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കമ്പ്യൂട്ടർ സ ോഫ്്ററ ്വെയർ 

 ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിസ ോട ്എസപോൾ വെയ്യണം, എങ്ങവ  വെയ്യണം എന്ന ്

പറയുന്നതി ുള്ള  ിർസേശങ്ങൾ  ൽകുന്ന സ്പോ്രോമുകൾ, 

 ടപടി്കമങ്ങൾ, അൽസരോരിതങ്ങൾ, അ ുബന്ധ ്പമോണങ്ങൾ 

എന്നിെയുവട ഒരു കൂട്ടമോണിത.് 

 ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറി  ്ഒരു  ിർേിഷട് സ ോലി വെയ്യുന്നതി ുള്ള 

 ിർസേശങ്ങളുവട ഒരു കൂട്ടമോണിത.് 

 ഇത ്കമ്പ്യൂട്ടറി വ്റ ഭൗതികമല്ലോത്ത ഭോരമോണ.് 

 ഉദോഹരണം- Microsoft Windows, Microsoft Office, Corel Draw, Adobe 

Photoshop മുതലോയെ. 

 സ ോഫ്ററ്്വെയറുകവള  ിസ്റ്റം സ ോഫ്റ്റവ്െയർ, ആപ്ലിസേഷൻ സ ോഫ്റ്റ്

വെയർ എന്നിങ്ങവ  തരംതിരിേോം. 

 ിസ്റ്റം സ ോഫ്റ്റ്വറെയർ 

 ഇത ്കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപസയോരത്തി ുള്ള അടിസ്ഥോ  ്പെർത്ത ങ്ങൾ 

 ൽകുകയും കമ്പ്യൂട്ടർ ഹോർഡ്വെയറും  ിസ്റ്റെും ്പെർത്തിപിേോൻ 

 ഹോയിേുകയും വെയ്യുന്നു. 

 ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപസയോക്തോെി ും കമ്പ്യൂട്ടർ ഹോർഡ്വെയറും 

ആപ്ലിസേഷൻ സ ോഫ്റ്റവ്െയറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇ ്റർസഫ്റ ോയി ഇത ്

്പെർത്തിേുന്നു. 

 ഇത ് ിപിയു ഉപസയോരം, ഹോർഡ്വെയർ, ഇൻപുട്ട,് ഔട്ട്പുട്ട,് വമമ്മറി 

മുതലോയെ  ിയ്രിേുന്നു. 

 പശ്ചോത്തല സ ോഫ്റ്റവ്െയർ എന്നും ഇതിവ  െിളിേുന്നു. 

 ോല ്തരം  ിസ്റ്റം സ ോഫ്റ്റവ്െയറുകൾ തോവെ വകോടുേുന്നു 

1. ഓപസററിംര ് ിസ്റ്റം 

 കമ്പ്യൂട്ടർ ഹോർഡ്വെയർ, സ ോഫ്ററ്്വെയർ ഉറെിടങ്ങൾ എന്നിെ 

കകകോരയം വെയ്യുന്നതും കമ്പ്യൂട്ടർ സ്പോ്രോമുകൾേോയി വപോതുെോയ 

സ െ ങ്ങൾ  ൽകുന്നതുമോയ  ിസ്റ്റം സ ോഫ്റ്റവ്െയറോണ ്ഓപസററിംര ്

 ിസ്റ്റം. 

 ഇത ്16-ബിറ,് 32-ബിറ,് 62-ബിറ ്ആകോം. 

 ഇത ്ഉപസയോക്തോെി ും കമ്പ്യൂട്ടർ ഹോർഡ്വെയറും ആപ്ലിസേഷൻ 

സ ോഫ്ററ്വ്െയറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇ ്റർസഫ്റ ോയി ്പെർത്തിേുന്നു. 

 ഉദോഹരണം- Linux, Windows, Mac OS മുതലോയെ. 

      2.  യൂട്ടിലിറി സ ോഫ്റ്റവ്െയർ 

 കമ്പ്യൂട്ടർ ഉറെിടങ്ങൾ  ിയ്രിേോ ും പരിപോലിേോ ും 

 ിയ്രിേോ ും ഇത ് ഹോയിേുന്നു. 

 അെ സ െ  പരിപോടികൾ എന്നും അറിയവപടുന്നു. 

 ഉദോഹരണം- ആ റ്ി കെറ  ്സ ോഫ്ററ്്വെയർ: ഇത ്കമ്പ്യൂട്ടറിവ  

ക്ഷു്ദവെയർ ആ്കമണത്തിൽ  ിന്ന ് ംരക്ഷിേുന്നു. 

 വഡ ്ക്സടോപ ്െിഡ്ജറുകൾ: ഇത ്ഏറെും പുതിയ െോർത്തകൾ,  മയം, 

കലണ്ടർ, മോപ,് കോൽേുസലറർ മുതലോയെ  ൽകുന്നു. 

 ബോേപ ്സ ോഫ്ററ്്വെയർ: ബോേപ ്ഫ്റയലുകൾ, ഹോർഡ് ഡി ക്് 

െൃത്തിയോേൽ, ഫ്റയലുകൾ വ്ഷഡിംര ്എന്നിെ ഇതിൽ ഉൾവപടുന്നു. 
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 3. ഉപകരണ ക്ഡെർ 

 ഒരു ഹോർഡ്വെയർ ഉപകരണെുമോയി ഇടപെകുന്ന മീഡിയമോണിത.് 

 ഇത ്കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഘടിപിച്ചിരിേുന്ന ഉപകരണങ്ങവള  ിയ്രിേുന്നു. 

 ഉദോഹരണം- ്പി റ്ർ, ഡിസ്ക ്ക്ഡെറുകൾ,  ിഡി-സറോം റീഡർ 

മുതലോയെ. 

     4. ഭോഷോ െിെർത്തകർ 

 ഇത ്ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഭോഷോ സ്പോ്രോമിവ  ഒരു വമഷീൻ 

ലോംസരെ  ്സ്പോ്രോമിസലേ ്െിെർത്ത ം വെയ്യുന്നു. 

 ഇത ്െിെർത്ത   മയത്ത ്പിശക് കവണ്ടത്തി റിസപോർട്ട ്വെയ്യുന്നു. 

 ഭോഷോ െിെർത്തക വ്റ ഉദോഹരണങ്ങൾ- അ ംബ്ലർ, കംകപലർ, 

ഇ ്റർവ്പറർ 

ആപ്ലിസേഷൻ സ ോഫ്ട്വെയർ 

 ഏകെെ സമോ ഒന്നിലധികം അ ുബന്ധ സ ോലികൾ വെയ്യോൻ ഇത ്

ഉപസയോക്തോെിവ   ഹോയിേുന്നു. 

 സെഡ് സ്പോ സ്ിംര,്  ്വ്പഡ്ഷീറുകൾ  ൃഷട്ിേുക, െി്തങ്ങളും 

െീഡിസയോകളും എഡിറുവെയ്യൽ, കൈഡുകൾ തയ്യോറോേൽ, ഇ ്റർവ റ ്

്ബൗ  ്വെയ്യൽ, കെറ ിൽ  ിന്ന ് ിസ്റ്റവത്ത  ംരക്ഷിേൽ തുടങ്ങിയ 

്പശ ്പരിഹോരത്തി ും ്പസതയക ആപ്ലിസേഷ ും ഇെ 

ഉപസയോരിേുന്നു. 

 സ ോഫ്ററ്്വെയർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളസതോ തുറന്നസതോ ആകോം. 

 വ്പോക്പററി സ ോഫ്ററ്്വെയർ  െകോരയ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും 

 ിയ്രിേവപട്ടതുമോണ.് മറ ്കമ്പ് ികൾ ഇത ്ഡയൂപ്ലിസേറ ്വെയ്യുന്നത് 

തടയോൻ  വ്പ ിഫ്റിസേഷൻ വെളിവപടുത്തിയിട്ടില്ല. 

 ഓപൺ സ ോഫ്ററ്്വെയർ വപോതു  ങ്ങൾേോയി തുറന്നിരിേുന്നു. 

ആർേുസെണവമങ്കിലും അതി ോയി ആഡ്-ഓൺ ഉൽപന്നങ്ങൾ 

 ൃഷ്ടിേോൻ കെിയും, കോരണം ഇത് എങ്ങവ  രൂപകൽപ  വെയ്

തിരിേുന്നുവെന്ന ്അെർേ ്മ സ്ിലോേോൻ കെിയും. ഇതിവ  

്ഫ്റീവെയർ സ ോഫ്റ്റവ്െയർ എന്നും െിളിേുന്നു. 

രണ്്ട തരത്തിലുള്ള ആപ്ലിസേഷൻ സ ോഫ്റ്റവ്െയർ ഉണ്ട:് 

      1. അടിസ്ഥോ  ആപ്ലിസേഷൻ സ ോഫ്റ്റ്വറെയർ 

 ഇത ്വപോതു ഉസേശയ ആപ്ലിസേഷ ുകൾേും ഉൽപോദ ക്ഷമത 

ആപ്ലിസേഷ ുകൾേുമുള്ളതോണ.് 

 ഈ സ്പോ്രോമുകൾ എല്ലോ െിഷയങ്ങളിലും വതോെിലിലും െയോപകമോയി 

ഉപസയോരിേവപടുന്നു. 

 ഉദോഹരണം: സെഡ് സ്പോ സ്ിംര,് ഡോറോസബ  ്മോസ  ്വമ ്റ ്മുതലോയെ. 

      2. ്പസതയക ആപ്ലിസേഷൻ സ ോഫ്റ്റ്വെയർ 

 െിശോലമോയ ആപ്ലിസേഷൻ സ ോഫ്ററ്്വെയറി ു പകരം ്പസതയക 

സ ോലികൾ വെയ്യോ ോണ ്ഇത ്രൂപകൽപ  വെയ്തിരിേുന്നത്. 

 ഉദോഹരണം: ്രോഫ്റിക് സ്പോ്രോമുകൾ, ഓഡിസയോ, െീഡിസയോ 

എഡിറർമോർ, വെബ് ഓട്ടറിംര,് വെർെെൽ റിയോലിറി സ്പോ്രോമുകൾ 

മുതലോയെ. 
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െൻസതോതിലുള്ള ഉപസയോക്തോേളുവട വപോതുെോയ ആെശയങ്ങളും 

ആെശയങ്ങളും  ിറസെറുന്നതി ോണ ്  റൽ ആപ്ലിസേഷൻ സ ോഫ്ററ്വ്െയർ 

രൂപകൽപ  വെയ്തിരിേുന്നത്.  ോധോരണയോയി ഉപസയോരിേുന്ന െില വപോതു 

ആപ്ലിസേഷൻ സ ോഫ്റ്റവ്െയറുകൾ ഇെയോണ്: 

ക്രമ 

സംഖ്യ. 

പ ൊതുവൊയ 

ആപ്ലിക്കേഷൻ 

ക്കസൊഫ്റ്റപ്െയർ 

നിർവ്വചനം ഉദൊഹരണം 

1. സെഡ് സ്പോ  ർ എെുത്ത ്അക്ഷരങ്ങൾ, 

റിസപോർട്ടുകൾ, സലഖ ങ്ങൾ, 

കഥകൾ മുതലോയെ സപോലുള്ള 

വടക് റ്് അധിഷഠ്ിത 

സഡോകയുവമ ്സറഷൻ  ൃഷ്

ടിേുന്നതി  ്ഈ 

ആപ്ലിസേഷൻ സ ോഫ്റ്റ്

വെയർ ഉപസയോരിേുന്നു. 

എല്ലോ സെഡ് സ്പോ സ്റുകളും 

ഈ സഡോകയുവമ ്റുകൾ 

 ംഭരിേുന്നതി ും 

എഡിറുവെയ്യുന്നതി ും 

സഫ്റോർമോറുവെയ്യുന്നതി ും 

്പി റ്ുവെയ്യുന്നതി ുമുള്ള 

ഓപഷ് ുകൾ  ൽകുന്നു. 

MS Word, 
WordPerfect, 
LibreOffice 
Writer etc. 
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2.  ്വ്പഡ്ഷീറ ്

സ ോഫ്ററ്വ്റെയർ അത്തരം ആപ്ലിസേഷൻ 

സ ോഫ്ററ്്വെയർ െരി, സകോളം 

സഫ്റോർമോറിൽ ഡോറ മൂലയങ്ങൾ 

എടുേുകയും 

ഉപസയോക്തോേവള അെരുവട 

ആെശയങ്ങൾേ ു രിച്ച ്

ഡോറ െിശകല ം വെയ്യോ ും 

കകകോരയം വെയ്യോ ും 

കണേുകൂട്ടോ ും 

അ ുെദിേുന്നു. 

MS Excel, 
LOTUS 1-2-3, 
LibreOffice Calc 
etc. 

3. അെതരണ 

സ ോഫ്ററ്വ്െയർ അെതരണങ്ങസളോ കൈഡ് 

സഷോകസളോ  ൃഷ്ടിേോൻ ഈ 

സ ോഫ്ററ്വ്െയർ 

ഉപസയോക്തോേവള 

അ ുെദിേുന്നു. 

MS Powerpoint, 
LibreOffice 
Impress, etc. 
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4. ഡോറോസബ  ്

മോസ  വ്മ റ് ്

 ിസ്റ്റം (DBMS) 

ഈ ആപ്ലിസേഷൻ സ ോഫ്ററ്്

വെയർ െലിയ അളെിലുള്ള 

ഡോറ  ൃഷട്ിേോ ും 

 ിയ്രിേോ ും 

 ംഭരിേോ ും സ്പോ്രോം വെയ്

തിരിേുന്നു. ഡോറ 

ഓർരക സ ഷ ിൽ ഇത ്

ഉപസയോക്തോെിവ  

 ഹോയിേുന്നു. 

ഉപസഭോക്തോേൾ,  ീെ േോർ, 

ഉൽപന്നങ്ങൾ മുതലോയെയുവട 

െിശദോംശങ്ങൾ 

 ംഭരിേുന്നതി  ് ിരെധി 

ബി ി സ് ്സ്ഥോപ ങ്ങൾ 

DBMS ഉപസയോരിേുന്നു. 

MS Access, 
Oracle, dBase, 
etc. 

5. മൾട്ടിമീഡിയ 

സ ോഫ്ററ്വ്െയർ െി്തങ്ങൾ, ശബ്ദം, 

െീഡിസയോകൾ എന്നിെ 

സപോലുള്ള ഏവതങ്കിലും 

മൾട്ടിമീഡിയ ഫ്റയലുകൾ 

കോണോ ും  ൃഷട്ിേോ ും 

വറസേോർഡുവെയ്യോ ും ഈ 

സ ോഫ്ററ്വ്െയർ 

ഉപസയോരിേുന്നു. െീഡിസയോ/ 

ഇസമ  ്എഡിറിംര,് 

ആ ിസമഷൻ, ്രോഫ്റിക്സ ്

എന്നിെയ്േും അെ 

ഉപസയോരിേുന്നു. 

VLC Media 
Player, Windows 
Media Player, 
Picasa, Adobe 
Photoshop, 
Adobe Flash etc. 

6. വെബ് വ്ബൗ ർ ഈ സ ോഫ്റ്റവ്െയർ 

ഉപസയോക്തോേവള ഇ ്റർവ റ ്

്ബൗ  ്വെയ്യോൻ 

അ ുെദിേുന്നു. 

Internet 
Explorer, Google 
Chrome, Mozilla 
Firefox, etc. 

http://www.byjusexamprep.com/
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