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ഇന്റർനനറ്റ് 
ല ോകനെമ്പോടുെുള്ള നിരവധി ബി യൺ ഉപകരണങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന ്സ്റ്റോൻലേർേ് 

ഇന്റർനനറ്റ ്പ്രോപടോപകോൾ സ്യൂട ്(TCP/IP) ഉപല ോഗിക്കുന്ന പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ച 

കമ്പയൂട്ടർ നനറ്റവ്ർക്കുകെുനട ഒരു ആലഗോെ സംവിധോനെോണ് ഇന്റർനനറ്റ.് 

ദശ ക്ഷക്കണക്കിന ്സവകോരയ, നപോതു, അക്കോദെിക്, ബിസിനസ,് സർക്കോർ നനറ്റ്

വർക്കുകൾ അടങ്ങുന്ന "നനറ്റവ്ർക്ക ്ഓഫ ്നനറ്റവ്ർക്ക"് എന്നും ഇത ്അറി നപ്പടുന്നു. 

ഇന്റർനനറ്റ ്വർക്ക:് ഇന്റർനനറ്റിൽ, െിക്ക കമ്പയൂട്ടറുകെും ഇന്റർനനറ്റില ക്ക ്ലനരിട്ട ്കണക്

റ്്റ നെ ്തിട്ടില്ല. പകരം അവ നെറി  നനറ്റവ്ർക്കുകെുെോ ി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അവ 

ഇന്റർനനറ്റ ്ബോക്കല്ബോണില ക്കുള്ള ലഗറ്റല്വകെി ൂനട ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 

പേറ്റപ്േ: സെോനെല്ലോത്ത നനറ്റവ്ർക്കുകനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഉപകരണെോണ ്ലഗറ്റല്വ. 

 

ബോക ്പബോൺ : ഒരു െരത്തിന്നറ തടി അനല്ലങ്കിൽ ഒരു െനുഷ്യനന്റ നനട്ടല്ല ്ലപോന  ഒലന്നോ 

അതി ധികലെോ നനറ്റവ്ർക്കുകനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ലകന്ദ്ര പരസ്പരബന്ധിത ഘടന ോണ ്

ബോക് ലബോൺ  

ആരോണ് ഇന്റർനനറ്റ് നി ന്ദ്രിക്കുന്നത്? 

ഇന്റർനനറ്റിനന ഏനതങ്കി ും ന്ദ്പലതയക സ്ഥോപനം നി ന്ദ്രിക്കുന്നില്ല. നിരവധി സന്നദ്ധ 

സംഘടനകെോണ ്ഇത ്ഏലകോപിപ്പിക്കുന്നത.് 

 ഇന്റർനനറ്റ ്ആർകിനെക്ചർ പബോർഡ ്(IAB) െോനദണ്ഡങ്ങൾ 

അംഗീകരിക്കുന്നതിനും വിഭവങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതിനും ഉത്തരവോദി ോണ.് 

 ഇൻറർനനറ്റിനന്റ ന്ദ്പവർത്തനപരവും സോലങ്കതികവുെോ  ന്ദ്പശന്ങ്ങൾ െർച്ച 

നെയ്യുന്നതിനും അലനവഷ്ിക്കുന്നതിനും ഇൻറർനനറ്റ ്എഞ്ചിനീയറിിംേ ്െോസ്ക്് 

പ ോഴ്സ്് (ഐഇെിഎ )് ഉത്തരവോദി ോണ.് 

 ഇന്റർനനറ്റ ്കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക ്രജിസ്ലന്ദ്ടഷ്ൻ ലസവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന ്

ഇന്റർഎൻഐസ്ിയുനെ ഉത്തരവോദിത്തെുണ്്ട. 

ഇന്റർനനറ്റ് ്രേർത്തനിം 

1989-ൽ ടിം നബർലണഴസ്് -  ീ വികസിപ്പിനച്ചടുത്ത നവബ് അനല്ലങ്കിൽ www 

എന്നറി നപ്പടുന്ന ലവൾേ് വവേ് നവബ് ഇന്റർനനറ്റ ്വഴി ആക്സസ ്നെയ്യനപ്പടുന്ന 

ഇന്റർ ിങ്ക്േ് വൈപ്പർനടക്സ്റ്റ ്ലേോകയുനെന്റുകെുനട ഒരു സംവിധോനെോണ.് ഈ 

െൾട്ടിെീേി  ലപജുകൾ എലപ്പോഴും െോറിനക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു. 

 ലവൾേ് വവേ് നവബിന  വിവര ഉറവിടങ്ങൾ വീനണ്ടടുക്കുന്നതിനും 

അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും സഞ്ചരിക്കുന്നതിനുെുള്ള ഒരു ലസോഫ്റ്റന്വ ർ 

ആപ്ലിലക്കഷ്നോണ ്നവബ് ന്ദ്ബൗസർ (സോധോരണ ോ ി ന്ദ്ബൗസർ എന്ന ്

വിെിക്കനപ്പടുന്നു). 

ഇന്റർനനറ്റിന്നറ േിേിധ ആപ്ലിപകഷനുകൾ ഇേയോണ്: 

 ഇ-നെ ിൽ (ഇ ക്ലന്ദ്ടോണിക് നെ ിൽ) ഉപല ോഗിച്ച ്സലരശങ്ങൾ വകെോറുക. 

 ഫ  ുകെും ലസോഫറ്്നറവ റുകെും വകെോറുക. 

 നവബിന  ഏത ്വിഷ് നത്ത ും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങെി ൂനട ന്ദ്ബൗസ ്നെയ്യുക. 

 ഇന്റർനനറ്റുെോ ി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള െറ്റുള്ളവരുെോ ി തത്സെ ം (െോറ്റ)് 

ആശ വിനിെ ം നടത്തുക. 

 സർക്കോർ, വയക്തികൾ, സ്ഥോപനങ്ങൾ എന്നിവ ുനട േോറ്റോലബസുകൾ തിര ുക. 

 ന്ദ്പെുഖ വോർത്തോ ന്ദ്ഗൂപ്പുകെിൽ നിന്ന ് ഭയെോ  വോർത്തകൾ വോ ിക്കുക. 
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 വിദൂര സ്ഥ ങ്ങെിൽ നിന്ന ്ആനിലെഷ്ൻ, െിന്ദ്ത ഫ  ുകൾ അ  ്ക്കുക അനല്ലങ്കിൽ 

സവീകരിക്കുക. 

 നിങ്ങെുനട കമ്പനി ുനട ഉൽപ്പന്നങ്ങനെ ും ലസവനങ്ങനെ ും കുറിച്ചുള്ള 

വിവരങ്ങൾ അടങ്ങി  ഒരു വസറ്റ ്സജ്ജീകരിക്കുക. 

1969-ൽ  ുഎസ ്േിപ്പോർട്ടന്െനറ് ്ഓഫ ്േിഫൻസ ്അർരോനനറ്റ് എന്ന ലന്ദ്പോജക്റ്റ ്സ്

ലപോൺസർ നെ ്തലപ്പോഴോണ ്ഇന്റർനനറ്റിനന്റ വിത്ത ്പോകി ത.് 

ഇന്റർനനറ്റ് കണക്ഷൻ: 
ഡയൽ-അപ്പ ്കണക്ഷൻ േഴി: നിങ്ങെുനട കമ്പയൂട്ടറിനും ISP (ഇന്റർനനറ്റ ്സർവീസ ്

നന്ദ്പോവവേർ) നസർവറിനുെിട ിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തോൽക്കോ ിക 

കണക്ഷനോണ ്േ ൽ അസ ്കണക്ഷൻ. ISP നസർവറിനന്റ നെപ്ർ േ ൽ നെയ്യോൻ 

നട ിലഫോൺ വ ൻ ഉപല ോഗിക്കുന്ന ലെോേം ഉപല ോഗിച്ച ്ഒരു േ ൽ-അപ്്പ കണക്ഷൻ 

സ്ഥോപിച്ചു. 

പ്ബോഡ്ബോൻഡ ്കണക്ഷനിലൂനെ: ലന്ദ്ബോേ്ബോൻേ് എന്ന പദം ലന്ദ്ബോേ് ബോൻേ്

വിേ്ത്ത ്എന്നതിനന്റ െുരുക്കെോണ.് ഒരു സിഗ്നൽ അനല്ലങ്കിൽ സർകയൂട്ട ്നകോണ്ടുലപോകോൻ 

കഴി ുന്ന േോറ്റ ുനട അെവിനന ോണ് ബോൻേ്വിേ്ത്ത ്സൂെിപ്പിക്കുന്നത.് ലന്ദ്ബോേ്ബോൻേ് 

കണക്ഷൻ ലവഗത അെക്കുന്നത ്നസക്കൻേിൽ നെഗോവബറ്റി ോണ ്(mbps). 

േയർനലസ് ്കണക്ഷൻ : ഈ ദിവസങ്ങെിൽ നെുക്ക ്വ ർന സ ്ആ ി ഇനറ്ർനനറ്റ ്

കണക്ട് നെയ്യോം. 

 Wi-Fi: ഇത ്വ ർന സ ്ഫിേി ിറ്റിന  സൂെിപ്പിക്കുന്നു, ഇത ്നിങ്ങെുനട പിസി ിൽ 

നിന്ന ്ISP- ില ക്ക ്ലനരിട്ട ്വ ൻ ഇല്ലോനത ഇന്റർനനറ്റില ക്ക ്കണക്റ്റുനെയ്യോൻ 

നിങ്ങനെ അനുവദിക്കുന്നു. 

 WiMAx: ഇനതോരു വ ർന സ ്േിജിറ്റൽ ആശ വിനിെ  സംവിധോനെോണ.് സ്ഥിരെോ  

ലസ്റ്റഷ്നുകൾക്ക ്50 കില ോെീറ്റർ വനര ലന്ദ്ബോേ്ബോൻേ് വ ർന സ ്ആക്സസ ്(BWA) 

നൽകോൻ WiMAX-ന ്കഴി ും 

ഒരു നവബ് ന്ദ്ബൗസറിന്നറ വിവിധ സവിലശഷ്തകൾ ഇവ ോണ്: 

 
 നെനു ബോർ: സ്ന്ദ്കീനിനന്റ ഏറ്റവും െുകെിൽ സ്ഥിതി നെയ്യുന്ന നെനു ബോർ ൌസ ്

ഉപല ോഗിച്ച ്ആക്സസ ്നെയ്യോൻ കഴി ും. കറുപ്പ ്നിറത്തി ുള്ള ന്ദ്പവർത്തനങ്ങൾ 

നെയ്യോൻ കഴി ും, എന്നോൽ നെയ്യോൻ കഴി ോത്ത ന്ദ്പവർത്തനങ്ങൾ െോരനിറത്തില ോ 

ഇെം നിറത്തില ോ ആ ിരിക്കും. 

 െൂൾ ബോർ: ടൂൾ ബോർ ന്ദ്ബൗസറിനന്റ െുകെിൽ സ്ഥിതിനെയ്യുന്നു; അതിൽ 

നവബിനോ ുള്ള നോവിലഗഷ്ൻ ബട്ടണുകൾ അടങ്ങി ിരിക്കുന്നു. ഈ ബട്ടണുകെുനട 

അടിസ്ഥോന ന്ദ്പവർത്തനങ്ങെിൽ ഇവ ഉൾനപ്പടുന്നു: 

 നലോപകഷൻ ബോർ: ടൂൾ ബോറിന ്തോനഴ ുള്ള ന ോലക്കഷ്ൻ ബോർ "ന ോലക്കഷ്ൻ," 

"ലഗോലടോ" അനല്ലങ്കിൽ "വി ോസം" എന്ന ്ല ബൽ നെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലബോക്സോണ്. 
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നിങ്ങൾക്ക ്ഒരു വസറ്റിനന്റ വി ോസം വടപ്പ ്നെയ്യോം, വസറ്റ ്തുറക്കോൻ റിലട്ടൺ 

അനല്ലങ്കിൽ എന്റർ കീ അെർത്തുക. 

 സ്റ്റോറ്റസ്് ബോർ: ന്ദ്ബൗസർ വിൻലേോ ുനട ഏറ്റവും തോനഴ ോണ ്സ്റ്റോറ്റസ ്ബോർ സ്ഥിതി 

നെയ്യുന്നത.് ലൈോസ്റ്റ ്കമ്പയൂട്ടറുെോ ി ബന്ധനപ്പട്ടിട്ടുലണ്ടോ എന്നും നടക്സ്റ്റും 

െിന്ദ്തങ്ങെും േൗൺല ോേ് നെയ്യുന്നുലണ്ടോ എന്നും നിർണ്ണ ിക്കോൻ നിങ്ങൾക്ക ്ഒരു 

നവബ് ലപജ ്േൗൺല ോേിനന്റ പുലരോഗതി കോണോനോകും. 

 സ്്പ്കോൾ ബോർ: ന്ദ്ബൗസർ വിൻലേോ ുനട വ തുവശത്ത ്സ്ഥിതിനെയ്യുന്ന  ംബ 

ബോറോണ ്സ്ലന്ദ്കോൾ ബോർ. വൈേർ കൺലന്ദ്ടോെിൽ കഴ്സർ സ്ഥോപിച്ച ്ൌസ ്ബട്ടൺ 

അെർത്തിപ്പിടിച്ചുനകോണ്്ട നിങ്ങൾക്ക ്ഒരു നവബ് ലപജ ്െുകെില ക്കും തോലഴക്കും 

സ്ലന്ദ്കോൾ നെയ്യോം. 

 ഒനരോറ്റ നവബ് നേോനെ ്നിൽ നിന്നുള്ള അനുബന്ധ നവബ് ലപജുകെുനട ഒരു 

കൂട്ടെോണ ്നവബ്വസറ്റ.് 

 URL എന്ന െുരുക്കലപ്പരിൽ അറി നപ്പടുന്ന  ൂണിലഫോം റിലസോഴ്സ ്ന ോലക്കറ്റർ നവബ് 

വസറ്റുകെുനട വി ോസെോണ.് അവ ിൽ െിക്കതും http (വൈപ്പർ നടക്സ്റ്റ ്ന്ദ്ടോൻസ്ഫർ 

ലന്ദ്പോലട്ടോലക്കോൾ) ഉപല ോഗിച്ച ്ആരംഭിക്കുന്നു, തുടർന്ന ്ഒരു ലകോെനും രണ്്ട 

ൈോഷ്ുകെും.. െിക്ക നവബ് ന്ദ്ബൗസറുകെി ും, ഒരു നവബ് ലപജിനന്റ URL െുകെിൽ 

ഒരു വി ോസ ബോറിനുള്ളിൽ ന്ദ്പദർശിപ്പിക്കും. ഒരു സോധോരണ URL-നന്റ ഉദോൈരണം 

"http://www.gradestack.com" ആ ിരിക്കും. 

 ഒരു നവബ്വസറ്റിന  ഒരു ലപജോണ ്ലൈോം ലപജ,് സൂെിക ലപജ ്അനല്ലങ്കിൽ ന്ദ്പധോന 

ലപജ.് ഒരു ലൈോം ലപജ് സോധോരണ ോ ി സൂെിപ്പിക്കുന്നത:് 

 ഒരു വൈപ്പർ ിങ്ക ്എന്നത ്വോ നക്കോരന ്ലനരിട്ട ്ക്ലിക്കുനെയ്യുന്നതി ൂനടല ോ 

ലൈോവർ നെയ്തുനകോലണ്ടോ അനല്ലങ്കിൽ സവ ലെവ പിരുടരുന്ന േോറ്റന ക്കുറിച്ചുള്ള 

ഒരു റഫറൻസോണ.് 

 േൗൺല ോേ് നെയ്യുന്നത ്ഒരു റിലെോട്ട ്സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന ്ഒരു ല ോക്കൽ 

സിസ്റ്റത്തില ക്ക ്േോറ്റ സവീകരിക്കുന്നതിലനോ അനല്ലങ്കിൽ അത്തരം ഒരു േോറ്റോ 

വകെോറ്റം ആരംഭിക്കുന്നതിലനോ ആണ.് 

 ഒരു ന്ദ്പോലദശിക സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന ്ഒരു നസർവർ അനല്ലങ്കിൽ െനറ്റോരു ക്ല ന്റ ്

ലപോന  ുള്ള ഒരു റിലെോട്ട ്സിസ്റ്റത്തില ക്ക ്േോറ്റ അ  ്ക്കുന്നതിനന ോണ ്അപ്

ല ോേിംഗ ്സൂെിപ്പിക്കുന്നത,് റിലെോട്ട ്സിസ്റ്റം വകെോറ്റം നെയ്യനപ്പടുന്ന േോറ്റ ുനട ഒരു 

പകർപ്പ ്സൂക്ഷിക്കണം. 

 ഒരു ഇനെ ിൽ സലരശലത്തോനടോപ്പം അ ച്ച കമ്പയൂട്ടർ ഫ  ോണ ്ഇനെ ിൽ 

അറ്റോച്ചന്െന്റ.് ഏനതങ്കി ും ഇനെ ിൽ സലരശത്തില ക്ക ്ഒലന്നോ അതി ധികലെോ 

ഫ  ുകൾ അറ്റോച്ചുനെയ്യോനും സവീകർത്തോവിന ്അലതോനടോപ്പം അ  ്ക്കോനും 

കഴി ും. 1971-ൽ ലറ ലടോം ിൻസൺ തനിക്കോണ ്ആദയെോ ി ഇനെ ിൽ അ ച്ചത.് 

 ഇ-നെ ി ിന  സിസി (കോർബൺ ലകോപ്പി) എന്നത ്ന്ദ്പോഥെികെോ ി െനറ്റോരോനെ 

അഭിസംലബോധന നെയ്ത സലരശത്തിന്നറ പകർപ്പ ്സവീകരിലക്കണ്ടവനര 

സൂെിപ്പിക്കുന്നു. CCed സവീകർത്തോക്കെുനട  ിസ്റ്റ ്സലരശത്തിനന്റ െനറ്റല്ലോ 

സവീകർത്തോക്കൾക്കും ദൃശയെോണ.് 

 െറച്ച അറി ിപ്പിനോ ി ഒരു അധിക BCC (വൈൻേ് കോർബൺ ലകോപ്പി) ഫീൽേ ്

 ഭയെോണ;് BCC ഫീൽേിൽ  ിസ്റ്റ ്നെയ്തിട്ടുള്ള സവീകർത്തോക്കൾക്ക ്സലരശത്തിനന്റ 

ഒരു പകർപ്പ ് ഭിക്കുന്നു, എന്നോൽ െലറ്റനതങ്കി ും സവീകർത്തോവിനന്റ പകർപ്പിൽ (െറ്റ ്

BCC സവീകർത്തോക്കൾ ഉൾനപ്പനട) കോണിക്കില്ല. 

 നിങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതും എന്നോൽ ഇതുവനര അ  ്ക്കോൻ തയ്യോറോകോത്തതുെോ  

സലരശങ്ങെുനട പകർപ്പുകൾ ്ഡോ ്റ്റ ്പ ോൾഡറിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. 
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 1995-ൽ സ്ഥോപിതെോ  Microsoft നൽകുന്ന സൗജനയ ഇ-നെ ിൽ ലസവനെോ  Hotmail, 

1996 ജൂവ  ിൽ ജോക്ക ്സ്മിത്തിനനോപ്പം ഒരു ഇരയൻ അലെരിക്കൻ വയവസോ ി 

സ്ബീർ ഭോടിയ ും ലെർന്ന ്സ്ഥോപിച്ചതോണ.് 

 ഒരു കമ്പയൂട്ടർ നനറ്റവ്ർക്കിൽ പനങ്കടുക്കുന്ന ഓലരോ ഉപകരണത്തിനും (ഉദോ. കമ്പയൂട്ടർ, 

ന്ദ്പിനറ്ർ) നി ുക്തെോക്കി ിട്ടുള്ള ഒരു സംഖയോ ല ബ ോണ ്ഇന്റർനനറ്റ ്

പ്രോപടോപകോൾ േിലോസ്ിം (ഐരി േിലോസ്ിം എന്നും അറി നപ്പടുന്നു). ഇത ്ഒരു 

കമ്പയൂട്ടറിന്നറ ഐേന്റിഫ റോ ി ന്ദ്പവർത്തിക്കുന്നു. എല്ലോ കമ്പയൂട്ടറുകൾക്കും ഇത ്

ഒരു അദവിതീ  വി ോസെോണ.് 

 പെോര ്നലേൽ  നഡോനെയ്ൻ: ഒരു നേോനെ ്ൻ നോെത്തിനന്റ ഓലരോ ഭോഗവും െി  

വിവരങ്ങൾ ഉൾനക്കോള്ളുന്നു. ആദയനത്ത ഫീൽേ ്ലൈോസ്റ്റ ്നോെെോണ,് ഒനരോറ്റ 

കമ്പയൂട്ടറിനനല ോ സ്ഥോപനനത്തല ോ തിരിച്ചറി ുന്നു. അവസോനനത്ത ഫീൽേ ്ലടോപ ്

ന വ ുള്ള നേോനെ ്നോണ,് ഇത ്വി ോസവുെോ ി ബന്ധനപ്പട്ട ഓർഗവനലസഷ്നന്റ 

തരവും ഇട ്ക്കിനട ഉത്ഭവിക്കുന്ന രോജയവും വിവരിക്കുന്നു. ഉദോ. - .com – വോണിജയം, 

.edu – വിദയോഭയോസം. 
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