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കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കുകൾ 

 ഹാർഡ്നവയറുും സ ാഫ്റ്റ്റന്വയറുും ഉപസയാഗിച്ച ്ചില മാധ്യമങ്ങളിലൂനെ പരസ്പരും 

ആശയവിെിമയും െെത്താൻ കഴിയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളുനെ ഒരു സശഖരമാണ ്കമ്പ്യൂട്ടർ 

നെറ്റവ്ർക്ക.് 

 വിവരങ്ങൾ കകമാറാസൊ ആശയവിെിമയും െെത്താസൊ കഴിയുനമങ്കിൽ രണ്്ട 

കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുനണ്ടന്ന ്പറയനപ്പെുന്നു. 

 നെറ്റവ്ർക്കിനല മറ്റ ്സൊഡുകളിസലക്ക ്&/അനെങ്കിൽ മറ്റ ്സൊഡുകളിസലക്ക ്ഡാറ്റ 

അയയ്ക്കാൻ &/അനെങ്കിൽ  വീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഏന ാരു ഉപകരണവുും ഒരു 

സൊഡ് ആയിരിക്കാവുന്ന ആശയവിെിമയ ലിങ്കുകൾ വഴിയുള്ള സൊഡുകളുനെ ന റ്റ ്

വഴിയാണ ്നെറ്റവ്ർക്ക ്കണക്റ്റുനചയ് ിരിക്കുന്ന .് 

 ഡാറ്റ ഉറവിടം: കകമാറുന്ന ിെുള്ള ഡാറ്റ െൽകുന്നു. 

 അയയക്ുന്നയാൾ (ട്ടാൻസ്മിറ്റർ): പ്പസേപണത്തിൊയുള്ള  ിഗ്നലുകളിസലക്ക ്

ഡാറ്റ പരിവർത്തെും നചയ്യുന്നു. 

 ഡാറ്റാ ട്ടാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം: ഡാറ്റ പ്ൊൻസ്മിറ്്റ നചയ്യുന്നു, അ ായ ,്  ിഗ്നലുകളായി 

പരിവർത്തെും നചയ്യുന്നു. 

 റിസീവർ: ലഭിച്ച  ിഗ്നലുകനള ഡാറ്റയിസലക്ക ്പരിവർത്തെും നചയ്യുന്നു. 

 ലക്ഷ്യസ്ഥാനം: ഇൻകമിുംഗ ്ഡാറ്റ  വീകരിക്കുകയുും ഉപസയാഗിക്കുകയുും നചയ്യുന്നു. 

 നനാഡ:്  വ പ്ര ആശയവിെിമയ സശഷിയുും അ ുലയമായ നെറ്റവ്ർക്ക ്

വിലാ വുമുള്ള ഒരു ഉപകരണും. 

 നട്രാനടാനകാൾ: െിയമങ്ങളുും കൺനവൻഷെുകളുും അെങ്ങുന്ന ഒരു ഔപചാരിക 

വിവരണും നെറ്റവ്ർക്കിുംഗ ്ഉപകരണങ്ങൾ  മ്മിലുള്ള ആശയവിെിമയ രീ ിനയ 

െിർവചിക്കുന്നു. 

ഒരു നെറ്റവ്ർക്കിെ്നറ ഘെകങ്ങൾ:  

 ഒരു നെറ്റവ്ർക്കിെ്നറ അഞ്ച ്അെിസ്ഥാെ ഘെകങ്ങളുണ്്ട. ക്ലയെ്റുകൾ, 

ന ർവറുകൾ, ചാെലുകൾ, ഇെ്റർസഫ്റ  ്ഉപകരണങ്ങൾ, ഓപ്പസററ്റിുംഗ ് ിസ്റ്റങ്ങൾ. 

നമസ ജ ്നഡലിവറി രീ ികൾ:  

 യൂണികാസ്്റ്റ: ഒരു ഉപകരണും മനറ്റാന്നിസലക്ക ്അ ിെ്നറ വിലാ ത്തിസലക്ക ്

 സേശും അയയ്ക്കുന്നു. 

 ട്രനക്ഷ്രണം: ഒരു ഉപകരണും നെറ്റവ്ർക്കിനല മനറ്റൊ ഉപകരണങ്ങളിസലക്കുും 

 സേശും അയയ്ക്കുന്നു. ഈ ലേയത്തിൊയി റി ർവ ്നചയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു 

വിലാ ത്തിസലക്കാണ്  സേശും അയച്ചിരിക്കുന്ന .് 

 മൾടികാസ്്റ്റ: ഒരു ഉപകരണും നെറ്റവ്ർക്കിനല ഒരു െിശ്ചി  പ്ഗൂപ്പ ്

ഉപകരണങ്ങളിസലക്ക ് സേശും അയയ്ക്കുന്നു. 
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നെറ്റവ്ർക്കുകളുനെ  രങ്ങൾ: 

പ്പധ്ാെമായുും മൂന്ന്  രും നെറ്റ്വർക്കുകൾ അവയുനെ കവസറജ് ഏരിയകനള 

അെിസ്ഥാെമാക്കിയുള്ള ാണ:് LAN, MAN, WAN. 

 LAN: ഇ  ്ഒരു സലാക്കൽ ഏരിയ നെറ്റവ്ർക്കാണ,്  ാധ്ാരണഗ ിയിൽ കുറച്ച ്

അനെങ്കിൽ ഏ ാെുും പ ിൊയിരക്കണക്കിെ ്കിസലാമീറ്റർ അകനലയുള്ള 

സഹാസ്റ്റുകനള പരസ്പരും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. 

 MAN: ഇ  ്ഒരു നമസപ്ൊനപാളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റവ്ർക്കാണ,്  ാധ്ാരണയായി 

െൂറുകണക്കിെ ്കിസലാമീറ്റർ അകനലയുള്ള ഉപകരണങ്ങനള പരസ്പരും 

ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു 

 WAN : ഇ  ്ഭൂമിയിനലവിനെയുും സ്ഥി ി നചയ്യുന്ന ഒരു കവഡ് ഏരിയ നെറ്റവ്ർക്ക ്

ഇെ്റർകണക്റ്റ ്സഹാസ്റ്റുകളാണ ്

LAN (സലാക്കൽ ഏരിയ നെറ്റവ്ർക്ക)് 

 ഒരു നകട്ടിെത്തിസലാ കാമ്പ് ിസലാ ഉള്ള  വകാരയ ഉെമസ്ഥ യിലുള്ള നെറ്റവ്ർക്കാണ ്

LAN. 

 LAN-കൾ നചറു ായിരിക്കാും, മൂന്ന ്കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ മാപ് സമ ലിങ്ക ്നചയ്യുന്നുള്ളൂ, 

എന്നാൽ പലസപ്പാഴുും ആയിരക്കണക്കിെ ്ആളുകൾ ഉപസയാഗിക്കുന്ന െൂറുകണക്കിെ ്

കമ്പ്യൂട്ടറുകനള (ചില ഐെി ഓഫ്റീ ുകളിൽ സപാനല) ലിങ്ക ്നചയ്യുന്നു. 

 ലാൻ  ാസങ്ക ികവിദ്യയുനെ ഉദ്ാഹരണങ്ങൾ: ഇഥർനെറ്റ,് സൊക്കൺ റിുംഗ,് കഫ്റബർ 

ഡി ്പ്െിബയൂട്ടഡ് ഡാറ്റ ഇെ്റർകണക്റ്റ ്(FDDI). 

MAN (നമസപ്ൊനപാളിറ്റൻ ഏരിയ നെറ്റവ്ർക്ക)് 

 ഒരു മെുഷയൻ ഒരു െഗരനത്ത ഉൾനക്കാള്ളുന്നു. 

 MAN െ്നറ ഒരു ഉദ്ാഹരണും െഗരത്തിനല സകബിൾ നെലിവിഷൻ ശ ുംഖലയാണ.് 

 ഒരു വലിയ നെറ്റവ്ർക്കിസലക്ക ്െിരവധ്ി LAN-കനള കണക്റ്്റ നചയ്യുന്ന ിലൂനെ ഇ  ്

സകബിൾ െിവി നെറ്റവ്ർക്ക ്സപാലുള്ള ഒനരാറ്റ നെറ്റവ്ർക്കായിരിക്കാും. 

 ഉറവിെങ്ങൾ LAN-സലക്ക ്LAN-സലയ്ക്കുും ഉപകരണത്തിൽ െിന്ന ്ഉപകരണത്തിസലക്കുും 

പങ്കിസട്ടക്കാും. 

 ഒരു മെുഷയനെ ഒരു  വകാരയ കമ്പ്െിയുനെ ഉെമസ്ഥ യിലാക്കാും അനെങ്കിൽ 

പ്പാസദ്ശിക നെലിസഫ്റാൺ കമ്പ്െി സപാലുള്ള ഒരു നപാ ു കമ്പ്െി െൽകുന്ന 

സ വെമായിരിക്കാും. 

 നെലിസഫ്റാൺ കമ്പ്െികൾ (SMDS)  വിച്ചഡ്് മൾട്ടി-നമഗാബിറ്റ ്ഡാറ്റ സ വെങ്ങൾ എന്ന 

സപരിൽ ഒരു ജെപ്പിയ MAN സ വെും െൽകുന്നു. 

WAN (കവഡ ്ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക)് 

 ഒരു കവഡ് ഏരിയ നെറ്റവ്ർക്ക ്അനെങ്കിൽ WAN ഒരു വലിയ ഭൂമിശാ ്പ് പരമായ 

പ്പസദ്ശും പലസപ്പാഴുും ഒരു രാജയത്ത ്വയാപിക്കുന്നു. 
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 ഇെ്റർനെറ്റ ്നെറ്റവ്ർക്കുകളുനെ ശ ുംഖല എന്നുും ഇ  ്അറിയനപ്പെുന്നു. 

 വിദ്ൂര സലാഗിൻ, ഫ്റയൽ കകമാറ്റും, ഇലക്സപ്ൊണിക ്നമയിൽ, സവൾഡ് കവഡ് നവബ്, 

െയൂ  ്പ്ഗൂപ്പുകൾ  ുെങ്ങിയ ഡാറ്റാ ആശയവിെിമയ സ വെങ്ങൾ  ുഗമമാക്കുകയുും 

സലാകനമമ്പ്ാെുമുള്ള വയാപ്തിയുള്ള ലിങ്കഡ്് നെറ്റവ്ർക്കുകളുനെ ഒരു  ുംവിധ്ാെമാണ ്

ഇെ്റർനെറ്റ.് 

നെറ്റവ്ർക്കിുംഗിെ്നറ  വിസശഷ കൾ: 

 നടാനപാളജി: കമ്പ്യൂട്ടറുകളുനെസയാ സൊഡുകളുനെസയാ ജയാമി ീയ പ്കമീകരണും. 

 നട്രാനടാനകാളുകൾ: അവർ എങ്ങനെ ആശയവിെിമയും െെത്തുന്നു. 

 മീഡിയം: ഏ  ്മാധ്യമത്തിലൂനെ. 

നെറ്റവ്ർക്ക ്സൊസപ്പാളജി 

 ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അനെങ്കിൽ ബസയാളജിക്കൽ നെറ്റവ്ർക്കിെന്റ വിവിധ് ഘെകങ്ങളുനെ 

പ്കമീകരണമാണ ്നെറ്റവ്ർക്ക ്സൊസപ്പാളജി. 

 അെിസ്ഥാെപരമായി ഇ  ്ഒരു ശ ുംഖലയുനെ സൊസപ്പാളജിക്കൽ ഘെെയാണ,് 

ഭൗ ികമാസയാ യുക്തിപരമാസയാ ചിപ് ീകരിക്കനപ്പസട്ടക്കാും. 

 ഫ്റി ിക്കൽ സൊസപ്പാളജി എന്ന  ്നെറ്റവ്ർക്കിെന്റ വിവിധ് ഘെകങ്ങളുനെ സ്ഥാെും, 

ഉപകരണ നലാസക്കഷെുും സകബിൾ ഇൻസ്റ്റാസളഷെുും സപ്പരിപ്പിക്കുന്ന ിനെ 

 ൂചിപ്പിക്കുന്നു, അസ  മയും സലാജിക്കൽ സൊസപ്പാളജി ഒരു നെറ്റവ്ർക്കിെുള്ളിൽ 

അ ിെന്റ ഭൗ ിക രൂപകൽപ്പെ പരിഗണിക്കാന  ഡാറ്റ എങ്ങനെ ഒഴുകുന്നുനവന്ന ്

കാണിക്കുന്നു. 

 നെറ്റവ്ർക്ക ്സൊസപ്പാളജിനയ ബ  ്സൊസപ്പാളജി, സ്റ്റാർ സൊസപ്പാളജി, റിുംഗ ്സൊസപ്പാളജി, 

നമഷ ്സൊസപ്പാളജി, പ്െീ സൊസപ്പാളജി എന്നിങ്ങനെ  രും ിരിക്കാും. 

ബ  ്സൊസപ്പാളജി:  

 ബ  ്സൊസപ്പാളജിയിൽ, ഓസരാ സൊഡുും ഒരു  ാധ്ാരണ സകബിളുമായി സെരിട്ട ്

ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 ആദ്യും ബ ് സൊസപ്പാളജിയിൽ,  സേശും ബ ിലൂനെ സപാകുും,  ുെർന്ന ്ഒരു 

ഉപസയാക്താവിെ ്മനറ്റാരാളുമായി ആശയവിെിമയും െെത്താൊകുും. 

 ഈ സൊസപ്പാളജിയുനെ സപാരായ്മ, നെറ്റവ്ർക്ക ്സകബിൾ  കരാറിലായാൽ, മുഴുവൻ 

നെറ്റവ്ർക്കുും പ്പവർത്തെരഹി മാകുും. 

സ്റ്റാർ സൊസപ്പാളജി:  

 ഈ സൊസപ്പാളജിയിൽ, ഓസരാ സൊഡിെുും ഒരു ന ൻപ്െൽ നെറ്റവ്ർക്ക ്ഹബ്ബുമായി 

ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു  മർപ്പി  വയർ ഉണ്ട.് എൊ പ്ൊഫ്റിക്കുും ഹബ്ബിലൂനെ 

കെന്നുസപാകുന്ന ിൊൽ, നെറ്റവ്ർക്ക ്പ്പശ്െങ്ങൾ ഒറ്റനപ്പെുത്തുന്ന ിെുും നെറ്റവ്ർക്ക ്

സ്ഥി ിവിവരക്കണക്കുകൾ സശഖരിക്കുന്ന ിെുമുള്ള ഒരു സകപ്േ ബിേുവായി ഇ  ്

മാറുന്നു. 
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റിുംഗ ്സൊസപ്പാളജി:  

 ഒരു റിുംഗ ്സൊസപ്പാളജി സലാജിക്കലി സക്ലാസ്ഡ ്ലൂപ്പിനെ അവ രിപ്പിക്കുന്നു. ഡാറ്റ 

പാക്കറ്റുകൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക ്ഉപകരണത്തിൽ െിന്ന ്അെുത്ത ിസലക്ക ്വളയത്തിെ ്

ചുറ്റുും ഒനരാറ്റ ദ്ിശയിൽ  ഞ്ചരിക്കുന്നു. ഓസരാ നെറ്റവ്ർക്ക ്ഉപകരണവുും അ ് 

 ഞ്ചരിക്കുസമ്പ്ാൾ  ിഗ്നലിനെ ശക്തമായി െിലെിർത്തുന്ന ിെ ്ഒരു റിപ്പീറ്ററായി 

പ്പവർത്തിക്കുന്നു. 

നമഷ ്സൊസപ്പാളജി:. 

 നമഷ ്സൊസപ്പാളജിയിൽ, ഓസരാ  ിസ്റ്റവുും നെറ്റവ്ർക്കിനല മനറ്റൊ  ിസ്റ്റങ്ങളുമായി 

ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു 

1. ആദ്യും ബസ ്നടാനപാളജിയിൽ,  സേശും ബ ിലൂനെ സപാകുും,  ുെർന്ന ്ഒരു 

ഉപസയാക്താവിെ ്മനറ്റാരാളുമായി ആശയവിെിമയും െെത്താൊകുും. 

2. സ്റ്റാർ നടാനപാളജിയിൽ, ആദ്യും  സേശും ഹബിസലക്ക ്സപാകുും,  ുെർന്ന ്ആ 

 സേശും മറ്റ ്ഉപസയാക്താവിെ ്സപാകുും. 

3. റിംഗ ്നടാനപാളജിയിൽ, ഉപസയാക്താവിെ ്പ്കമരഹി മായി ആശയവിെിമയും 

െെത്താൻ കഴിയുും. 

4. മമഷ ്നടാനപാളജിയിൽ, ഏന ാരു ഉപസയാക്താവിെുും മറ്റ ്ഉപസയാക്താക്കളുമായി 

സെരിട്ട ്ആശയവിെിമയും െെത്താൻ കഴിയുും. 

പ്െീ സൊസപ്പാളജി:  

 ഈ  രത്തിലുള്ള നെറ്റവ്ർക്ക ്സൊസപ്പാളജിയിൽ, സപ്ശണിയിൽ ഒരു നലവൽ 

 ാനഴയുള്ള രസണ്ടാ അ ിലധ്ികസമാ സൊഡുകളിസലക്ക ്ഒരു ന ൻപ്െൽ റൂട്ട ്

ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഹാർഡ്നവയർ/നെറ്റവ്ർക്കിുംഗ ്ഉപകരണങ്ങൾ: 

നെറ്റവ്ർക്ക ്ഇെ്റർസഫ്റ  ്കാർഡ ്(NIC): 

 നെറ്റവ്ർക്കിുംഗ ്സകബിളുും കമ്പ്യൂട്ടറിെന്റ ഇെ്സറണൽ ബ ുും  മ്മിൽ NIC ഒരു 

ഫ്റി ിക്കൽ കണേൻ െൽകുന്നു. 

 ഒരു നെറ്റവ്ർക്കിനല ഓസരാ കമ്പ്യൂട്ടറിെുും ഒരു നെറ്റവ്ർക്ക ്കാർഡ ്ഉണ്ടായിരിക്കണും. 

 8 ബിറ്റ,് 16 ബിറ്റ,് 32 ബിറ്റ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന ്അെിസ്ഥാെ ഇെങ്ങളിലാണ ്

എൻഐ ികൾ വരുന്ന .് 

 NIC-സലക്ക ്കകമാറ്റും നചയ്യാവുന്ന വലിയ എണ്ണും ബിറ്റുകൾ, നെറ്റവ്ർക്ക ്

സകബിളിസലക്ക ്ഡാറ്റ കകമാറാൻ NIC-െ ്സവഗത്തിൽ കഴിയുും. 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 

 
 

റിപ്പീറ്റർ: 

 ഏ  ്മീഡിയ  രത്തിലുമുള്ള രണ്്ട ഇഥർനെറ്റ ്ന ഗന്മെ്റുകൾ ഒരുമിച്ച ്

ബന്ധിപ്പിക്കാൻ റിപ്പീറ്ററുകൾ ഉപസയാഗിക്കുന്നു. 

 വലിയ ഡിക െുകളിൽ, ന ഗന്മെറ്ുകൾ അവയുനെ പരമാവധ്ി െീളും 

കവിയുന്ന ിൊൽ  ിഗ്നൽ ഗുണെിലവാരും സമാശമാകാൻ  ുെങ്ങുന്നു. 

  ിഗ്നൽ പ്ൊൻസ്മിഷൻ എൊയ്സപ്പാഴുും ഊർജ്ജ െഷ്ടസത്താനൊപ്പും ഘെിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

അ ിൊൽ,  ിഗ്നലുകളുനെ ആെുകാലിക പു ുക്കൽ ആവശയമാണ.് 

ഹബ്സ:് 

 ഒരു പി ിനയ നെറ്റവ്ർക്കിസലക്ക ്ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഉപസയാഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ ്

ഹബ് 

 ഹബുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മൾട്ടിസപാർട്ട ്റിപ്പീറ്ററുകളാണ.് 

 ഒരു ഹബ് ഏന ങ്കിലുും ഇൻകമിുംഗ ് ിഗ്നൽ എെുത്ത ്എൊ സപാർട്ടുകളിലുും അ  ്

ആവർത്തിക്കുന്നു. 

പ്ബിഡ്ജ  ് 

 LAN-െന്റ വലിപ്പും െിയപ്രിക്കാൻ പ്പയാ മുള്ളസപ്പാൾ, നെറ്റവ്ർക്ക ് കർസക്കണ്ട ് 

ആവശയമാണ.് 

 നവസേനറ ശ ുംഖലകനള ഒരുമിച്ച ്ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ാണ് പാലത്തിെന്റ 

പ്പവർത്തെും. 

 പാലങ്ങൾ സമാശമായസ ാ ന റ്റായി പ്കമീകരിച്ചസ ാ ആയ പാക്കറ്റുകൾ കകമാറിെ. 

 വിച്ച ്: 

 പ്ബിഡ്ജിുംഗ് എന്ന ആശയത്തിെന്റ വികാ മാണ ് വിച്ചുകൾ. 

 ഒരു നകട്ടിെത്തിസൊ കാമ്പ് ിസൊ ഉള്ളിൽ ഒസര നെറ്റവ്ർക്കിൽ ഒന്നിലധ്ികും 

ഉപകരണങ്ങൾ കണക്റ്്റ നചയ്യാൻ  വിച്ചുകൾ ഉപസയാഗിക്കുന്നു. 

 കട്ട് പ് ൂ  വിച്ചുകൾ പാക്കറ്റ ്ലേയസ്ഥാെ വിലാ ും പരിസശാധ്ിക്കുന്നു, അ ് 

അ ിെന്റ ലേയസ്ഥാെ വിഭാഗത്തിസലക്ക ്കകമാറുന്ന ിെ ്മുമ്പ് ്മാപ് ും, ഒരു സസ്റ്റാർ, 

സഫ്റാർസവഡ്  വിച്ച ്പാക്കറ്റിനെ അ ിെന്റ ലേയസ്ഥാെസത്തക്ക ്കകമാറുന്ന ിെ ്

മുമ്പ് ് വീകരിക്കുകയുും വിശകലെും നചയ്യുകയുും നചയ്യുന്നു. 

 മുഴുവൻ പാക്കറ്റുും പരിസശാധ്ിക്കാൻ കൂെു ൽ  മയനമെുക്കുും, എന്നാൽ ചില പാക്കറ്റ ്

പിശകുകൾ കനണ്ടത്താെുും നെറ്റവ്ർക്കിലൂനെ പ്പചരിപ്പിക്കുന്ന ിൽ െിന്ന ്അവനയ 

 െയാെുും ഇ  ്അെുവദ്ിക്കുന്നു. 

റൂട്ടറുകൾ: 

 ഒന്നിലധ്ികും നെറ്റവ്ർക്കുകനള ഒരുമിച്ച ്ബന്ധിപ്പിക്കാൻ റൂട്ടറുകൾ ഉപസയാഗിക്കുന്നു. 
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 റൂട്ടർ ഒരു ലാൻ (അനെങ്കിൽ WAN) നെറ്റവ്ർക്കിൽ െിന്ന ്മനറ്റാന്നിസലക്ക ്പാക്കറ്റുകൾ 

കകമാറുന്നു. 

 ഇെ്റർനെറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ിെ ്നെറ്റവ്ർക്കുകളുനെ അരികുകളിലുും ഇ  ്

ഉപസയാഗിക്കുന്നു. 

 റൂട്ടറുകൾ ഒരു നെറ്റവ്ർക്കിലൂനെ അയയ്ക്കുന്ന ഡാറ്റ വിശകലെും നചയ്യുന്നു, അ ് 

എങ്ങനെ പാസക്കജുനചയ് ിരിക്കുന്നുനവന്ന ്മാറ്റുന്നു, അ ് മനറ്റാരു നെറ്റ്

വർക്കിസലസക്കാ മനറ്റാരു  രും നെറ്റവ്ർക്കിസലസക്കാ അയയ്ക്കുന്നു. 

സഗറ്റ്സവ: 

 രണ്്ട വയ യസ്ത നെറ്റവ്ർക്കുകൾക്കിെയിലുള്ള പ്പസവശെ കവാെും സപാനലയാണ ്സഗറ്റസ്വ 

പ്പവർത്തിക്കുന്ന .് 

 ഓർഗകെസ ഷെുകളിനല സഗറ്റസ്വ എന്ന  ്ഒരു വർക്ക ്സസ്റ്റഷെിൽ െിന്ന ്നവബ് 

സപജുകൾ െൽകുന്ന ബാഹയ നെറ്റവ്ർക്കിസലക്ക ്പ്ൊഫ്റിക്കിനെ െയിക്കുന്ന 

കമ്പ്യൂട്ടറാണ.് 

 ISP (ഇെ്റർനെറ്റ ്സ വെ ദ്ാ ാവ്) എന്ന  ്വീെുകളിനല ഇെ്റർനെറ്റ ്സ വെത്തിെുള്ള 

കവാെമാണ.് 

ഇെ്റർനെറ്റ ്കണേെുകളുനെ  രങ്ങൾ 

സപ്ബാഡ്ബാൻഡ:് 

 സപ്ബാഡ്ബാൻഡ് ഇെറ്ർനെറ്റ ്കണേെുകൾ കഹ-സ്പീഡ് ഇെ്റർനെറ്റ ്െൽകുന്നു, 

അ ് എൊയ്സപ്പാഴുും ഓണായിരിക്കുകയുും പരമ്പ്രാഗ  ഡയൽ-അപ്്പ 

കണേെുകസളക്കാൾ കൂെു ൽ ഡാറ്റ കകമാറാൻ അെുവദ്ിക്കുകയുും നചയ്യുന്നു. 

 ഡയൽ-അപ്്പ സ വെങ്ങളിൽ െിന്ന ്വയ യസ്തമായി, ഇ  ്സഫ്റാൺ കലെുകനള  െയിെ, 

ഓസരാ  വണ സലാഗ ്ഓഫ്റ ്നചയ്യുസമ്പ്ാഴുും നെറ്റവ്ർക്കിസലക്ക ്വീണ്ടുും 

കണക്റ്റുനചസയ്യണ്ട ിെ. 

 ഡിജിറ്റൽ  ബ ്ക്പ്കബർ കലൻ (DSL), സകബിൾ സമാഡമുകൾ, കഫ്റബറുകൾ, 

വയർനല  ്സപ്ബാഡ്ബാൻഡ് കണേെുകൾ,  ാറ്റകലറ്റ ്കണേെുകൾ എന്നിവ 

ഉൾനപ്പനെ വിവിധ്  രും സപ്ബാഡ്ബാൻഡ്  ാസങ്ക ികവിദ്യകളുണ്്ട. 

കവകഫ്റ: 

 Wi-Fi എന്ന  ്Hi-Fi എന്ന പദ്ത്തിെന്റ ഒരു സേ ആണ,് അ ് വയർനല  ്ഇെ്റർനെറ്റ ്

കണേനെ പ്പ ിെിധ്ീകരിക്കുന്നു. 

 കൂെു ൽ വയക്തമായി പറഞ്ഞാൽ, ഇ  ്വയർനല  ്സലാക്കൽ ഏരിയ നെറ്റവ്ർക്ക ്

(WLAN) ആണ,് അ ് ഉപകരണങ്ങനള ഇെ്റർനെറ്റിസലക്ക ്വയർനല  ്ആയി 

ബന്ധിപ്പിക്കാൻ അെുവദ്ിക്കുന്നു. 

 കവ-കഫ്റ പ്പവർത്തെേമമാക്കിയ ഗാഡ്നജറ്റുകനള (കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, നഗയിമിുംഗ ്

 ിസ്റ്റങ്ങൾ, നമാകബൽ സഫ്റാണുകൾ, കൂൊന  ചില കയാമറകൾ സപാലുും) 

ഇൻറർനെറ്റിസലക്ക ്കണക്റ്റുനചയ്യാൻ ഇ  ്2.4 GHz, 5.0 GHz സറഡിസയാ  രുംഗങ്ങൾ 

ഉപസയാഗിക്കുന്നു. 
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WiMAX: 

 കവകഫ്റസയക്കാൾ വിപുലമായ വയർനല  ്ഇെ്റർനെറ്റ ് ാസങ്ക ികവിദ്യയാണ ്

കവമാക്സ.് 

 സപ്ബാഡ്ബാൻഡ് കണേെുകളുനെ ഉയർന്ന സവഗ , സഫ്റാൺ നെറ്റവ്ർക്കുകളുനെ 

വലിയ കവസറജ,് കവകഫ്റയുനെ  ൗകരയും എന്നിവ ഒരു പാസക്കജിൽ ലഭയമാക്കാൻ 

ഇ  ്ലേയമിെുന്നു. 

 കവമാക്സ ്െെപ്പിലാക്കുന്ന  ്DSL, സകബിൾ സമാഡും ഉപസയാക്താക്കൾക്ക ്അവരുനെ 

വയർഡ് ഇെ്റർനെറ്റ ്കണേെുകൾ കഹ-സ്പീഡ്, വയർനല  ്ബദ്ലിെ ്

അെുകൂലമായി ഒഴിവാക്കുന്ന ിെ ്അെുവദ്ിക്കുും. 

ഡാറ്റ പ്ൊൻസ്ഫർ സമാഡുകൾ: 

 സിംപ്ലക്സ:് ഒരു ദ്ിശയിസലക്ക ്മാപ് ും ഡാറ്റ കകമാറ്റും, ഉദ്ാ. സറഡിസയാ പ്പസേപണും. 

 ഹാഫ ്ഡയുമപ്ലക്സ:് രണ്്ട ദ്ിശകളിസലക്കുും ഡാറ്റ കകമാറ്റും, എന്നാൽ ഒസര മയും അെ 

ഉദ്ാ. സറഡിസയാ  ും ാരിക്കുക. 

 ഫുൾ ഡയുമപ്ലക്സ ്അമെങ്കിൽ ഡയൂമപ്ലക്സ:് രണ്്ട ദ്ിശകളിസലക്കുും ഒസര മയും ഡാറ്റ 

കകമാറ്റും, ഉദ്ാ. നെലിസഫ്റാൺ 

ഡാറ്റ പ്പാ ിെിധ്യും: 

 വാചകം: വാചകും ഒരു ബിറ്റ ്പാസറ്റണായി പ്പ ിെിധ്ീകരിക്കുന്നു. ഒരു പാസറ്റണിനല 

ബിറ്റുകളുനെ എണ്ണും ഭാഷയിനല ചിഹ്നങ്ങളുനെ എണ്ണനത്ത ആപ്ശയിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 ASCII: അസമരിക്കൻ ൊഷണൽ സ്റ്റാൻസഡർഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റയൂട്ട ്അസമരിക്കൻ 

സ്റ്റാൻസഡർഡ് സകാഡ് സഫ്റാർ ഇൻഫ്റർസമഷൻ ഇെ്റർസചഞ്ചിൊയി ഒരു സകാഡ് 

വിക ിപ്പിനച്ചെുത്തു. ഈ സകാഡ് ഓസരാ ചിഹ്നത്തിെുും 7 ബിറ്റുകൾ ഉപസയാഗിക്കുന്നു. 

 വിരുലീകരിച്ച ASCII: ഓസരാ പാസറ്റണിെന്റയുും വലുപ്പും 1 കബറ്്റ (8 ബിറ്റുകൾ) 

ആക്കുന്ന ിെ,് ASCII ബിറ്റ ്പാസറ്റണുകൾ ഇെ ുവശത്ത ്ഒരു അധ്ിക 0 ഉപസയാഗിച്ച് 

വർദ്ധിപ്പിക്കുും. 

 യൂണിനകാഡ:് ഇുംഗ്ലീഷ ്ഒഴിനകയുള്ള ഭാഷകളിലുള്ള ചിഹ്നങ്ങനള 

പ്പ ിെിധ്ീകരിക്കുന്ന ിെ,് കൂെു ൽ സശഷിയുള്ള ഒരു സകാഡ് ആവശയമാണ.് 

യൂണിസക്കാഡ് 16 ബിറ്റുകൾ ഉപസയാഗിക്കുന്നു, കൂൊന  65,536 ചിഹ്നങ്ങൾ വനര 

പ്പ ിെിധ്ീകരിക്കാൻ കഴിയുും. 

 ISO: ISO എന്നറിയനപ്പെുന്ന സ്റ്റാൻസഡർകഡസ ഷൊയുള്ള അരാരാഷ്പ്െ  ുംഘെെ 

32-ബിറ്റ ്പാസറ്റൺ ഉപസയാഗിച്ച ്ഒരു സകാഡ് രൂപകൽപ്പെ നചയ്തിട്ടുണ്്ട. ഈ സകാഡിെ ്

4,294,967,296 ചിഹ്നങ്ങൾ വനര പ്പ ിെിധ്ീകരിക്കാൊകുും. 

 നമ്പറുകൾ: ബിറ്റ ്പാസറ്റണുകൾ ഉപസയാഗിച്ചുും  ുംഖയകനള പ്പ ിെിധ്ീകരിക്കുന്നു. 

 ുംഖയകനള പ്പ ിെിധ്ീകരിക്കാൻ ASCII ഉപസയാഗിക്കുന്നിെ. െമ്പ്ർ സെരിട്ട ്കബെറി 

െമ്പ്റിസലക്ക ്പരിവർത്തെും നചയ്യനപ്പെുന്നു. 

 ചിട്രങ്ങൾ: ബിറ്റ ്പാസറ്റണുകളാലുും ചിപ് ങ്ങനള പ്പ ിെിധ്ീകരിക്കുന്നു. ഒരു ചിപ് ും 

പിക്സലുകളുനെ ഒരു മാപ്െിക്സായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു, അവിനെ ഓസരാ പിക്സലുും ഒരു 

നചറിയ സഡാട്ടാണ.് ഓസരാ പിക്സലിെുും ഒരു ബിറ്റ ്പാസറ്റൺ െൽകിയിരിക്കുന്നു. 

പാസറ്റണിെന്റ വലുപ്പവുും മൂലയവുും ചിപ് നത്ത 
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ആപ്ശയിച്ചിരിക്കുന്നു. പിക്സലിെന്റ വലിപ്പും നറ ലയൂഷൻ എന്ന ്

വിളിക്കനപ്പെുന്ന ിനെ ആപ്ശയിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 ഓഡിനയാ: ശബ്ദത്തിെന്റ പ്പ ിെിധ്ാെമാണ ്ഓഡിസയാ. വാചകും, അക്കങ്ങൾ 

അനെങ്കിൽ ചിപ് ങ്ങൾ എന്നിവയിൽ െിന്ന ്വയ യസ്തമാണ് ഓഡിസയാ. അ ് 

വയ ിരിക്തമെ  ുെർച്ചയായ ാണ ്

 വീഡിനയാ: വീഡിസയാ ഒന്നുകിൽ  ുെർച്ചയായി െിർമ്മിക്കാും അനെങ്കിൽ അ ് 

ചിപ് ങ്ങളുനെ  ുംസയാജെമാകാും. 

നെറ്റവ്ർക്കുകളുനെ വർഗ്ഗീകരണും: 

പിയർ-െു-പിയർ നെറ്റവ്ർക്കുകൾ: 

 പിയർ-െു-പിയർ നെറ്റ്വർക്കിനല എൊ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുും  ുലയമായി കണക്കാക്കാും. 

 പിയർ-െു-പിയർ നെറ്റ്വർക്കുകൾ സഹാും നെറ്റവ്ർക്കുകൾ എന്ന െിലയിലുും നചറുകിെ 

കമ്പ്െികളിൽ ഉപസയാഗിക്കുന്ന ിെുും ജെപ്പിയമാണ,് കാരണും അവ 

നചലവുകുറഞ്ഞ ുും ഇൻസ്റ്റാൾ നചയ്യാൻ എളുപ്പവുമാണ.് 

 മിക്ക ഓപ്പസററ്റിുംഗ ് ിസ്റ്റങ്ങളുും (അെിസ്ഥാെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്പവർത്തെനത്ത 

പ്പവർത്തിപ്പിക്കുന്ന സ ാഫ്ററ്ന്റവയർ) അരർെിർമ്മി  പിയർ-െു-പിയർ നെറ്റ്

വർക്കിുംഗ ്സശഷിസയാനെയാണ ്വരുന്ന ്. 

ന ർവർ അെിസ്ഥാെമാക്കിയുള്ള നെറ്റവ്ർക്കുകൾ: 

 എൊ പ്പാസയാഗിക ആവശയങ്ങൾക്കുും ഒരു ന ർവറായി മാപ് ും പ്പവർത്തിക്കുന്ന 

ഒന്നാണ ് മർപ്പി  ന ർവർ. 

 ഒരു ന ർവർ അധ്ിഷ്ഠി  നെറ്റവ്ർക്കിനല ഒരു  മർപ്പി  ന ർവർ അ ിെന്റ നെറ്റ്

വർക്ക ്ക്ലയെ്റുകൾക്ക ്ഡാറ്റ, ആേിസക്കഷെുകൾ, മറ്റ ്ഉറവിെങ്ങൾ എന്നിവ 

 ുംഭരിച്ചുനകാണ്്ട സ വെും െൽകുന്നു,  ുെർന്ന ്ഒരു ക്ലയെ്റ ്വിളിക്കുസമ്പ്ാൾ ആ 

ഉറവിെങ്ങളിസലക്ക ്ആക്   ്െൽകുന്നു. 

 ഒരു ക്ലയെറ് ്ഒരു സഡാകയുനമെ്റ ്സപാലുള്ള ഒരു റിസ ാഴ ് ്അഭയർത്ഥിക്കുസമ്പ്ാൾ, 

ന ർവർ മുഴുവൻ റിസ ാഴ ്ുും (സഡാകയുനമെ്റ)് നെറ്റവ്ർക്കിലൂനെ ക്ലയെ്റിസലക്ക ്

അയയ്ക്കുന്നു, അവിനെ അ ് സപ്പാ സ്സ ്നചയ്യുകയുും പിന്നീെ ് ുെർച്ചയായ 

 ുംഭരണത്തിൊയി ന ർവറിസലക്ക ്മെങ്ങുകയുും നചയ്യുന്നു. 

 ന ർവർ അധ്ിഷഠ്ി  നെറ്റവ്ർക്കുകൾ സകപ്േ െിയപ്രണും വാഗ്ദാെും നചയ്യുന്നു, അവ 

 ുരേി മായ പ്പവർത്തെങ്ങൾക്കായി രൂപകൽപ്പെ നചയ് ിരിക്കുന്നു. 

ക്ലയെ്റ ്അെിസ്ഥാെമാക്കിയുള്ള നെറ്റവ്ർക്കുകൾ: 

 ഒരു ക്ലയെറ് ്അധ്ിഷഠ്ി  നെറ്റവ്ർക്ക ്ന ർവറിെന്റ ശക്തമായ 

സപ്പാ  റുകളുനെയുും  ാധ്ാരണ വർക്കസ്സ്റ്റഷെുകളിൽ ഉപസയാഗിക്കുന്ന 

വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ശക്തമായ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുനെയുും മികച്ച പ്പസയാജെും സെെുന്നു. 

 ഒരു ക്ലയെറ് ്അധ്ിഷഠ്ി  നെറ്റവ്ർക്ക ്പ്പാസദ്ശികമായി ചില ഫ്റുംഗഷ്െുകൾ സപ്പാ സ്സ ്

നചയ്യുന്ന ിെ ്ഒരു ക്ലയെ്റ ്വർക്കസ്സ്റ്റഷെന്റ ശക്തി ഉപസയാഗിക്കുന്നു, അസ  മയും 
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സവഗ  വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ിെ ്ഒരു ന ർവറിൽ െിന്ന ്അധ്ിക സപ്പാ സ്സിുംഗ ്

അഭയർത്ഥിക്കുന്നു. 

സപ്പാസട്ടാസക്കാളുകൾ: 

 നെറ്റവ്ർക്കുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്്ട കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ  മ്മിലുള്ള 

ആശയവിെിമയനത്ത െിയപ്രിക്കുന്ന െിയമങ്ങൾ ഇ  ്െിർേചിക്കുന്നു. 

  സേശങ്ങളുനെ വിലാ വുും റൂട്ടിുംഗുും, പിശക് കനണ്ടത്തലുും വീനണ്ടെുക്കലുും, 

പ്കമവുും സലാ െിയപ്രണങ്ങളുും മു ലായവ സറാളുകളിൽ ഉൾനപ്പെുന്നു. 

 ഒരു സപ്പാസട്ടാസക്കാൾ  ്നപ ിഫ്റിസക്കഷെിൽ വാകയഘെെയുും, കകമാറ്റും 

നചയ്യനപ്പെുന്ന  സേശങ്ങളുനെ  രങ്ങളുും സഫ്റാർമാറ്റുകളുും െിർവചിക്കുന്ന ുും, 

െിർദ്ദിഷ്ട ഇവെ്റുകൾ  ുംഭവിക്കുസമ്പ്ാൾ ഓസരാ എെ്റിറ്റിയുും എെുക്കുന്ന െെപെി 

വയക്തമാക്കുന്ന ന മാെറ്ിക് ഉൾനപ്പെുന്നു. 

 OSI റഫ്ററൻ  ്സമാഡൽ സപാനലയുള്ള ഒരു സലസയർഡ് ആർക്കിനെക്ചറിനെ 

അെിസ്ഥാെമാക്കിയാണ ്സപ്പാസട്ടാസക്കാളുകൾ രൂപകൽപ്പെ നചയ്തിരിക്കുന്ന ്. 

 ഉദ്ാഹരണും: നവബ് പ്ബൗ റുകളുും ന ർവറുകളുും  മ്മിലുള്ള 

ആശയവിെിമയത്തിെുള്ള HTTP സപ്പാസട്ടാസക്കാൾ. 

http://www.byjusexamprep.com/

