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തകോളുകളവലൂനട

      1. വവദദകോലയ ചവതത

      2. എഡവറ്റര് കബകോര്ഡച

      3. സകന്ദേശത

      4. എഡവറ്റര്

      5. പവനവല് പ്രവര്തവചവര്

      6. ജജീവവതതവനന്റെ കണജീര്നപ്പകോയ്ത്തുകള

      7. ചകോണകദന്

      8. കചകളകോഡച ഇ ഷകോനന്

      9. കമമ്പ്യൂട്ടര്

    10. നനസബര് വകോര്

    11. കവനല് മഴ

    12. കലയുനട കലവറ

    13. പ്രകൃതവതന് നനകോമരത
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    14. സകോനത കനടവയവര്

    15. വകോനയകോഴവചനത

    16. വവടരകോനത നകകോഴവഞ്ഞ നചമനജീര്പ്പൂവച

   17. Man and superman

   18. വവറസച

   19. Sing little Birdie

   20. നവളവചതവനനനനകോരു നവളവചത

   21. Rasmol

   22. Let's Build the pillars of knowledge

   23. Roy Tomlinson

   24. Camera

   25. Computer

   26. George Bernard Shaw

   27. മണ്മറഞ്ഞ കവനകോക്കള

   28. ഇന്റെര്നനറ്റവനന്റെ പവതകോവച
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   29. Bernard Shaw as critic

   30. ഐറ്റവ കക്വകട്ടഷന്സച

   31. വസബര് നനറ്റവകച

   32. കവരുകള
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ആമുഖത

 ഈ കലകോകത മുഴുവന് ഒരു വവരല്തുമവലൂനട മുഖകോമുഖത കകോണകോന്
കഴവയുന ഒരു തലമുറയവകലക്കുള്ള ആദദ കകോല്നവപ്പച.................

google എന മകോനവകവലയതവലൂനട നമുക്കച സൃഷ്ട വക്കകോന്
കഴവയുനതച ചവനകളക്കുമപ്പുറത മനറ്റകോരു മകോനവകകലകോകനതയകോണച.

ജജീവവത വവജയതവകലക്കുള്ള ഒകോകരകോ ചവവട്ടുപടവയവലത നനമ
പവന്തുണക്കകോന് google എന നവഴല്പകോദ കൂനടയുണകോകത.
അതവകലക്കുള്ള അരകങ്ങേറ്റത കറവചച നകകോണച G. V. H. S. S.
Pirappancode വവദദകോര്തവകളുനട തൂലവകതുമവല് വവരവഞ്ഞ

പുതവനയകോരു സൃഷ്ടവ The New Horizon.
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*എഡവകറ്റകോറവയല് കബകോ൪ഡച

എഡവറ്റ൪:              വവഷ്ണുപ്രവയ .നജ

സബച എഡവറ്റ൪    : നജീരദ എസച.എസച

*അതഗങ്ങേള

                               *റുകകോന.എ.ആ൪

                      *ഫകോതവമ .ടവ

                      *ബദവയ.എത.എഫച  

                      *അല്ഫവയ .എത 

                      *ആദവതദ . ബവ. എസച

                      *ആദവതദ അകശകോകച

                      *ആതവര . എ.ആ൪

                      *വവപവന് .വവ .എസച

                                     *അഖവല് .വവ
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സകന്ദേശത

               ഗവ: വവവകകഷണല ഹയ വസകനററ സസകളറവല ൪ 'ലറററല 
കകൈറസസസ' വറദദവ തറകൈള ഒര ഡറജററല മവഗസറന ൪
തയവറവക്കുന്നതറല അതറയവയ സകനവഷമുണസ. വപവതു വറദദവഭദവസ 
സസംരക്ഷണ യഞ്ജതറവന ഭവഗമവയറ കകൈററവന കമലകനവട്ടതറല 
സസകളുകൈളകസ അനുവദറച്ച ലവപസകടവപസ ,വപവജകൈസറ൪,ടറ.വറ,ഡറജററല 
കൈദവമറ മറ്റു അനുബന്ധ ഉപകൈരണങ്ങള എന്നറവ യഥവവറധറ 
ഉപകയവഗറകവനുസം പവ തറപറകവനുമുള കവസകൈള ലഭറച്ച ൪ 'ലറററല 
കകൈറസസസ 'അസംഗങ്ങളകസ എവന അഭറനന്ദനങ്ങള. നറങ്ങളുവട 
കമലകനവട്ടതറല തയവറവക്കുന്ന ഈ ഡറജററല മവഗസറന സസകളറവല 
എലവ കട്ടറകൈളക്കുസം അദദവപകൈ ക്കുസം ഒര മുതല കട്ടവകൈവട്ട എന്നസ ൪
ആശസംസറക്കുന.

                                 എലവ ഭവവുകൈങ്ങളുസം കനരന.

 Headmistress                              

Winsty C.M                      
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പ്രവയനപ്പട്ടവനര , 

                          അനുനവമവഷത മകോറവനക്കകോണവരവക്കുന ഒരു
കലകോകതവലകോണച നകോത ജജീവവക്കുനതച .ജജീവവത വനപുണദങ്ങേള

വകവരവക്കുനതവകനകോനടകോപ്പത തനന കലകോകതവനന്റെ നനറുകയവല്
എതവനപ്പടകോന്  കവണവ വവവര വവനവമയ സകോകങ്കേതവക വവദദ ഒഴവച്ചു കൂ ടകോന്
കഴവയകോത ഒനകോയവ മകോറവയവരവക്കുകയകോണച . വവവര വവനവമയ സകോകങ്കേതവക

വവദദയുനട അനനസകോധദതകള, അസകോധദമകോയവ കരുതവയവരുന
പലതവനനയുത സകോധദമകോക്കവയവരവക്കുന. കട്ടവകളവനല സകോഹവതദ

വകോസനകനള പരവകപകോഷവപ്പവക്കുനതവനുത ,അവ സകോങ്കേതവക വവദദയുനട
സഹകോയകതകോനട മറ്റുള്ളവരവല് എതവക്കുനതവനുത കട്ടവകള
ആത്മവവശക്വകോസത വള൪ത്തുനതവനുത കവണവയുള്ള ഒരു എളവയ

പരവശ്രമതവനന്റെ  ഫലമകോണച ഈ ഇ-മകോഗസവന് .ഇതവനച ഒരു കവറവട്ട
രൂപവത ഭകോവവത നല്കകോന് 'ലവറ്റവല് വകറ്റസച ' അതഗങ്ങേ ളക്കച കഴവഞ.

                                     -എഡവറ്റര്
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പവനവല് പ്രവര്തവചവര്
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ജജീവവതതവനന്റെ   കണജീര്നപ്പയ്ത്തുകള

                      
വവജനതയുനട   ചുറ്റവല് ഇരുളവനന്റെ  കമഘങ്ങേള  തജീര്തച   ആകകോശത  വജീണത
കനകോവവനന്റെ   കണജീര്  തുവവ.  പ്രകൃതവയുനട കണജീര്ക്കകോലത  കഴവഞ്ഞവട്ടുത   
ഉരുകന കവദനകയകോനട  മജീര തനന്റെ വകയവനല   ഡയറവയവനല   ഏടുകള  
മറവച്ചു.അവസകോനമകോയവ ആ   ഡയറവയവല്       
എഴുതവയവട്ടുള്ള  വകോചകത ഇങ്ങേനനയകോണച;''ഈശ രന് നല്കവ യ തജീവ്ര 
കവദന എനന്റെ ജജീവജീതതവനന്റെ  കശകോഭ ഇലകോതകോക്കവ. എനവട്ടുത ഞകോന്   
ജവവവതകതകോടച അല  എനന്റെ   പ്രതവസനവകയകോടച  എനന്റെ            
കവദനകകളകോടച   നപകോരുതവ.  എനകോല്  പ്രളയത  എനന  കണജീരവനന്റെ     
ചുഴവയവലകോക്കവ.   എലകോത നഷ്ടനപ്പട്ട   എനന്റെ   ജജീവവതത  എകപ്പകോള  
കവണനമങ്കേവലത  നകട്ടണയകോത.ജജീവവതതവനന്റെ മനറ്റകോരു മുഖത  ഇകപ്പകോള    ഞകോന്
കകോണുന.”                                                                                          

                                         മജീരയുനട കണവല് അശ്രുവവനന്റെ  പ്രവകോഹത 
തനനയുണകോയവ.  കകരളതവനന്റെ  ചരവതതവല്   തനന  ഇടത  കനടവയ   
2018-നന്റെ   തജീരകോകണജീരകോയച   തജീര്ന   പ്രളയത.   അവളുനട   മനസവല്   
കവദനയുനട   കവവത   തജീര്ത   പ്രളയത.  തനന്റെ   ജജീവവതത   അകനകത  
കപര്ക്കച   വകതകോങ്ങേകോയവ   തജീര്നവരുന.   എനകോല്   അവളക്കച  
വകതകോങ്ങേകോകകോന്   ഇനകോരുത   തനനയവല. ജജീവവതതവനന്റെ  ഇരുണ  
നവഴല്  മജീരയുനട  ജജീവവതതവലമുണകോയവ.   നട്രെയവനവനന്റെ   ജകോലകതവലൂനട   
അവള  പുറകതക്കച   കനകോക്കവ.    ഓര്മകളഒരു   കഥയകോയച   അവളവലൂനട 
കടനകപകോയവ.     
                                കവദവയവല്  ആരവത  മുഴങ്ങുകയകോണച. മജീര  തകോന്  
എഴുതവയ  കവവത കവദവയവല് അവതരവപ്പവക്കുകയകോണച.ഒകോകരകോ  
വ  ദകവയുനടയുത  ഉള്ളവലത  ഹൃദയതവലത  പ്രതവകഷധത ജനവപ്പവക്കുനതകോണച  
അവളുനട  കവവത. രൂകത നകകോണച  നവല് ക്കുന പ്രകൃതവയുനട  ഈ  
മകോറ്റതവനച  കകോരണമകോയവ  തജീര്ന  മനുഷദനന്റെ  നചയവകള  അവള  തനന്റെ  
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കവവതയവലളകചര്ത്തു.  അവളുനട  പ്രതവകഷധത  അവളുനട  
കവവതകളവലമുണകോയവരുന.  മനുഷദന്  പ്രകൃതവയച  കനനര  നടത്തുന  
കടനകയറ്റതവനനതവനരയുത   സജീകള   സമൂഹതവല്   കനരവടുന  
പ്രശ്നങ്ങേളനക്കതവനരയുത   അവള  ശബ്ദമുയര്തവ.   തകോന്   സജീകളക്കച   
കവണവ  എഴുതവയ  കവവതകളുത   എലകോത  സമുഹത   എതവര്ത്തു.  എനവട്ടുത   
അവള    നപകോതുകവദവകളവലത  മറ്റുത   അവളുനട   കവവത   അവതരവപ്പവച്ചു.   
സജീകളുനട   സതരകണതവനച   കവണവ   ഒരു  സകോപനത   രൂപജീകരവച്ചു. 
തനന്റെ     ഒകരകോ   പ്രവര്തവകളുത    എതവര്തവരുന  സമുഹത   അവളുനട   
ഈ   പ്രവര്തനങ്ങേനള    അഭവനന്ദേവച    ദവനമകോയവരുന   അതച.   
ആനന്ദേതവനന്റെ   കവളയവല്   പ്രകൃതവയുനട   മതനത  അവളുനട   മനസവല്  
കകോര്കമഘത   സൃഷ്ടവച്ചു.   നകകോലതച   ആയവരുന   അവളക്കച   സദജീകരണത 
എര്നപ്പടുതവയവരുനതച.   തനന്റെ   വജീട്ടവകലക്കച   മടങ്ങുന    കവളയവല്   
കവദനയുനട  നപരുമഴക്കകോലമകോയവരുന   അവളക്കകോയവ   കകോതച   
വചവരുനനതനമജീര  അറവഞ്ഞവല.   തവരവചച  തനന്റെ   വജീട്ടവനലതവയകപ്പകോള   
അവള   തനന്റെ   വജീടച   ശകമകോയ   മഴയവലത   പ്രകൃതവകകകോഭതവലത   
തകര്ന  കവടക്കുനതകോണച  കണതച.  എലകോതവനുത  തകോങ്ങുത   തണലമകോയവ 
നവന  വജീട്ടുകകോരുനട  കവര്പകോടച   മനസവല്  കവദനയുനട   മുറവവച  സൃഷ്ടവച്ചു. 
                                     നട്രെയവന് കസ്റ്റേഷനവനലതവ. മജീര നപനട്ടനച കണച 
തുറന. ഡല്ഹവയവനലതവയ വവവരത അവള മനസവലകോക്കവ. തജീരകോത 
കവദനയവലത അവള നടന. കസ്റ്റേ ഷനവലവറങ്ങേവ. കയവല് ബകോഗുണച. 
ജജീവവതതവനന്റെ കയചകപ്പറവയ കവദനയവല് അവള തള൪നവല. അഴല് ആഴവ 
തജീ൪ത നനകോതപരനപ്പകോയവല് പ്രളയത സൃഷ്ടവച ആയവരങ്ങേളുനട കണ്ണുനജീ൪ 
തുടക്കണനമന തജീരുമകോനത അവളുനട മനസവലണകോയവരുന. സക്വനത 
കവദനകളുനട ജക്വകോലയവല് അവളുനട മനസച കതവ..... വവജനതയവകലക്കച 
അവള നടക്കുകയകോണച. 

                                                                      -ഫര്ഹകോന എന്.
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ചകോണകദ൯
ലലലോകതത്തെ  ആദദ്യതത്തെ  സലോസാംപത്തെത്തികശലോസ്ത്രഗ്രന്ഥമലോയത്തി

പരത്തിഗണത്തിക്കുന്നതത്  ചലോണകദ്യതന അ൪ത്ഥശലോസ്ത്രമലോണത്.  ബത്തി.സത്തി.  നലോലലോസാം

നൂറലോണത്തിലലോണത്  അലദ്ദേഹസാം  ജജീവത്തിചത്തിരുന്നതത്.മമൗരദ്യവസാംശ  സലോപകനലോയ

ചന്ദ്രഗുപ്തമമൗരദ്യതന  ഗുരുവസാം  വത്തിശശ്വസ്തനലോയ  സുഹൃതസാം  അനുയലോയത്തിയസാം

ഉപലദഷലോവമലോയത്തിരുന്നു ചലോണകദ്യ൯.  ചലോണകദ്യ൯ നല്കത്തിയ വത്തിലലയറത്തിയ

ഉപലദശങ്ങതളെ  അടത്തിസലോനമലോകത്തി  സസനത്തികതനസാം  ആവത്തിഷ്കരത്തിചലോണത്

ചന്ദ്രഗുപ്ത  മമൗരദ്യ൯  തതന  സലോമലോജദ്യസാം  സലോപത്തിചതത്  എന്നലോണത്

ചരത്തിത്രകലോരനലോ൪ പറയന്നതത്.

*ചലോണകദ്യതനസാം

             അവസലോനതത്തെ

നന്ദരലോജലോവലോയത്തിരുന്ന  ധനനന്ദതന

ലദശലദലോഹനടപടത്തികള്തകതത്തിരലോയത്തിരുന്നു  ചലോണകദ്യതന  നന്ദരലോജലോവത്

നലോടുകടത്തെത്തി  .തലോ൯  നന്ദരലോജവസാംശസാം  ഉന്മൂലനസാം  തചയ്യുതമന്നുസാം  പുതത്തിയ

രലോജലോവത്തിതന  പ്രതത്തിഷത്തിക്കുതമന്നുസാം  ശപഥസാം  തചയലോണത്  ചലോണകദ്യ൯
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നലോടുവത്തിടുന്നതത്.

                     ധനനന്ദരലോജലോവത്തിനത് ഒരു ശൂദസ്ത്രത്തിയലോയ

മുരയത്തില്  ജനത്തിച  ചന്ദ്രഗുപ്ത  മമൗരദ്യതനയസാം  രലോജലോവത്  തക്ഷശത്തിലയത്തിലലകത്

നലോടുകടത്തെത്തി.  ഇടയലരലോതടലോപസാം  ആടുലമയത്ചു  നടന്നത്തിരുന്ന  ചന്ദ്രഗുപ്തതന

തക്ഷശത്തിലയത്തില്  തവചത്  ചലോണകദ്യ൯  കണ്ടുമുടത്തി.ധനനന്ദലനലോടത്  പഗരസാം

വജീടലോ൯  തകസാം  പലോ൪ത്തെത്തിരുന്ന  ചലോണകദ്യ൯  ചന്ദ്രഗുപ്തതന

അതത്തിനുപലയലോഗതപടുത്തെലോതമന്നത്  കണക്കൂകൂടത്തി.

വത്തിജലോനലകന്ദ്രമലോയത്തിരുന്ന  തക്ഷശത്തിലയത്തില്  സസനത്തികശലോസ്ത്രവസാം  മറസാം

പടത്തിപത്തിച.  തുട൪ന്നത്  തതന  വത്തിദഗത്ധമലോയ  തനങ്ങളെത്തിലൂതട

നന്ദരലോജലോക൯മലോതര  ഉന്മൂലനസാം  തചയത്  ചലോണകദ്യ൯  ചന്ദ്രഗുപ്തതന

മഗധയത്തിതല രലോജലോവലോകത്തി.  ചലോണകദ്യ൯ ചന്ദ്രഗുപ്തതന പ്രധലോനമനത്തിയമലോയത്തി

എന്നലോണത്  ചരത്തിത്രകഥ.പരസ്പരസാം  കലഹത്തിചസാം  വത്തിലദശലോധത്തിനത്തിലവശത്തെത്തില്

തക൪ന്നു  ചത്തിന്നത്തിചത്തിതറത്തികത്തിടന്ന  നലോട്ടുരലോജദ്യങ്ങതളെ  കജീഴടകത്തി  ഒരുമത്തിപത്തിച

മമൗരദ്യസലോമലോജദ്യത്തെത്തിനത്  അടത്തിത്തെറ  പലോകലോന്  ചന്ദ്രഗുപ്തനത്  തുണയലോയതത്

ചലോണകദ്യതനങ്ങളെലോണത്.

                                                            -റുകലോന .എ.ആ൪

                                                                  9C
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കചകളകോ ഡച ഇ ഷകോന൯

ഒനകളുത  പൂജദങ്ങേളുത  ആക്കവ  മകോറ്റവയകോണച  കതപമ്പ്യൂട്ടറുകള  ഏതച

വവവരങ്ങേളുത നനകകകോരദത നചയ്യുക.കതപമ്പ്യൂട്ട൪ മകോതമല,ആധുനവക സകോകങ്കേതവക

വവദദകളവനലലകോത  ഇതു  തനനയകോണച  രജീതവ.ഏതച   ഡകോറ്റനയയുത  ഡവജവറ്റല്
രൂപതവകലക്കച മകോറ്റകോത എന അകമരവക്ക൯ ശകോസജച  ഞനകോ ശബ്ദകമകോ ചവതകമകോ

വകോക്കുകകളകോ എനത ബവറ്റുകളകോയവ വയറുകളവല് കൂടവ പ്രവഹവക്കുന അവസ !
ഇതു  കനണതവയതച  നകകോണചതനന  കചകളകോ ഡച  ഇ  ഷകോന൯  ആധുനവക
ഡവജവറ്റല് കമമ്പ്യൂണവകക്കഷനന്റെയുത ഇ൯ഫ൪കമഷ൯ തവയറവയുകടയുത പവതകോവച

എനച  വവകശഷവപ്പവക്കനപ്പടുനതച.  'ബവറ്റച'  എന  പദത  ആദദമകോയവ

ഉപകയകോഗവചതുത ഇകദ്ദേഹമകോണച.

        ഇലകവക്കല് എ൯ജവനജീയറവങ്ങേവലത ഗണവതശകോസതവലത

ബവരുദധകോരവയകോണച  ഷകോന൯.ബവരുദപഠനതവനവടയവല്  വകോനവ൪  ബുഷവനന്റെ
കണപവടവതമകോയ ഡവഫറ൯ഷദ൯  അനവലസ൪ പരവചയനപ്പട്ട  ഷകോനനന്റെ

ശ്രദ്ധ  അതവലതകയകോഗവചവരുന  ഇലകകകോ-നമക്കകോനവക്കല്

റവകലകളവലകോയവരുന.

 

            1940-ല്  നബല്
ലകബകോറട്ടറവയവല്  വചച  ഷകോന൯  രൂപനപ്പടുതവയ
പുതവയ  രജീതവ  സക്വവചവങച  സ൪ക്കമ്പ്യൂച്ചുകനള
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ലളവതവല്ക്കരവക്കുനതവല്  നവ൪ണകോയക  പങ്കുവഹവച്ചു.ഇലകകകോ-
നമക്കകോനവക്കല് റവകലകള ഉപകയകോഗനപ്പടുത്തുന ഉപകരണങ്ങേളവല് ബൂളവയ൯
ആളജവബ്രയുത  വബനറവ  സതഖദകള  നകകോണള്ള  ഗണവതകവയകോരജീതവയുത
ഉപകയകോഗവചകോല്  സ൪കമ്പ്യൂട്ടുകള  ലഘൂകരവക്കകോനകോവനമനച  ഈ

പ്രബനതവനന്റെ  പ്രസവദ്ധജീകരണകതകോനട  കബകോധദമകോയവ.ബൂളവയ൯
ആളജവബ്രകോ പ്രശ്നങ്ങേള പരവഹരവക്കകോ൯ റവകലകള ഉപകയകോഗനപ്പടുതകോനമനത

കനണതവ.ഇലകവക്കല് സക്വവച്ചുകളുനട  ഈ സകോധദതയകോണച  പവനജീടച  എലകോ

ഡവജവറ്റല്  ഉപകരണങ്ങേളവലത  മു൯നനക  കനടവയതച.ഡവജവറ്റല്  സ൪കമ്പ്യൂട്ടച

ഡവനനസനവങ്ങേവല് ഷകോനനന്റെ ഈ കണപവടുതത പുതവയ മകോനങ്ങേള നല്കവ.

                                        നമക്കകോനവക്കല്

മമൗസച,കമകോകട്ടകോ൪ ഉപകയകോഗവച്ചുള്ള കപകോകഗകോ സ്റ്റേവക്കച തുടങ്ങേവ പലതുത ഷകോനനന്റെ

കണപവടുതങ്ങേളുനട കൂട്ടതവലണച.കൂടകോനത നചസച കളവക്കകോനകോയവ കതപമ്പ്യൂട്ട൪

കപ്രകോഗകോമുകളുത ഷകോന൯ രൂപനപ്പടുതവയവട്ടുണച.

                                    2001  നഫബ്രുവരവ 24-നച

ഷകോന൯ അനരവച്ചു.കദശജീയവത അന൪കദശജീയവമകോയ ഒകട്ടനറ അവകോ൪ഡുകള

അകദ്ദേഹതവനു ലഭവചവട്ടുണച.

                                                 -വവഷ്ണുപ്രവയ .നജ

                                                        9c



The New Horizon

കതമമ്പ്യൂട്ടര്

കതപമ്പ്യൂട്ടച  എന  വകോക്കവല്  നവനകോണച  കതപമ്പ്യൂട്ട൪  എന

വകോക്കവനന്റെ ഉതചപതവ.  സകോധകോരണയകോയവ സതഖ ദകള ഉളനപ്പടുനതച

കണക്കുകൂട്ടലകനള  സൂചവപ്പവക്കകോനകോണച  കതപമ്പ്യൂട്ടച  എന  പദത

ഉപകയകോഗവക്കുനതച  .  എനകോല്  കതപമ്പ്യൂട്ടറുകളുനട  കമഖലയവല്

കതപമ്പ്യൂകട്ടഷ൯  എന  പദത  സതഖദകള  ഉളനപ്പടുനതച

അലകോതതുമകോയ  കണക്കുകൂട്ടലകനളയകോണച  സൂചവപ്പവക്കുനതച

.കതപമ്പ്യൂട്ട൪  സയ൯സച,  കതപമ്പ്യൂട്ടവതഗച സയ൯സച,കതപമ്പ്യൂട്ടവതഗച തുടങ്ങേവയ

പദങ്ങേള  ഈ  വവജകോനശകോഖനയ  പ്രതവനവധജീകരവക്കകോ൯  വവവവധ

രകോജദങ്ങേളവല് ഉപകയകോഗവക്കുന.

                                                           

-അല്ഫവയ.എത 
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നനസബ൪ വകോ൪

ആയുധങ്ങേള  നകകോണച  പരസ്പരത  ഏറ്റുമുട്ടവയവരുന  കകോലത
കഴവ  ഞ.  രകോജദങ്ങേള  തമവലള്ള  സതഘ൪ഷങ്ങേളുത
ഭജീകരപ്രവ൪തലങ്ങേളുത  കൂടുതല്  നടക്കുന  ഇകപ്പകോള
ഇന്റെ൪നനററവലൂനടയകോണച. നചറവയനചലവവല് വലവയപ്രതദകോഘകോതങ്ങേള
ഉണകോക്കകോന്  കപകോനവയകോണച  നനസബ൪  യുദ്ധങ്ങേള.  തകോരതകമദന
നചറവയ തുക മുടക്കവയകോല് തനന വലവയ നകോശനഷ്ടങ്ങേള ഉണകോക്കകോ൯
കഴവയുനതവനകോലകോണച  നനസബ൪യുദ്ധതവനച   കകകോപ്പുകൂട്ടകോ൯
രകോഷ്ട്രങ്ങേള  തമവല്  മത്സരവച്ചു  നകകോണവരവക്കുനതച.  രകോജദസുരക,
വകോ൪തകോവവനവമയത,  തുടങ്ങേവയ  തന  പ്രധ്നകമഖലകളവല്
നുഴഞകയറവനകോശനഷ്ടങ്ങേളുണകോക്കുനതകോണച നനസബ൪യുദ്ധങ്ങേളുനട
നപകോതുരജീതവ.

                                                      -ഫലോത്തെത്തിമ .ടത്തി
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കവനല്മഴ   

മഴയലോയത്തി  ഞലോന് കണ സശ്വപ്നങ്ങതളെലോതകയസാം 

ലവനലത്തിലത്തി ല് വറത്തിവരണത്തിരുന്നു

ചൂടലോണത് വയ, പുറത്തെത്തിറങ്ങലോതനതന

വജീടത്തിന്നകതസാം വത്തിയര്പ്പുഗനസാം

കത്തിണറുസാം ക ുളെവസാം കരയസാം മത്തിഴത്തികളെ ുസാം

കനത്തിവത്തിനലോയത് ലതങ്ങത്തികരഞത്തിടുന്നു

എലന്തേ ഇവത്തിടത്തിത്ര നലോശമലോയജീരുവലോന്

മജീനവസാം ലമടവസാം തകലോന്നതലോലണലോ

എവത്തിലട ഇവത്തിടുള്ള പചപത്തിതതലോതകയസാം

മജീനവസാം ലമടവസാം തത്തിന്നുതജീര്ലത്തെലോ

ഇല്ല എനത്തികത്തിതു തലോങ്ങുവലോനലോകത്തില്ല

ഇടതനഞ്ചു തപലോടത്തികരഞ്ഞു ലമഘസാം

അലത്തിയസാം മനസത്തിതന മഴനലോരത്തിലലോയത്തിരസാം

കണ്ണുനജീര്തള്ളത്തികള് തപയത്തിറങ്ങത്തി

                                         ഫലോത്തെത്തിമ.എസാം.എസത്
                                              10A
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കലയുനട കലവറ
*പടയണത്തി(തഎതത്തിഹദ്യസാം)

                     ശജീകൃഷ്ണതന മരണലശഷസാം ഭൂമത്തിയസാം സശ്വ൪ഗവസാം പലോതലോളെവസാം

ദലോരത്തികതന  ലനതൃതശ്വത്തെത്തില്  അസുരനലോ൪  അടകത്തിവലോണ.  ദലോരത്തികതനയസാം

അനത്തിയലോയത്തികളുതടയസാം  ഹത്തിസാംസയസാം  വ൪ധത്തിക്കുന്നു.  കലോളെത്തിയതട  കലത്തി
അടങ്ങലോന്  പലവത്തിധ  ലന൪ചകളുസാം  വഴത്തിപലോടുകളുസാം  നടത്തെത്തിതയങത്തിലസാം

ഫലത്തിചത്തില്ല. ഒടുവത്തില് കലോളെത്തിയതട രൂപസാം അഥവലോ ലകലോലസാം ഒരലോള് കളെത്തെത്തില്

വരച  .  അതുകണത്  കലോളെത്തി  തപലോടത്തിചത്തിരത്തിക്കുകയസാം  കലോളെത്തിയതട  ലകലോപസാം

അടങ്ങുകയസാം  തചയ.  ഈ  വത്തിശശ്വലോസത്തെത്തില്  ലദവജീലക്ഷത്രങ്ങളെത്തില്

നടത്തെത്തിവരുന്ന വഴത്തിപലോടലോയ അനുഷലോനമലോണത്.

                   

 *കളെതമഴുത്തെത്

             ഒരു അനുഷത്ഷലോന കലലോരൂപമലോണത്തിതത്. പ്രലതദ്യകസാം തയലോറലോകത്തിയ

തറയത്തിലലോണത് കളെസാം വരയ്ക്കുന്നതത്.  തവളെളെ,  ചുവപത്,മഞ,പച,കറുപത്  എന്നജീ
പ   ഞ്ചവ൪ണങ്ങളെലോണത്  കളെസാം  വരയലോന്

ഉപലയലോഗത്തിക്കുന്നതത്.ഭദകലോളെജീലക്ഷത്രങ്ങളെത്തിലസാം  നലോഗലക്ഷത്രങ്ങളെത്തിലമലോണത്

കളെതമഴുതസാം  പലോട്ടുസാം  നടതക.  കളെങ്ങള്  വരചലശഷസാം  അതത്തിനു

മുന്നത്തിലത്തിരുന്നുതകലോണത്  പലോട്ടുസാം  പൂജയസാം നടതന്നു.  രലോവത്തിതല ആരസാംഭക്കുന്ന

കളെതമയതസാം പലോട്ടുസാം സ നദ്യലയലോതടയലോണത് അവസലോനത്തികന്നതത്.
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*കുമലോടത്തി

                  

              ഉത്തെരലകരളെത്തെത്തിതല ഒരു അനുഷലോന നൃത്തെരൂപസാം.കുമലോടത്തിപ്പുല്ലത്
എന്ന  ഒരത്തിനസാം  പുല്ലത്  ലകലോ൪ത്തെത്  ശരജീരമലോതക  തകടത്തിതവചത്  മുഖസാം  മൂടത്തിയസാം

ധരത്തിചതകലോണലോണത്  ഈ  നൃത്തെസാം  തചയ്യുന്നതത്.  തൃശൂ൪,പലോലകലോടത്  എന്നജീ

ജത്തില്ലകളെത്തിലലോണത് കുമലോടത്തി നത്തിലവത്തിലളെളെതത് .

              രലോമലോയണസാം,മഹലോഭലോരതസാം  എന്നജീ ഇതത്തിഹലോസങ്ങളെത്തിതല

കഥലോപലോത്രങ്ങതളെയലോണത്  കുമലോടത്തി  ലവഷകലോ൪  അവതരത്തിപത്തിക്കുന്നതത്.

കുമലോടത്തിയത്തിതല  പ്രധലോന  കഥലോപലോത്രസാം  'തളു'വലോണത്.  ഒലോണവത്തിലസാം

തചണയമലോണത് ഇതത്തിതന പശലോതലവലോദ ദ്യങ്ങള്.

                                                       അല്ഫത്തിയ.എസാം, റുകലോന .എ .ആ൪
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പ്രകൃതവതന്    നനകോമരത

പ്രകൃതത്തിതന്    തനലോമ്പരസാം   ലകള്ക്കു     നജീ   മലോനുഷലോ........

പ്രകൃതത്തിയലോസാം     അമതയ      കലോക്കുവത്തിന്     മലോനുഷലോ.........

അമതന്    കലോരുണദ്യ      നത്തിഷ്കളെനത്തിര്വൃതത്തി
കലോണവത്തിന്     ലകള്ക്കുവത്തിന്   ഊഹത്തിതചടുക്കുവത്തിന്

ഭുമത്തിതന്     രമണജീയ     വത്തിസശശ്വക    രൂപസാം
കലോലസാം     കഴത്തിയലമ്പലോള്      മലോറത്തിമറത്തിയലമലോ

മണത്തില്     വത്തിരത്തിയന്ന   സസദ്യലമ   നത്തിങ്ങളെജീ
ഭുമത്തിതന്     നത്തിന്നുലമ     ലപലോമറ ഞജീടുലമലോ

യനകരങ്ങള്    പത്തിടത്തിചലയ്ക്കുുതന്നലോരജീ
ഭുമത്തിതന്     കണജീരത്തില്     പ്രതദ്യലോശയത്തിനത്തിയലണലോ

അമതന്   കലോരുണദ്യ    സൂരദ്യസാംശുദജീപ്തത്തി
മലോനവ    മനസത്തില്    തത്തിരത്തിതചതലമലോ........

ഉണരുവത്തിന്     ഉണരുവത്തിന്   വത്തിശലോന്തേത്തിതകലോള്ളലോന്
പ്രതദ്യലോശ    സര്വ്വത്തെത്തിതലത്തെത്തിടതട........

മനസത്തിതന  സനരലോശദ്യതമലോന്നുമലോത്രസാം
ഭുമത്തിതന്  തനലോമ്പരസാം   തജീര്ന്നജീടുലമലോ?

സകവത്തിട്ടുലപലോയത്തിന്നു    സര്വ്വരുലമ
കണജീലരല്പത്തിചലോല്     കലോരദ്യമുലണലോ

അമതന്   ലസ്നേഹസാം   മനസത്തിലലോകലോതത 
                                       -അനഘ നജ എസച 
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ബദരത്തിയ എസാം എഫത്
                  

 59- ാകോതമതച  സതസകോന  സ്കൂള
കകലകോത്സവതവല്  ഖു൪ആ൯
പകോരകോയണതവനുത  പദദത
നചകോലലവനുത  A കഗഡച കനടവയ  9 ാകോത
കകോസച വവദദകോ൪തവനവ.

*കദവദ൪ശന് പവ എസച         ബകോതഗ്ലൂരവല് വചച നടന പവ ടവ
ഭകോസ്കര പണവക്ക൪ സകോരക കദശജീയ
പ്രതവഭകോ  സതഗമതവല്
വവവരകശഖരണ  വവഭകോഗതവല്
പ്രകതദക  കദകോഷച  വപ്രസുത
വഹസ്കൂള  വവഭകോഗത  കഷകോ ൪ട്ടച
ഫവലവമവല്  മൂനകോത  സകോനവത  8ാകോത
കകോസച  വവദദകോ൪തവയകോയ
കദവദ൪ശനച ലഭവച്ചു.
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വകോനയകോഴവചനത

     കലോവദ്യസലോഹത്തിതദ്യത്തെത്തിതന അടത്തിലവരുകളെലോണത് നലോടന്പലോട്ടുകള് നലോലടലോടത്തി

സസാംസ്കൃതത്തിയതട പ്രതത്തിഭലനങ്ങളെലോണത് ഇവ.  പരത്തിഷ്കലോരത്തെത്തില് നത്തിന്നത് വളെതര
അകന്നു നത്തില്ക്കുന്ന ഗ്രലോമജീണ ജനതയതട ലക്ലേശഭൂയത്തിഷത്സാംമലോയ സദനസാംദത്തിന
ജത്തിവത്തിതത്തെത്തിനത്  ഉണ൪വത്  തചലോടത്തിയസാം   ലച൪കലോന്  ലവണത്തി  അവരത്തില്

വലോസനയളെളെ  ചത്തില൪  ഒന്നത്തിച.  ലച൪ന്നത്  പലോടത്തിയസാം

വലോയലോരത്തിയത്തിട്ടുസാം,ഗലോനരൂപസാം  പ്രലോപത്തിചവയലോണത്  നലോടന്

പലോട്ടുകള്.''ജനങ്ങള്ക്കുലവണത്തി  ജനങ്ങളെലോല്  ഉണലോകതപട  ജനങ്ങളുതട

പലോട്ടുകതളെ''ന്നത്  നലോടന്പലോട്ടുകതളെ  വത്തിലശഷത്തിപത്തികലോസാം.  ഇവ  മനുഷദ്യതന

സമൗന്ദരദ്യലബലോധത്തെത്തിതനയസാം ആചലോരലോനുഷത്ടലോനങ്ങള് ,ജജീവത്തിതസങല്പങ്ങള്

കലലോകമൗതുകസാം  ,സലോമൂഹത്തിക ലബലോധസാം  ,  കലോയത്തികലോധശ്വലോനസാം,  പ്രകൃതത്തിലസ്നേഹസാം

എന്നത്തിവയതടയസാം  ആവത്തിഷലോരമലോണത്  .  കലോയത്തികലോധശ്വലോന  പ്രധലോനങ്ങളെലോയ

കൃഷത്തിപലോട്ടുകളെലോണത് .

                                                      -റുകകോന. എ.ആ൪
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വവടരകോനത നകകോഴവ ഞ്ഞ നചമനജീര്പൂവച  ....

തജീവണത്തി ജലോലകസാം തമതല്ല തുറക്കുന്നു
കലോഴ്ചതന് നജീളുന്ന മലോയലോത്തെ വത്തിസ്മയസാം

ലതടുസാം കത്തിനലോവത്തിതന ലകലോര്തത്തെലോരലോ ചത്തിത്രങ്ങള്

ഏകലോന്തേമലോയവള് തജീരലോതത്തെലോരലോ സശ്വപ്ന
സലോഫലദ്യ നലോളുകള്തന് യലോത്രലോലവളെയത്തില്

ഇതളെലോര്ന്ന മലോനസത്തെലോളുകളെത്തില്
ഈറനലോയത്തി തപയണത്തിഞജീടുന്ന ദൃശദ്യസാം

ഒറസകയ്യുമലോയത്തി ഏകനലോയത് വന്നണതഞലോരലോ മനുഷദ്യന്
ഏലതലോ സലോയലോഹ്ന ദദുഃഖ സസാംഗജീതമലോയത് 

ലസ്നേഹസാം തുളുമ്പുമലോ മത്തിഴത്തികളെത്തില്
കലോണന്നവള് ലനലോവത്തിതന തജീരലോ കനല്
വജീണ്ടുസാം തുടര്തന്നലോരലോ യലോത്രതന് ചലോരത്തില്

ഒരു മന്ദഹലോസമലോയത് തജീരുന്നയലോള്
തലോഴലോരപ്പുകള്തന് തജീരലോത്തെ ഗനസാം

നത്തിളുന്നു സലോഗര സസാംഗജീതമലോയത്

തപണ്പൂവത്തിന് ആര്ദമലോസാം സശ്വപ്നങ്ങളെത്തില്
ഏലതലോ ഇരുടത്തിതന നത്തിഴലകളെലോയത്
ഒറസകയ്യുമലോയത്തി വന്നുലചരുന്നു

വത്തിടരുതന്നലോരലോ കുഞത്തിളെസാം പൂവത്തിതന
പനത്തിനജീര്ദളെങ്ങള് സലോക്ഷത്തിയലോയത് മലോറത്തി നടുന്നു

കലോറത്തിതന പൂകതളെ വൃക്ഷങ്ങതളെയലോഴ്ത്തുന്നുവലോ-
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ദൃശദ്യസാം തജീരലോത്തെ ദദുഃഖത്തെത്തിന് ആഴത്തിയത്തില്
ഒരു നറുപുഷ്പമലോയത്തി വത്തിടരലോന് തുടങ്ങത്തിയ
തവണ്പ്പൂവത്തിന് ജജീവത്തിതസശ്വപ്നങ്ങളെത്തില്

ഒറസകയ്യുമലോയത്തി എത്തെത്തിയയലോള്
തജീര്തത്തെലോരലോ തനലോമ്പരസലോഗരസാം

വത്തിടരലോതത തകലോഴത്തിതഞലോരലോ പനത്തിനജീര്പ്പൂതവലോരു
ലനലോവലോയത്തി മലോറുന്നു ജനഹൃദയങ്ങളെത്തില്

ഏകലോന്തേമലോതയലോരലോ ദജീര്ഘനത്തിശശ്വലോസത്തെത്തില്
തജീരുന്നവള് തനയ സശ്വപ്നങ്ങതളെലോകലോതകയസാം 

ആ നറു പൂവത്തിതന മൃതത്യുവത്തില് 
ആയത്തിരസാം മത്തിഴത്തികള് നത്തിറഞത്തിടുന്നു 

കരയന്ന കടലത്തിതന എരത്തിയന്ന ദജീപമലോയത്
മലോറുതന്നലോരലോ തചമ്പനജീര്പ്പൂവത്തിതന

ആലലലോലമലോര്ന്ന സശ്വപ്നങ്ങതളെലോതകയസാം
തജീരങ്ങള് ലതടുന്ന കത്തിനലോവകതളെലോതകയസാം

ഒരു  നറുപൂതവന്നലപലോല് തകലോഴത്തിഞ്ഞുവജീണ.....

ആരതത്തി ഷലോജത്തി
10D   



The New Horizon

                     

     MAN AND SUPERMAN

Man  and  superman  is  a  four  act  drama  written  by
George Barnad Shaw in 1903.the series was write a
play  based  on  the  Don  Juan  theme.  Man  and
superman  Openedat  the  royal  court  theatre  in
London on 23 May 1905, but it omitted the third act.

                                          Mr. White field has recently
died,  and his 'will'  indicates that  his daughter Ann
should  be  left  in  the  care  of  two  men,  Roebuck
Ramsden  and  Jack  tanner.  Ramsden,  a  venerable
oldman, distruts Jack tanner, an eloquent youth with
revolutionary  ideas,  saying  “he  is  prodigiously
flunent of speecg, restless,excitable, posibility a little
mad.

                                      In spite of what Ramsden says,
Ann accepts Tanner as her guardian, though Tanner
doesn't want the position at all.she also challenges
Tanner's  revolutionary  beliefs  with  her  own  ideas.
Despite Tanner's professed dedication to anarchy, he
is unable to disarm Ann's charm, and she ultimately
persuaded him to marry her,choosing him over her
more persistant suitor, a young man named Octavius
Robinson.

                                                                                                  -Nandagopan

                                                                                                      9D
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 തതവറസത് 
നനവറസച ബകോധമൂലത എനനകോനക്ക അസുഖങ്ങേളകോ നമുക്കച 

ഉണകോകനതച ! 
അതുകപകോനല
കതപമ്പ്യൂട്ടറുകളക്കുത
ഉണകോകന.വലതുത
പവടവനപട്ടകോല് ആനക
കഴങ്ങേവയതു തനന, 
അനല?

 
ജജീവനവലകോത  വവറസുത  ഒരു  കതപമ്പ്യൂട്ടറവനച  ഇതരത
ഉപദവങ്ങേളകോണുണകോക്കുനതച.  കലകോകതവനല  ആദദ  കതപമ്പ്യൂട്ട൪
വവറസവനച  വയസച 25 കഴവ ഞ. ഒ൯പതകോത കകോസുകകോരനകോയ ഒരു
പയ൯  കൂട്ടുകകോരനന  കബളവപ്പവക്കകോനകോയവ  ഉണകോക്കവയ  'എല്കച
കചകളകോണ൪'  എന  കപ്രകോഗകോമകോണച  ആദദനത   വവറസകോയവ
കണക്കകോക്കുനതച.

 

                                     റഹുമത്തെത്

                                      9B
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SING, LITTLE BIRDIE

Sing, little birdie, sing
On topmost branch high;
And when thou spreads thy airy wing,
Let not the sweet notes die.
     
               But longer, louder be,
               until the echoes ring.
              That hide away where none many see,
              but only hear them sing.

Methinks that I could stay
forever with three here,
And list thy strain the live long day,
forgetting sorrow's tear.
                                               NANDANA SURESH
                                                                        9E
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നവളവചതവനനനനകോരു നവളവചത

വത്തിടരുന്ന പൂകളെത്തില് ഉണരുന്ന നന-
തന് തവളെത്തിചലമ ഉണരൂ
അനതമലോറന്ന പൂകള് തന് തവളെത്തിചസാം
ആന്തേരത്തികമലോയ സൂരദ്യതന ലശലോഭ
                     വജീശുന്ന കലോറത്തിലസാം വത്തിടരുന്ന പൂവത്തിലസാം 
                     സമമലോയത്തി കലോണന്ന നന തന് തവളെത്തിചസാം
                     കരയന്ന കത്തിടലോവത്തിനത് പലോല് നല്കുന്ന 
                     അമതന് നനതന് തവളെത്തിചസാം
ഒഴുകുന്ന പുഴയതട ഓളെത്തെത്തിലസാം
ആടുന്ന മരത്തെത്തിതന ചത്തില്ലകളെത്തിലസാം
കലോണന്ന മലോധദ്യമതവളെത്തിചലമ നത്തിതന്ന
വലോഴുന്നു നമള് വലോഴുന്നു
                     പലോടുന്ന പലോടത്തിലസാം പലോടുന്ന കത്തിളെത്തിയത്തിലസാം
                     തൂകുന്ന നനതന് തവളെത്തിചലമ
                     നതമ നനതന് വജീധത്തിയത്തിലലകത് ആണ്ടുകത്തിടകതട
                     വത്തിജയ പതലോകതന് വജീശുന്ന തവളെത്തിചലമ
വജീശുക വജീശുക ലനര് തവളെത്തിചസാം
നതമ ലനരലോയത്തി വത്തിടര്തന്ന ലനര്തവളെത്തിചസാം
അകലസാം നത്തിതന്ന കലോണലോന് വയലോതത
അകലരുതതതയന്നത് ആഗ്രഹലമ
                      അകലത്തിതല്ലന്നത് പറയലമ്പലോഴുസാം അകല്ച
                      അനുഭവതപടുന്നുതണന്നലോ ലതലോന്നല്
                      സദവത്തെത്തിന് കലോരുണദ്യസാം തൂകുന്ന
                      തവളെത്തിചലമ നത്തിതന്ന അകലലോതത ഞലോന് സൂക്ഷത്തികലോസാം

                                                                രകോകജശക്വരവ അകശകോകന്
                                                                                    10 C
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RasMol

                Rasmol is a software developed by roger sail to observe 
the there dimensional structuer of  molecules .The there- 
dimensional form of molecules will be shown in different colour 
in the graphic screen of rasmol software when we give the basic
facts as file input . Usually extension files named protein bank 
or.pdb are given as input.

                                                             -Sanjay.S.M ,naseeha-9B

                                                               9A

   Let's build the Pillars of  knowledge

Wikipedia exhorts people to imagine a world in which every single
person on the planet is given free access to the sum of all human knowledge'.
Content /information is included in the wiki projects through a collaborative
effort. Wikipedia operates on the basis of certain policies and guidelines. This
tends clarity  and helps  to  bring consensus when there  are  differences  of
opinion.

* Wikipedia should have a neutral point of view.

* Any can edit and modify the content in wikipedia.

* Even though wikipedia has certain codes of conduct they are not 
compulsory laws. 
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Ray Tomlinson

Ray  tomlinson  was  an  American  computer  programmer  who
developed the program to send messages from one computer to another for
ARPANET,which was a precursor of Internet. He was the one who selected
the  symbol  @ to  seperate  the  user  name from the  name of  the  service

provider in the E-mail address. Even now  user@host is considered as
the standard for E-mail address.

                                                                                                            -Adithya ashok

                                                                                                                         9E

CAMERA

               Johann Zahn designed the first camera in 1685. But the first
photograph was clicked by Joseph Nicephore Niepce in the year 
1814. An Iraqi scientist Ibn -al-Haytham had made a mention of 
this kind of a device in his book, Book of optics in 1021.

COMPUTER

        Charles  Babbage ,an  English  mechanical  engineer  and
polymath,originated  the  concept  of  a  programmable  computer  .
Considered  the  ''father  of  the  computer''he  conceptualized  and
invented the first mechanical computer in the early 19th century .

              The US -built ENIAC (Electronic Numerical Integrator

mailto:user@host
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and computer) was the first electronic programmable computer

GEORGE BERNARD SHAW
George Bernard Shaw  was born on July 26,1856

in Dublin, Ireland. In 1876,he moved to London, where
he wrote regularly but struggled financially. In 1895, he
became  a  theatre  uitic  for  the  Saturday  review  and
began writing plays of  his  own.  His play,  pygmalion
was later made into a film twice, and
the screen play he wrote on the first
version of it won on Oscar. During
his lifetime, he wrote more than 60
plays and won many other Awards.
He was Awarded the Nobel prize in
literature  in  1925.  Works  such  as
Major  Barbara(1905),  The  Doctor's
Dilemma  (1906),Pygmalion  (1912)
Androcles and the lion (1912) and saint Joan (1923)all
firmly established Shaw as a leading dramalist of his
time. Shaw joined Fabian society in 1884. The fabian
society was a socialist group whose goal was nothing
shot of the transformation of England through a more
vibrant  political  and  intellectual  base  and  Shaw
became heavily involved, even editing a famous tract
the group published (Fabian essays in socialism,1889).
Shaw died in 1950 at age ninety four while working on
a play.

                                                                                  -Fathima.T
                                                                        9c
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റവചകോളഡച സ്റ്റേകോളമകോന്

സക്വകോതന കസക്വകോഫ്റ്റനവയ൪ പ്രസകോനതവനന്റെ ഉപഞകോതകോവകോണച  റവചകോളഡച
സ്റ്റേകോളമകോ൯.റവചകോളഡച  സ്റ്റേകോളമകോ൯  കലകോകനമമകോടുത  അറവയനപ്പടുനതച
കസകോഫ്റ്റനവയര്സക്വകോതനതവനന്റെ  തളരകോത
കപകോരകോളവയകോയവട്ടകോണച.റവചകോളഡച  സ്റ്റേകോളമകോന്  എന  അകദ്ദേഹതവനന്റെ
കപരുത,രൂപവത  ഇനച  കകരളതവല്  വളനര  അധവകത  കപര്ക്കുത
പരവചവതമകോയവട്ടുണച.  GNU  എനതച  സക്വതന  കസകോഫ്റ്റനവയര്
സൃഷ്ടവക്കകോനകോയവ കസ്റ്റേകോളമകോന് തുടങ്ങേവയ കപ്രകോജകവനന്റെ കപരകോണച. 1983-
ലകോണച  ഉപകയകോഗവക്കകോനുത പകര്തവനക്കകോടുക്കകോനുത മകോറ്റതവരുത്തുവകോനുത
സക്വകോതനമുള്ള  ഒരു  സക്വകോഫ്റ്റനവയര്  നവര്മവക്കകോന്  റവചകോര്ഡച
തജീരുമകോനവചതച.സക്വതന  സക്വകോഫ്റ്റനവയര്  പ്രചരവപ്പവക്കകോന്  1985  -ല്
അകദ്ദേഹത free software foundation തുടങ്ങേവ.ഇനച കലകോകതവല്
ഇനദയവല്  ഉളനപ്പനടയുള്ള 4  free   software  foundation
-കളുണച. 

                                           സമകോധകോനതവനുത,സക്വകോതനതവനുത 
മനുഷദകോവകശതതവനുത കവണവയുള്ള റവചകോളഡവനന്റെ 
കപകോരകോട്ടങ്ങേളക്കുള്ള ഏറ്റവത നല നതളവവച,അകദ്ദേഹതവനന്റെ website 
തനനയകോണച.

                                                              -ഫകോതവമ.റ്റവ

                                                                    9c
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മണ്മറഞ്ഞ കവനകോക്കള......

ഇലലമലറുമ്പരത്തിച ഇലകളുതട 
ഇലനത്തിറതമങ്ങുലപലോയത്തി...

ഇനത്തിതയനത്തികത്തിവത്തിടത്തിരത്തികലോന്
ഇലകളുതട ഇലനത്തിറതമങ്ങുലപലോയത്തി

പൂക്കുമലോ മലോമ്പൂവത് പത്തിതന്നയസാം
പത്തിതന്നയസാം തചലോല്ലജീ മരത്തെത്തിതന തനലോമ്പരങ്ങള്

പലോടുന്ന പക്ഷത്തിതന് ചത്തിറകടത്തികള് നത്തിന്നു
പലോറത്തിപറക്കുസാം ഇളെങലോറ നത്തിന്നു

നത്തിന്നൂ പുഴയതട ഓളെവസാം നത്തിന്നൂ
നത്തിന്നൂ മനസത്തിതന തലോളെവസാം നത്തിന്നൂ

                                    നന്ദകത്തിലഷലോ൪
                                          9E'
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ഇന്റെര്നനറ്റവനന്റെ പവതകോവച

ഇന്റെ൪നനറ്റവനന്റെ  പ്രചകോര൦  വദകോപകമകോക്കവയ  ടവ  സവ  പവ /ഐ
പവ(Transmission  control  protocol/Internet  protocol)
ആവവഷ്കരവക്കുനതവനച  കനതൃതക്വത  നല്കവയ  വദകവയകോണച  വവന്റെണ്
നസ൪ഫച.  1974-ല്  കബകോബച  കകോനുനമകോതച  ടവ  സവ  പവ/ഐ  പവ
കനണതവയകതകോനടയകോണച  ഇന്റെ൪നനറ്റവനന്റെ  ചരവത൦  തനന
മകോറവമറവയുനതച.  ഇന്റെ൪നനറ്റവനന്റെ  സകോകങ്കേതവക  സ൦വവധകോനങ്ങേളു൦
ശൃ൦ഖലയുനട നവ൪വഹണരജീതവയു൦ നകട്ടവപ്പടുക്കുനതവല് മുഖദ പങ്കേവഹവച
വവന്റെണ് നസ൪ഫച 'ഇന്റെ൪നനറ്റവനന്റെ പവതകോവച ' എനറവയനപ്പടുനതച.

                                              അ൪പകോനനറ്റുമകോയവ (Advanced
research  project  agency  network)  ബനനപ്പട്ട  നവരവധവ
കപ്രകോകട്ടകോകകകോളുകള നസ൪ഥച  വവകസവപ്പവനചടുതവട്ടുണച.  ഇന്റെ൪നനറ്റുമകോയവ
ഡകോറ്റകോ  പകോക്കറ്റച  നടകകകോളജവയവല൦  നസകമ്പ്യൂരവറ്റവ  നടകകകോളജവയവല൦
അകദ്ദേഹ൦  വലവയ  സ൦ഭകോവന  നല്കവ.  ഇന്റെ൪നനറ്റച
സകോധകോരണക്കകോരവകലക്കച  വദകോപവക്കകോനുത  ഇതുമകോയവ  ബനനപ്പട്ട
സകോകങ്കേതവക  സതവവധകോനങ്ങേള  നനകകകോരദത  നചയ്യുനവനര  ഒരു
കടക്കജീഴവലകോക്കകോനുത ഉകദ്ദേശവചച രൂപത നകകോണ ഇന്റെ൪നനറ്റച നസകോനനസറ്റവ ,
ഇന്റെ൪നനറ്റച എ൯ജവനജീയറവതഗച ടകോസ്കച കഫകോഴച എനവവയച തുടക്കത കറവചതുത
നസ൪ഫച തനന.

                                 വവന്റണ് നസ൪ഫത,  കബകോബച കകോനുത
കച൪നനഴുതവയ  'എ  കപ്രകോകട്ടകോകക്കകോള  കഫകോ൪  നനറ്റച  വ൪ക്കച  ഇന്റെ൪
കമമ്പ്യൂണവകക്ക ഷ൯' എന പ്രബനത ഇനത ഏനറ പ്രസകമകോണച. 
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                                          ഇന്റെ൪നനറ്റച ചരവതതവനല മനറ്റകോരു
സുപ്രധകോന  വദകവയകോണച  അ൪പകോനനറ്റച  നപ്രകോജകവനന്റെ  മകോകനജറുത
പ്രവ൯സവപ്പല് ആ൪ക്കവ നടക്റ്റുമകോയവരുന ലകോറവ കറകോബടചസച.  ഇന്റെ൪നനറ്റവനല
ഏറ്റവത പ്രശസ ആപവകക്കഷനുകളവല് ഒനകോയ ഇലകകകോണവകച നമയവല്
എന ഇ-നമയവല് വരുനതവനു മു൯പു തനന അ൪പകോനനറ്റവല് മനറ്റകോരു
കപ്രകോഗകോത  ഇകദ്ദേഹത  സകന്ദേശങ്ങേള  വകമകോറ്റത  നചയകോ൯
ഉപകയകോഗവചവരുന.  ഇതവനന്റെ  നല  വശങ്ങേള  സക്വജീകരവചകോണച  കറ
കടകോതലവ൯സണ്  എന  ഗകവഷക൯  ഇന  നകോത  ഉപകയകോഗവക്കുന  ഇ-
നമയവലവനച രൂപത നകകോടുതതച.

                                                                 ഫകോതവമ  

വസബ൪ നനറ്റവകച

ജജീവജകോലങ്ങേളവനലകയകോ ക൦പമ്പ്യൂട്ട൪ കപകോലള്ള ഇലകകകോണവകച 
വമ്പ്യൂഹങ്ങേളവനലകയകോ സക്വയകമയുള്ള ആ ശയ സ൦വകോദനതയു൦ 
നവയനണനതയു൦ കറവച്ചുള്ള ശകോസശകോഖയകോണച നനസബ൪ നനറ്റവകച. 
ആശയ നനകമകോറ്റതവനന്റെയു൦ നവയനണതവകന്റെയു൦ തലവ൯ 
എന൪ഥ൦ വരുന kybernetes എന ഗജീക്കച വകോക്കവല് നവനകോണച 
നനസബ൪ നനറ്റവകച എന പദമുണകോയതച. നനസബ൪ നനറ്റവകവനന്റെ 
പവതകോവകോയവ അറവയനപ്പടുനതച കറകോബ൪ട്ടച വജീന൪ എന അകമരവക്ക൯ 
ശകോസജനകോണച.

                                                             -ഫകോതവമ.റ്റവ
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             BERNARD SHAW AS CRITIC 
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It  appears  a  point  of  some  mystery  to  the  present  writer  that
Bernard  Shaw should  have  been  so  long  unrecognised  and
almost in beggary. I should have thought his talent was of the
ringing and arresting sort; such as even editors and publishers
would have sense enough seize. Yet it is quite certain that he
almost starved in London for many years, writing occasional
columns for an advertisement or words for a picture. And it is
equally certain (it is proved by twenty anecdotes, but no one
who knows Shaw needs any anecdotes to prove it)that in those
days of desperation he again and again threw up chances and
flung back good bargains which did not suit unique and erratic
sense of honour. The fame of having first offered Shaw to the
public up on a plat form worthy of him belongs, like many other
public  services,  to  Mr.  William  archer.
The prompt and pungent  style  he learnt  in  the open ,  upon
political tubs and platforms; ant he is very legitimately proud of
it. He boasts of being a demagogue; “the cart and the trumpet
for  me,”  he says,  with  admirable good sense.  Everyone will
remember the effective appearance of  Cyrano de Bergerac in
the first act of that name; when instead of leaping in by any
hackneyed door,  window,  he suddenly  springs upon a chair
above the crowedBERNARD SHAW AS CRITIC  that has so far
kept him in visible; “less bras Croises, Le feutre en bataille, la
moustache herrissee, le nez terrible.”I will not go so far as to
say that when Bernard Shaw sprang upon a chair or to tub in
Trafalgar square he had the hat in battle or even that he had the
nose terrible.  But just  as we see Cyrano best when he thus
leaps above the crowd, I  think we may take this moment of
Shaw stepping on his little platform to see him clearly as he
then was, and even as he was largely not ceased to be. I, at
least, have only known him in his middle age; yet I think can
see him, younger yet only a little more alert, with hair more red
but with face yet paler, as he first stood up upon some cart or
barrow in the tossing blare of the gas.

    ഐറത്തി കശ്വലടഷ൯സത്
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* “കതപമ്പ്യൂട്ടറവനന അല, അവയവലകോത അവസനയയകോണച എനവക്കച കപടവ.”
 
-Isaac Asimov

* "ആയവരത നനസറ്റുകളവകലക്കുളള യകോത ഒനരകോറ്റ കവക്കവല് ആരതഭവക്കുന.”
                                                                               
-Author unknown

* “ഒരുപകോടച മനുഷദ൪ ഒരുപകോടച മകോസത നകകോണച വരുത്തുന വലവനയകോരു അബദ്ധത 

കതപമ്പ്യൂട്ടറവനു പറ്റകോ൯ ഏതകോനുത മവനുറ്റുകള മകോതത മതവ.”
                                                                              
-Author unknown

*''കതപമ്പ്യൂട്ട൪  രതഗത്തുണകോയ  വവകകോസത  വകോഹന  കമഖലയവലത  ഉണകോയവരുനനങ്കേവല്  ഒരു

കറകോളസച  കറകോയചസച  കകോറവനന്റെ  ഇനനത  വവല  നവറുത  100  കഡകോളറുത  വമകലജച

ലവറ്ററവനച  നകോല  ലകത  കവകലകോമജീറ്ററുമകോയവരവക്കുത.  തജീ൪നവല,  വ൪ഷതവനലകോരവക്കല്

അവ നപകോട്ടവനതറവക്കുകയുത ഉള്ളവലള്ളവ൪ മുഴുവ൯ മരവക്കുകയുത നചയ്യുത.
 
-Robert x Cringely
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കവരുകള 

                                                              -ആസക്വകോദനത

പ്രശസ  സകോഹവതദകകോര൯  ശ്രജീ  മലയകോറ്റൂ൪  രകോമകൃഷ്ണനന്റെ  വളനര
മകനകോഹരമകോയ  ഒരു  കനകോവലകോണച  കവരുകള.  ഗകോമതവനന്റെ  നവളവചത
വകോയനക്കകോരവകലക്കച പക൪നച നല്കന ഒനകോണവതച.  ഗകോമവത നഗരവത
ഒകര നകോണയതവനന്റെഇരു വശഹചഹളകോയവ കച൪തച നവചച ഗകോമതവനന്റെ
മഹതക്വവത  ജനവച്ചു  വള൪ന  മണവനന്റെ  മണവത  പ്രതവഫലവപ്പവക്കുന
ഒനകോണവതച.  ശരവക്കുത  സകോമൂഹദ  പ്രസകവ  യകോ൪ജവക്കുന  കഥയകോണച
കവരുകള.  രഘു  എന  നചറുപ്പക്കകോരനന  കകന്ദ്രകഥകോപകോതമകോക്കവ
അയകോളവലൂനട  ഇനനത  സമൂഹതവനന  വരചച  കകോട്ടുകയകോണച
എഴുത്തുകകോരന്.വകോയനക്കകോരുനട  മനസവനന്റെ  ആഴങ്ങേളവകലക്കവറങ്ങേവ
മനറ്റകോരു നവളവചവത പ്രതദകോശയുത പക൪ന നല്കന ജജീവവതമകോണച രഘു
കകോഴച ച നവക്കുനതച. 1966-ലകോണച മലയകോറ്റൂ൪ കവരുകള രചവക്കുനതച. 

 വദനദത മുറ്റവനവല്ക്കുന ജജീവവതസകോഹചരദതവല് വള൪ന ഐ എ എസച
കനടവ  സമൗഭകോഗദങ്ങേളവല്  എതവകച൪ന  രഘു  സമനനന്റെ  മകളകോയ
ഗജീതനയ വവവകോഹത കഴവചകതകോനട  തനന്റെ കജീഴടങ്ങേലവനച  തുടക്കത കറവച്ചു
എന സതദത കവദനകയകോനട മനസവലകോക്കുന.  നഗരതവനല അനസച
നവറഞ്ഞ  ജജീവവതനത  പവ൯തള്ളവ,  ഗജീതയുനട  തകോല്പരദങ്ങേനള
എതവ൪തച  പവതകോവവനന്റെയുത  പവതകോമഹനകോരുനടയുത  ഒകോ൪മകള
കപറവനവല്ക്കുന ഗമതവകലക്കച,  അതവനന്റെ വവശുദ്ധവയവകലക്കച ഏകനകോയച
മടങ്ങേകോ൯  തജീരുമകോനവക്കുന.  അതച  നവറുനമകോരുയകോതയകോയവരുനവല.
സക്വകോതനദതവകലക്കുള്ളതകോയവരുന ആ യകോത.  പകോരമ രദങ്ങേളവകലക്കുത
കസ്നേഹതവകലക്കുത  മൂലദങ്ങേളവകലക്കുമുള്ള  മടക്കയകോത.  മലയകോറ്റൂരവനന്റെ
ആത്മകഥകോസ്പ൪ശവയകോയ കനകോവലകോണവതച.
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                              മരങ്ങേളുകടനതനകപകോനല മനുഷദനന്റെയുത കവരുകള
മണവളകോനണന തവരവചറവവകോണച മലയകോറ്റൂ൪ കവരുകള എന കനകോവലവലൂനട
വകോയനക്കകോരുനട  മുനവനലതവക്കുനതച.ഒരു  മരതവനന്റെ  അടവസകോനത
കവരുകളകോണച.  എത  ഉയരങ്ങേളവകലക്കച  വള൪നകോലത  മരങ്ങേനള  പവടവചച
നവ൪ത്തുനതച  കവരുകളകോണച.  കവരുകളവനലങ്കേവല്  മരങ്ങേളവല.
അതുകപകോനലയകോണച  മനുഷദനന്റെ കകോരദവത.  ജജീവവതതവല് ഉയരങ്ങേളുനട
ചവലകളവല്  കചകക്കറവയകോലത  നമള  ജനവചച  വള൪ന  മണ്ണുത  ഗകോമവത
മറനകോല് ജജീവവതതവല് പരകോജയത ഉണകോകത.  ഗൃഹകോതുരുതക്വ ചവനകളുത
രചനകളുത  ചവതങ്ങേളുനമലകോത  എനത  സകോനത  പവടവക്കുന  ഇനനത
കകോലതച  ഗൃഹകോതുരുതക്വത  നകകോണത  അവതരണ  ഭതഗവനകകോണവത
'കവരുകള'  വളനരകയനറ   ശ്രദ്ധയകോക൪ശവക്കുന.തവരക്കുപവടവച  ഒരു
സ൪ക്കകോ൪  ഉകദദകോഗസനന്റെ  ജജീവവതതപക൪ത്തുകയകോണച  ഇമൗ  കനകോവല്.
ഏനതകോരു  മനുഷദനന്റെയുത  സക്വപ്നങ്ങേള  കപകോനലതനന സക്വനമകോയച  ഒരു
വജീടു വയണത എന ആഗഹത സകോഹചരദവശകോല് ആ ആഗഹങ്ങേളക്കച
കടവഞ്ഞകോണവടകോ൯  പറ്റകോനത  വരവകയുത  കലകോണ് എടുക്കകോനുത  വസ്തുക്കള
വവല്ക്കകോനുത  മുതവരുന  രഘു.  തനന്റെ  പൂ൪വവക  സക്വത്തുക്കള
വവല്ക്കുനതവനുത ഏനറ നകോളുകളക്കു കശഷത ജനവച്ചു വള൪ന നകോട്ടവകലക്കച
എതവകചരുനതകോയകോണച  കഥ  മുകനറുനതച.  അവസകോനത  തനന്റെ
കവരുകള  ആ  പറമവലകോണച,ആ  പഴയ  മണവലകോനണന  തവരവചറവവച
രഘുവവനന  ഗകോമതവല്  ജജീവവക്കകോനുള്ള  കപ്രരണ  നല്കകയുത
അവവടനത ഉനതവക്കകോയവ കപകോരകോടകോനുള്ള കരുകതകകയുത നചയ്യുന. 

                                                            -ഫകോതവമ.റ്റവ

                                                                   9c
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നനഹ-നടകച കവമവനല്സച

ഏതച കണപവടവതങ്ങേളക്കു൦ ഗുണവ൦ കദകോഷവമുണച. 
ക൦പമ്പ്യൂട്ടറുകളുകടയു൦,ഇന്റെ൪നനറ്റവകന്റെയു൦ കകോരദതവല൦ ഇതച 
ശരവയകോണച.            

                      സക്വന൦ ക൦പമ്പ്യൂട്ട൪ വഴവ ശൃ൦ഖലകളവല് നുഴഞകയറവ 
അതവനന്റെ പ്രവ൪തന൦ നവരജീകവക്കുകയു൦ പകോളവചകള 
പരവഹരവക്കുകയു൦ നചയ്യുനവരകോണച ഹകോക്ക൪ എന കപരവല് 
അറവയനപ്പടുനവ൪. ചവലരവതച ദുരുപകയകോഗ൦ നചയതച സക്വകോ൪ത 
ലകോഭതവനകോയവ  വവവരങ്ങേ  കശഖരവക്കു൦ 

                   മറ്റുള്ളവരുനട  ക൦പമ്പ്യൂട്ടറുകളവകലക്കച
നനവറസുളപ്പനടയുള്ള  വവനകോശകരമകോയ  കപ്രകോഗകോമുകള  കയറ്റവ
നകോശനഷ്ടങ്ങേള വരുത്തുനവരകോണച കകോക്ക൪ എനറവയനപ്പടുനതച.

               ഒരു നനറ്റച വ൪ക്കവല് നുഴഞ കയറുനതവനനയകോണച
ഫജീക്കവങച എനച വവളവക്കുനതച. വദകവകളുനട സക്വകകോരദവവവരങ്ങേള
വദകോജനനസറ്റുകള നവ൪മവചച കരസമകോക്കുനതകോണച ഫവഷവതഗച.

                                   സകോകങ്കേതവക നനവദഗചധമുള്ളവരകോണച   
ഇതരതവല് തട്ടവപ്പവനവറങ്ങുക.ദവനത പ്രതവ തട്ടവപ്പവനച പുത൯ 
രജീതവകളുത അവ൪ ആവവഷ്കരവക്കുന.

                                                         -വത്തിഷ്ണുപ്രത്തിയ .തജ
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	ഗവ: വൊക്കേഷണല് ഹയ൪സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ 'ലിറ്റില് കൈറ്റ്സ്' വിദ്യാ൪ത്ഥികള് ഒരു ഡിജിറ്റല് മാഗസിന് തയ്യാറാക്കുന്നതില് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യഞ്ജത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൈറ്റിന്റെ മേല്നോട്ടത്തില് സ്കൂളുകള്ക്ക് അനുവദിച്ച ലാപ്പ്ടോപ്പ് ,പ്രൊജക്റ്റ൪,ടി.വി,ഡിജിറ്റല് ക്യാമറ മറ്റു അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങള് എന്നിവ യഥാവിധി ഉപയോഗിക്കാനും പ്രവ൪ത്തിപ്പിക്കാനുമുള്ള ക്ലാസ്സുകള് ലഭിച്ച 'ലിറ്റില് കൈറ്റ്സ് 'അംഗങ്ങള്ക്ക് എന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങള്. നിങ്ങളുടെ മേല്നോട്ടത്തില് തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ ഡിജിറ്റല് മാഗസിന് സ്കൂളിലെ എല്ലാ കുട്ടികള്ക്കും അദ്ധ്യാപക൪ക്കും ഒരു മുതല് കൂട്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.
	എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു.
	Headmistress Winsty C.M

	പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ,
	അനുനിമിഷം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് .ജീവിത നൈപുണ്യങ്ങള് കൈവരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയ്യില് എത്തിപ്പെടാന് വേണ്ടി വിവര വിനിമയ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഒഴിച്ചു കൂടാന് കഴിയാത്ത ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് . വിവര വിനിമയ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ അനന്തസാധ്യതകള്, അസാധ്യമായി കരുതിയിരുന്ന പലതിനെയും സാധ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. കുട്ടികളിലെ സാഹിത്യ വാസനകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും ,അവ സാങ്കതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ മറ്റുള്ളവരില് എത്തിക്കുന്നതിനും കുട്ടികള് ആത്മവിശ്വാസം വള൪ത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എളിയ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഈ ഇ-മാഗസിന് .ഇതിന് ഒരു വേറിട്ട രൂപവും ഭാവവും നല്കാന് 'ലിറ്റില് കൈറ്റസ് ' അംഗങ്ങള്ക്ക് കഴിഞ്ഞു.
	ഒന്നുകളും പൂജ്യങ്ങളും ആക്കി മാറ്റിയാണ് കംപ്യൂട്ടറുകള് ഏത് വിവരങ്ങളും കെെകാര്യം ചെയ്യുക.കംപ്യൂട്ട൪ മാത്രമല്ല,ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലെല്ലാം ഇതു തന്നെയാണ് രീതി.ഏത് ഡാറ്റയെയും ഡിജിറ്റല് രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാം എന്ന അമേരിക്ക൯ ശാസ്ത്രജ്ഞനാ ശബ്ദമോ ചിത്രമോ വാക്കുകളോ എന്തും ബിറ്റുകളായി വയറുകളില് കൂടി പ്രവഹിക്കുന്ന അവസ്ഥ! ഇതു കണ്ടെത്തിയത് കൊണ്ട്തന്നെ ക്ളോഡ് ഇ ഷാന൯ ആധുനിക ഡിജിറ്റല് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെയും ഇ൯ഫ൪മേഷ൯ തിയറിയുടേയും പിതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. 'ബിറ്റ്' എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചതും ഇദ്ദേഹമാണ്.
	ഇലക്ട്രിക്കല് എ൯ജിനീയറിങ്ങിലും ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലും ബിരുദധാരിയാണ് ഷാന൯.ബിരുദപഠനത്തിനിടയില് വാനവ൪ ബുഷിന്റെ കണ്ടുപിടിത്തമായ ഡിഫറ൯ഷ്യ൯ അനലൈസ൪ പരിചയപ്പെട്ട ഷാനന്റെ ശ്രദ്ധ അതിലുതയോഗിച്ചിരുന്ന ഇലക്ട്രോ-മെക്കാനിക്കല് റിലേകളിലായിരുന്നു.
	മെക്കാനിക്കല് മൗസ്,മോട്ടോ൪ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പോഗോ സ്റ്റിക്ക് തുടങ്ങി പലതും ഷാനന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.കൂടാതെ ചെസ് കളിക്കാനായി കംപ്യൂട്ട൪ പ്രോഗ്രാമുകളും ഷാന൯ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
	2001 ഫെബ്രുവരി 24-ന് ഷാന൯ അന്തരിച്ചു.ദേശീയവും അന്ത൪ദേശീയവുമായ ഒട്ടേറെ അവാ൪ഡുകള് അദ്ദേഹത്തിനു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
	-വിഷ്ണുപ്രിയ .ജെ
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	കംപ്യൂട്ട് എന്ന വാക്കില് നിന്നാണ് കംപ്യൂട്ട൪ എന്ന വാക്കിന്റെ ഉത്പത്തി. സാധാരണയായി സംഖ്യകള് ഉള്പ്പെടുന്നത് കണക്കുകൂട്ടലുകളെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് കംപ്യൂട്ട് എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് . എന്നാല് കംപ്യൂട്ടറുകളുടെ മേഖലയില് കംപ്യൂട്ടേഷ൯ എന്ന പദം സംഖ്യകള് ഉള്പ്പെടുന്നത് അല്ലാത്തതുമായ കണക്കുകൂട്ടലുകളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് .കംപ്യൂട്ട൪ സയ൯സ്, കംപ്യൂട്ടിംഗ് സയ൯സ്,കംപ്യൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ പദങ്ങള് ഈ വിജ്ഞാനശാഖയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാ൯ വിവിധ രാജ്യങ്ങളില് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

	
	-അല്ഫിയ.എം
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	ആയുധങ്ങള് കൊണ്ട് പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയിരുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞു. രാജ്യങ്ങള് തമ്മിലുള്ള സംഘ൪ഷങ്ങളും ഭീകരപ്രവ൪ത്തലങ്ങളും കൂടുതല് നടക്കുന്ന ഇപ്പോള് ഇന്റ൪നെററിലൂടെയാണ്. ചെറിയചെലവില് വലിയപ്രത്യാഘാതങ്ങള് ഉണ്ടാക്കാന് പോന്നവയാണ് സെെബ൪ യുദ്ധങ്ങള്. താരതമ്യേന ചെറിയ തുക മുടക്കിയാല് തന്നെ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങള് ഉണ്ടാക്കാ൯ കഴിയുന്നതിനാലാണ് സെെബ൪യുദ്ധത്തിന് കോപ്പുകൂട്ടാ൯ രാഷ്ട്രങ്ങള് തമ്മില് മത്സരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാജ്യസുരക്ഷ, വാ൪ത്താവിനിമയം, തുടങ്ങിയ തന്ത്ര പ്രധ്നമേഖലകളില് നുഴഞ്ഞുകയറിനാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതാണ് സെെബ൪യുദ്ധങ്ങളുടെ പൊതുരീതി.
	59-ാംമത് സംസ്ഥാന സ്കൂള് കലോത്സവത്തില് ഖു൪ആ൯ പാരായണത്തിനും പദ്യം ചൊല്ലലിനും A ഗ്രേഡ് നേടിയ 9ാം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാ൪ത്ഥിനി.
	*ദേവദ൪ശന് പി എസ് ബാംഗ്ലൂരില് വച്ച് നടന്ന പി ടി ഭാസ്കര പണിക്ക൪ സ്മാരക ദേശീയ പ്രതിഭാ സംഗമത്തില് വിവരശേഖരണ വിഭാഗത്തില് പ്രത്യേക ക്യാഷ് പ്രൈസും ഹൈസ്കൂള് വിഭാഗം ഷോ൪ട്ട് ഫിലിമില് മൂന്നാം സ്ഥാനവും 8ാം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാ൪ത്ഥിയായ ദേവദ൪ശന് ലഭിച്ചു.
	Man and superman is a four act drama written by George Barnad Shaw in 1903.the series was write a play based on the Don Juan theme. Man and superman Openedat the royal court theatre in London on 23 May 1905, but it omitted the third act.
	Mr. White field has recently died, and his 'will' indicates that his daughter Ann should be left in the care of two men, Roebuck Ramsden and Jack tanner. Ramsden, a venerable oldman, distruts Jack tanner, an eloquent youth with revolutionary ideas, saying “he is prodigiously flunent of speecg, restless,excitable, posibility a little mad.
	In spite of what Ramsden says, Ann accepts Tanner as her guardian, though Tanner doesn't want the position at all.she also challenges Tanner's revolutionary beliefs with her own ideas. Despite Tanner's professed dedication to anarchy, he is unable to disarm Ann's charm, and she ultimately persuaded him to marry her,choosing him over her more persistant suitor, a young man named Octavius Robinson.
	വെെറസ് ബാധമൂലം എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങളാ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ! അതുപോലെ കംപ്യൂട്ടറുകള്ക്കും ഉണ്ടാകുന്നു.വല്ലതും പിടിപെട്ടാല് ആകെ കുഴങ്ങിയതു തന്നെ, അല്ലെ?
	ജീവനില്ലാത്ത വൈറസും ഒരു കംപ്യൂട്ടറിന് ഇത്തരം ഉപദ്രവങ്ങളാണുണ്ടാക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ ആദ്യ കംപ്യൂട്ട൪ വൈറസിന് വയസ്സ് 25 കഴിഞ്ഞു. ഒ൯പതാം ക്ലാസുകാരനായ ഒരു പയ്യ൯ കൂട്ടുകാരനെ കബളിപ്പിക്കാനായി ഉണ്ടാക്കിയ 'എല്ക് ക്ളോണ൪' എന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് ആദ്യത്തെ വൈറസായി കണക്കാക്കുന്നത്.

	Rasmol is a software developed by roger sail to observe the there dimensional structuer of molecules .The there- dimensional form of molecules will be shown in different colour in the graphic screen of rasmol software when we give the basic facts as file input . Usually extension files named protein bank or.pdb are given as input.
	Wikipedia exhorts people to imagine a world in which every single person on the planet is given free access to the sum of all human knowledge'. Content /information is included in the wiki projects through a collaborative effort. Wikipedia operates on the basis of certain policies and guidelines. This tends clarity and helps to bring consensus when there are differences of opinion.
	* Wikipedia should have a neutral point of view.
	* Any can edit and modify the content in wikipedia.
	* Even though wikipedia has certain codes of conduct they are not compulsory laws.
	Ray tomlinson was an American computer programmer who developed the program to send messages from one computer to another for ARPANET,which was a precursor of Internet. He was the one who selected the symbol @ to seperate the user name from the name of the service provider in the E-mail address. Even now user@host is considered as the standard for E-mail address.
	George Bernard Shaw was born on July 26,1856 in Dublin, Ireland. In 1876,he moved to London, where he wrote regularly but struggled financially. In 1895, he became a theatre uitic for the Saturday review and began writing plays of his own. His play, pygmalion was later made into a film twice, and the screen play he wrote on the first version of it won on Oscar. During his lifetime, he wrote more than 60 plays and won many other Awards. He was Awarded the Nobel prize in literature in 1925. Works such as Major Barbara(1905), The Doctor's Dilemma (1906),Pygmalion (1912) Androcles and the lion (1912) and saint Joan (1923)all firmly established Shaw as a leading dramalist of his time. Shaw joined Fabian society in 1884. The fabian society was a socialist group whose goal was nothing shot of the transformation of England through a more vibrant political and intellectual base and Shaw became heavily involved, even editing a famous tract the group published (Fabian essays in socialism,1889). Shaw died in 1950 at age ninety four while working on a play.
	റിച്ചാള്ഡ് സ്റ്റാള്മാന്
	സ്വാതന്ത്ര സ്വോഫ്റ്റവെയ൪ പ്രസ്താനത്തിന്റെ ഉപഞ്ജാതാവാണ് റിച്ചാള്ഡ് സ്റ്റാള്മാ൯.റിച്ചാള്ഡ് സ്റ്റാള്മാ൯ ലോകമെമ്പാടും അറിയപ്പെടുന്നത് സോഫ്റ്റവെയര്സ്വാതന്ത്രത്തിന്റെ തളരാത്ത പോരാളിയായിട്ടാണ്.റിച്ചാള്ഡ് സ്റ്റാള്മാന് എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരും,രൂപവും ഇന്ന് കേരളത്തില് വളരെ അധികം പേര്ക്കും പരിചിതമായിട്ടുണ്ട്. GNU എന്നത് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റവെയര് സൃഷ്ടിക്കാനായി സ്റ്റോള്മാന് തുടങ്ങിയ പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേരാണ്. 1983-ലാണ് ഉപയോഗിക്കാനും പകര്ത്തിക്കൊടുക്കാനും മാറ്റംവരുത്തുവാനും സ്വാതന്ത്രമുള്ള ഒരു സ്വാഫ്റ്റവെയര് നിര്മിക്കാന് റിച്ചാര്ഡ് തീരുമാനിച്ചത്.സ്വതന്ത്ര സ്വാഫ്റ്റവെയര് പ്രചരിപ്പിക്കാന് 1985 -ല് അദ്ദേഹം free software foundation തുടങ്ങി.ഇന്ന് ലോകത്തില് ഇന്ത്യയില് ഉള്പ്പെടെയുള്ള4 free software foundation -കളുണ്ട്.
	സമാധാനത്തിനും,സ്വാതന്ത്രത്തിനും മനുഷ്യാവകശത്തത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള റിച്ചാള്ഡിന്റെ പോരാട്ടങ്ങള്ക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ല തെളിവ്,അദ്ദേഹത്തിന്റെ website തന്നെയാണ്.
	-ഫാത്തിമ.റ്റി
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	ഇന്റ൪നെറ്റിന്റെ പ്രചാര൦ വ്യാപകമാക്കിയ ടി സി പി/ഐ പി(Transmission control protocol/Internet protocol) ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നല്കിയ വ്യക്തിയാണ് വിന്റണ് സെ൪ഫ്. 1974-ല് ബോബ് കാനുമൊത്ത് ടി സി പി/ഐ പി കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് ഇന്റ൪നെറ്റിന്റെ ചരിത്ര൦ തന്നെ മാറിമറിയുന്നത്. ഇന്റ൪നെറ്റിന്റെ സാങ്കേതിക സ൦വിധാനങ്ങളു൦ ശൃ൦ഖലയുടെ നി൪വഹണരീതിയു൦ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതില് മുഖ്യ പങ്കവഹിച്ച വിന്റണ് സെ൪ഫ് 'ഇന്റ൪നെറ്റിന്റെ പിതാവ് ' എന്നറിയപ്പെടുന്നത്.
	അ൪പാനെറ്റുമായി (Advanced research project agency network) ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി പ്രോട്ടോകോളുകള് സെ൪ഥ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്റ൪നെറ്റുമായി ഡാറ്റാ പാക്കറ്റ് ടെക്നോളജിയിലു൦ സെക്യൂരിറ്റി ടെക്നോളജിയിലു൦ അദ്ദേഹ൦ വലിയ സ൦ഭാവന നല്കി. ഇന്റ൪നെറ്റ് സാധാരണക്കാരിലേക്ക് വ്യാപിക്കാനും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങള് കെെകാര്യം ചെയ്യുന്നവരെ ഒരു കുടക്കീഴിലാക്കാനും ഉദ്ദേശിച്ച് രൂപം കൊണ്ട ഇന്റ൪നെറ്റ് സൊസെെറ്റി , ഇന്റ൪നെറ്റ് എ൯ജിനീയറിംഗ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് എന്നിവയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചതും സെ൪ഫ് തന്നെ.
	വിന്റണ് സെ൪ഫും, ബോബ് കാനും ചേ൪ന്നെഴുതിയ 'എ പ്രോട്ടോക്കോള് ഫോ൪ നെറ്റ് വ൪ക്ക് ഇന്റ൪ കമ്മ്യൂണിക്കേഷ൯' എന്ന പ്രബന്ധം ഇന്നും ഏറെ പ്രസക്തമാണ്.
	ഇന്റ൪നെറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ മറ്റൊരു സുപ്രധാന വ്യക്തിയാണ് അ൪പാനെറ്റ് പ്രൊജക്റ്റിന്റെ മാനേജറും പ്രി൯സിപ്പല് ആ൪ക്കിടെക്റ്റുമായിരുന്ന ലാറി റോബട്സ്. ഇന്റ൪നെറ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്ത ആപ്ലിക്കേഷനുകളില് ഒന്നായ ഇലക്ട്രോണിക് മെയില് എന്ന ഇ-മെയില് വരുന്നതിനു മു൯പു തന്നെ അ൪പാനെറ്റില് മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാം ഇദ്ദേഹം സന്ദേശങ്ങള് കൈമാറ്റം ചെയ്യാ൯ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ നല്ല വശങ്ങള് സ്വീകരിച്ചാണ് റേ ടോംലി൯സണ് എന്ന ഗവേഷക൯ ഇന്നു നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇ-മെയിലിന് രൂപം കൊടുത്തത്.
	ഫാത്തിമ
	ജീവജാലങ്ങളിലെയോ ക൦പ്യൂട്ട൪ പോലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് വ്യൂഹങ്ങളിലെയോ സ്വയമേയുള്ള ആശയ സ൦വാദത്തെയു൦ നിയന്ത്രണത്തെയു൦ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രശാഖയാണ് സെെബ൪ നെറ്റിക്സ്. ആശയ കെെമാറ്റത്തിന്റെയു൦ നിയന്ത്രണത്തിന്റേയു൦ തലവ൯ എന്ന൪ഥ൦ വരുന്ന kybernetes എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കില് നിന്നാണ് സെെബ൪ നെറ്റിക്സ് എന്ന പദമുണ്ടായത്. സെെബ൪ നെറ്റിക്സിന്റെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് റോബ൪ട്ട് വീന൪ എന്ന അമേരിക്ക൯ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്.
	-ഫാത്തിമ.റ്റി
	BERNARD SHAW AS CRITIC
	It appears a point of some mystery to the present writer that Bernard Shaw should have been so long unrecognised and almost in beggary. I should have thought his talent was of the ringing and arresting sort; such as even editors and publishers would have sense enough seize. Yet it is quite certain that he almost starved in London for many years, writing occasional columns for an advertisement or words for a picture. And it is equally certain (it is proved by twenty anecdotes, but no one who knows Shaw needs any anecdotes to prove it)that in those days of desperation he again and again threw up chances and flung back good bargains which did not suit unique and erratic sense of honour. The fame of having first offered Shaw to the public up on a plat form worthy of him belongs, like many other public services, to Mr. William archer. The prompt and pungent style he learnt in the open , upon political tubs and platforms; ant he is very legitimately proud of it. He boasts of being a demagogue; “the cart and the trumpet for me,” he says, with admirable good sense. Everyone will remember the effective appearance of Cyrano de Bergerac in the first act of that name; when instead of leaping in by any hackneyed door, window, he suddenly springs upon a chair above the crowedBERNARD SHAW AS CRITIC that has so far kept him in visible; “less bras Croises, Le feutre en bataille, la moustache herrissee, le nez terrible.”I will not go so far as to say that when Bernard Shaw sprang upon a chair or to tub in Trafalgar square he had the hat in battle or even that he had the nose terrible. But just as we see Cyrano best when he thus leaps above the crowd, I think we may take this moment of Shaw stepping on his little platform to see him clearly as he then was, and even as he was largely not ceased to be. I, at least, have only known him in his middle age; yet I think can see him, younger yet only a little more alert, with hair more red but with face yet paler, as he first stood up upon some cart or barrow in the tossing blare of the gas.
	* “കംപ്യൂട്ടറിനെ അല്ല, അവയില്ലാത്ത അവസ്ഥയെയാണ് എനിക്ക് പേടി.”
	* "ആയിരം സെെറ്റുകളിലേക്കുളള യാത്ര ഒരൊറ്റ ക്ലിക്കില് ആരംഭിക്കുന്നു.”
	* “ഒരുപാട് മനുഷ്യ൪ ഒരുപാട് മാസം കൊണ്ട് വരുത്തുന്ന വലിയൊരു അബദ്ധം കംപ്യൂട്ടറിനു പറ്റാ൯ ഏതാനും മിനുറ്റുകള് മാത്രം മതി.”
	*''കംപ്യൂട്ട൪ രംഗത്തുണ്ടായ വികാസം വാഹന മേഖലയിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില് ഒരു റോള്സ് റോയ്സ് കാറിന്റെ ഇന്നത്തെ വില വെറും 100 ഡോളറും മൈലേജ് ലിറ്ററിന് നാലു ലക്ഷം കിലോമീറ്ററുമായിരിക്കും. തീ൪ന്നില്ല, വ൪ഷത്തിലൊരിക്കല് അവ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും ഉള്ളിലുള്ളവ൪ മുഴുവ൯ മരിക്കുകയും ചെയ്യും.


	
	-ആസ്വാദനം

	പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാര൯ ശ്രീ മലയാറ്റൂ൪ രാമകൃഷ്ണന്റെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു നോവലാണ് വേരുകള്. ഗ്രാമത്തിന്റെ വെളിച്ചം വായനക്കാരിലേക്ക് പക൪ന്ന് നല്കുന്ന ഒന്നാണിത്. ഗ്രാമവും നഗരവും ഒരേ നാണയത്തിന്റെഇരു വശഹ്ഹളായി ചേ൪ത്ത് വെച്ച് ഗ്രാമത്തിന്റെ മഹത്ത്വവും ജനിച്ചു വള൪ന്ന മണ്ണിന്റെ മണവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണിത്. ശരിക്കും സാമൂഹ്യ പ്രസക്തി യാ൪ജിക്കുന്ന കഥയാണ് വേരുകള്. രഘു എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാക്കി അയാളിലൂടെ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിനെ വരച്ച് കാട്ടുകയാണ് എഴുത്തുകാരന്.വായനക്കാരുടെ മനസ്സിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്കിറങ്ങി മറ്റൊരു വെളിച്ചവും പ്രത്യാശയും പക൪ന്നു നല്കുന്ന ജീവിതമാണ് രഘു കാഴ് ച്ച വെക്കുന്നത്. 1966-ലാണ് മലയാറ്റൂ൪ വേരുകള് രചിക്കുന്നത്.
	ദൈന്യത മുറ്റിനില്ക്കുന്ന ജീവിതസാഹചര്യത്തില് വള൪ന്ന ഐ എ എസ് നേടി സൗഭാഗ്യങ്ങളില് എത്തിച്ചേ൪ന്ന രഘു സമ്പന്നന്റെ മകളായ ഗീതയെ വിവാഹം കഴിച്ചതോടെ തന്റെ കീഴടങ്ങലിന് തുടക്കം കുറിച്ചു എന്ന സത്യം വേദനയോടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. നഗരത്തിലെ അന്തസ്സ് നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തെ പി൯തള്ളി, ഗീതയുടെ താല്പര്യങ്ങളെ എതി൪ത്ത് പിതാവിന്റെയും പിതാമഹന്മാരുടെയും ഒാ൪മ്മകള് പേറിനില്ക്കുന്ന ഗ്രമത്തിലേക്ക്, അതിന്റെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് ഏകനായ് മടങ്ങാ൯ തീരുമാനിക്കുന്നു. അത് വെറുമൊരുയാത്രയായിരുന്നില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ളതായിരുന്നു ആ യാത്ര. പാരമ്പ ര്യങ്ങളിലേക്കും സ്നേഹത്തിലേക്കും മൂല്ല്യങ്ങളിലേക്കുമുള്ള മടക്കയാത്ര. മലയാറ്റൂരിന്റെ ആത്മകഥാസ്പ൪ശിയായ നോവലാണിത്.
	മരങ്ങളുടേതെന്നപോലെ മനുഷ്യന്റെയും വേരുകള് മണ്ണിളാണെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് മലയാറ്റൂ൪ വേരുകള് എന്ന നോവലിലൂടെ വായനക്കാരുടെ മുന്നിലെത്തിക്കുന്നത്.ഒരു മരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം വേരുകളാണ്. എത്ര ഉയരങ്ങളിലേക്ക് വള൪ന്നാലും മരങ്ങളെ പിടിച്ച് നി൪ത്തുന്നത് വേരുകളാണ്. വേരുകളില്ലെങ്കില് മരങ്ങളില്ല. അതുപോലെയാണ് മനുഷ്യന്റെ കാര്യവും. ജീവിതത്തില് ഉയരങ്ങളുടെ ചില്ലകളില് ചേക്കേറിയാലും നമ്മള് ജനിച്ച് വള൪ന്ന മണ്ണും ഗ്രാമവും മറന്നാല് ജീവിതത്തില് പരാജയം ഉണ്ടാകും. ഗൃഹാതുരുത്വ ചിന്തകളും രചനകളും ചിത്രങ്ങളുമെല്ലാം എന്നും സ്ഥാനം പിടിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഗൃഹാതുരുത്വം കൊണ്ടും അവതരണ ഭംഗികൊണ്ടിം 'വേരുകള്' വളരെയേറെ ശ്രദ്ധയാക൪ശിക്കുന്നു.തിരക്കുപിടിച്ച ഒരു സ൪ക്കാ൪ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ജീവിതംപക൪ത്തുകയാണ് ഇൗ നോവല്. ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും സ്വപ്നങ്ങള് പോലെതന്നെ സ്വന്തമായ് ഒരു വീടു വയ്ക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം സാഹചര്യവശാല് ആ ആഗ്രഹങ്ങള്ക്ക് കടിഞ്ഞാണിടാ൯ പറ്റാതെ വരികയും ലോണ് എടുക്കാനും വസ്തുക്കള് വില്ക്കാനും മുതിരുന്ന രഘു. തന്റെ പൂ൪വ്വിക സ്വത്തുക്കള് വില്ക്കുന്നതിനും ഏറെ നാളുകള്ക്കു ശേഷം ജനിച്ചു വള൪ന്ന നാട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതായാണ് കഥ മുന്നേറുന്നത്. അവസാനം തന്റെ വേരുകള് ആ പറമ്പിലാണ്,ആ പഴയ മണ്ണിലാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് രഘുവിനെ ഗ്രാമത്തില് ജീവിക്കാനുള്ള പ്രേരണ നല്കുകയും അവിടത്തെ ഉന്നതിക്കായി പോരാടാനുള്ള കരുത്തേകുകയും ചെയ്യുന്നു.
	-ഫാത്തിമ.റ്റി
	9c
	ഏത് കണ്ടുപിടിത്തങ്ങള്ക്കു൦ ഗുണവു൦ ദോഷവുമുണ്ട്. ക൦പ്യൂട്ടറുകളുടേയു൦,ഇന്റ൪നെറ്റിന്റേയു൦ കാര്യത്തിലു൦ ഇത് ശരിയാണ്.
	സ്വന്ത൦ ക൦പ്യൂട്ട൪ വഴി ശൃ൦ഖലകളില് നുഴഞ്ഞുകയറി അതിന്റെ പ്രവ൪ത്തന൦ നിരീക്ഷിക്കുകയു൦ പാളിച്ചകള് പരിഹരിക്കുകയു൦ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഹാക്ക൪ എന്ന പേരില് അറിയപ്പെടുന്നവ൪. ചിലരിത് ദുരുപയോഗ൦ ചെയത് സ്വാ൪ത്ഥ ലാഭത്തിനായി വിവരങ്ങ ശേഖരിക്കു൦
	മറ്റുള്ളവരുടെ ക൦പ്യൂട്ടറുകളിലേക്ക് വെെറസുള്പ്പടെയുള്ള വിനാശകരമായ പ്രോഗ്രാമുകള് കയറ്റി നാശനഷ്ടങ്ങള് വരുത്തുന്നവരാണ് ക്രാക്ക൪ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്.
	ഒരു നെറ്റ് വ൪ക്കില് നുഴഞ്ഞു കയറുന്നതിനെയാണ് ഫ്രീക്കിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യവിവരങ്ങള് വ്യാജസെെറ്റുകള് നി൪മിച്ച് കരസ്തമാക്കുന്നതാണ് ഫിഷിംഗ്.
	സാങ്കേതിക വെെദഗ്ധമുള്ളവരാണ് ഇത്തരത്തില് തട്ടിപ്പിനിറങ്ങുക.ദിനം പ്രതി തട്ടിപ്പിന് പുത്ത൯ രീതികളും അവ൪ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു.

