સમાજવિદ્યા વિશારદ : ગ્રામવિકાસ
સત્ર-૬

ુ ય વિષય : માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી
મખ્

નોઘ : અભ્યાસક્રમમાં આિરી લેિાયેલ તમામ મુદ્દા ફં ડામેન્ટલ્સ સ્તરના ગણિા.
1.

માહિતી સંચાર ટે કનોલોજી અને વસસ્ટમ


માહિતી સંચાર ટે કનોલોજી (ICT) : વ્યાખ્યા, ખ્યાલ, ઘટક, ભ ૂમમકા



મસસ્ટમ : ડેટા, ઇન્ફોમેશન, િાડર્વેર-સોફટર્વેર, ઓ૫રે ટીંગ મસસ્ટમ, યુઝર ઇન્ટરફેસ, કમ્પ્યુટર પ્રકાર.



ઇનપુટ (input): હક-બોડડ , પોઇન્ટીંગ હડર્વાઇસ, ઓડીયો–મર્વઝયુઅલ હડર્વાઇસ, કાડડ રીડર, ટે ક્ષ/કોડ રીડીંગ, સેન્સર,
રીમોટ, કન્્ુ ોલ



આઉટપુટ (output ): ઓડીયો–મર્વઝયુઅલ, પ્રીન્ટીંગ, ્લોટર, કન્રોલ એકયુએટર



સ્ટોરે જ (storage): સ્ટોરે જ, બેકીંગ સ્ટોરે જ –મેઇન મેમરી, સ્ટોરે જ મીડીયા- હડર્વાઇસ, સ્ટોરે જ

ડેટાનો ઉ૫યોગ, ડેટા

સ્ટોરે જ ક્ષમતા, ડેટા ઉ૫યોગની ઝડ૫, મેગ્નેટીક સ્ટોરે જ, ઓ્ટીકલ સ્ટોરે જ, સોલીડ સ્ટે ટ સ્ટોરે જ, બેકઅ૫ ડેટા.


2.

મલ્ટીમીડીયા (multimedia )

નેટિકક અને ડેટા ઓરગેનાઇઝેશન


નેટર્વકડ ખ્યાલ અને લાભાલાભ, નેટર્વકડ માં કમ્પ્યુટર (કલાયન્ટ, સર્વડર)



નેટર્વકડ પ્રકાર (lan,man,wan,pan), ટોપોલોજી (bus, star, ring, hybrid)



નેટર્વકીંગ િાડડ ર્વર
ે (hub, switch, router, cable, nic, bridge, firewall, modem)



ઈન્ટરનેટ, ઇન્રાનેટ, નાના નેટર્વકડ ની રચના, નેટર્વકડ અને ડેટા સુરક્ષા.



મર્વમર્વધ ડેટાના પ્રકાર (integer, real, currency, percentage, date, etc), ડેટા ૫સંદગી



ડેટા ઓરગેનાઇઝેશન :રે કોડડ , હફલ્ડ, હક, ડેટા બેઝ



ડેટાબેઝના પ્રકાર : ફલેટ ફાઇલ અને રીલેશનલ ડેટાબેઝ, મલ્ટીટે બલ, રીલેશનશી૫



કમ્પયુમનકે શન મસસ્ટમ્પસ (e-mail, video conferencing, mobile telephone, internet telephony, fax)



ઈન્ટરનેટ મર્વકાસ (web2, blog, wikis, media uploading, social networking site)



ઈન્ટરનેટ ઉપયોગના મુદ્દાઓ (Reliability, Undesirable Information, Security of Data Transferred, Phishing,
Pharming, E-Mail Spam)

3.

આઇસીટી ઍપ્લલકે શન


કમ્પયુમનકે શન આઇડીયા (Producing and Editing Pictures, DTP, website design, multi media design, creative
music, interactive communication)

4.



ડેટા િેન્ડલીંગ (Keep Records on a Computer?)



મેજરીંગ થીંગ્સ (How Can Computers Measure Things?)



સ્રીન કન્્ુ ોલ થીંગ્સ (Turtle Graphics)



કન્્ુ ોલીંગ રીયલ ર્વલ્ર્ડ થીંગ્સ (sensor, actuators, making decision and example)



મોડેલીંગ થીંગ્સ (what and where to used it, example )



કમ્પ્યુટર ઉ૫યોગના પ્રકાર ( Batch Processing, Real-Time Processing, On-Line Processing)



ડેટાનો ખોટો ઉ૫યોગ અટકાર્વર્વો ( Data misuse, data protection act)



બ્રોડકાસ્ટ અને કોપોરે ટ ઇમેઝ (Corporate Identity, business card, letterheads, flyer, Brochures)



એક્સપટડ મસસ્ટમ્પસ (ES)



ઉત્પાદીત પ્રોડક્્સ (Industrial Robot & its working)



બુકીંગ, બેનન્કિંગ, પેમન્ે ટ, પગારપત્રક પ્રોસેસીંગ મસસ્ટમ, સ્ટોક મનયંત્રણ, રીટે લ મસસ્ટમ



સામાજજક અસરો, િેલ્થ ઇફેક્્સ, સુરક્ષા માપદં ડ



િેહકિંગ અને િેકસડ, મૉલર્વેર અને ર્વાઈરસ, સોફ્ટર્વેર કૉમપરાઇટ

આઇસીટી વિકાસના સંદર્ક


આઘુમનક કમ્પ્યુટર ટે કનોલોજી



માહિતી મસસ્ટમના પ્રકાર



ઈ-ગર્વનડન્સ



ઇ-કોમસડ



ઈ-ગ્રામ



GSWAN નેટર્વકડ



ગ્રામમર્વકાસ અંતગડત માહિતી સંચાર ટે કનોલોજી પ્રોજેક્ટ

