hcp∂ PmeIØn¬ ImWp∂ + Nn”Øn¬ ¢n°v sNbvXv Bhiyamb
`mj sXcs™Sp°mhp∂XmWv.
C≥kv{In]v‰v Iot_m¿Uns‚ amXrI

Nn{XØns‚ klmbtØmsS aebmfw Iot_m¿Uv ]cnNbs∏SpI NphsS tN¿Øncn°p∂
\n¿t±ißfpsS klmbtØmsS aebmfØn¬ ssS∏v sNbvXv ]cntim[n°pI.

• kzcm-£-c-ßƒ ssS∏v sNøm≥ Shift Io IqsS D]-tbm-Kn-°-Ww. AtX IoIƒ Shift
D]-tbm-Kn-°msX ssS∏p sNbvXm¬ kzc-Nn-”-ßƒ e`n-°pw.
• hyRv P \m£cßtfmSv kzcNn”w tN¿°p∂Xn\v hyRv P \m£cw ssS∏v
sNbvXXn\v tijw DNnXamb kzcm£cw IqSn ssS∏v sNbvXm¬ aXn.
5

kzcw tN¿∂ hy⁄-\-ßƒ ssS∏v sNøp-∂-Xn\v

I #m

Iq´-£-c-ßƒ ssS∏p sNøp-∂-Xn\v

= Im

I #v I = °

X s# = sX

I #v X = ‡

] t#m = t]m

X #v b = Xy

d ss# = ssd

a #v ]

=º

Im°, ]Øncn, CØncn F∂nh ssS∏v sNbvXpt\m°q.
• Nn√£cßƒ \n¿Ωn-°p-∂-Xn-\mbn {]tXyIw Io Xs∂-bp-≠v. Closed Square
bracket D≈ Iobm-Wn-Xv. Nne DZm-l-c-W-ßƒ ]cn-tim-[n-°p-I.
\ #v ] =
c #v ] =
e #v ] =
W #v ] =
f #v ] =
Assk≥sa‚ v:˛

≥
¿
¬
¨
ƒ

1. H∂mw ¢mkv ]mT ]pkvXIw ]cntim[n®v efnXamb GsX¶nepw Hcp IhnX ssS∏v
sNbvX UnPn‰¬ t]m¿´v t^mfntbmbn¬ tkhv sNbvXp kq£n®v sh°pI.
2. ]mT`mKhpambn _‘s∏´ LP XeØn¬ Bhiyamb Hcp h¿°vjo‰v Xømdm°n
UnPn‰¬ t]m¿´v t^mfntbmbn¬ kq£n°pI.
amXr-`m-j-bn¬ dnt∏m¿´v Xbm-dm-°¬
\nßƒ Ah-X-cn-∏n® Hcp skan-\m-dns‚ dnt∏m¿´v Iº-yq-´-dn¬ Xbm-dm°n t\m°mw. CXn\mbn Iº-yq-´-dn¬ Xmsg ]d-bp∂ hn[-Øn¬ Pme-I-ßƒ Xpd-°mw.
Applications

Office

Libre Office Writer F∂ {Ia-Øn¬ thUv t{]mk-

¿ Xpd°p-

I. skan-\m¿ dnt∏m¿´v ae-bm-f-Øn¬ ssS∏v sNøpI.
\Ωƒ ssS∏v sNbvX dnt∏m¿´ns\ BI¿j-I-am-°m-\p≈ kuI-c-y-ßƒ Liber Office Writer
¬ D≠v. t^m¿am‰v sNtø≠ hm°p-I-sf-tbm, hmN-I-sØtbm, Jﬁn-Itbm skeIvSv
sNbvX-Xn-\p-tijw t^m¿am-‰nwKv Sqƒ_m-dn-ep≈ Sq-fp-Iƒ D]-tbm-Kn®v sa®-s∏-Sp-Øp-∂p.
Ah-bpsS D]-tbmKw Is≠-ØpI.
BI¿j-I-am-°nb tUmI-yp-sa‚p-Iƒ tkhv sNøm≥ ad-°-cp-Xv. Xbm-dm-°nb dnt∏m¿´ne
Nn{Xw Dƒs∏SpØp-∂-Xn-\mbn Xmsg ]d-bp∂ {]Imcw {]h¿Ø-\-ßƒ sNøm-hp-∂-Xm-Wv.
$

Nn{Xw Dƒs∏-Sp--tØ≠ ÿm\Øv I¿k¿ FØn-°p-I.

$

Insert

Image F∂ {Ia-Øn¬ ¢n°v sNøp-I. Xpd∂p hcp∂ Pme-I-Øn¬ \n∂pw

Dƒs∏-Sp--tØ≠ Nn{Xw skeIvSv sNbvXv Hm∏¨ ¢n°v sNøp-I.
$

Nn{X-Øns‚ ÿm\w, hep∏w F∂nh {Iao-I-cn-°p-I.
Assk≥sa‚ v: thUv t{]mk-k-dn¬ GsX-¶nepw Zn\m-N-c-W-hp-ambn _‘-s∏´v
Hcp t\m´okv Xbm-dm°n UnPn-‰¬ t]m¿´v t^mfn-tbm-bn¬ kq£n-°p-I.
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C‚¿s\‰v ]T-\-t_m-[\ {]{In-b-bn¬
temI-Øp≈ Zi-e-£-°-W-°n\v Iº-yq-´¿ s\‰v h¿°p-Isf ]c-kv]cw _‘n-∏n-®n-cn-°p∂
s\‰v h¿°n-s\bpw Ah \¬Ip∂ hnhn[ tkh-\-ß-sfbpw C‚¿s\‰v F∂p hnfn-°mw.
Nn{X-ßƒ, i_vZ-ßƒ, HTML, t]Pp-Iƒ, t{]m{Km-ap-Iƒ F∂n-ßs\ hnhn[ cq]-Øn-ep≈
^b-ep-Iƒ C‚¿s\-‰p-ambn _‘-s∏-Sp-Øn-bn-´p≈ GsX-¶nepw Iº-yq-´-dn¬ kq£n-®n-cn°pw. CØ-c-Øn¬ kq£n-®p-sh-®n-cn-°p∂ sh_v t]Pp-Iƒ ImWp-∂-Xn\v Iº-yq-´-dn¬
sh_v t]Pp-Iƒ ImWp∂-Xn\v \sΩ klm-bn-°p∂ Bπn--t°-j≥ tkm^v‰v shbdp-Iƒ
Bh-i-y-am-Wv. CØ-c-Øn-ep≈ tkm^v‰v shb-dp-IsfbmWv C‚¿s\‰v {_uk¿ tkm^v‰v
shb-dp-Iƒ F∂p hnfn-°p-∂-Xv. \nc-h[n C‚¿s\‰v {_uk¿ tkm^v‰v shb-dp-Iƒ C∂p
e`-y-am-Wv. C‚¿s\‰v FIvkvtπm-d¿, tamkn√ ^b¿ t^mIvkv, KqKnƒ t{Imw, t{Imanbw
sh_v {_uk¿ F∂nh {][m-\-s∏´ {_uk¿ tkm^v‰v shb-dp-IfmWv. sh_v t]Pp-Iƒ
\n¿an-°m-\p-]-tbm-Kn-°p∂ `mj-bmWv HTML, (ssl∏¿ sSIvÃv am¿°∏v emwtK-z-Pv)
WWW thƒUv

sshUv sh_v

C‚¿s\-‰n-ep≈ ]c-kv]c _‘-s∏-Sp-Øn-bn-´p≈ {]am-W-ßfpsS Iq´-amWv thƒUv sshUv
sh_v. ssl∏¿ en¶p-I-fpw, URL, (Universal Resourse Locator) Ifpw D]-tbm-Kn-®mWv th¿Uv
sshUv sh_nse {]am-W-ßƒ ]c-kv]cw _‘-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv CØ-c-Øn¬
_‘-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p∂ thƒUv sshUv sh_n-ep≈ hnh-c-W-ßƒ Xnc-bm-\p≈ Hcp
D]m-[n-bmWv sk¿®v F©n-\p-Iƒ. KqKnƒ, bmlq, ss_Up, _nwKv F∂nh C∂p {]Nmc-Øn-ep≈ {][m\ sk¿®v F©n-\p-I-fm-Wv. ""KqKnƒ'' BWv temIØv G‰-hp-a-[nIw
Bfp-Iƒ D]-tbm-Kn-°p∂ sk¿®v F©n≥. sh_v sk¿®v, C sa-bn¬, tkmj-y¬s\‰v
h¿°v, sak-©¿, tªmKv, hm¿Ø-Iƒ, Ie-≠¿ F∂n-ßs\ sk¿®v F©n-\p-Iƒ \¬Ip∂
tkh-\-ßƒ \nc-h-[n-bm-Wv.

hnh-ct- i-Jc
- Ww
tImSn-°-W-°n\v sh_v t]Pp-I-fmWv C‚¿s\-‰n-ep-≈-Xv. CXn¬ \n∂pw \mw Bh-i-y-s∏Sp∂ hnhcw IrX-y-ambn sXsc-s™-Sp-°pI F∂-XmWv sk¿®v F©ns‚ ZuX-yw. CØ-cØn¬ Hcp sk¿®v F©n-\n¬ \n∂pw \ap-°m-h-i-y-ap≈ hnh-c-W-ßƒ sXsc-s™-Sp-°p∂-Xn-\mWv sk¿®nwKv F∂p ]d-bp-∂-Xv. C‚¿s\-‰n¬ \n∂pw hnh-c-ßƒ IrX-y-ambn e`n°p∂Xn\p-]-tbm-Kn-°p∂ Hcp sk¿®nwKv sSIv\n°v BWv _qfn-b≥ temPn-Iv. AND,OR,
NOT F∂o _qfn-b≥ Hm∏-td-‰-dp-Iƒ BWv CXn-\mbn D]-tbm-Kn-°p-∂-Xv. DZm-l-c-W-Øn\v
hnt\m-Z-k-©mc tI{μ-amb aq∂mdn¬ tlm´-ep-Iƒ BWv sk¿®v F©n-\n¬ Xnc-bp-∂Xv F∂p Icp-Xp-I. AXn-\mbn ''Hotel'' F∂pw And '' Munnar'' F∂pw sk¿®v F©n-\n¬
ssS∏v sNøp-I. At∏mƒ aq∂m-dnse tlm´-ep-Isf Ipdn-®p≈ hnh-c-ßƒ am{Xw \ap°v
e`-y-am-Ip-∂-Xm-Wv. CØ-c-Øn¬ hnh-c-ti-J-cWw hfsc IrX-y-am-°p∂Xn\p-]-tbm-Kn-°p∂ Cu coXnsb BWv ""_qfn-b≥ temPnIv'' F∂p ]dbp∂Xv.
sh_v t]Pp-If
- n¬ \n∂v \ap-°m-hi
- y- a
- p≈ hnh-cß
- ƒ I≠p-]n-Sn®v kz¥w Iº-yq-´d
- ntet°m
tiJ-cW D]-I-c-W-ß-fntem FSp-°p-∂-Xn-s\bmWv Uu¨tem-UnwKv F∂p ]d-bp-∂-Xv.
Nn{X ^b-ep-Iƒ, imkv{X ^b-ep-Iƒ, hoUntbm ^b-ep-Iƒ, tUmI-yp-sa‚p-Iƒ apX-embh Cu coXn-bn¬ \Ωp°v Uu¨temUv tNbvXv D]-tbm-Kn-°mw.
sh_v ssk‰n¬ \n∂pw ^b-ep-Iƒ Uu¨temUv sNøm≥ \nc-h[n coXn-Iƒ D≠v.
Uu¨temUnMn\v klm-bn-°p∂ tkm^v‰v shb-dp-Iƒ C≥Ãmƒ sNøpItbm sh_v
7

{_u¨k-dp-Iƒ e`-y-am-°p∂ BUv Hm¨kv, {_uk-dp-I-fn¬ Dƒs∏-Sp-Øp-Itbm sNømw.
F∂-XmWv {][m-\-s∏´ as‰mcp Imc-yw. DZm-l-c-W-Øn\v C‚¿s\‰n¬ \n∂v Hcp hoUntbm
Uu¨temUv sNøp-∂-Xn\v \nc-h[n Uu¨tem-Up-Iƒ e`y-am-Wv.
Assk≥sa‚ v:˛
C‚¿s\‰n¬ \n∂pw lrZb-Øns‚ {]h¿Ø\w hy-‡-am-°p∂ Hcp hoUntbm
Uu¨temUv sNøp-I.
C. sse{_dn
Hm¨sP-e≥ dntkmgvkpI-fmb C ˛ _pIvkv, HmUn-tbm-_p-Ivkv, Hm¨sse≥ tUmI-ypsa‚p-Iƒ, hoUntbm se≥kv, Hm¨sse≥ _p°p-Iƒ F∂n-ß-s\-bp≈ hn`-h-ßƒ hfsc
Ffp-∏-Øn¬ C‚¿s\-‰ns‚ klm-b-tØm-Sp-IqSn hmb-\-°m¿°v e`-y-am-Ip∂ kwhn-[m-\amWv C ˛ sse-{_dn. C.sse-{_-dn-I-fn¬ hnhn[ {]mb-°m¿°v A\p-tbm-P-y-amb coXn-bnep≈ ]pkvX-I-ßfpw a‰v hn`hßfpw {Iao-I-cn-®n-´p-≠v. C‚¿s\‰v IWIvjt\mSp-Iq-Snb
Iº-yq-´¿, em∏v-tSm-∏v, kvam¿´v t^m¨ F∂nh D]-tbm-Kn®v C ˛ sse-{_dn {]tbm-P-\-s∏Sp-Øm-hp-∂-Xm-Wv.
Assk≥sa‚ v
1

keralasahithyaakadami.org F∂ ssk‰v kμ¿in®v ae-bmf {KŸ-ßƒ F∂ hn`mKw

Is≠Øn ]n.tKm-hn-μ-]n-≈-bpsS aebmf `mjm-km-ln-Xy Ncn{Xw Uu¨temUv
sNbvXv `mj-bpsS D¬`-h-sØ-°p-dn®v Hcp eLp Ipdn∏v Xbm-dm-°p-I.
2

malayalamuniversity.edu.in kμ¿in®v e`-y-am-Ip∂ {]kn-≤o-I-c-W-ßƒ F∂ `mKØp

\n∂v ]pkvX-I-ßƒ Is≠-Øp-I.
3

statelibrary.kerala.gov.in F∂ Hm¨sse≥ sk≥{S¬ sse{_dn kμ¿in®v ]pcm-X\

]pkvX-I-ßƒ Is≠-Øp-I.
4

www.nationallibrary.gov.in F∂ Hm¨sse≥ sse{_dn kμ¿in®v Hm¨sse≥

tP¿W¬ Hm¨sse≥ _pIvkv F∂nh Is≠-Øp-I.
C˛_p°v
Iºyq-´-dp-Iƒ, samss_¬ t^m¨, kam-\-amb a‰v Ce-Ivt{Sm-WnIv D]-I-c-W-ßƒ F∂nh
D]-tbm-Kn®v hmbn-°-m≥ th≠n cq]-s∏-Sp-Ønb ]pkvX-I-ß-fmWv C˛-_p°v AYhm CeIvt{Sm-WnIv _p°v.
www.ncecrt.nic.in F∂ sh_v ssk‰v kμ¿in®v C˛_pIvkv F∂ hn`m-K-Ønse ss{]adn

¢mkp-Iƒ°v A\ptbm-P-y-amb C. _p°p-Iƒ ]cn-tim-[n-°p-I.
www.pdfdrive.com F∂ t]m¿´-en¬ Ibdnbm¬ hnhn[ hnj-b-ß-fp-ambn _‘--s∏´ e£°-W°n\p ]pkvX-I-ß-fpsS PDF ]Xn-∏p-Iƒ e`n-°p-∂-Xm-Wv.

C‚¿s\‰v hgn D]-tbm-Kn-°m≥ Ign-bp-∂Xpw ]c-kv]cw _‘--s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂-Xp-amb
sh_v t]Pp-I-fpsS tiJ-c-amWv sh_vssk‰.v Cu sh_v t]Pp-I-fn¬ Nn{X-ßƒ, tUmIypsa‚p-Iƒ, kwKo-Xw, hoUn-tbm, B\n-ta-j-\p-Iƒ F∂nh AS-ßn-bn-´p-≠m-Ipw. HTML
(Hyper Text Mark up Language) F∂ t{]m{Km-anwKv `mj-bn¬ BWv sh_v t]Pp-Iƒ Xbmdm-°p-∂-Xv. sh_v t]Pp ImWm≥ \sΩ klm-bn-°p∂ Bπn--t°-j\pI-fmWv sh_v
{_uk¿ tkm^v‰v shb-dp-Iƒ. F√m-h¿°pw D]-tbm-Kn-°m≥ ]‰p∂ hn[-Øn-ep≈ apgp8

h≥ sh_v ssk‰vI-fpsS Iq´-sØ thƒUv sshUv sh_v (www) F∂p hnfn-°p-∂p.
www.educationkerala.gov.in F∂ sh_v ssk‰v kμ¿in®v Latest Goverment Orders

F∂ en¶vv hgn ""ka{K'' hnZ-ym-`-ymk t]m¿´¬ kao-]\tcJ Uu¨temUv sNøpI
UnPn-‰¬ t]m¿´v t^mfn-tbm-bn¬ kq£n®p sh°p-I.
IY-Itfm Ihn-X-Itfm sNdp-te-J-\-ßtfm Ipdn-∏p-Itfm Dƒs°m-≈p∂ hy-‡n-K-X-amb
sh_v t]Pp-Isf C‚¿s\‰v F∂v am[-y-a-Øn¬ IqSn B¿°pw hmbn-°m-hp∂ coXn-bn¬
{]kn-≤o-I-cn-°m≥ Ign-bp∂ Hcp kwhn-[m-\-amWv tªmKv. tªmK¿, thƒUv{] v F∂nh
kuP-\-y-ambn tªmKp-Iƒ Xbm-dm-°m≥ \Ωsf klm-bn-°p∂ πm‰vt^m-ap-I-fm-Wv.
www.mathematicsschool.blogspot.com, www.termsofdiet.blogspot. F∂nh kμ¿in®v 8˛mw

Xc-Ønse imkv{X-]-T-\-Øn-\m-h-i-y-amb hn`-h-ßƒ Is≠-Øp-I.
tkmj-y¬ aoUnbm s\‰vh¿°p-Iƒ
tIc-f-Ønse ]Ip-Xnbn¬ A[nIw Pn√-I-fn¬ {]fbw _m[n-®-t∏mƒ A\-y-\m-Sp-I-fnepw
hntZ-i-Øp-ap≈ Hcp]mSp-t]¿ Ahn-sS Xma-kn-°p∂ _‘p-°-fp-sSbpw a°-fp-sSbpw kpc£-tbm¿Øv DXvIﬁ
s
- ∏-´n-cp-∂p. Zpcn-XØ
- n-\n-cb
- mbhsc I≠p-]n-Sn-°m\pw Ah¿°v klmb-sa-Øn-°m\pw s^bvkv_p-°v, hm´vkv B∏v, Szn-‰¿ F∂n-ß-s\-bp≈ kmaq-l-y-am-[-y-a-ßfnse AwK-ßƒ ]e Iq´m-bva-Ifpw \n¿an-°p-Ibpw klm-b-sa-Øn-°p-Ibpw sNbvXn-cp-∂p.
\ΩpsS Np‰p-]mSpw \S°p∂ Imc-y-ßfpw hm¿ØIfpw Nn{X-ßfpw hoUn-tbm-Ifpw ]¶p-hbv°p-hm≥ ]‰nb am[-y-a-ß-sf-bmWv kaql am[-y-a-ßƒ (Social Media Network) F∂v Adnb-s∏-Sp-∂-Xv.
Assk‚ vsa‚ v: \h-am-[y- a
- ß
- ƒ D]-tbm-Kn-°p-tºmƒ {i≤n-t°≠ Imc-yß
- ƒ N¿® sNbvXv
Ipdn∏v Xbm-dm-°p-I.
tkmjy¬ aoUnbm s\‰v h¿°p-Iƒ kaq-l-Øns‚ D∂-a-\-Øn-\mbn Fßs\ D]-tbm-Ks∏-SpØmw ˛ hni-Zo-I-c-W-°p-dn∏v Xbm-dm-°p-I.

*******************************
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യൂണണിററ്റ് - 3
ഐ. സണി. ടണി യുടട കക്ലാസറ്റ് ററൂം സക്ലാധധ്യതകള
പഠന നനട്ടങ്ങള
•

സസൈബര് നനിയമങ്ങളളെക്കുറനിചച്ച് അടനിസസ്ഥാന ധസ്ഥാരണകള് നനടുന.

•

കസ്ഥാസൈച്ച് ററൂം പ്രകനിയകസ്ഥാവശശ്യമസ്ഥായ ഐ.സൈനി.ടനി വനിഭവങ്ങളുളട സൈമസ്ഥാഹരണതനിലറൂം
പ്രനയസ്ഥാഗതനിലറൂം പ്രസ്ഥാനയസ്ഥാഗനിക അനുഭവറൂം നനടുന.

•

വനിലയനിരുതല് പ്രകനിയയനില് ഐ.സൈനി.ടനി പ്രനയസ്ഥാഗനിക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രസ്ഥാനയസ്ഥാഗനിക
അനുഭവറൂം നനടുന.

സസബര് നലക്ലാകറൂം
പ്രധക്ലാന ആശയങ്ങള
•

സസൈബര് നലസ്ഥാകറൂം

•

സസൈബര് കുറ്റകൃതശ്യങ്ങള്

•

സസൈബര് നനിയമങ്ങള്

•

സസൈബര് സുരക

സസബര് നലക്ലാകറൂം
മനുഷശ്യജജീവനിതതനിളന്റെ

പുനരസ്ഥാഗതനിയനില്

കമമ്പ്യൂട്ടറുകള്

വഹനിക്കുന്ന

പങച്ച്

വലതസ്ഥാണനലസ്ഥാ. വനിവര നശഖരണതനിനുറൂം ആശയ വനിനനിമയതനിനുറൂം ഉതകുന്ന നനിരവധനി
സൈസ്ഥാധശ്യതകള് കമമ്പ്യൂട്ടറുകള് തുറന തരുന. മനുഷശ്യളന്റെ എലസ്ഥാ പ്രവര്തനികളെനിലറൂം
വനിവരസൈസ്ഥാനങതനികവനിദശ്യയുളട അഭൂതപൂര്വ്വ മസ്ഥായ സൈസസ്ഥാധജീനറൂം ദൃശശ്യമസ്ഥാണച്ച് . കമമ്പ്യൂട്ടറുകളുറൂം
ആധുനനിക വനിവരവനിനനിമയ സൈസ്ഥാധശ്യതകളുറൂം കൂടനി നമുക്കു തുറന തരുന്ന നലസ്ഥാകമസ്ഥാണച്ച്
സസൈബര്നലസ്ഥാകറൂം.

കമമ്പ്യൂട്ടര്

ശറൂംഖലകളുറൂം

അതനില്

വനിഹരനിക്കുന്ന

വശ്യകനികളുറൂം

ഉപകരണങ്ങളുറൂം ദതങ്ങളുറൂം (ളടകച്ച്റ്റച്ച്, ഇനമജച്ച്, ഓഡനിനയസ്ഥാ,വജീഡനിനയസ്ഥാ....) ഉള്ളകസ്ഥാള്ളുന്ന
ഒരു

നലസ്ഥാകറൂം.

കമമ്പ്യൂട്ടര്,

ളമസ്ഥാസബല്

നഫസ്ഥാണ്

മുതലസ്ഥായ

വനിവര

വനിനനിമയ

ഉപകരണങ്ങളുറൂം അവ തമനില് ബന്ധളപ്പെടുത്തുന്ന ഇന്റെര്ളനറ്റച്ച് നപസ്ഥാലള്ള നസൈവനങ്ങളുറൂം
ഉപനയസ്ഥാഗനിചച്ച്

രൂപളപ്പെടുന്ന

സസൈബര്നലസ്ഥാകറൂം.ആര്ക്കുറൂം

സൈസ്ഥാങലനിക
എനപ്പെസ്ഥാള്

നലസ്ഥാകമസ്ഥാണച്ച്
നവണളമങനിലറൂം

നസ്ഥാറൂം

പ്രതനിപസ്ഥാദനിക്കുന്ന
പ്രനവശനിക്കുകനയസ്ഥാ

പുറത്തുനപസ്ഥാകു കനയസ്ഥാ ളചെയസ്ഥാവുന്ന ജസ്ഥാതനി, മത, വര്ഗ, വര്ണ, ലനിറൂംഗ വശ്യതശ്യസ്ഥാസൈങ്ങള്കച്ച്
യസ്ഥാളതസ്ഥാരു പ്രസൈകനിയുമനിലസ്ഥാത ഒരു നലസ്ഥാകമസ്ഥാണനിതച്ച്.
സസബര് പപൗരന
സസൈബര് നലസ്ഥാകതച്ച്

അറൂംഗമസ്ഥായനിരനിക്കുന്ന ഏളതസ്ഥാരു വശ്യകനിനയയുറൂം സസൈബര്

പപൗരന് (Cyber citizen) എന വനിനശഷനിപ്പെനിക്കുന. ഒരു യഥസ്ഥാര്ത്ഥ സൈമൂഹറൂം രൂപളപ്പെടുന്നതച്ച്
ഒട്ടനവധനി വശ്യകനികളുളട കൂട്ടസ്ഥായച്ച്മയനിലൂളടയസ്ഥാണച്ച്. അതുനപസ്ഥാളല സസൈബര് സൈമൂഹവുറൂം
രൂപളപ്പെടുന്നതച്ച് കുളറനയളറ സസൈബര് പപൗരന്മസ്ഥാര് അതനിളന്റെ ഭസ്ഥാഗമസ്ഥാകുനമസ്ഥാഴസ്ഥാണച്ച് . നസ്ഥാറൂം
1

അറനിയുന്നതുറൂം

മനസനിലസ്ഥാക്കുന്നതുമസ്ഥായ

നനിയന്ത്രണങ്ങള്ക്കുറൂം

വശ്യവസകള്ക്കുറൂം

വനിഭനിന്നമസ്ഥായനി സസൈബര് സൈമൂഹതനില് ഒരു വശ്യകനി അനുഭവനിക്കുന്നതച്ച് അതനിരുകളെനിലസ്ഥാത
സൈസസ്ഥാതന്ത്രശ്യമസ്ഥാണച്ച്. അതുളകസ്ഥാണ്ടുതളന്ന ആരുറൂം ആരുനടയുറൂം നനിയന്ത്രണതനിലല. ഒരു പളക
ആ വശ്യകനിളയ നയനിക്കുന്നതച്ച് ആരുറൂം നചെസ്ഥാദനികസ്ഥാനനസ്ഥാ നനിരജീകനികസ്ഥാനനസ്ഥാ ഇല എന്ന
നബസ്ഥാധമസ്ഥാകസ്ഥാറൂം. ഈ വനിചെസ്ഥാരറൂം ആ വശ്യകനിളയ 'തനനിളകന്തുമസ്ഥാകസ്ഥാറൂം, ആരുമറനിയനില' എന്ന
ളതറ്റസ്ഥായ മസ്ഥാനസൈനികസ്ഥാവസയനിളലതനിക്കുന. എന്തു ളചെയസ്ഥാലറൂം തസ്ഥാനുറൂം തനനിക്കുള്ളളതസ്ഥാ
ളകയുറൂം

സുരകനിതമസ്ഥാണച്ച്

എന്ന

അബദ്ധ

ധസ്ഥാരണയസ്ഥാണച്ച്

പലനപ്പെസ്ഥാഴറൂം

സസൈബര്

നലസ്ഥാകളത കുറ്റകൃതശ്യങ്ങള്ക്കു കസ്ഥാരണറൂം. അവളര നയനിക്കുന്നതച്ച് ഇതരറൂം ചെനിന്തകളെസ്ഥാ
ളണങനില് സസൈബര് നലസ്ഥാകതനിളന്റെ നനിലനനില്പച്ച് തളന്ന അപകടതനിലസ്ഥാകുറൂം.

സസബര് കുറകൃതധ്യങ്ങള
സസൈബര്

നലസ്ഥാകതനിളന്റെ

കബളെനിപ്പെനികസ്ഥാനസ്ഥായനി

മസ്ഥാതറൂം

അജസ്ഥാതതസറൂം

എന്ന

ഉപനയസ്ഥാഗനിക്കുന്നവരുണച്ച് .

സൈവനിനശഷത

ഇങ്ങളനയുള്ള

ആളുകളളെ

തട്ടനിപ്പുകള്കച്ച്

ഇരയസ്ഥാകസ്ഥാതനിരനികസ്ഥാന് സസൈബര് കുറ്റകൃതശ്യങ്ങളളെപ്പെറ്റനി നല ധസ്ഥാരണയുണസ്ഥായനിരനികണറൂം.
കമമ്പ്യൂട്ടര്
ഉപകരണങ്ങള്
കുറ്റകൃതശ്യമസ്ഥാണച്ച്

അളലങനില്

കമമ്പ്യൂട്ടര്

നപസ്ഥാലള്ള

ലകശ്യമസ്ഥാകനിളകസ്ഥാനണസ്ഥാ,അവ

ഏളതങനിലറൂം

ഉപനയസ്ഥാഗനിച്ചു

ഇലകച്ച്നടസ്ഥാണനികച്ച്

ളകസ്ഥാനണസ്ഥാ

നടത്തുന്ന

സസബര് കുറകൃതധ്യറൂം. പരമരസ്ഥാഗത സൈസഭസ്ഥാവതനിലള്ള കുറ്റകൃതശ്യങ്ങളെസ്ഥായ

നമസ്ഥാഷണറൂം, വശ്യസ്ഥാജനരഖ ചെമയ്ക്കല്, വഞ്ചന, അപകജീര്തനിളപ്പെടുതല്, സൈസകസ്ഥാരശ്യ വനിവരങ്ങളുളട
നമസ്ഥാഷണറൂം,

തുടങ്ങനിയവ

കമമ്പ്യൂട്ടറുമസ്ഥാനയസ്ഥാ,

കമമ്പ്യൂട്ടര്

ശറൂംഖലയുമസ്ഥാനയസ്ഥാ

ബന്ധളപ്പെടുത്തുനമസ്ഥാഴസ്ഥാണച്ച് സസൈബര് കുറ്റകൃതശ്യങ്ങള് ഉണസ്ഥാകുന്നതച്ച് . ളമസ്ഥാസബല്, കശ്യസ്ഥാമറ,
തുടങ്ങനിയുള്ള ഇലകച്ച്നടസ്ഥാണനികച്ച് ഉപകരണങ്ങളുമസ്ഥായനി ബന്ധളപ്പെട്ട കുറ്റകൃതശ്യങ്ങളുറൂം ഇതനിളന്റെ
പരനിധനിയനില്ളപടുതസ്ഥാറുണച്ച്.
ഇതരറൂം സൈറൂംവനിധസ്ഥാനങ്ങളെനിലൂളട നടത്തുന്ന ഒരു സൈമൂഹളതനയസ്ഥാ, രസ്ഥാജശ്യളതനയസ്ഥാ,
കമമ്പ്യൂട്ടര് ശറൂംഖലളയനയസ്ഥാ ബസ്ഥാധനിക്കുന്ന കുറ്റകൃതശ്യങ്ങളളെ സസൈബര്സകറൂം (Cyber crime)
എനറൂം, വശ്യകനിയുളട സൈസകസ്ഥാരശ്യ അവകസ്ഥാശങ്ങളളെ ഹനനിക്കുന്ന കുറ്റകൃതശ്യങ്ങളളെ സസൈബര്
നടസ്ഥാടച്ച്സൈച്ച് (Cyber torts)എനറൂം അറനിയളപ്പെടുന. ഇന്റെര്ളനറ്റനിളന്റെ ഉപനയസ്ഥാഗറൂം ദനിനറൂംപ്രതനി
വര്ദ്ധനിക്കുന്നതനിളനസ്ഥാപ്പെറൂം തളന്ന സസൈബര് കുറ്റകൃതശ്യങ്ങളുറൂം വര്ധനിക്കുനളവന്നതച്ച് ആശങസ്ഥാ
ജനകമസ്ഥാണച്ച്.
കമമ്പ്യൂട്ടറണിടന്റെ ചരണിത്രതണില് പറഞ്ഞു നകളക്കുന്ന ഒരു സറൂംഭവ കഥയക്ലാണറ്റ്
നജക്ലാസഫറ്റ് ജക്ലാകക്ലാര്ഡണിനന്റെതറ്റ്. അനദ്ദേഹറൂം നപ്രക്ലാഗക്ലാറൂം ടചയറ്റ്ത ദദക്ലാരങ്ങളണിട്ടണിട്ടുള
കക്ലാര്ഡുകള ഉപനയക്ലാഗണിചറ്റ് പ്രവര്തണിക്കുന്ന ഒരു ടനയറ്റ്ത്തുയനറൂം കണ്ടുപണിടണിക്കു യു
ണക്ലായണി. ഫക്ലാനസണില് ഇതണിനറ്റ് ഏടറ പ്രചരണറൂം ലഭണിച . പരമരക്ലാഗതമക്ലായണി ടനയറ്റ്ത്തു
നജക്ലാലണിയണിനലര്ടപ്പെട്ടണിരുന്ന നജക്ലാസഫറ്റ് ജക്ലാകക്ലാര്ഡണിടന്റെ ടതക്ലാഴണിലക്ലാളണികള തങ്ങളുടട
നജക്ലാലണിയുറൂം

ജജീവണിതമക്ലാര്ഗവറൂം

നഷ്ടടപ്പെടുടമന്നറ്റ്

ഭയന്നറ്റ്

പ്രസറ്റ്തുത

യനറൂം

നശണിപ്പെണിക്കുകയുണക്ലായണി. നലക്ലാകതണില് ആദധ്യമക്ലായണി റണിനപ്പെക്ലാര്ട്ടു ടചയ്യടപ്പെട്ട സസബര്
കുറകൃതധ്യമക്ലായണി ഇതറ്റ് കണകക്ലാകടപ്പെടുന.
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ഹക്ലാകണിങറ്റ് ( Hacking)

സൈസന്തറൂം

ആനന്ദതനിനു

സുരകസ്ഥാവജീഴ്ചകളളെ

നവണനി

ഒരസ്ഥാള്

മളറ്റസ്ഥാരസ്ഥാളുളട

കമമ്പ്യൂട്ടറനില്

അതനിളല

പ്രനയസ്ഥാജനളപ്പെടുതനിളകസ്ഥാണച്ച് അയസ്ഥാളുളട അറനിനവസ്ഥാ അനുമതനിനയസ്ഥാ

ഇലസ്ഥാളത പ്രനവശനിചച്ച് അതനിളല വനിവരങ്ങള് നമസ്ഥാഷനിക്കുകനയസ്ഥാ, വനിവരങ്ങളെനില് കൃതനിമറൂം
കസ്ഥാട്ടുകനയസ്ഥാ,

വനിവരങ്ങള്

നശനിപ്പെനിക്കുകനയസ്ഥാ

ളചെയ്യുന്നതനിളനയസ്ഥാണച്ച്

ഹസ്ഥാകനിങച്ച്

എന

പറയുന്നതച്ച്. മൂന തരറൂം ഹസ്ഥാകര്മസ്ഥാരസ്ഥാണുള്ളതച്ച്.
1, കമമ്പ്യൂട്ടറുകളളെ നദസ്ഥാഷറൂം ളചെയസ്ഥാളത ഒരസ്ഥാളുളട ഹസ്ഥാകനിങച്ച് കഴനിവുകള് സൈമൂഹതനിനു
പ്രനയസ്ഥാജനകരമസ്ഥായ കസ്ഥാരശ്യങ്ങള്ക്കു നവണനി ഉപനയസ്ഥാഗനിക്കുനളവങനില് അയസ്ഥാളളെ സവററ്റ്
ഹക്ലാററ്റ് ഹക്ലാനകഴറ്റ്സറ്റ് ( White Hat Hackers) എന വനിളെനികസ്ഥാറൂം. എതനികല് ഹസ്ഥാനകഴച്ച്സൈച്ച്
( Ethical hackers) എന്ന നപരനിലറൂം ഇവര് അറനിയളപ്പെടുന.
2, സൈസന്തറൂം നനട്ടതനിനു നവണനി

ദുരുനദ്ദേശനതസ്ഥാടുകൂടനി മളറ്റസ്ഥാരസ്ഥാളുളട സൈനിസ്റ്റതനില്

പ്രനവശനിചച്ച് അതനിളല വനിവരങ്ങള് നമസ്ഥാഷനിക്കുകയുറൂം, മസ്ഥാറ്റങ്ങള് വരുത്തുകയുറൂം, നശനിപ്പെനിക്കുകയുറൂം
ളചെയ്യുന്ന ഹസ്ഥാകര്മസ്ഥാളരയസ്ഥാണച്ച് ബസ്ഥാകച്ച് ഹസ്ഥാറ്റച്ച് ഹസ്ഥാനകഴച്ച്സൈച്ച് ( Black Hat Hackers)
എന്നറനിയളപ്പെടുന്നതച്ച്.
3, മനികച കമമ്പ്യൂട്ടര് വനിദഗച്ച്ധരസ്ഥായ നഗ്രേ ഹസ്ഥാറ്റച്ച് ഹസ്ഥാനകഴച്ച്സൈനിനച്ച് ( Grey Hat Hackers)
സവറ്റച്ച് ഹസ്ഥാറ്റച്ച് ഹസ്ഥാനകഴച്ച്സൈനിളന നപ്പെസ്ഥാളലനയസ്ഥാ ബസ്ഥാകച്ച് ഹസ്ഥാറ്റച്ച് ഹസ്ഥാനകഴച്ച്സൈനിളനനപ്പെസ്ഥാളലനയസ്ഥാ
പ്രനതശ്യക ലകശ്യങ്ങള് ഉണസ്ഥാകനില. സൈസന്തറൂം ഹസ്ഥാകനിങച്ച് കഴനിവു ളതളെനിയനിക്കുവസ്ഥാനസ്ഥായനി ഇവര്
ളചെയ്യുന്ന പ്രവര്തനികള് ചെനിലനപ്പെസ്ഥാള് അവളര സവറ്റച്ച് ഹസ്ഥാറ്റച്ച് ഹസ്ഥാനകഴച്ച്നസൈസ്ഥാ മറ്റു ചെനിലനപ്പെസ്ഥാള്
ബസ്ഥാകച്ച് ഹസ്ഥാറ്റച്ച് ഹസ്ഥാനകഴച്ച്നസൈസ്ഥാ ആക്കുന.
കക്ലാകണിങറ്റ്(Cracking)

ഉടമയുളട അറനിനവസ്ഥാ അനുമതനിനയസ്ഥാ കൂടസ്ഥാളതനയസ്ഥാ, ളതറ്റനിദ്ധരനിപ്പെനിനചസ്ഥാ അയസ്ഥാളുളട
കമമ്പ്യൂട്ടറനിനലസ്ഥാ, ളനറ്റച്ച്വര്കച്ച് സൈറൂംവനിധസ്ഥാനതനിനലസ്ഥാ ദുരുനദ്ദേശനതസ്ഥാടുകൂടനി പ്രനവശനിചച്ച് സുരകസ്ഥാ
വജീഴ്ചകളളെ പ്രനയസ്ഥാജനളപ്പെടു തനിളകസ്ഥാണച്ച് പ്രധസ്ഥാന നപ്രസ്ഥാഗ്രേസ്ഥാമുകളെനില് മസ്ഥാറ്ററൂം വരുതനി പ്രസൈച്ച്തുത
സൈറൂംവനിധസ്ഥാനങ്ങളളെ മുഴവന് തകരസ്ഥാറനിലസ്ഥാക്കുന്ന കുറ്റകൃതശ്യമസ്ഥാണച്ച് കസ്ഥാകനിങച്ച്.
കസ്ഥാകര്മസ്ഥാര് സൈസ്ഥാനങതനിക സവദഗച്ച്ധശ്യമുള്ളവരസ്ഥാളണങനിലറൂം നപ്രസ്ഥാഗ്രേസ്ഥാറൂം വനിദഗ്ദരസ്ഥാകണ
ളമന്നനില.

കമമ്പ്യൂട്ടറനിളല

സുരകസ്ഥാസൈറൂംവനിധസ്ഥാനങ്ങളളെ,

പസ്ഥാളെനിചകളളെ

മുതലസ്ഥാകസ്ഥാനുള്ള

സൈസ്ഥാനങതനിക ജച്ച്ഞസ്ഥാനറൂം ഇവര്ക്കുണസ്ഥായനിരനിക്കുറൂം. കമനനികള് തമനിലള്ള മത്സരങ്ങളെനില് അവര്
അറനിഞ്ഞുളകസ്ഥാണച്ച് കസ്ഥാകര്മസ്ഥാളര പ്രനയജനളപ്പെടുതസ്ഥാറുണച്ച്.
സസബര് തജീവ്രവക്ലാദറൂം(Cyber terrorism)

സസൈബര്

സൈറൂംവനിധസ്ഥാനങ്ങള്

ജനങ്ങള്ളകതനിരസ്ഥാനയസ്ഥാ
രസ്ഥാഷജീയ

ഉപനയസ്ഥാഗനിച്ചു

സൈറൂംസസ്ഥാരതനിളനതനിരസ്ഥാനയസ്ഥാ,

നനിലപസ്ഥാടുകള്ളകതനിരസ്ഥാനയസ്ഥാ

നടത്തുന്ന

ളകസ്ഥാണച്ച്

ഒരു

രസ്ഥാജശ്യതനിളല

സൈമദച്ച്വശ്യവസളകതനിരസ്ഥാനയസ്ഥാ,

ആകമണങ്ങളളെയസ്ഥാണച്ച്

സസൈബര്

തജീവ്രവസ്ഥാദറൂം എന പറയുന്നതച്ച്. ഒരു രസ്ഥാജശ്യതനിളന്റെ വസ്ഥാര്തസ്ഥാവനിനനിമയ സൈറൂംവനിധസ്ഥാനളതനയസ്ഥാ,
ഗതസ്ഥാഗത

സൈറൂംവനിധസ്ഥാനളതനയസ്ഥാ,

അവശശ്യ

നസൈവനങ്ങളളെനയസ്ഥാ,

ഗവണ്ളമന്റെച്ച്

നസൈവനങ്ങളളെനയസ്ഥാ, ബസ്ഥാങനിങച്ച് സൈറൂംവനിധസ്ഥാനങ്ങളളെനയസ്ഥാ ഇതച്ച് ലകശ്യമനിടസ്ഥാറുണച്ച്. സസൈബര്
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തജീവ്രവസ്ഥാദതനിലൂളട ആയുധങ്ങളുറൂം നബസ്ഥാറൂംബുമുപനയസ്ഥാഗനിചച്ച് നടത്തുന്ന ആഘസ്ഥാതളതകസ്ഥാള്
വലനിയ ആഘസ്ഥാതറൂം സൃഷനിക്കുവസ്ഥാന് സൈസ്ഥാധനിക്കുറൂം.
സസബര് സക്ലാകണിങറ്റ് (Cyber stalking)

കരുതനിക്കൂട്ടനി

ഇരളയ

ഭയളപ്പെടുത്തുവസ്ഥാനനസ്ഥാ,

അപകജീര്തനിളപ്പെടുത്തുവസ്ഥാനനസ്ഥാ,

അപമസ്ഥാനനിക്കുവസ്ഥാനനസ്ഥാ, ഭജീഷണനിളപ്പെടുത്തുവസ്ഥാനനസ്ഥാ സസൈബര് സൈറൂംവനിധസ്ഥാനങ്ങള് ഉപനയസ്ഥാഗനിക്കു
ന്നതനിളനയസ്ഥാണച്ച് സസൈബര് സ്റ്റസ്ഥാകനിങച്ച് എന പറയുന്നതച്ച്. ളമസ്ഥാസബല് നഫസ്ഥാണ്, ലസ്ഥാന്ഡച്ച്
നഫസ്ഥാണ്, ഇ-ളമയനിലകള്, ചെസ്ഥാറ്റനിങച്ച് സസൈറ്റുകള്, സൈമൂഹമസ്ഥാധശ്യമങ്ങള് ളവബച്ച്നപജുകള്
എന്നനിവ ഇതരറൂം കുറ്റകൃതശ്യങ്ങള്കസ്ഥായനി ഉപനയസ്ഥാഗളപ്പെടുതസ്ഥാറുണച്ച് . സസൈബര് സ്റ്റസ്ഥാകനിങച്ച്
ഒഴനിവസ്ഥാകസ്ഥാനസ്ഥായനി നമ്മുളട വശ്യകനിപരമസ്ഥായ വനിവരങ്ങളുറൂം, ചെനിതങ്ങളുറൂം സൈമൂഹമസ്ഥാധശ്യമങ്ങളെനില്
പങ്കുവയ്ക്കസ്ഥാതനിരനിക്കുക. സജീകളെസ്ഥാണച്ച് കൂടുതലറൂം സസൈബര് സ്റ്റസ്ഥാകനിങനിനച്ച് ഇരയസ്ഥാകസ്ഥാറുള്ളതച്ച്.
ളകസ്ഥാനകളെയുളമനന്നസ്ഥാ, അപസ്ഥായളപ്പെടുത്തുളമനന്നസ്ഥാ സൈനന്ദശറൂം അയയ്ക്കുക, വജീട്ടനിനലസ്ഥാ
ഓഫജീസൈനിനലസ്ഥാ

ളപസ്ഥാതുസലങ്ങളെനിനലസ്ഥാ

നബസ്ഥാറൂംബച്ച്

വചനിട്ടുളണന്നച്ച്

സൈനന്ദശറൂം

അയയ്ക്കുക.

പരനിഭസ്ഥാന്തനി പരത്തുക, പ്രതനിനയസ്ഥാഗനിളയ മസ്ഥാനസൈനികമസ്ഥായനി തളെര്ത്തുക, നപസ്ഥാലജീസൈനിളന്റെ ശ്രദ്ധ
തനിരനിക്കുക, സസ്ഥാപനതനിനച്ച് നപരച്ച് നദസ്ഥാഷറൂം വരുത്തുക, സസ്ഥാപനതനിളന്റെ പ്രവര്തനളത
തടസളപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങനിയവയസ്ഥാണച്ച് ലകശ്യറൂം.
ഒരനികലറൂം

പനിടനികളപ്പെടനില

എന്ന

വനിശസസ്ഥാസൈതനിലസ്ഥാണച്ച്

പലരുറൂം

ഇതരറൂം

കുറ്റകൃതശ്യങ്ങളെനില് ഏര്ളപ്പെടുന്നതച്ച്. സസൈബര് നലസ്ഥാകതച്ച് ളചെയ കുറ്ററൂം പനിടനികളപ്പെടുവസ്ഥാനുള്ള
സൈസ്ഥാധശ്യത വളെളര കൂടുതലസ്ഥാണച്ച്.
അയചതനിനുനശഷറൂം

ഭജീഷണനി സൈനന്ദശനമസ്ഥാ, അപകജീര്തനി സൈനന്ദശങ്ങനളെസ്ഥാ

ഉപകരണതനില്

നനിന്നച്ച്

നജീകറൂം

ളചെയ

പനിന്നജീടച്ച്

ആര്ക്കുറൂം

കണ്ടുപനിടനികസ്ഥാനസ്ഥാവനില എന്ന ധസ്ഥാരണ ശരനിയല. ളമസ്ഥാസബല് നഫസ്ഥാണനില് നനിനന്നസ്ഥാ
കമമ്പ്യൂട്ടറനില്

നനിനന്നസ്ഥാ

നസ്ഥാറൂം

അയയ്ക്കുന്ന

സൈനന്ദശറൂം

നനിരവധനി

ഇലകച്ച്നടസ്ഥാണനികച്ച്

ഉപകരണങ്ങളെനിലൂളട കടന്നസ്ഥാണച്ച് ലകശ്യസസ്ഥാനളതത്തുന്നതച്ച്. അയയ്ക്കുന്ന വശ്യകനികച്ച്
നജീകറൂം

ളചെയസ്ഥാനസ്ഥാവുന്നതച്ച്

അയസ്ഥാളുളട

ഉപകരണതനിളല

സൈനന്ദശറൂം

മസ്ഥാതമസ്ഥാണച്ച് ,

മളറ്റലസ്ഥായനിടത്തുറൂം അനത സൈനന്ദശറൂം അനത രൂപതനില് നനിശനിത സൈമയറൂം സൂകനികളപ്പെടുന.
പരസ്ഥാതനിയുണസ്ഥായസ്ഥാല് അയച സൈനന്ദശതനിളന്റെ പനിഴവുകള്കച്ച് ശനിക നനരനിനടണനിവരുറൂം.
നമല്പറഞ്ഞ

കുറ്ററൂം

ളചെയ്യുന്ന

വശ്യകനിയുറൂം

ഇരയുറൂം

പ്രസ്ഥായപൂര്തനിയസ്ഥാകസ്ഥാത

കുട്ടനികളെസ്ഥാളണങനില് ഈ കുറ്റകൃതശ്യളത സസൈബര് ബുള്ളനിയനിങച്ച് (Cyber Bullying) എന
പറയുന.
ഓണ്സലന സക്ലാമതണിക തട്ടണിപ്പുകള

ഓണ്സലന്

നലസ്ഥാട്ടറനി

തട്ടനിപ്പുകളളെപ്പെറ്റനി

നനിങ്ങള്

നകട്ടനിട്ടുണസ്ഥായനിരനിക്കുമനലസ്ഥാ?

വനിനദശളത ഏനതസ്ഥാ ബസ്ഥാങച്ച് അകപൗണനില് അവകസ്ഥാശനികളെനിലസ്ഥാളത കനിടക്കുന്ന വലനിയ തുക
നനിങ്ങളുളട നപരനിനലകച്ച് മസ്ഥാറ്റനിതരസ്ഥാറൂം അളലങനില് യഥസ്ഥാര്ത്ഥ ഉടമകളെനിലസ്ഥാത വനിലപനിടനിപ്പുള്ള
എളന്തങനിലറൂം വസൈച്ച്തു സകവശറൂം ഉണച്ച്, വനില്ക്കുന്നതനിനച്ച് സൈഹകരനിക്കുളമങനില് വന്തുക
പ്രതനിഫലറൂം തരുന്നതസ്ഥാണച്ച് എന്നജീ വസ്ഥാഗ്ദസ്ഥാനങ്ങളെനിലൂളടയുറൂം മറ്റുറൂം ആളുകളളെ പ്രനലസ്ഥാഭനിതരസ്ഥാകനി
വനിശസസ്ഥാസൈനയസ്ഥാഗശ്യമസ്ഥായ ചെനില നരഖകള് കസ്ഥാണനിചച്ച് ഇരളയ വനിശസസ്ഥാസൈതനിലസ്ഥാകനി പണറൂം തട്ടുന്ന
രജീതനിയസ്ഥാണനിതച്ച്. ളപസ്ഥാതുളവ ഇതരറൂം തട്ടനിപ്പുകളളെ 'സനജജീരനിയന് 419’ എന്ന നപരനിലസ്ഥാണച്ച്
അറനിയളപ്പെടുന്നതച്ച്.

പല

അവസൈരങ്ങളെനിലസ്ഥായനി
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ധസ്ഥാരസ്ഥാളെറൂം

പണറൂം

നല്കനിയതനിനു

നശഷമസ്ഥായനിരനിക്കുറൂം ഇര തസ്ഥാന് തട്ടനിപ്പെനിനച്ച് ഇരയസ്ഥായനി എന്നച്ച് അറനിയുന്നതച്ച് . ആഫനികന്
രസ്ഥാജശ്യമസ്ഥായ സനജജീരനിയയനില് നനിന്നസ്ഥായനിരുന ഈ കുറ്റകൃതശ്യതനിളന്റെ തുടകറൂം എങനിലറൂം
കുറ്റസ്ഥാനനസഷണ നപസ്ഥാലജീസൈച്ച് സൈറൂംവനിധസ്ഥാനങ്ങള് ശകമലസ്ഥാത പല രസ്ഥാജശ്യങ്ങളെനില് നനിനറൂം ഈ
രജീതനിയനിലള്ള തട്ടനിപ്പുകള് ആസൂതണറൂം ളചെയളപ്പെടുനണച്ച്.
സസൈബര്

നലസ്ഥാകളത

(Financial Fraud)
വനിനവകറൂം

തട്ടനിപ്പുകളെനില്

പണസ്ഥാപഹരണ

വനിഭസ്ഥാഗതനില്ളപ്പെടുന്ന

കുറ്റമസ്ഥാണനിതച്ച്. ഇതരറൂം തട്ടനിപ്പുകളുളട ഇരയസ്ഥാകസ്ഥാതനിരനികസ്ഥാന് നവണതച്ച്

മസ്ഥാതമസ്ഥാണച്ച്.

നനിങ്ങളളെ

ഇതുവളര

കസ്ഥാണസ്ഥാത,

നനിങ്ങളളെയറനിയസ്ഥാത,

നനിങ്ങള്കറനിയസ്ഥാത ഏനതസ്ഥാ ഒരസ്ഥാള് വലനിയ വസ്ഥാഗ്ദസ്ഥാനങ്ങളുമസ്ഥായനി വരുനമസ്ഥാള് അയസ്ഥാളുളട
ഉനദ്ദേശ ശുദ്ധനിളയ തനിരനിചറനിയസ്ഥാനുറൂം നനിങ്ങള്കച്ച് ലഭനിക്കുന്ന സൈനന്ദശങ്ങളെനില് നലതുറൂം ചെജീതയുറൂം
നവര്തനിരനിചറനിയുവസ്ഥാനുമുള്ള കഴനിവച്ച് ഉണസ്ഥാക്കുക എന്നതസ്ഥാണച്ച് കബളെനിപ്പെനികളപ്പെടസ്ഥാതനിരനികസ്ഥാനുള്ള
ഏറ്റവുറൂം ഫലപ്രദമസ്ഥായ മസ്ഥാര്ഗറൂം.
ഫണിഷണിറൂംങറ്റ് (Phishing)

ഒരു

ളവബച്ച്

കബളെനിപ്പെനിക്കുന്ന

നപജനിളന്റെ

രജീതനിയസ്ഥാണച്ച്

അനത

ഫനിഷനിറൂംങച്ച്

രൂപതനില്
എന

മളറ്റസ്ഥാരു

പറയുന്നതച്ച്.

ളവബച്ച്

നപജുണസ്ഥാകനി

സൈസ്ഥാനങതനിക

വനിദശ്യയനില്

പ്രസ്ഥാവണശ്യമുള്ള വശ്യകനിയസ്ഥായനിരനിക്കുറൂം ഇതരറൂം കുറ്റകൃതശ്യങ്ങള് ആസൂതണറൂം ളചെയ്യുന്നതച്ച് . ചെനില
പ്രനലസ്ഥാഭനങ്ങളെനിലൂളട ഒരസ്ഥാളളെ വനിശസസ്ഥാസൈതനിളലടുതതനിനുനശഷറൂം അയസ്ഥാളുളട യൂസൈര് ളനയനിറൂം ,
പസ്ഥാസൈച്ച്നവഡച്ച് എന്നനിവ കരസമസ്ഥാകനി, അതുപനയസ്ഥാഗനിചച്ച് തട്ടനിപ്പെച്ച് നടത്തുന്ന രജീതനിയസ്ഥാണച്ച് ഇതച്ച്.
ഈ യൂസൈര് ളനയനിമുറൂം പസ്ഥാസൈച്ച്നവഡറൂം ഉപനയസ്ഥാഗനിചച്ച് ഇരയസ്ഥാകുന്ന വശ്യകനി ളചെയ്യുന്ന എലസ്ഥാ
നസൈവനങ്ങളെനിനലക്കുറൂം പ്രനവശനിക്കുവസ്ഥാന് കുറ്റകൃതശ്യറൂം നടത്തുന്ന ആള്കച്ച് സൈസ്ഥാധനിക്കുറൂം.
പക്ലാസറ്റ്നവഡറ്റ്

സസൈബര് നലസ്ഥാകളത പൂട്ടുകള് തുറകസ്ഥാന് ഉപനയസ്ഥാഗനിക്കുന്ന തസ്ഥാനകസ്ഥാലസ്ഥാണച്ച്
പസ്ഥാസൈച്ച്നവഡച്ച്. ഒരുപസ്ഥാടച്ച് പസ്ഥാസൈച്ച്നവഡകള് ഓര്തനിരനികസ്ഥാന് ബുദ്ധനിമുട്ടസ്ഥായതനിനസ്ഥാല് ഒളരസ്ഥാറ്റ
പസ്ഥാസൈച്ച്നവഡച്ച് മസ്ഥാതറൂം എലസ്ഥായനിടത്തുറൂം ഉപനയസ്ഥാഗനിക്കുന്നതച്ച് സൈസ്ഥാധസ്ഥാരണമസ്ഥാണച്ച് . ഇതച്ച് തട്ടനിപ്പെനിളന്റെ
വശ്യസ്ഥാപനി കൂട്ടുറൂം.
പക്ലാസറ്റ്നവഡുകള എങ്ങടന സുരകണിതമക്ലാകക്ലാറൂം
•

പക്ലാസറ്റ്നവഡുകള മനസണില് മക്ലാത്രറൂം സൂകണിക്കുവക്ലാന ശ്രമണിക്കുക.

•

എ ടണി എറൂം കക്ലാര്ഡണിടനക്ലാപ്പെറൂം എഴുതണി സൂകണിക്കുന്ന രജീതണി ഒഴണിവക്ലാക്കുക.

•

കൃതധ്യമക്ലായ ഇടനവളകളണില് പക്ലാസറ്റ്നവഡുകള മക്ലാററ്റുുക.

•

പക്ലാസറ്റ്നവഡറ്റ് വലണിയ അകരങ്ങള, ടചറണിയ അകരങ്ങള, അകങ്ങള, ചണിഹ്നങ്ങള
എന്നണിവ നചര്തറ്റ് നണിര്മണിക്കുന്നതറ്റ് സുരക കൂട്ടുറൂം.

•

നണിഘണ്ടുവണിടല വക്ലാക്കുകള, ആനുകക്ലാലണിക വക്ലാര്തക്ലാ പ്രക്ലാധക്ലാനധ്യമുള പദങ്ങള എന്നണിവ
ഉപനയക്ലാഗണികക്ലാതണിരണിക്കുക.

പസ്ഥാസൈച്ച്നവഡച്ച് സടപ്പെച്ച് ളചെയ്യുന്നതച്ച് നനരനിനട്ടസ്ഥാ മറഞ്ഞുനനിനന്നസ്ഥാ കശ്യസ്ഥാമറയനിലൂളടനയസ്ഥാ
നനിരജീകനിചച്ച് മനസനിലസ്ഥാക്കുന്ന രജീതനിയസ്ഥാണച്ച് നഷസ്ഥാള്ഡര് സൈര്ഫനിറൂംഗച്ച് (Shoulder Surfing).
എ.ടനി.എറൂം കപൗണറുകളെനില് കശ്യസ്ഥാമറകള് സസ്ഥാപനിചച്ച് ഇടപസ്ഥാടുകസ്ഥാരുളട എ.ടനി.എറൂം. കസ്ഥാര്ഡനിളന്റെ
വനിവരങ്ങള് നശഖരനിചച്ച് തട്ടനിപ്പെച്ച് നടതനിയ സൈറൂംഭവങ്ങള് ഇതരറൂം കുറ്റകൃതശ്യതനില്ളപ്പെടുറൂം.
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ബപൗദണിക സദത്തുകളുടട അനധണികൃത സകമക്ലാററൂം

നനിയമ വനിനധയമസ്ഥായ ഏളതസ്ഥാരു കസ്ഥാരശ്യതനിലറൂം സൈസന്തറൂം ഉലന്നറൂം ഉപനയസ്ഥാഗനികണനമസ്ഥാ
നവണനയസ്ഥാ എന്ന കസ്ഥാരശ്യതനില് ഉടമസനച്ച് തജീരുമസ്ഥാനളമടുക്കുവസ്ഥാനുള്ള സൈസസ്ഥാതന്ത്രശ്യമുണച്ച് .
ഇളതലസ്ഥാറൂം

സൈസതച്ച്

എന്ന

സൈങലളത

അടനിസസ്ഥാനമസ്ഥാകനിയസ്ഥാണച്ച് .

ഈ

സൈങലറൂം

സസൈബര്നലസ്ഥാകത്തുമുണച്ച്. ഒരു വശ്യകനി സൈസന്തറൂം കഴനിവുറൂം സൈമയവുറൂം ഉപനയസ്ഥാഗനിചച്ച് നനിര്മനിച
ഒരു സൃഷനിയനിന്നമല് ആ വശ്യകനികച്ച് ലഭനിക്കുന്ന പകര്ത്തുവസ്ഥാനുറൂം മസ്ഥാറ്ററൂം വരുത്തുവസ്ഥാനുറൂം പുനര്
നനിര്മനിക്കുവസ്ഥാനുമുള്ള അവകസ്ഥാശളത പകര്പ്പെവകസ്ഥാശറൂം(Copy Right) എന വനിളെനിക്കുന.
പ്രസൈസ്ഥാധന-മസ്ഥാധശ്യമരറൂംഗങ്ങളെനില്

ആധുനനികസൈപൗകരശ്യങ്ങള്

വന്നനതസ്ഥാടച്ച്

കൂടനി

പകര്പ്പെവകസ്ഥാശ സൈറൂംരകണതനിളന്റെ ആവശശ്യകത കൂടുതല് വനികസൈനിക്കുകയുറൂം പ്രസൈസ്ഥാധനറൂം,
സൈറൂംഗജീതറൂം, കലകള്, ചെലചനിതറൂം, ശബ്ദനലഖനറൂം, വസ്ഥാര്തസ്ഥാ പ്രനകപണങ്ങള്, പത മസ്ഥാധശ്യമ
സൃഷനികള്, നഫസ്ഥാനട്ടസ്ഥാകള്, ളപയനിന്റെനിങ്ങുകള്, ശനിലങ്ങള്, വസ്ഥാസൈച്ച്തുവനിദശ്യസ്ഥാരൂപസ്ഥാനരഖകള്,
കമമ്പ്യൂട്ടര് നപ്രസ്ഥാഗ്രേസ്ഥാമുകള്, നസൈസ്ഥാഫച്ച്റ്റച്ച്ളവയര് എന്നജീ വനിഭസ്ഥാഗങ്ങളളെക്കൂടനി ഈ നനിയമതനിന്ളറ
പരനിധനിയനില്

ളകസ്ഥാണ്ടുവരനികയുറൂം

ളചെയച്ച്തു.

പകര്പ്പെവകസ്ഥാശറൂം

നനടനിയവ

മറ്റുള്ളവര്കച്ച്

ഉപനയസ്ഥാഗനികസ്ഥാറൂം. എന്നസ്ഥാല് ഇവ പകര്പ്പെവകസ്ഥാശകസ്ഥാരളന്റെ നരഖസ്ഥാമൂലമുള്ള അനുമതനി
കൂടസ്ഥാളത

പകര്തസ്ഥാനനസ്ഥാ,

മസ്ഥാറ്ററൂം

വരുതസ്ഥാനനസ്ഥാ,

പുനര്

നനിര്മസ്ഥാണറൂം

നടതസ്ഥാനനസ്ഥാ,

പരനിഭസ്ഥാഷളപ്പെടുത്തുവസ്ഥാനനസ്ഥാ പസ്ഥാടനില. കലസ്ഥാസൃഷനികളളെ സൈറൂംബന്ധനിചസ്ഥാളണങനില്, അവളയ
പകര്ത്തുക,

പരനിഷച്ച്കരനിക്കുക,

അനുകരനിക്കുക,

വനിപണനറൂം

ളചെയ്യുക,

മറ്റനിടങ്ങളെനില്

ഉപനയസ്ഥാഗനിക്കുക എന്നനിവളയസ്ഥാളക നനിയമ വനിരുദ്ധമസ്ഥാണച്ച്.
ബപൗദ്ധനിക

സൈസത്തുകളെനിനലക്കുള്ള

അനുവസ്ഥാദമനിലസ്ഥാത

കടനകയറ്ററൂം

ഒരുതരറൂം

നമസ്ഥാഷണമസ്ഥാണച്ച്. ഈ രജീതനിയനിലള്ള നമസ്ഥാഷണങ്ങള് ഇന ധസ്ഥാരസ്ഥാളെമസ്ഥായനി നടന വരുന.
പുതുതസ്ഥായനി പുറതനിറങ്ങുന്ന ചെലചനിതങ്ങള്, പസ്ഥാട്ടുകള് എന്നനിവ അനധനികൃത പതനിപ്പുകള്
ഡപൗണ്നലസ്ഥാഡച്ച് ളചെയ്യുന്നതുറൂം, കസ്ഥാണുന്നതുറൂം, മളറ്റസ്ഥാരസ്ഥാള്കച്ച് ളകസ്ഥാടുക്കുന്നതുറൂം, മളറ്റസ്ഥാരസ്ഥാളെനില്
നനിനറൂം സൈസജീകരനിക്കുന്നതുറൂംകുറ്റകരമസ്ഥാണച്ച്.
പകര്പ്പെവകസ്ഥാശനനിയമളത സൈമര്ത്ഥമസ്ഥായനി ഉപനയസ്ഥാഗനിച്ചു ളകസ്ഥാണച്ച് ഒരു
സൃഷനിയുളട

വനിതരണവുറൂം

പകര്പ്പെവകസ്ഥാശവുറൂം

സൃഷനിയനില്

മസ്ഥാറ്ററൂം

വരുതനി

ഉപനയസ്ഥാഗനികസ്ഥാനുള്ള അവകസ്ഥാശവുറൂം അനുവദനിക്കുന്നനതസ്ഥാളടസ്ഥാപ്പെറൂം മസ്ഥാറ്ററൂം വരുതനിയ
സൃഷനിയുളട സൈപൗജനശ്യവനിതരണവുറൂം പകര്പ്പെവകസ്ഥാശവുറൂം ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ഒരു
രജീതനിയസ്ഥാണച്ച് പകര്പ്പുനപക(Copy Left). മളറ്റസ്ഥാരു തരതനില് പറഞസ്ഥാല് ഒരു സൃഷനി
ഉപനയസ്ഥാഗനിചച്ച്

ഉണസ്ഥാക്കുന്ന

സൈറൂംരകനികളപ്പെട്ടനിരനികണളമന്ന

എലസ്ഥാ

സൃഷനികളുറൂം

നനിബന്ധനനയസ്ഥാളട

പകര്പ്പുനപക
ഒരു

വഴനി

സൃഷനിയനില്നമലള്ള

അവകസ്ഥാശറൂം പൂര്ണ്ണമസ്ഥായനി ളപസ്ഥാതുസൈമൂഹ തനിനു വനിട്ടു ളകസ്ഥാടുക്കുളയന്ന ഒരു
സൈമ്പ്രദസ്ഥായമസ്ഥാണനിതച്ച്.
നടക്ലാജണ് കുതണിര ആകമണറൂം (Trojan Horse Attack)

പുതുതസ്ഥായനി ഇറങ്ങുന്ന ചെലചനിതങ്ങള് കസ്ഥാണനിച്ചുതരസ്ഥാളമനന്നസ്ഥാ ഡപൗണ്നലസ്ഥാഡച്ച് ളചെയച്ച്തു
തരസ്ഥാളമനന്നസ്ഥാ അവകസ്ഥാശളപ്പെട്ടുളകസ്ഥാണ്ടുള്ള പരസൈശ്യങ്ങനളെസ്ഥാ ലനിങ്കുകനളെസ്ഥാ കണസ്ഥാല് ഉടന്
അതനിനു പനിന്നസ്ഥാളല നപസ്ഥാകുന്നതച്ച് അപകടമസ്ഥാണച്ച്. നമ്മുളട കമമ്പ്യൂട്ടറനിളല വനിവരങ്ങള്
സകകലസ്ഥാകസ്ഥാനുള്ള തന്ത്രമസ്ഥാണനിതച്ച്. അതരറൂം ഒരു ലനിങനില് കനികച്ച് ളചെയച്ച്തുനപസ്ഥായസ്ഥാല്
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നമ്മുളട

കമമ്പ്യൂട്ടറനില്

സൂകനിചനിരനിക്കുന്ന

അപഹരനികളപ്പെനട്ടകസ്ഥാറൂം.

സസൈബര്

ബസ്ഥാങ്കുകളുളട

നലസ്ഥാകളത

വനിവരങ്ങള്

ഇതരറൂം

ഉള്ളപ്പെളട

ആകമണങ്ങളളെയസ്ഥാണച്ച്

'നടസ്ഥാജണ് കുതനിര ആകമണറൂം' എന പറയുന്നതച്ച്.
ഫണിലണിപ്പെണിയനസുകക്ലാരനക്ലായ ഒരു നകക്ലാനളജറ്റ് വണിദധ്യക്ലാര്തണി

2001-ലറൂം 20012-ലമക്ലായണി

നടതണിയ നടക്ലാജന ആകമണറൂം സസബര് നലക്ലാകതറ്റ് ഏടറ ചര്ച ടചയ്യപ്പെട്ട സറൂംഭവമക്ലാണറ്റ് . “ I
LOVE YOU” എന്ന ശജീര്ഷകമുള ഒരു സനന്ദേശറൂം ഇ-ടമയണിലണില് ലഭണിക്കുന. അതു തുറന
നനക്ലാക്കുന്നവരുടട കമമ്പ്യൂട്ടറണില് സൂകണിചണിരണിക്കുന്ന വണിവരങ്ങള മക്ലാറണി മറണിയറ്റ്ക്കുകയക്ലാണറ്റ് ഈ
നടക്ലാജന കുതണിര ആദധ്യറൂം ടചയ്യുന്നതറ്റ്. പണിന്നജീടറ്റ് ഓനരക്ലാ ഫയലണിനന്റെയുറൂം നൂറു കണകണിനറ്റ്
പതണിപ്പുകളുണക്ലാകണി അനത കമമ്പ്യൂട്ടറണില് നസവറ്റ് ടചയ്യുന. തുടര്ന്നറ്റ് ഒനറൂം നസവറ്റ് ടചയ്യക്ലാനക്ലാകക്ലാത
വണിധറൂം ആ കമമ്പ്യൂട്ടറണിടന്റെ ടമമറണി നണിറയുന, ഇതു മക്ലാത്രമല, ഇരയുടട ടമയണിലണിടല അഡ്രസറ്റ്
ബുകണിലള എലക്ലാ ആളുകളക്കുറൂം ഇരയുടട നപരണില് പ്രസറ്റ്തുത സനന്ദേശറൂം അയയറ്റ്ക്കുകയുറൂം
ടചയ്യുന.

ഇതരതണില്

നടന്ന

ആകമണറൂം

ധക്ലാരക്ലാളറൂം

കമമ്പ്യൂട്ടറുകടള

പ്രവര്തനരഹണിതമക്ലാക്കുകയുണക്ലായണി.

കമമ്പ്യൂട്ടര് സവറസറ്റ്

‘I Love You’ എന്ന ളമയനിലനിലൂളട ലഭശ്യമസ്ഥാകനിയനിരുന്നതച്ച് ഒരുതരറൂം നപ്രസ്ഥാഗ്രേസ്ഥാമസ്ഥായനി
രുന. ഇതരതനിലള്ള സസൈബര് നലസ്ഥാകളത ആകമണകസ്ഥാരനികളെസ്ഥായ നപ്രസ്ഥാഗ്രേസ്ഥാമു
കളളെ കമമ്പ്യൂട്ടര് സവറസൈച്ച് (Computer Virus) എന്ന നപരനിലറനിയളപ്പെടുന. കമമ്പ്യൂട്ടര്
സൈറൂംവനിധസ്ഥാനളതപ്പെറ്റനി
നപ്രസ്ഥാഗ്രേസ്ഥാമുകളെസ്ഥാണച്ച്
പനിന്നനില്

നല

ധസ്ഥാരണയുള്ള

സവറസുകള്.

സൈസ്ഥാമതനിക

വശ്യകനികള്

മഹസ്ഥാഭൂരനിപകറൂം

തസ്ഥാലരശ്യങ്ങളെസ്ഥാണച്ച്.

കമമ്പ്യൂട്ടര്

കമമ്പ്യൂട്ടര്

തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്ന
സവറസുകള്ക്കു

സവറസുകള്

ഉണസ്ഥാകനിയ

ആളുകള്കച്ച് അതച്ച് എവനിളടളയസ്ഥാളക ബസ്ഥാധനിചനിരനിക്കുനളവനറൂം എങ്ങളനളയസ്ഥാളക
അതനിളന നജീകറൂം ളചെയസ്ഥാളമനറൂം ധസ്ഥാരണയുണസ്ഥാകുറൂം. ഫലപ്രദമസ്ഥായനി സവറസൈച്ച് നജീകറൂം
ളചെയ്യുവസ്ഥാന് സൈസ്ഥാധനിക്കുന്ന ആന്റെനി സവറസൈച്ച് സൈസസ്ഥാഫച്ച്റ്റച്ച്ളവയറുകളുറൂം അവര് തളന്ന
വനിപണനിയനിളലതനിക്കുറൂം.
ചെനില നപ്രസ്ഥാഗ്രേസ്ഥാമുകളളെ കമമ്പ്യൂട്ടര് വനിരകള് (Computer worms)
വനിളെനികസ്ഥാറുണച്ച്.

എന

ഈ നപ്രസ്ഥാഗ്രേസ്ഥാമനില് ഒന്നനിളന ഇലസ്ഥാതസ്ഥാകസ്ഥാനുള്ള ശ്രമറൂം ഒരുപസ്ഥാടു

എണ്ണളത സൃഷനിക്കുന. മനികവസ്ഥാറുറൂം കമമ്പ്യൂട്ടര് സവറസൈച്ച് കമമ്പ്യൂട്ടര് വനിരകളെസ്ഥാണച്ച്.
ഇ-ടമയണില് നബക്ലാറൂംബണിറൂംഗറ്റ് (E-mail Bombing)

ഒരു ഇ-ളമയനില് വനിലസ്ഥാസൈതനിനലകച്ച് ഒട്ടനവധനി ളമയനിലകള് അയചച്ച് ഇരയുളട
ളമയനില് ഇന്-നബസ്ഥാകച്ച് നനിറയ്ക്കുന്ന ആകമണമസ്ഥാണച്ച് ഇ-ളമയനില് നബസ്ഥാറൂംബനിറൂംഗച്ച്. ഇതച്ച്
സൈനിസ്റ്റളതയുറൂം ഇന്റെര്ളനറ്റച്ച് കണകളനതളന്നയുറൂം ഗുരുതരമസ്ഥായനി ബസ്ഥാധനിക്കുറൂം.
ഇ-ളമയനില് നബസ്ഥാറൂംബനിറൂംഗച്ച് ഒഴനിവസ്ഥാകസ്ഥാനസ്ഥായനി ഓനരസ്ഥാരുതരുറൂം വശ്യതശ്യസ്ത ആവശശ്യങ്ങള്
കച്ച് വശ്യതശ്യസ്ത ഇ-ളമയനില് അഡ്രസുകള് ഉപനയസ്ഥാഗനിക്കുന്നതച്ച് നന്നസ്ഥായനിരനിക്കുറൂം.
അസസനടമന്റെറ്റ്
സസൈബര് സകമുകളളെ കുറനിച്ചുള്ള ആനുകസ്ഥാലനികങ്ങളെസ്ഥായ പത്തു പത റനിനപ്പെസ്ഥാര്ട്ടുകള്
നശഖരനിചച്ച് അവ ഏതു തരറൂം സസൈബര്സകറൂം ആളണന കണത്തുക.
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സസബര് സുരകക്ലാമക്ലാര്ഗങ്ങള
ഓനരസ്ഥാ വര്ഷവുറൂം അതനിശയനിപ്പെനിക്കുന്ന തരതനിലസ്ഥാണച്ച് നലസ്ഥാകതച്ച് സസൈബര്
കുറ്റകൃതശ്യങ്ങള്

വര്ദ്ധനിച്ചുവരുന്നതച്ച്.

വനികസൈനിക്കുന്നതനിനനകസ്ഥാള്

സസൈബര്

അതനിശയനിപ്പെനിക്കുന്ന

സുരകസ്ഥാ

സൈനങതങ്ങള്

നവഗതനിലസ്ഥാണച്ച്

സസൈബര്

കുറ്റകൃതശ്യങ്ങള്കച്ച് ഉപനയസ്ഥാഗനിക്കുന്ന സൈനങതങ്ങള് വനികസൈനിക്കുന്നതച്ച്. അതനിശകമസ്ഥായ
സുരക ഒരുക്കുക എന്നതസ്ഥാണച്ച് സസൈബര് ആകമണളത പ്രതനിനരസ്ഥാധനികസ്ഥാനുള്ള
ഫലപ്രദമസ്ഥായ മസ്ഥാര്ഗറൂം. ളനറ്റച്ച്വര്ക്കുകള്, കമമ്പ്യൂട്ടറുകള്, നപ്രസ്ഥാഗ്രേസ്ഥാമുകള്, ഡസ്ഥാറ്റ
എന്നനിവളയ സസൈബര് ആകമണങ്ങളെനില് നനിന്നച്ച് സൈറൂംരകനിച്ചു നനിര്ത്തുന്നതനിനുനവണനി
രൂപകല്പന

ളചെയനിട്ടുള്ള

സൈനങതങ്ങളുനടയുറൂം

പ്രകനിയകളുനടയുറൂം

സൈറൂംനയസ്ഥാജനിത

രൂപമസ്ഥാണച്ച് സസൈബര് സുരകസ്ഥാ സൈറൂംവനിധസ്ഥാനറൂം.
പഴതടച സസൈബര് സുരക പ്രസ്ഥാനയസ്ഥാഗനികമല.

ഒരു സസൈബര് സുരകസ്ഥാ

സൈറൂംവനിധസ്ഥാനളത അവനലസ്ഥാകനറൂം ളചെയ്യുന്നതച്ച് മൂന സൂചെകങ്ങളെസ്ഥാണച്ച് .
C- Confidentiality (സൈസകസ്ഥാരശ്യത)
I – Integrity (സൈമ്പൂര്ണത/സൈതശ്യസൈന്ധത)
A – Availability (ലഭശ്യത)
ഈ

മൂന

സൂചെകങ്ങനളെയുറൂം

വനിനശഷനിപ്പെനിക്കുന്നതച്ച്.സസൈബര്

ഒരുമനിചച്ച്

സുരക

CIA

Triad

എന്നസ്ഥാണച്ച്

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനസ്ഥായനി

രൂപകലന

ളചെയനിട്ടുള്ള നയങ്ങളുളട മസ്ഥാതൃകസ്ഥാ രൂപമസ്ഥാണച്ച് CIA Triad.
സദകക്ലാരധ്യത (Confidentiality)

ഒരു

വശ്യകനിളയ

സൈറൂംബന്ധനിചച്ച്

സൈസകസ്ഥാരശ്യത

തളന്റെ

അവകസ്ഥാശവുറൂം

അനനിവസ്ഥാരശ്യതയുമസ്ഥാണച്ച്. സസൈബര് നലസ്ഥാകത്തുറൂം സൈസകസ്ഥാരശ്യതയ്ക്കച്ച് അനങ്ങയറ്ററൂം പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനശ്യറൂം
കലനിചച്ച് നല്കനിയനിട്ടുണച്ച്. അനുവസ്ഥാദമനിലസ്ഥാളത നമ്മുളട സൈസകസ്ഥാരശ്യ വനിവരങ്ങള് സസൈബര്
നലസ്ഥാകതച്ച്

ഉപനയസ്ഥാഗനിക്കുന്നതനില്

നനിന്നച്ച്

സൈറൂംരകനിക്കുന്ന

സൈസകസ്ഥാരശ്യതസ്ഥാ സൈറൂംരകണറൂം (Confidentiality Assurance).

പ്രവര്തനമസ്ഥാണച്ച്
ബസ്ഥാങച്ച് അകപൗണച്ച്

വനിവരങ്ങള്, കഡനിറ്റച്ച് കസ്ഥാര്ഡച്ച് വനിവരങ്ങള്, നടഡച്ച് രഹസൈശ്യങ്ങള്, വശ്യകനിപരമസ്ഥായ
വനിവരങ്ങള്, തന്ത്രപ്രധസ്ഥാന നരഖകള് തുടങ്ങനി വനിലപനിടനിപ്പുള്ള വനിവരങ്ങളുളട രഹസൈശ്യ
സൈസഭസ്ഥാവറൂം നനിലനനിര്നതണതച്ച് ഓനരസ്ഥാ വശ്യകനിയുനടയുറൂം അവകസ്ഥാശമസ്ഥാണച്ച് . സസൈബര്
സുരകയനിലൂളട

സൈസകസ്ഥാരശ്യത

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുറൂം

സുപ്രധസ്ഥാന

വനിവരങ്ങള്

അനുവസ്ഥാദമനിലസ്ഥാതവരനില് എത്തുന്നതച്ച് തടയസ്ഥാനുറൂം അനതസൈമയറൂം അനുവദനികളപ്പെട്ട
വശ്യകനികള്കച്ച് മസ്ഥാതറൂം വനിവരറൂം ലഭനിക്കുന എന്നച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുവസ്ഥാനുറൂം സൈസ്ഥാധനിക്കുന.
സദകക്ലാരധ്യത ഉറപ്പുവരുതക്ലാനുള മക്ലാര്ഗങ്ങള

സസൈബര്

സുരകയുളട

ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി

വനിവരങ്ങളുളട

രഹസൈശ്യ

സൈസഭസ്ഥാവറൂം

നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനച്ച് ഒട്ടനവധനി മസ്ഥാര്ഗങ്ങളുണച്ച്.വളെളര ലളെനിതവുറൂം അനത സൈമയറൂം
പ്രബലമസ്ഥായതുമസ്ഥായ കുറച്ചു നടപടനികളെനിലൂളട നമുകച്ച് വനിവരങ്ങളുളട രഹസൈശ്യ സൈസഭസ്ഥാവറൂം
ഉറപ്പു വരുതസ്ഥാനസ്ഥാകുറൂം.
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•

യൂസര് ടഎ.ഡണി.യുറൂം പക്ലാസറ്റ്നവഡുറൂം (User ID and Password)

കൃതശ്യമസ്ഥായ സുരകസ്ഥാസൈറൂംവനിധസ്ഥാനങ്ങളുള്ള ഏളതസ്ഥാരു ളവബച്ച്സസൈറ്റനിലറൂം അതനിളല
ഉപനഭസ്ഥാകസ്ഥാകളളെ തനിരനിചറനിയുന്നതനിനസ്ഥായനി ഓനരസ്ഥാരുതര്ക്കുറൂം ഓനരസ്ഥാ ഉപനഭക്തൃ നസ്ഥാമറൂം
നല്കനിയനിട്ടുണസ്ഥാകുറൂം. ഇതസ്ഥാണച്ച് യൂസൈര് ളഎ.ഡനി.,ഇതരതനില് ഓനരസ്ഥാ ഉപനഭസ്ഥാകസ്ഥാവനി
ളനയുറൂം നവറനിട്ടറനിയസ്ഥാനുറൂം അയസ്ഥാളുളട ആധനികസ്ഥാരനികത ഉറപ്പു വരുതസ്ഥാനുറൂം യൂസൈര്
ളഎ.ഡനി.നയസ്ഥാളടസ്ഥാപ്പെറൂം

ഉപനയസ്ഥാഗനികസ്ഥാവുന്ന

ഉപനഭസ്ഥാകസ്ഥാവനിനു

തളന്ന

ളതരളഞ്ഞടുകസ്ഥാവുന്ന അകരങ്ങളുറൂം, അകങ്ങളുറൂം, ചെനിഹ്നങ്ങളുറൂം കൂടനികലര്ന്ന ഒരു
നശ്രണനിയസ്ഥാണച്ച്

പസ്ഥാസൈച്ച്നവഡച്ച്.ളവബച്ച്സസൈറ്റനിനലകച്ച്

ഒരു

വശ്യകനി

പ്രനവശനികസ്ഥാന്

ശ്രമനിക്കുനമസ്ഥാള് അതനില് ഉനദ്ദേശനിക്കുന്ന വശ്യകനിയസ്ഥാണച്ച് പ്രനവശനിക്കുന്നതച്ച് എന്നച്ച് ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനിനസ്ഥാണച്ച്

തുടകതനില്

തളന്ന

യൂസൈര്

ളഎ.ഡനി.യുറൂം

പസ്ഥാസൈച്ച്നവഡറൂം

നചെസ്ഥാദനിക്കുന്നതച്ച്.
•

ബനയക്ലാടമടണികറ്റ് ടവരണിഫണിനകഷന (Biometric Verification)

ഒരസ്ഥാളുളട

ജജീവശസ്ഥാസപരമസ്ഥായ

പ്രനതശ്യകതകള്

ഉപനയസ്ഥാഗനിച്ചുളകസ്ഥാണച്ച്

വശ്യകനികളളെ നവര്തനിരനിചറനിയസ്ഥാന് സസൈബര് നലസ്ഥാകതച്ച് ഉപനയസ്ഥാഗനിക്കുന്ന രജീതനിയസ്ഥാണച്ച്
ബനയസ്ഥാ ളമടനികച്ച് ളവരനിഫനിനകഷന്. സൈനിനഗ്നേചര് സഡനസ്ഥാമനികച്ച്, ഫനിറൂംഗര് പ്രനിന്റെച്ച്
പസ്ഥാനറ്റണ്, ഹസ്ഥാന്ഡച്ച് ജനിനയസ്ഥാളമടനി, ഇയര് നലസ്ഥാബച്ച് ജനിനയസ്ഥാ ളമടനി, കണ്ണനിളന്റെ ളററ്റനിന,
ഐറനിസൈച്ച് പസ്ഥാനറ്റണ്, നവസ്ഥായനിസൈച്ച് പ്രനിന്റെച്ച്, ഹസ്ഥാന്ഡച്ച് നടസ്ഥാനപ്പെസ്ഥാഗ്രേസ്ഥാഫനി, നഫഷശ്യല് സസ്ഥാന്,
ഡനി.എന്.എ മുതലസ്ഥായവ ബനയസ്ഥാ ളമടനികച്ച് ളവരനിഫനിനകഷന് രജീതനികളെസ്ഥാണച്ച് . ശകമസ്ഥായ
സുരകയ്ക്കുനവണനി ഒന്നനിലധനികറൂം ശസ്ഥാരജീരനിക പ്രനതശ്യകതകള് സൈറൂംനയസ്ഥാജനിപ്പെനിച്ചുളകസ്ഥാണ്ടുള്ള
ബനയസ്ഥാ ളമടനികച്ച് ളവരനിഫനിനകഷന് രജീതനികളെസ്ഥാണച്ച് ഉപനയസ്ഥാഗനിക്കുന്നതച്ച്.
• ടസകമ്പ്യൂരണിറണി നടക്ലാകണ്

ളസൈകമ്പ്യൂരനിറ്റനി നടസ്ഥാകണ് എന്നതച്ച് ഒരു ളനറ്റച്ച്വര്കനില് ഒരു അറൂംഗജീകൃത വശ്യകനിളയ
തനിരനിചറനിയസ്ഥാന് ഉപനയസ്ഥാഗനിക്കുന്ന ളചെറനിയ ഹസ്ഥാര്ഡച്ച്ളവയര് ഉപകരണമസ്ഥാണച്ച് . സസ്ഥാര്ട്ടച്ച്
കസ്ഥാര്ഡകള്, എ.ടനി.എറൂം കസ്ഥാര്ഡകള് എന്നനിവ ഇതനിനുദസ്ഥാഹരണമസ്ഥാണച്ച്.

ഈ

കസ്ഥാര്ഡകള് നമസ്ഥാഷനിച്ചുപനയസ്ഥാഗനികസ്ഥാന് ശ്രമനിചസ്ഥാലറൂം ഈ കസ്ഥാര്ഡമസ്ഥായനി സൈറൂംനയസ്ഥാജനിപ്പെനിചനി
ട്ടുള്ള

വശ്യകനിഗത

തനിരനിചറനിയല്

നമര്

(Personal

Identification

Number)

അറനിയസ്ഥാളമങനില് മസ്ഥാതനമ ഉപനയസ്ഥാഗനികസ്ഥാനസ്ഥാകൂ.
ആധണികക്ലാരണികത ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന രജീതണികള(Authentication Mechanisms)

വനിവരങ്ങളുളട

രഹസൈശ്യ

സൈസഭസ്ഥാവറൂം

നനിലനനിറുത്തുന്നതനിനുള്ള

അടനിസസ്ഥാനവുറൂം

പ്രസ്ഥാഥമനികവുമസ്ഥായ രജീതനികളെസ്ഥാണച്ച് ഇതനില്ളപ്പെടുന്നതച്ച് .വളെളര ലളെനിതവുറൂം അനത സൈമയറൂം
പ്രബലവുമസ്ഥായ കുറച്ചു നടപടനികളെനിലൂളട നമുകച്ച് വനിവരങ്ങളുളട ആധനികസ്ഥാരനികത ഉറപ്പു
വരുതസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണച്ച്.
• എനകണിപറ്റ്ഷന രജീതണികള (Encryption mechanisms)

ഡനിജനിറ്റല് രൂപതനിലള്ള ഒരു പ്രമസ്ഥാണറൂം അളലങനില് ഒരു സൈനന്ദശറൂം മറ്റുള്ളവര്കച്ച്
മനസനിലസ്ഥാകസ്ഥാത ഒരു രഹസൈശ്യ രൂപതനിനലകച്ച് മസ്ഥാറ്റുന്ന പ്രകനിയയസ്ഥാണച്ച് എന്കനിപച്ച്ഷന്.
പ്രധസ്ഥാനമസ്ഥായറൂം മൂന തരറൂം എന്കനിപച്ച്ഷന് രജീതനികളെസ്ഥാണുള്ളതച്ച് . ഹസ്ഥാഷനിറൂംഹച്ച്, സൈനിമടനികച്ച്
രജീതനികള്, അസൈനിമടനികച്ച് രജീതനികള്.
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1) ഹക്ലാഷണിറൂംഗറ്റ്

ഓനരസ്ഥാ നഡസ്ഥാകക്യുളമന്റെനിനുറൂം തനതസ്ഥായ കൃതശ്യമസ്ഥായ വലനിപ്പെതനിലള്ള ഒരു സൈച്ച്ടനിറൂംഗച്ച്
അഥവസ്ഥാ ളടസൈച്ച്റ്റച്ച് നനിര്മനിക്കുന. ഈ ളടസ്റ്റനിളനയസ്ഥാണച്ച് ഹസ്ഥാഷച്ച് എന വനിളെനിക്കുന്നതച്ച്.
ഓനരസ്ഥാ ളടസ്റ്റനിനുറൂം അനുസൃതമസ്ഥായനിട്ടസ്ഥാണച്ച് ഹസ്ഥാഷച്ച് നനിര്മനിക്കുന്നതച്ച് . അതനിനസ്ഥാല്തളന്ന
ഹസ്ഥാഷനില് വരുത്തുന്ന ഏതു ളചെറനിയ മസ്ഥാറ്റവുറൂം എളുപ്പെറൂം കണ്ടുപനിടനികസ്ഥാവുന്ന പസ്ഥാസൈച്ച്നവഡച്ച് ,
ഹസ്ഥാഷച്ച്

നഫസ്ഥാര്മസ്ഥാറ്റനില്

സൂകനിചസ്ഥാല്

അതച്ച്

പനിന്നജീടച്ച്

ആര്ക്കുറൂം

കസ്ഥാണസ്ഥാനനസ്ഥാ

ഉപനയസ്ഥാഗനികസ്ഥാനനസ്ഥാ കഴനികയനില.
2) സണിമടണികറ്റ് രജീതണികള (Symmetric methods)

സൈനിമടനികച്ച് രജീതനിയനില് സൈനന്ദശറൂം അയയ്ക്കുന്നതനിനു മുന്പസ്ഥായനി ഒരു കജീ ഉപനയസ്ഥാഗനിചച്ച്
നലസ്ഥാകച്ച് ളചെയണറൂം. നലസ്ഥാകച്ച് ളചെയച്ച്തു കഴനിഞ്ഞസ്ഥാല് സൈനന്ദശറൂം ഒരു പ്രനതശ്യക നകസ്ഥാഡച്ച്
ഭസ്ഥാഷയനിനലകച്ച് മസ്ഥാറുറൂം.

അതനിനുനശഷറൂം രഹസൈശ്യ സൈനന്ദശറൂം നമള് ഉനദ്ദേശനിക്കുന്ന

വശ്യകനികച്ച് അയയ്ക്കണറൂം. ഈ എന്സൈച്ച്കനിപച്ച്റ്റച്ച് ളചെയ സൈനന്ദശറൂം പനിന്നജീടച്ച് പഴയ
രൂപതനിലസ്ഥാക്കുവസ്ഥാന് (Decryption) അനത കജീ തളന്ന ഉപനയസ്ഥാഗനികണറൂം. അതനിനസ്ഥായനി
കജീ

ഏളതങനിലറൂം

രജീതനിയനില്

സൈനന്ദശറൂം

ലഭനിച

വശ്യകനികച്ച്

സുരകനിതമസ്ഥായനി

എതനിചനിരനികണറൂം.
3) അസണിടമടണികറ്റ് രജീതണികള (Asymmetric methods)

ഈ രജീതനിയനില് എന്കനിപച്ച്ഷന് നടതസ്ഥാനുറൂം ഡനികനിപച്ച്ഷന് നടതസ്ഥാനുറൂം വശ്യതശ്യസ്ത
കജീകളെസ്ഥാണച്ച് ഉപനയസ്ഥാഗനിക്കുന്നതച്ച്. ഇവയനില് ഒന്നനിളന പബനികച്ച് കജീ എനറൂം മനറ്റതനിളന
സപ്രവറ്റച്ച്

കജീ

എനറൂം

വനിളെനിക്കുന.

ഇവ

രണ്ടുറൂം

പരസ്പര

പൂരകങ്ങളെസ്ഥായസ്ഥാണച്ച്

പ്രവര്തനിക്കുക. പബനികച്ച് കജീ ഉപനയസ്ഥാഗനിചച്ച് എന്സൈച്ച്കനിപച്ച്റ്റച്ച് ളചെയ സൈനന്ദശറൂം സപ്രവറ്റച്ച്
കജീ ഉപനയസ്ഥാഗനിചച്ച് മസ്ഥാതനമ ഡനികജീപച്ച്റ്റച്ച് ളചെയ്യുവസ്ഥാന് സൈസ്ഥാധനിക്കുകയുള്ളൂ എങനിലറൂം പബനികച്ച്
കജീ ഉപനയസ്ഥാഗനിച വശ്യകനികച്ച് അതനിളന്റെ അനുസൃതമസ്ഥായ സപ്രവറ്റച്ച് കജീ കണ്ടുപനിടനികസ്ഥാന്
ഒരനികലറൂം സൈസ്ഥാധനിക്കുകയനില. സൈനന്ദശറൂം വസ്ഥായനിക്കുന്ന എലസ്ഥാവര്ക്കുറൂം ളപസ്ഥാതുവസ്ഥായുള്ള കജീ
ആയതനിനസ്ഥാലസ്ഥാണച്ച് അതനിളന പബനികച്ച് കജീ എന പറയുന്നതച്ച്.
• ഡണിജണിറല് സണിനഗ്നേചറുകള ( Digital Signatures)

ഡനിജനിറ്റല്

സൈനന്ദശങ്ങളുളടയുറൂം

പ്രമസ്ഥാണങ്ങളുളടയുറൂം

വനിശസസൈനജീയത

സസ്ഥാപനിക്കുന്നതനിനസ്ഥായനി സസൈബര് നലസ്ഥാകത്തുപനയസ്ഥാഗനിക്കുന്ന ഒരു ഗണനിതശസ്ഥാസ
സൈനങതമസ്ഥാണച്ച്

ഡനിജനിറ്റല്

സൈനിനഗ്നേചറുകള്.ഒരു

വശ്യകനി

ഒപ്പെനിട്ട

നരഖയനിനന്മേല്

അയസ്ഥാള്ക്കുള്ള ഉടമസതയുറൂം അതനിളന്റെ ആധനികസ്ഥാരനികതയുറൂം ളവളെനിവസ്ഥാക്കുന്നതുനപസ്ഥാളല
ഒരു

ഡനിജനിറ്റല്

സൈനിനഗ്നേചര്

ഉടമസതളയയുറൂം
വശ്യകനിയുളട

ആധനികസ്ഥാരനികതളയയുറൂം

സകപ്പെടയനിലല

ഒനരസ്ഥാവശ്യകനിയുനടയുറൂം
ഡനിജനിറ്റല്

മറനിചച്ച്

ഒപ്പെനിളന

സൈനിനഗ്നേചറുകള്

ഇകസ്ഥാരണതസ്ഥാല്

സസൈബര്നലസ്ഥാകളത

ഡനിജനിറ്റല്

ഉറപ്പെനിക്കുന.ഇതച്ച്

ചെനില

നരഖയനിനന്മേലള്ള

ഒപ്പുപനയസ്ഥാഗനിക്കുന്ന

രഹസൈശ്യചെനിഹ്നസ്ഥാവലനികള്

വശ്യതശ്യസ്തമസ്ഥായനി
വശ്യസ്ഥാജമസ്ഥായനി

നനിര്വചെനിക്കുകയസ്ഥാണച്ച്
നനിര്മനിക്കുക

സൈര്ട്ടനിഫനികറ്റുറ്റുുകളുളടയുറൂം

ഉപനയസ്ഥാഗനിചച്ച്
ളചെയ്യുന്നതച്ച് .

പ്രയസ്ഥാസൈകരമസ്ഥാണച്ച് .

നസൈസ്ഥാഫച്ച്റ്റച്ച്ളവയറുകളുളടയുറൂം

വനിതരണറൂം,സൈസ്ഥാമതനിക ഇടപസ്ഥാടുകള്, ഉടമടനി കരസ്ഥാറുകള് എന്നനിവളകലസ്ഥാറൂം ഡനിജനിറ്റല്
സൈനിനഗ്നേചറുകള് ഉപനയസ്ഥാഗനിക്കുന.
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• ഡണിജണിറല് സര്ട്ടണിഫണികറകള(Digital Certificates)

ഇന്റെര്ളനറ്റനിലൂളട ഒരു വശ്യകനിനകസ്ഥാ സസ്ഥാപനതനിനനസ്ഥാ സുരകനിതമസ്ഥായനി വനിവരങ്ങള്
സകമസ്ഥാറസ്ഥാന് ഉപനയസ്ഥാഗനിക്കുന്ന ഒരു ഇലകച്ച്നടസ്ഥാണനികച്ച് പസ്ഥാനസ്പസ്ഥാര്ട്ടസ്ഥാണച്ച് ഡനിജനിറ്റല്
സൈര്ട്ടനിഫനികറ്റച്ച്.സസ്ഥാപന/വശ്യകനി

സൈറൂംബന്ധമസ്ഥായ

ആധനികസ്ഥാരനികത

ഡനിജനിറ്റല്

സൈര്ട്ടനിഫനികറ്റച്ച് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതനിനസ്ഥാലസ്ഥാണച്ച് അതനിളന ഇലകച്ച്നടസ്ഥാണനികച്ച് പസ്ഥാനസ്പസ്ഥാര്ട്ടച്ച്
എന്നച്ച് വനിനശഷനിപ്പെനിക്കുന്നതച്ച്.ഒരു ഡനിജനിറ്റല് സൈര്ട്ടനിഫനികറ്റച്ച് പ്രനയസ്ഥാഗതനില് വരുത്തുന്നതച്ച്
പബനികച്ച് കജീ ഉപനയസ്ഥാഗനിചസ്ഥാണച്ച്.അതനിനസ്ഥാല് ഇതനിളന പബച്ച്ളെനികച്ച് കജീ സൈര്ട്ടനിഫനികറ്റച്ച് എനറൂം
വനിളെനിക്കുനണച്ച്.ഒരു

ഡനിജനിറ്റല്

സൈര്ട്ടനിഫനികറ്റനില്

അതനിളന്റെ

ഉടമസളന്റെ

നപരച്ച് ,

സൈജീരനിയല് നമര്,കസ്ഥാലസ്ഥാവധനി,തനിയതനി,ഉടമസളന്റെ പബച്ച്ളെനികച്ച് കജീയുളട ഒരു നകസ്ഥാപ്പെനി
എന്നനിവളയ കൂടസ്ഥാളത സൈര്ട്ടനിഫനികറ്റച്ച് അനുവദനിക്കുന്ന അനതസ്ഥാറനിറ്റനിയുളട ഡനിജനിറ്റല്
സൈനിനഗ്നേചറനിളന്റെ നകസ്ഥാപ്പെനിയുറൂം ഉള്ളകസ്ഥാള്ളുന.ഇതു വഴനി നരഖ സൈസജീകരനിക്കുന്ന ആള്കച്ച്
അതയച ആളുളട വനിശസസ്ഥാസൈശ്യതയുറൂം ആധനികസ്ഥാരനികതയുറൂം നൂറു ശതമസ്ഥാനറൂം ഉറപ്പു
വരുതസ്ഥാനസ്ഥാകുറൂം.
സമഗത (Integrity)
വനിവരങ്ങളുളട വനിശസസ്ഥാസൈശ്യത,കൃതശ്യത, സനിരത എന്നനിവ പ്രവര്തന ഘട്ടങ്ങളെനില്
ഉറപ്പു വരുതലസ്ഥാണച്ച് സൈമഗ്രേതസ്ഥാ സൈറൂംരകണറൂം അര്ത്ഥമസ്ഥാക്കുന്നതച്ച് . പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനശ്യമുള്ള
വനിവരങ്ങളളെ

നകടുപസ്ഥാടുകളെനില്

നനിനറൂം

അനസ്ഥാവശശ്യ

ഇടളപടലകളെനില്

നനിനറൂം

സൈറൂംരകനികലസ്ഥാണച്ച് സൈമഗ്രേതസ്ഥാ സൈറൂംരകണറൂം ളകസ്ഥാണ്ടുനദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്. സൈസകസ്ഥാരശ്യത
യുമസ്ഥായനി

വളെളരയധനികറൂം

അയക്കുന്ന

ആള്

സൈസജീകര്തസ്ഥാവനിനു

നചെര്ന

അര്ഥമസ്ഥാക്കുന്ന
ലഭനിചതച്ച്

വരുതസ്ഥാനസ്ഥാകുറൂം.സസൈബര്
വരുതസ്ഥാനുള്ള

നനില്ക്കുന്ന

എന്നച്ച്

ഒന്നസ്ഥാണച്ച്

തരതനിലള്ള
സൈമഗ്രേതസ്ഥാ

സുരകകസ്ഥായനി

മസ്ഥാര്ഗങ്ങളെനിളലസ്ഥാന്നസ്ഥാണച്ച്

സൈമഗ്രേത.വനിവരങ്ങള്

വനിവരങ്ങള്

തളന്നയസ്ഥാണച്ച്

സൈറൂംരകണതനിലൂളട

സൈമഗ്രേതസ്ഥാ

സൈറൂംരകണറൂം

പ്രനവശന

ഉറപ്പു
ഉറപ്പു

നനിയന്ത്രണ

സൈറൂംവനിധസ്ഥാനങ്ങള്(Access Control Methods).
പ്രനവശന നണിയനണ സറൂംവണിധക്ലാനങ്ങള(Access Control Methods).

സസൈബര്

നലസ്ഥാകതച്ച്

സൈസ്ഥാധനികണറൂം എന്നതച്ച്

വനിവരങ്ങള്

ആര്ളകസ്ഥാളക

കസ്ഥാണസ്ഥാനുറൂം

ഉപനയസ്ഥാഗനികസ്ഥാനുറൂം

നനിയന്ത്രനികസ്ഥാനുള്ള സുരകസ്ഥാ കമജീകരണമസ്ഥാണച്ച് പ്രനവശന

നനിയന്ത്രണറൂം.പല തരതനിലള്ള പ്രനവശന നനിയന്ത്രണങ്ങള് നടപ്പെനില് വരുതസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണച്ച്.
•

ഉപനയസ്ഥാകസ്ഥാകള്കച്ച് ഒരു അധനികസ്ഥാരവുറൂം നല്കസ്ഥാത രജീതനിയനില് ചെനില പ്രനവശന
നനിയന്ത്രണ രജീതനികള് ഉണച്ച്.

•

സസ്ഥാപനതനിളല വശ്യകനികളുളട പദവനികള്കനുസൈരനിചച്ച് പ്രനവശനറൂം നനിയന്ത്രനികസ്ഥാ
വുന്നതസ്ഥാണച്ച്.

•

എലസ്ഥാ നപര്ക്കുറൂം എലസ്ഥാ വസൈച്ച്തുകളെനിലറൂം ഒനര തരതനിലള്ള നനിയന്ത്രണറൂം നനില നനിര്ത്തുന്ന
രജീതനി.

•

വശ്യകനികളുളട പ്രനവശന നനിയന്ത്രണറൂം അടനികടനി മസ്ഥാറ്റുന്ന രജീതനി.
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ലഭധ്യത (Availability)

ഉതരവസ്ഥാദനിതസളപ്പെട്ടവര്കച്ച് വനിശസസ്ഥാസൈനയസ്ഥാഗശ്യമസ്ഥായ വനിവരങ്ങള് കൃതശ്യമസ്ഥായനി ലഭനിക്കുന
എന്നച്ച്

ഉറപ്പുവരുത്തുകയസ്ഥാണച്ച്

ളകസ്ഥാണച്ച്

ലഭശ്യതസ്ഥാസൈറൂംരകണറൂം

ഉനദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.

കമമ്പ്യൂട്ടര്

(Availability

ശറൂംഖലയനില്

Assurance)

ഉപനയസ്ഥാഗനിക്കുന്ന

ഹസ്ഥാര്ഡച്ച്ളവയറുകളുളട സൈമയബന്ധനിതമസ്ഥായ പരനിപസ്ഥാലനവുറൂം നസൈസ്ഥാഫച്ച്റ്റച്ച്ളവയറുകളുളട
സൈമയസ്ഥാസൈമയങ്ങളെനിലള്ള നവജീകരണവുറൂം (Upgradation) ലഭശ്യതയ്ക്കച്ച് അവശശ്യമസ്ഥാണച്ച്.
ആവശശ്യതനിനച്ച്

ബസ്ഥാന്ഡച്ച്

മന്ദഗതനിയനിലസ്ഥാക്കുന്ന

വനിഡച്ച്തച്ച്

നനിലനനിറുത്തുകയുറൂം,

കുപ്പെനികഴത്തുകള്

(Bottle

Neck)

വനിവരവനിനനിയമറൂം
രൂപളപ്പെട്ടുവരുന്നതച്ച്

തടയുന്നതുറൂം ലഭശ്യത ഉറപ്പെസ്ഥാകസ്ഥാന് സൈഹസ്ഥായനിക്കുറൂം.
സസബര് സുരകയറ്റ്ക്കുള മറ ചണില സറൂംവണിധക്ലാനങ്ങള കൂടണി നമുകറ്റ് പരണിചയടപ്പെടക്ലാറൂം
ആന്റെണിസവറസറ്റ് (Antivirus)

നശജീകരണ സൈസഭസ്ഥാവമുള്ള നസൈസ്ഥാഫച്ച്റ്റച്ച്ളവയര് കളണതനി അവയുളട പ്രവര്തനറൂം
തടയുകയുറൂം അവളയ നനിര്വജീരശ്യമസ്ഥാക്കുകയുറൂം ളചെയ്യുന്ന നസൈസ്ഥാഫച്ച്റ്റച്ച്ളവയറസ്ഥാണച്ച് ആന്റെനി
സവറസൈച്ച്.

ഇവ

ആകമണതനില്
സൈറൂംരകനിക്കുന.

സവറസൈച്ച്

നനിനറൂം

കമമ്പ്യൂട്ടറനിളനയുറൂം

ആധുനനിക

സവറസുകള്ളകതനിളരയുള്ള
നനില്ക്കുന്നനില

പകരറൂം

നസൈസ്ഥാഫച്ച്റ്റച്ച്ളവയര്

അനുബന്ധ

കസ്ഥാലളത
പ്രതനിനരസ്ഥാധ

ബപൗസൈര്

കളണതനി

അവയുളട

ഉപകരണങ്ങളളെയുറൂം

ആന്റെനിസവറസുകള്

ളവറുറൂം

പ്രവര്തനതനില്മസ്ഥാതറൂം

ഒതുങ്ങനി

സഹജസ്ഥാനകഴച്ച്സൈച്ച്

(Browser

Hijackers),

റസ്ഥാന്സൈറൂംളവയര് (Ransomeware), കജീനലസ്ഥാനഗഴച്ച്സൈച്ച് (Key Loggers), നബകച്ച്
നഡസ്ഥാര്സൈച്ച് (Backdoors), നടസ്ഥാജന് നഹസ്ഥാഴച്ച്സൈസൈച്ച് (TrojenHorses), നവറൂംസൈച്ച്(Worms),
നഫസ്ഥാഡച്ച്ടൂള്സൈച്ച് (Fraud Tools), ആഡച്ച്ളവയര് (Adware), സൈച്ച്പസ്ഥാറൂം (Spam),
സൈച്ച്കസ്ഥാറൂം(Scam), ഫനിഷനിങച്ച് (Phishing), നസൈസ്ഥാഷശ്യല് എഞ്ചനിനജീയറനിറൂംഗച്ച് സസ്പളവയര്
(Social

Engineering

Spyware)

നസൈസ്ഥാഫച്ച്റ്റച്ച്ളവയറുകള്ളകതനിളരയുറൂം
സവറസുകളുറൂം

അവയ്ക്കച്ച്

തുടങ്ങനി

വനിനസ്ഥാശകരമസ്ഥായ

എലസ്ഥാതരറൂം

അവ

പ്രവര്തനിക്കുന.

എലസ്ഥാ

സൈസതന്ത്രമസ്ഥായനി

പ്രവര്തനികസ്ഥാന്

തനതസ്ഥായ

ഡസ്ഥാറ്റസ്ഥാനബസൈച്ച് സൂകനിചനിട്ടുണച്ച്.

ആന്റെനി
ഒരു

24 മണനിക്കൂറുറൂം കമമ്പ്യൂട്ടര് ശറൂംഖല നനിരജീകനിക്കുന്ന

ആന്റെനിസവറസൈച്ച് ഏളതങനിലറൂം തരതനിലള്ള ഒരു പുതനിയ സവറസൈച്ച് റനിനപ്പെസ്ഥാര്ട്ടച്ച്
ളചെയളപ്പെട്ടസ്ഥാല് ഇതനിളന്റെ ഇന്ഡകച്ച് നനിര്മനിചച്ച് കസ്ഥാറ്റനലസ്ഥാഗനില് നരഖളപ്പെടുതനി ഈ
ഡസ്ഥാറ്റസ്ഥാനബസൈനിനലകച്ച് സവറസൈനിളന്റെ വനിവരങ്ങള് കൂട്ടനിനചെര്ക്കുന.
പരനിഷച്ച്കരനിച

ആന്റെനിസവറസൈനിനച്ച്

പുതുതസ്ഥായനി

ഇതരതനില്

കടനവരുന്ന

എലസ്ഥാ

സവറസുകള്ളകതനിരസ്ഥായനി പ്രവര്തനികസ്ഥാനുള്ള നശഷനി സകവരുന. BitDefender,
Kaspersky Lab, Norton Security, Avira, Trend Micro, Avast, F-Secure, Panda
Security, Eset, Bullguard, Gdata, McAfe, escan തുടങ്ങനിയവയസ്ഥാണച്ച് ഇന്നച്ച്
പ്രചെസ്ഥാരതനില് മുന്പന്തനിയനില് നനില്ക്കുന്ന ആന്റെനിസവറസുകള്.
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ഫയര്വക്ലാള (Firewall)

ഒരു സപ്രവറ്റച്ച് ളനറ്റച്ച്വര്കനിനലനകസ്ഥാ ളനറ്റച്ച്വര്കനില് നനിനന്നസ്ഥാ അനധനികൃതമസ്ഥായനി
ഇടളപടലകള് ഉണസ്ഥാകുന്നതനിളന പ്രതനിനരസ്ഥാധനിക്കുന്ന സൈറൂംവനിധസ്ഥാനമസ്ഥാണച്ച് ഫയര്വസ്ഥാള്.
നമുകച്ച് ഹസ്ഥാര്ഡച്ച്ളവയര് രൂപതനിനലസ്ഥാ നസൈസ്ഥാഫച്ച്റ്റച്ച്ളവയര് രൂപതനിനലസ്ഥാ ഇവയുളട
സൈറൂംയുകമസ്ഥാനയസ്ഥാ

കമമ്പ്യൂട്ടറനില്

ഫയര്വസ്ഥാള്

ഇന്സ്റ്റസ്ഥാള്

ളചെയസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണച്ച് .

ഇന്റെര്ളനറ്റനിലൂളട സപ്രവറ്റച്ച് ളനറ്റച്ച്വര്കനിനലകച്ച് അനധനികൃതമസ്ഥായനി നുഴഞ്ഞുകയറനി
അതു ദുരുപനയസ്ഥാഗറൂം ളചെയ്യുന്നതനിളന തടയുക എന്നതസ്ഥാണച്ച് ഒരു ഫയര്വസ്ഥാളെനിളന്റെ
പ്രസ്ഥാഥമനികധര്മറൂം.

സൈസകസ്ഥാരശ്യ

ളനറ്റച്ച്വര്കനിനലക്കു

വരുന്നതുറൂം

അതനില്നനിനറൂം

പുറനതക്കു നപസ്ഥാകുന്നതുമസ്ഥായ എലസ്ഥാ സൈനന്ദശങ്ങളുറൂം ഫയര്വസ്ഥാളെനിലൂളട കടനമസ്ഥാതനമ
വനിനനിമയറൂം ളചെയളപ്പെടൂ. അതനിനസ്ഥാല് തളന്ന ഈ സൈനന്ദശങ്ങളളെലസ്ഥാറൂം ഫയര്വസ്ഥാളെനിളന്റെ
സൈമ്പൂര്ണ നനിരജീകണതനിലറൂം നനിയന്ത്രണതനിലമസ്ഥായനിരനിക്കുറൂം. കൃതശ്യമസ്ഥായ സുരകസ്ഥാ
കമജീകരണങ്ങള് പസ്ഥാലനികസ്ഥാത സൈനന്ദശങ്ങളളെ തടയസ്ഥാനുറൂം ളനറ്റച്ച്വര്കനില് നനിനറൂം
അവളയ

നജീകറൂം

ളചെയസ്ഥാനുമുള്ള

ളനറ്റച്ച്വര്ക്കുകള്കനിടയനില്
സസ്ഥാപനികസ്ഥാന്

ഒരു

കഴനിവച്ച്

സുരകനിത

ഫയര്വസ്ഥാളുകള്ക്കു

കഴനിയുറൂം.

ഫയര്വസ്ഥാളുകള്ക്കുണച്ച്.
ബന്ധറൂം

പസ്ഥാകറ്റച്ച്

(Secure

രണ്ടു

connection)

ഫയര്വസ്ഥാള്സൈച്ച്

(Packet

Firewalls), നസ്റ്ററ്റച്ച്ഫുള് ഫയര്വസ്ഥാള്സൈച്ച് (Statefull Firewalls), ആപനിനകഷന് ലയര്
ഫയര്വസ്ഥാള്സൈച്ച് (Application Layer Firewalls), നപ്രസ്ഥാകനി ഫയര്വസ്ഥാള്സൈച്ച് (Proxy
Firewalls)

എന്നനിവയസ്ഥാണച്ച്

വനിവനിധതരറൂം

ഫയര്വസ്ഥാളുകള്,

ഫയര്വസ്ഥാളുകള്

നപഴച്ച്സൈണല് കമമ്പ്യൂട്ടറനില് ഉപനയസ്ഥാഗനിക്കുന്ന ളചെറനിയ രൂപതനിലറൂം ളനറ്റച്ച്വര്ക്കുകളെനില്
ഉപനയസ്ഥാഗനിക്കുന്ന

വലനിയ

രൂപതനിലറൂം

ഉപനയസ്ഥാഗനിക്കുന്ന

ഫയര്വസ്ഥാളുകള്

ലഭശ്യമസ്ഥാണച്ച്.

നടപ്പെനിലസ്ഥാകസ്ഥാനുറൂം

ളനറ്റച്ച്വര്ക്കുകളെനില്
നനിലനനിര്തനിളകസ്ഥാണച്ച്

നപസ്ഥാകസ്ഥാനുറൂം വളെളര ചെനിലനവറനിയ കസ്ഥാരശ്യമസ്ഥാണച്ച്.
ടസമണിനക്ലാര്
സസൈബര് സുരകസ്ഥാ മസ്ഥാര്ഗങ്ങളളെക്കുറനിചച്ച് ഒരു ളസൈമനിനസ്ഥാര് സൈറൂംഘടനിപ്പെനിക്കുക.

വണിവര സക്ലാനങ്കേതണികവണിദധ്യക്ലാ നണിയമറൂം (Information Technology Act)

ഡനിജനിറ്റല് വനിവരങ്ങളുളട സകകസ്ഥാരശ്യറൂം ളചെയലറൂം വനിനനിമയവുമസ്ഥായനി ബന്ധളപ്പെട്ട
പ്രകനിയകളളെ നനിയന്ത്രനിക്കുന്നതനിനസ്ഥായനി വനിവനിധ രസ്ഥാജശ്യങ്ങള് നടപ്പെനിലസ്ഥാകനിയനിരനിക്കുന്ന
നനിയമളതനയസ്ഥാ,

നനിയമങ്ങളുളട

നനിയമറൂം(Information
ശനികസ്ഥാനനിയമതനിനച്ച്
വകുപ്പുകള്

Technology
പകരറൂം

പ്രകസ്ഥാരമസ്ഥാണച്ച്

സൈഞ്ചയളതനയസ്ഥാ
Act)

എന

ഇന്ഫര്നമഷന്
സസൈബര്

നനിയമനടപടനികള് സൈസജീകരനിക്കുന്നതച്ച്.
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വനിവരസൈസ്ഥാനങതനികവനിദശ്യസ്ഥാ
പറയുന.

ളടകച്ച്നനസ്ഥാളെജനി

കുറ്റകൃതശ്യങ്ങളളെ

ഇന്തശ്യന്

നനിയമതനിളല
സൈറൂംബന്ധനിച്ചുള്ള

1997

ജനുവരനി

30

നച്ച്

ഐകശ്യരസ്ഥാഷസൈഭയുളട

ജനറല്

അസൈറൂംബനി

ഇലകച്ച്നടസ്ഥാണനികച്ച് വസ്ഥാണനിജശ്യതനിനസ്ഥായുള്ള പ്രനതശ്യക നനിയമറൂം അറൂംഗജീകരനിച്ചു . അന്തസ്ഥാരസ്ഥാഷ
നജീതനി നശ്യസ്ഥായ വശ്യവസയ്ക്കുറൂം വശ്യവഹസ്ഥാരങ്ങള്ക്കുറൂം ഏകരൂപറൂം നല്കസ്ഥാനസ്ഥാകുളമന്ന
നനിഗമനതനില് യുസണറ്റഡച്ച് നസ്ഥാഷന്സൈച്ച് കമജീഷന് ഓണ് ഇന്റെര്നസ്ഥാഷണല്നടഡച്ച്
ലസ്ഥാ ( UNCITRAL) എന്നറനിയളപ്പെടുന്ന നനിയമതനിളന്റെ മസ്ഥാതൃകയനില് അറൂംഗ രസ്ഥാജശ്യങ്ങള്
നനിയമങ്ങളെസ്ഥാവനിഷച്ച്കരനികണളമന കപൗണ്സൈനില് ശുപസ്ഥാര്ശ ളചെയച്ച്തു.
വണിവരസക്ലാനങ്കേതണികവണിദധ്യക്ലാനണിയമറൂം- 2000
യു എന് നനിയമങ്ങളുളട ചുവടുപനിടനിചച്ച് സസൈബര് നമഖലയനില് ഇന്തശ്യയനിലണസ്ഥായ
പ്രധസ്ഥാന

നനിയമമസ്ഥാണച്ച്

വണിവരസക്ലാനങ്കേതണികവണിദധ്യക്ലാനണിയമറൂം-

2000

(Information

Technology Act - 2000). ഈ നനിയമറൂം ഇന്തശ്യയനില് ഒകച്ച്നടസ്ഥാബര് 17 ,2000 ല്
നനിലവനില് വന. സസൈബര് കുറ്റകൃതശ്യങ്ങളെനില് ഏര്ളപ്പെടുന്നവര്കച്ച് കര്ശനമസ്ഥായ
ശനികയസ്ഥാണച്ച് ഈ നനിയമതനില് വശ്യവസ ളചെയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
ഭരണ പ്രകനിയയനില് ഇലകച്ച്നടസ്ഥാണനികച്ച് സൈറൂംവനിധസ്ഥാനങ്ങള് ഉപനയസ്ഥാഗനിക്കുനമസ്ഥാള്
ശ്രദ്ധനിനകണ കസ്ഥാരശ്യങ്ങള്, ഡനിജനിറ്റല് നരഖകളുളട ആധനികസ്ഥാരനികത ഉറപ്പെസ്ഥാകസ്ഥാനുള്ള
ഇ-ഒപ്പുകള് ,തന്ത്ര പ്രധസ്ഥാന വനിവരവമ്പ്യൂഹങ്ങളളെ സൈറൂംരകനിത സൈനിസ്റ്റങ്ങളെസ്ഥാകല് തുടങ്ങനി
സസൈബര്കുറ്റകൃതശ്യങ്ങള്ക്കുള്ള ശനികസ്ഥാ നടപടനികള് വളര ഈ നനിയമതനില്
പരസ്ഥാമര്ശനിക്കുനണച്ച്. 2009 ഒകച്ച്നടസ്ഥാബര് 27 നച്ച് ഇതച്ച് നഭദഗതനി ളചെയ്യുകയുണസ്ഥായനി.ളഎ
ടനി ആകച്ച്ടനില് 13 അധശ്യസ്ഥായങ്ങളുറൂം 90 ഭസ്ഥാഗങ്ങളുമസ്ഥാണുള്ളതച്ച്.
ഐ.ടനി ആകച്ച്ടനില് 11-ാസ്ഥാമളത അധശ്യസ്ഥായതനിലസ്ഥാണച്ച് സസൈബര് നനിയമ
ലറൂംഘനങ്ങളളെക്കുറനിച്ചു പരസ്ഥാമര്ശനിക്കുന്നതച്ച്. അതനില്തളന്ന 65, 66, 67, 70, 73, 74
എന്നജീ

ളസൈകനുകളെനിലസ്ഥാണച്ച്

പ്രധസ്ഥാനമസ്ഥായുറൂം

സസൈബര്

കുറ്റകൃതശ്യങ്ങള്

പരസ്ഥാമര്ശനികളപ്പെട്ടനിട്ടുള്ളതച്ച്.
ളഎടനി നനിയമതനിളല പ്രധസ്ഥാനളപ്പെട്ട ചെനില ളസൈകനുകള് തസ്ഥാളഴ ളകസ്ഥാടുതനിരനിക്കുന.
സസെക്ഷന് നമ്പര

പ്രതതിപപാദതിക്കുന്ന കപാരര്യങ്ങള

സസെക്ഷന് 65

സസെസോഴഴ്സ് സകസോഡഴ്സ് നശശിപശിക്കുക, കൃതശിമമം കസോണശിക്കുക

സസെക്ഷന് 66

കമമ്പ്യൂട്ടര് ഉപസയസോഗശിച്ചുള്ള നശിയമലമംഘനങ്ങള

സസെക്ഷന് 66 B

സമസോഷശിക്കസപട്ട കമമ്പ്യൂട്ടസറസോ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങസളസോ
നശിയമവശിരുദ്ധമസോയശി കകപറശിയസോല് ഉള്ള ശശിക്ഷ

സസെക്ഷന് 66 C

ഐഡനശിറശി സമസോഷണതശിനുള്ള ശശിക്ഷ

സസെക്ഷന് 66 D

ആളമസോറസോട്ടമം നടതശി വഞശിചസോലുള്ള ശശിക്ഷ

സസെക്ഷന് 66 E

ഒരു വവ്യകശിയുസട സെസ്വകസോരവ്യ ശരരീരഭസോഗങ്ങള അവരുസട
അനുവസോദമശിലസോസതെ ചശിതരീകരശിക്കുകസയസോ,
പ്രസെശിദ്ധരീകരശിക്കുകസയസോ, സെമംസപ്രഷണമം സചയസോസലസോ ഉള്ള
ശശിക്ഷ.
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സസെക്ഷന് 66 F

കസെബര് തെരീവ്രവസോദതശിനുള്ള ശശിക്ഷ
ഇലസകസോണശികഴ്സ് രൂപതശില് അശരീലതെ
പ്രസെശിദ്ധരീകരശിക്കസയസോ, അയക്കുകസയസോ സചയസോലുള്ള ശശിക്ഷ

സസെക്ഷന് 67

സസെക്ഷന് 67 A
(Sexuality Explicit Act)

അശരീല വരീഡശിസയസോകള പ്രസെശിദ്ധരീകരശിക്കുകസയസോ
സെമംസപ്രഷണമം സചയസോസലസോ ഉള്ള ശശിക്ഷ

സസെക്ഷന് 67 B
(ബസോല അശരീലതെ)

കുട്ടശികസള ഉപസയസോഗശിച്ചുള്ള ഇലസകസോണശികഴ്സ്
രൂപതശിലുള്ള അശരീല വശിവരങ്ങള കസോണുക,
തെശിരയുക, കകവശമം സവയ്ക്കുക, സെമംസപ്രഷണമം
സചയ്യുക, പ്രചരശിപശിക്കുക, ചശിതരീകരശിക്കുക എനശി
സചയസോലുള്ള ശശിക്ഷ

സസെക്ഷന് 70

സെര്ക്കസോര് ഉതരവശിലൂസട സെമംരക്ഷശിക്കസപട്ടശിട്ടുള്ള
കമമ്പ്യൂട്ടറശിസലസയസോ, കമമ്പ്യൂട്ടര് ശമംഖലയശിസലസയസോ
വശിവരങ്ങള അനുവസോദമശിലസോസതെ സചസോര്തശിയസോലുള്ള
ശശിക്ഷ

സസെക്ഷന് 73

സതെറസോയ ഡശിജശിറല് സെശിസഗ്നേചസറസോ സെര്ട്ടശിഫശിക്കസറസോ
ഉപസയസോഗശിചസോലുള്ള ശശിക്ഷ

സസെക്ഷന് 74

കൃതശിമമം നടത്തുക അസലങശില് വഞശിക്കുക എന
ഉസദ്ദേശസതസോസട ഡശിജശിറല് സെശിസഗ്നേചസറസോ
സെര്ട്ടശിഫശിക്കസറസോ ദുരുപസയസോഗമം സചയസോലുള്ള ശശിക്ഷ

സസെക്ഷന് 84 B

ഇന്ഫര്സമഷന് സടസകസോളജശി നശിയമപ്രകസോരമുള്ള
കുറകൃതെവ്യങ്ങള സചയസോന് സപ്രരശിപശിക്കുനതെശിനുള്ള
ശശിക്ഷ

സസെക്ഷന് 84 C

ഇന്ഫര്സമഷന് സടസകസോളജശി നശിയമപ്രകസോരമുള്ള
കുറകൃതെവ്യങ്ങള സചയസോന് ശ്രമശിക്കുനതെശിനുള്ള ശശിക്ഷ

ഐ.ടനി ആകച്ച്ടച്ച് പ്രകസ്ഥാരമുള്ള ചെനില

കുറ്റകൃതശ്യങ്ങള്ക്കുള്ള ശനികകള് തസ്ഥാളഴ

ളകസ്ഥാടുതനിരനിക്കുന്നതച്ച് ശ്രദ്ധനിക്കുക.
കുറ്ററൂം

ശനിക

1

സസൈബര് മസ്ഥാധശ്യമങ്ങള് ഉപനയസ്ഥാഗനിചച്ച് രസ്ഥാജശ്യതനി ഇന്തശ്യന് ശനികസ്ഥാ നനിയമതനിളല
ളനതനിളര
നപസ്ഥാരസ്ഥാടുക,നദശ
വനിരുദ്ധ
പ്രചെരണറൂം വനിവനിധ ശനികകള്ക്കു പുറളമ,ഐ ടനി
നടത്തുക,രസ്ഥാജശ്യസുരകസ്ഥാ വനിവരങ്ങള് നചെസ്ഥാര്ത്തുക.
നനിയമപ്രകസ്ഥാരറൂം
ജജീവപരശ്യന്തറൂം
തടവുശനിക

2

ഒരു
വശ്യകനിളയനയസ്ഥാ,സസ്ഥാപനളതനയസ്ഥാ
കസ്ഥാന്സസൈബര് വനിവരങ്ങള്, ഉപകരണ
ദുരുപനയസ്ഥാഗറൂം ളചെയല്.

3

ഒരസ്ഥാളുളട വനിവരങ്ങള്,നരഖകള് നശനിപ്പെനിക്കുക എന്ന ഒരു നകസ്ഥാടനി രൂപ
ഉനദ്ദേശനതസ്ഥാളട അയസ്ഥാളുളട കമമ്പ്യൂട്ടര്,സസ്ഥാര്ട്ടച്ച് നഫസ്ഥാണ്, ചുമതസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണച്ച്.
ടസ്ഥാബച്ച് എന്നനിവ നശനിപ്പെനിചസ്ഥാല്.

4

അധനികസ്ഥാരനികളളെ
അറനിയനികസ്ഥാളത
ഒപൗനദശ്യസ്ഥാതനിക മൂന വര്ഷളത
വനിവരങ്ങള് സസൈബര് മസ്ഥാര്ഗതനിലൂളട നചെസ്ഥാര്ത്തു ലകറൂം രൂപ പനിഴയുറൂം
ന്നതച്ച്.

5

നമസ്ഥാഷനിളചടുത ളമസ്ഥാസബല്
എന്നനിവ ഉപനയസ്ഥാഗനിക്കുന്നതച്ച്.

നഫസ്ഥാണ്,

15

വഞ്ചനി മൂന വര്ഷളത തടവുറൂം, അഞ
ങ്ങള് ലകറൂം രൂപ പനിഴയുറൂം
വളര

പനിഴ

തടവുറൂം,

രണ്ടു

കമമ്പ്യൂട്ടര് മൂന വര്ഷളത തടവുറൂം, അഞ
ലകറൂം രൂപ പനിഴയുറൂം

6

ഇ-ളമയനില്,
നസൈസ്ഥാഷശ്യല്
മജീഡനിയ,നഡസ്ഥാകക്യുളമന്റെച്ച് മൂന വര്ഷളത തടവുറൂം, ഒരു ലകറൂം
എന്നനിവയനിളല
പസ്ഥാസൈച്ച്നവഡകള്
നചെസ്ഥാര്തനി രൂപ പനിഴയുറൂം
ദുരുപനയസ്ഥാഗറൂം ളചെയ്യുക.

7

മറ്റുള്ളവരുളട സൈസകസ്ഥാരശ്യ ഭസ്ഥാഗങ്ങള് പകര്തനി ,അതച്ച് മൂന വര്ഷളത
പ്രചെരനിപ്പെനിക്കുക.
ലകറൂം രൂപ പനിഴയുറൂം

8

പരനിധനിവനിട്ട അശജീലറൂം വസ്ഥാക്കുകളെസ്ഥാനയസ്ഥാ, ചെനിതങ്ങളെസ്ഥാ നയസ്ഥാ അഞ വര്ഷളത തടവുറൂം, പത്തു
പ്രചെരനിപ്പെനിക്കുക.
ലകറൂം
രൂപ
പനിഴയുറൂം.ഇര
കുട്ടനിയസ്ഥാളണങനില് തടവച്ച് ഏഴ വര്ഷറൂം
വളര വര്ധനിക്കുറൂം.

9

സൈമൂഹ മസ്ഥാധശ്യമങ്ങളെനില് വശ്യസ്ഥാജ ളപ്രസ്ഥാസഫല് ഉണസ്ഥാകനി മൂന വര്ഷളത തടവുറൂം, ഒരു ലകറൂം
ആള്മസ്ഥാറസ്ഥാട്ടറൂം നടതനിയസ്ഥാല്.
രൂപ പനിഴയുറൂം

16

തടവുറൂം,

രണ്ടു

വണിവര സക്ലാനങ്കേതണിക വണിദധ്യ കക്ലാസറ്റ് മുറണിയണില്
പ്രധക്ലാന ആശയങ്ങള
•

ഡനിജനിറ്റല് വനിഭവങ്ങളുളട നശഖരണറൂം

•

ഡനിജനിറ്റല് നപര്ട്ടച്ച്നഫസ്ഥാളെനിനയസ്ഥാ

•

വനികജീപജീഡനിയ

•

സൈച്ച്കൂള് വനികനി

•

വനിഭവങ്ങളളെ ആധനികസ്ഥാരനികതയുളട അടനിസസ്ഥാനതനില് ളമചളപ്പെടുതല്

•

വനിഭവങ്ങളുളട വനിനനിമയവുറൂം വനിതരണവുറൂം

വനിവര വനിനനിമയ സൈസ്ഥാനങതനിക വനിദശ്യ ജജീവനിതതനിളന്റെ സൈകല നമഖലകളളെയുറൂം
സൈസസ്ഥാധജീനനിച്ചു ളകസ്ഥാണനിരനിക്കുന്ന ഒരു കസ്ഥാലഘട്ടതനിലസ്ഥാണച്ച് നസ്ഥാറൂം ഇന്നച്ച് ജജീവനിക്കുന്നതച്ച് .
കുട്ടനികളുളട സൈമഗ്രേ വനികസൈനറൂം ലകശ്യമനിടുന്ന വനിദശ്യസ്ഥാഭശ്യസ്ഥാസൈ പദ്ധതനിയനിലറൂം അതനിളന്റെ
സൈസസ്ഥാധജീനറൂം പ്രകടമസ്ഥാകുന്നതച്ച് സൈസ്ഥാഭസ്ഥാവനികമസ്ഥാണച്ച്.വനിദശ്യസ്ഥാഭശ്യസ്ഥാസൈതനിളന്റെ സൈമഗ്രേ ദര്ശനറൂം
രൂപളപ്പെടുന്നതു മുതല് കസ്ഥാസൈച്ച് തലതനിലള്ള പസ്ഥാഠസ്ഥാസൂതണവുറൂം വനിഭവ നനിര്മസ്ഥാണവുറൂം
കസ്ഥാസൈച്ച്

വനിനനിമയവുറൂം,

മൂലശ്യനനിര്ണയവുറൂം,തുടര്പ്രവര്തനവുറൂം

വളരയുള്ള

എലസ്ഥാ

രറൂംഗങ്ങളെനിലറൂം ഇതനിളന്റെ പ്രനയസ്ഥാഗറൂം സൈസ്ഥാധശ്യമസ്ഥായനി കഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.
കസ്ഥാസൈച്ച്ററൂം സൈസ്ഥാഹചെരശ്യങ്ങള് നമല്പറഞ്ഞ രജീതനിയനില് മസ്ഥാറുനമസ്ഥാള് കസ്ഥാസൈച്ച്റമനില്
നല്നകണ

പസ്ഥാഠസ്ഥാനുഭവങ്ങളെനില് ഡനിജജീറ്റല് പഠനവനിഭവങ്ങളുളട ഉപനയസ്ഥാഗറൂം ഒഴനിച്ചു

കൂടസ്ഥാനസ്ഥാവസ്ഥാതതസ്ഥാണച്ച്.പ്രസ്ഥാനയസ്ഥാഗനികമസ്ഥായനി
അമൂര്തമസ്ഥായ

ആശയങ്ങള്,സൂകച്ച്മ

നനരനിട്ടച്ച്
ജജീവനികളുളട

കസ്ഥാണുവസ്ഥാനസ്ഥാകസ്ഥാത
ചെലനങ്ങള്,സൈങജീര്ണമസ്ഥായ

ജജീവല് പ്രശ്നങ്ങള് തുടങ്ങനിയവ കസ്ഥാസൈച്ച് മുറനിയനില് അവതരനിപ്പെനിക്കുവസ്ഥാന് ളഎ സൈനി ടനി യുളട
സൈസ്ഥാധശ്യതകളളെ പ്രനയസ്ഥാജനളപ്പെടുതസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണച്ച്.
ഇന്റെര്ടനററ്റ്-ഡണിജണിറല് റണിനസക്ലാഴറ്റ്സറ്റ്
ഡനിജനിറ്റല് റനിനസൈസ്ഥാഴച്ച്സുകള് നശഖരനിക്കുന്നതനില് ഇന്റെര്ളനറ്റനിളന്റെ സൈസ്ഥാധശ്യതകള്
വളെളര

വലതസ്ഥാണച്ച്.ഇന്റെര്ളനറ്റനില്

നനിനറൂം

പസ്ഥാഠവുമസ്ഥായനി

ബന്ധളപ്പെട്ടച്ച്

ഉപനയസ്ഥാഗനികസ്ഥാവുന്ന ളടകച്ച്റ്റുകള്, ചെനിതങ്ങള്, ചെലചനിതങ്ങള്, അനനിനമഷനുകള്
എന്നനിവ

ഡപൗണ്നലസ്ഥാഡച്ച്

ളചെയച്ച്തുപനയസ്ഥാഗനിക്കുവസ്ഥാനുറൂം

ചെനിലളതലസ്ഥാറൂം

മസ്ഥാറ്ററൂം

വരുത്തുവസ്ഥാനുറൂം സൈസ്ഥാധനിക്കുറൂം.ഇന്റെര്ളനറ്റനിളല എലസ്ഥാ വനിഭവങ്ങളുറൂം ഉപനയസ്ഥാഗനിക്കുവസ്ഥാന്
അനുവദനജീയമസ്ഥാനണസ്ഥാ എനറൂം, അനുവദനജീയമസ്ഥായവ എങ്ങളന തനിരനിചറനിയുളമനറൂം
അധശ്യസ്ഥാപകര് അറനിഞ്ഞനിരനികണറൂം.
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വനികജീപജീഡനിയ നപസ്ഥാലള്ള ഓണ്സലന് വനിജസ്ഥാനനകസ്ഥാശങ്ങള് ഡനിജനിറ്റല് വനിഭവ
നശഖരണതനിനച്ച് ഉപനയസ്ഥാഗനികസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണച്ച്. വനികനിപജീഡനിയയനില് നനിനറൂം മറ്റു ളവബച്ച്
നപജുകളെനില് നനിനറൂം എങ്ങളനയസ്ഥാണച്ച് വനിഭവങ്ങള് നശഖരനിക്കുന്നതച്ച് എന നനസ്ഥാകസ്ഥാറൂം.

വണികജീപജീഡണിയയുടട മക്ലാതൃകയണില് സറൂംസക്ലാനടത ഒന മുതല് പനണ്ടുവടരയുള
പതണിനയ്യക്ലായണിരനതക്ലാളറൂം സറ്റ്കൂളുകളുടട വണിവരങ്ങള നരഖടപ്പെടുതണിയണിട്ടുള 'നപക്ലാര്ട്ടലക്ലാണറ്റ്
സറ്റ്കൂളവണികണി' .ഓനരക്ലാ വണിദധ്യക്ലാലയടതയുറൂം സറൂംബനണിച അടണിസക്ലാന വണിവരങ്ങളടകക്ലാപ്പെറൂം
പ്രമുഖരക്ലായ പൂര്വ വണിദധ്യക്ലാര്തണികള, സറ്റ്കൂള ഭൂപടറൂം, സറ്റ്കൂള ടവബറ്റ്സസററ്റ്, വണിവണിധ
കബ്ബുകളുടട

പ്രവര്തനറൂം,

കുട്ടണികളുടടയുറൂം

അധധ്യക്ലാപകരുനടയുറൂം

രചനകള

തുടങ്ങണിയവടയലക്ലാറൂം ഉളടപ്പെടുത്തുന്ന തക്ലാണറ്റ് 'സറ്റ്കൂളവണികണി'.

•

ടടകറ്റ്ററ്റ് നകക്ലാപ്പെണി ടചയ്യുന്നതണിനറ്റ് : ളവബച്ച് നപജനില് നനിനറൂം ആവശശ്യമസ്ഥായ
ഭസ്ഥാഗങ്ങള് മസ്ഥാതറൂം ളസൈലകച്ച്ടച്ച് ളചെയ്യുക ⟹ Right

Click

⟹ Copy, നവഡച്ച്

നപ്രസ്ഥാസൈസൈര് തുറന്നച്ച് Right click ⟹ Paste)
•

ചണിത്രങ്ങള ലഭണികക്ലാന : ഗൂഗനിളെനില് ചെനിതറൂം തനിരയുക, ബന്ധളപ്പെട്ടു ലഭനിക്കുന്ന
ചെനിതങ്ങളെനില് ഏറ്റവുറൂം

അനുനയസ്ഥാജശ്യമസ്ഥായതനില്

കനിക്കു

ളചെയച്ച്തച്ച് തുറക്കുക,

തുടര്ന്നച്ച് Right Click ⟹ Save Image as കനിക്കു ളചെയച്ച്തച്ച് ആവശശ്യമുള്ളനിടതച്ച്
നസൈവച്ച് ളചെയ്യുക.
നശഖരനിച

ചെനിതങ്ങള്

അനതപടനി

കസ്ഥാസൈച്ച്

റമനില്

ഉപനയസ്ഥാഗനികസ്ഥാന്

സൈസ്ഥാധനികണളമന്നനില. ചെനിലനപ്പെസ്ഥാള് ഈ ചെനിതങ്ങളെനില് ചെനില മസ്ഥാറ്റങ്ങള്
വരുനതണതസ്ഥായനി
വരുത്തുവസ്ഥാന്

വരുറൂം.
ജനിമച്ച്,

ചെനിതങ്ങളെനില്
ഷട്ടര്

ആവശശ്യമസ്ഥായ

തുടങ്ങനിയ

മസ്ഥാറ്റങ്ങള്

നസൈസ്ഥാഫച്ച്റ്റച്ച്ളവയറുകള്

ഉപനയസ്ഥാഗനികസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണച്ച്.
കൂടുതല് അറണിവണിനക്ലായണി എസറ്റ് സണി ഇ ആര് ടണി യുടട 8, 9

കക്ലാസുകളണിടല ടഎ സണി ടണി

പക്ലാഠപുസ്തകങ്ങള വക്ലായണിക്കുക.

•

ടവബറ്റ് നപജറ്റ് നസവറ്റ് ടചയ്യക്ലാന : ളവബച്ച് നപജനില് Right Click ⟹ Save page
as ളകസ്ഥാടുതച്ച് നസൈവച്ച് ളചെയ്യുക.

•

വജീഡണിനയക്ലാ ഡപൗണ്നലക്ലാഡണിങറ്റ് : ഇന്റെര്ളനറ്റനില് നനിനറൂം പസ്ഥാഠഭസ്ഥാഗവുമസ്ഥായനി
ബന്ധളപ്പെട്ടച്ച് ഉപനയസ്ഥാഗനികസ്ഥാവുന്ന ധസ്ഥാരസ്ഥാളെറൂം വജീഡനിനയസ്ഥാകള് ലഭശ്യമസ്ഥാണച്ച് .യൂ ടൂബച്ച്,
വനിമനിനയസ്ഥാ,

വനികനിനകസ്ഥാമണ്സൈച്ച്

എന്നനിവനിടങ്ങളെനില്

വജീഡനിനയസ്ഥാകള് ലഭശ്യമസ്ഥാണച്ച്.
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പതനിനസ്ഥായനിരകണകനിനു

യു ടൂബനിളന്റെ ളസൈര്ചച്ച് നബസ്ഥാകനില് ആവശശ്യമസ്ഥായ വജീഡനിനയസ്ഥാ ളസൈര്ചച്ച് ളചെയച്ച്തച്ച്
കളണത്തുക.ഏറ്റവുറൂം അനുനയസ്ഥാജശ്യമസ്ഥായ വജീഡനിനയസ്ഥാ നപ ളചെയ്യുനമസ്ഥാള്
അതനിളന്റെ URL നകസ്ഥാപ്പെനി ളചെയ്യുക. തുടര്ന്നച്ച് Application ⟹ Internet ⟹
YouTube DL GUI

എന്ന കമതനില് നസൈസ്ഥാഫച്ച്റ്റച്ച്ളവയര് തുറന്നച്ച് URL

ആവശശ്യളപ്പെടുന്ന നബസ്ഥാകനില് URL നപസൈച്ച്റ്റച്ച് ളചെയച്ച്തച്ച് Download ബട്ടണ്
അമര്ത്തുക.

ഈ

രജീതനിയനില്

വജീഡനിനയസ്ഥാ

നമുകച്ച്

Download

ളചെയസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണച്ച്.
ഇന്റെര്ളനറ്റനില് നനിനറൂം ലഭനിക്കുന്ന എലസ്ഥാ വജീഡനിനയസ്ഥാകളുറൂം നമുകച്ച് അനത
രജീതനിയനില് കസ്ഥാസൈച്ച് മുറനിയനില് ഉപനയസ്ഥാഗനിക്കുവസ്ഥാന് സൈസ്ഥാധനികനില .ചെനിലനപ്പെസ്ഥാള്
മസ്ഥാറ്റങ്ങള് വരുനതണതസ്ഥായനി വരുറൂം. ഇതരറൂം എഡനിറ്റനിങ്ങനിനസ്ഥായനി നനിരവധനി
നസൈസ്ഥാഫച്ച്റ്റച്ച്ളവയറുകള് ലഭശ്യമസ്ഥാണച്ച്. ഓപ്പെണ്നഷസ്ഥാട്ടച്ച് വജീഡനിനയസ്ഥാ എഡനിറ്റര്, ളക
ഡനി എന് സലവച്ച് എന്നനിവ ഇതനിനദസ്ഥാഹരണങ്ങളെസ്ഥാണച്ച്.
കൂടുതല് അറണിവണിനക്ലായണി എസറ്റ് സണി ഇ ആര് ടണി യുടട 9 കക്ലാസുകളണിടല ടഎ സണി ടണി പക്ലാഠപുസ്തകറൂം
വക്ലായണിക്കുക.

•

ശബ്ദ

ടറനകക്ലാര്ഡണിങറ്റ്

വജീഡനിനയസ്ഥാകള്കച്ച്

:

ഇന്റെര്ളനറ്റനില്

നനിനറൂം

Download

ളചെയ

വനിവരണങ്ങനളെസ്ഥാ സൈറൂംഭസ്ഥാഷണങ്ങനളെസ്ഥാ നചെര്ക്കുന്നതനിനുറൂം,

ഡബച്ച് ളചെയ്യുന്നതനിനുറൂം ,ശബ്ദ മനിശ്രണറൂം നടത്തുന്നതനിനുറൂം ഒഡസ്ഥാസൈനിറ്റനി നപസ്ഥാലള്ള
നസൈസ്ഥാഫച്ച്റ്റച്ച്ളവയറുകള് ഉപനയസ്ഥാഗനികസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണച്ച്.
കൂടുതല് അറണിവണിനക്ലായണി എസറ്റ് സണി ഇ ആര് ടണി യുടട 8 കക്ലാസുകളണിടല ടഎ സണി ടണി പക്ലാഠപുസ്തകറൂം
വക്ലായണിക്കുക.

ഇന്റെര്ളനറ്റനില്

നനിനറൂം

ലഭനിക്കുന്ന

എലസ്ഥാ

വനിഭവങ്ങളുറൂം

നമുകച്ച്

യനഥഷറൂം

ഉപനയസ്ഥാഗനിക്കുന്നതനിനുള്ള സൈസസ്ഥാതന്ത്രശ്യറൂം ഇല.ചെനില വനിവരങ്ങള് Copy Right ളന്റെ
പരനിധനിയനില് വരുന്നവയസ്ഥായനിരനിക്കുറൂം.അതനിനസ്ഥാല് ഡപൗണ്നലസ്ഥാഡച്ച് ളചെയളപ്പെടുന്ന
വനിഭവങ്ങള് കനിനയറ്റജീവച്ച് നകസ്ഥാമണ്സൈച്ച് അനുമതനിപതറൂം ഉള്ളതസ്ഥാളണങനില് മസ്ഥാതനമ
അതനിളന ഇഷസ്ഥാനുസൈരണറൂം

മസ്ഥാറ്ററൂം വരുതനി

മറ്റുള്ളവര്ക്കു പകര്ളപ്പെടുത്തു

നലച്ച്കസ്ഥാന് അനുമതനിയുള്ളു.
അസസനടമന്റെറ്റ്
മലയസ്ഥാളെ പസ്ഥാഠപുസ്തകതനിളല ഏളതങനിലറൂം ഒരു കവനിത സൈസന്തമസ്ഥായനി ആലപനിചച്ച്
ളറനകസ്ഥാര്ഡച്ച് ളചെയച്ച്തച്ച് ഡനിജനിറ്റല് ളപര്ട്ടച്ച്നഫസ്ഥാളെനിനയസ്ഥായനില് സൂകനിക്കുക.

19

നബക്ലാഗറ്റ് നണിര്മക്ലാണറൂം
പ്രധക്ലാന ആശയങ്ങള
•

നബസ്ഥാഗുകളുളട നനിര്മസ്ഥാണറൂം,വനിഭവങ്ങള് നശഖരനികല്

നബക്ലാഗറ്റ് എന്നസ്ഥാല് കുറനിപ്പുകനളെസ്ഥാ ളചെറുനലഖനങ്ങനളെസ്ഥാ ഉള്ളകസ്ഥാള്ളുന്ന, മുഖശ്യമസ്ഥായുറൂം
വശ്യകനിഗതമസ്ഥായ

ളവബച്ച്നപജുകളെസ്ഥാണുച്ച്.

ഒരു

നബസ്ഥാഗനിളല

കുറനിപ്പുകള്

വനിപരജീതസൈമയകമതനില് അതസ്ഥായതച്ച് പുതനിയ കുറനിപ്പുകള് നപജനിളന്റെ മുകള്ഭസ്ഥാഗത്തുറൂം,
പഴയവ

നപജനിളന്റെ

ചെനിട്ടളപ്പെടുതസ്ഥാറച്ച്.

തസ്ഥാഴത്തുഭസ്ഥാഗത്തുറൂം

വരസ്ഥാന്

പസ്ഥാകതനിനസ്ഥാണച്ച്

സൈസ്ഥാധസ്ഥാരണയസ്ഥായനി

വനിവനിധ വനിഷയങ്ങളളെക്കുറനിച്ചുള്ള വസ്ഥാര്തകളുറൂം അപഗ്രേഥനങ്ങളുറൂം

വശ്യകനിഗതമസ്ഥായ

നനിരജീകണങ്ങളുമസ്ഥാണച്ച്

മുഖശ്യമസ്ഥായുറൂം

നബസ്ഥാഗുകളെനില്

ഉണസ്ഥാകുക.

ഉദസ്ഥാഹരണമസ്ഥായനി ഭകണറൂം, രസ്ഥാഷജീയറൂം, പ്രസ്ഥാനദശനിക വസ്ഥാര്തകള്, ചെടങ്ങുകള് എന്നനിവ
ഒരു വശ്യകനിപരമസ്ഥായ ഡയറനിക്കുറനിപ്പുകള് നപസ്ഥാളല നബസ്ഥാഗുകളെനില് കസ്ഥാണളപ്പെടുന.
എന്നനിരുന്നസ്ഥാലറൂം

നബസ്ഥാഗനിളന്റെ

ഉള്ളടകറൂം

എന്തസ്ഥായനിരനികണറൂം

എനച്ച്

വശ്യവസളയസ്ഥാനമനില. സൈസ്ഥാധസ്ഥാരണയസ്ഥായനി നബസ്ഥാഗുകളെനില് എഴത്തുകള്, ചെനിതങ്ങള്,
മറ്റച്ച്

നബസ്ഥാഗുകള്,

ളവബച്ച്സസൈറ്റുകള്

ആണച്ച്

പ്രസൈനിദ്ധജീകരനിക്കുക.

എന്നസ്ഥാലറൂം

ചെനിതനബസ്ഥാഗുകള്, വജീഡനിനയസ്ഥാനബസ്ഥാഗുകള്, ശബ്ദനബസ്ഥാഗുകള് എന്നനിവയുറൂം ഉണ്ടുച്ച്.എലസ്ഥാ
സൈച്ച്കൂളുകള്ക്കുറൂം സൈസന്തമസ്ഥായനി ഒരു നബസ്ഥാഗുളണങനില് സൈച്ച്കൂളുകളെനില് നടക്കുന്ന എലസ്ഥാ
പസ്ഥാഠശ്യ,പസ്ഥാനഠശ്യതര

പ്രവര്തനങ്ങളെനിളലയുറൂം

മനികവുകള്

നലസ്ഥാകതനിനു

മുമനില്

പ്രദര്ശനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള്ള ഒരു മസ്ഥാധശ്യമമസ്ഥായനി അതനിളന ഉപനയസ്ഥാഗനികസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണച്ച് .
നബസ്ഥാഗച്ച് ഉണസ്ഥാകസ്ഥാനുറൂം പരനിപസ്ഥാലനികസ്ഥാനുറൂം സവവനിധശ്യമസ്ഥാര്ന്ന പല രജീതനികളുറൂം ഉണച്ച് .
ഇന്റെര്ളനറ്റനില് അതനിനസ്ഥാവശശ്യമസ്ഥായ ളവബച്ച് ആപനിനകഷനുകള് ഉള്ളതുളകസ്ഥാണച്ച് പല
രജീതനിയനിലള്ള നസൈസ്ഥാഫച്ച്റ്റച്ച്ളവയറുകളുളട ഉപനയസ്ഥാഗറൂം നവണ എനവരുന. സൈസന്തമസ്ഥായനി
ളവബച്ച് ളസൈര്വര് നവണ എനള്ളതുറൂം, നലസ്ഥാകതനില് എവനിളട വച്ചുറൂം ഈ ളവബച്ച്
ആപനിനകഷന്

ഉപനയസ്ഥാഗനിചച്ച്

ഇളന്റെര്ളനറ്റനിലൂളട

നബസ്ഥാഗച്ച്

എഴതസ്ഥാളമനള്ളതുറൂം

നബസ്ഥാഗനിങ്ങച്ച് സൈപൗകരശ്യപ്രദമസ്ഥാക്കുന.
എങ്ങടന ഒരു നബക്ലാഗറ്റ് ആരറൂംഭണികക്ലാറൂം?

www.Blogger.com ഉപനയസ്ഥാഗനിചച്ച് എങ്ങളന ഒരു പുതനിയ നബസ്ഥാഗച്ച് ആരറൂംഭനികസ്ഥാളമന
നനസ്ഥാകസ്ഥാറൂം.
•

Blogger.com

ല്

നബസ്ഥാഗച്ച്

നനിര്മനിക്കുവസ്ഥാന്

ഗൂഗനിളെനില്

അകപൗണച്ച്

ഉണസ്ഥായനിരനികണറൂം.
•

ആദശ്യമസ്ഥായനി ഗൂഗനിളെനില് അകപൗണച്ച് ഉപനയസ്ഥാഗനിചച്ച് സസൈന് ഇന് ളചെയ്യുക.
എന്നനിട്ടച്ച്www.Blogger.com ഓപ്പെണ് ളചെയ്യുക.
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•

തുറന വരുന്ന ജസ്ഥാലകതനില് CREATE YOUR BLOG എന്ന ലനിങനില് കനിക്കു
ളചെയ്യുക.

•

തുടര്ന വരുന്ന ജസ്ഥാലകതനില് ളപ്രസ്ഥാസഫല് ളസൈറ്റച്ച് ളചെയ്യുക.

•

ളപ്രസ്ഥാസഫല് ളസൈറ്റച്ച് ളചെയ നശഷറൂം വരുന്ന ജസ്ഥാലകതനില് New blog എന
ലലങലല് കലക ചചയക.

•

വരന ജജലകതലല് നനിങ്ങളുളട നബസ്ഥാഗനിനച്ച് നല്കസ്ഥാനുനദ്ദേശനിക്കുന്ന നപരുറൂം
ളവബച്ച് അഡ്രസുറൂം സടപ്പെച്ച് ളചെയ്യുക.അനുനയസ്ഥാജശ്യമസ്ഥായ തജീമുറൂം ളസൈലകച്ച്ടച്ച് ളചെയ
നശഷറൂം Create blog എന്ന ബടണലല് കനിക്കു ളചെയ്യുക.
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•

തുടര്ന്നച്ച് New Post എന്ന ബട്ടണനില് കനിക്കു ളചെയച്ച്തച്ച് തുറന വരുന്ന
ജസ്ഥാലകതനില് നനിങ്ങളുളട സൃഷനികള് ഉള്ളപ്പെടുതസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണച്ച്.
അസസൈന്ളമന്റെച്ച്

•

സൈസന്തമസ്ഥായനി ഓനരസ്ഥാരുതരുറൂം നബസ്ഥാഗച്ച് നനിര്മനിചച്ച് തങ്ങളുളട സൃഷനികള് അതനില്
ഉള്ളപ്പെടുത്തുക.
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ടഎ സണി ടണി അധണിഷ്ടണിത വണിലയണിരുതല്
പ്രധക്ലാന ആശയങ്ങള
•

വനിലയനിരുതല് പ്രകജീയയനില് ളഎ സൈനി ടനി യുളട സൈസ്ഥാധശ്യത.

•

സൈച്ച്ളപ്രഡച്ച് ഷജീറ്റുകള് ഉപനയസ്ഥാഗനിചച്ച് വനിലയനിരുതല് പ്രവര്തനറൂം

•

ഡസ്ഥാറ്റസ്ഥാ എന്ടനി

•

നഫസ്ഥാര്മസ്ഥാറ്റനിങച്ച്

•

ഗ്രേസ്ഥാഫുകളുളട നനിര്മസ്ഥാണറൂം

•

CE - റനിനകസ്ഥാര്ഡനിങച്ച്

സൈച്ച്കൂളുകളെനില് അധശ്യസ്ഥാപകര്കച്ച് പല തരതനിലള്ള വനിവരനശഖരണങ്ങള്
നടനതണതസ്ഥായനിവരുറൂം.കുട്ടനികളുളട

അഡച്ച്മനിഷന്,

മസ്ഥാര്ക്കുകള്

നരഖളപ്പെടുതല്,

നഗ്രേഡ നനിര്ണയറൂം, ഉചഭകണ പദ്ധതനി തുടങ്ങനിയവയുമസ്ഥായനി ബന്ധളപ്പെട്ടച്ച് പലനപ്പെസ്ഥാഴറൂം
വനിവരങ്ങള്

ദതങ്ങളെസ്ഥായനി

നശഖരനിക്കുകയുറൂം

വനിശകലനറൂം

ളചെയ്യുകയുറൂം

ളചെയസ്ഥാറുണച്ച്.ഇതരതനില് ദതങ്ങള് എളുപ്പെതനില് നശഖരനിക്കുന്നതനിനുറൂം വനിശകലനറൂം
ളചെയ്യുന്നതനിനുറൂം

നനിഗമനതനിളലത്തുന്നതനിനുറൂം

സൈഹസ്ഥായകമസ്ഥായ

ഒരു

നസൈസ്ഥാഫച്ച്റ്റച്ച്ളവയറസ്ഥാണച്ച് ലനിബര് ഓഫജീസൈച്ച് കസ്ഥാല്കച്ച്.
Applications ⟹ Office ⟹ LibreOffice Calc എന്നജീ ഘട്ടങ്ങളെനിലൂളട ലനിബര്
ഓഫജീസൈച്ച് കസ്ഥാല്കച്ച് തുറക്കുക.
ലനിബര് ഓഫജീസൈച്ച് കസ്ഥാല്കനിലള്ള വരനി, നനിര, ളസൈല്, ളസൈല് വനിലസ്ഥാസൈറൂം എന്നനിവ
തനിരനിചറനിയുക.
ദതങ്ങള് വരനികളെനിലറൂം നനിരകളെനിലമസ്ഥായനി ഉള്ളപ്പെടുതനി തസ്ഥാളഴ കസ്ഥാണുന്ന പട്ടനിക ലനിബര്
ഓഫജീസൈച്ച്

കസ്ഥാല്കനില്

നനിര്മനിക്കുക.(ളസൈല്ലുകള്

ചെനിലയനിടങ്ങളെനില്

കൂട്ടനിനചര്നകണതുണച്ച്( Cell Merging).
കമ
സൈറൂംഖശ്യ

നപരച്ച്

ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ വനിഷയങ്ങളുളട മസ്ഥാര്കച്ച്
മലയസ്ഥാളെറൂം

ഇറൂംഗജീഷച്ച്

ഹനിന്ദനി

1

രസ്ഥാനജഷച്ച്

75

49

82

2

നന്ദന

90

88

76

3

അര്ജുന്

91

94

90

4

ആതനിര

80

75

88

5

അശസനിന്

92

90

95

6

ഗസ്ഥായതനി

88

72

91

7

ആമനിന

78

75

80

8

നറസ്ഥാബനിന്

80

71

67

9

അന്വര്

93

92

89

10

ഗനണഷച്ച്

85

80

73
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ഈ പട്ടനികയനില് പുതനിയ വരനികള് ഉള്ളപ്പെടുതനി കൂടുതല് കുട്ടനികളുളട മസ്ഥാര്ക്കുകള്
നരഖളപ്പെടുത്തുക.(Insert ⟹ Row )

കമ
സൈറൂംഖശ്യ

നപരച്ച്

ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ വനിഷയങ്ങളുളട മസ്ഥാര്കച്ച്
മലയസ്ഥാളെറൂം

ഇറൂംഗജീഷച്ച്

ഹനിന്ദനി

1

രസ്ഥാനജഷച്ച്

75

49

82

2

നന്ദന

90

88

76

3

അര്ജുന്

91

94

90

4

ആതനിര

80

75

88

5

അശസനിന്

92

90

95

6

ഗസ്ഥായതനി

88

72

91

7

ആമനിന

78

75

80

8

നറസ്ഥാബനിന്

80

71

67

9

അന്വര്

93

92

89

10

ഗനണഷച്ച്

85

80

73

11

ബനിനു

65

60

64

വലതു വശതച്ച് ഒരു നനിര കൂടനി ഉള്ളപ്പെടുതനി അതനിനച്ച് ആടക മക്ലാര്കറ്റ് എന
തലളകട്ടച്ച് നല്കുക. ( Insert ⟹ Columns)
കമ
സൈറൂംഖശ്യ

നപരച്ച്

ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ വനിഷയങ്ങളുളട മസ്ഥാര്കച്ച്
മലയസ്ഥാളെറൂം

ഇറൂംഗജീഷച്ച്

ഹനിന്ദനി

1

രസ്ഥാനജഷച്ച്

75

49

82

2

നന്ദന

90

88

76

3

അര്ജുന്

91

94

90

4

ആതനിര

80

75

88

5

അശസനിന്

92

90

95

6

ഗസ്ഥായതനി

88

72

91

7

ആമനിന

78

75

80

8

നറസ്ഥാബനിന്

80

71

67

9

അന്വര്

93

92

89

10

ഗനണഷച്ച്

85

80

73

11

ബനിനു

65

60

64

ആളക
മസ്ഥാര്കച്ച്

Sum ഫങച്ച്ഷന് ഉപനയസ്ഥാഗനിചച്ച് ദതങ്ങളുളട തുക കസ്ഥാണുക.
•

ആളക മസ്ഥാര്കച്ച് ലഭനിനകണ ആദശ്യ ളസൈല് ളസൈലകച്ച്ടച്ച് ളചെയ്യുക.( രസ്ഥാനജഷച്ച് എന്ന
കുട്ടനിയുളട വരനിയനിളല ആളക മസ്ഥാര്കനിനു ളതസ്ഥാട്ടു തസ്ഥാളഴയുള്ള ളസൈല് ).ഈ ളസൈല്
ഇനപ്പെസ്ഥാള് ശൂനശ്യമസ്ഥാണച്ച്.

•

ടൂള് ബസ്ഥാറനിളല

•

ഇനപ്പെസ്ഥാള് ആളക മസ്ഥാര്കച്ച് ലഭനിനകണ ളസൈലനില് തുക കസ്ഥാനണണ ദതങ്ങള് ഉള്ളപ്പെട്ട
ആദശ്യ ളസൈലനിളന്റെയുറൂം അവസൈസ്ഥാന ളസൈലനിളന്റെയുറൂം അഡ്രസുകള് ":"ചെനിഹ്നമുപനയസ്ഥാഗനിചച്ച്
നവര്തനിരനിച്ചു കസ്ഥാണനിക്കുന്നതസ്ഥായനി കസ്ഥാണസ്ഥാറൂം.

(Sum) ടൂളെനില് കനിക്കു ളചെയ്യുക.
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•

എന്റെര് കജീ അമര്തനിയസ്ഥാല് രസ്ഥാനജഷനിളന്റെ ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ വനിഷയങ്ങള്ക്കുള്ള ആളക മസ്ഥാര്ക്കു
ലഭശ്യമസ്ഥാകുറൂം

•

ഇനനി മറ്റുള്ളവരുളട ആളക മസ്ഥാര്ക്കു കസ്ഥാണുന്നതനിനസ്ഥായനി ആദശ്യറൂം തുക ലഭനിച ളസൈല്
ളസൈലകച്ച്ടച്ച് ളചെയ്യുക.

•

ഈ ളസൈലനിളന്റെ ഫനില് ഹസ്ഥാന്⟹ഡനില് പനിടനിചച്ച് തസ്ഥാനഴക്കു വലനിചച്ച് മുഴവന് ളസൈല്ലുകളെനിലറൂം
തുക ലഭശ്യമസ്ഥാക്കുക.തസ്ഥാനഴകച്ച് വലനിക്കുന്നതനിനു പകരറൂം “+” ചെനിഹ്നതനില് ഡബനിള് കനിക്കു
ളചെയസ്ഥാലറൂം മതനി.

മസ്ഥാര്കനിന്റെ അവനരസ്ഥാഹണ കമതനിന്റെ അടനിസസ്ഥാനതനില് കുട്ടനികളളെ പട്ടനികളപ്പെടുത്തുന്നതച്ച്
എങ്ങളനളയന നനസ്ഥാകസ്ഥാറൂം.
•

പട്ടനികയനില് നസൈസ്ഥാര്ട്ടച്ച് ളചെനയണ ഭസ്ഥാഗറൂം പൂര്ണമസ്ഥായുറൂം ളസൈലകച്ച്ടച്ച് ളചെയ്യുക.

•

Data ളമനുവനില് നനിനറൂം Sort തനിരളഞ്ഞടുക്കുക.
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•

Sort Key 1 എന്നനിടതച്ച് ഏതു നകസ്ഥാളെതനിളന്റെ അടനിസസ്ഥാനതനിലസ്ഥാണച്ച് നസൈസ്ഥാര്ട്ടച്ച്
ളചെനയണതച്ച് ആ നകസ്ഥാളെറൂം ളസൈലകച്ച്ടച്ച് ളചെയ്യുക.( ഇവനിളട ആളക മസ്ഥാര്കനിളന്റെ നകസ്ഥാളെറൂം )

•

അവനരസ്ഥാഹണ കമമസ്ഥായതനിനസ്ഥാല് Descending തനിരളഞ്ഞടുക്കുക.

•

OK ബട്ടണ് കനിക്കു ളചെയ്യുക.

മസ്ഥാര്കനിളന്റെ അടനിസസ്ഥാനതനില് അവനരസ്ഥാഹണകമതനിലള്ള പട്ടനിക ലഭശ്യമസ്ഥാകുറൂം.
കൂടുതല് അറണിവണിനക്ലായണി എസറ്റ് സണി ഇ ആര് ടണി യുടട 8 -ാക്ലാറൂം കക്ലാസണിടല ടഎ സണി ടണി പക്ലാഠപുസ്തകറൂം
വക്ലായണിക്കുക.

മക്ലാര്ക്കുകളുടട ശരക്ലാശരണി കക്ലാണുക

•

വലതു വശതച്ച് ഒരു നനിര കൂടനി ഉള്ളപ്പെടുതനി അതനിനച്ച് ശരക്ലാശരണി മക്ലാര്കറ്റ് എന
തലളകട്ടച്ച് നല്കുക. ( Insert ⟹ Columns)
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മസ്ഥാര്ക്കുകളുളട ശരസ്ഥാശരനി എന്നതച്ച് മസ്ഥാര്ക്കുകളുളട തുകളയ 3 ളകസ്ഥാണച്ച് ഹരനിക്കുനമസ്ഥാള്
കനിട്ടുമനലസ്ഥാ
•

ശരസ്ഥാശരനി മസ്ഥാര്കച്ച് ലഭനിനകണ ആദശ്യ ളസൈല് ളസൈലകച്ച്ടച്ച് ളചെയ്യുക.( രസ്ഥാനജഷച്ച് എന്ന
കുട്ടനിയുളട വരനിയനിളല ശരസ്ഥാശരനി മസ്ഥാര്കച്ച് എന്ന തലളകട്ടനിനു ളതസ്ഥാട്ടു തസ്ഥാളഴയുള്ള
ളസൈല് ).ഈ ളസൈല് (G4) ഇനപ്പെസ്ഥാള് ശൂനശ്യമസ്ഥാണച്ച്.

•

Sum കണതനിയതുനപസ്ഥാളല ഇവനിളട ളസൈല് അഡ്രസുപനയസ്ഥാഗനിചച്ച് ശരസ്ഥാശരനി
കസ്ഥാണസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണച്ച്.പ്രസൈച്ച്തുത ളസൈലനില് രസ്ഥാനജഷനിളന്റെ ആളക മസ്ഥാര്ക്കു വരുന്ന
ളസൈല് അഡ്രസൈസ്ഥായ F4 ളന 3 ളകസ്ഥാണച്ച് ഹരനികസ്ഥാനസ്ഥായനി “ =F4/3 "എന സടപ്പു
ളചെയച്ച്തച്ച് എന്റെര് കജീ അമര്ത്തുക.

•

എന്റെര് കജീ അമര്തനിയസ്ഥാല് രസ്ഥാനജഷനിളന്റെ ഭസ്ഥാഷസ്ഥാ വനിഷയങ്ങള്ക്കുള്ള ശരസ്ഥാശരനി മസ്ഥാര്ക്കു
ലഭശ്യമസ്ഥാകുറൂം.
ഇനനി മറ്റുള്ളവരുളട ശരസ്ഥാശരനി മസ്ഥാര്ക്കു കസ്ഥാണുന്നതനിനസ്ഥായനി ആദശ്യറൂം ശരസ്ഥാശരനി ലഭനിച ളസൈല്
ളസൈലകച്ച്ടച്ച് ളചെയ്യുക.
ഈ ളസൈലനിളന്റെ ഫനില് ഹസ്ഥാന്ഡനില് പനിടനിചച്ച് തസ്ഥാനഴക്കു വലനിചച്ച് മുഴവന് ളസൈല്ലുകളെനിലറൂം തുക
ലഭശ്യമസ്ഥാക്കുക.തസ്ഥാനഴകച്ച് വലനിക്കുന്നതനിനു പകരറൂം “+” ചെനിഹ്നതനില് ഡബനിള് കനിക്കു ളചെയസ്ഥാലറൂം
മതനി.

•
•

\
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ഇനപ്പെസ്ഥാള് ശരസ്ഥാശരനി മസ്ഥാര്കച്ച് ദശസ്ഥാറൂംശസൈറൂംഖശ്യ ആയനിട്ടസ്ഥാണച്ച് ലഭനിചതച്ച് .ഇതനിളന പൂര്ണസൈറൂംഖശ്യ
യസ്ഥായനി കമളപ്പെടുത്തുന്നതച്ച് എങ്ങളനളയന്നച്ച് നനസ്ഥാകസ്ഥാറൂം.
ദശക്ലാറൂംശസക്ലാനറൂം കമടപ്പെടുതക്ലാറൂം
• ശരസ്ഥാശരനി മസ്ഥാര്കനിളന്റെ ളതസ്ഥാട്ടടുതച്ച് പുതനിയ ഒരു നനിര നനിര്മനിചച്ച് അതനിനച്ച് "ശരസ്ഥാശരനി
മസ്ഥാര്കച്ച് പൂര്ണസൈറൂംഖശ്യയനില്" എന തലളകട്ടച്ച് നല്കുക.

ഫലറൂം ലഭനിനകണ ആദശ്യ ളസൈല് ളസൈലകച്ച്ടച്ച് ളചെയച്ച്തച്ച് ( ഇവനിളട H4 )തസ്ഥാളഴ പറയുന്ന
പ്രവര്തനങ്ങള് ളചെയ്യുക.
• ളമനു ബസ്ഥാറനില് നനിനറൂം Insert ⟹ Function

•

തുറന വരുന്ന ജസ്ഥാലകതനില് Function ലനിസ്റ്റനില് നനിനറൂം Round തനിരളഞ്ഞടുതച്ച് Next
ബട്ടണ് കനിക്കു ളചെയ്യുക.

•

number എന്ന നബസ്ഥാകനില് കനിക്കു ളചെയച്ച്തച്ച് ദശസ്ഥാറൂംശ സസ്ഥാനറൂം കമളപ്പെടുനതണ
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ദതമുള്ള ളസൈല് അഡ്രസൈച്ച് ( ഇവനിളട G4 )നല്കുക.
•

count എന്ന നബസ്ഥാകനില് ദശസ്ഥാറൂംശതനിനു നശഷറൂം എത അകങ്ങള് നവണളമന്നസ്ഥാണച്ച്
നല്നകണതച്ച്.ഇവനിളട ദശസ്ഥാറൂംശതനിനു നശഷറൂം ഒരകവുറൂം ആവശശ്യമനിലസ്ഥാതതു ളകസ്ഥാണച്ച്
ഒനറൂം നലച്ച്നകണതനില.
•

•

ഇനനി OK ളകസ്ഥാടുതച്ച് H4 ളല ഫനില് ഹസ്ഥാന്ഡനില് ഡ്രസ്ഥാഗച്ച് ളചെയച്ച്തു നനസ്ഥാക്കൂ.തസ്ഥാളഴ
കസ്ഥാണുന്ന രജീതനിയനില് ശരസ്ഥാശരനി മസ്ഥാര്ക്കുകള് പൂര്ണ സൈറൂംഖശ്യസ്ഥാ രൂപതനില് ലഭനിക്കുറൂം.

കുട്ടണികളുടട നഗഡു നണിര്ണയറൂം

ശരസ്ഥാശരനി മസ്ഥാര്കനിളന്റെ നഗ്രേഡച്ച് നസൈസ്ഥാഫച്ച്റ്റച്ച് ളവയര് ഉപനയസ്ഥാഗനിചച്ച് നനിര്ണയനിക്കുന്ന രജീതനി
നനസ്ഥാകസ്ഥാറൂം.
നഗ്രേഡ നനിര്ണയ രജീതനി തസ്ഥാളഴ പറയുന.
മസ്ഥാര്കച്ച്

•

നഗ്രേഡച്ച്

0 മുതല് 29 വളര

D

30 മുതല് 39 വളര

D+

40 മുതല് 49 വളര

C

50 മുതല് 59 വളര

C+

60 മുതല് 69 വളര

B

70 മുതല് 79 വളര

B+

80 മുതല് 89 വളര

A

90 മുതല് 100 വളര

A+

പട്ടനികയുള്ള ളസ്പഡച്ച്ഷജീറ്റനിനലസ്ഥാ മനറ്റളതങനിലറൂം ഷജീറ്റനിനലസ്ഥാ നനിബന്ധനകള് സടപ്പെച്ച്
ളചെയച്ച്തച്ച് നചെര്ക്കുക.ഇതസ്ഥാണച്ച് ലകച്ച്അപ്പെച്ച് ചെസ്ഥാര്ട്ടച്ച്.
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•

ലകച്ച് അപ്പെച്ച് ചെസ്ഥാര്ട്ടച്ച് പൂര്ണമസ്ഥായുറൂം ളസൈലകച്ച്ടച്ച് ളചെയച്ച്തച്ച് Data ളമനുവനിളല Define Range
കനിക്കു ളചെയ്യുക.

•

തുറന വരുന്ന ജസ്ഥാലകതനില് Name എന്ന നബസ്ഥാകനില് ഒരു നപരു നലച്ച്കനി OK കനിക്കു
ളചെയ്യുക.ഇവനിളട Grade എന നപരു നലച്ച്കനിയനിരനിക്കുന.

•

പൂര്ണ സൈറൂംഖശ്യയനിലള്ള ശരസ്ഥാശരനി മസ്ഥാര്കനിളന്റെ ളതസ്ഥാട്ടടുതച്ച് പുതനിയ ഒരു നനിര നനിര്മനിചച്ച്
അതനിനച്ച് "നഗ്രേഡച്ച് " എന തലളകട്ടച്ച് നല്കുക.

•

ഫലറൂം ലഭനിനകണ ആദശ്യ ളസൈല് ളസൈലകച്ച്ടച്ച് ളചെയച്ച്തച്ച് ( ഇവനിളട I4 )തസ്ഥാളഴ പറയുന്ന
പ്രവര്തനങ്ങള് ളചെയ്യുക.

•

ളമനു ബസ്ഥാറനില് നനിനറൂം Insert ⟹ Function
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•

തുറന വരുന്ന Function Wizard ജസ്ഥാലകതനില് നനിനറൂം LOOKUP തനിരളഞ്ഞടുതച്ച്
Next കനിക്കു ളചെയ്യുക.

•

Search criterion എന്ന നബസ്ഥാകനില് ശരസ്ഥാശരനി മസ്ഥാര്കനിളന്റെ ളസൈല് അഡ്രസുറൂം( ഇവനിളട
H4) ഉറൂം Search Vector എന്ന നബസ്ഥാകനില് ലകച്ച് അപ്പെച്ച് ചെസ്ഥാര്ട്ടനിനു നല്കനിയനിട്ടുള്ള നപരുറൂം (
ഇവനിളട Grade) നല്കുക.

•

result_vector എന്ന നബസ്ഥാകനില് ഒനറൂം നല്നകണതനില.

•

ഇനനി OK ളകസ്ഥാടുതച്ച് ഫനില് ഹസ്ഥാന്ഡനില് ഡ്രസ്ഥാഗച്ച് ളചെയച്ച്തു നനസ്ഥാക്കൂ.ശരസ്ഥാശരനി
മസ്ഥാര്ക്കുകളുളട വര്ഗജീകരണറൂം ലഭനിക്കുറൂം.

ഇനപ്പെസ്ഥാള് കനിട്ടനിയ പട്ടനികകനുസൈരനിചച്ച് വനിഷയങ്ങളളെയുറൂം നഗ്രേഡനിളനയുറൂം അടനിസസ്ഥാനമസ്ഥാകനി ഒരു
ബസ്ഥാര് ഡയഗ്രേറൂം തയസ്ഥാറസ്ഥാകനി നനസ്ഥാക്കൂ.
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കൂടുതല് അറണിവണിനക്ലായണി എസറ്റ് സണി ഇ ആര് ടണി യുടട 9-ാക്ലാറൂം കക്ലാസണിടല ടഎ സണി ടണി പക്ലാഠപുസ്തകറൂം
വക്ലായണിക്കുക.

അസസനടമന്റെറ്റ്
1.നസൈസ്ഥാഫച്ച്റ്റച്ച് ളവയറനിളന്റെ സൈഹസ്ഥായതസ്ഥാല് 5-)o കസ്ഥാസൈനിളല കുട്ടനികളുളട വനിവനിധ വനിഷയങ്ങളുളട
മസ്ഥാര്ക്കുകള് നശഖരനിചച്ച് പട്ടനികളപ്പെടുതനി നഗ്രേഡച്ച് നനിര്ണയനിക്കുക.
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