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മലയോളം  മ്പ്യൂടിങ്ങ് 
 

സസമസ്റ്റര്  1, 2                                                                                   പഠന സമയം: 30 മ ിക്കൂര്  
 
 
ഉകേശലക്ഷ്യങ്ങള്   
 
മലയോളം  മ്പ്യൂടിംഗ് വഴി ഇ-വിദയോഭയോസം ശക്തിസെടുത്തു യോ ്  പ്രധോന ലക്ഷ്യം. മലയോളത്തിന്സറ 
പോരമ്പ്യകരയതര ശക്തികരോതസ്സോയി മോറിസകോണ്ടിരിക്കു യോ ്  മലയോളം  മ്പ്യൂടിംഗ്. മലയോളബിരുദ 
വിദയോര്ഥി ള്ക് ഇതിന്സറ അടിസ്ഥോന പോഠങ്ങള്  പ ര്ുനുൄ യോ ്  ലക്ഷ്യം. 
പ്രോകയോഗി പരിശീലനത്തിലൂന്നിയോയിരിക്കും ക ോഴ്സ് മുകന്നോട്ടുകപോവു .  
 
സമോഡൂളു ള് 
 

1. ആമുഖം 
 മ്പ്യൂടറിു മലയോളം ഉപകയോഗികോന് സജ്ജമോക്കു  (ഗ്നു ലിനക്സ് & വികറോസ് ). ക ോണ്ടു ള് ഇന്സ്റ്റോള് 
സെയ്യു . ടടെിങ്ങ് ടൂള് ക ോൺ ിഗര് സെയ്യു . 
ടടെിങ്ങ് പഠനം. ലിപയന്തര വും ISM  ീകബോര്ഡം. യൂ ികകോഡ് എന്ക ോഡിങ്ങ്. 

2. ഭോഷോ ഉപ ര ങ്ങള് 
 മ്പ്യൂടറിസല ഭോഷോ ഉപ ര ങ്ങള്. കലോകടലകസഷന്, ഡിക്ഷ്ണറി, സെുസെകര്, ഓകടോ റക്റ്റ്, സടക്സ്റ് 
ടു െീച്ച്, ഓ.സി.ആര്, െീച്ച് ടു സടക്സ്റ്.. 
സമോടബലിസല മലയോളം. 
ലിസെ ഓ ീസ് പോകകജ് 
ഇബുക്കു ള് - ഇ പ്രസിദ്ധീ ര ം എങ്ങസന 

3. വിവര്ത്തനം/ഉള്ളടകനിര്മ്മോ ം 
പരിഭോഷ/പ്രോകദശി വുകര ം  
കലോകടലകസഷന്  ടൂളു ളുസട പരിശീലനം  
വികിപീഡിയക് ഒരു ആമുഖം 
ടടെിങ്ങ് പരിശീലനം 
സതറ്റുതിരുത്തു 
കലഖനനിര്മ്മോ ം 

4. സപ്രോജക്റ്റ് 
ഏസതങ്കിലം സജീവ ഓെൺകസോഴ്സ് അപ്ലികകഷന്സറ കലോകടലകസഷന് 
മിനിമം ഉള്ളടകമുള്ള ലിങ്കു ളും റ റന്സു കളോടും ടിയ വികികപജ് നിര്മ്മോ ം 
വികിഗ്രന്ഥശോലയികലയ്ക്ക് പ ര്െോവ ോശം  ഴിഞ്ഞ പുസ്ത ങ്ങള് ഡിജിടറസ് സെയ്യു 
ഭോഷയുസട അപ്ലികകഷന് വരുന്ന മറ്റുസപ്രോജക്റ്റു ള് 
തത്സമയ വിവര്ത്തനം – ക ോഴ്സിു  ആസ  4 മ ിക്കൂര്  

 



 
 
റ റന്സ്  
 
പുസ്ത ങ്ങള്  

1. ഇ. മലയോളം – കഡോ. ടി.വി. സുനീത (ക രള ഭോഷോ ഇന് സ്റ്റിറൂട്, തിരുവനന്തപുരം)  
2. മലയോളഭോഷയും ആകഗോളവുകര വും – എഡി. സ .എസ്. പ്ര ോശ്, എസ്.എ. ഷോനവോസ്   
3. ടസബര്  മലയോളം – എഡി. കഡോ. ടി.വി. സുനീത ( റന്റ് ബുക്സ്, തൃശൂര് ) 
4. വിവര് ത്തനം – ക രള ഭോഷോ ഇന് സ്റ്റിറൂട്, തിരുവനന്തപുരം  
5. വികിപീഡിയ ട പ്പുസ്ത ം – മലയോളം വികി  മ്മൂ ിറി 
6. ഇന്  ര് കമഷന്  സടകനോളജി – അെുത് ശങ്കര്  എസ്. നോയര്   
7. ഇനി വോയന ഇ-വോയന – വി.സ . ആദര് ശ്  
8. വിവരകശഖരം ഇന്റര്സനറിു  – സ . രവീന്ദ്രന്  
9. എങ്ങസന മലയോളത്തിു  കലോഗോം – പി.എം. ബോബുരോജ്  
10. ടസബര്  ബഹുസൃരവോയന ള്  – എഡി. സജി  രികങ്ങോല  

 
ആനു ോലി ങ്ങള്   

1. തിരസമോഴി – പി.പി. രോമെന്ദ്രന്  (ഭോഷോകപോഷി ി)  
2. ഇരുപത്തിസയോന്നോം നൂറോണ്ടിസല മലയോളം – പി.വി. ഉണ്ണിെഷ്ണന് , ഇ.എം. ശ്രീധരന്  (മോതൃഭൂമി)   
3. നവമോദ്ധയമ ബദല ള്  – ബിമിനിത് (സമ ോലി  മലയോളം)  
4. മലയോളിയുസട ബുജിജീവിതം – സിഎസ്. സവങ്കികടശൃരന്  (ഭോഷോകപോഷി ി)  
5. കലോകടലകസഷന്  അഥവോ മംലീഷ് വന്ന വഴി – ബിനു സെികവോത്തമപുരം (ഭോഷോകപോഷി ി)  


