
்கணினி பயன்பாடு்கள்  

ேமல்நிணல முதலாம் ஆண்டு

தமிழ்நாடு அரசு

தீண்டாைம மனித ேநயமற்ற ெசயலும் ெபருங்குற்றமும் ஆகும்

தமிழ்நாடு அரசு விைலயில்லாப் பாடநூல் வழங்கும் திட்டத்தின்கீழ் ெவளியிடப்பட்டது

பள்ளிக் கல்வித்துலற
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மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி 
மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்
© SCERT 2018

பாடநூல் உருவாக்கமும் 
ெதாகுப்பும்

தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் 
கல்வியியல் பணிகள் கழகம்

www.textbooksonline.tn.nic.in

நூல் அச்சாக்கம்

்க ற் ்க  ்க ச ை ை

விற்பைனக்கு அன்று

தமிழ்நாடு அரசு

முதல்பதிப்பு     -    2018

திருத்திய பதிப்பு -    2019, 2020

(புதிய பாடத்திட்டத்தின்கீழ் 
ெவளியிடப்பட்ட நூல்)

 ெசன்ைன-600 006 

மா
நில

க் 
கல்

வி
யியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறு

வ
ன

ம்.  

அறிவுைடயார் 
எல்லாம் உைடயார் 
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மனி� நா்கரீ்க வளரச்சியின் மி்க உயரந� ்கணடுபிடிப்பு “்கணிப்தபாறி்கள்”. 
்கணிப்தபாறி்கள் நமது அன்ைாை வாழ்வின் ஒவ்தவாரு நிலையிலும், நீக்்கமை 

நிலைநது ்காணப்படுகிைது. இன்று நாம் வாழும் யு்கம், 
“்கணிப்தபாறி யு்கம்”. இந� யு்கத்தில் ்கணிப்தபாறி 
பற்றிய அறிவு இன்றியலமயா� ஒன்ைாகும். எவர 
ஒருவர, ்கணிப்தபாறிலய இயக்கும் அடிப்பலை 

அறிலவ தபற்றிருக்்கவில்லைமயா அவர எத்�லன 
படைங்கள் தபற்றிருப்பினும், ்கல்ைா�வர என்மை 

்கரு�ப்படுவார. அந� அளவுக்கு ்கணிப்தபாறி ்கற்ைல் அதி முக்கியத்துவம் வாய்ந�து. 
நாடடின் வளரச்சி, இலளஞர்களின் ல்க்களில் �ான் உள்ளது, ஒவ்தவாரு இலளஞரும் 

்கணிப்தபாறி அறிலவ தபைமவணடியது அவசியமாகும். இ�லன மனதில் த்காணமை, இந� 
பாைப்புத்�்கம் வடிவலமக்்கப்படடுள்ளது.

  இந� பாைப்புத்�்கத்ல� படிக்்க ்கணிப்தபாறி 
த�ாழில்நுடபம் பற்றிய முன்னறிவு 
ம�லவயில்லை.

  ஒவ்தவாரு அைகும், ஆசிரியர மற்றும் 
மாணவர்கள் தசய்து பழ்கக்கூடிய  எளிய 
தசயல்முலை்கள் மற்றும் தசயல்பாடு்கலளக் த்காணடுள்ளது.

  த�ாழில்நுடப ்கலைச்தசாற்்கலள எளிதில் புரிநதுத்காள்வ�ற்்கா்க, 
”்கலைச்தசால் அ்கராதி” இலணக்்கப்படடுள்ளது.

  ”உங்களுக்குத் த�ரியுமா?” தபடடி தசய்தி, ்கற்பவருக்கு பாைத் த�ாைரபான கூடு�ல் 
�்கவல்்கலள �ருகிைது.

  தமன்தபாருள் பயன்பாடு்கலளப் பயன்படுத்தி, தசய்முலை பயிற்சி்கலள தீரப்ப�ற்்கான 
”பயிற்சி படைலை” அறிமு்கம் தசய்யப்படடுள்ளது.

  QR குறியீடு, பாைத் த�ாைரபான கூடு�ல் �்கவல்்கலள மின்்கற்ைல் மூைம் தபறும் 
வல்கயில் இலணக்்கப்படடுள்ளது.

QR குறியீ்டலட எவ்ோறு இலணப்பது?
o  உங்கள் ஸமாரட ல்கமபசியில், QR ஸம்கனர பயன்பாடலை கூகுள் பிமள 

ஸமைாரிலிருநது பதிவிைக்்கம் தசய்து, நிறுவிக்த்காள்ளவும்.
o QR ஸம்கனர பயன்பாடலை திைநதுத்காள்ளவும். 
o  ஸமாரட ல்கமபசிலய பாைப்புத்�்கத்திலுள்ள QR குறியீடடுக்கு அருகில் 

த்காணடுதசல்ைவும்.
o  ஸமாரட ல்கமபசி, QR குறியீடலை படித்�வுைன், குறியீடடில் உள்ள இலணய மு்கவரி 

உங்கள் ஸமாரட ல்கமபசியில் இலணக்்கப்படடு, பாைத் த�ாைரபான கூடு�ைான 
�்கவல்்கலள அறிநது த்காள்ளைாம்.

முகப்புலை

இந்த
பாடப்புத்தகத்லத

எவ்ோறு
பயனபடுத்துேது
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12ஆம் ேகுப்பிற்கு பிறகு வமற்படிப்பு மற்றும் வேலை ோய்ப்பு ஆவைாசலனெ

படிப்புகள் கல்லூரிகள் / பல்கலைக் 
கழகஙகள் வேலை ோய்ப்புகள்

்பாறியியல்

இளங்கலை தபாறியியல்
(B.E./B.Tech)

இநதியா மற்றும் தவளிநாடு்களில்  
உள்ள எல்ைா பல்்கலைக் 
்கழ்கங்கள் மற்றும் அ�ன் 
உறுப்புக்்கல்லூரி்கள், 
சுயநிதிக்்கல்லூரி்கள்

தமன்தபாருள் தபாறியாளர/ 
வன்தபாருள் தபாறியாளர/ 
தமன்தபாருள் 
உருவாக்குவர. 
்கணிப்தபாறி துலையில் 
மருத்துவ மசலவப் பிரிவு.

அறிவியல் மற்றும் கலை

இளங்கலை அறிவியல் (B.Sc.) 
- ்கணிப்தபாறி அறிவியல்
B.C.A. (இளங்கலை 
்கணிப்தபாறி பயன்பாடடியல்)
இளங்கலை அறிவியல் 
– ்கணி�ம், இயற்பியல், 
மவதியியல், உயிரிமவதியியல், 
புவியியல், இ�ழியல்/ 
நூை்க அறிவியல்,  அரசியல் 
அறிவியல், பயணம் மற்றும் 
சுற்றுைாவியல். 

இநதியா மற்றும் தவளி 
நாடு்களில் உள்ள எல்ைா 
பல்்கலைக் ்கழ்கங்கள் மற்றும் 
அ�ன் உறுப்புக்்கல்லூரி்கள், 
சுயநிதிக்்கல்லூரி்கள்

அரசு மற்றும் �னியார 
நிறுவனங்களில், நிை 
அலமப்பியல் வல்லுனர,
வணி்க தசயைாக்்க 
புைத்திைனீடைம் (B.P.O.)

ச்டடம்

LLB, இளங்கலை- சடைம்,
இளங்கலை மற்றும் சடைம்,
இளங்கலை வணி்கவியல், 
இளங்கலை வணி்க 
மமைாணலம,
இளங்கலை வணி்க நிரவா்கம், 

இநதியா மற்றும் தவளி 
நாடு்களில் உள்ள எல்ைா 
பல்்கலைக் ்கழ்கங்கள் மற்றும் 
அ�ன் உறுப்புக்்கல்லூரி்கள், 
சுயநிதிக்்கல்லூரி்கள்

வழக்்கறிஞர்கள், சடை 
அதி்காரி்கள் மற்றும் அரசு 
மவலை்கள்
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படிப்புகள் கல்லூரிகள் / பல்கலைக் 
கழகஙகள் வேலை ோய்ப்புகள்

ேணிகவியல் படிப்புகள்

இளங்கலை-வணி்கவியல் 
(வரி  மற்றும் வரி 
நலைமுலை்கள்), இளங்கலை-
வணி்கவியல் ( பயணம் 
மற்றும் சுற்றுைா),
இளங்கலை-வணி்கவியல் 
(வஙகிமமைாணலம), 
இளங்கலை-வணி்கவியல் 
(த�ாழில்முலை), இளங்கலை-
மமைாணலம நிரவா்கம்.
இளங்கலை-பஙகுசநல�,
இளங்கலை-்கணக்கியல் 
மற்றும் நிதி

இநதியா மற்றும் தவளி நாடு்களில் 
உள்ள எல்ைா பல்்கலைக் 
்கழ்கங்கள் மற்றும் அ�ன் உறுப்புக்
்கல்லூரி்கள், சுயநிதிக்்கல்லூரி்கள்

�னியார நிறுவனங்கள், 
வஙகிதுலை்கள் மற்றும் 
சுயமவலை வாய்ப்பு்கள்.

கணக்காயர் படிப்புகள்

C.A. படலைய ்கணக்்காயர, 
C.M.A. –தசைவு மமைாணலம 
்கணக்்காயர

ICAI –இநதிய படலைய 
்கணக்்காயர பயிற்சி நிறுவனம்,

்கணக்்காயர �னியார 
நிறுவனங்கள், வஙகி 
துலை்கள் மற்றும் 
சுயமவலை வாய்ப்பு்கள்.

அறிவியல் படிப்புகள்

இளங்கலை-அறிவியல் 
�ாவரவியல், விைஙகியல், 
மலனயியல், உணவு 
மமைாணலம, பால் 
த�ாழில் நுடபம், உணவ்க 
மமைாணலம, ஆலை 
அைங்கார மமைாணலம,
�்கவல் த�ாைரபு, முப்பரிமாண 
அலசவுபை த�ாழில்நுடபம் (3D)

இநதியா மற்றும் தவளி நாடு்களில் 
உள்ள எல்ைா பல்்கலைக் 
்கழ்கங்கள் மற்றும் அ�ன் உறுப்புக்
்கல்லூரி்கள், சுயநிதிக்்கல்லூரி்கள்

அரசு மற்றும் �னியார 
நிறுவனங்களில், நிை 
அலமப்பியல் வல்லுனர,
வணி்க தசயைாக்்க 
புைத்திைனீடைம்  (B.P.O.)
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 இயல்
 எண் பாடத் த லைப்புகள் பக்க 

எண் மாதம்
அைகு I - கணினி அறிமுகம்

1 கணினி அறிமுகம் 1 ஜூன்
2 எண் முறைகள் 15 ஜூன்
3 கணினி அறைப்பு 34 ஜூன்
4 இயகக அறைப்பின் ககோட்ோடடு கருத்துககள் 44 ஜூறை
5 விண்கடோஸ் - ல் கேறை செய்தல் 52 ஜூறை

அைகு II - தானியஙகு அலுேைக கருவிகள் 
6 செோறசெயலி (Basics) 73 ஜூறை
7 ஓ்ன் ஆஃபீஸ் கோல்க-ல் கேறை செய்தல் (Basics) 111 ஆகஸ்ட
8 நிகழ்த்து்தல் (Basics) 169 ஆகஸ்ட

அைகு III - HTML மற்றும் CSS பயனபடுத்தி ே லைப்பக்கஙக லள உருோக்குதல்
9 இறைய ்தளம் ைறறும் மின்்னஞெல் - ஓர் அறிமுகம் 202 செப்டம்்ர்

10 HTML - கடடறைப்பு ஒத்துகள் 220 செப்டம்்ர்

11 HTML உறை ேடிவூடடல், அடடேறை உருேோககு்தல், 
்டடியல்கள் ைறறும் இறைப்புகள்

242 அககடோ்ர்

12 HTML – ்ல்லூடகக கூறுகள் ைறறும் ்டிேஙகள் இறைத்்தல் 269 அககடோ்ர்

13 CSS – ச்தோடரும் ்ணி ்தோள்கள் 287 அககடோ்ர்

அைகு IV - ஜாோஸ்கிரிப்்டலட பயனபடுத்தி ேலையலமப்லப ேடிேலமப்பது 
14 ஜோேோஸ்கிரிப்டடின் அறிமுகம் 295 நேம்்ர்

15 ஜோேோஸ்கிரிப்ட-ல் உள்ள கடடுப்்ோடடு கடடறைப்பு 315 நேம்்ர்

16 ஜோேோ எழுத்துேடிே செயறகூறுகள் (JavaScript Functions) 327 நேம்்ர்

அைகு V - கணிப்்பாறி நன்னெறி மற்றும் இலணயப் பாதுகாப்பு
17 கணிப்ச்ோறி நன்ச்னறி ைறறும் இறையப் ்ோதுகோப்பு 333 டிெம்்ர்

18 கணிப்ச்ோறியில் ்தமிழ் 339 டிெம்்ர்

செயமுறை 346

்பாருளடக்கம்்பாருளடக்கம்

மின்னூல் மதிப்பீடு இணைய வளங்கள்
பாடநூலில் உள்ள விலைவு குறியீ்டலடப் (QR Code) பயனபடுத்துவோம்! எப்படி?
 •  உங்கள் திைன்மபசியில், கூகுள் playstore /ஆப்பிள் app store த்காணடு QR Code ஸம்கனர தசயலிலய இைவசமா்கப் பதிவிைக்்கம் தசய்து நிறுவிக்த்காள்்க.
 •  தசயலிலயத் திைந�வுைன், ஸம்கன் தசய்யும் தபாத்�ாலன அழுத்தித் திலரயில் ம�ான்றும் ம்கமராலவ QR Code-இன் அருகில் த்காணடு தசல்ைவும்.
 •  ஸம்கன் தசய்வ�ன் மூைம் திலரயில் ம�ான்றும் உரலிலயச் (URL) தசாடுக்்க, அ�ன் விளக்்கப் பக்்கத்திற்குச் தசல்லும்.
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கணினி அறிமுகம்

கற்ைலின் தநொக்கஙகள் ்:

 இந்த பொடபபகுதிசயக் கற்ைபின் மைொணவர் 

அறிந்து ்கொள்வது.

• கணிப்பொறிசயப பற்றி ் தரிந்து்கொள்ளுதல் 

• கணிப்பொறியின்  பல்தவறு தசை 

முசைகசளப பற்றி அறிந்து ்கொள்ளுதல் 

• கணிப்பொறியின் அடிபபசட ்ையல்பொடுகள் 

பற்றி புரிந்து ்கொள்ளுதல்

• கணிப்பொறியின் பொகஙகசளப பற்றியும் 

அதன் ்ையல்பொடுகசளயும் ்தரிந்து 

்கொள்ளுதல் 

• கணிப்பொறி ்தொடஙகுதல் (Booting) பற்றி 

்தரிந்து ்கொள்ளுதல்

உஙகளுக்கு ்தரியுமைொ?

1837 ம் ஆண்டு, 
“அனைடிக்கல் இன்ஜின்” 
(Analytical Engine) என்ை 
கருவிசய வடிவசமைத்த 
ைொர்ைஸ பொதபஜ், 
“கணிப்பொறியின் தந்சத” 
என அசழக்கபபடுகிைொர். 

“அனைடிக்கல் இன்ஜின்” – கணித ஏரணச் 
்ையைகத்சதயும், அடிபபசட கடடுபபொடடு 
அசமைவுகசளயும், உள்ளிசணந்த 
நிசனவகத்சதயும் உள்ளடக்கியது. இவரின் 
இந்த “அனைடிக்கல் இன்ஜின்”, முதல் 
்பொதுபபயன்  கணிப்பொறிகசள வடிவசமைக்க 
அடிபபசடயொக அசமைந்தது.

கணிப்பொறியின் 
தந்சத

1.1 கணிப்பொறி ஓர் அறிமுகம்

 
 நமைது அன்ைொட வொழ்வில், நம்சமைச் சுற்றி 

எல்ைொ இடஙகளிலும், கணிப்பொறிகள் நீஙகொ இடம் 

்பற்றுள்ளன. கல்வி, ஆரொய்ச்சி, சுற்றுைொ, வொனிசை 

முன்னறிவிபபு, ைமூக வசைதளம், மின்வணிகம் 

(e-commerce) தபொன்ை பை  துசைகள். வொயிைொக 

நமைது வொழ்வில் கணிப்பொறிகள் ஒரு தவிர்க்க 

முடியொத அஙகமைொக மைொறிவிடடது. ஒரு தவசைசய 

தவகமைொகவும், அதத தநரத்தில் துல்லியமைொகவும் 

்ைய்துமுடிக்கும் கொரணத்தொல் நமைது 

வொழ்க்சகசயக் கணிப்பொறிகள் புரடசிகரமைொனதொக 

மைொற்றியுள்ளன என்பது உண்சமையிதைதய 

குறிபபிடத்தக்கது.  இன்று எந்த ஒரு நிறுவனமும் 

கணிப்பொறி இல்ைொமைல் இயஙக முடியொது. 

உண்சமையில் பை நிறுவனஙகள் “்கொகி�மில்லொ” 

அலுவைகஙகளொகச் ்ையல்படத் ்தொடஙகிவிடடன. 

கணிப்பொறிகள், ்தொடக்கத்தில் ஒரு ைொதொரணக் 

கணக்கிடும் கருவியொக வடிவசமைக்கபபடடு, கடந்த 

பை ஆண்டுகளொகப பரிணொமை வளர்ச்சி ்பற்று, 

இன்று அதிதவகக் சகயடக்கக் கணிப்பொறிகளொக 

மைொற்ைபபடடுள்ளன. 

 கணக்கீடுகசள விசரவொகவும், 

துல்லியமைொகவும் ்ைய்ய தவண்டியதன் 

அவசியதமை, கணிப்பொறி ்தொழில்நுடப 

வளர்ச்சியின் அடிபபசடயொக அசமைந்தது. 

சகவழிக் கணக்கீடுகள் நீண்ட தநரம் 

எடுத்துக்்கொள்வதுடன், பிசழயுள்ளதொகவும் 

இருந்தது. எனதவ விசரவொகக் கணக்கிடும் 

ைொதனஙகசளத் தயொரிக்கும் முயற்சிகளில் 

தமைற்்கொள்ளபபடட பயணம், அபொ்கஸ்-ல் 

்தொடஙகி, இன்று மிக அதிதவகக் கணக்கீடடுக் 

கருவிகசள வடிவசமைக்கும் பொசதயில் ் தொடர்ந்து 

பயணித்துக் ்கொண்டிருக்கின்ைது. 

1.2 கணிப்பொறியின் தசைமுசைகள்

 ்தொழில் நுடபத்தின் வளர்ச்சி, 

கணிப்பொறித் துசையின் வளர்ச்சிசயத் 

தீர்மைொனிக்கின்ைது.  பல்தவறு வடிவசமைபபு 

கடடஙகளின் அடிபபசடயில் கணிப்பொறிகசளப 

பை தசைமுசைகளொக வசகபபடுத்தைொம்.

பொடம் 1கணினி அறிமுகம்அைகு I 
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வரிசை 

எண்

கணிப்பொறியின் 

தசைமுசை
கொைம் 

பயன்படுத்திய 

முதன்சமை ைொதனம்  
 நிசை  / குசை 

1
முதைொம் 

தசைமுசை 
1940-
1956

்வற்றிடக் குழல்கள் 
(Vaccum tubes) 

• அளவில் ்பரியது 
• அதிக அளவு மின்ைொரத்சத 

எடுத்துக்்கொண்டது.
• அதிக ்வபபம் கொரணமைொக 

்ையலிழக்கும்.
• இயந்திர ்மைொழி  

பயன்படுத்தபபடடது.

 முதல் தசைமுசை கணிப்பொறிகள்  - ENIAC , EDVAC , UNIVAC 1, ENAIC - 27 டன் எசட, பரபபளவு

8 x 100 x 3 அடி, மின்ைொரத் ததசவ 150 வொடகள்

2
இரண்டொம் 

தசைமுசை 
1956-
1964

திரிதசடயஙகள் 

(Transistors)

• முதல் தசைமுசையுடன் 
ஒபபிடும்தபொது அளவில் சிறியது.
குசைந்த ்வபபத்சத  
்வளிதயற்றியது. (குசைந்த 
மி ன் ை ொ ர த் ச த  
எடுத்துக்்கொண்டது).

• துசளயிடட அடசட, உள்ளீடடுக்கு 
பயன்படுத்தபபடடது.

• முதல் இயக்க அசமைபபு 
(Operating System) 
உருவொக்கபபடடது.

• ்தொகுபபு ்ையைொக்க அசமைபபு 
மைற்றும் பன்முக இயக்க 
அசமைபபு(Batch Processing and 
multiprogramming operating 
system) உருவொக்கபபடடது

• இயந்திர ்மைொழி மைற்றும் அ்ைம்பளி 
்மைொழி பயன்படுத்தபபடடது.

இரண்டொம் தசைமுசை கணிப்பொறிகள்  - IBM 1401, IBM 1620, UNIVAC 1108

3
மூன்ைொம் 

தசைமுசை 
1964 
-1971

ஒருஙகிசணந்த 
சுற்றுகள் (Integrated 

circuits-IC)

• கணிப்பொறிகள் அளவில் 
சிறியதொகவும் , விசரவொக 
்ையல்படும் மைற்றும் அதிக 
நம்பகத் தன்சமையுசடயது.

• குசைந்த மின்ைொரத்சத  எடுத்துக் 
்கொண்டது.

• உயர் நிசை ்மைொழி 
பயன்படுத்தபபடடது

மூன்ைொம்  தசைமுசை கணிப்பொறிகள் - IBM 360 series, Honeywell 6000 series

4
நொன்கொம் 

தசைமுசை 
1971-1980

நுண் ்ையலி (மிகப 
்பரிய அளவிைொன 

ஒருஙகிசணந்த 
சுற்றுகள்)

(Very Large Scale 
Integrated Circuits 

-VLSI)

• சிறியது மைற்றும் தவகமைொனது 

• IBM மைற்றும் APPLE தபொன்ை 

நுண் கணிப்பொறிகள்  

உருவொக்கபபடடது

• சகயடக்க கணிப்பொறிகள் 

அறிமுகபடுத்தபபடடது .
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5
ஐந்தொம்  

தசைமுசை

1980 - 
இன்று 
வசர

மீப்பரு அளவிைொன 
ஒருஙகிசணந்த 

சுற்றுகள்
(Ultra Large Scale 
Integration -ULSI)

• இசண ்ையைொக்கம் (Parallel 
processing)

• கணிப்பொறியின் அளவு மிகவும் 
கணிைமைொகக் குசைக்கபபடடது.

• நிழற்படஙகள் மைற்றும் 
வசரபடஙகசளப புரிந்து 
்கொள்ளும் திைன்.

• ்ையற்சக நுண்ணறிவு மைற்றும் 
நிபுணர் அசமைபபு (Expert 
Systems) அறிமுகம்.

• தீர்மைொனித்தல் மைற்றும் தருக்க 
முசையில் அதிகச் சிக்கைொன 
பிரச்ைசனகளுக்குத் தீர்வு 
க ொ ணு த ல் .

6
ஆைொவது 

தசைமுசை

எதிர்

கொைத்தில்

• இசண மைற்றும் பகிர்வு கணிபபீடு

• கணிப்பொறிகள் திைசமையொகவும்,  
விசரவொகவும் மைற்றும் 
சிறியதொகவும் இருக்கும்.

• ்ையற்சக மைனிதர்கள் (Robots) 
உருவொக்குதல்.

• இயற்சக ்மைொழி ்ையைொக்கம்
• குரல் அறிதல் ்மைன்்பொருள் 

உருவொக்குதல்.

அடடவசண 1.1 கணிப்பொறி தசைமுசைகள்

உஙகளுக்கு ்தரியுமைொ?

முதல் இயக்கவசக கணிப்பொறி

தே. பி்ரஸபர் எ்கர்ட 
மைற்றும் ேொன் 
்மைௌச்சிலி ஆகிய 
இருவர் 
்பன்சில்தவனியொ 
பல்கசைக் கழகத்தில் 

1943ம் ஆண்டின் ்தொடக்கத்தில் ENIAC – சய 
வடிவசமைக்கத் ்தொடஙகினர். ஆனொலும், 1946 
வசர வடிவசமைபபு பணிகள் நிசைவு ்பைவில்சை.  
ENIAC 1800 ைதுர அடி இடபபரபபில், சுமைொர் 18000 
்வற்றிடக்குழல்களுடன், 
50டன் எசடயில் 
வடிவசமைக்கபபடடது. 
ENIAC ஒரு 
கணிப்பொறிக்கொன 
அசனத்து அம்ைஙகசள  
்கொண்டு, ்ையல்படும் 
விதத்தில் இருந்ததொல், இதுதவ முதல் 
கணிப்பொறியொகக் கருதபபடுகிைது.

1.3 ஆைொவது தசைமுசை கண்ிப்பொறிகள்

 ்ையற்சக நரம்பியல் வசையசமைபபின் 
(ANN - Artificial Neural Networks) 
அடிபபசடயில் ஆைொவது தசைமுசை  
கணிப்பொறிகள், அறிவு ைொர்ந்த கணிப்பொறிகள் 
என வசரயறுக்கபபடுகிைது. ஆைொவது 
தசைமுசை, கணிப்பொறிகளின் வியத்தகு 
மைொற்ைஙகளில் ஒன்று பரந்த வசையசமைபபு 
(WAN - Wide Area Networking) -ன் வளர்ச்சி 
ஆகும். இயற்சக ்மைொழி ்ையைொக்கம் (NLP–
Natural Language Processing)  என்பது 
்ையற்சக நுண்ணறிவு (AI–Artificial 
Intelligence)-ன் ஒரு அஙகமைொகும்.  இது  மைனித 
்மைொழிசயப புரிந்து்கொள்ளக் கூடிய  ஒரு 
கணிப்பொறி நிரசை  உருவொக்குவதற்கொன 
திைசன வழஙகுகிைது. 

1.4 தரவு மைற்றும் தகவல்

 கணிப்பொறி என்ைொல் என்ன்வன்று 

நொம் அசனவரும் அறிதவொம் - அது 

்கொடுக்கபபடட கடடசளகசள உள்ளீடொகப 
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்பற்று, அதிதவகமைொகச் ்ையல்படடு, விரும்பிய 

்வளியீடசட வழஙகும் ஒரு மின்னணு ைொதனம் 

ஆகும். 

 கணிப்பொறிகள் தரவுகசளச் 
தைமிக்கவும், வொனிசை முன்னறிவிபபு, விமைொனம், 
ரயில் தபொக்குவரத்து பயணச்சீடடு முன்பதிவு, 
திசரயரஙக நுசழவுச்சீடடு முன்பதிவு தபொன்ை 
பை பணிகசளயும், விசளயொடடு மைற்றும் இதர 
்பொழுதுதபொக்கு அம்ைஙகசளயும் ்ைய்யும் 
பல்திைன் ்பற்ைசவயொக உள்ளது.
தரவு: பல்தவறு வசககளிலும் திரடடபபடும் 
்ையற்படுத்தபபடொத  ்ைய்தித் துணுக்கு தரவு 
எனபபடும். 
 இது ்தொடர்பு ்கொள்வதற்கும், 
விளக்குவதற்கும் அல்ைது ்ையைொக்கம் 
்ைய்வதற்கும் ஏற்ைது.
 எடுத்துக்கொடடொக 134, 16, `கவிதொ', `சி' 
தபொன்ைசவ தரவிற்கு உதொரணம். தரவு எந்த  
விளக்கமைொன தகவசையும் அளிக்கொது
தகவல் : தகவல் என்பது முடிவுகசள 
எடுக்கக்கூடிய உண்சமைகளின் ்தொகுபபொகும் 
எளிசமையொக கூைதவண்டு்மைனில், தரவு என்பது 
ைரியொன ்பொருள் ்கொண்ட, முசைபடுத்தபபடட 
அல்ைது கடடசமைக்கபபடட தகவசை 
வழஙகுவதற்கு ்ையைொக்கபபடட மூை 
உண்சமைகளொகும். எடுத்துக்கொடடொக, 
கவிதொவின் வயது 16 என்ை கூற்று, கவிதொசவப 
பற்றி ைரியொன ்பொருள் ்கொண்ட அர்த்தமுள்ள 
தகவசை ்தரிவிக்கின்ைது. தரவுகசளத், 
தகவல்களொக மைொற்ைம் ்ைய்யும் இந்த 
்ையல்முசை "�ரவு தசயலொக்கம்" என்று 
அசழக்கபபடுகிைது.

உள்ளீடு ்ையைொக்கம் ்வளியீடு

தரவு
தகவல்

படம் 1.1 தரவு மைற்றும் தகவல்

 "கணிப்பொறி என்பது ஒரு மின்னணு 
ைொதனம் ஆகும். இது மூைத்தரவுகசளப 
(்ையல்படுத்தபபடொத) பயனரிடம் இருந்து 
உள்ளீடொகப ்பற்று, ்கொடுக்கபபடட 
கடடசளகளின் படி (நிரல்) ் ையல்படுகிைது. இதன் 
விசளவொகக் கிசடக்கும் தரசவ, (்வளியீடு) 
எதிர்கொைப பயன்பொடடிற்கொகச் தைமித்து, 
் வ ளி யி டு கி ை து . "

1.5 கணிப்பொறியின் பகுதிகள்

 கணிப்பொறி என்பது வன்்பொருள் மைற்றும் 
்மைன்்பொருளின் கைசவயொகும். கணிப்பொறியில் 
உள்ள பருப்பொருள்களொன மைதர்தபொர்ட 
(motherboard), நிசனவகம் (memory), 
திசரயகம் (monitor) மைற்றும் விசைபபைசக 
(keyboard) தபொன்ைசவ  வன்்பொருள் 
(hardware) ஆகும்.  ்மைன்்பொருள் (software) 
என்பது கணிப்பொறிக்கு வழஙகபபடும் கடடசள 
அல்ைது கடடசளகளின் ்தொகுபபு ஆகும். ஒரு 
கணிப்பொறியின் இயக்கத்திற்கு வன்்பொருள் 
மைற்றும் ்மைன்்பொருள் ஆகிய இரண்டும் 
து ச ண பு ரி கி ை து . 

படம் 1.2  கணிப்பொறி

 முதலில் நொம் ஒரு கணிப்பொறியின் 
்ையல் பகுதிகசளப பற்றிக் கற்தபொம். 
கணிப்பொறியில்,  ்கொடுக்கபபடட ஒவ்வொரு 
பணியும், உள்ளீடு- ்ையைொக்கம்-்வளியீடு என்ை 
சுழற்சிசய (IPO- Input Process Output- cycle) 
அடிபபசடயொகக் ்கொண்டு ்ையைொற்றுகிைது. 
கணிப்பொறியின் ஒவ்வொரு ் ையைொக்கத்திற்கும் 
ஒரு சிை உள்ளீடுகள் ததசவ. இந்த உள்ளீடசடச் 
்ையல்படுத்தி  விரும்பிய ்வளியீடசட 
உருவொக்குகிைது.  உள்ளீடடகம், உள்ளீடசடப 
்பறுகிைது, சமையச்்ையைகம் தரசவச், 
்ையைொக்கம் ்ைய்கிைது, ்வளியீடடகம் 
்வளியீடசட ்வளியிடுகிைது.  நிசனவகம் 
்ையைொக்கத்தின் தபொது தரவு மைற்றும் 
கடடசளகசள இருத்தி சவக்கிைது.
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கணித ஏரண 
்ையைகம்

உள் 
நிசனவகம்

முதன்சமை நிசனவகம்

இரண்டொம் நிசை நிசனவகம்

்வளியீடடகம்உள்ளீடடகம்

கடடுபபொடடகம்

தரவுப பொசத
கடடுபபொடடுப

 பொசத

படம் 1.3 கணிப்பொறியின் பகுதிகள்

1.5.1  உள்ளீடடகம் 

 உள்ளீடடகம் அசனத்து வசகயொன 
தரவுகசளயும் கணிப்பொறிக்குள் உள்ளிடப 
பயன்படுகிைது. உள்ளிடபபடட தரவுகள் 
்ையைொக்கத்திற்கொக நிசனவகத்தில் 
தைமிக்கபபடுகின்ைன. எடுத்துக்கொடடு 
விசைபபைசக, சுடடி தபொன்ைசவ. 

1.5.2  சமையச் ்ையைகம்

சமையச் ்ையைகம் என்பது, கணிப்பொறிக்கு 
வழஙகபபடும் கடடசளகசளக், கணிப்பொறி 
புரிந்து்கொள்ளும் வசகயில் மைொற்றி அதசன 
்ையைொக்கம் ் ைய்யும் முதன்சமையொன பகுதியொகும். 
இது நிசனவகம், உள்ளீடு மைற்றும் ்வளியீடு 
தபொன்ை மைற்ை அசனத்துச் ைொதனஙகளின் 
்ையல்பொடசடக் கடடுபபடுத்துகிைது.  இது தரசவ 
உள்ளீடொகப ்பற்று, ்கொடுக்கபபடட 
கடடசளகளின் படி ்ையல்படுத்தி,  ்வளியீடசட 
்வளியிடுகிைது.

 சமையச்்ையைகத்தில்  மூன்று பகுதிகள் 
உள்ளன, அசவ கடடுபபொடடகம் (CU - Control 
Unit), கணித ஏரணச் ்ையைகம் (ALU - 
Arithmetic and Logic Unit) மைற்றும் நிசனவகம் 
(MU - Memory Unit) ஆகும்.

1.5.2.1 கணித ஏரணச் ்ையைகம் 

 சமையச்்ையைகத்தின் ஒரு பகுதியொக 
உள்ள கணித ஏரணச் ்ையைகம்,   பை கணிபபீடு 
்ையல்கசளத் தரவின் மீது நிகழ்த்துகிைது. 
கூடடல், கழித்தல், ்பருக்கல், வகுத்தல் 
மைற்றும் தருக்க ்ையல்கள் தபொன்ை கணிதச் 
்ையல்பொடுகசளக் கணித ஏரணச் ்ையைகம் 
்ைய்கிைது. சமையச்்ையைகத்தில் உள்ள உள் 
நிசனவகத்தில் இதன் விசட தைமிக்கபபடுகிைது. 
கணித ஏரணச் ்ையைகத்தின் தருக்கச்  ்ையல் 
திைதன கணிப்பொறியின் முடி்வடுக்கும் திைசன 
தமைம்படுத்துகின்ைன.

1.5.2.2 கடடுபபொடடகம்  

 சமையச்்ையைகம் - நிசனவகம் மைற்றும் 
உள்ளீடு  ்வளியீடு ைொதனஙகளுக்கு இசடதய 
பரிமைொைபபடும் தரசவக் கடடுபபொடடகம் 
கடடுபபடுத்துகிைது. தமைலும், கணிப்பொறியின் 
முழுச் ்ையல்பொடுகசளயும் இது 
கடடுபபடுத்துகிைது. 
1.5.3 ்வளியீடடகம்

 பயனர்கள் புரிந்து ்கொள்ளக்கூடிய 
வசகயில் தகவசைத் ்தரிவிக்கும் எந்த்வொரு 
வன்்பொருளும் ்வளியீடடகம்  எனபபடும்.  
எடுத்துக்கொடடு: திசரயகம், அச்சுப்பொறி 
தபொன்ைசவ. 

1.5.4 நிசனவகம் 

  முதன்சமை நிசனவகம் மைற்றும் இரண்டொம் 
நிசை நிசனவகம் என இருவசக நிசனவகஙகள் 
உள்ளன. கடடசளகள் நிசைதவற்ைத் தயொரொக 
இருக்கும்தபொது தரவு மைற்றும் நிரல்கசளத் 
தற்கொலிகமைொகச் தைமிக்க முதன்சமை நிசனவகம்  
பயன்படுகிைது. தரவுகசள நிரந்தரமைொகச் 
தைமித்துசவக்க இரண்டொம் நிசை நிசனவகம் 
பயன்படுகிைது. 

 அதொவது, முதன்சமை நிசனவகம் அழியும் 
நிசனவகமைொகும் முதன்சமை நிசனவகத்துக்கு 
மின்ைொரம் நிறுத்தபபடடவுடன் அதில் 
தைமிக்கபபடடுள்ள அசனத்துத் தகவல்களும் 
அழிந்துவிடும். முதன்சமை நிசனவகத்திற்கு 
எடுத்துக்கொடடு; தநரடி அணுகல் நிசனவகம் 
(RAM - Random Access Memory) ஆகும்.  
இரண்டொம் நிசை நிசனவகம் அழியா 
நிசனவகமைொகும், அதொவது இரண்டொம் நிசை 
நிசனவகத்திற்கு மின்ைொரம் நிறுத்தபபடடொலும் 
அதில் தைமி்க்கபபடடுள்ள அசனத்துத் 
தகவல்களும் அழியொமைல் இருக்கும். வன்வடடு 
(Hard disk), குறுவடடு (CD-ROM) மைற்றும் டிவிடி  
தரொம் (DVD ROM) தபொன்ைசவ இரண்டொம் நிசை 
நிசனவகத்திற்கு எடுத்துக்கொடடுகள் ஆகும்.

1.5.5 உள்ளீடடு மைற்றும் ்வளியீடடு 
ைொதனஙகள்

உள்ளீடடு ைொதனஙகள்: 
 (1) விசைபபைசக: விசைபபைசக (கம்பி / 
கம்பியில்ைொ / மைொய) கணிப்பொறிகளில் மிகவும் 
்பொதுவொகப பயன்படுத்தபபடும் உள்ளீடடு 
ைொதனம் ஆகும். எழுத்துகள், எண்கள் மைற்றும் 
சிைபபு குறியீடுகளுக்கொன தனித்தனிப 
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மின்நகல் இயந்திரம்" (Xerox machine) தபொல் 

்ையல்படுகிைது. எழுதபபடட அல்ைது 

அச்சிடபபடட, புசகபபடஙகசள உள்ளடக்கிய 

எந்த்வொரு தகவசையும் வருடி  கணிப்பொறிக்கு 

இைக்கமுசை  தகவைொக மைொற்றியசமைக்கிைது.

(4) சகதரசக வருடி (Fingerprint Scanner): 

சகதரசக வருடி என்பது 

சகதரசகசய உணர்ந்து  

க ணி ப ் ப ொ றி க் கு ப 

பொதுகொபபு வழஙகிடும் 

ஒரு கருவி, அதன்  

்ையல்திைன்,  சகதரசக 

உ யி ர ள ச வ யி ய ல் 
( b i o m e t r i c ) 

்தொழில்நுடபத்தின் அடிபபசடயில் 

இயஙகும் தன்சமை ்கொண்டது. நிசனவில் 

சவத்துக்்கொள்ள முடியொத, கடினமைொன 

மைற்றும் தமைொைடிக்கு வழிவகுக்கக் கூடிய 

கடவுச்்ைொல்லுக்கு பதிைொக மிகவும் 

பொதுகொபபொனது மைற்றும் வைதியொனது சகதரசக 

படிபபொன் (Fingerprint Reader) / வருடி 

(Scanner) ஆகும். 

(5) டிரொக் பந்து (Track Ball):  டிரொக் பந்து 

சுடடியின் தசைகீழ் வடிவசமைபசபப தபொன்ைது, 

பயனர் பந்சத நகர்த்தும்தபொது, கருவி நகரொமைல் 

படம் 1.6 சகதரசக 
வருடி

்பொத்தொன்கசள ்மைொத்தமைொக "எழுத்துரு 
தபொத்�ொன்்கள்" எனைொம். கணிப்பொறிகளில் 
பயன்படுத்தபபடும் விசைபபைசக, தடடச்சுப 
்பொறிகளில் (typewriter) உள்ள விசைப 
்பொத்தொன்களின் அடிபபசடயில் 
தருவிக்கபபடடது. தரவுகளும், தகவல்களும் 
விசைபபைசகயின் மூைம் தடடச்சு ்ைய்து 
கணிப்பொறியில் உள்ளிடபபடுகின்ைது. எழுத்து 
மைற்றும் எண் வசக ்பொத்தொன்கசளத் தவிர 
்வவதவறு ்ையல்பொடுகசளச் ்ைய்வதற்கொன 
பிை தசயல்பொட்டு தபொத்�ொன்்களும் (function 
keys) உள்ளன. விசைபபைசகயில் பல்தவறு 
வசக ்பொத்தொன்களின் ்தொகுபபுகள் உள்ளன, 
அசவ எழுத்துவசக, எண்வசக, 
்ையல்பொடடுவசக, நுசழவு மைற்றும் பதிபபொய்வு 
்பொத்தொன்கள் ஆகும்.

படம் 1.4  விசைப பைசக

(2) சுடடி :  சுடடி (கம்பி / கம்பியில்ைொ) என்பது 
திசரயில் இடசுடடின் (cursor)  இயக்கத்சதக் 
கடடுபபடுத்தும்  ஒரு சுடடுச் ைொதனமைொகும். 
கணிப்பொறியில் உள்ள பணிக் குறிகள் (icons), 
படடிகள் (menus), கடடசள ்பொத்தொன்கள் 
(command buttons) தபொன்ைவற்சைத்    
ததர்ந்்தடுத்துச் ்ையல்படுத்துவதற்கு இது 
பயன்படுகிைது. கிளிக், இரடசடக் கிளிக், வைது 
கிளிக், இழுத்து விடு தபொன்ைசவ, சுடடியின் சிை 
்ையல்பொடுகள் ஆகும். 

பைவசகயொன சுடடிகள்  உள்ளன, அசவ 
இயந்திரவியல் (Mechanical) சுடடி, ஒளியியல் 
சுடடி (Optical Mouse ), தைைர் (Laser) 
சுடடி, ஏர் சுடடி (Air Mouse) 3D சுடடி , 
்தொடுபபுைன்(Tactile) சுடடி , ஏர்்கொ்னொமிக் 
சுடடி (Ergonomic Mouse), தகமிங சுடடி 
(Gaming Mouse).  
(3) வருடி(Scanner): கணிப்பொறியின் 

நி ச ன வ க த் தி ல்  

தநரடியொகத் தகவசை 

உள்ளிட வருடிகள் 

பயன்படுத்தபபடுகின்ைன. 

இந்தக் கருவி ஒரு "உைர் படம் 1.5 வருடி

உஙகளுக்கு ்தரியுமைொ?

சுடடிசயக் கண்டுபபிடுத்தது யொர்?

 இன்சைக்கு நொம் 

ப ய ன் ப டு த் து ம் 

கணிப்பொறியின் சுடடிசய, 

டக்ளஸ எங்கல்பர்ட 
(Douglas Engelbart) 

என்பவர் பில் இஙகிலீஸ 

(Bill English) என்பவரின் 

உதவியுடன் 1960 இல் 

கண்டுபிடித்தொர். பின்னர் 1970 ஆம் ஆண்டு 

நவம்பர் 17 ஆம் தததி அன்று அதற்குக் 

கொபபுரிமைம் வழஙகபபடடது.
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இருக்கும். திசரயில் 

இ ய க் க ங க ச ள ச் 

் ை ய ல் ப டு த் து வ த ற் கு ப 

பயனர் பல்தவறு 

திசைகளில் பந்சதச் 

சுழற்றுவொர்.

(6) விழித்திசர வருடி (Retinal Scanner): 

விழித்திசர  வருடி என்பது  ஒரு உயிரளசவயியல் 

(biometric) நுடபத்தில் ்ையல்படும் கருவி ஆகும். 

இது ஒரு நபரின் விழித்திசர இரத்த நொளஙகளின் 

தனிபபடட வடிவஙகசளப பயன்படுத்துகிைது.  

படம் 1.8  விழித்திசர வருடி
(7) ஒளிப தபனொ (Light Pen) : ஒளிப தபனொ 
என்பது ஒரு தபனொ தபொன்ை வடிவம் ்கொண்ட 
சுடடிக்கொடடும் கருவி, 
அது  திசரயகத்துடன் 
இசணக்கபபடும். ஒளிப 
தபனொவின் முசனயில் 
ஒரு ஒளி உணர்திைன் 
( l i g h t - s e n s i t i v e ) 
்கொண்ட ்பொருள் 
்பொருத்தபபடடுள்ளது, அது திசரயில் இருந்து 
்வளிச்ைத்சதக் கண்டறிந்து தபனொவின் 
இடத்சத அசடயொளம் கொணக் கணிப்பொறிக்கு 
உதவுகிைது.  ஒளிப தபனொக்கள் திசரயில் 
தநரடியொக வசரயும் தன்சமை ்கொண்டசவ, 
ஆனொல் இது பயன்படுத்தக்  கடினமைொனது 
தமைலும் துல்லியமைொக வசரவதற்கு 
துசணபுரிவதில்சை.

8) ஒளிவழி எழுத்து படிபபொன் 
(Optical Character Reader) :

இது  கொகிதத்தில் 
அச்சிடபபடட  அல்ைது 
எழுதபபடட எழுத்துகசளக் 
கண்டறிகிைது. இசதப 
பயன்படுத்திப பயனர் ஒரு 
புத்தகத்தில் இருந்து ஒரு 

படம் 1.9  ஒளிப  தபனொ

படம் 1.10  ஒளிவழி 

எழுத்து படிபபொன்

பக்கத்சத வருட முடியும். கணிப்பொறி பக்கத்தில் 
உள்ள எழுத்துகள் மைற்றும் நிறுத்தற்குறிகசள 
உணர்ந்து, தைமித்துக் ்கொள்ளும். வருடபபடட 
ஆவணத்சதச் ்ைொற்்ையலி மூைம் பதிபபொய்வு 
்ைய்யைொம்.

(9) படசடக் குறியீடு / கியூ. ஆர் படசட படிபபொன் 
(Bar Code / QR Code Reader) :  படசடக் 
குறியீடு என்பது ்வவதவறு தடிமைன் வரிசையில் 
அச்சிடபபடும் ஒரு வடிவம் 
ஆகும். படசட குறியீடடு 
படிபபொன், படசடக் 
குறியீடசடப படித்து 
அவற்சை மின் 
துடிபபுகளொக (electric 
pulses) மைொற்றி 
க ணி ப ் ப ொ றி 
்ையைகத்திற்கு அனுபபும் ஒரு கருவியொகும். 
கணிப்பொறியில் தகவசை விசரவொகவும் 
பிசழயின்றி பதிவு ்ைய்யவும் இது பயன்படுகிைது. 

கியூ.ஆர் (Q.R. – Quick Response) குறியீடொனது, 
இரு பரிமைொண படசடக் குறியீடொகும், இது ஒரு 
தகமைரொ மூைம் படிக்கபபடட படத்சத ் ையல்படுத்த  
உணர்த்துகிைது.

(10) குரல் உள்ளீடடு  ைொதனம் (Voice Input 
Systems) : நுண்தபசி 
ஒரு குரல் உள்ளீடு 
ை ொ த ன மை ொ க ச் 
்ையல்படுகிைது. இது 
குரல் தரசவப ்பற்று 
க ணி ப ் ப ொ றி க் கு 
அ னு ப பு கி ை து . 
நு ண் த ப சி யு ட ன் , 
த ப ச் சி ச ன 
உணர்ந்து்கொள்ளும் ்மைன்்பொருசளப 
பயன்படுத்திக் கணிப்பொறிக்கு உள்ளிடபபடும் 
தகவலுக்கொன முற்றிலும் புதிய அணுகுமுசைசய 
வழஙகுகிைது .

(11) இைக்கவசக 
தகமைரொ (Digital 
Camera): இந்த ைொதனம் 
இைக்க (digital) வடிவில்  
தநரடியொகப படஙகசள 
எடுக்கிைது. இது சிசிடி 
( மி ன் த ன ற் ை ப ப ட ட 
இசண ைொதனம்) – CCD 
(Charged Coupled Device) எனும் மின்னணு 
சில்லு (Electronic chip)-சவ பயன்படுத்துகிைது. 

படம் 1.11  படசடக் 
குறியீடு படிபபொன்

படம் 1.12 குரல் 

உள்ளீடடு ைொதனம்

படம் 1.13 
இைக்கவசக தகமைரொ

படம் 1.7 டிரொக் பந்து
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ஒளி வில்சை (lens) மூைம் ்வளிச்ைம் சில்லுவின் 
மீது விழும்தபொது ஒளிக்கதிர்கள் 
இைக்கமுசைக்கு மைொற்ைபபடுகிைது.

(12) ்தொடு திசர (Touch Screen):  ்தொடுதிசர 
என்பது ஒரு கொடசி ைொதனம். 
இது பயனர் கணிப்பொறியுடன் 
ஊடொடுவதற்கு விரசைப 
பயன்படுத்த அனுமைதிக்கிைது.  
ஒரு வசரகசை பயனர்  
இசடமுகத்தில் (GUI) 
உைவுவதற்கு, சுடடி அல்ைது 
விசைபபைசகக்கு மைொற்ைொகத் 
்தொடு திசர பயன்படுகிைது.  
கணிப்பொறி மைற்றும் மைடிக்கண்ினி, திசரயகம்,  
ஸமைொர்ட சகதபசிகள், தடபைடஸ (tablets), 
பணபபதிதவடுகள் (cash registers) மைற்றும் தகவல் 
கணிப்பொறியகம் (information kiosks) தபொன்ை 
பல்தவறு வசகயொன ைொதனஙகளில் ்தொடு திசர 
பயன்படுத்தபபடுகின்ைன. சிை ்தொடு திசரகள் 
்தொடு உணர் திைசன உள்ளிடுவதற்குப பதிைொக 
ஒரு விரலின் இருபசப உணர, அகச்சிவபபு 
பிம்பஙகளின் ஒரு கடடத்சதப பயன்படுத்துகின்ைன.

(13) விசை (Keyer):  ஒரு விசை என்பது சகயொல் 
ைமிக்சஞை ்ைய்வதற்கொன ஒரு ைொதனமைொகும். இது 
ஒன்று அல்ைது 
அதற்கு தமைற்படட 
நிசைமைொற்றி (switch)-
கசளக் ்கொண்டு 
அழுத்துவதன் மூைம்   
்ையல்படுகிைது.  முழு 
அளவு விசைபபைசக 
தபொல் அல்ைொமைல், நவீன விசை ஏரொளமைொன 
நிசைமைொற்றிகசளக் ்கொண்டிருக்கும்.  
்பொதுவொக, இந்த எண்ணிக்சக 4 மைற்றும் 50க்கு 
இசடயில்  இருக்கும். விசையில் “எந்�ப் 
பலம்கயும் இல்மல” (“no board”) என்ை 
கருத்தில்தொன் விசை ஒரு விசைபபைசகயிலிருந்து 
மைொறுபடுகிைது, ஆனொல் விசைகள் ஒரு 
குழுக்களொக அசமைக்கபபடடுள்ளது.

்வளியீடடு ைொதனஙகள் :

(1) திசரயகம் (Monitor)
 தகவசைத் திசரயில் கொடடப ்பொதுவொகப 
பயன்படுத்தபபடும் ்வளியீடடு ைொதனம் திசரயகம் 
ஆகும். இது ் தொசைக்கொடசி ் படடிசயப தபொன்ைது. 
திசரயகத்தில் படஙகள் பிகதசல்ஸ் (PIXELS) 
எனபபடும் படக் கூறுகளுடன் உருவொக்கபபடுகிைன.   

படம் 1.14 ்தொடு 
திசர

படம் 1.15 விசை

படம் 1.16  திசரயகம்

ஒதர வண்ணமுசடய 
திசரயகம் கருபபு மைற்றும் 
்வள்சள நிைத்தில் 
கொடடுகிைது. வண்ணத் 
திசரயகம் பை நிைஙகளில் 
கொடடுகிைது. சிஆர்டி(கத்ததொட 
தர டியூப)- CRT (Cathode 
Ray tube),  எல்சிடி (லிக்விட 
கிரிஸடல் டிஸபிதள)- LCD 
(Liquid Crystal Display) 
மைற்றும் எல்ஈ டி(சைட 
ஏமிடடிங சடதயொடகள்)- LED (Light Emitting 
Diodes) தபொன்ை பல்தவறு வசகயொன திசரயகஙகள் 
கிசடக்கின்ைன. திசரயகம் தகவசை விஜிஏ 
(ஒளிஉரு வசரபட வரிசை)-VGA (Video Graphics 
Array) மூைம் திசரயில் கொடடுகிைது. விசைபபைசக 
திசரயகத்துடன் ் தொடர்பு ் கொள்ள ஒளிஉரு வசரபட 
அடசட (Video Graphics Card) உதவுகிைது. இது 
கணிப்பொறி மைற்றும் திசரயகத்தின் இசடதய 
இசடமுகமைொக ்ையல்படுகிைது.  அண்சமையில்  
மைதர்தபொர்டகள் (motherboards) வசரபட 
அடசடகசள உள்ளிசணந்ததொக வழஙகுகிைது. 

 1973 ஆம் ஆண்டு மைொர்ச் 1 ஆம் தததி 
்வளியிடபபடட ்ேரொக்ஸ ஆல்தடொ (Xerox 
Alto) என்ை கணிப்பொறி அசமைபபின் ஒரு 
பொகமைொக முதல் திசரயகம் இருந்தது.
(2) வசரவி (Plotter) :  வசரவி என்பது ஒரு 
்வளியீடுச் ைொதனம் ஆகும். இது தொள்களில்  
வ ச ர க ச ை 
்வளியீடசட அச்சிட 
பயன்படுகிைது. இது 
படஙகசள வசரய 
ஒற்சை நிைம் அல்ைது 
பை வண்ணம் 
் க ொ ண் ட 
தபனொக்கசள பயன்படுத்துகிைது.

(3) அச்சுப்பொறிகள் (Printers) : தொள்களில் 
தகவல்கசள அச்சிட அச்சுப்பொறிகள் 
பயன்படுத்தபபடுகிைது. அச்சுப்பொறிகள் இரண்டு 
முக்கியப பிரிவுகளொகப பிரிக்கபபடுகிைது. 

• தடடல் அச்சுப்பொறிகள் (Impact Printers)
• தடடொ அச்சுப்பொறிகள் (Non Impact 

Printers)

தடடல் அச்சுப்பொறிகள்

 இந்த வசகயில் ஒரு  சிறு கம்பி, சமை  

நொடொ (ribbon) மீது தடடி ஒரு புள்ளிசய 

படம் 1.17 வசரவி

படம் 1.18 தடடல் 
அச்சுப்பொறி 
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ஏற்படுத்தும் அல்ைது ஒரு 

முழு எழுத்சத தடடி அந்த 

எழுத்சத ஏற்படுத்தும். இந்த 

அச்சுப்பொறிகள் இயந்திர 

அழுத்தத்சதப பயன்படுத்தி  

ஒதர ைமையத்தில் பை படிகள் 

எடுக்க வசக ்ைய்கிைது.  

வரி அச்சுப்பொறி மைற்றும்  வரிபுள்ளி அச்சுப்பொறி 

ஆகியசவ தடடல் வசகக்கு எடுத்துக்கொடடுகள் 

ஆகும்.

 புள்ளி  அச்சுப்பொறி (Dot Matrix Printer) 
ஒரு குறிபபிடட எண்ணிக்சகயிைொன ்ைருகி 
அல்ைது கம்பிகசளப பயன்படுத்தி அச்சிடுகிைது. 
ஒவ்வொரு புள்ளியும் ஒரு சிறிய உதைொகக் கம்பி 
மூைம் உருவொக்கபபடுகிைது. இது ஒரு சிறிய 
மின்கொந்தம் அல்ைது வரிச் சுருள் ைக்திசயச் 
்ையல்படுத்தி தநரடியொகதவொ அல்ைது 
்நம்புதகொல்களொதைொ ்ையல்படுகிைது.  இதில் 
்பொதுவொக ஒரு தநரத்தில் ஒரு வரி உசரசய 
மைடடுதமை அச்சிட முடியும்.  இந்த  அச்சுப்பொறிகளின்,  
அச்சிடும் தவகம் 30 முதல் 1550 சிபிஎஸ (CPS - 
Character Per Second) வசர தவறுபடுகிைது.

 வரிபுள்ளி அச்சுப்பொறிகள் (Line Matrix 
Printer) அச்சிடுவதற்கு நிசையொன அச்சு 
தசைகசளக் (print head) ்கொண்டுள்ளது. 
அடிபபசடயில், இது ஒரு பக்க அளவிைொன 
புள்ளிகசள அச்சிடுகிைது. ஆனொல் இது 
புள்ளிகளின் அச்சிடும் தகொடுகள் மூைம் ஒரு வரி 
உசரசய உருவொக்குகிைது.  வரி அச்சுப்பொறிகள் 
வினொடிக்கு 1000 க்கு தமைற்படட வரிகசள (Lines 
Per Minute) அச்சிடும் திைன் ்கொண்டது. இதன் 
விசளவொக ஒரு மைணிதநரத்திற்கு 
ஆயிரக்கணக்கொன பக்கஙகள் அச்சிடபபடும். 
இந்த வசக அச்சுப்பொறிகளும் இயந்திர 
அழுத்தத்சதப பயன்படுத்துவதொல்  ஒதர 

ைமையத்தில் பை படிகள் எடுக்க வசக ்ைய்கிைது.

தடடொ அச்சுப்பொறிகள் (Non-Impact Printers)
 இந்த வசக 
அ ச் சு ப ் ப ொ றி க ள் 
அச்சிடுவதற்டு தடடும் 
( s t r i k i n g ) 
ப ொ க ங க ச ள ப 
பயன்படுத்துவதில்சை. 
இது தைைர் மைற்றும் 
நி ச ை மி ன் த ன ொ ட ட 

படம் 1.19 தைைர் 

அச்சுப்பொறி 

ஒதர வண்ணமுசடய 
திசரயகம் கருபபு மைற்றும் 
்வள்சள நிைத்தில் 
கொடடுகிைது. வண்ணத் 
திசரயகம் பை நிைஙகளில் 
கொடடுகிைது. சிஆர்டி(கத்ததொட 
தர டியூப)- CRT (Cathode 
Ray tube),  எல்சிடி (லிக்விட 
கிரிஸடல் டிஸபிதள)- LCD 
(Liquid Crystal Display) 
மைற்றும் எல்ஈ டி(சைட 
ஏமிடடிங சடதயொடகள்)- LED (Light Emitting 
Diodes) தபொன்ை பல்தவறு வசகயொன திசரயகஙகள் 
கிசடக்கின்ைன. திசரயகம் தகவசை விஜிஏ 
(ஒளிஉரு வசரபட வரிசை)-VGA (Video Graphics 
Array) மூைம் திசரயில் கொடடுகிைது. விசைபபைசக 
திசரயகத்துடன் ் தொடர்பு ் கொள்ள ஒளிஉரு வசரபட 
அடசட (Video Graphics Card) உதவுகிைது. இது 
கணிப்பொறி மைற்றும் திசரயகத்தின் இசடதய 
இசடமுகமைொக ்ையல்படுகிைது.  அண்சமையில்  
மைதர்தபொர்டகள் (motherboards) வசரபட 
அடசடகசள உள்ளிசணந்ததொக வழஙகுகிைது. 

 1973 ஆம் ஆண்டு மைொர்ச் 1 ஆம் தததி 
்வளியிடபபடட ்ேரொக்ஸ ஆல்தடொ (Xerox 
Alto) என்ை கணிப்பொறி அசமைபபின் ஒரு 
பொகமைொக முதல் திசரயகம் இருந்தது.
(2) வசரவி (Plotter) :  வசரவி என்பது ஒரு 
்வளியீடுச் ைொதனம் ஆகும். இது தொள்களில்  
வ ச ர க ச ை 
்வளியீடசட அச்சிட 
பயன்படுகிைது. இது 
படஙகசள வசரய 
ஒற்சை நிைம் அல்ைது 
பை வண்ணம் 
் க ொ ண் ட 
தபனொக்கசள பயன்படுத்துகிைது.

(3) அச்சுப்பொறிகள் (Printers) : தொள்களில் 
தகவல்கசள அச்சிட அச்சுப்பொறிகள் 
பயன்படுத்தபபடுகிைது. அச்சுப்பொறிகள் இரண்டு 
முக்கியப பிரிவுகளொகப பிரிக்கபபடுகிைது. 

• தடடல் அச்சுப்பொறிகள் (Impact Printers)
• தடடொ அச்சுப்பொறிகள் (Non Impact 

Printers)

தடடல் அச்சுப்பொறிகள்

 இந்த வசகயில் ஒரு  சிறு கம்பி, சமை  

நொடொ (ribbon) மீது தடடி ஒரு புள்ளிசய 

படம் 1.17 வசரவி

படம் 1.18 தடடல் 
அச்சுப்பொறி 

(electrostatic) ்தொழில்நுடபத்சதப  
பயன்படுத்துகிைது.  இந்த அச்சுப்பொறிகள் தடடல் 
அச்சுப்பொறிகசளவிட தவகம் மைற்றும் தரத்தில்  
சிைந்தது. சமைபபீச்சு (Inkjet) அச்சுப்பொறி மைற்றும்  
தைைர் (Laser) அச்சுப்பொறி ஆகியசவ தடடொ 
வசகக்கு எடுத்துக்கொடடுகள் ஆகும்.  

தைைர் (Laser) அச்சுப்பொறி:

 தைைர் (Laser) அச்சுப்பொறிகள் 
்பரும்பொலும் படி்யடுபபொன் (photocopiers) 
பயன்படுத்தும் ஒத்த ்தொழில்நுடபத்சததய  
பயன்படுத்துகிைது. அச்சுப்பொறியின் உள்தள ஒரு 
உருசள (drum) முழுவதும் தைைர் கதிர் முன்னும் 
பின்னுமைொக வருடும் தபொது ஒரு நிசையொன மின்ைொரம் 
ஒரு வடிவத்சத உருவொக்குகிைது. இது வசரகசைப 
படஙகசளத் திைன்பட உருவொக்குகிைது.  தைைர் 
அச்சுப்பொறியின் முக்கியச் சிைபபியல்புகளில் 
ஒன்று அவற்றின் ் தளிவுதிைன் (resolution) ஆகும் 
- ஒரு அஙகுைத்திற்கு எத்தசன புள்ளிகள் (DPI) 
என்பது 1200 dpi க்கு கிசடக்கக்கூடிய 
்தளிவுதிைன் வரம்பு, ஏைக்குசைய  ஒரு நிமிடத்திற்கு 
100 பக்கஙகசள அச்சிடைொம் (PPM – Pages Per 
Minute).
சமைபபீச்சு அச்சுப்பொறிகள் (Inkjet Printers) :
 சமைபபீச்சு அச்சுப்பொறிகள் கருஞ்சிவபபு 
(Magenta), மைஞ்ைள்(Yellow) மைற்றும் சியொன்(Cyan) 
உள்ளடக்கிய சமைகுபபிசயப பயன்படுத்தி வண்ண 
ைொயசை (color tones) உருவொக்குகிைது.  ஒரு நிை 
வண்ணத்தில் (monochrome) அச்சிடுவதற்கு 
கருபபு (black) 
ச மை கு ப பி ச ய 
ப ய ன் ப டு த் து கி ை து . 
ச மை ப பீ ச் சு 
அச்சுப்பொறிகள்  ஒரு 
கொகிதத் தொளில் 
மின்னூடடம் ்பற்ை 
சமைசயத் ்தளிபபதன் மூைம் ்ையல்படுகிைது.  
இதன் அச்சிடும் தவகம் ்பொதுவொக ஒரு 
நிமிடத்திற்கு 1 முதல் 20 பக்கஙகசள அச்சிடும் 
(PPM – Pages Per Minute).
 சமைபபீச்சு அச்சுப்பொறிகள்,  ்வபபம் 
மூைம் மின்கைன் சூடொக்குவதொல் சமை கொகிதத்தில் 
குமிழிகளொக (bubbles) ்தளிக்கபபடும் 
்தொழில்நுடபத்சத அல்ைது தசகவுமின்ைொரத்சத 
(piezoelectricity)பயன்படுத்தி மின்சுற்றுகள் 
மூைம் கடடுபபடுத்தபடும் சிறிய மின்தனொடடஙகள் 
்ேட தவகத்தில், அச்சுப்பொறியின் உள்தள 

படம் 1. 20 சமைபபீச்சு 
அச்சுப்பொறி 
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சமைசயப பரபபுகின்ைன.

ஒலி்பருக்கிகள் (Speakers): ஒலி்பருக்கிகள் குரல் 
ஒலிசய (audio) 
்வளியிடுகிைது. தபச்சு 
இ ச ண ப ப ொ க் க ம் 
் மை ன் ் ப ொ ரு ச ள 
ஒ லி ் ப ரு க் கி யு ட ன் 
பயன்படுத்திக் கணிப்பொறி 
குரல் ்வளியீடசட வழஙக 
முடியும். விமைொன நிசையஙகள், பள்ளிகள், வஙகிகள், 
இரயில் நிசையஙகள் தபொன்ை பை இடஙகளில் இது 
மிகவும் ்பொதுவொனதொக உள்ளது.

பல்லூடகப படவீழ்த்தி (Multimedia Projector):  
பல்லூடகப படவீழ்த்தி, 
கணிப்பொறி திசரயக 
்வளியீடசடப ்பரிய 
திசரயில் திசரயிடப 
ப ய ன் ப டு கி ன் ை து . 
இ ச வ க ள்  
வ கு ப ப ச ை க ளி ல் 
அல்ைது கூடட அரஙகுகளில் விளக்கக்  
கொடசிகசளக் கொடசிபபடுத்தப 
பயன்படுத்தபபடுகின்ைன.

1.6  கணிப்பொறிசயத் ்தொடஙகுதல் 
(Booting)

 ஒரு கணிப்பொறிசய இயக்கும் 

அடிபபசட ்மைன்்பொருள் “இயக்க அமைப்பு” 
(OS - Operating System) ஆகும்.  ஒரு 

கணிப்பொறி ்தொடஙகும் தபொது அதன் 

முதன்சமை நிசனவகத்தில் (RAM) எந்தத் 

தகவல்களும் இருக்கொது. அதத தநரத்தில், 

அதன் “படிக்க மைடடும் நிசனவகத்தில்” (ROM 
– Read Only Memory) ஏற்கனதவ எழுதபபடட 

“மின் இமைப்பில் சுய ஆய்வு” (POST - 
Power On Self Test)  என்ை நிரல் முதலில் 

இயஙகத் ்தொடஙகும். இந்த நிரல் 

கணிப்பொறியில் இசணக்கபபடடுள்ள 

அசனத்துப புைக்கருவிகளும் (முதன்சமை 

நிசனவகம், விசைபபைசக, திசரயகம் 

தபொன்ை), இயஙகும் நிசையில் உள்ளதொ என 

ஆய்வு ் ைய்யும். அசனத்தும் ைரியொன நிசையில் 

இருந்தொல் மைடடுதமை, ்தொடர்ந்து “அடிபபசட 

உள்ளீடடு-்வளியீடடு முசைசமை”- (BIOS-
Basic Input Output System) சய இயக்கும். 

படம் 1. 21 
ஒலி்பருக்கிகள்

இந்தச் ்ையல்முசை “த�ொடங்கு�ல்” (Booting) 

என அசழக்கபபடுகின்ைது. அதன் பின்னர், 

Boot Strap Loader என்ை நிரல், “இயக்க 

அசமைபபு” ்மைன்்பொருசள வன்வடடிலிருந்து, 

முதன்சமை நிசனவகத்திற்கு அனுபபுகின்ைது.  

இபதபொது கணிப்பொறி திசரயில், நமைது 

கணிப்பொறியில் நிறுவபபடடுள்ள இயக்க 

அசமைபபு ்மைன்்பொருள் (விண்தடொஸ / லினக்ஸ 

அல்ைது தவறு ஏததனும் ஒரு இயக்க அசமைபபு) 
இயஙக ்தொடஙகும். 

 ஒரு கணிப்பொறியில் இரண்டு வசகயொன 
“்தொடஙகுதல்” (Booting) முசைகள் உள்ளன.  
அசவ 

(1) தண் ்தொடக்கம் (Cold booting) 

(2)  உடன் ்தொடக்கம் (Warm booting). 

1. தண் ்தொடக்கம் (Cold booting) 

 ஒரு கணிப்பொறிசய முதன்முதலில் 

்தொடஙகுவசதத் தண் ்தொடக்கம் அல்ைது வன் 

்தொடக்கம் (Hard booting) எனைொம். இந்தத் 

்தொடக்க முசையில், பயனர் மின் இசணபசபத் 

்தொடஙகும் தபொது, படிக்க மைடடும் நிசனவகத்தில் 

(ROM) உள்ள ்தொடஙகுதல் நிரல் இயஙகத் 

்தொடஙகும்.

2.  உடன் ்தொடக்கம் (Warm booting)

 இயஙகிக் ்கொண்டிருக்கும் ஒரு 

கணிப்பொறிசய ஏததனும் ஒரு சூழலில் அதன் 

இயக்கத்சத நிறுத்தி மீண்டும் ்தொடஙகுதசை 

உடன் ்தொடக்கம் அல்ைது ்மைன் ்தொடக்கம் 

(Soft booting) எனைொம். இந்த முசையில், 

கணிப்பொறி “தண் ்தொடக்க முசையில்” 

்தொடஙகியது தபொல் அசனத்துப 

புைக்கருவிகளின் இசணபசப உறுதி ்ைய்து 

்தொடஙகுவதில்சை. தமைலும், இந்த ்தொடக்க 

முசையில் முதன்சமை நிசனவகத்தில், முந்சதய 

இயக்கத்தின் தபொது பயன்படுத்தபபடட 

தகவல்கள் முசையொக இரண்டொம் நிசை 

நிசனவகத்திற்கு மைொற்ைபபடொத நிசை 

ஏற்படுவதொல், தகவல்கள் அழியும் நிசையும், 

கணிப்பொறியின் இயக்க அசமைபபு பழுதசடயும் 

நிசையும் ஏற்படும்.

படம் 1.22 பல்லூடகப 
படவீழ்த்தி
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நிசனவில் ்கொள்ள தவண்டிய குறிபபுகள்:

• நமைது அன்ைொட வொழ்வில், நம்சமைச் சுற்றி 
எல்ைொ இடஙகளிலும், கணிப்பொறிகள் நீஙகொ 
இடம் ்பற்றுள்ளன.

• கணிப்பொறி என்பது, ்கொடுக்கபபடட 
கடடசளகசள உள்ளீடொகப ்பற்று, 
அதிதவகமைொகச் ்ையல்படடு, விரும்பிய 
்வளியீடசட வழஙகும் ஒரு மின்னணு 
ைொதனம் ஆகும். 

• கணிப்பொறியின் வளர்ச்சிசயப பல்தவறு 
நிசைகளின் அடிபபசடயில் ஆறு ்வவதவறு 
தசைமுசைகளொகப பிரிக்கைொம்.

• கணிப்பொறி என்பது ்மைன்்பொருள் மைற்றும் 
வன்்பொருளின் கைசவயொகும்.

• வன்்பொருள்  என்பது கணிப்பொறியின் 
பருப்பொருள்களொகும்.

• உள்ளீடடகத்சதப பயன்படுத்தி 
கணிப்பொறிக்கு எந்த்வொரு தரசவயும் 
்கொடுக்கைொம்.

• சமையச்்ையைகம் என்பது கடடசளகசள 
்ையல்படுத்துவதற்கு பயன்படுகிைது.

• கணித ஏரணச் ்ையைகம் (ALU), ஆனது 
சமையச்்ையைகத்தின் (CPU) ஒரு பகுதியொகும்,  
தரவுகளில் பல்தவறு கணிபபீடடு 
்ையல்பொடுகள்  இதில்  நிகழ்த்தபபடுகிைது.  

• சமையச்்ையைகம், நிசனவகம் மைற்றும் உள்ளீடு /  
்வளியீடு ைொதனஙகளுக்கு இசடயில் 
தரசவக் கடடுபபொடடகம் கடடுபபடுத்துகிைது.

• பயனர்கள் புரிந்து ்கொள்ளக்கூடிய வசகயில் 
தகவசைத் ்தரிவிக்கும் எந்த்வொரு 
வன்்பொருளும்  ஒரு ்வளியீடடகம்  ஆகும்.

• முதன்சமை நிசனவகம் மைற்றும் இரண்டொம் 
நிசை நிசனவகம் ஆகிய இருவசக 
நிசனவகஙகள் உள்ளன 

• தண் ்தொடக்கம் (Cold booting) மைற்றும்  
உடன் ்தொடக்கம் (Warm booting) ஆகிய 
இரண்டு வசகயொன “த�ொடங்கு�ல்” 
(Booting) முசைகள் உள்ளன.

மைொணவர் ்ையற்பொடுகள்
1. கணிப்பொறியின் வசககசள விளக்குக.

2. கணிப்பொறியின் மைதர்தபொர்ட-களின் 
்பயர்கசளத் தருக. தமைலும் 1993, 1995, 
2005, 2008 மைற்றும் 2016 ஆண்டுகளில் 
பயன்பொடடில் இருந்த முதன்சமை 
நிசனவகத்தின் (RAM) ்கொள்ளளசவத் 
தருக.

3. இந்தப பொடபபகுதியில் விளக்கபபடொத 
ஏததனும் இரண்டு உள்ளீடடு, ்வளியீடடு 
ைொதனஙகசளக் குறிபபிடுக.

்ையல்பொடு

மைதிபபொய்வு

பகுதி - அ 

ைரியொன விசடசய 

ததர்ந்்தடுத்து எழுதுக:

1. முதல் தசைமுசை 

க ணி ப ் ப ொ றி க ளி ல் 

ப ய ன் ப டு த் த ப ப ட ட 

பகுதிப்பொருள்

 (அ) ்வற்றிடக் குழல்

 (ஆ) திரிதசடயகம்

 (இ) ஒருஙகிசணந்தச் சுற்றுகள்

 (ஈ) நுண்்ையலிகள்

2. தற்கொலிக நிசனவகம் எது?

 (அ) ROM  (ஆ) PROM

 (இ) RAM  (ஈ) EPROM

3. ்வளியீடடு ைொதனத்சத அசடயொளம் 
கொண்க.

 (அ) விசைபபைசக (ஆ) நிசனவகம்

 (இ) திசரயகம்  (ஈ) சுடடி

4. உள்ளீடடு ைொதனத்சத அசடயொளம் 
கொண்க 

 (அ) அச்சுப்பொறி (ஆ) சுடடி

 (இ) வசரவி  (ஈ) படவீழ்த்தி 
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5. கடடிட வசரபடத் திடடம்,  பிளக்ஸ 

அடசட தபொன்ைவற்சை அச்சிடப 

பயன்படும் ்வளியீடடு ைொதனம் எது?

 (அ) ்வபப அச்சுப்பொறி

 (ஆ) வசரவி 

 (இ) புள்ளி அச்சுப்பொறி 

 (ஈ) சமைபீச்சு அச்சுப்பொறி 

6. ஏ.டி.எம் இயந்திரஙகளில், 

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது 

பயன்படுத்தபபடுகிைது?

 (அ) ்தொடுதிசர  (ஆ) திசரயகம்  

(இ) ஒலி ்பருக்கி (ஈ) அச்சுப்பொறி

7. ஒரு கணிப்பொறி  மீண்டும் ்தொடஙகும் 

தபொது எந்த வசகயொன ்தொடஙகுதசைப 

பயன்படுத்துகிைது.

 (அ) உடன் ்தொடக்கம்

 (ஆ) தண் ்தொடக்கம்

 (இ) ்தொடு ்தொடக்கம்

 (ஈ) ்மைய் ்தொடக்கம்

8. POST – ன் விரிவொக்கம்.

 (அ) Post on self Test
 (ஆ) Power on Software Test 

 (இ) Power on Self Test
 (ஈ) Power on Self Text

9. கீழ்வருவனவற்றுள் எது ஒரு முதன்சமை 

நிசனவகமைொகும்?

 (அ) ROM  (ஆ) RAM

 (இ) Flash drive  (ஈ) Hard disk

10. எந்த கணிப்பொறி தசைமுசையில் 

ஒருஙகிசணந்த சுற்றுகள் 

பயன்படுத்தபபடடது?

  (அ) முதைொம்  (ஆ) இரண்டொம்

 (இ) மூன்ைொம்  (ஈ) நொன்கொம்

பகுதி - ஆ 

குறு வினொக்கள்:

11. கணிப்பொறி என்ைொல் என்ன?

12. தரவு மைற்றும் தகவல் தவறுபடுத்துக.

13. சமையச் ்ையைகத்தின் (CPU) பகுதிகள் 

யொசவ?

14. கணித ஏரணச் ்ையைகத்தின் (ALU) 

்ையல்பொடு யொது?

15. கடடுபபொடடகத்தின் ்ையல்கசள 

எழுதுக?

16. நிசனவகத்தின் ்ையல்பொடு யொது?

17. உள்ளீடடகம் மைற்றும் ்வளியீடடகம் 

தவறுபடுத்துக. 

18. முதன்சமை நிசனவகம் மைற்றும் இரண்டொம் 

நிசை நிசனவகம் தவறுபொடு யொது?

பகுதி - இ

சிறு வினொக்கள்:

19. கணிப்பொறியின் தன்சமைகள் யொசவ?

20. கணிப்பொறியின் பயன்பொடுகசள 

எழுதுக.

21. உள்ளீடடு ைொதனஙகள் என்ைொல் என்ன? 

இரண்டு எடுத்துக்கொடடுகள் தருக.

22. ஏததனும் மூன்று ்வளியீடடு 

ைொதனஙகசள விளக்குக?

23. ஒளியியல் சுடடி மைற்றும் தைைர் சுடடி 

தவறுபடுத்துக 

24. தடடல் வசக அச்சுப்பொறிசயப பற்றி 

சிறுகுறிபபு வசரக.

25. ஆைொவது தசைமுசையின் 

தன்சமைகசளப பற்றி சுருக்கமைொக 

எழுதுக.

26. திசரயகத்தின் குறிபபிடத்தக்க 

சிைபபியல்புகசளப பற்றி எழுதுக.
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பகுதி - ஈ 

்நடு வினொக்கள்:

27. ஒரு கணிப்பொறியின் அடிபபசட 

பொகஙகசளத் ்தளிவொன 

விளக்கபபடத்துடன் விளக்கு. 

28. கணிப்பொறியின் பல்தவறு 

தசைமுசைகசள விளக்குக.

29. பின்வருபவற்சை விளக்குஙகள்

  அ) சமைபபீச்சு அச்சுப்பொறி 

 ஆ) பல்லூடகப படவீழ்த்தி

 இ) படசடக் குறியீடு / QR  குறியீடு 

படிபபொன்

நூற்படடியல்: 
(1) கணிப்பொறிகளின் அடிபபசடகள் -  

வி. ரொேரொேன் - PHI பிரசுரஙகள்

(2) கணிப்பொறி அறிவியல் பொடபபுத்தகம் - 
NCERT, புது தில்லி

இசணய வளஙகள்: 

(1) www.wikipedia.org
(2)  https ://www.computerhope.com/

j a r g o n / c / c o m p u t e r. h t m

நிகழ் ஆய்வு

 தவகம், நிசனவகம், அளவு, மின்ைொர நுகர்வு 

மைற்றும் பிை அம்ைஙகசளக் கருத்தில் ்கொண்டு 

கடந்த கொை மைற்றும் தற்தபொசதய பல்தவறு 

கணிப்பொறிகசள ஒபபிடடு ஒரு ஆய்வு தயொர் ் ைய்க.

்ைொற்களஞ்சியம்

கணிப்பொறி - Computer
கணிப்பொறி என்பது ஒரு மின்னணு ைொதனம், அதற்கு வழஙகபபடட 

கடடசளகளின் படி உள்ளீடசடப ்பற்று அசதச் ்ையல்படுத்தி, 

ததசவயொன ்வளியீடசட மிக தவகமைொகக் ்கொடுக்கிைது.

்வற்றிடக்குழல்-
Vacuum tube

்வற்றிடக் குழல்கள் எ்ைக்டரொன் ஓடடத்சதக் கடடுபபடுத்த 

மின்சுற்றுகசளக் ்கொண்டுள்ளன, ஆரம்பகொைக் கணிப்பொறிகளில்  ஒரு 

நிசைமைொற்றி அல்ைது ஒரு ்பருக்கியொகப பயன்படுத்தபபடடன.

தி ரி த ச ட ய க ம் - 
Transistors

திரிதசடயகம் ("பரிமைொற்ை எதிர்பபொற்ைல்") அசர கடத்திகளொல் 

உருவொக்கபபடுகிைது. இது  மின்னழுத்த அளசவக் கடடுபபடுத்த ஒரு 

மின்னணு ைமிக்சஞையின் ்பருக்கம் / பண்தபற்ைம் அல்ைது நிசைமைொற்றி 

ஆகியவற்றிற்கொகப பயன்படுத்தபபடுகிைது.

துசளயிடட அடசட  
-Punched cards 

(Hollerith) அடசடகள் என அசழக்கபபடும் துசளயிடட அடசடகள் 

கொகித அடசடகள் ஆகும். பை துசளயிடபபடட அல்ைது சிறு துசளயிடட 

அடசடகளில் தரசவக் குறிக்கக் சக அல்ைது இயந்திரம் 

பயன்படுத்தபபடடது.

இயந்திர ்மைொழி - Machine 
Language

இயந்திர ்மைொழி என்பது இருநிசை இைக்கஙகள் அல்ைது பிடடுகளின் 

்தொகுபபொகும். அது கணிப்பொறி படிக்க மைற்றும் விளஙகிக்்கொள்ளப 

பயன்படுகிைது.  
்தொகுபபு ்மைொழி

assembly language
்தொகுபபு ்மைொழி என்பது ஒரு  தொழ்மைடட (low-level )  நிரைொக்க 

்மைொழியொகும்.
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ஒருஙகிசணந்த சுற்று 

Integrated Circuits 

ஐசி பை சுற்றுகள், பொசதகள், திரிதசடயகஙகள் மைற்றும் பிை மின்னணு 

கூறுகசள உள்ளடக்கிய ஒரு ்தொகுபபு ஆகும், இது ஒரு குறிபபிடட 

்ையல்பொடு அல்ைது ்தொடர்ச்சியொன ்ையல்பொடுகசளச் ்ைய்ய,  

ஒருஙகிசணந்து தவசை ்ைய்கிைது.
நு ண் க ணி ப ் ப ொ றி 

M i c r o c o m p u t e r
நுண்கணிப்பொறி ஒரு நிசையொன தனிநபர் கணிப்பொறிசய விவரிக்கப 

பயன்படுகிைது. 

உயர் நிசை ்மைொழி -High-
level languages

உயர்-நிசை ்மைொழி (High-Level Language ) என்பது ஒரு கணிப்பொறி 

நிரைொக்க ்மைொழியொகும், இது கணிப்பொறியொல் வசரயறுக்கபபடொதது, 

எளிதில் புரிந்து ்கொள்ளக்கூடிய ஒரு குறிபபிடட தவசைக்கொக 

வடிவசமைக்கபபடடது.
இயற்சக ்மைொழி 

்ையைொக்கம் -

Natural language 
processing (NLP)

இயற்சக ்மைொழி ்ையைொக்கம் (NLP - Natural Language Processing) 

என்பது ்ையற்சக நுண்ணறிவியலில்   பயன்படுத்தபபடும் ஒரு 

முசையொகும். இது மைனித ்மைொழியிலிருந்து ்பொருசளப ்பறுவதற்குப 

பயன்படுகிைது.

தரொபொடடிக்ஸ

Robotics 

1921 ஆம் ஆண்டு ஆர்யூஆர்-சர இயஙகுவதற்கொக (தரொைம்ஸ 

யுனிவர்ைல் தரொதபொஸ) RUR (Rossum's Universal Robots) இல் கதரல் 

கபீக் (Karel Capek) என்பவரொல்  “தரொதபொட“  என ்பயர் சூடடபபடடது.  

சகவழியொக அல்ைது அதன் சுற்றுபபுைத்தில்  இருந்து ்பைபபடட 

உள்ளீடுகளுக்குப பதிைளிபபதற்கொக வடிவசமைக்கபபடட கணிப்பொறி   

இயந்திரத்சத விவரிக்க இது பயன்படுகிைது.

நொதனொ ்தொழில்நுடபம்

Nanotechnology

நொதனொ  என்பது ஒரு ்பொறியியல், விஞ்ஞைொனம் மைற்றும் ்தொழில்நுடபம்   

ைொர்ந்தது ஆகும், இது இயந்திரஙகசள உருவொக்க அல்ைது தவசை 

்ைய்ய ஒரு அணு அல்ைது ஒரு மூைக்கூறு அதொவது 100 நொதனொமீடடர் 

அல்ைது அதற்கும் குசைவொனவற்றுடன் தவசை ்ைய்கிைது .

உயிரிப்பொறியியல்

Bioengineering
உயிரியல் அசமைபபுகள் மைற்றும் உயிரியல் ்தொழில்நுடபஙகள் வடிவசமைபபு 

மைற்றும் பகுபபொய்வு ் பொறியியல் ் கொள்சககள் ் பொருந்தும் ஒரு முசையொன 

்தொகுதி ஆகும்.
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்

• கணிப்போறிகள் தரவுகளை எவ்ோறு 
புரிந்து்கோண்டு நிளை்கத்தில் 
நேமிககின்்றை என்பளத அறிந்து 
்கோள்ளுதல்.

• பல ்ளகயோை தரவு பிரதியீடுகளையும் மறறும் 
இருநிளல கணககீடுகளையும் பறறி கற்றல். 

• பல ் ளகயோை எண்முள்றகளை ஒன்றிலிருந்து 
மற்்றோன்றுககு மோறறுதல் பறறி கற்றல்.

2.1 அறிமுகம்

 தரவு என்பதறகோை ஆஙகில ் ோரத்ளதயோை 
Data என்்ற ்ேோல் Datum என்்ற ்ேோல்லிலிருந்து 
்ந்தது, அதன் ்போருள் "்ேயல்படுத்தபபடோத மூல 
தக்ல்" (Raw facts)  என்பதோகும். தரவு என்பது 
மககள், இடஙகள் அல்லது ்போருடகளின் பல 
தக்ல்களை ்கோண்டது. 

எடுத்துககோடடு:

 ்பயர (Name), ்யது(Age), ்குபபு 
(class), மதிப்பண் (Marks) மறறும் போடம் 
(Subject) நபோன்்றள் மோறிகள் என்று 
எடுத்துக்கோள்ந்ோம். இபநபோது, இந்த 
ஒவ்்ோரு மோறியிலும் அதறகுரிய மதிபபுகளை 
இருத்திைோல், கீழககண்ட்ோறு நதோன்றும்.

Name   = Rajesh
Age  = 16
Class  = XI
Mark  = 65
Subject  = Computer Science

 படம் 2.1 தரவிறகோை எடுத்துககோடடு 

 நமநல கூ்றபபடட எடுத்துககோடடில்,  
ஐந்து மோறிகளில் இருத்தபபடட மதிபபுகள் தரவு 
எைபபடும். இந்த தரவுகள் ்ேயறபடுத்தபபடும் 
நபோது, "ரோநேஷ் ்யது 16,  பதி்ைோன்்றோம் 
்குபபில் பயின்று ்ருகின்்றோர. அ்ர 

கணிப்போறி அறிவியல் போடத்தில் 65 
மதிப்பண்களைப ்பறறுள்ைோர" என்்ற தக்ல் 
கிளடககும். 

2.2 தரவு பிரதியீடு
 கணிப்போறிகள் தரவுகளை ‘0’ (சுழியம்) 
மறறும் ‘1’ (ஒன்று) என்்ற எண்களில் 
ளகயோளுகின்்றது.  எண், எழுத்து, சி்றபபுககுறியீடு 
எை தரவு எந்த ்ளகயோக இருந்தோலும் அள் 
கணிப்போறியோல் புரிந்து்கோள்ைககூடிய ‘0’ 
(சுழியம்) அல்லது ‘1’ (ஒன்று) என்்ற எண் ்டிவில் 
மோற்றபபட ந்ண்டும். கணிப்போறிகள் 
புரிந்து்கோள்ைககூடிய 0 மறறும் 1 ஆகியள் 
இயந்திர ம�ொழி (Machine Language) எை 
அளைககபபடுகின்்றது. 0 அல்லது 1 ஆகிய இரண்டு 
எண்கள் ஆஙகிலத்தில், Binary Digits (Bit) என்று 
அளைககபபடுகி்றது. தமிழில் இள் “இருநிளல 
எண்கள்” அல்லது “இரும எண்கள்” (Binary) 
என்று அளைககபபடுகி்றது.   எைந், தரவு 
பிரதியீடுகளைப பறறி கற்றல்  கணிப்போறி கற்றலில் 
முககியோை பகுதியோகும்.  இருநிளல 
எண்கள் அதன் அைள் அடிபபளடயோக ்கோண்டு 
பல்ந்்றோக அளைககபபடுகின்்றது. அள் ்ருமோறு:

•  பிட (Bit) – இருநிளல எண்கைோை 0 அல்லது 1 
பிட எை அளைககபபடும். இது கணிப்போறி 
தரவின் அடிபபளட அலகு ஆகும். Bit என்்ற 
ஆஙகில ்ோரத்ளத Binary digit என்பதின் 
சுருககம். நிபில் (Nibble) என்பது 4 பிடடுகளின் 
்தோகுதி.

• ளபட (Byte) என்பது 8 பிடடுகளின் ்தோகுதி. 
கணிப்போறியில் நிளை்கத்ளத அைவிடு்தறகு 
அடிபபளட அலகு பைட் ஆகும்.

• வேர்டு நீளம் (Word length) என்பது ஒரு 
கணிப்போறியின் ளமய ்ேயலகத்தில் எத்தளை 
பிடடுகள் ்ேயறபடுத்தபபடும் என்பளத குறிககும். 
எடுத்துககோடடோக, ந்ரடு நீைம் – 8 பிடடுகள், 16 
பிடடுகள், 32 பிடடுகள் மறறும் 64 பிடடுகளின் 
அைவில் அளமககபபடும்  (இன்ள்றய 
கணிப்போறிகள் 32 பிடடுகள் அல்லது 64 பிடடு 
ந்ரடு நீைத்தில் ்டி்ளமககபபடுகி்றது).

போடம் 2கணினி அறிமுகம்

எண் முள்றகள்

அலகு I 
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்டரோ ளபட (1024 GB)

ஜிகோ ளபட (1024 MB)

்மகோ ளபட (1024 KB)

கிநலோ ளபட (1024 bytes)

ளபட(8 bits)

நிபில் (4 bits)

பிட
(0 or 1)

படம் 2.2 தரவுகளின் குறிபபு முள்ற

கணிப்போறி நிளை்கம் (முதன்ளம மறறும் 

இரண்டோம்நிளல நிளை்கம்)

 கணிப்போறி நிளை்கஙகள் (முதன்ளம 

மறறும் இரண்டோம்நிளல நிளை்கம்) ்போது்ோக 

கிநலோளபட (Kilobyte - KB) அல்லது ்மகோ 

ளபட (Megabyte -MB) என்்ற அைவுகளில் 

குறிபபிடபபடும். பதின்ம எண் முள்றயில் 1 கிநலோ 

என்பது 1000 என்பதோகும். அதோ்து, 103. 
இருநிளல எண் முள்றயில் 1 கிநலோ ளபட என்பது 

1024 ளபடடுகள் அதோ்து 210 ஆகும். கீநை 

்கோடுககபபடடுள்ை அடட்ளண பல்ந்று 

நிளை்க அைவுகளைக கோடடுகி்றது.
அடட்ளண 2.1 நிளை்கத்தின் அைவு

்பயர சுருககம் அைவு

கிநலோ K 2^10 = 1,024
்மகோ M 2^20 = 1,048,576
ஜிகோ G 2^30 = 1,073,741,824
்டரோ T 2^40 = 1,099,511,627,776
பீடடோ P 2^50 = 1,125,899,906,842,624
எக்ோ E 2^60 = 1,152,921,504,606,846,976
ஜீடோ Z 2^70 = 1,180,591,620,717,411,303,424

நயோடடோ Y 2^80 = 1,208,925,819,614,629,174,706,173

 ஒரு உளரயில் உள்ை எழுத்துருககளைக குறிகக பைட்டுகள் பயன்படுத்தபபடுகின்்றை. 

எழுத்துருககள் மறறும் எண்களைக குறிகக பல்ந்று குறியீடடு முள்றகள் பயன்படுத்தபபடுகின்்றது. 

இதில், ”தக்ல் பரிமோற்றத்திறகோை அ்மரிகக தரநிளல குறியீடு முள்ற” (ASCII - American Standard 
Code for Information Interchange) ்போது்ோக பயன்போடடில் உள்ை ஒரு குறிமுள்றயோகும். இந்த 

குறிமுள்றயில், 0 லிருந்து 127 ்ளரயோை இருநிளல மதிபபுகள் ஒவ்்ோரு ஆஙகில எழுத்துருள்யும் 

குறிகக பயன்படுகின்்றது. இளட்்ளிககோை ASCII குறியீடு 32. சுழியத்தின் (0) குறியீடு 48 ஆஙகில 

சிறிய எழுத்துககளுககோை குறியீடடு மதிபபுகள் 97 முதல் 122 ்ளர. ஆஙகில ்பரிய எழுத்துககளின் 

மதிபபுகள் 65 முதல் 90 ஆகும்.

2.3 பல்ந்று எண் முள்றகள்

எண் முள்றகள்

பதின்ம
(Decimal)

இருநிளல
(Binary)

எண்ணிளல
(Octal)

பதிைோறு நிளல
(Hexa Decimal)

அடிமோைம் 10
(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)

அடிமோைம் 2
(0,1)

அடிமோைம் 8
(0,1,2,3,4,5,6,7)

அடிமோைம் 16
(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F)

படம் 2.3 எண் முள்றகள்
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 எண் முள்றகள்-எண்களைக குறிககும் 

ஒரு ்ழிமுள்றயோகும். �ளடமுள்றயில் �ோம் 

பயன்படுத்தும் மிகவும் ்போது்ோை எண்முள்ற 

பதின்ம எண்முள்றயோகும்.  இள் தவிர 

இருநிளல, எண்ணிளல மறறும் பதிைோறு நிளல 

எண்முள்றகளும் பயன்போடடில் உள்ைது. 

ஒவ்்ோரு எண் முள்றயும் அதன் அடிமோை 

மதிபளப ்கோண்டு அளடயோைம் கோணபபடும். 

அடிமோைம் என்பது ஆஙகிலத்தில் Radix 

அல்லது Base எைபபடும். அடிமோைம் ஒவ்்ோரு 

எண்முள்றயிலும் உள்ை ்மோத்த எண் மதிபபு 

உருககளின் எண்ணிகளகளயக குறிககும்.

உஙகளுககு ்தரியுமோ?

• ஒரு கணிப்போறியின் ந்கம், அது 
்ேயல்படுத்தும் பிடகளின் 
எண்ணிகளகளயப ்போருத்தது, 
எடுத்துககோடடோக 64 பிட கணிப்போறி, 
ஒரு ்ேயறபோடடில் 64 பிட எண்களை 
்ேயறபடுத்தும், அநத ந�ரத்தில் 32 பிட 
கணிப்போறிகள் 64 பிட எண்களை 
இரண்டு 32 பிடடுகைோக பிரித்து 
்ேயறபடுத்தும். இதைோல் 64 பிட-ளய விட 
32 பிட கணிப்போறியின் ்ேயல் ந்கம் 
குள்றவு.

2.3.1 பதின்ம நிளல எண்முள்ற

 இந்த எண் முள்ற 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 
ஆகிய பத்து எண் உருககளைக ்கோண்டது. 
இது பைளமயோை, ்போது்ோக பயன்போடடில் 
உள்ை முள்றயோகும். இது “நிபை �திப்பு” 
(Positional Value) முள்றயோகும். ஒரு பதின்ம 
எண் ்தோடரில் உள்ை ஒவ்்ோரு எண்ணின் 
மதிபபும், அதன் நிளலளய அல்லது அந்த எண் 
அளமந்துள்ை இடத்ளதப ்போருத்து அளமயும். 
அதோ்து, பதின்ம எண்ணின் ஒவ்்ோரு 
இலககத்ளதயும், அந்த இலககத்தின் நிளல 
மதிபளப 10-ன் அடுககுகளில் ் பருககந்ண்டும்.

எடுத்துககோடடு

(123)10 = 1x102  +  2x101  +  3x100  
  = 100 + 20 + 3 
  = (123)10

2.3.2 இருநிளல எண்முள்ற

 இருநிளல எண் முள்றயில் 0 மறறும் 1 
என்்ற இரண்டு எண் உருககள் மடடுநம உள்ைது. 

இந்த முள்ற,  "2ன் அடுககு நிளல நிள்ற முள்ற"-

(2's Power positional weightage method) யில் 

2ளய அடிமோைமோகக ்கோண்டுள்ைது. ஒரு 

இருநிளல எண் ்தோடரின் இடது ஓர பிட, அதிக 

நிளல நிள்ற மதிபளப ்கோண்டுள்ைதோல், அது 

“மிகு மதிபபு பிட” (Most Significant Bit – MSB) 

எைவும், ்லது ஓர பிட குள்றந்த மதிபளபப 

்பறு்தோல், அது “குள்ற மதிபபு பிட” (Least 
Significant Bit – LSB) எை அளைககபபடுகின்்றது.  

1 1 0 1

MSB LSB

எடுத்துககோடடு

 (1101)2   என்்ற இருநிளல எண்ணிறகு நிகரோை 

பதின்ம எண் :

(1101)2 = 1 × 23  +  1 × 22 + 0 × 21 + 1 × 20

  = 8 + 4 + 0 + 1
  = (13)10

2.3.3 எண்ணிளல எண் முள்ற

 எண்ணிளல எண் முள்றயில் 0 முதல் 7 
்ளர ்மோத்தம் எடடு எண் உருககள் உள்ைது. 

இந்த எண் முள்றயும் “நிளல நிள்ற” முள்றயோகும். 

இதன் ஒவ்்ோரு இலககமும், 8-ன் அடுககளில் 

மதிபளபப ்பறுகி்றது.

எடுத்துககோடடு

(547)8 
என்்ற எண்ம எண்ணிறகு நிகரோை பதின்ம 

எண்:

(547)8 = 5×82 + 4×81 + 7×80

  = (5×64) + (4×8) + (7×1)
  = 320 + 32 + 7
  = (359)10

2.3.4 பதிைோறு நிளல எண்முள்ற

 பதிைோறுநிளல எண்முள்றயின் 

மதிபபுகள் 16-ன் அடிமோைத்தில் குறிபபிடபபடும். 

பதிைோறு நிளல எண்கள், இருநிளல எண்களுககு 
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குறுககு ்ழி ்டி்ஙகைோகப 

பயன்படுத்தபபடுகின்்றது. தரவுகளை மிகவும் 

கச்சிதமோக குறிபபிட இந்த முள்ற பயன்படுகி்றது. 

இந்த முள்றயில் 0 முதல் 9 ் ளர எண் உருககளும், 

A, B, C, D, E, F ஆகிய எழுத்துககளுடன் 16 
இலககஙகளைக ்கோண்டுள்ைது. இதில், A, B, 

C, D, E, F உருககள் முள்றநய 10, 11, 12, 13, 14 

மறறும் 15 ககு நிகரோைள்யோகும். 

அடட்ளண 2.2 இரும, எண்ம, பதிைோறுநிளல 

எண்களின் ேமமோை பதின்ம எண்கள்

பதின்ம இருநிளல எண்ணிளல பதிைோறு 

நிளல

0 0000 000 0000
1 0001 001 0001
2 0010 002 0002
3 0011 003 0003
4 0100 004 0004
5 0101 005 0005
6 0110 006 0006

7 0111 007 0007
8 1000 010 0008
9 1001 011 0009

10 1010 012 A
11 1011 013 B
12 1100 014 C
13 1101 015 D
14 1110 016 E
15 1111 017 F

எடுத்துககோடடு 

2516 என்்ற பதிைோறு நிளல எண்ணிறகு நிகரோை 

பதின்ம எண்ணோக மோறறுதல்

(25)16 = 2×161 + 5×160

  = 32+5 
  = (37)10

பயிறசி படடள்ற

1. பின்்ரும் எண்கள் எந்த எண்முள்ற ேோரந்தது 

என்று கண்டுபிடித்து எழுதவும்.

். எண். எண்கள் எண் முள்ற

1 (1010)10
பதின்ம எண் முள்ற

2 (1010)2

3 (989)16

4 (750)8

5 (926)10

2. கீநை ்கோடுககபபடடுள்ை கூறறுகள் ேரியோ, 

த்்றோ எைக கோண்க, த்று எனில் அதறகோை 

கோரணத்ளத கூறுக.

். 

எண்.

கூறறுகள் ேரி / 

த்று

த்று எனில் 

கோரணம்

1. 786 

என்பது ஒரு 

எண்ணிளல 

எண்
2. 101 ஒரு 

இருநிளல 

எண்
3. எண்ணிளல 

எண்ணின் 

அடிமோைம் 7

2.4 எண் முள்ற மோற்றஙகள்

2.4.1 பதின்ம எண்களை இருநிளல 
எண்கைோக மோறறுதல்:

 பதின்ம எண்களை, இருநிளல எண்கைோக 

மோற்ற இரண்டு முள்றகள் உள்ைை 2–ன் ்தோடர 

்குத்தல் முள்ற  பயன்படுத்தபபடுகி்றது. ஒரு 

பதின்ம எண்ளண 2-ல் ்குககும் நபோது அதன் 

மீதி 0 அல்லது 1 எை மடடுநம இருககும். 2-ன் 

்தோடர ்குத்தல் முள்றயில் கிளடககும் “0” 
மறறும் “1” ன் ்தோடரச்சி ்கோடுககபபடட பதின்ம 

எண்ணிறகு நிகரோை இருநிளல எண்ணோகும். N 
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என்்ற பதின்ம எண்ளண இருநிளல எண்ணோக 

மோற்ற ந்ண்டு்மனில், ்கோடுககபபடட N-ளய 
2-ல் ்குககும் நபோது, N ஈவு மறறும் R என்்ற மீதி 

0 அல்லது 1 ஆக கிளடககும். இந்த ் ேய்முள்றளய 

ஈவு 0 அல்லது 1 எை ்ரும் ்ளர ்தோடரச்சியோக 

்குகக ந்ண்டும். ஈவு 0 அல்லது 1 ஆக 

்ரும்நபோது, அதுந் களடசி மீதியோக 

எடுத்துக்கோள்ை ந்ண்டும். களடசி மீதி 

மதிபபிலிருந்து முதல் மீதி மதிபபு ்ளர உள்ை 

எண்களை எடுத்து எழுதிைோல் கிளடககும் விளட 

்கோடுககபபடட பதின்ம எண்ணிறகு நிகரோை 

இருநிளல எண்ணோகும்.
எடுத்துககோடடு

 (65)10 ககு நிகரோை இருநிளல எண்ணோக 

மோறறுக 

2 65
2 32 -1
2 16 - 0
2   8 - 0

2   4 - 0
2   2 - 0

 1 - 0

LSB

MSB

குறிபபு : 
65/2 = 32 + 1
32/2   = 16 + 0
16/2   = 8 + 0
8/2   = 4 + 0
4/2   = 2 + 0
2/2   = 1 + 0

மீதி

(65)10 = (1 0 0 0 0 0 1)2

முபை 2: இரண்டின் அடுக்குமுபை
 பதின்ம எண்ளண இருமநிளல எண்ணோக 

மோற்ற 2-ன் அடுககஙகளை கூடடிக ்கோண்நட 

்ர ந்ண்டும். பின்ைர அந்த எண்ணின் ்மோத்த 

மதிபளபளய கணககிட நதள்பபடும் பிடடுகளை 

ஒன்்றோக நேரகக ந்ண்டும்.

அ)  65-ககு ேமமோை அல்லது அளத விட சிறிய 

இரண்டின் மடஙளக கண்டறிக.

6510 > 6410

ஆ) 64 என்்ற மதிபளபக ்கோண்ட பிடடில் 1 எை 

இடுக. நமலும் ்கோடுககபபடட எண்ணிலிருந்து 

64-ஐ கழிகக.

65-64=1

இ)  மீதமுள்ை மதிபளப விட அடுத்த இரண்டின் 

மடஙகோகிய 32 என்பது ்பரியதோகும். எைந், 

32 என்்ற மதிபளபக ்கோண்ட பிடடில் 0 எை 

இடுக.

ஈ)  மீதமுள்ை மதிபளப விட அடுத்த இரண்டின் 

மடஙகோகிய 16 என்பது ் பரியதோகும். எைந் 16  

என்்ற மதிபளபக ்கோண்ட பிடடில் 0 எை இடுக.

உ)  மீதமுள்ை  மதிபளப விட 8 என்பது ் பரியதோகும். 

எைந் 8 –ல் 0 எை இடுக.

ஊ)  மீதமுள்ை மதிபளப விட 4 என்பது 

்பரியதோகும். எைந் 4-ல் 0 எை இடுக.

எ)  மீதமுள்ை மதிபளப விட 2 என்பது ் பரியதோகும். 

எைந் 2-ல் 0 எை இடுக.

ஏ)  மீதமுள்ை மதிபபு 1 ககு ேமமோைதோக 

உள்ைதோல் 1 எை இடுக.

1-1=0

மோறறும் ்ேயல் முடி்ளடந்தது. 
6510=(1000001)2

எடுத்துககோடடு

 மோறறும் படிநிளலகள் பின்்ருமோறு 

்கோடுககபபடடுள்ைை. ்கோடுககபபடட 

எண் : 65

ேமம் அல்லது சிறிய இரண்டின் அடுககம் :64

65-64=1

1-1=0
இரண்டின் 

அடுககம் 
64 32 16 8 4 2 1

இ ரு நி ள ல 

எண் 
1 0 0 0 0 0 1

6510=(1000001)2

2.4.2 பதின்ம எண்ளண எண்நிளல 
எண்ணோக மோறறுதல்

 ஒரு பதின்ம எண்ளண எண்ணிளல 

எண்ணோக மோறறு்தறகு “8 ன் ்தோடர 
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்குத்தல்” முள்ற பயன்படுத்தபபடுகி்றது. இந்த 

முள்ற 2.4.1- ல் கற்றது நபோல அநத  

்ழிமுள்றளயப பயன்படுத்த ந்ண்டும். ஆைோல் 

இம்முள்றயில் ்கோடுககபபடட பதின்ம எண்ளண 
8-ல் ்தோடரச்சியோக ்குகக ந்ண்டும்.

எடுத்துககோடடு

(65)10 
என்்ற எண்ளண எண்ம நிளல எண்ணோக 

மோறறுக

8 65
8 8 - 1

1 - 0

LSB

MSB

(65)10   = (1 0 1)8

2.4.3 பதின்ம எண்ளண பதிைோறு நிளல 

எண்ணோக மோறறுதல்

 ஒரு பதின்ம நிளல எண்ளண பதிைோறு 

நிளல எண்ணோக மோற்ற “16-ன் ்தோடர 

்குத்தல்” முள்ற பயன்படுத்தலோம். இந்த 

முள்றயிலும் 2.4.1 ல் கற்றது நபோல் அநத 

்ழிமுள்றளயப பயன்படுத்த ந்ண்டும். ஆைோல் 

இம்முள்றயில் ்கோடுககபபடட பதின்ம எண்ளண 
16-ல் ்தோடரச்சியோக ்குகக ந்ண்டும்.

எடுத்துககோடடு

16    31
1 - 15

LSB

MSB

(31)10 = (1F)16

2.4.4 மிதபபுப புள்ளி பதின்ம எண்ளண இருநிளல 

எண்ணோக  மோறறுதல்

 “2ன் ்தோடர ்பருககல் முள்ற” ளயப 

பயன்படுத்தி ்கோடுககபபடட மிதபபுப புள்ளி 

பதின்ம எண்ளண இருநிளல எண்ணோக 

மோற்றலோம்.

“2-ன் ்தோடர ்பருககல் முள்ற” யின் ்ழிகள் 

பின்்ருமோறு:

படிநிளல 1: மிதபபுப புள்ளி பதின்ம எண்ளண 

2ஆல் ்பருககி ்ரும் விளட மதிபபின் 

முழு எண் பகுதிளயத் தனியோக 

குறித்து ள்கக ந்ண்டும். முழு எண் 

பகுதி 0 அல்லது 1 ஆக மடடுநம 

இருககும்.

படிநிளல 2: படிநிளல 1ல் கிளடககப்பற்ற விளட 
மதிபபின் முழு எண் பகுதிளய, 
்கோடுககபபடட மிதபபுப புள்ளி 
எண்ணிலிருந்து கழித்து விடடு, 
மீதமுள்ை மிதபபுப புள்ளி மதிபபுகளை 
மீண்டும் 2ஆல் ்பருககி, அதன் விளட 
மதிபபின் முழு எண் பகுதிளயத் 
தனியோக குறித்து ள்ககவும்.

 படிநிளல 1 மறறும் 2ளய, இறுதி 

மதிபபு 0 எை ் ரும் ் ளரநயோ அல்லது 

்தோடரந்து சில இலககஙகள் 

்ளரநயோ மீண்டும், மீண்டும் 

பின்பறறுக.

படிநிளல 3: படிநிளல 1 மறறும் 2ன் படி தனிநய 

எழுதி ள்ககபபடடுள்ை அளைத்து 0 
மறறும் 1-களை நமலிருந்து கீைோக 

எழுதந்ண்டும். இதுந், 

்கோடுககபபடட மிதபபுப புள்ளி 

எண்ணுககு நிகரோை இருநிளல எண் 

ஆகும்.

எடுத்துககோடடு:

முழு எண்பகுதி

0.2 × 2 = 0.4 0 (விளடயோக கிளடககப 

்பற்ற முதல் முழு எண்)

0.4 × 2 = 0.8 0

0.8 × 2 = 1.6 1

0.6 × 2 = 1.2 1

0.2  × 2 = 0.4 0 (விளடயோக கிளடககப 
்பற்ற களடசி முழு எண்)

குறிப்பு: மிதபபுப புள்ளி மீண்டும் அநத ்பருககு 

மதிபபு முதல் படிநிளல நபோலந் கிளடககும்.

படிநிளல 4:  விளடயோக கிளடககப்பற்ற 

அளைத்து முழு எண்களையும், 

நமலிருந்து கீைோக எடுத்து எழுதுக. 

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 2 023-058.indd   20 4/21/2020   4:26:55 PM



21

அதுந், ்கோடுககபபடட மிதபபுப 

புள்ளி எண்ணிறகு நிகரோை 

இருநிளல எண் ஆகும். (0.2)10 = 
(0.00110)2

பயிறசி படடள்ற

பின்்ரும் பதின்ம எண்களை இருநிளல, 

எண்ணிளல மறறும் பதிைோறு நிளல எண்கைோக 

மோறறுக.

1) 1920  2) 255  3)126

2.4.5 இருநிளல எண்களை, பதின்ம எண்கைோக 

மோறறுதல்:

 இருநிளல எண்களை, பதின்ம 
எண்கைோக மோறறு்தறகு, 2's அடுககு நிளல 
நிள்ற முள்றளயப (2s Power Positional notation 
method) பயன்படுத்தலோம்.

படிநிளல 1: ் கோடுககபபடும் இருநிளல எண்களை 
எழுதி, ்லமிருந்து இடமோக 
ஒவ்்ோரு இருநிளல மதிபபுககும் 
நிகரோை 2ன் அடுககு நிளல மதிபளப 
எழுதுக.

படிநிளல 2: ஒவ்்ோரு 2ன் அடுககு நிளல 
மதிபபிறகும், அதன் நிள்ற மதிபளப 
எழுதுக.

படிநிளல 3: ஒவ்்ோரு இருநிளல 
இலககத்ளதயும், அதறகு நிகரோை 
நிள்ற மதிபபுடன் ்பருககி எழுதுக.

படிநிளல 4: விளட மதிபபுகள் அளைத்ளதயும் 
கூடடி ்ரும் இறுதி மதிபபு, 
்கோடுககபபடட இருநிளல எண்ணிறகு 
நிகரோை பதின்ம எண் ஆகும்.

அடட்ளண 2.3 - 2ன் அடுககு நிளல நிள்ற 

மதிபபு

2ன் 

அடுககு 

நிளல

நிள்ற 

மதிபபு
2ன் 

அடுககு 

நிளல

நிள்ற 

மதிபபு

20 1 26 64
21 2 27 128
22 4 28 256
23 8 29 512
24 16 210 1024
25 32

எடுத்துககோடடு:

(111011)2 ககு நிகரோை பதின்ம எண்ணோக 

மோறறுக.

நிள்ற மதிபபு 32 16 8 4 2 1

2ன் அடுககு 

நிளல மதிபபு
25 24 23 22 21 20

்கோடுககபபடட 

இருநிளல எண்
1 1 1 0 1 1

32+16+8+0+2+1= (59)10

(111011)2= (59)10

2.4.6  இருநிளல எண்களை எண்ணிளல 
எண்கைோக மோறறுதல்:

படிநிளல 1:  ் கோடுககபபடட இருநிளல 
எண்களை ்லமிருந்து இடமோக 
மூன்று பிடடுகைோக குழு்ோககவும்.

படிநிளல 2: இடது ஓரம் மூன்று பிடடுகைோக   
அளமயவில்ளல எனில், 
முன்்ைோடடோக 0-ள் நிரபபி, மூன்று 
பிட குழு்ோக அளமககந்ண்டும்.

படிநிளல 3: "2ன் அடுககு நிளல நிள்ற முள்ற”-
ளயப பயன்படுத்தி,  ஒவ்்ோரு 
குழுவிலும் உள்ை இருநிளல 
மதிபபுககளுககு நிகரோை பதின்ம 

எண்களைக கணககிட ந்ண்டும்.

எண்ணிளல எண்
நிகரோை 

இருநிளல எண்

0 000
1 001
2 010
3 011
4 100
5 101
6 110
7 111

எடுத்துககோடடு:

(11010110)2 ககு நிகரோை எண்ணிளல 
எண்ணோக மோறறுக. 

படிநிளல 1: ்கோடுககபபடட இருநிளல 
எண்களை ்லமிருந்து இடமோக 

மூன்று பிடடுகைோக குழு்ோககுக.

011 010 110
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குறிபபு:

இடது ஓர குழு மூன்று பிடடுகைோக 

அளமயவில்ளல. எைந், அதளை மூன்று 

பிடடோக மோற்ற 0 முன்்ைோடடோக 

நேரககபபடடுள்ைது.

படிநிளல 2: "2ன் அடுககு நிளல நிள்ற முள்ற”-

ளயப பயன்படுத்தி,  ஒவ்்ோரு 

குழுவிலும் உள்ை இருநிளல 

மதிபபுககளுககு நிகரோை பதின்ம 

எண்களை கணககிட ந்ண்டும். 

011        010      110

(11010110)2   = (326)8

  3          2        6

{ { {

2.4.7 இருநிளல எண்களைப பதிைோறு நிளல 
எண்கைோக மோறறுதல்:

படிநிளல 1:  ் கோடுககபபடட இருநிளல 

எண்களை ்லமிருந்து இடமோக 

�ோன்கு �ோன்கு பிடடுகைோக 

குழு்ோககவும்.இடது ஓரம் �ோன்கு 

பிடடுகைோக அளமயவில்ளல எனில், 

முன்்ைோடடோக 0-ள் நிரபபி, 

�ோன்கு பிட குழு்ோக 

அளமககந்ண்டும்.

படிநிளல 2: "2ன் அடுககு நிளல நிள்ற முள்ற”-

ளயப பயன்படுத்தி,  ஒவ்்ோரு 

குழுவிலும் உள்ை இருநிளல 

மதிபபுககளுககு நிகரோை பதின்ம 

எண்களைக கணககிட ந்ண்டும். 

படிநிளல 3: ஒவ்்ோரு பதின்ம எண்ணுககும் 

நிகரோை பதிைோறு நிளல எண்கைோக 

எழுதந்ண்டும். 

எடுத்துககோடடு:

(1111010110)2 ககு நிகரோை பதிைோறு நிளல 

எண்ணோக மோறறுக.

படிநிளல 1: ்கோடுககபபடட இருநிளல 

எண்களை ்லமிருந்து இடமோக 

�ோன்கு பிடடுகைோக குழு்ோககுக.

0011     1101     0110

குறிபபு: இடது ஓரக குழு �ோன்கு பிடடுகைோக 

அளமயவில்ளல. எைந், அதளை �ோன்கு 

பிடடோக மோற்ற 0-ள் முன்்ைோடடோக 

நேரககபபடடுள்ைது.

படிநிளல 2: "2ன் அடுககு நிளல நிள்ற முள்ற”-

ளயப பயன்படுத்தி,  ஒவ்்ோரு 

குழுவிலும் உள்ை இருநிளல 

மதிபபுககளுககு நிகரோை பதின்ம 

எண்களைக கணககிட ந்ண்டும். 

0011        1101      0110

(1111010110)2   = (3D6)16

  3          D        6

{ { {

2.4.8 மிதபபுப புள்ளி இருநிளல எண்களை 
பதின்ம எண்கைோக மோறறுதல்:

 கீழகோணும் படிநிளலகளைப பயன்படுத்தி, 

ஒரு மிதபபுப புள்ளி இருநிளல எண்களைப 

பதின்ம எண்கைோக மோற்றலோம்.

படிநிளல 1:  ் கோடுககபபடட மிதபபுப புள்ளி 

இருநிளல எண்ணின் முழு எண் 

பகுதிளயப பத்தி 2.4.5ல் 

குறிபபிடபபடடுள்ை்ோறு, 2ன் 

அடுககு நிளல நிள்ற முள்றளயப 

பயன்படுத்தி, பதின்ம எண்ணோக 

மோறறுக.

படிநிளல 2: மிதபபுப புள்ளி இருநிளல 

எண்ணிறகு நிகரோை பதின்ம 

எண்ளணக கணககிட கீழகோணும் 

்ழிமுள்றகள் பின்பற்றபபட 

ந்ண்டும்.

 படிநிளல 2.1: மிதபபுப புள்ளி 

இருநிளல எண்களை எடுத்து 

எழுதுக.

 படிநிளல 2.2: ஒ வ ் ் ோ ரு 

இருநிளல எண்ணிறகும் நிகரோை 

எதிரமள்ற 2ன் அடுககு நிளல 

மறறும் நிள்றகளை இடமிருந்து 

்லமோக எழுதவும்.
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 படிநிளல 2.3: ஒ வ ் ் ோ ரு 

இருநிளல எண் மதிபபுடனும், 2ன் 

அடுககு நிளல நிள்றளயப 

்பருககுக.

 படிநிளல 2.4: மு ந் ள த ய 

படிநிளலயில் கிளடககப்பற்ற 

்பருககல் மதிபபுகளைக கூடடுக.

2ன் எதிரமள்ற அடுககு

நிளல மதிபபு

நிள்ற மதிபபு

2-1  (1/2) 0.5
2-2   (1/4) 0.25
2-3   (1/8) 0.125
2-4  (1/16) 0.0625
2-5   (1/32) 0.03125
2-6  (1/64) 0.015625
2-7   (1/128) 0.0078125

2.5 அடட்ளண

படிநிளல 3: இறுதியோக, முழு எண் பகுதிளயயும், 

மிதபபுப புள்ளி எண் பகுதிகளை ஒரு 

தேமபபுள்ளியுடன் நேரத்து எழுத 

ந்ண்டும்.

எடுத்துககோடடு:

 ்கோடுககபபடடுள்ை (11.011)2 இருநிளல 

எண்ணிறகு நிகரோை பதின்ம எண்ணோக 

மோறறுக.

்கோடுககபபடட இருநிளல எண்ணின் 

 முழு எண் பகுதி: 11

 மிதபபுப புள்ளி பகுதி: .011
்கோடுககப 

படட 

இருநிளல 

எண்கள்

1 1 . 0 1 1

2ன் அடுககு 

நிளல 

மதிபபுகள்

21 20 2-1 2-2 2-3

நிள்ற 

மதிபபுகள்
2 1 1/2 1/4 1/8

0.5 0.25 0.125
்பருககல் 

மதிபபு
2 1 . 0 0.25 0.125

(11.011)2  = (2+1). (0.25 + 0.125)
(11.011)2 = (3.375)10

பயிறசி படடள்ற

4. கீநை ் கோடுககபபடடுள்ை இருநிளல எண்களை 

அதறகு நிகரோை பதின்ம எண்ணிளல மறறும் 

பதிைோறுநிளல எண்கைோக மோறறுக.

1) 101110101
2) 1011010
3) 101011111

2.4.9 எண்ணிளல எண்களைப பதின்ம 
எண்கைோக மோறறுதல்:

 8-ன் அடுககு நிளல நிள்ற முள்றளயப 

பயன்படுத்தி, ஒரு எண்ணிளல எண்ளண 

அதறகு நிகரோை பதின்ம எண்ணோக மோற்றலோம்.

படிநிளல 1:  ் கோடுககபபடடுள்ை எண்ணிளல 

எண்களை எடுத்து எழுதி, ஒவ்்ோரு 

எண்ணின் நிளல மதிபபுககும் 

நிகரோை 8-ன் அடுககு நிள்றகளை 

்லமிருந்து இடமோக எழுத ந்ண்டும்.

படிநிளல 2:  ஒவ்்ோரு எண்ணிளல 

எண்ளணயும், அதன் 8-ன் அடுககு 

நிளல நிள்ற மதிபபுடன் ்பருகக 

ந்ண்டும்.

படிநிளல 3: அளைத்து ் பருககல் மதிபபுகளையும் 

கூடடுக.

எடுத்துககோடடு:

(1265)8 
ககு நிகரோை பதின்ம எண்ணோக 

மோறறுக.

நிள்ற மதிபபு 512 64 8 1

8ன் அடுககு 

நிளல மதிபபு

83 82 81 80

்கோடுககபபடட 

எண்ணிளல 

மதிபபுகள்

1 2 6 5
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(1265)8 = 512 ×1 + 64×2 + 8×6 +1×5
 = 512 + 128 + 48 + 5
(1265)8  = (693)10

2.4.10 எண்ணிளல எண்களை இருநிளல 
எண்கைோக மோறறுதல்:

 ஒவ்்ோரு எண்ணிளல எண்ணிறகும் 

நிகரோை 3 இலககு இருநிளல எண்களைக 

கணககிடடு எழுத ந்ண்டும்.

எடுத்துககோடடு:

(6213)8 ககு நிகரோை இருநிளல எண்ணோக மோறறுக.

6 2 1 3

110 010 001 011

(6213)8=(110010001011)2

பயிறசி படடள்ற

5. கீழகோணும் எண்ணிளல எண்களை 

இருநிளல எண்கைோக மோறறுக:

(அ) 472 (ஆ) 145  (இ) 347  
(ஈ) 6247 (உ) 645

2.4.11 பதிைோறுநிளல எண்களைப பதின்ம 

எண்கைோக மோறறுதல்:

 16-ன் அடுககு நிளல நிள்ற முள்றளய 

பயன்படுத்தி, ஒரு பதிைோறுநிளல எண்ணுககு 

நிகரோை பதின்ம எண்ளணக கணககிடலோம்.

படிநிளல 1:  ் கோடுககபபடடுள்ை பதிைோறுநிளல 

எண்களை எடுத்து எழுதி, ஒவ்்ோரு                   

எண்ணின் நிளல மதிபபுககும் 

நிகரோை 16-ன் அடுககு நிள்றகளை 

்லமிருந்து, இடமோக எழுத 

ந்ண்டும்.

படிநிளல 2:  ஒவ்்ோரு பதிைோறு எண்ளணயும், 

அதன் 16-ன் அடுககு நிளல நிள்ற 

மதிபபுடன் ்பருகக ந்ண்டும்.

படிநிளல 3:  அளைத்து ் பருககல் மதிபபுகளையும் 

கூடடுக.

எடுத்துககோடடு:

(25F)16 
ககு நிகரோை பதின்ம எண்ணோக மோறறுக.

நிள்ற மதிபபு 256 16 1

16 ன் அடுககு நிளல 

மதிபபு

162 161 160

்கோடுககபபடட 

பதிைோறு நிளல 

மதிபபுகள்

2 5 F

(25F)16 = 512 + 80 +15
(25F)16 = (607)10

2.4.12 பதிைோறுநிளல எண்களை இருநிளல 

எண்கைோக மோறறுதல்:

 ்கோடுககபபடும் பதிைோறுநிளல எண்கள் 

ஒவ்்ோன்றுககும் நிகரோை �ோன்கு இலகக 

இருநிளல எண்களைக கணககிட ந்ண்டும். 

எடுத்துககோடடு:

(8BC)16 ககு நிகரோை இருநிளல எண்ணோக 

மோறறுக.

8 B(11) C(12)

1000 1011 1100

(8BC)16 = (100010111100)2

6. கீழககோணும் பதிைோறுநிளல எண்களை 

இருநிளல எண்கைோக மோறறுக:

(அ) A6   (ஆ) BE  

(இ) 9BC8  (ஈ) BC9

பயிறசி படடள்ற

2.5 குறியுரு எண்களின் இருநிளல பிரதியீடு:

 கணிப்போறிகள் ந�ரமள்ற (குறியு்றோ) 

மறறும் எதிரமள்ற (குறியுரு) எண்களைக 

ளகயோளும் தி்றன் ்பற்றள். எதிரமள்ற 

இருநிளல எண்களை எளிதோக குறிகக 
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பயன்படும் முள்ற  “குறியுரு அளவு” (Signed 
Magnitude) முள்ற என்று அளைககபபடுகி்றது. 

“குறியுரு அைவு” முள்றயில், இடது ஓர பிடடோை 

(Left most bit), மிகு மதிபபு பிட (MSB) “குறி 

பிட” (Sign Bit) அல்லது “ேமநிளல பிட” (Parity 
Bit) எை அளைககபபடுகி்றது. 

 கணிப்போறியில் எண்கள் பல்ந்று 

்ழிகளில் பிரதியிடபபடுகின்்றை. அள்,

•  குறியுரு அைவு பிரதியிடுதல் (Signed 
Magnitude Representation)

•  1-ன் நிரபபி (1's compliment)
•  2-ன் நிரபபி (2's compliment)
2.5.1 குறியுரு அைவு பிரதியிடுதல் (Signed 

Magnitude Representation)
 ஒரு முழு எண்ணின் மதிபபு அதன் 
முன்்ைோடடோை குறிளய அடிபபளடயோக 

்கோண்நட  தீரமோனிககபபடுகி்றது. ‘+’ குறியுடநைோ 
அல்லது எந்த ஒரு குறியும் இல்லோமநலோ இருககும் 
எண்கள் ந�ரமள்ற எண்கைோக கருதபபடுகி்றது. 

‘-’ குறிளய முன்்ைோடடோக ்கோண்ட எண்கள் 
எதிரமள்ற எண்கைோக கருதபபடுகி்றது. 

எடுத்துககோடடு:

+43 அல்லது 43 ஒரு ந�ரமள்ற எண்

-43 என்பது ஒரு எதிரமள்ற எண்

குறியுரு இருநிளல பிரதியீடடில், இடது ஓர பிட அதன் 

குறி பிடடோக கருதபபடுகி்றது. இடது ஓர பிட 0 எனில், 

அது ந�ரமள்ற எண், 1 எனில் அது எதிரமள்ற எண் 

எைக கருதபபடும். எைந், ஒரு 8 பிட குறியுரு 

இருநிளல எண்ணில் அதில் 7பிடகள் மதிபபுகளைச் 

நேமிககும் தரவு பிடடுகைோகவும்  (Magnitude) மறறும் 

இடது ஓர 1பிட அதன் குறியோகவும் பயன்படுகி்றது.

+43 என்பது நிளை்கத்தில் கீழககண்ட்ோறு 

பிரதியிடபபடுகி்றது.

0 0 1 0 1 0 1 1

குறி பிட அைவு மதிபபு

மிகு மதிபபு பிட (MSB )
(‘0’ என்பது இந்த எண் ஒரு 
ந�ரமள்ற எண் என்பளத குறிககி்றது)

குள்ற மதிபபு பிட (LSB)

-43 என்பது நிளை்கத்தில் கீழககண்ட்ோறு 

பிரதியிடபபடுகி்றது.

1 1 0 1 0 1 0 1

குறி பிட அைவு மதிபபு

மிகு மதிபபு பிட (MSB )
(‘1’ என்பது இந்த எண் ஒரு 
எதிரமள்ற எண் என்பளத குறிககி்றது)

குள்ற மதிபபு பிட (LSB)

2.5.2  –  1ன் நிரபபி  (1's compliment)

 குறியுரு எண்களைக குறிபபிடு்தறகு 

இந்த முள்ற மிகவும் எளிதோை ஒன்்றோகும். இந்த 

முள்ற எதிரமள்ற எண்களுககு அதோ்து மிகு 

மதிபபு பிட 1 எை ்தோடஙகும் மதிபபுகளுககு 

மடடுநம ்போருந்தும். 

ஒரு எண்ணின் 1ன் நிரபளபக கோண கீழககோணும் 

்ழிமுள்றகள் பின்பற்றபபட ந்ண்டும்.

படிநிளல 1: ்கோடுககபபடட பதின்ம எண்ணுககு 

நிகரோை இருநிளல எண்ணோக 

மோறறுக.

படிநிளல 2: மோற்றபபடட இருநிளல எண் 8 
பிடடுகைோக உள்ைதோ என்பளதச் 

ேரிபோரககவும். 8 பிடடுககும் குள்ற்ோக 

இருபபின், முன்்ைோடடோக 

0-ககளைச் நேரத்து 8 பிடடுகைோக 

மோற்றவும்.

படிநிளல 3: அளைத்து பிடடுகளையும், 

தளலகீைோக மோற்றவும். (அதோ்து 1 
என்பளத 0 எைவும், 0 என்பளத 1 
எைவும் மோறறுக.)

எடுத்துககோடடு:

(-24)10 கோை 1-ன் நிரபபு கோண்க.

்கோடுககபபடட 

பதின்ம எண்

இருநிளல 

எண்

1-ன் நிரபபு

(-24)10 00011000 11100111

2.5.3  2-ன் நிரபபி (2's compliment)

 எதிரமள்ற எண்களுககோை 2ன் நிரபபி 

்ழிமுள்றகள் ்ருமோறு:
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(அ) இருநிளல எண்களின் அளைத்து 

பிடடுகளையும் தளலகீைோககுக. (அதோ்து, 

1களை 0ஆகவும், 0-ள்  1ஆகவும் மோறறுக 

இதுந் 1ன் நிரபபி)

(ஆ) பின்ைர, குள்ற மதிபபு பிடடுடன் 1-ளயக 

கூடடவும்.

எடுத்துககோடடு:

(-24)10ன் 2-ன் நிரபபிளயக கோண்க.

+24ககு நிகரோை இருநிளல 

எண்கள்

11000

8பிட ்டிவில் 00011000
1-ன் நிரபபி 11100111
குள்ற மதிபபு பிடடுடன் 1ளய 

கூடடுதல்

+1

-24ககோை 2ன் நிரபபி 11101000

7. ்கோடுககபபடடுள்ை பதின்ம எண்களை 1ன் 

நிரபபி மறறும் 2ன் நிரபபிகளில் எழுதுக.

(அ) 22    (ஆ) -13 (இ) -65        (ஈ) -46

பயிறசி படடள்ற

2.6 இருநிளல எண்களின் கணககீடுகள் 
(Binary Arithmetic)

 பதின்ம எண்களைப நபோலந், இருநிளல 

எண்களிலும் அடிபபளட கணககீடுகைோை, 

கூடடல், கழித்தல், ்பருககல் மறறும் ்குத்தல் 

ஆகியள்களைச் ்ேய்ய முடியும். இபபகுதியில், 

இருநிளல எண்களின் கூடடல் மறறும் கழித்தல் 

்ேயல்முள்றகளைப பறறி மடடும் கறகலோம்.

2.6.1 இருநிளல கூடடல் (Binary Addition)

 இருநிளல எண்களை விளர்ோக 

கூடடு்தறகு பின்்ரும் கூடடல் அடட்ளண 

பயனுள்ைதோக இருககும்.

A B கூடடுத் 

்தோளக

(A + B)

நமநல எடுத்து 

்ேல்லபபடும் பிட 

(Carry Bit)

0 0 0 -
0 1 1 -
1 0 1 -
1 1 0 1

 1 + 1 = 10 என்பதில், 0-ள் மடடும் 
ள்த்துக்கோண்டு, 1-ளை அடுத்த சுறறுககு 
எடுத்து ்ேல்ல ந்ண்டும். எைந் இது “எடுத்து 
்ேல்லபபடும் பிட” (Carry Bit) எைபபடும்

எடுத்துககோடடு: கூடடுக: 10112 + 10012

(Carry Bit)→  1 1

 1 0 1 1

+ 1 0 0 1

1 0 1 0 0

} 1 0

எடுத்து ்ேல்லபபடும் பிட

 10112 + 10012 = 101002

எடுத்துககோடடு: இருநிளல எண் ்டிவில் கூடடுக: 

2310 + 1210

படிநிளல 1:  23 மறறும் 12ளய இருநிளல எண் 

்டிவில் மோறறுதல்

2310   

(1) 23 – 16 = 7         (2) 7 – 4 = 3
(3) 3 – 2 = 1              (4) 1 – 1 = 0

2ன் அடுககு 

மதிபபுகள்

16 8 4 2 1

இருநிளல எண்கள் 1 0 1 1 1
2310 = 000101112

1210   

(1) 12 – 8 = 4                  (2) 4 – 4 = 0 

2ன் அடுககு 

மதிபபுகள்
8 4 2 1

இருநிளல எண்கள் 1 1 0 0
1210 = 000011002

படிநிளல 2: 
23 மறறும் 12-ளய இருநிளல எண் ்டிவில் 
கூடடுதல்:

Carry Bit 1 1

2310 = 0   0 0 1 0 1 1 1

1210  = 0   0 0 0 1 1 0 0

3510 = 0   0 1 0 0 0 1 1

இருநிளல கழித்தல் (Binary Subtraction)
 இருநிளல எண் கழித்தல் விதிகளின் 

அடட்ளண:
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A B கழித்தல் 

மதிபபு

(Difference)

கடன் ்ோஙகும் 

மதிபபு

(Borrow)
0  0 0 0
1  0 1 0
1  1 0 0
0  1 1 1

 0 லிருந்து 1-ளைக கழிககும் நபோது, அதன் 
முந்ளதய “மிகு மதிபபு பிட” (MSB)-லிருந்து 1ளய 
கடைோக ்ப்றந்ண்டும். அவ்ோறு 1-ளை கடைோக 
்பறும் நபோது,  அதன் மதிபபு (முந்ளதய மிகு மதிபபு 
பிட) 1 எனில், அதளை 0-ஆக மோற்ற ந்ண்டும்.  
அல்லது அதன் முந்ளதய மிகு மதிபபு பிட 0 எனில், 
அதறகும் முந்ளதய எந்த மிகு மதிபபு பிடடு 1-ளை 
்பறறுள்ைநதோ அதளை கடைோக ்பறறு, 
அதளையும் 0-ஆக மோற்ற ந்ண்டும். நமலும், 
அஙகிருந்து அதன் இடதுபககமோக மீதமுள்ை 
அளைத்து 0 பிடடுகளும் 1ஆக மோற்ற ந்ண்டும்.

எடுத்துககோடடு: கழித்து எழுதவும் 10010102 - 
101002

0 1 10 0 10

1 0 0 1 0 1 0

(-) 1 0 1 0 0

1 1 0 1 1 0

 எடுத்துககோடடு: இருநிளல எண் ்டிவில் கூடடுக: 

(-21)10 + (5)10

படிநிளல 1: -21 மறறும் 5 ஆகிய்றள்ற இருநிளல 

்டிவில் மோறறுக.

2110 

2-ன் அடுககு 

நிளல நிள்ற
16 8 4 2 1

இருநிளல எண்கள் 1 0 1 0 1
2110 = 000101012

510 

2-ன் அடுககு 

நிளல நிள்ற
4 2 1

இருநிளல எண்கள் 1 0 1

510 = 000001012

படிநிளல 2:

 2110 0 0 0 1 0 1 0 1
1-ன் நிரபபி 1 1 1 0 1 0 1 0
2-ன் நிரபபி 1 1 1 0 1 0 1 1

படிநிளல 3:
-21 மறறும் 5ககோை இருநிளல கூடடல்:

எடுத்து 

்ேல்லபபடும் பிட
1 1 1 1

-2110 1 1 1 0 1 0 1 1

   510 0 0 0 0 0 1 0 1

-1610 
 (விளட) 1 1 1 1 0 0 0 0

8. பின்்ரும் குறியுரு இருநிளல எண்களின் 

கணககியல் ்ேயல்போடுகளை ்ேய்க:

(அ) 1010 + 1510  (ஆ) -1210 + 510  
(இ) 1410 – 1210  

(ஈ) (-210) – (-610)

பயிறசி படடள்ற

2.7 நிளை்கத்தில் எழுத்துருககளின் 
பிரதியீடுகள் (Representing Characters in 

Memory)

 அறிமுகத்தில் குறிபபிடடது நபோல, ஒரு 
கணிப்போறிககு தரபபடும் தரவுகள் அளைத்தும், 
கணிப்போறி புரிந்து்கோள்ளும் எண் ்டிவில் 
(Numerical form) இருகக ந்ண்டும். 

 ்போது்ோக கணிப்போறியில், 26 ஆஙகில 
்பரிய எழுத்துககள் (Uppercase), 26 சிறிய 
எழுத்துககள் (Lowercase), 10 எண் குறிகள் (0 
முதல் 9 ்ளர), 7 நிறுத்தறகுறிகள் நமலும் 20 
முதல் 40 இதர குறியீடுகள் பயன்படுத்தபபடுகி்றது. 
இள் அளைத்ளதயும் “குறியுரு ்தோகுதி” 
(Character Set) எைலோம். அளைத்து குறியுரு 
்தோகுதிகளும்,  கணிப்போறியில் எண்கைோக 
மடடுநம குறிபபிடபபட ந்ண்டும். 

குறியுரு ்தோகுதியில் உள்ை அளைத்து 
குறிகளுககும் ஒரு ்போது்ோை குறியீடடு முள்ற 
(Encoding System) நதள்பபடுகி்றது. எைந் 
பல்ந்று குறியீடடு முள்றகள் உரு்ோககபபடடது. 
அள்,

• BCD – Binary Coded Decimal
• EBCDIC – Extended Binary Coded 

Decimal Interchange Code
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• ASCII – American Standard Code for 
Information Interchange

• Unicode 
• ISCII - Indian Standard Code for 

Information Interchange
2.7.1 Binary Coded Decimal (BCD)
 இந்த குறியீடடு முள்ற தறநபோது 
்ைககில் இல்ளல. இந்த முள்ற 26 பிட குறியீடடு 
முள்றயோகும். அதோ்து, 26 = 64  எழுத்துருககள் 
மடடுநம இந்த முள்றயில் ளகயோை முடியும்.

2.7.2 தக்ல் பரிமோற்றத்திறகோை அ்மரிகக 
தரநிளல குறியீடு முள்ற. American Standard 
Code for Information Interchange (ASCII)
 மிகவும் பிரபலமோை இது, அ்மரிகக 
ஐககிய �ோடடின் (USA) அஙகீகோரம் ்பற்ற ஒரு 
குறியீடடு முள்றயோகும். ்பரும்போலோை 
கணிப்போறிகளில் இந்த முள்ற 
பயன்படுத்தபபடுகி்றது. இந்த குறியீடடு முள்ற 
ஆஙகில ்மோழி எழுத்துருககளை மடடுநம 
ளகயோளும் தி்றன் ்கோண்டள் என்பளத 
நிளைவில் ்கோள்க. இது 27 பிட அைவுககு 
எழுத்துருககளைக ளகயோளும் தி்றன் ்பற்றது. 
அதோ்து, 27 = 128 எழுத்துருககளை இந்த 
முள்றயில் குறியீடு ்ேய்ய முடியும். இந்த முள்றயில் 
ஒவ்்ோரு எழுத்துருவுககும் ஒரு குறிபபிடட எண் 
்ைஙகபபடடுள்ைது (பிறநேரகளக கோண்க).

 ASCII-8 என்்ற புதிய பதிபபு, 28 பிட 
முள்றயில் 256 எழுத்துருககளைக ளகயோளும் 
தி்றன் ்பற்றது. இந்த முள்றயில் 
எழுத்துருககளுககு 0 முதல் 255 ்ளர குறியீடடு 
எண்கள் ்ைஙகபபடடுள்ைது. 

ஆஙகில ்பரிய எழுத்துரு Aககு நிகரோை ASCII 
குறியீடடு எண் 65. இதறகு நிகரோை 7பிட 
ASCIIயின் இருநிளல மதிபபு 1000001 ஆகும். 
ASCII-8ன் இருநிளல மதிபபு 01000001.
2.7.3 Extended Binary Coded Decimal 
Interchange Code (EBCDIC)
 ASCII குறியீடடு முள்றளயப நபோன்ந்ற 
இதுவும் 8 பிட குறியீடடு முள்றயோகும். இந்த 
குறியீடடு முள்ற IBM (International Business 
Machine) நிறு்ைத்தோல் உரு்ோககபபடடது. அந்த 
நிறு்ைத்தின் கணிப்போறிகளில் தக்ல் 
பரிமோற்றத்திறகு இந்த முள்ற பயன்படுத்தபபடுகி்றது. 
இந்த முள்றயில் 256 எழுத்துருககளைக ளகயோை 
முடியும். ASCII முள்றயில் குறியீடு ்ேய்யபபடட 
தரவுகளை, இந்த முள்றயில் இயஙகும் 

கணிப்போறிகளில் பயன்படுத்த ந்ண்டு்மனில், 
தரவுகளின் குறியீடளட ASCII முள்றயிலிருந்து 
EBCDIC முள்றககு மோற்ற ந்ண்டும். அநத நபோல, 
EBCDIC முள்றயில் குறியிடபபடட தரவுகளை, 
ASCIIயில் இயஙகும் கணிப்போறிககு மோற்ற 
குறியீடடு முள்றளய மோற்ற ந்ண்டும்.

2.7.4 தக்ல் பரிமோற்றத்திறகோை இந்திய 
தரநிளல குறியீடு முள்ற Indian Standard Code 
for Information Interchange (ISCII)
 இந்திய ்மோழிகளின் பல்ந்று 
எழுத்துருககளை மடடும் ளகயோளும் ந�ோககில் 
்டி்ளமககபபடட ஓர முள்ற ISCII ஆகும். இதுவும் 
8 பிட குறியீடடு முள்றயோகும். எைந், இந்த 
முள்றயில் 256 எழுத்துருககளைக ளகயோை முடியும். 
இந்திய அரசின் மின்ைணு துள்றயின் (Department 
of Electronics) 1986-88 ஆண்டு்ோககில் இந்த 
முள்ற உரு்ோககபபடடு, இந்திய தரநிரணயக 
குழுமத்தோல், (Bureau of Indian Standards – BIS) 
ஏறறுக்கோள்ைபபடடுள்ைது. தறநபோது இந்த 
குறியீடடு முள்ற யுனிநகோட குறியீடடு முள்றயில் 
இளணந்துவிடடது.
2.7.5 யுனிநகோட (Unicode)

 அளைத்து �வீை கணிப்போறிகள் மறறும் 
்தோளல ்தோடரபு ேோதைஙகளில் பர்லோக 
பயன்படுத்தபபடும் ஓர முககிய குறியீடடு முள்ற 
யுனிநகோட ஆகும். ASCII குறியீடடு முள்றககு 
பி்றகு மிகபபிரபலமோை ஓர முள்ற தோன் யுனிநகோட 
குறியீடடு முள்றயோகும். 

ASCII குறியீடடு முள்ற 8பிட அைவில், 256 
எழுத்துருககளுககு மடடுநம குறியிட முடியும். 
எைந் ASCII முள்றயில் ஆஙகிலம் மறறும் 
ஐநரோபபிய ்மோழிகளை மடடுநம ளகயோை முடிந்தது. 
உலகில் உள்ை மற்ற ்மோழிகளைக ளகயோளும் 
தி்றன் ASCII குறியீடடு முள்றககு இருககவில்ளல. 
குறிபபோக, �மது இந்திய ்மோழிகைோை தமிழ, 
மளலயோைம், ்தலுஙகு, கன்ைடம் நபோன்்ற்றள்ற 
ASCII யில் ளகயோை முடியோத நிளல இருந்தது.

எைந், உலகின் அளைத்து ்மோழிகளுககும் ஒநர 
குறியீடடு முள்றளய ஏறபடுத்தும் ந�ோககில் 
உரு்ோககபபடடது “யுனிநகோட” குறியீடடு முள்ற 
ஆகும். இது 16பிட முள்றயில் 65536 
எழுத்துருககளைக ளகயோளும் தி்றன் ்பற்றது. 
யுனிநகோட குறியீடடு முள்ற, பதிைோறு நிளல எண் 
முள்றயில் குறியிடபபடுகின்்றது. தமிழ, ்தலுஙகு, 
மளலயோைம் மறறும் கன்ைடத்தின் யுனிநகோட 
குறியீடடு அடட்ளண 2.6ல் ்கோடுககபபடடுள்ைது.
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பிறநேரகளக

தக்ல் பரிமோற்றத்திறகோை அ்மரிகக தரநிளல குறியீடு முள்ற

American Standard Code for Information Interchange (ASCII)
(சில குறிபபிடட எழுத்துருககள் மடடும்)

ஆஙகில எழுத்துககள் (Alphabets)

ஆஙகில 

எழுத்துககள்

பதின்ம 

எண்

இருநிளல எண்

(8 பிட)

எண்ணிளல 

எண்

பதிைோறு நிளல 

எண்

A 65 01000001 101 41
B 66 01000010 102 42
C 67 01000011 103 43
D 68 01000100 104 44
E 69 01000101 105 45
F 70 01000110 106 46
G 71 01000111 107 47
H 72 01001000 110 48
I 73 01001001 111 49
J 74 01001010 112 4A
K 75 01001011 113 4B
L 76 01001100 114 4C
M 77 01001101 115 4D
N 78 01001110 116 4E
O 79 01001111 117 4F
P 80 01010000 120 50
Q 81 01010001 121 51
R 82 01010010 122 52
S 83 01010011 123 53
T 84 01010100 124 54
U 85 01010101 125 55
V 86 01010110 126 56
W 87 01010111 127 57
X 88 01011000 130 58
Y 89 01011001 131 59
Z 90 01011010 132 5A
a 97 01100001 141 61
b 98 01100010 142 62
c 99 01100011 143 63
d 100 01100100 144 64
e 101 01100101 145 65
f 102 01100110 146 66
g 103 01100111 147 67
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h 104 01101000 150 68
i 105 01101001 151 69
j 106 01101010 152 6A
k 107 01101011 153 6B
l 108 01101100 154 6C

m 109 01101101 155 6D
n 110 01101110 156 6E
o 111 01101111 157 6F
p 112 01110000 160 70
q 113 01110001 161 71
r 114 01110010 162 72
s 115 01110011 163 73
t 116 01110100 164 74
u 117 01110101 165 75
v 118 01110110 166 76
w 119 01110111 167 77
x 120 01111000 170 78
y 121 01111001 171 79
z 122 01111010 172 7A

எண்ணுருககள் (Numerics)

எண்ணுருககள்
பதின்ம 

எண்

இருநிளல எண்

(8 பிட)

எண்ணிளல 

எண்

பதிைோறு நிளல 

எண்

0 48 00110000 60 30
1 49 00110001 61 31
2 50 00110010 62 32
3 51 00110011 63 33
4 52 00110100 64 34
5 53 00110101 65 35
6 54 00110110 66 36
7 55 00110111 67 37
8 56 00111000 70 38
9 57 00111001 71 39

சி்றபபு எழுத்துருககள் (Special Character)

சி்றபபுக 

குறியீடுகள்

பதின்ம 

எண்

இருநிளல எண்

(8 பிட)

எண்ணிளல 

எண்

பதிைோறு நிளல 

எண்

Blank 32 00100000 40 20
! 33 00100001 41 21
" 34 00100010 42 22
# 35 00100011 43 23
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$ 36 00100100 44 24
% 37 00100101 45 25
& 38 00100110 46 26
' 39 00100111 47 27
( 40 00101000 50 28
) 41 00101001 51 29
* 42 00101010 52 2A
+ 43 00101011 53 2B
, 44 00101100 54 2C
- 45 00101101 55 2D
. 46 00101110 56 2E
/ 47 00101111 57 2F
: 58 00111010 72 3A
; 59 00111011 73 3B
< 60 00111100 74 3C
= 61 00111101 75 3D
> 62 00111110 76 3E
? 63 00111111 77 3F
@ 64 01000000 100 40
[ 91 01011011 133 5B
\ 92 01011100 134 5C
] 93 01011101 135 5D
^ 94 01011110 136 5E
_ 95 01011111 137 5F
` 96 01100000 140 60
{ 123 01111011 173 7B
| 124 01111100 174 7C
} 125 01111101 175 7D
~ 126 01111110 176 7E

மதிபபோய்வு

பகுதி – அ

ேரியோை விளடளயத் நதரந்்தடு:

1. கணிப்போறியின் ளமயச் ்ேயலகத்தில் பிடடுகளின் எண்ணிகளக எவ்ோறு குறிபபிடபபடுகி்றது?

 (அ) ளபட  (ஆ) நிபில்  (இ) ந்ரடு நீைம்  (ஈ) பிட

2. ஒரு கிநலோ ளபட என்பது எத்தளை ளபடடுகளைக ்கோண்டது?

 (அ) 1000  (ஆ) 8   (இ) 4   (ஈ) 1024

3. ASCII என்பதன் விரி்ோககம்:
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 (அ) American School Code for Information Interchange
 (ஆ) American Standard Code for Information Interchange
 (இ) All Standard Code for Information Interchange
 (ஈ) American Society Code of Information Interchange
4.  2^50 என்பது எளத குறிககும்

 (அ) கிநலோ (Kilo) (ஆ) ்டரோ (Tera) (இ) பீடடோ (Peta) (ஈ) ஜீடடோ (Zetta)

5. Binary Coded Decimal முள்றயில் எத்தளை எழுத்துருககளைக ளகயோை முடியும்?

 (அ) 64   (ஆ) 255   (இ) 256  (ஈ) 128

6. 11012-ககு நிகரோை பதிைோறுநிளல மதிபபு எது?

 (அ) F   (ஆ) E   (இ) D   (ஈ) B

7.  00100110 ககோை 1-ன் நிரபபி எது?

 (அ) 00100110  (ஆ) 11011001  (இ) 11010001  (ஈ) 00101001

8. கீழககண்ட்றறில் எது எண்ணிளல எண் அல்ல?

 (அ) 645  (ஆ) 234  (இ) 876   (ஈ) 123

பகுதி – ஆ

குறு விைோககள்:

1. தரவு என்்றோல் என்ை?

2. 1-ன் நிரபபு முள்றககோை ்ழிமுள்றகளை எழுதுக.

3. (46)10ககு நிகரோை இருநிளல எண்ணோக மோறறுக.

4. (28)10 ககு 1-ன் நிரபபு முள்றயில் விளட கோண முடியோது. ஏன் கோரணம் கூறு.

5. எழுத்துருககளை நிளை்கத்தில் ளகயோளு்தறகோை குறியீடடு முள்றகளைப படடியலிடுக.

பகுதி – இ

சிறு விைோககள்:

1. எண் முள்றயில் அடிமோைம் என்்றோல் என்ை? எடுத்துககோடடு தருக.

2. இருநிளல எண் முள்ற – குறிபபு ்ளரக.

3. (150)10 
ககு நிகரோை இருநிளல எண்ணோக மோறறி, அதளை எண்ணிளல எண்ணோக மோறறுக.

4. ISCII குறிபபு ்ளரக.

5. கூடடு: (அ) -2210 + 1510 (ஆ) 2010 + 2510

பகுதி – ஈ

்�டு விைோககள்:

1.  (அ) மிதபபுப புள்ளி பதின்ம எண்ளண, இருநிளல எண்ணோக மோறறு்தறகோை ்ழிமுள்றகளை   

 வி்ரி.

 (ஆ) (98.46)10 
ககு நிகரோை இருநிளல எண்ணோக மோறறுக.

2. பின்்ரும் பதின்ம எண்களுககு 1ன் நிரபபி மறறும் 2ன் நிரபபிகளைக கோண்க.

 (அ) -98  (ஆ) -135
3.  (அ) கூடடுக:  11010102 + 1011012

 (ஆ) கழிகக: 11010112 – 1110102
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்

 இந்தப்ோடப ்குதியைக கற்றபின், 

மோணவரகள்

• கணிப்்ோறியின் ்லநவறு சோ்தனஙகள் 

மறறும் அ்தன் இயணபபுகள் ் றறி அறி்தல.

• நுண்சைலியும் அ்தன் ்தன்யமகயைப 

்றறி அறிநது ்கோள்ளு்தல.

• நியனவகச் சோ்தனஙகளின் 

முககிைத்துவத்ய்தயும், கணிப்்ோறியில 

அ்தன் ்ஙகியனயும் அறிநது 

்கோள்ளு்தல.

1. RAM மறறும் ROM கயை ஆரோய்நது  

அ்தயன நவறு்டு்தல

2. நகச் நியனவகத்ய்த அறி்தல 

மறறும் கணிப்்ோறியின் ்சைல 

தி்றயன நகச்நியனவகம் எவவோறு 

நமம்்டுத்துகி்றது  என்்ய்தயும் 

அறி்தல

• இரணடோம் நியனவகச் சோ்தனஙகளும் 

அ்தன் ்ைன்்ோடுகளும் ்றறி அறிநது 

்கோள்ளு்தல.

• ்்தோடரபு முகம் மற்றம் இயடமுகம் 

்ைன்்டுத்தி, ்வளிச்சோ்தனஙகள் எவவறு 

இயணககப்டுகி்றது என்்ய்த அறி்தல.

3.1 முன்னுயர

கணிப்்ோறி அயமபபு என்்து கணினியின் 

வன்்்ோருள் கூறுகயை உள்ைடககிைது. இதில 

உள்ளீட்டு / ்வளியீட்டு சோ்தனஙகள், யமைச் 

்சைலகம் (CPU), நசமிபபு சோ்தனஙகள்  மறறும் 

மு்தன்யம நியனவகம் ஆகிையவ அடஙகும். 

இது  கணினியின் ்லநவறு ்ோகஙகயை எப்டி 

்சைல்டுத்துகி்றது என்்ய்தப ்்ோறுத்்தது. இது 

ஒரு கணினியின் அயனத்து வன்சோ்தனஙகளும் 

எவவோறு நவயல ்சய்கி்றது என்்து ்றறியும், 

நமலும் ்லநவறு ்ோகஙகளின்  இயணபபு 

்றறியும் விைககுகி்றது. கணினியின் கட்டயமபபு 

என்்தும் கணிப்்ோறியின் அயமபபு என்்தும் 

ஒன்ந்ற. ஆனோல கணிப்்ோறியை 

வடிவயமப்தில ஈடு்ட்டிருககும் ்்ோறியிைல 

கருதுநகோளுடன் கணினி கட்டயமபபு 

உள்ைடககிைது. அந்த ந�ரத்தில கணினி 

அயமப்ோனது, நிரலருககு வன்்்ோருள் 

கூறுகயை  ்வளிப்யடைோக விைககுகி்றது. 

3.2. நுண்சைலிகளின் அடிப்யடகள்
 

 கணிப்்ோறியின் யமைச்்சைலகம் 

என்்து கணிப்்ோறியின் மு்தன்யம 

அஙகமோகும். இது அயனத்து ்சைலகயையும் 

்சய்கி்றது. இது ஒருஙகியணந்த சுறறுகயை 

உள்ைடககிை நுண்சைலியை (Micro 
processor)அடிப்யடைோகக ்கோணடது. மு்தன் 

மு்தலில நுண்சைலிகள் 1970 ஆம் ஆணடில 

அறிமுகப்டுத்்தப்ட்டது. 4004 என்்ற மு்தல   

்்ோதுப்ைன் நுண்சைலியை இண்டல (Intel)
என்்ற நிறுவனம் உருவோககிைது.

 நுண்சைலிைோனது ஒரு  நிரலோககம் 

்சய்ைககூடிை, ்ற்ல உ்நைோகத்திறகோன ஒரு 

சிலிகோன் சிப்ோகும். இது கடிகோர துடிபபுகைோல 

இைஙகுகி்றது. நுண்சைலி இரும எணகயை 

உள்ளீடோகப ்்றறு எண கட்டயைகநகற், 

்சைலோககம் ்சய்து பின்பு ்வளியீடுகயை 

நியனவகத்தில ந்தககி யவககி்றது. ்டம் 3.1ல 

உள்ை வயர்டம்  நுண்சைலியின் அடிப்யடயில 

கணிப்்ோறியின் ்சைல்ோகஙகயைக 

கோட்டுகி்றது .

3
கணினி அயமபபு

்ோடம்கணினி அறிமுகம்அலகு I 
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உள்ளீடு நுண்சைலி ்வளியீடு

நியனவகம்

்டம் 3.1 நுண்சைலி - அடிப்யட அயமபபுகள்

 நுண்சைலி மூன்று முககிை ் குதிகயைக 

்கோணடுள்ைது. அயவ

• கணி்த ஏரணச் ்சைலகம்(Arithmetic and 
Logic Unit - ALU): கணி்த மறறும் ஏரணச் 

்சைல்ோடுகயைக கணிப்்ோறியின் 

கட்டயைகநகற் ்சைல்டுத்தும்.

• கட்டுப்ோட்டகம்:  கட்டுப்ோட்டு  சமிகயஞைகயைப 

்்றறு கணிப்்ோறியின் எலலோ 

்ோகஙகயையும் கட்டுப்டுத்துகி்றது.

• ்திநவடுகள்- உள்ையமந்த நியனவகம் 

(Registers – Internal Memory): 

்சைல்ோடுகளுககுத் ந்தயவைோன ்தரவு 

மறறும் கட்டயைகயைச்  நசமிககும்.
• ்டம் 3.2ல ்கோடுககப்ட்டுள்ைய்தப ந்ோல, 

நுண்சைலிைோல நியனவகம், உள்ளீடு மறறும் 
்வளியீடு சோ்தனஙகநைோடு ்்தோடரபு ்கோள்ை 
முடியும். ்ோட்யட என்னும் அயமப்ோனது 
கம்பிகளின் குவிைலோகும். இது முகவரி 
்ோட்யட ்தரவு ்ோட்யட மறறும் கட்டுப்ோட்டு 
்ோட்யட ஆகிைவறறின் திரட்டோகும். இது, 
நுண்சைலி பி்ற சோ்தனஙகநைோடு ்்தோடரபு 
்கோள்ளும் ்ோய்தைோக நவயல ்சய்கி்றது.

A.L.U ்திநவடு

கட்டுப்ோட்டகம்
அயமபபு

உள்ளீடு / ்வளியீடு

RAMROM
நியனவகம்

்டம் 3.2 நுண்சைலியும் மற்ற சோ்தனஙகளின் 

இயணபபும்

நுண்சைலின் ்ணபிைலபுகள்

ஒரு நுண்சைலின் ்சைல்ோடு, 
கீழககோணும் அ்தன் ்ணபிைலகயை 
அடிப்யடைோக ்கோணடது:

a) கடிகோர நவகம் (Clock Speed) 

b) கட்டயைத் ்்தோகுபபு (Instruction Set)
c) நவரடு அைவு (Word Size)

நுண்சைலி

a) கடிகோர நவகம்
 ஒவ்வோரு நுண்சைலிலும் உள்நை ஒரு 
கடிகோரம் உள்ைது. கணிப்்ோறியின் ஒவ்வோரு 
கட்டயையும் நிய்றநவறறு்தலின் நவகத்ய்த இந்த 
கடிகோரம் கட்டுப்டுத்துகி்றது. இதுநவ கடிகோரத்தின் 
நவகம் எனப்டும். கணிப்்ோறியின் நவகத்ய்த ்மகோ 
்ெரட்ஸ் (MHz-Mega Hertz)  மறறும் ஜிகோ ் ெரட்ஸ் 
(GHz-Giga Hertz) அைவில அைககப்டுகி்றது.
b) கட்டயைத் ்்தோகுபபு:
 ஒரு ்தரவின் மீது ்சைல்ோடுகயைச் 
்சைல்டுத்துவ்தறகோக, கணிப்்ோறிககு 
்கோடுககப்டும் கட்டயைகநை அறிவுறுத்்தல 
எனப்டும். நுண்சைலியைச் ் சைல்டுத்துவ்தறகோக 
வடிவயமககப்ட்ட அடிப்யட இைநதிர நியல 
அறிவுறுத்்தல ் ்தோகுதிகயைக கட்டயைத் ் ்தோகுபபு 
என்கிந்றோம். இந்த கட்டயைகளின் ்்தோகுதி 
பின்வரும் ்சைலகயை ்சைல்டுத்துகி்றது.

கடிகோரத்தின் நவகம் கணககிடு்தல
• Hz என்்து Hertz ன் சுருககம் ஆகும்.

்ெரட்ஸ்,  ்்ோதுவோக ஒலி அயல 
அதிர்வணகயை அைவிடப  ் ைன்்டுகி்றது. 
ஒலி அயலகள் ஒரு ்�ோடியில  எத்்தயன 
சுறறுகள் என்்ற அைவில அைககப்டுகி்றது.

• ஒலி அயலகள், வோ்னோலி அயலகள் ந்ோன்்ற 
அயல அதிர்வணகயை அைவிடுவ்தறகு  
்ெரட்ஸ் ்ைன்்டுகி்றது.  உ்தோரணமோக, 
சரோசரி மனி்தனின் கோது 20 மு்தல 20,000 
்ெரட்ஸ் அயலகயைக நகட்க முடியும். 20 
்ெரட்ஸ் அருகிலுள்ை ஒலி அயலகள் 
குய்றவோன சுருதியில அயமவய்தநை “bass” 
அயலகள் எனப்டுகி்றது. 5000 Hz –ககு 
அதிகமோன  ஒலி அயலகள் உைரந்த 
சுருதியில அயமவய்த “treble” அயலகள் 
எனப்டுகி்றது.

• ்ெரட்ஸ் அயல அதிர்வணகயை 
அைவிடுவ்தறகு ்ைன்்டுவது ந்ோல கணினி 
்சைலியின் நவகத்ய்த அைவிடவும் 
்ைன்்டுகி்றது. உ்தோரணமோக, ஒவ்வோரு 
யமைச் ்சைலகத்தின் நவகம் ஒரு குறிபபிட்ட 
கடிகோர நவகத்தின் மதிபபிடப்டுகி்றது. இந்த 
எண ஒவ்வோரு ் சைலியும் ் �ோடிககு எத்்தயன  
வழிமுய்ற சுழறசிகயை  இைககும் என்்ய்தக 
குறிககி்றது. �வீன ்சைலிகளில ஒரு 
்�ோடிககு மிலலிைன் அலலது பிலலிைன் 
்சைலகயைச் ்சய்ை முடியும் என்்ய்தக  
கடிகோர நவகம் ்்ோதுவோக ்மகோ ்ெரட்ஸ் 
அலலது ஜிகோ ் ெரட்ஸில அைவிடப்டுகி்றது.

உஙகளுககு ்்தரியுமோ?
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• ்தரவு மோற்றம்
• எண கணி்த ்சைலமுய்றகள்
• ்தருகக ்சைலமுய்றகள்
• கட்டுப்ோட்டு �கரவு
• உள்ளீடு / ்வளியீடு

c) நவரடு அைவு

 நவரடின் அைவு என்்து ஒரு்தடயவ ் சைலி 
்சைற்டுத்தும் பிட்டுகளின் அைவோகும். ஒரு நவரடு  
அைவு என்்து கணிப்்ோறியின் மு்தன்யம 
நியனவகம் (RAM) ்சைற்டுத்தும் கட்டயையின் 
அையவயும், நுண்சைலியில உள்ை ஊசிகளின் 
(Pins) எணணிகயகயை  ்்ோருத்்த்தோகும். 
முய்றநை உள்ளீடு மறறும் ்வளியீடு ஊசிகளின் 
்மோத்்த  எணணிகயகைோனது  நுண்சைலியின் 
கட்டயமபய்த் தீரமோனிககி்றது.

3.3 யமைச் ்சைலகம் மறறும் நியனவகத்திறகு 

இயடநைைோன ்தரவு ்ரிமோற்றம்

 யமைச் ்சைலகம் (CPU), ்தரவு 
நியனவகப ்தரவு ்திநவடுகயையும் (MDR) 
மறறும் நியனவக முகவரி ்திநவடுகயையும் 
(MAR) ்கோணடுள்ைது. நியனவகத்திறகும் 
மறறும் யமைச் ்சைலகத்திறகும் இயடநை 
ந்தயவைோன ்தரயவத்  நியனவக ்தரவு 
்திநவடுகள் ந்தககி யவககும் .  நிரலின் அடுத்து 
்சைற்டுத்்த நவணடிை கட்டயையின் முகவரியை 
யமைச்்சைலகத்தில நசமித்து யவககும் ஒரு 
சி்றபபு ்திநவடு ்தோன் நிரல ்திநவடு ஆகும்.   
யமைச் ்சைலகத்திலுள்ை கணி்த ஏரணச் 
்சைலகம் ்சைற்டுத்்த நவணடிை நியனவக 
முகவரியை, நியனவக முகவரி ்திநவட்டில 

(Program Counter) நசமித்து யவககும். 

 ்ோட்யட (bus) என்்து கணினியின் 
கூறுகளுககியடநை ்்தோடரபு ்கோள்ை 
்ைன்்டும் கம்பிகளின் ்்தோகுபபு ஆகும்.

 RAM யில உள்ை நவரடின்  அைவும் 
நியனவக ்தரவு ் திநவட்டின்  அைவும் ஒன்்றோகும். 
8 – பிட்  ்சைலிைோன Intel 8085 யில நியனவக 
்தரவு ்திநவடும்  மறறும் RAM யில உள்ை 
நவரடின்  அைவும் 8 பிட் ஆகும்.

 READ ்சைல்ோடு ்தரவுகயை 
(பிட்டுகயை) நவரடில இருநது  நியனவக ்தரவு 
்திநவடுகளுககு அனுபபும். WRITE ்சைல்ோடு 
்தரவுகயை (பிட்டுகயை) நியனவக ்தரவு 
்திநவடுகளில இருநது நவரடிறகு அனுபபும்.

• கம்பியின் ஒரு முயனயில 5V 
்கோடுககப்ட்டோல  எதிர  முயனயில அந்த 

5V்்்ற முடியும். இய்தபந்ோல கம்பிகைோன 

்ோட்யடகள் இரும ்தரவுகயை  

மின்்னழுத்துககைோக (5V என்்து 1  
–ஆகவும் , 0V என்்து 0 –ஆகவும்) கம்பியின் 

ஒரு முயனயிலிருநது மறுமுயனககு ்தர யவ 

நவோலட்நடஜைோக அனுபபும்.

உஙகளுககு ்்தரியுமோ?

3.4 நுண்சைலியின் வயககள்

 நுண்சைலிகயைப பின்வரும் 

நி்ந்தயனகளின் அடிப்யடயில 

வயகப்டுத்்தலோம்:

• ்சைலோககப்டும் ்தரவின் அகலம்

• கட்டயைத் ்்தோகுபபு

3.4.1 ்சைலோககப்டும் ்தரவின் அகலத்தின் 

அடிப்யடயில நுண்சைலியின் வயககள் 

•  ்தரவின் அகலத்தின் அடிப்யடயில 

நுண்சைலி கட்டயைகயைச் ்சைலோககும். 

நுண்சைலியைப பின்வருமோறு 

வயகப்டுத்்தலோம்:

• 8- பிட் நுண்சைலி

• 16-பிட் நுண்சைலி

• 32-பிட் நுண்சைலி

• 64-பிட் நுண்சைலி

3.4.2 கட்டயைத் ்்தோகுதியின் அடிப்யடயில 

நுண்சைலியை வயகப்டுத்்தல

 நுண்சைலியை வயகப்டுத்தும் ந்ோது 

கட்டயைத் ்்தோகுதியின் அைவு ஒரு முககிைமோன 

கருத்்தோக அயமயும்.

 RISC என்்து Reduced Instruction Set 
Computers.

 CISC என்்து Complex Instruction Set 
Computers.

• RISC ்சைலிககு எடுத்துககோட்டு :Pentium IV ,  
Intel P6, AMD K6 மறறும் K7.

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 3 059-071.indd   36 4/21/2020   4:27:08 PM



37

நியனவகத்தில நசமிககப்டும் மிகச் சிறிை 

்தகவயல பிட் (Bit) என்்றயழககின்ந்றோம். 

நியனவகம் ஒரு ந�ரத்தில 8 – பிட்டுகயைக 

்கோணட ்்தோகுபபுகயை அணுகும். இய்தநை ஒரு 

ய்ட் (Byte) என்கின்ந்றோம். ‘B’ என்்ற ஆஙகில 

்்ரிை எழுத்்தோல ய்ட் குறிபபிடப்டும். ஒரு 

கணினியின் நியனவகம் 1 ்மகோ 

ய்ட்டோகயிருந்தோல (MB) அதில 10,48,576 
ய்ட்கள் (அலலது எழுத்துககள் ) ்தகவலகயைச் 

நசமிகக முடியும் (1 MB என்்து 1024 KB மறறும் 

1KB என்்து 1024 ய்ட்கள், இதில 1024 x 1024= 
10,48,576 ய்ட்கைோகும்.) 

 RAM ஒரு ்தறகோலிக நியனவகம் ஆகும். 

அ்தோவது இதில நசமிககப்டும் ்தகவலகள் 

நிரந்தரமிலயல. கணிப்்ோறிககு ்சலுத்தும்  

மின்சோரம்  நிறுத்்தப்ட்டவுடன் அதில உள்ை   

அயனத்து ்தரவுகளும் அழிநது விடும். மு்தன்யம 

நியனவகம் READ  மறறும் WRITE ்சைலகயை 

அனுமதிககும்.

3.5.2 ந�ரடி அணுகல நியனவகத்தின் 
வயககள்

 RAM – ன் இரணடு அடிப்யட வயககள்

• மோறும் மு்தன்யம நியனவகம் [Dynamic 
RAM -DRAM]

• நியலைோன மு்தன்யம நியனவகம் [Static 
RAM -SRAM]

 நமநல கூறிை நியனவகஙகள் ்தரயவ 

யவத்திருககும் ்்தோழிலநுட்்த்தில மோறு்டுகி்றது. 

மோறும் மு்தன்யம நியனவகம்  அடிககடி 

நியனவகத்ய்தப புதுபபிகக நவணடியிருககும். 

ஆனோல நியலைோன மு்தன்யம நியனவகம் சில 

ந�ரஙகளில புதுபபித்்தோல ந்ோதும். இ்தனோல 

இந்த வயகைோன நியனவகம் நவகமோக 

்சைல்டுகின்்றது. நியலைோன மு்தன்யம 

நியனவகம், மோறும் மு்தன்யம நியனவகத்ய்த விட 

அதிக உைரந்த்தோகும்.

3.5.3 ்டிகக மட்டும் நியனவகம் (ROM)

 ்டிகக மட்டும் நியனவகம் (ROM) 
கணிப்்ோறியின் ஒரு சி்றபபு நியனவகம். இது 

உருவோககப்டும் ந்ோந்த, ்தரவுகள் ்திவு 

 Intel 386 & 486, Pentium, Pentium II, III 
மறறும் Motorola 68000 கணினிகள் CISC 
்சைலியைக ்கோணட கணிப்்ோறிகளுககு 

எடுத்துககோட்டுகள் ஆகும்.

3.5 நியனவகச் சோ்தனஙகள்

 கணிப்்ோறி நியனவகம் என்்து மனி்த 

மூயையைப ந்ோன்்ற்தோகும். கணிப்்ோறி நியனவகம் 

்தரவுகயையும் கட்டயைகயையும் நசமித்து யவககப 

்ைன்்டுகி்றது. நியனவகத்தில நசமித்து 

யவககப்ட்ட ்தரவு ் மறறும் கட்டயைகள் இரணடு 

வயகயில யகைோைப்டுகின்்றது (் டிகக / எழு்த), 

அயவ ்்தோடரச்சிைோன மறறும் ந�ரடி அணுகல 

முய்றைோகும். ்்தோடரச்சிைோன அணுகல முய்றயில 

நியனவகம் மு்தலிலிருநது கயடசிவயர 

ஒவ்வோன்றும் வரியசைோக அணுகும். ஆனோல ந�ரடி 

அணுகல முய்றயில நியனவகம் ஒவ்வோன்்றோக 

அணுகுவ்தறகு ்திலோக ந�ரடிைோக அணுகும். ்டம் 

3.6 ல ் ல வயகைோக நியனவகச் சோ்தனஙகள், அ்தன் 

்கோள்ைைவு, நவகம் மறறும் வியலயின் 

அடிப்யடயில  வரியசப்டுத்்தப்ட்டுள்ைது.
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்டம் 3.6 நியனவக வரியச முய்ற

3.5.1 ந�ரடி அணுகல நியனவகம் (RAM)  
 கணிப்்ோறியின் மு்தன்யம நியனவகம் 

ந�ரடி அணுகல நியனவகம் (Random Access 
Memory) என்றும் அயழககப்டுகி்றது. இது 

கணிப்்ோறியில ஒரு ஒருஙகியணந்த சுறறுகைோக 

்்ோருத்்தப்ட்டுள்ைது. கணிப்்ோறியில இஙகு 

்தோன் இைகக அயமபபு, ்ைன்்ோட்டு நிரலகள் 

மறறும் ்தறந்ோது ்ைன்்ோட்டில உள்ை ்தரவுகள் 

்தறகோலிகமோக நசமிககப்ட்டிருப்ய்த 

கணினியின் ்சைலிைோல அணுகும். 
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மூலம் ்தகவலகள் அழிககப்டுகி்றது. EPROM –ல 

்தகவலகள் பு்ற ஊ்தோ ஒளி ்சலுத்தும் வயர 

்தகவலகயைச் நசமித்து யவககும். பு்ற ஊ்தோ 

ஒளியை ்சலுத்தி PROM-ன் உள்ைடககத்ய்த 

அழித்தும், மீணடும் நவறு நிரலகயை மறு்டியும் 

எழு்தலோம். PROM ஒரு முய்ற எழு்தப்ட்டபின் 

அய்த அழிககமுடிைோது, அ்தனோல EPROM, 
PROM லிருநது மோறு்ட்டது. EPROM ்்ோதுவோக 

்தனிைோள் கணினியில ்்ரும்்ோலும் 

்ைன்்டுத்்தப்டுகி்றது.  ஏ்னனில 

உற்த்திைோைரகள் கணினியை வழஙகுமுன் 

PROM-ன் உள்ைடககத்ய்த மோறறி, நமம்்டுத்தி 

அலலது நீகக நவணடிைவறய்ற அழிகக முடியும். 

்டம்  3.7 அழிககக கூடிை நிரலோககு ் டிகக மட்டும் 

நியனவகம்

3.5.3.3 மின்சோரத்்தோல அழிககும் மறறும் 

நிரலோககு ்டிகக மட்டும் நியனவகம்  

(EEPROM) Electrically Erasable 
Programmable Read-Only Memory:

 EEPROM  ஒரு சி்றபபு PROM வயகயைச் 

சோரந்த நியனவகம் ஆகும். இதில உள்ை 

்தரவுகயை மின்சோரத்ய்தச் ்சலுத்திநை 

அழிககலோம்.  மற்ற PROM வயகயைப ந்ோல  

மின்சோரம் நிறுத்்தப்ட்டோலும் ்தரவுகள் அழிைோது. 

மற்ற ROM வயககயை ஒபபிட்டோல, EEPROM ஒரு 

்மதுவோக இைஙகும் நியனவகம் ஆகும். 

• ்்ோதுவோக EPROM சிலலுகளின்  நமல 

்குதியில ்வளிப்யடைோக யவககப்ட்டு, 

ஸ்டிககர மூலம் மய்றககப்ட்டிருககும். 

ஸ்டிககர அகற்றப்ட்டோல சூரிை ஒளியில 

உள்ை பு்ற ஊ்தோ ஒளி அதில உள்ை 

்தரவுகயை அழித்து விடும்.

உஙகளுககு ்்தரியுமோ?

்சய்ைப்ட்டு விடுவ்தோல அதில மோற்றம் ்சய்ை 

முடிைோது. இதில நசமிககப்டும் நிரலகள் 

கணினியைத் துவககவும் மறறும் ்்தோடஙகும் 

ந்ோது ்சய்ை நவணடிை ்சைலகள் ந்ோன்்றயவ 

இத்்தயகை நியனவகஙகளில 

யவககப்டுகின்்றன. ROM ல கணினியைத் 

துவஙகுவ்தறகோன மிக முககிை நிரலகயைச் 

நசமித்து யவககும். ஒரு முய்ற ்தரவுகயை இதில  

எழுதிவிட்டோல அய்த மோற்றநவோ அலலது 

அழிககநவோ முடிைோது. ஆனோல ்டிககமட்டும் 

முடியும். ROM ன் உள்ைடககம் மின்சோரம் 

நிறுத்்தப்ட்டோலும் அழிவதிலயல. இ்தனோல  

ROM அழிைோ நியனவகம் என்று 

அயழககப்டுகி்றது.

3.5.3.1 நிரலோககு ்டிகக மட்டும் நியனவகம்   

(Programmable Read-Only Memory - 
PROM)

 நிரலோககு ்டிகக மட்டும் நியனவகம், ஒரு 

அழிைோ நியனவகம் ஆகும். இதில ்தரவுகள் ஒரு 

முய்றமட்டும் எழு்த முடியும். PROM - ல ஒரு முய்ற 

நிரலகயை எழுதிவிட்டோல எப்்ோழுதும் 

அழிைோமலிருககும். மு்தன்யம நியனவகம் 

ந்ோன்று அலலோமல கணினியின் ்சைல்ோடு 

நிறுத்்தப்ட்டோலும் PROM நிரலர அலலது  PROM 

–ன் உள்ைடககம் அழிைோமல இருககும். 

 PROM – ROM ல இருநது மோறு்ட்ட்தோகும் 
PROM ்தைோரிககப்டும் ்்ோழுது ஒரு கோலி 
நியனவகமோக ்தைோரிககப்டும், ஆனோல ROM 
்தைோரிககும் ்்ோழுந்த அதில நிரலகள் 
நசமிககப்டுகின்்றது.ஆனோல PROMல 
நிரலருககு ந்தயவப்டும் ்்ோழுது நிரலகயை 
எடுத்துக ்கோள்ைலோம். PROM Burner 
்ைன்்டுத்தி PROM சிபபில ்தரவுகள் 
எழு்தப்டுகின்்றது. இந்த வயகைோன PROM-ன் 
நிரலோககம் PROM-ல எழுது்தல 
என்்றயழககப்டும்.

3.5.3.2 அழிககக கூடிை நிரலோககு ்டிகக மட்டும் 

நியனவகம் (EPROM)Erasable 
Programmable Read-Only Memory:

  அழிககக கூடிை நிரலோககு ்டிகக மட்டும் 

நியனவகம், ஒரு  PROM வயகைோன சி்றபபு 

நியனவகம் ஆகும். ஆனோல அதில பு்ற ஊ்தோ ஒளி 
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3.5.4 நகச் நியனவகம்
 நகச் நியனவகம் அதிநவகமோன, வியல 
உைரந்த நியனவகம் ஆகும். நியனவகத்தில 
உள்ை ்தரயவத் திரும்் எடுத்்தயலத் 
துரி்தப்டுத்துவ்தறகு ்ைன்்டும் நியனவகம் 
ஆகும். இ்தன் வியல கூடு்தலோகும். அ்தனோல 
யமைச் ்சைலகத்தில மு்தன்யம நியனவகத்தின் 
அையவ விட நகச் நியனவகத்தின் அைவு மிகவும் 
குய்றவோக இருககும். நகச் நியனவகம் 
இலயல்ைனில யமைச் ்சைலகம் ஒவ்வோரு  
முய்றயும்  ்தரவு ந்தயவ்டும்ந்ோது அய்த 
மு்தன்யம நியனவகத்திலிருநது ்்றும். இது 
அதிக ந�ரத்ய்த எடுத்துக ்கோள்ளும். நகச் 
நியனவகம் அறிமுகப்டுத்்தப்ட்ட்தறகு கோரணம், 
இந்த நியனவகத்தில அடிககடி ந்தயவப்டும் 
மறறும் அணுகககூடிை ்தரவுகள் நசமிககப்டும். 
இது வியரவோன ்திலளிபபு ந�ரத்ய்தத் ்தகக 
யவகக உ்தவுகி்றது. அஙகு இைகக ந�ரம் (Access 
Time) நியனவகம் ்டிகக / எழு்த நகோரிகயகககு 
எவவைவு வியரவோக ்திலளிகக முடியும் என்்ய்த 
குறிககின்்றது. ் டம் 3.8ல யமைச் ் சைலகத்திறகும் 
மு்தன்யம நியனவகத்திறகும் இயடநை 
அயமககப்ட்டுள்ை நகச் நியனவகத்ய்தக 
கோணலோம்.

CPU Cache Main
Memory

Fast Slow

்டம் 3.8 நகச் நியனவகத்தின் அயமபபு

3.6 இரணடோம் நியல நசமிபபு சோ்தனஙகள்

 கணினியின் மு்தன்யம நியனவகம், 
்்ோதுவோக குய்றந்த அைவிலும், வியல உைரநதும் 
மறறும் அழியும் நியலயிலும் இருககும். இரணடோம் 
நியல நசமிபபு சோ்தனஙகளில ்தரவு மறறும்  
நிரலகள் நிரந்தரமோக நசமித்து யவககப்டும். 
இரணடோம் நியல நசமிபபு சோ்தனஙகள் இைல்ோக 
அழிைோ நியலயில இருப்்தோல இயவ மு்தன்யம 
நியனவகத்திறகு ஒரு இயண நசமிபபு சோ்தனமோக 
்ணிைோறறுகி்றது. இ்தனோல இரணடோம் நியல 
நசமிபபு "கோபபு நசமிபபு" (Backup Storage) 
என்்றயழககப்டுகி்றது.

3.6.1 வன்வட்டுகள் (Hard Disks)
 வன்வட்டு ஒரு கோந்தவட்டோகும். இதில 

்தரவுகயைச் நசமிககலோம். வன்வட்டு ஒவ்வோரு 

வட்டிறகும் ஒரு நஜோடி ்தயலகள் ்கோணடு 

அணுகும் வணணம் ்ல வட்டுககயை ஒன்றின் 

மீது ஒன்்றோக அடுககப்ட்டுள்ை ஏற்ோட்டில 

அயமநதிருககும். வன்வட்டுககள் ஒறய்ற அலலது 

இரட்யட ்கக வட்டுககைோக இருககும்.

3.6.2 குறு வட்டு (CD)
 CD எனப்டும் CD-ROM 1.2 மிலலிமீட்டர 

்ருமன் அைவில ்ோலிகோர்நனட் பிைோஸ்டிக 

்்ோருைோல ஆன்தோகும். ்மலலிை அைவிலோன  

அலுமினிைம் அலலது ்தஙக முலோம் அ்தன் 

நமல்குதியில பூசப்ட்டிறகும். CD - ல ்தரவுகள் 

சிறிை ்தடஙகளில துணுககுகைோக அதில  

நசமிககப்டுவது “pits” எனப்டும். இயவ 

அடுககின் நமல ஒரு சுருள் ்ோய்தயில 

வடிவயமககப்ட்டிருககும். இரணடு Pits – களுககு 

இயடநை உள்ை இயட்வளி “lands” என்று 

அயழககப்டும். CD - யைப ்டிககும் சோ்தனத்தில 

உள்ை நமோட்டர CD-யைச் சுழறறும். ஒரு சோ்தோரண 

CD - ன் ்கோள்ைைவு 700  MB ஆகும்.

்டம் 3.9  குறு வட்டு

3.6.3 டிஜிட்டல ்வரசயடல வட்டு (DVD)
 DVD (Digital Versatile Disc அலலது 

Digital Video Disc) கணணோடியியழ வட்டு 

(Optical Disc),  4.7 GB வயர ்தரவுகள் நசமிககும்.  

இந்த அைவு 6 CD-ன் ்கோள்ைைவுககு சமமோகும்.  

தியரப்டஙகயைச் சி்றந்த  ்தரத்தில DVD-களில 

நசமித்து யவககலோம். குறுவட்டுககயைப ந்ோல 

DVD- களும் நலசர மூலம் ்டிகக முடிகின்்றது. 

 இவவயக வட்டு ஒன்று அலலது இரணடு 

்ககஙகயைக ்கோணடு, நமலும் ஒரு ்ககத்திறகு 

ஒன்று அலலது இரணடு அடுககுகளில இருககும். 

அய்த ் ்ோறுத்ந்த DVD யின் ் மோத்்த ் கோள்ைைவு 

கணககிடப்டுகி்றது. இரு அடுககு DVD ்தஙக 

நி்றத்திலும் ஒரு அடுககு உள்ை DVD ்வள்ளி 

நி்றத்திலும் கியடககும்.
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்டம்  3.10 டிஜிட்டல ்வரசயடல வட்டு

3.6.4 ஃபிைோஷ் நியனவக சோ்தனஙகள் (Flash 
Memory Devices)

 ஃபிைோஷ் நியனவகம் ஒரு மின்னனு (திட 
நியல) அழிவு்றோ்த நசமிககும் சோ்தனமோகும். 
நமலும் மின்சோரத்தின் மூலம்  நிரலகயை அழித்து, 
மறு்டியும் நிரலோகக முடியும். ஃபிைோஷ் நியனவகம் 
ஒரு EEPROM அலலது EPROM வயகப்டும். 
்்ன் டியரவ (Pen drive), ்மமரி கோரடு (Memory 
card) ந்ோன்்றயவ ஃபிைோஷ் நியனவகத்திறகோன 
எடுத்துககோட்டுகைோகும்.  ்தனிைோள் கணிப்்ோறி 
(Personal Computer), ்தன்னுயட இலகக வயக  
உ்தவிைோைர (Personal Digital Assistant), 
டிஜிட்டல ஆடிநைோ பிநைைரகள், டிஜிட்டல நகமிரோ, 
யகைடகக ்்தோயலந்சிகள் (்மோய்ல 
்்தோயலந்சி) ந்ோன்்றவறறில இவவயக ஃபிைோஷ் 
நியனவகம் உ்நைோகிககப்டுகி்றது. ஃபிைோஷ் 
நியனவகம் நவகமோக அணுகல ந�ரத்ய்த 
வழஙகுகி்றது.நியனவகத்தில ஒரு எழுத்துருயவ 
்டிகக அலலது எழு்த ்ைன்்டும் ந�ரத்ய்த 
அணுகல ந�ரம் எனப்டும். 

 ஃபிைோஷ் நியனவகம் ்கோள்ைைவு 1 ஜிகோ 

ய்ட்ஸ் (GB) – யிலிருநது 2 ்டரோ ய்ட்ஸ் (TB) 
வயரயில கியடககும். ்டம் 3.11–ல ஃபிைோஷ் 

நியனவகத்தின் ஒரு மோதிரியைக கோணலோம்.

்டம்  3.11 ஃபிைோஷ் நியனவகம்

3.6.5 பளு - நர வட்டு (Blu – Ray Disc)
 பளு-நர வட்டு அதிக அடரத்திைோன 

கணணோடி இயழ வட்டு வடிவயமபபு ்்ற்ற DVD-
யை ஒத்்த்தோகும். பளுநர வட்டு ்்ரும்்ோலும் 

வியைைோட்டு ்மன்்்ோருட்கயை, உைர வயரைய்ற 

தியரப்டஙகயைச் நசமிககவும் 

்ைன்்டுத்்தப்டுகி்றது. ஒரு இரணடு அடுககு பளு-

நர வட்டில 50 GB வயர ்தரவுகயைச் நசமிககலோம்.  

DVDயில ்தரயவ நசமிப்்தறகு மறறும் ் டிப்்தறகு 

சிகபபு நலசர ்ைன்்டுத்்தப்டுகி்றது. ஆனோல 

பளு-நர பளு யவயலட் நலசர – யைத் ்தரயவ 

எழுதுவ்தறகு ்ைன்்டுத்துவ்தோல பளு-நர என்று 

்்ைர ்்ற்றது.

்டம் 3.12 பளு-நர வட்டு 

3.7 ்்தோடரபு முகம் (Ports) மறறும் 
இயடமுகம் (Interface)

 ்டம் 3.13-ல கோட்டப்ட்டுள்ைது ந்ோல 

ஒரு கணிப்்ோறியின் "ம்தரந்ோரடு"யின் (Mother 
Board) பின்பு்றத்தில  ்்தோடரபு முகம் மறறும் 

இயடமுகஙகயை இயணப்்தறகு I/O 
துயைகள் உள்ைன. கணிப்்ோறியுடன் 

்வளிககருவிகயை இயணப்்தறகு ்தனித்்தனி 

்்தோடரபு முகமும், இயடமுகஙகளும் உள்ைன. 

்ல வயகைோன ்்தோடரபு முகஙகள் கீநழக  

்கோடுககப்ட்டுள்ைன. 

 ்்தோடர ்்தோடரபு முகம் (Serial Port)– 

்யழை கணினிகளில ்வளிககருவிகயை  

இயணப்்தறகு  ்ைன்்டுத்்தப்ட்டது.

 இயணைோன ்்தோடரபு முகம் (Parallel 
Port) – ்யழை கணினிகளில அச்சுப்்ோறியை 

இயணப்்தறகு ்ைன்்டுத்்தப்ட்டது.

 USB ்்தோடரபு முகம் – நகமரோககள், 

ஸ்நகனரகள் , ் மோய்லகள், ் வளிபபு்ற வன்்தட்டு  

மறறும் அச்சுப ்்ோறிப ந்ோன்்ற ்வளிபபு்ற 

கருவிகயை இயணப்்தறகு 

்ைன்்டுத்்தப்டுகி்றது.
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 VGA  இயணப்ோன்: LCD பு்ரோ்ஜகடர 
அலலது கோட்சி தியரயைக கணினியுடன் 
இயணப்்தறகு ்ைன்்டும். 
 ஆடிநைோ பிைகஸ் (Audio Plugs): 
கணினியுடன் ஒலி்்ருககி, யமகநரோ ஃந்ோன் 
மறறும் ்ெட் ந்ோன்கள் (Head phones) 
இயணப்்தறகு ்ைன்்டுகி்றது.
 PS/2 Port: சுட்டி மறறும்  
வியசப்லயகயைக கணினியுடன் 
இயணப்்தறகுப ்ைன்்டுகி்றது.
 SCSI Port: வன்வட்டு, பியணை 
இயணபபிகள் கணினியுடன் இயணப்்தறகுப 
்ைன்்டுத்்தப்டுகி்றது.

்டம் 3.13 USB 3.0 ்்தோடரமுகஙகள் 

Mouse Port

Keyboard Port

VGA
Port

HDMI Port

USB Port
Network Port

Serial
Port Power Supply

்டம் 3.14 ்்தோடரபு முகஙகள் மறறும் 

இயடமுகஙகள்

உைர வயரைய்ற ்லலூடக இயடமுகம் 
(HDMI)
 உைர வயரைய்ற ்லலூடக என்றும் 
இயடமுகம் ஒலி / ஒளி இயடமுகம் சுருககப்டோ்த 
ஒலி மறறும் ஒளி ்தரவுகயைக கணிப்்ோறி 
தியரைகம்,  LCD பு்ரோஜகடர, டிஜிட்டல 
்்தோயலககோட்சி ஆகிைவறறிககு ்கோடுககப 
்ைன்்டுகின்்றது

Micro HDMI HDMI

 ்டம்  3.15 HDMI ்்தோடரபு முகஙகள் 

மோணவர ்சைல்ோடுகள்

• கணினியில உள்ை ்லநவறு ்்தோடர 

முகஙகயையும் அவறறின் ்ைன்கயையும் 

கோணபித்து விைககவும்.

• கணினியின் ் ல ் ோகஙகயைக  கணடறிைவும்.

• ்வளிபபு்றச் சோ்தனஙகயை 

கணிப்்ோறியுடன் எவவோறு இயணகக 

நவணடும் என்்ய்த ்்தரிநதுக ்கோள்ை 

நவணடும். உ்தோரணமோக அச்சுப்்ோறி 

அலலது LCD பு்ரோஜகடர.

ஆசிரிைர ்சைல்ோடுகள்

• கணினியின் ்ோகஙகயைக கோணபிகக 

நவணடும்.

• ்ல வயகைோன ROM சுறறுகயைக 

கோணபிகக நவணடும்.

• ஃபிைோஷ் நியனவகஙகயை 

மோணவரகளுககுக கோணபிகக நவணடும்.

மதிப்ோய்வு

்குதி – அ
சரிைோன வியடயைத் 
ந்தரந்்தடுககவும்
1.  பின்வருவனறறுள் எது 

க ணி ப ் ் ோ றி யி ன் 
மூயை என 
அயழககப்டுகி்றது? 

 (அ) உள்ளீட்டுச் சோ்தனஙகள்
 (ஆ) ்வளியீட்டுச் சோ்தனஙகள்
 (இ) நியனவக சோ்தனஙகள்
 (ஈ) நுண்சைலி

2.  பின்வருவனறறுள் எது நுண்சைலியின் 
்ோகம் அலல?

 (அ) கணி்த ஏரணச்்சைலகம்  
 (ஆ) கட்டுப்ோட்டகம்  
 (இ) நகச் நியனவகம்
 (ஈ) ்திநவடு

3.  எத்்தயன பிட்டுகள் ஒரு நவரயட 
கட்டயமககும்?

 (அ) 8 
 (ஆ) 16
 (இ) 32 
 (ஈ)  ் ைன்்டுத்்தப்டும் ்சைலியைப 

்்ோருத்்தது

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 3 059-071.indd   41 4/21/2020   4:27:09 PM



42

4.  பின்வரும் எந்த சோ்தனம், நியனவக 
முகவரி ்திநவட்டில முகவரியைக 
குறிககும் ந்ோது அ்தன்    
இருபபிடத்ய்த அயடைோைம் கோட்டும் ?   

 (அ) ்லோநகட்டர (Locator)
 (ஆ) என்நகோடர (Encoder) 
 (இ) டிநகோடர (Decoder)
 (ஈ) மலடி ஃபிைகசர (Multiplexer)
5.  பின்வருவனறறுள் எது ஒரு CISC ்சைலி 

ஆகும்?
 (அ) Intel P6  (ஆ) AMD K6 
  (இ) Pentium III  (ஈ) Pentium IV
6.  எது நவகமோக ்சைல்டும் நியனவகம் 

ஆகும்?
 (அ) வன் வட்டு 
 (ஆ) மு்தன்யம நியனவகம்
 (இ) நகச் நியனவகம்
 (ஈ) புளு- நர நியனவகம்
7.  ஒரு 8 – பிட் நியனவக ்ோட்யட உள்ை 

்சைலி எத்்தயன நியனவக இடஙகயை 
அயடைோைம்    கோணும்?

 (அ) 28    (ஆ) 1024 
 (இ) 256    (ஈ) 8000
8.  ஒறய்ற ்கக மறறும் ஒறய்ற அடுககு  12 

்ச.மீ விட்டம் உள்ை DVD-யின் ்மோத்்த 
்கோள்ைைவு    எவவைவு?

 (அ) 4.7 GB  (ஆ) 5.5 GB
 (இ) 7.8GB  (ஈ) 2.2 GB 
9.  CD யின் குய்றந்த அைவிலோன ்தரவின் 

அைவு ைோது ?
 (அ) ்்தோகுதி  (ஆ) ்குதி 
 (இ) பிட்ஸ்  (ஈ) ்தடஙகள்
10.  கணிப்்ோறியின் தியரச்சோ்தனத்ய்த 

இயணகக உ்தவும் ்்தோடரபு சோ்தனம் 
எது?

 (அ) USB   (ஆ) Ps/2
 (இ) SCSI  (ஈ) VGA 

்குதி – ஆ
குறு வினோ:
(1)  ஒரு நுண்சைலின் ்ணபுகயைக 

குறிககும் கோரணிகள் ைோயவ?
(2) அறிவுறுத்்தல என்்றோல என்ன?
(3) நிரல கவுணட்டர என்்றோல என்ன?
(4)  உைர வயரையர ்லலூடக இயடமுகம் 

(HDMI )என்்றோல என்ன?
(5)  EPROM- உள்ை ்தரயவ எவவோறு 

அழிப்ோய்? 

்குதி – இ
சிறு வினோ:
(1)  கணிப்்ோறி  அயமபபு, கணிப்்ோறி  

கட்டயமபபு நவறு்டுத்துக.
(2)  ்தரவின் அையவப ்்ோருத்து 

நுண்சைலியை வயகப்டுத்துக.
(3)  கட்டயையின் ் ்தோகுதியின் அடிப்யடயில 

நுண்சைலியின் வயககயை எழுதுக.
(4)  PROM மறறும்  EPROM  நவறு்டுத்துக.
(5)  கணிப்்ோறியில ்ைன்்டுத்்தப்டும் 

இயடமுகம்  மற்றம் ்்தோடரபுமுகஙகயை 
எழுதுக.

(6) CD மறறும் DVD நவறு்டுத்துக.
(7)  ஃபிைோஷ் நியனவகம் மற்றம் EEPROM 

எவவோறு நவறு்டுத்துவோய்?

்குதி – ஈ
்�டு வினோ:
(1)  நுண்சைலியின் ்ணபு கூறுகயை 

விைககுக.
(2)  ் டித்்தல / எழுது்தல (READ / WRITE) 

்சைலகயை ்சைலி எவவோறு ்சய்கி்றது? 
விைககுக.

(3)  இைகக  ந�ரத்தின் அடிப்யடயில 
நியனவக சோ்தனஙகயை ஏறுவரியசயில 
அயமககவும்.

(4)  ROM ன் வயககயைப ்றறி விைககமோக 
எழுதுக.
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்சோறகைஞ்சிைம்

கணினி  வன்்்ோருள்
கணினி வன்்்ோருள் ந்ோன்்ற CPU, ்தோய் ்லயக, தியரசோ்தனம், 

வியசப்லயக ந்ோன்்றயவ

Intel

Intel Corporation என்றும் அ்மரிகக நிறுவனம் கணினி வன்்்ோருள் 

உற்த்திச் ்சய்யும் நிறுவனம் ஆகும். முககிைமோக ்தோய் ்லயக மறறும் 

்சைலிகயை உற்த்தி ்சய்யும் அ்மரிகக நிறுவனம் ஆகும்.

Silicon Chip Silicon chip என்்து ஒரு ஒருஙகியணந்த சுறறு ஆகும்.

்ற்ல உ்நைோகம்
நுண்சைலிைோனது ஒரு நிரலோககம் ்சய்ைககூடிை, ்ற்ல 

உ்நைோகத்திறகோன ஒரு சிலிகோன் சிப்ோகும்.

முகவர ்ோட்யட
முகவரி ்ோட்யட முகவரியை BITS- ஆக எடுத்துச் ்சலலும் கம்பிகளின் 

்்தோகுபபு ஆகும்.

்தரவுப்ோட்யட
்தரவுப்ோட்யட ்தரவுகயை எடுத்துச் ்சலலும் கம்பிகளின் ்்தோகுபபு 

ஆகும்.

கட்டுப்ோட்டு ்ோட்யட
கட்டுப்ோட்டுப்ோட்யட என்்து கம்பிகளின் ்்தோகுதி ஒநர ஒரு 

கட்டுப்ோட்யட அ்தோவது ்டித்்தல / எழுது்தல நவயலயைச் ்சய்யும்

கணி்த ்சைல்ோடுகள்
கணி்த ்சைல்ோடுகள் என்்து கூட்டல கழித்்தல ந்ோன்்ற 

்சைல்ோடுகயை ்சய்யும் ்சைலோகும்.

்தரவு ்ரிமோற்றம்
்தரவு ்ரிமோற்றம் என்்து ்தரயவ ஒரு சோ்தனத்திலிருநது மற்்றோரு 

சோ்தனத்திறகு ்சலவ்தோகும்.

ஏரணச் ்சைல்ோடுகள்
ஏரண ்சைல்ோடுகள் என்்து ஏரணச் ்சைல்ோடுகயை AND, OR, NOT 

்சைல்ோடுகள் ஆகும்.

இருவழி இருவழி என்்து ்தரவுகயை இரு தியசகளிலும் ்கோணடு ்சலலும்

ஒரு வழி ஒரு வழி என்்து ்தரவுகயை ஒநர ஒரு தியசயில ்கோணடு ்சலலும்.

அணுகல ந�ரம் எழு்த மறறும் ்டிகக எடுத்துக ்கோள்ளும் ந�ரம் ஆகும்.
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இயக்க அமைப்பின் க்கோட்ோடடு ்கருத்துக்கள்

்கற்றலின் க�ோக்கங்கள்

• இயக்க அமைப்பின் ்கருத்துரு ைறறும் அதன் 

வம்க்கமைப் ்றறி அறிந்துக்கோள்ளுதல்.

• இயக்க அமைப்பின் அடிப்்மை அறிவு ைறறும் 

அதன் கெயல்்ோடு்கமை அறிந்து க்கோள்ளுதல்.

4.1  கைன்க்ோருள் ஒர் அறிமு்கம்

 கைன்க்ோருள் என்்து ்கணிப்க்ோறியில் 

ஒரு குறிப்பிடை ்ணிமயச் கெயவதற்கோன 

்கடைமை்களின் கதோகுப்்ோகும். அடிப்்மை 

வன்க்ோருள்்களுைன் கெயல்்டடு இது 

கதமவயோன கவளியீடு்கமைத் தருகின்்றது.

4.1.1 கைன்க்ோருள் வம்க்கள்

கைன்க்ோருள் இரண்டு வம்க்கைோ்கப் 

பிரிக்கப்்டுகி்றது:

1) ்யன்்ோடடு கைன்க்ோருள் (Application 
Software)

2) அமைப்பு கைன்க்ோருள் (System Software)

்யன்்ோடடு கைன்க்ோருள்

 ்யன்்ோடடு கைன்க்ோருள் ஒரு குறிப்பிடை 

்ணிமயச்  கெயவதறகு கதமவயோன நிரல்்களின் 

கதோகுப்்ோகும். எடுத்துக்கோடைோ்க, எம்.எஸ், 

கவர்டு (MS-word) என்்து உமர ஆவணங்கமை 

(text document) உருவோக்க ்யன்்டும் ஒரு 

்யன்்ோடடு கைன்க்ோருள் (application 
software) ஆகும். VLC பிகையர் என்்து ஒரு 

பிர்லைோன ஒலி, ஒளிக ்கோடசி்கள் ைறறும் ்ல 

க்கோப்பு்கமைத் திமரயிைப் ்யன்்டும் ஒரு  

்யன்்ோடடு கைன்க்ோருள் ஆகும்.  

அமைப்பு கைன்க்ோருள்:

 அமைப்பு கைன்க்ோருள் என்்து 

வன்க்ோருள்்கள் ைறறும் ்யன்்ோடடு 

கைன்க்ோருள்்கமை இயககுவதறகு 

வடிவமைக்கப்்டை ஒரு ்கணிப்க்ோறி நிரலோகும். 

இயக்க அமைப்பு (Operating System) ைறறும் 

நிரல் க்யர்ப்பி (Language Processor) க்ோன்்றமவ 

அமைப்பு கைன்க்ோருளுககு எடுத்துக்கோடைோகும்.

4.2  இயக்க அமைப்பு ஓர் அறிமு்கம்

 இயக்க அமைப்பு என்்து 

்கணிப்க்ோறிககும், ்யனருககும் இமைமு்கைோ்க 

கெயல்்டும் ஒரு அமைப்பு கைன்க்ோருள் ஆகும். 

 இது உள்ளீடு, கவளியீடு ைறறும் 

்கணிப்க்ோறி கவளிப்பு்ற ெோதனங்கைோகிய வடடு 

இயககி (Disk Drive), அச்சுப்க்ோறி (Printer) 
ைறறும் பி்ற மின்னணு ெோதனங்கமைக 

்கடடுப்்டுத்துகி்றது. க்கோப்பு கைலோண்மை (File 
Management), நிமனவ்க கைலோண்மை (Memory 
Management), கெயலோக்க கைலோண்மை (Process 
Management) ைறறும் ெோதன  கைலோண்மை(Device 
Management) க்ோன்்றமவ இயக்க அமைப்பின் 

கெயல்்ோடு்கள் ஆகும்.

 இயக்க அமைப்பு இல்லோைல் ஒரு 
்கணிப்க்ோறி அதன் வைங்கமைத் தி்றம்்ை 
நிர்வகிக்க இயலோது. ஒரு ்கணிப்க்ோறி  
இயங்க துவஙகும்க்ோது, அதன் இயக்க 
அமைப்பு தோனோ்ககவ நிமனவ்கத்திறகு 
ஏற்றப்்டும். இயக்க அமைப்பு ஏற்றப்்ைோைல் 
ஒரு ்யனர் க�ரடியோ்க, ்கணிக்ோறியின்  
வன்க்ோருட்களுைன் கதோைர்புக்கோள்ை 

்ோைம் 4்கணினி அறிமு்கம்அலகு I 
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இயலோது.

இயக்க
அமைப்பு

வன்வடடு

அச்சுப்க்ோறி விமெப்்லம்க

சுடடி

திமரய்கம்

்யன்்ோடு

்ைம்: 4.1 இயக்க அமைப்பு

 விண்கைோஸ், யுனிகஸ் ைறறும் லினகஸ் 

க்ோன்்றமவ தனி்�்ர் ்கணிப்க்ோறி்கள் ைறறும் 

ைடிக்கணினி்களில் ்யன்்டுத்தப்்டும் 

பிர்லைோன இயக்க அமைப்பு்கைோகும். ம்கப்க்சி 

ெோதனங்களில் க்ரும்்ோலும்  ஆண்டிரோயடு 

(Android) ைறறும் iOS இயக்க அமைப்பு்கள் 

்யன்்டுத்தப்்டுகி்றது.
்யன்்ோடடு 

கைன்க்ோருள்

அமைப்பு 
கைன்க்ோருள்

வன்க்ோருள்

்யனர்

்ைம்: 4.2 இயக்க அமைப்பு ைறறும் ்யனர் 

ஊைோடுதல்

 இயக்க அமைப்பு ஒரு 
கைோழிக்யர்ப்பியோ்க கெயல்்டடு, ்யனர் 
எழுதும் நிரமல ்கணிப்க்ோறி 
புரிந்துக்கோள்ளும் இயந்திர கைோழியோ்க 
(இருநிமல கைோழி) ைோறறி கெயலோக்கம் 
கெயது, இயக்க அமைப்பிறகு மீண்டும் 
திருப்பி அனுப்புகி்றது. இயக்க அமைப்பு, 
கெயலோக்கம் கெயத த்கவல்்கமைப் ்யனர் 
்டிக்கககூடிய வடிவில் ைோறறியமைககி்றது.

இயக்க அமைப்பின் ்யன்்கள்

இயக்க அமைப்பின் சில முககிய ்யன்்ோடு்கள்:

• ்கணிப்க்ோறிமயப்  ்யன்்டுத்தி ்யனர் 

கெயய விரும்புவமத உறுதிப்்டுத்துதல்.

• ்யனர் ைறறும் ்கணிப்க்ோறி இமையிலோன 

எளிய ஊைோடுதல்.

• ்கணிப்க்ோறியில் மின் இமணப்பு  

க்கோடுக்கப்்்டை உைன் ்கணிப்க்ோறி 

தோனோ்ககவ கெயல்்ோடமைத் கதோைஙகுதல் 

(்கணிப்க்ோறி இயககுதல் - Booting)

• உள்ளீடு ைறறும் கவளியீடு ெோதனங்கமைக 

்கடடுப்்டுத்துதல்

• முதன்மை நிமனவ்கத்தின் ்யன்்ோடமை 

நிர்வகித்தல்

• ்யனர் நிரல்்களுககு ்ோது்கோப்பு வைஙகுதல்.

4.3  இயக்க அமைப்பின் வம்க்கள்

 கெயலோக்க தி்றன்்கமைப் க்ோருத்து 

இயக்க அமைப்பு்கள் பின்வரும் வம்க்கைோ்கப் 

பிரிக்கப்்டுகின்்றன.

4.3.1 ஒறம்றப் ்யனர் இயக்க அமைப்பு

 இந்த வம்க இயக்க அமைப்பு, ஒரு 
க�ரத்தில், ஒரு  ்யனமர,  ஒகர ஒரு ்ணிமய 
ைடடுகை கெயய அனுைதிககி்றது. எனகவ, இது 
"ஒறம்றப் ்யனர் ைறறும் ஒறம்றப் ்ணி இயக்க 
அமைப்பு" என அமைக்கப்்டுகி்றது.  MS-DOS  
என்்து ஒறம்ற ்யனர் ைறறும் ஒறம்ற  ்ணி 
இயக்க அமைப்புககு ஒரு எடுத்துக்கோடடு அகும்.

4.3.2 ்ல ்யனர் இயக்க அமைப்பு

 ஒகர க�ரத்தில் ஒன்றுககும் கைற்டை 
்யனர்்கள், ஒகர ைோதிரியோன   தரவு்கமையும் 
்யன்்ோடு்கமையும் ்கணிப்க்ோறியில் 
்யன்்டுத்த அனுைதிககும் இயக்க அமைப்பு 
“்ல ்யனர் இயக்க அமைப்பு” எனப்்டும். 
இந்த இயக்க அமைப்பில், ்யனர்்கள் 
ஒருவருகக்கோருவர் கதோைர்பு க்கோள்ை முடியும். 
விண்கைோஸ், லினகஸ் ைறறும் யுனிகஸ் 
க்ோன்்றமவ ்ல ்யனர் இயக்க அமைப்புககு 
எடுத்துக்கோடடு்கள் ஆகும்.
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4.4 இயக்க அமைப்பின் முககிய 
சி்றப்பியல்பு்கள்

்யனர் 

இமைமு்கம்

நி
ம

ன
வ

்க
 

க
ை

ல
ோண்

ம
ை

பிமைப்

 க்ோறுப்பு

இயக்க 
அமைப்பின் 

முககிய 
அம்ெங்கள்

க்கோப்பு 

கைலோண்
மை
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்ைம் 4.3 இயக்க அமைப்பின் முககிய 

சி்றப்பியல்பு்கள்

்ல்கவறு முககிய சி்றப்பியல்பு்கள் கீகை 

க்கோடுக்கப்்டடுள்ைன.

4.4.1 ்யனர் இமைமு்கம்

 ்யனர் இமைமு்கம், இயக்க அமைப்பில் 
குறிப்பிைத்தக்க சி்றப்பியல்பு்களில்  ஒன்்றோகும். 
்யனர் ்கணிப்க்ோறியுைன் ஊைோை இதுகவ சி்றந்த 
வழிமும்றயோகும். இதுகவ "வமர்கமல ்யனர் 
இமைமு்க” (Graphical User Interface – GUI) 
அடிப்்மையிலோன  இயக்க அமைப்பு்களின் 
கவறறிககு முககிய ்கோரணைோகும். "வமர்கமல 
்யனர் இமைமு்கம்” (GUI) ென்னல் திமர 
அடிப்்மையிலோன, க�ரடியோ்க உள்ளீடடு / 
கவளியீடு்கமை ம்கயோள்வதறகும், 
்டடி்களிலிருந்து கதர்வு கெயவதறகும், 
கதர்ந்கதடுப்்தறகு கதமவயோன சுடடும் 
்கருவி்கமைக (Pointing devices) க்கோண்ைது. 
கைலும், உமர்கமை உள்ளிை விமெப்்லம்க 
்யன்்டுத்தப்்டுகி்றது. "வமர்கமல ்யனர் 
இமைமு்கத்தின்” ்கவரும் வண்ணங்கள், ்யனமர 
எளிதோ்க ஈர்ககின்்றது.

 தறக்ோது, லினகஸ் இயக்க அமைப்பும் 

"வமர்கமல ்யனர் இமைமு்க” வெதியுைன் 

கிமைககி்றது.  ஒரு ்யன்்ோடடிற்கோன 

இமைமு்கத்மத வடிவமைககும் க்ோது, ்கவனத்தில் 

க்கோள்ை கவண்டியமவ பின்வருைோறு:

1. ்யனர் இமைமு்கைோனது,  இந்த அனு்வத்மத 

நீண்ை ்கோலத்திறகு ்யன்்டுத்துவதறகு 

்யனருககு உதவுகி்றது. 

2. இமைமு்கம் ்யனரின்  கதமவ்கமைத் திருப்தி 

கெயய கவண்டும்.

3. ்யனர் இமைமு்கைோனது, ்யனரின் 

விமலைதிப்்ற்ற க�ரத்மத கெமிககி்றது. 

வமர்கமல கூறு்கைோன ்டடி்கள், ென்னல் 

திமர்கள், தத்தல், ்ணிககுறி்கள் ைறறும் 

தடைச்சு கெயயும் கவமலமயக கும்றத்தல் 

க்ோன்்றமவ இயக்க அமைப்பின் கூடுதல் 

்யனோகும்.

4. எந்தகவோரு தயோரிப்பின் உயரிய  க�ோக்கமும், 

வோடிகம்கயோைமரத் திருப்திப்்டுத்த கவண்டும் 

என்்தோகும். அகத க்ோல், ்யனர் இமைமுகும் 

வோடிகம்கயோைமரத் திருப்திப்்டுத்துைோறு 

வடிவமைக்கப்்ை கவண்டும்

5. ்யனர் கெயயும் தவறு்கமை இமைமு்கம் 

கும்றக்க கவண்டும். அகத க்ோல் ்யனர் 

கும்றந்த ்யிறசியிலும், தவறு்கமைத் 

தவிர்ககும் வண்ணம்  இருத்தல் கவண்டும். 

4.4.2 நிமனவ்க கைலோண்மை

 நிமனவ்க கைலோண்மை என்்து 

்கணிப்க்ோறியின் முதன்மை நிமனவ்கத்மதக 

்கடடுப்்டுத்தவும் கைலும் ஒருஙகிமணக்கவும்,  

்கணிப்க்ோறியின் ஒடடுகைோத்த கெயல்தி்றமன 

கைம்்டுத்துவதற்கோ்க, ்ல்கவறு இயஙகும் 

நிரல்்களுககு நிமனவ்க கதோகுதிககுள் இைம் 

ஒதுககும் கெயல்மும்ற ஆகும். ்யனரின் 

கதமவகக்கற், குறிப்பிடை நிரல்்களுககு 

நிமனவ்கத் கதோகுதிககுள்  கதமவயோன இைத்மத 

ஒதுககீடு கெயயும் கெயல்மும்றயில் நிமனவ்க 

கைலோண்மை ஈடு்டுகி்றது. எல்லோ க�ரங்களிலும் 

இயஙகும் ஒவகவோரு ்யன்்ோடடு நிரல்்களுககும் 

கதமவயோன நிமனவ்கம் ஒதுககீடு கெயவமத 

நிமனவ்க கைலோண்மை உறுதி கெயகி்றது.

 மையச்  கெயல்கத்தின் ்யன்்ோடமை  

கைம்்டுத்துவதும், முதன்மை நிமனவ்கத்தின் 

வழியோ்க ்கணிப்க்ோறியின் கவ்கத்மதயும் 

அதி்கப்்டுத்துவது ஆகிய இரண்டும் நிமனவ்க 

கைலோண்மையின் க�ோக்கங்கள் ஆகும். இதன் 
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்கோரணைோ்க ்ல்கவறு வம்கயோன நிமனவ்க 

கைலோண்மைத் திடைங்களுைன் கதோைர்புமைய 

நிரல்்கமை முதன்மை நிமனவ்கத்தில் 

மவத்திருககி்றது.

 இயக்க அமைப்பு்கள் கீழக்கோணும் 

நிமனவ்க கைலோண்மையுைன் கதோைர்புமைய 

கெயல்்களுககு க்ோறுப்்ோகும்: 

• நிமனவ்கத்தின் எந்த  ்குதிமயத் தறக்ோது 

யோர் ்யன்்டுத்துகி்றோர்்கள் என்று கதோைர்ந்து 

்கண்்கோணித்தல்.

• நிமனவ்கத்திறகு உள்கையும், கவளிகயயும் 

�்கரும் கெயல்மும்ற்கள் ைறறும் தரவு்கமைத் 

தீர்ைோனித்தல்.

• முதன்மை நிமனவ்கத்தில், நிரல்்களுககு 

கதமவயோன நிமனவ்கத் கதோகுதி்கமை 

ஒதுககிடுதல் ைறறும் நீக்கம் கெயதல். (்யனற்ற 

தரவு்களின் கதோகுப்பு) 

4.4.3.கெயல் கைலோண்மை (Process Management)

 ஒரு கெயல்மும்றமய உருவோககுதல், 

நீககுதல் ைறறும் அமவ ஒன்க்றோகைோன்று கதோைர்பு 

க்கோண்டு ஒத்திமெவோ்க கெயல்்ை கதமவயோன 

வழிமும்ற்கமை வகுத்தல் ஆகிய கெயல்்கமை 

உள்ைைககியது “கெயல் கைலோண்மை” எனப்்டும்.

 "கெயல்மும்ற” என்்து ்கணிப்க்ோறி 

கெயலோக்க ்ணியின் ஒரு அலகு (நிரல்) ஆகும். 

ஒரு ்கணிப்க்ோறியில் தனிப்்டை ்யனரோல் 

இயக்கப்்டும் கெோறகெயலி நிரலோனது 

"கெயல்மும்ற" ஆகும். ஒரு கவளியீடமைத் 

திமரயில் கதோன்்ற கெயவது அல்லது 

அச்சிடுவதற்கோ்க அச்சுப்க்ோறிககு அனுப்புவது 

க்ோன்்ற ்கணிப்க்ோறி கெயலோக்க ்ணி்களும் 

“கெயல்மும்ற” என்க்ற அமைக்கப்்டுகி்றது.

 ஒரு ்கணிப்க்ோறி கெயல்மும்ற்களின் 

கதோகுப்ம் க்கோண்டுள்ைது. கெயல்மும்ற்கள் 

இரண்டு வம்கப்்டும். 

1. இயக்க அமைப்பு கெயல்மும்ற, அமைப்பு 

குறியீைோ்க இயக்கப்்டும்

2. ்யனர் கெயல்மும்ற இது ்யனர் குறியீைோ்க 

இயக்கப்்டும்.

 இந்த கெயல்மும்ற்கள் அமனத்மதயும் 

ஒரு மையச் கெயல்கத்தில், ஒகர க�ரத்தில் 

கெயல்்டுத்த முடியும். 

 ஒரு ்கணிப்க்ோறியின் கெயல்கத்திறகுத்  

கதமவயோன கெயல்மும்ற்கமை ஒதுககீடு 

கெயவதறகு கீழக்கோணும் க�றிமும்ற்கள் 

(Algorithms) முதன்மையோ்கப் 

பின்்ற்றப்்டுகின்்றது. 

1. முதலில் வந்தது முதலில் கெல்லும் (FIFO)

2. சிறியது முதலில் (Shortest Job First)

3. வடை வரிமெ (Round Robin)

4. முன்னுரிமைககு ஏற் (Based on Priority)

முதலில் வந்தது முதலில் கெல்லும் (FIFO -  
First In First Out):
 முதலில் வந்தது முதலில் கெல்லும் 

க�றிமும்ற என்்து வரிமெ நுட்த்மத (Queuing 
Technique) அடிப்்மையோ்கக க்கோண்ைது. ஒரு 

கெமவமயப் க்்ற �ோம் வரிமெயில் நிறகிக்றோம். 

முதலில் வந்தவர் முதலில் கெமவமயப் க்றுகி்றோர். 

ைதிப்க்ண் ்டடியமல ஆசிரியர் வைஙகுவதற்கோ்க 

ைோணவர்்கள் வரிமெயில் நிற்து ஒரு 

எடுத்துக்கோடடு ஆகும். வரிமெயில் முதலில் 

நிறகும் ைோணவன் முதலில் ைதிப்க்ண் ் டடியமலப் 

க்றறுக க்கோண்டு வரிமெயிலிருந்து 

கவளிகயறுகி்றோன். இதுகவ "முதலில் வந்தது 

முதலில் கெல்லும்” க�றிமும்றயின் அடிப்்மை 

வழிமும்ற.

 நுட் ரீதியோ்க, வரிமெயில் முதலில் 

நுமையும்  கெயல்மும்ற முதலில் CPU-வில் 

கெயல்்டுத்தப்்டடு ,அடுத்தடுத்து கதோைர்கி்றது. 

வரிமெயின் அடிப்்மையில்  கெயல்மும்ற்கள் 

கெயல்்டுத்தப்்டுகின்்றன.

சிறியது முதலில் (Shortest Job First)
 இந்த க�றிமும்ற, மையச் கெயல்கத்தோல் 

இயக்கப்்டும் ஒரு கவமலயின் அைமவ 

அடிப்்மையோ்கக க்கோண்ைது.  A ைறறும் B என 

இரண்டு கவமல்கமை எடுத்துகக்கோள்கவோம். 

 இதில், A கவமலயின் அைவு 6 கிகலோ 

ம்டடு்கள் ைறறும் B கவமலயின் அைவு 9 கிகலோ 

ம்டடு்களும் ஒதுக்கப்்டுகி்றது.

 இந்த இரண்டு கவமல்களில், A 
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கவமலயின் அைவு, B கவமலமய விை கும்றவோ்க 

இருப்்தோல், முதலில் A கவமல இயக்கப்்டும். 

வடை வரிமெ திடைமிைல் (Round Robin)
 வடை வரிமெ திடைமிைல் “க�ரப் ்கிர்வு 

அமைப்பு”-்களுககு (Time Sharing System) 

சி்றப்்ோ்க வடிவமைக்கப்்டை க�றிமும்ற ஆகும்.  

சுைறசி மும்றயில், ஒவகவோரு ்ணிககும், ஒரு 

குறிப்பிடை க�ரம் ஒதுக்கப்்டும். எடுத்துக்கோடைோ்க, 

A, B, C என மூன்று கவமல்கள் இருப்்தோ்க 

எடுத்துகக்கோள்கவோம். இதில், முதலோவது A 
பின்னர் B அமத கதோைர்ந்து C என ஒவகவோரு 

கவமலககும் ஒரு குறிப்பிடை க�ரம் சுைறசி 

மும்றயில் மையச் கெயல்கத்தோல்   ஒதுக்கப்்டும். 

மீண்டும் அடுத்த சுைறசியில் வடைவரிமெ 

மும்றயில் கவமல ஒதுககீடு கெயயப்்டும். 

முன்னுரிமைககு ஏற் (Based on Priority)

 க்கோடுக்கப்்டை கவமல முன்னுரிமை 

அடிப்்மையில் ஒதுக்கப்்டடுள்ைது. ைற்ற 

கவமல்கமை விை அதி்க முன்னுரிமை 

க்கோண்டிருககும் கவமல மி்கவும் முககியைோனது. 

இரண்டு கவமல்கள் A ைறறும் B  என 

எடுத்துகக்கோள்கவோம். A-ககு முன்னுரிமை  எண் 5 
எனவும், B-ககு 7 எனவும் இருந்தோல், முதலில் 

B-ககுதோன் கெயல்கம் ஒதுக்கப்்டும்.

4.4.4. ்ோது்கோப்பு கைலோண்மை

 ்யனரின் மும்றயோன தரவு்கமை 

மின்னணு தரவு திருைர்்களிைமிருந்து ்ோது்கோப்்து 

முககிய ெவோலோ்க உள்ைது. இயக்க அமைப்பு 

்யனருககு மூன்று நிமலப் ்ோது்கோப்ம் 

வைஙகுகி்றது. 

1. க்கோப்பு நிமல

2.  அமைப்பு நிமல

3.  வமல நிமல

 பி்ற ்யனர்்கைோல் உருவோக்கப்்டை 

க்கோப்பு்கமை �ோம் அணுகுவதறகு அதறகுரிய 

அனுைதிமய க்றறிருக்க கவண்டும். க்கோப்பிமன 

உருவோககியவர் அல்லது ்கணிப்க்ோறி நிர்வோகி 

அனுைதிமய வைங்கமுடியும்.

 அமைப்பு நிமலயில், ஒரு ் யனர் குறிப்பிடை 

்கைவுச்  கெோல்மலக  க்கோடுத்தோகலோழிய ்கணிப் 

க்ோறிமயப் ்யன்்டுத்த இயலோது.விண்கைோஸ், 

லினகஸ் க்ோன்்ற இயக்க அமைப்பு்கள் இத்தம்கய 

வம்கயில் கெயல்்டுகின்்றன.

 வமல ்ோது்கோப்பு என்்து ெறறு சிக்கலோன 

விஷயம்.ஏகனன்்றோல் உல்கத்தின் எந்த மூமலயில் 

இருந்தும் ்கணிப்க்ோறிமய அணு்கலோம். உரிய 

்ோது்கோப்பு அளிக்க ்லரும் முயறசி  கெயது 

வருகின்்றனர்.

4.4.5 பிமை க்ோறுத்தல்:

 இயக்க அமைப்பு வலுவோன பிமை 

க்ோறுத்தல் தன்மையுைன் இருக்க  கவண்டும். 

ஏதோவது ஒர் தவறு க�ரும்க்ோது, இயக்க அமைப்பு 

கெயல் இைக்கககூைோது; ைோ்றோ்க இயக்க அமைப்பு 

பிமைக்ோறுப்புத்தி்றன் க்கோண்டு இயல்பு நிமலககு 

ைோ்ற கவண்டும். 

4.4.6 க்கோப்பு கைலோண்மை

 க்கோப்பு கைலோண்மை என்்து தரவு்கமைச்  

கெமிககும் கதோழில்நுட்ங்கமைக ம்கயோளும் 

ஒரு முககிய கெயல்்ோைோகும். இயக்க அமைப்பு 

ஒரு ்கணினியில் க்கோப்பு்கள், க்கோப்பும்ற்கள் 

ைறறும் அமைவு அமைப்பு்கள் ஆகியவறம்ற 

நிர்வகிககி்றது. ஒரு ்கணிப்க்ோறியில் உள்ை 

கவவகவறு தரவு்கமை  க்கோப்பு ஒதுககீடு 

அடைவமண (FAT) மூலம்  க்கோப்பு ைறறும் 

அமைவு்கள் / க்கோப்பும்ற்கள் வடிவத்தில் 

கெமிக்கப்்டும்.க்கோப்புப்க்யர், வம்க (உமர 

அல்லது ம்னரி), அைவு, ஆரம்் மு்கவரி ைறறும் 

அணு்கல் ்யன்மும்ற (கதோைர் / குறியிைப்்டை / 

குறியிைப்்டை - கதோைர்ச்சியோ்க / க�ரடியோ்க / 

கதோைர்புமையதோ்க) க்ோன்்ற க்கோப்பின் க்ோது 

த்கவல்்கள்  FAT - ல் கெமிக்கப்்டும். 

இயஙகுதைத்தின் க்கோப்பு கைலோைர், க்கோப்பு்கமை 

உருவோக்க, திருத்த, �்ககலடுக்க, க்கோப்பு்களுககு 

நிமனவ்கத்மத ஒதுக்க உதவுகி்றது, கைலும் 

க்கோப்பு ஒதுககீடு அடைவமண 

கைம்்டுத்தப்்டுகி்றது. அடுத்த தமலமும்ற க்கோப்பு 

மும்றமை (NTFS) ைறறும் ext12 (லினகஸ்) 

க்ோன்்ற சில க்கோப்பு கைலோண்மை நுட்ங்களும் 

உள்ைன.
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4.4.7 ்ல கெயலோக்க இயக்க அமைப்பு

 இது இயக்க அமைப்பு அம்ெங்களில் 

ஒன்்றோகும். ்ல கெயலோக்க கெயல்மும்ற (கவமல) 

இரண்டு அல்லது அதறகு கைற்டை கெயலி்கமைக 

க்கோண்டுள்ைது. கெயலோக்கம் இமணயோ்க 

கெயல்்டுவதோல் இது இமணயோக்க கெயலி 

ஆகும். ஒவகவோரு கெயலோக்கமும் ஒகர கவமலயில் 

கவவகவறு ்குதி்களில் அல்லது இரண்டு அல்லது 

அதறகு கைற்டை கவவகவறு ்ணி்கமை 

கெயகி்றது. ்ல கெயல்்கள் இமணயோ்க 

நிம்றகவற்றப்்டுவதோல், இந்த அம்ெைோனது 

அதி்க்டெ இயக்கத்திறகு  ் யன்்டுத்தப்்டுகி்றது. 

இது ்கணினிப்்ணியின் தி்றமன கைம்்டுத்துகி்றது. 

4.4.8 க�ரப் ்கிர்வு இயக்க அமைப்பு

 இது இயக்க அமைப்பு அம்ெங்களின் 

ஒன்்றோகும். ஒகர க�ரத்தில் ்ல ்ணி்கமை 

அல்லது கெயல்்கமைச் கெயல்்டுத்துகி்றது.

ஒவகவோரு ்ணிககும் ஒரு குறிப்பிடை க�ரம் 

ஒதுககீடு கெயயப்்டுகி்றது. க�ரத்மதப் பிரித்து 

கெயல்்டுவதோல் இது க�ரப் ்கிர்வு என்று 

அமைக்கப்்டுகி்றது. ஒரு மும்ற க�ரம் ஒதுககீடு 

அல்லது கெயல்மும்ற நிம்றவமைந்தவுைன்,  

கெயலி ்ல்கவறு கெயல்்களுககு இமையில் 

விமரவோ்க ைோறுகி்றது.

உதோரணத்திறகு

 P1, P2, P3 என மூன்று கெயல்மும்ற்கள் 

உள்ைன என எடுத்துகக்கோள்கவோம். 

ஒவகவோன்றிறகும் ஒதுக்கப்்டும் க�ரம் மும்றகய 

30,40,50 நிமிைங்கள் ஆகும். கெயல்மும்ற P1,  20 
நிமிைங்களில் முடிவமைந்தோல், அடுத்த 

கெயல்மும்ற P2ஐ கெயலி எடுத்துகக்கோள்கி்றது. 

கெயல்மும்ற P2மவ  40 நிமிைங்களில் முடிக்க 

முடியவில்மல எனில், தறக்ோமதய கெயல்மும்ற 

P2மவ  இமைநிறுத்தம் கெயது அடுத்த கெயல்மும்ற 

P3ஐ எடுத்துகக்கோள்ளும்

4.4.9 ்ரவல் இயக்க அமைப்பு

 டிஜிடைல் இமணயம் (இமணய தைம் / 

உள்வமல) வழியோ்க உலக்கஙகிலும் ்ல 

இைங்களில் கெமிக்கப்்டடு கெயலோக்கப்்டை 

தரவு்கள் ைறறும்  ்யன்்ோடடு்கமை இந்த அம்ெம் 

்கவனித்து க்கோள்கி்றது.

 ்ரவல் இயக்க அமைப்பின் �ன்மை்கள் 

பின்வருைோறு:

• ஒகர இைத்தில் உள்ை ஒரு ்யனர், 

வமலயமைப்பின் மூலம் ைறக்றோரு 

இைத்திலுள்ை   எல்லோ வைங்கமையும் 

்யன்்டுத்தலோம்.

•  ்ல ்கணினி வைங்கமை வமலயமைப்பில் 

எளிதோ்க இமணக்க முடியும்

•  வோடிகம்கயோைர்்களுைன்  உள்ை 

கதோைர்பு்கமை கைம்்டுத்துகி்றது

•  புரவலன்/புரவலர் (Host)  ்கணினியில் 

உள்ை சுமைமயக கும்றககி்றது

்ைம் 4.4 ்ரவல் இயக்க அமைப்பு

4.5 முககிய இயக்க அமைப்பு்கள்

முககிய இயக்க அமைப்பு்கள் பின்வருைோறு:

• யுனிகஸ்

• மைககரோெோஃப்ட விண்கைோஸ்

• லினகஸ்

• iOS
• ஆண்டரோயடு

 �வீன இயக்க அமைப்பு்கள் ஒரு 

வமர்கமல ்யனர் இமைமு்கத்மத (GUI) 
்யன்்டுத்துகின்்றன. வமர்கமல ைறறும் உமர 

கூறு்கமைப் ்யன்்டுத்தி, ்ணிககுறி்கள், 

க்ோத்தோன்்கள், ்டடியல்்கள் ைறறும் 

எல்லோவறம்றயும் கதளிவோ்க திமரயில் 

்கோண்பிக்க GUI உதவுகி்றது .

்ைம்: 4.13xiOS - ஐக்ோன் மு்கப்பு திமர
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கெயல்்ோடு

ைோணவர் கெயல்்ோடு

கெயல்்ோடு 1: இயக்க அமைப்பு முத்திமர (Logo) 

ைறறும் விைக்கத்மதயும் இமணக்க க்கோடு 

வமர்க.
ஒரு ்கடைமை வரி இயக்க 

அமைப்பு தி்றந்த மூல 

கைன்க்ோருள் கைம்்ோடடு ைறறும் 

இலவெ இயக்க 

அமைப்பிறக்கோன ஒரு 

எடுத்துக்கோடடு
ஆப்பிள் தயோரிப்பு்களுைன் 

இமணக்கப்்ைோத கைோம்ல் 

ஃக்ோன் கதோழில்நுட்த்திற்கோன 

பிர்லைோன இயக்க அமைப்பு

ஆப்பிள் ்கம்ப்யூடைர்்களுைன் 

்யன்்டுத்தியது ைறறும் கிைவுட 

்கம்ப்யூடடிங மூலம் �ன்்றோ்க 

கவமல கெயகி்றது 
ஆப்பிள் ஐக்ோன் ்யன்்ோடடிறகு  

வடிவமைக்கப்்டைது

்ல்்கமலக்கை்கங்கள், 

நிறுவனங்கள், க்ரிய 

நிறுவனங்கள் முதலியவறறில் 

மி்கவும் பிர்லைோ்க இயக்க 

அமைப்பு
தனிப்்டை ்கணினி்களுக்கோன 

மி்கவும் பிர்லைோன GUI இயக்க 

அமைப்பு.

கெயல்்ோடு 2: கீகை உள்ை க்கள்வி்களுக்கோன 

க்ோருத்தைோன ்தில்்கமை விவோதித்து தரவும்.

ஒரு இயக்க அமைப்பின் ்ல கெயல்்ோடு்களில் 

ஒன்று ்ல-்ணியோகும் 

1)  இயக்க அமைப்புப் ் ணி கதமவப்்டுவதற்கோன 

ஒரு ்கோரணத்மத விைககு்க

2)  ஒரு இயக்க அமைப்பின் இரண்டு கவறு 

கெயல்்ோடு்கமைக கூறு்க?

ைதிப்்ோயவு

்குதி - அ

ெரியோன விமைமயத் 

கதர்ந்கதடுக்கவும்

1) இயக்க அமைப்்ோனது 

------------------

 அ) ்யன்்ோடடு கைன்க்ோருள்  

 ஆ) வன்க்ோருள்

 இ) அமைப்பு கைன்க்ோருள்

 ஈ) உ்்கரணம்

2) இயக்க அமைப்பு்களின்  ்யன்்ோடமைக 

்கண்ைறியவும்

 அ) ைனித ைறறும் ்கணினி இமைகய எளிதோ்க 

கதோைர்பு

 ஆ) உள்ளீடு ைறறும் கவளியீடு ெோதனங்கள் 

்கடடுப்்டுத்தும்

 இ) முதன்மை நிமனவ்கத்மத கைலோண்மை 

கெயய

 ஈ) இமவ அமனத்தும்

3) பின்வரும் எது, இயக்க அமைப்பு கெயல்்ோடு 

அல்ல?

 அ) கெயல்மும்ற கைலோண்மை

 ஆ) நிமனவ்க கைலோண்மை

 இ) ்ோது்கோப்பு கைலோண்மை

 ஈ) நிரல் க்யர்ப்பி சூைல்

4) பின்வரும் எந்த இயக்க அமைப்பில் வணி்க 

ரீதியோ்க உரிைம் க்ற்ற இயக்க அமைப்பு 

ஆகும்?

 அ) விண்கைோஸ்   ஆ) உபுண்டு

 இ) க்கைோரோ   ஈ) கரடகஹட

5) பின்வரும் இயக்க அமைப்பு்களில் கைோம்ல் 

ெோதனங்கமை ஆதரிப்்து எது? 

 அ) விண்கைோஸ் 7   ஆ) லினகஸ்  

 இ) ்ோஸ்   ஈ) iOS 
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6) க்கோப்பு கைலோண்மை எவறம்ற 

நிர்வகிககி்றது ?

 அ) க்கோப்பு்கள்

 ஆ) க்கோப்பும்ற்கள்    

 இ) அமைவு அமைப்பு்கள் 

 ஈ) இமவ அமனத்தும்

7) ஊைோடு இயக்க அமைப்பு வைஙகும் வெதி.

 அ) வமர்கமல ்யனர் இமைமு்கம் (GUI)

 ஆ) தரவு விநிகயோ்கம்

 இ) ்ோது்கோப்பு கைலோண்மை

 ஈ) உண்மையோன க�ரம் கெயலோக்க

8)  ஒறம்ற ்யனர் இயக்க அமைப்பிறகு 

எடுத்துயக்கடடு 

 அ) லினகஸ்  ஆ) விண்கைோஸ்

 இ) MS DOS  ஈ) யுனிகஸ்

9)  லினகஸ் எந்த வம்க க்கோப்பு 

கைலோண்மைமய ்யன்்டுத்துகி்றது

 அ) ext2  ஆ) NTFS 

 இ) FAT  ஈ) NFTS 

்குதி – ஆ

குறு வினோ:

1)  நிமனவ்க  கைலோண்மையின் �ன்மை்கள் 

ஏகதனும் இரண்மை கூறு ?

2)  ்ல ்யனர் இயக்க அமைப்பு என்்றோல் 

என்ன?

3)  GUI என்்றோல் என்ன?

4)  ்ோது்கோப்பு கைலோண்மையின் �ன்மை்கள் 

யோமவ?

5)  ்ல் ்ணியோக்கம் என்்றோல் என்ன?

6)  ்கணிப்க்ோறியில் ்யன்்டுத்தப்்டும் 

கவவகவறு இயக்க அமைப்பு்கள் யோமவ?

்குதி - இ

சிறு வினோ:

1) க�ரம் ்கிர்தல் இயக்க அமைப்பின் 

�ன்மை்கள் ைறறும் தீமை்கள் என்ன? 

2) இயக்க அமைப்பின் முககிய 

சி்றப்பியல்பு்கமை ்டடியலிடு்க.

3) ்ல கெயலோக்க இயக்க அமைப்பு சிறு 

குறிப்பு வமர்க

்குதி - ஈ

க�டு வினோ:

1) ்ரவல் இயக்க அமைப்பின் ்கருத்துரு ்றறி 

விைககு்க கைலும் அதன் ்யன்்ோடு்கள் 

யோமவ ?

2) ஒரு இயக்க மும்றமைக்கோன ்யனர் 

இமைமு்கத்மத உருவோககும்க்ோது 

்கவனத்தில் க்கோள்ை முககிய 

்கருத்துக்கமை  ்டடியலிடு்க.

3) இயக்க அமைப்பின் கெயல் கைலோண்மை 

க�றிமும்ற்கமை விைககு்க.

  நூற்டடியல்  

1) Silberschatz, Galvin Gagne, 
Operating System Concepts – John 
Wiley&Sons,inc

2) Andrew S. Tanenbaum, Modern 
Operating Systems – Pearson 
Publication

3) Andrew S. Tanenbaum , 
Operating Systems Design And 
Implementation, Prentice Hall 
Publication

4) Tom Anderson,Operating Systems: 
Principles And Practice, Recursive 
Books 

5) Thomas W. Doeppner, Operating 
Systems In Depth: Design And 
Programming, John Wiley&Sons,Inc
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்

இந்த போடத்்தக கற்றபின் மோணவரகள் அறிநது 

ககோள்ப்வ

• இயகக அ்மப்பின் கருததுருகக்ைத 

க ்த ரி ந து க க ோ ள் ளு ்த ல் .

• விணநடோஸ் இயகக அ்மப்பின் பதிப்புக்ை 

அறிநது ககோள்ளு்தல். 

• முகப்புததி்ை மறறும் சன்்னல் தி்ையின் 

கூறுகளின் கருததுருகக்ைத அறிநது 

க க ோ ள் ளு ்த ல் .

• ஆவண சன்்னல் தி்ை்ய ஆைோய்தல்

• பல்நவறு வ்கயோ்ன பணிககுறிக்ை 

ஒ ப் பி டு ்த ல் .

• விணநடோஸ் நகோப்பு்்ற அ்டவு அ்மப்்ப  

ஆைோய்தல்.

• ஒரு குறிப்பிடட இயககவடடில் 

நகோப்புக்ையும், நகோப்பு்்றக்ையும், 

உருவோககுவ்தறகோ்ன பயிறசி.

• நகோப்புக்ையும், நகோப்பு்்றக்ையும் 

நி ர வ கி த ்த ல் .

• மு்்றப்படி ஒரு கணிப்கபோறியின் 

இயககத்்தத க்தோடஙகு்தல் மறறும் நி்்றவு 

க ச ய ்த ல் .

5.1. இயகக அ்மப்பு ஓர அறிமுகம் 
 இயகக அ்மப்பு (Operating  System) 
ஒரு அ்மப்பு கமன்கபோருள் (System Software) 
ஆகும். இது வன்கபோருடக்ை, மற்ற 

போடம் 5கணினி அறிமுகம்

கமன்கபோருடகளுடன் க்தோடரபு ககோள்ைவும், 

இயககவும் வ்க கசயகி்றது. நமலும், 

பய்ன்ையும், வன்கபோருடக்ையும் இ்ணககும் 

இ்டமுகமோகவும், கணிப்கபோறியின் 

அ்்னதது இயககஙக்ைக கடடுப்படுத்தவும் 

பயன்படுகி்றது. (படம் 5.1)
1 பய்னர 2 பய்னர n பய்னர

கமன்கபோருள்

அ்மப்பு 
கமன்கபோருள்

பயன்போடடு
கமன்கபோருள்

இயகக அ்மப்பு

வன்கபோருள்  ்மய 
கசயலகம் நி்்னவகம்

உள்ளீடு /
கவளியீடு

படம் 5.1 இயகக அ்மப்பு ஒரு போர்வ

 முந்்தய போடததில் கற்ற, இயகக 

அ்மப்பின் சில முககிய கசயல்போடுகள் பின் 

வ ரு ம ோ று :

• நி்்னவக நமலோண்ம

• கசயல் நமலோண்ம

• சோ்த்ன நமலோண்ம 

• நகோப்பு நமலோண்ம 

• போதுகோப்பு நமலோண்ம

• கணிப்கபோறி கசயல்போடுகளின் மீ்தோ்ன 

ஒடடுகமோத்த கடடுப்போடு

• பி்ை கணடறியும் சோ்த்னம்

• பய்னருககும் இ்தை கமன்கபோருள்களுககும் 

இ்டநயயோ்ன ஒருஙகி்ணப்பு.

அலகு I 

விணநடோஸ் - ல் நவ்ல கசய்தல்
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5.2. விணநடோஸ் இயகக அ்மப்பு ஓர 
அறிமுகம்

 ஒவ்கவோரு  கணிப்கபோறியும் 

இயஙகுவ்தறகு ஏந்தனும் ஒரு இயகக 

அ்மப்பு ந்த்வப்படுகி்றது. அந்த வ்கயில், 

்மகநைோசோப்ட விணநடோஸ் மிகவும் பிைபலமோ்ன 

ஒரு “வ்ைக்ல பய்னர இ்டமுகம்” (GUI - 
Graphics User Interface) இயகக அ்மப்பு 

ஆகும். விணநடோஸ்-ல் ஒநை ந�ைததில் 

ஒன்றுககும் நமறபடட பயன்போடுக்ை 

இயகக முடியும் இ்தறகு “பல்பணியோககம்” 

(Multitasking)  என்று கபயர.

 விணநடோஸ் இயகக அ்மப்பில், 
வி்சப்பல்க மறறும் சுடடி ஆகிய இைண்டயும் 
உள்ளீடடு சோ்த்னஙகைோகப் பயன்படுத்தலோம். 
சுடடி்ய பணிககுறிகளில் கிளிக கசயவ்தன் 
மூலம்,                 விணநடோஸ்-ல் கூறுகளுடன் எளிதில் 
கசயல்பட முடியும். வி்சப்பல்க, எழுததுககள், 
எணகள் மறறும் சி்றப்பு குறியீடுக்ை உள்ளிடப் 
பயன்படுகி்றது.

விணநடோஸ் இயகக அ்மப்பின் சில  
க ச ய ல் ப ோ டு க ள்

• கசோறகசயலிகள், அடடவ்ணச் கசயலிகள், 
கணிப்போன், வி்ையோடடுகள் நபோன்்ற  
பயன்போடுக்ை இயககுவ்தறகு.

• கணிப்கபோறியில் புதிய பயன்போடுக்ை 
நி று வு வ ்த ற கு .

• அச்சுப் கபோறி, வருடி, சுடடி, இலகக 
வ்க நகமைோ நபோன்்ற வன்கபோருள்க்ை 
நமலோண்ம கசயவ்தறகு.

• நகோப்பு மறறும் நகோப்பு்்றகள் உருவோககு்தல், 
பதிப்போயவு கசய்தல், நசமித்தல்,  
அழித்தல் நபோன்்ற நகோப்புநமலோண்ம 
கசயல்போடுக்ை கசயவ்தறகு.

• கணிப்கபோறியின் அ்மப்புகைோ்ன 
(Settings), வணண திடடஙகள் (Colour 
Scheme), தி்ைககோப்பு (Screen Savers) 
நபோன்்றவற்்ற தி்ையில்மோறறி அ்மகக.

அடடவ்ண 5.1 ல் விணநடோஸ் 
இயகக அ்மப்பின் பல்நவறு பதிப்புகள் 

ப ட டி ய லி ட ப் ப ட டு ள் ை து .

5.3. வின்நடோஸின் பல்நவறு பதிப்புகள்

பதிப்புகள் சின்்னம் ஆணடு முககிய சி்றப்பியல்புகள்

விணநடோஸ் 1.x

 

1985

(1) 16 பிடடுகளில் வ்ைக்ல பய்னர          இ்டமுகம் 
அறிமுகம் கசயயப்படடது.

(2) சுடடி, உள்ளீடடுச் சோ்த்னமோக அறிமுகம் 
கசயயப்படடது.

விணநடோஸ் 2.x 1987

• சன்்னல் தி்ை்ய சிறி்தோககு்தல், அல்லது 
கபரி்தோககு்தல் வசதி.  

• ்தனிப் பய்னோககு்தல்  விருப்பத ந்தரவுகள் 
(Customising Options) மறறும் கணிப்கபோறி 
அ்மப்பு (Computer System Setting) 
மோறறு்தல் நபோன்்ற சி்றப்பம்சஙகளுடன் 
”கடடுப்போடடுப் பலகம்” (Control Panel) 
அறிமுகம் கசயயப்படடது.

விணநடோஸ் 3.x 1992

• விணநடோஸ்-ல் “பல்பணி கருததுரு” 
(Concepts of Multitasking) அறிமுகம்.

• 256 வணணஙக்ை ஆ்தரிப்ப்தோல், 
அதி�வீ்ன வணணமயமோ்ன ந்தோற்றத்்த 
இ்டமுகததிறகு அளிககி்றது. 
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விணநடோஸ் 95 1995

• க்தோடகக கபோத்தோன், பணிப்பட்ட, 
விணநடோஸ் எகஸ்ப்நைோைர மறறும் 
க்தோடககப்படடி அறிமுகம்.

• 32 பிட கசயலி அறிமுகம் மறறும்  
பல்பணியோககம் மீது அதிக கவ்னம் 
க ச லு த ்த ப் ப ட ட து .

விணநடோஸ் 98 1998

• இயகக அ்மப்புடன், ஒருஙகி்ணந்த 
இ்ணய உலவி (இணடரக�ட எகஸ்ப்நைோைர 
- Internet Explorer) அறிமுகம்.

• DOS  அடிப்ப்டயிலோ்ன வி்ையோடடுகள்  
ம்்றயத க்தோடஙகி, விணநடோஸ் 
அடிப்ப்டயிலோ்ன வி்ையோடடுகள் 
ந ம ம் ப டு த ்த ப் ப ட ட து .

• கசருகி (Plug and play)  உபநயோகித்தல் 
சி்றப்பம்சம் அறிமுகம்.

விணநடோஸ் NT
• வ்லய்மப்பில் நச்வயகம் நபோல் 

வ டி வ ் ம க க ப் ப ட ட து .

விணநடோஸ் Me 2000
• ்தோனியஙகு  கணிப்கபோறி 

பரிநசோதித்தல் மறறும் மீடபுக கருவிகள் 
அ றி மு க ப் ப டு த ்த ப் ப ட ட ்ன .

விணநடோஸ் 
2000 2000

• வணிகநம்சக கனிணி மறறும் மடிக 
கனிணிகளில்  இயகக அ்மப்போக 
ந ச ் வ ய ோ ற றி ய து .

• விணநடோஸ் 2000ல் �ோன்கு பதிப்புகள் 
கவளியிடப்படட்ன.

• Professional (வணிக நம்சக கனிணி 
மறறும் மடிககணினிகள்)

• Server (இ்ணய நச்வயகம் மறறும் 
அலுவலக நச்வயகம்).

• Advanced Server (க்தோழில்து்்ற 
ப ய ன் ப ோ ட டி ற க ோ க )

• Data Centre Server (உயர நபோககுவைதது 
(high-traffic) கணிப்கபோறி நச்வயகம்). 

விணநடோஸ் XP 2001
• 64-பிட கசயலிகள் அறிமுகம்.

• வின்நடோஸ் ந்தோற்றம் மறறும் நி்லயோ்ன 
பணித்தைம் நமம்படுத்தப்படடது.

கோரடோ்னோ குைல் கசயலியகக ்தனி உ்தவியோைர வசதி (Cortana voice activated Personal assistant) 

5.4. சுடடி்யக ்கயோளு்தல் 

 விணநடோஸ் இயகக அ்மப்பில் நவ்ல 

கசயவ்தறகு முன்பு சுடடியின் இயககத்்தப் 

பறறி அறிநது ககோள்ை நவணடும்.
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விணநடோஸ் 
Vista 2006 • விணநடோஸ் ந்தோற்றம் நமம்படுத்தப்படடது.

விணநடோஸ்  7 2009

• கணிப்கபோறியின் க்தோடஙகு்தல் ந�ைம் 
நமம்படுத்தப்படடது.

• ஏநைோ பீக (Aero Peek), பணிப்பட்டயில் 
பயன்போடுக்ை இ்ணத்தல் (pinning 
programs to taskbar), ்ககயழுதது 
உணர்தல் (Handwriting recognition), 
இன்டரக�ட எகஸ்புநைோைர 8 (Internet 
Explorer 8) நபோன்்ற புதிய பய்னர இ்டமுக 
வசதிகள் அறிமுகப்படுத்தப்படடது.

விணநடோஸ் 8 2012

• விணநடோஸ்-ன் முந்்தய பதிப்புக்ை 
விட விணநடோஸ் 8 மிகவும் நவகமோக 
க ச ய ல் ப ட க கூ டி ய து . 

• க்தோடகக கபோத்தோன் நீககப்படடது.

• விணநடோஸ் 8 - யில் "பல் அடுககு கசயலி" 
(Multi Core Processing), திட நி்ல 
இயககிகள், க்தோடுதி்ை மறறும் மோறறு 
உள்ளீடடு மு்்றகள் நபோன்்ற சி்றந்த 
�ன்்மகள் உள்ை்ன.

• ்கப்நபசி மறறும் கணிப்கபோறிகளுககோ்ன 
கபோதுவோ்ன பணிநம்டயோக கசயல்படடது.

விணநடோஸ் 10 2015

• க்தோடகக கபோத்தோன் மீணடும் 
ந ச ர க க ப் ப ட ட து .

• ஒன்றுககும் நமறபடட தி்ை முகப்பு.

• "கசயலி அறிவிப்பு" மறறும் "வி்ைவு 
�டவடிக்க கசயலிககோ்ன மததிய அறிவிப்பு 
்மயம்" அறிமுகம்.

கோரடோ்னோ குைல் கசயலியகக ்தனி உ்தவியோைர வசதி (Cortana voice activated Personal assistant) 

5.4. சுடடி்யக ்கயோளு்தல் 

 விணநடோஸ் இயகக அ்மப்பில் நவ்ல 

கசயவ்தறகு முன்பு சுடடியின் இயககத்்தப் 

பறறி அறிநது ககோள்ை நவணடும்.

(Cortana voice activated Personal assistant)
வலது கிளிக

இடது கிளிக
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படம் 5.2.சுடடியின் கசயல்போடுகள்

சுடடியின் கசயல்போடுகள்

கசயல் வி்ைவு

ஒரு உருப்படி்ய 
(item) சுடட 

சுடடி்ய ஒரு உருப்படியின் மீது 
�கரதது்தல்.

கிளிக

தி்ையில் உள்ை ஒரு 
உருப்படியின் மீது சுடடி்ய 
்வதது இடது கபோத்தோ்்ன 
அழுததி உடந்ன விடடுவிடு்தல்.

வலது கிளிக

ஒரு உருப்படியின் மீது சுடடி்ய 
்வதது, வலது கபோத்தோ்்ன 
அழுத்த, ஒரு நமல்மீடபுப் படடி 
ந்தோன்றும், அதில் பல விருப்பத 
ந்தரவுகள் படடியலிடப்படும்.

இரு கிளிக 
கசய்தல்

தி்ையில் உள்ை ஒரு 
உருப்படியின் மீது சுடடி்ய 
்வதது, இடது கபோத்தோ்்ன 
இருமு்்ற நவகமோக அழுததி 
வி டு ்த ல் .

இழுதது விடு்தல்

ஒரு உருப்படியின் மீது 
சுடடி்ய ்வதது, சுடடியின் 
இடது கபோத்தோ்்ன அழுததி 
பிடித்தவோறு, சுடடி்ய 
ந்த்வயோ்ன இடம் வ்ை 
இழுதது, பின் விடடுவிடு்தல்.

அடடவ்ண  5.2
5.5. விணநடோஸின் தி்ைமுகப்பு

விணநடோஸின் க்தோடகக தி்ை ”தி்ைமுகப்பு”  
(Desktop) என்று அ்ைககப்படுகி்றது. 
உஙகள் கணிப்கபோறியில் உள்ை தி்ை முகப்பு 
படம்  5.3ல் கோடடப்படடது நபோல இல்லோமல் 
நவறுபடடிருககலோம். ஏக்னனில் விணநடோஸ் 
அ்தன் ந்தோற்றம், தி்ை முகப்பு ஆகியவற்்ற 
மோறறி அ்மகக வழி கசயகி்றது.
படம் 5.3 -ல் க்தோடகக கபோத்தோன், 
பணிப்பட்ட, அறிவுப்புப் பகுதி, ந்ததி 
மறறும் ந�ைம் ஆகியவற்்றத தி்ைமுகப்பில் 
க ோ ண ல ோ ம் .

• நீஙகள் எந்த பயன்போடடில் நவ்ல கசயது 

ககோணடிருந்தோலும் Winkey + D அல்லது 

ஏநைோ பீக (Aero Peak) பயன்படுததி எந்த 

ந�ைததிலும் தி்ை முகப்புககுச் கசல்லலோம்.

• பணிப்பட்டயில் ஏநைோ பீக எஙகு உள்ைது 

என்ப்்த படம் 5.4ல் அறியலோம்.

உஙகளுககு க்தரியுமோ?

பணிககுறிகள்

பணிப்பட்ட

அறிவிப்பு பகுதிக்தோடகக கபோத்தோன்

நககஜடடுகள்

படம் 5.3. ்மகநைோசோப்ட விணநடோஸ் 7 

தி்ைமுகப்புதி்ைமுகப்பு

ஏநைோ பீக கபோத்தோன்

படம் 5.4. ஏநைோ பீக கபோத்தோன்.

5.5.1. பணிககுறிகள் (Icon)
 விணநடோஸ்-ன் கூறுகைோ்ன நகோப்பு, 

நகோப்பு்்ற, குறுககுவழிகள் நபோன்்றவற்்றக 

குறிககும் படககுறியீடு "பணிககுறி" எ்னப்படும். 

வ்ைக்லப் பய்னர இ்டமுக (GUI) 

பயன்போடுகளில் பணிககுறிகள் முககிய பஙகு 

வ கி க கி ்ற து .

5.5.1.1 கசந்தை பணிககுறி (Standard 
Ic ons)
  விணநடோஸ் இயகக அ்மப்பு 

நிறுவப்படும் நபோது உருவோககப்படும் ககோடோநி்ல 

பணிககுறிகள், "கசந்தை பணிககுறிகள்" 

(Standard Icons) எ்ன அ்ைககப்படுகி்றது. 

்மகம்ப்யூடடர (My Computer), டோககுகமன்ட 
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(ஈ) ்கப்நபசி, ஸ்மோரட ்கப்நபசி, நடப்ைட 

(Tablet) நபோன்்ற நீககககூடிய நி்்னவகஙகள்

(உ) உஙகள் கணிப்கபோறி பி்ற கணிப்கபோறிகளுடன் 

இ்ணககப்படடு இருந்தோல், அ்தன் வ்ல 

இயககி (படம் 5.6 போரகக)

பயன்போடடு பணி-
ககுறி

நகோப்பு்்ற 
பணிககுறி

படம் 5.5.பணிககுறியின்  வ்ககள்

(Documents) மறறும் ரி்சககிள் பின் (Recycle 
Bin) நபோன்்ற்வ அ்்னதது விணநடோஸ் 

இயகக அ்மப்புகளிலும் கோணப்படும் கசந்தைப் 

பணிககுறிகள் ஆகும். 

5.5.1.2. குறுககு வழி பணிககுறிகள் :

 எநக்தவோரு பயன்போடு அல்லது  நகோப்பு 

அல்லது நகோப்பு்்றகளுககு குறுககு வழி 

பணிககுறிக்ை உருவோககலோம்.  இ்தன் மீது இரு 

கிளிக கசயயப்படும் நபோது இ்தறகோ்ன பயன்போடு 

/ நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்ற தி்றககப்படும்.  

குறிப்பிடட பயன்போட்டத தி்றப்ப்தறகோ்ன  

குறுககுவழியோக பணிககுறிகள் பயன்படுகி்றது. 

(படம் 5.5).

5.5.1.3. வடடு இயககி பணிககுறிகள் 

 வடடு இயககி பணிககுறிகள், ஐநது 

வ்கயோ்ன வடடு இயககிக்ைப் படககுறியீடோக 

வ ை ங கு கி் ்ற து .

(அ) வன்வடடு (C,D,E) 

(ஆ)CD-ROM / DVD வடடு

(இ) கபன்டி்ைவ் (Pen Drive)

பல்நவறு வடடு இயககி 

பணிககுறி

கமோத்த நி்்னவக இடம் 

மறறும் மீ்தமுள்ை நி்்னவக 

இடததுடன் வன்வடடு இயககி

நீககக கூடிய நி்்னவகம் (கபன் இயககி)

படம் 5.6.வடடு இயககி பணிககுறிகள்

5.6. சன்்னல் தி்ை

 ஒரு ஆவணம் அல்லது பயன்போடடின் கபோதுவோ்ன கசவ்வகப் பகுதி "சன்்னல்" தி்ை எ்னப்படும். 
குறிப்பிடட பயன்போடடின் ்தகவல்க்ைத தி்ையிடுவ்தறகு  பயன்படும் பகுதியோகும்.
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5.7 பயன்போடடு சன்்னல்தி்ை

 ்தகவல்க்ைத தி்ையிடுவ்தறகோ்ன, 
வ்ையறுககப்படட எல்்லக்ைக ககோணட 
கணிப்கபோறி தி்ையின் பகுதி, "பயன்போடடு 
சன்்னல்தி்ை" எ்னப்படும். சன்்னல் தி்ைக்ை 
சிறி்தோககு்தல் (Minimize), கபரி்தோககு்தல் 
(Maximize), அருகருநக ்வத்தல் (side 
by side), ஒன்்றன் மீது ஒன்்றோக ்வத்தல் 
(Overlap) நபோன்்ற கசயல்க்ைச் கசயய 
முடியும். ஒரு பயன்போடடு சன்்னல்தி்ை என்பது 
தி்றககப்படடுள்ை ஒரு  பயன்போடு. அ்தோவது Word, 
Paint நபோன்்ற இயஙகும் பயன்போடுக்ைக 
குறிககும். இைணடுககும் நமறபடட சன்்னல்கள் 
தி்றநதிருககும் நபோது அ்தனுள் ஒன்று மடடுநம 
கசயலில் இருககும். மற்றது கசயலற்ற்தோக 
இருககும். படம் 5.7 மறறும் 5.8 ல் ஓபன் ஆஃபீஸ் 
்ைடடர பயன்போடடு சன்்னல் தி்ை மறறும் தி்ை 
முகப்பில் தி்றநதுள்ை ஒன்றுககும் நமறபடட 
சன்்னல்களின் ந்தோற்றத்்தக கோணலோம்.

5.8. ஆவண சன்்னல் தி்ை

 ஒரு ஆவணததின் உள்ைடககத்்தக 

கோடடும் சன்்னல் தி்ை "ஆவண சன்்னல் 

தி்ை"  எ்னப்படும். படம் 5.9 ல் ஆவண சன்்னல் 

தி்ைககோ்ன எடுததுககோடடோகும்.
குறிப்பு

ஓபன் ஆஃபீஸ் ்ைடடர, இம்ப்கைஸ் 
அல்லது கோல்க நபோன்்ற பயன்போடுக்ைத 
தி்றககும் நபோது, கணிப்கபோறி தி்ையில் 
இைணடு சன்்னல் தி்ைகள் ஒன்றினுள் 
ஒன்்றோக ந்தோன்றும். அதில், கபரிய 
சன்்னல் தி்ை “பயன்போடடு சன்்னல் தி்ை” 
என்று அ்ைககப்படுகி்றது. இது, பய்னர, 
பயன்போடடு கமன்கபோருளுடன் க்தோடரபு 
ககோள்ைப் பயன்படுகி்றது. பயன்போடடு 
சன்்னல் தி்ையின் உள்நை அ்மநதுள்ை 
சிறிய சன்்னல் தி்ை “ஆவண சன்்னல் 
தி்ை” என்று அ்ைககப்படுகி்றது. இது, 
உ்ை மறறும் படஙக்ை (graphics) 
உருவோககவும், பதிப்போயவு கசயயவும், 
படஙக்ை வ்ையவும் மறறும் வடிவூடடல் 
கசயயவும் பயன்படுகின்்றது.

பயன்போடடு பணித்தைம்

ஆவணததின் ்த்லப்புடன் "்த்லப்புப் பட்ட"

கருவிப் பட்ட

உருைல் பட்ட

படடிப் பட்ட

வி
ண

ந
ட

ோஸ்
 க

ட
டு

ப்போட
டு

 கபோத
்த

ோன்
க

ள்
 

படம் 5.7. பயன்போடடு சன்்னல்தி்ை

படம் 5.8. ஒன்றுககும் நமறபடட சன்்னல்கள் 

தி்ைமுகப்பில் தி்றககப்படடுள்ைது
பயன்போடடு சன்்னல்

ஆவண பகுதி

ஆவண சன்்னல்

ரூலர

படம்  5.9.ஆவண சன்்னல் தி்ையின் கூறுகள்
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5.9. சன்்னல் தி்ையின் கூறுகள்

 படம் 5.10 சன்்னல் தி்ையின் 

கூறுக்ைப்ப புரிநது ககோள்ை பயன்படுகி்றது.

 சிறி்தோககு, கபரிய்தோககு மறறும் மூடு 

கபோத்தோன்களும் உள்ை்ன.

5.9.1 ்த்லப்புப்பட்ட

 தி்றநதுள்ை ஆவணததின் கபயரும், 

பயன்போடடின் கபயரும் ்த்லப்புப் பட்டயில் 

ந ்த ோ ன் று ம் .

5.9.2 படடிப்பட்ட

 ்த்லப்பு பட்டயின் கீழ் பு்றம் 

படடிப்பட்ட கோணப்படும். Alt கபோத்தோ்்ன 

அழுததியவோந்ற படடித ்த்லப்பில் அடிநகோடிடடு 

ந்தோன்றும் எழுததி்்னயும் அழுததி, 

படடிப்பட்டயில் உள்ை படடிக்ைப் பயன்படுத்த 

முடியும். நமலும் Alt கபோத்தோன் அல்லது F10 
கபோத்தோ்்ன அழுததி்னோல் படடிபட்டயில் 

உள்ை மு்தல் படடி்ய முன்னிறுததும். 

 விணநடோஸ் 7  இல் படடி பட்ட 

இல்லோவிடடோல் organize கபோத்தோனில் களிக 

கசயது ந்தோன்றும் கீழ்விரிப் படடியிலிருநது 

layout Option கிளிக கசயது படடிப் 

பட்ட்யத ந்தோன்்றச்கசயயலோம். படம் 5.11ன் 
மூலம் படடி பட்ட ந்தோன்்றோவிடடோல் அ்்த 

எவ்வோறு ந்தோன்்றச் கசயவது என்ப்்தத க்தரிநது 

க க ோ ள் ை ல ோ ம் .
மூ்லகள்

மூ்லகள் மூ்லகள்

உருைல் பட்ட

பணித்தைம்

Menu Bar

மூ்லகள்
்த்லப்புப் பட்ட

எ
ல்

்
ல

க
ள்

எல்்லகள்

எல்்லகள்

படம்  5.10. விணநடோஸின் கூறுகள் 

படம்  5.11. படடிப் பட்ட்ய ந்தோன்்ற கசயவது

5.9.3. பணித்தைம் 
 ஒரு ஆவணததில் உ்ை்யத ்தடடச்சு 
கசயயும் ஆவண சன்்னல் தி்ையின் பகுதி 
பணித்தைம் ஆகும். படம்  5.10 ஆவண 
சன்்னலின் பணித்தைத்்தக கோடடுகி்றது.
5.9.4 உருைல் பட்ட
 உருைல் பட்டகள் பணித்தைத்்தச் 
கசஙகுத்தோகவும், கி்டமடடமோகவும் உருை 
கசயயப் பயன்படுகி்றது. படம் 5.10 உருைல் 
பட்டயின் ந்தோற்றத்்தக கோடடுகி்றது.
5.9.5 மூ்லகள் மறறும் எல்்லகள்
 விணநடோஸில் அை்வ மோறறி அ்மகக 
மூ்ல மறறும் எல்்ல உ்தவி கசயகி்றது.
சன்்னல் தி்ையின் மூ்லகள் மறறும் 
எல்்லகளின் மீது சுடடியின் அம்புககுறி்ய 
்வககும்நபோது, அது இரு்த்ல ககோணட 
அம்புககுறியோக மோறும். இரு்த்ல 
அம்புககுறியின் தி்சககு ஏறப இழுககும் நபோது, 
சன்்னல் தி்ையின் அைவு மோறும் (படம் 5.10்ய 
கோணக). சன்்னலின் மூ்லவிடடததில் இரு்த்ல 
அம்புககுறி்ய ்வதது இழுககும்நபோது, அ்தன் 
அைவு மோற்றப்படும். 

5.10 கணினி்ய ஆைோய்தல்

5.10.1 க்தோடககப்படடி
 தி்ைமுகப்பின் கீழ் இடது ்க 
மூ்லயில் க்தோடகக கபோத்தோன் உள்ைது. 
க்தோடகக கபோத்தோ்்னக கிளிக கசயயும் 
நபோது க்தோடககப்படடி ந்தோன்றும். நமலும் 
அ்்த பயன்படுததி எந்த ஒரு பயன்போட்டயும் 
க ்த ோ ட ங க ல ோ ம் .
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பணிப்பட்ட

 தி்ைமுகப்பின் கீநை உள்ை 
கி்டமடட பட்ட “பணிப்பட்ட” (Taskbar) 
என்று அ்ைககப்படுகி்றது. இந்த பட்ட, 
(இடமிருநது வலமோக) க்தோடககப் கபோத்தோன், 
பல்நவறு பயன்போடுகளின் குறுககுவழிகள், 
சிறி்தோககப்படட பயன்போடுக்ை 
ககோணடிருககும். நமலும், அ்தன் வலதுநகோடியில், 

ஒலி கடடுப்போடடகம், வ்லய்மப்பு, ந்ததி 
மறறும் ந�ைம் நபோன்்ற வசதிக்ை உள்ைடககிய 
”கணினி அ்மப்பு ்தடடு” (System tray)  
உள்ைது. அடிககடி பயன்படுத்தப்படும் 
பயன்போடுக்ைக ககோணடிருககும். ”வி்ைவு 
க்தோடகக கருவிப்பட்ட” (Quick launch 
toolbar), க்தோடகக கபோத்தோனுககு அடுத்த்தோக 
உ ள் ை து .

இந்த ந்தரவுடன் நமலும் 
து்ணப்படடி உள்ை்்தக 
கோடடும் குறியீடு.

கணிப்கபோறி அ்மப்்ப  
மோறறுவது

(கடடுப்போடடு பலகம்)

இ்தை சோ்த்னஙகள் மறறும் 
அச்சுப்  

கபோறிக்ைச் நசரத்தல் / 
மோறறு்தல்

உ்தவி கபறு்தல்

கவளிநயறு்தல் / மீணடும்  
க்தோடஙகு்தல், பணி  நிறுத்தம்

நிறுவப்படட 
பயன்போடுகள்

ந்தடல் கபடடி

க்தோடகக 
கபோத்தோன்

படம் 5.12.க்தோடகக படடி 
க்தோடககப் கபோத்தோன்

சிறி்தோககப்படட 
பயன்போடுகளும், நகோ-

ப்பு்்றகளும்

ம்்றககப்படட பணி-
ககுறிக்ைக கோடடும்

்தோ்ன்மவு 
கமோழி

வ்லய்மப்பு 
பணிககுறி

ஒலி சரிகச-
ய்தல்

ந�ைம் மறறும்  �ோள்

ஏநைோபீக 
கபோத்தோன்

படம்  5.13 படடிப்பட்ட
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5.10.2 கணிப்கபோறி பணிககுறி

 இந்த பணிககுறி்யக கிளிக கசய்தோல், 
கணிப்கபோறியுடன் இ்ணககப்படடுள்ை 
வடடு இயககிக்ைப் பய்னர கோண முடியும். 
விணநடோஸ் XP மறறும் விஸ்டோ பதிப்புகளில், 
இந்த பணிககுறி “்ம கம்ப்யூடடர” (My 
Computer) என்றும், விணநடோஸ் 8 மறறும் 
10ல் ”திஸ் பீஸி” (This PC) என்றும் 
அ்ைககப்படுகி்றது. இந்த பணிககுறியின் 
கசயல்போடு விணநடோஸ்-ன் அ்்னதது 
பதிப்புகளுககும் கபோதுவோ்ன்தோகும். (படம்  
5.14 ்ய கோணக)

5.10.3 பயன்போட்டத க்தோடஙகு்தல் மற்றம் 
மூ டு ்த ல் 
 கணிப்கபோறியில் நிறுவப்படடுள்ை 
கபரும்போலோ்ன பயன்போடுகள், க்தோடககப்படடியில் 
கி்டககும். கணிப்கபோறியின் அ்மப்்பப் 
கபோறுதது க்தோடககப் படடியில் உள்ை பயன்போடுகள் 
ந வ று ப டு கி ன் ்ற ்ன . 

1. ஒரு பயன்போட்டத க்தோடஙகுவ்தறகு: Start 
கபோத்தோ்்னக கிளிக கசயது, All Programs 
ல் சுடடி்ய ்வககவும்.  நிைல் படடி படம் 5.15 
ல் உள்ைவோறு ந்தோன்றும்.

2. நீஙகள் க்தோடஙக விரும்பும் பயன்போட்டக 
ககோணட குழுவில் சுடடி்ய ்வதது, பின்்னர 

பயன்போடடின் கபய்ைக கிளிக கசயயவும்.

படம்  5.14 விணநடோஸ் இயகக அ்மப்பு பதிப்பில் உள்ை ்மகம்ப்யூடடர பணிககுறி

படம் 5.15 க்தோடககப் கபோத்தோ்்னப் 

பயன்படுத்த பயன்போட்டத க்தோடஙகு்தல்.

3. க்தோடகக  படடியிலுள்ை Run என்ப்்தக கிளிக 

கசயது, ந்தோன்றும் கபடடியில், தி்றககப்பட 

நவணடிய பயன்போடடின் கபய்ைத ்தடடச்சு 

கசயதும், ஒரு பயன்போட்டத க்தோடஙகலோம். 

(படம் . 5.16   ்ய கோணக)

படம்  5.16. Run கடட்ை்யப் பயன்படுததி 

பயன்போட்டத க்தோடஙகு்தல்

4. ஒரு பயன்போட்ட விடடு கவளிநய்ற 

பயன்போடடு சன்்னல் தி்ையின் நமல் வலது 

மூ்லயில் உள்ை மூடு கபோத்தோ்்னக கிளிக 

கசயக. (படம் 5.17)
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மூடு கபோத்தோன்

கவளிநயறு

படம் 5.17. மூடு (Close) மறறும் கவளிநயறு (Exit)
கபோத்தோ்்னப் பயன்படுததி கவளிநயறு்தல்

5.  File → Exit அல்லது File → Close 

கடட்ைக்ை்யப் பயன்படுததியும், ஒரு 

பயன்போடடிலிருநது கவளிநய்றலோம்.

பயிறசி படட்்ற

 க்தோடககப்  படடி மறறும் RUN ந்தரவு 
பயன்படுததி Word Pad பயன்போட்டத 

க ்த ோ ட ங கு க .

 File படடி்யப் பயன்படுததி Word Pad ஐ 

மூடுக.

5.11 நகோப்புக்ையும், 
நகோப்பு்்றக்ையும் நிரவகித்தல்

 விணநடோஸ் 7 ல், ஆவணஙகள் மறறும் 
நிைல்க்ைக நகோப்புகள் மறறும் நகோப்பு்்றகைோக  
நிரவகிககலோம். நகோப்பு மறறும் நகோப்பு்்றக்ை 
�கரதது்தல், �ககலடுத்தல், மோறறுப்கபயரிடு்தல், 
நீககு்தல் மறறும் ந்தடல் நபோன்்ற கசயல்க்ைச் 
கசயய முடியும்.

5.11.1. நகோப்பு மறறும் நகோப்பு்்றக்ை 

உ ரு வ ோ க கு ்த ல்

5.11.1.1 நகோப்பு்்றக்ை உருவோககு்தல்

 உஙகள் நகோப்புக்ைப் பல இடஙகளில் 

நசமிககலோம் - வன்வடடு அல்லது பி்ற 

இயககிகளில். உஙகள் நகோப்புக்ை சி்றப்போக 

அ்மகக நகோப்பு்்றகளில்  நசமிககலோம். 

புதிய நகோப்பு்்ற்ய உருவோகக இைணடு 
வழிமு்்றகள் உள்ை்ன.

மு்்ற 1
படி 1. கம்ப்யூடடர குறும்படத்்த தி்றககவும்

படி2. புதிய நகோப்பு்்ற்ய உருவோகக விரும்பும் 
இயககி்ய தி்றககவும். (உ்தோைணம் D:/)

படி3. File  New  Folder கிளிக கசயக.

படி4. புதிய நகோப்பு்்ற, ்தோ்ன்மவோக “New 
Folder” எ்ன (படம் 5.19) கோடடியவோறு 
உ ரு வ ோ கு ம் .

படி 5. நகோப்பு்்றயின் கபய்ைத ்தடடச்சு 
கசயது, Enter கபோத்தோ்்ன அழுத்தவும். 
(புதிய்தோக உருவோககப்படட நகோப்பு்்ற  
"test folder" எ்ன கபயரிடப்படடுள்ை்்தப்  
படம் 5.20 கோணக)

படம் 5.18. File படடி்யப் பயன்படுததி 

நகோப்பு்்றக்ை உருவோககு்தல்.

படம் 5.19 ்தோ்ன்மவு கபயரில் புதி்தோக 

உருவோககப்படட நகோப்பு்்ற
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படம் 5.20. புதி்தோக உருவோககப்படட 
நகோப்பு்்றககு  மறுகபயரிடு்தல்.

மு்்ற 2
தி்ைமுகப்பில் நகோப்பு்்ற்ய உருவோகக

படி 1-  தி்ைமுகப்பில் சுடடியின் வலது 
கபோத்தோ்்னக கிளிக கசயது, New 
 Folder  கடட்ை்யக கிளிக கசயக. 
(படம் 5.21)

படி 2-  கபயரிடப்படோ்த ஒரு new folder என்்ற 
நகோப்பு்்ற ந்தோன்றுகி்றது (படம் 5.22)

படி 3-  நகோப்பு்்றககு ஒரு கபயர ்தடடச்சு 
கசயது. Enter கபோத்தோ்்ன 
அ ழு த ்த வு ம் .

படி 4 –  நகோப்பு்்றயின் கபயர மோற்றம் கபறும். 
(படம் 5.20)

2. ்ம டோககுகமன்ட (My Document) ல், �ோம் 
பயின்்ற ஏந்தனும் ஒரு மு்்ற்யப் பயன்படுததி 
ஒரு நகோப்பு்்ற்ய உ்னது கபயரில் 
உருவோககவும். 

பயிறசி படட்்ற

5.11.1.2 நகோப்பு உருவோககு்தல் (நவரடு நபட)
நவரடு நபட (Word Pad) விணநடோஸ் இயகக 
அ்மப்பின் உள்ளி்ணந்த கசோறகசயலி 
பயன்போடோகும். உ்ை ஆவணஙக்ை 
உருவோககவும், ்கயோைவும் இது 
ப ய ன் ப டு கி ்ற து . 
 இதில் நகோப்பி்்ன உருவோகக 
விரும்பி்னோல் கீழ்ககோணும் படிநி்லக்ைப் 
பி ன் ப ற ்ற வு ம் .

படம் 5.21. தி்ை முகப்பில் நகோப்பு்்ற்ய 

உருவோககு்தல்.

1.  Start  All Programs  Accessories  
Wordpad அல்லது Run  type Wordpad 
எ்ன ்தடடச்சு கசய்த பி்றகு ok கபோத்தோ்்னக 

கிளிக கசயய நவணடும்.

 Word Pad சன்்னல் தி்ை படம் 5.23 ல் 

கோடடியுள்ைவோறு தி்றககப்படும்.

2. பணித்தைததில் ்தடடச்சு கசயயப்பட 

நவணடிய உ்ை்யத ்தடடச்சு கசயது, File 

 Save அல்லது Ctrl + S  பயன்படுத்தவும். 
3. Save As உ்ையோடல் கபடடி தி்ையில் 

ந ்த ோ ன் று ம்

4. அந்த உ்ையோடல் கபடடியில் ஆவணத்்த 

எஙகு நசமிகக நவணடுநமோ அ்்த  
look –in கீழி்றககுப்  கபடடியில் ந்தரவு கசயய 

நவணடும்.

5. File name என்்ற உ்ைப்கபடடியில் நகோப்பின் 

கபய்ைத ்தடடச்சு கசயய நவணடும்.

6. Save கபோத்தோ்்னக கிளிக கசயய நவணடும் 

படம் 5.22. தி்ைமுகப்பில் புதிய நகோப்பு்்ற
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படம்  5.23.Word pad- கசோறகசயலி பயன்போடு

3. Wordpad- ்ய பயன்படுததி ஒரு 
ஆவணத்்த உருவோககி பின் அ்்த 
்ம டோககுகமன்டில் உள்ை உஙகள் 
கபயரில் உருவோககப்படட நகோப்பு்்றயில் 
ந ச மி க க வு ம் .

பயிறசி படட்்ற

5.11.2. நகோப்பு மறறும் நகோப்பு்்றக்ைத 
ந்தடு்தல்

கணினியில் அல்லது குறிப்பிடட இயககிகளில் 

உள்ை நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்ற்ய வி்ைவோக 

க்தோடககப் கபோத்தோனிலுள்ை Search கபடடி 

பயன்படுத்தப்படுகி்றது.

படம் 5.24. க்தோடகக படடி்யப் பயன்படுததி 

நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்ற்யக கணடுபிடித்தல்.

நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்ற்யக கணடுபிடிகக

1. Start கபோத்தோ்்ன கிளிக கசயயவும், 
க்தோடகக படடியின் க்டசியில் Search 
கபடடி கோணப்படும்.

2. ந்தடப்பட நவணடிய நகோப்பு அல்லது 
நகோப்பு்்றயின் கபய்ை Search  
கபடடி - ல் ்தடடச்சு கசயக. ந்தடநவணடிய 
நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்றயின் கபயரில் 
ஒரு பகுதி்ய நீஙகள்ககோடுத்தோநல 
நபோதும்.

3. குறிப்பிடப்படட கபயரிலுள்ை நகோப்பு அல்லது 
நகோப்பு்்றகள் தி்ையில் ந்தோன்றும். அந்த 
நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்ற்ய கிளிக 
கசய்தோல், அது ந�ைடியோக தி்றககும்.

4. Search கபடடிககு நமநல “See more 
results” என்்ற மறக்றோரு ந்தரவும் உள்ைது.

5. இந்த ந்தர்வக கிளிக கசயயும் நபோது, 
Search Results உ்ையோடல் கபடடி 
ந்தோன்றும். இ்தன் மூலம், நகோப்பு அல்லது 
நகோப்பு்்றக்ை ந்தடித, தி்றககலோம். 

நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்ற்ய கம்ப்யூடடர 
பணிககுறி  மூலம் ந்தடு்தல்.

படி 1 கம்ப்யூடடர பணிககுறி்ய தி்ை முகப்பில் 
ந்தரவு கசயக அல்லது Start படடி மூலம்  
ந்தரவு கசயக.

படி 2 கம்ப்யூடடர வடடு இயககி(Disk Drive) 
என்்ற தி்ை, நமல் வலது மூ்லயில் 
ந்தோன்றும்.அதில் Search box ந்தரவு 
உள்ைது. (படம் 5.25) 

படி 3 அதில் நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்றயின்  
கபய்ை ்தடடச்சு கசயக. நகோப்பு அல்லது 
நகோப்பு்்ற கபயரின் ஒரு பகுதி்ய  
ககோடுத்தோல் குறிப்பிடட கபயரில் 
க்தோடஙகும் அ்்னதது நகோப்பு அல்லது 
நகோப்பு்்றக்ைக கோடடும்.

படி 4 நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்ற்ய தி்றகக 
அ்த்்ன கிளிக கசயயவும்.
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படம் 5.25. 'கம்ப்யூடடர' பணிககுறி்யப் பயன்படுததி, நகோப்புஅல்லது நகோப்பு்்ற்யத ந்தடு்தல்.

4. நமநல கூறியுள்ை மு்்றக்ைப் 
பின்பறறி நீஙகள்  பயிறசி படட்்ற 3 ல் 
உருவோககிய நகோப்பி்்னத ந்தடவும்.

பயிறசி படட்்ற

5.11.3. முன்்னநை உருவோககிய நகோப்பு அல்லது 

நகோப்பு்்ற்யத தி்றத்தல்

நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்ற்யத தி்றகக மிக 

கபோதுவோ்ன வழி, அ்்த இைட்டக கிளிக 

கசய்தல் ஆகும்.

5.11.4 நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்றககு 

ம று க ப ய ரி டு ்த ல்

 நகோப்பு மறறும் நகோப்பு்்றககு 

மறுகபயரிடுவ்தறகு பல வழிகள் உள்ை்ன.

File படடி அல்லது இடது சுடடிப் கபோத்தோன் 

அல்லது வலது சுடடிப் கபோத்தோ்்னப் 

பயன்படுததி மறுகபயரிடலோம்.

மு்்ற 1

File படடி்யப் பயன்படுததி மறுகபயரிடு்தல்

1. மறுகபயரிட நவணடிய நகோப்பு அல்லது 

நகோப்பு்்ற்யக கிளிக கசயக.

2. கிளிக File -> Rename

3. புதிய கபய்ைத ்தடடச்சு கசயக.

4. படம் 5.26 ல் கோடடியபடி மறு கபயரிடும் 

கசயலி்்ன முடிகக  Enter  கபோத்தோ்்ன 

அழுத்தவும் அல்லது OK கபோத்தோ்்னக 

கிளிக கசயயவும்.

படம் 5.26. File படடி்யப் பயன்படுததி நகோப்பு 

அல்லது நகோப்பு்்றககு மறுகபயரிடு்தல்

படம் 5.27. மறுகபயரிடப்படட நகோப்பு்்ற படம்

5.27 SCERT  என்்ற  நகோப்பு்்ற SCERT-
DPI எ்ன மோறறு கபயரிடப்படடுள்ை்்தக 

கோணலோம்.
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மு்்ற   2 

சுடடியின் வலது கபோத்தோ்்னப் பயன்படுதது்தல்.

படி 1- மறுகபயரிட விரும்பும் நகோப்பு அல்லது 

நகோப்பு்்ற்யத ந்தரவு கசயக.

படி 2  நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்றயின் மீது 

சுடடியின் வலது கபோத்தோ்்னக கிளிக 

கசயக. (படம் 5.28)

படி 3 நமல் மீடபுப் படடித ந்தோன்றும். அதில் 

rename என்்ற கடட்ை்யத ந்தரவு  கசயக. 

படி 4  புதிய கபய்ைத ்தடடச்சு கசயக.

படி 5  மறு கபயரிடும் கசயலி்்ன முடிகக Enter   
அல்லது OK கபோத்தோ்்ன அழுத்தவும்.

படம்  5.29ல். New Folder  என்்ற நகோப்பு்்ற 

C++  எ்ன கபயர மோற்றம் கசயயப்படடுள்ைது.

படம் 5.28. நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்ற்யச் 

சுடடியின் வலது கபோத்தோ்்னப் பயன்படுததி  

மறுகபயரிடு்தல்

படம்  5.29. C++எ்ன கபயர மோற்றம் கசயயப்படட 
நகோப்பு்்ற

மு்்ற 3 
சுடடியின் இடது கபோத்தோ்்னப் பயன்படுததி 
மறுகபயரிடு்தல்.
படி 1-  மறுகபயரிட விரும்பும் நகோப்பு அல்லது 

நகோப்பு்்ற்யத ந்தரவு கசயக.
படி 2 – F2 கபோத்தோ்்ன அழுத்த நவணடும் 
அல்லது நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்றயின் மீது  
கிளிக கசயய நவணடும். நகோப்பின் கபய்ை சுறறி 
ஒரு கசவ்வக வடிவம் ந்தோன்றும்.
படி 3 – புதிய கபய்ைத ்தடடச்சு கசயக.
படி 4 – மறு கபயரிடும் கசயலி்்ன முடிகக Enter   

அல்லது  OK கபோத்தோ்்ன அழுத்தவும்.

5. நீஙகள் உருவோககிய நகோப்பி்்ன File 
படடி, இடது சுடடி, வலது சுடடி  பயன்படுததி 

மறுகபயரிடுக.

பயிறசி படட்்ற

5.11.5. நகோப்பு மறறும் நகோப்பு்்ற்ய 
�ககலடுத்தல் அல்லது �கரதது்தல்
 நகோப்பு  மறறும் நகோப்பு்்ற்ய பி்ற 
பகுதிகளுககு �கரததுவ்தறகு பல வழி மு்்றகள் 
உ ள் ை ்ன .
நகோப்பு மறறும் நகோப்பு்்ற்ய �கரதது்தல்:
மு்்ற 1-கவடடு்தல் மறறும்  ஒடடு்தல் 
• ஒரு நகோப்பு அல்லது ஒரு நகோப்பு்்ற்ய 

�கரததுவ்தறகு மு்தலில் ந்தரநக்தடுகக 
நவணடும். பி்றகு கீழ் வரும் வழி மு்்றகளில் 
ஏந்தனும் ஒன்்்ற கசயக.

• Edit → Cut அல்லது Ctrl + X அல்லது 
வலது சுடடி கபோத்தோ்்ன அழுததி்னோல் 
நமல் மீடபுப் படடித ந்தோன்றும். அதில் Cut 
என்ப்்த ந்தரவு கசயக.  

• நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்ற்ய புதிய 
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இடததிறகு �கரததுவ்தறகு Edit→ Paste  
அல்லது  Ctrl + V     என்்ற சோவி நசரமோ்னத்்த 
அல்லது வலது சுடடி கபோத்தோ்்ன 
அழுததி்னோல் நமல் மீடபுப் படடித ந்தோன்றும். 
அதில் Paste என்்ற கடட்ை்யத ந்தரவு 
கசய்தோல் , நகோப்பு புதிய இடததிறகு 
� க ர த ்த ப் ப டு ம் .

மு்்ற 2 – இழுததுவிடு்தல் 

• விணநடோஸின் இயகக வடடு சன்்னல் 
தி்ையில், இடது மறறும் வலது சோைைப் 
பிரிவுகள் உள்ை்ன. இடது சோைைப் பிரிவில் 
நகோப்பு மறறும் நகோப்பு்்றகள் மைக 
கி்ைகள் நபோல் கோடசியளிககும். வலது 
சோைைப் பிரிவில், இடது சோைைததில் உள்ை ஒரு 
குறிப்பிடட நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்றகள் 
பல்நவறு விருப்பஙகளுடன் கோடடப்படும். 

• இயகக வடடு சன்்னல் தி்ையில்  �கரத்தப்பட 
நவணடிய நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்றக்ை 
ந்தரவு கசயக. 

• வலது பகக சோைைததில் உள்ை நகோப்பு 
அல்லது நகோப்பு்்ற்ய இழுதது, இடது பகக 
சோைைப் பிரிவு நகோப்புப்படடியில் நசரககவும். 
பி்றகு சுடடியின் கபோத்தோ்்ன விடுவிககவும். 

• உஙகள் நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்றகள் 
புதிய பகுதியில் ந்தோன்றும்.

படம்  5.30. இழுதது விடு்தல் மு்்றயில் நகோப்பு 
அல்லது நகோப்பு்்ற்ய �கரதது்தல்.

5.11.6 நகோப்பு மறறும் நகோப்பு்்றக்ை 
� க க ல டு த ்த ல்
 நகோப்பு மறறும் நகோப்பு்்றக்ை 
�ககலடுகக பல வழிகள் உள்ை்ன.
மு்்ற 1
�ககலடுத்தல் மறறும் ஒடடு்தல்
1. �ககலடுகக நவணடிய நகோப்பு அல்லது 

நகோப்பு்்ற்ய ந்தரவு கசயக.
2. Edit → Copy  அல்லது Ctrl + C அல்லது 

சுடடியின் வலது கபோத்தோ்்ன அழுததி்னோல் 
நமல் மீடபுப் படடித ந்தோன்றும். அதில் Copy 
என்்ற கடட்ை்ய ந்தரவு கசயது புதிய 
இடததில் நகோப்பு்்ற்ய ஒடட நவணடும்.

3. ஒடடுவ்தறகு Edit → Paste அல்லது  Ctrl + V  
்யக கிளிக கசயய நவணடும்.

4. அல்லது, சுடடியின் வலது கபோத்தோ்்ன 

அழுததி்னோல் நமல்மீடபுப் படடித ந்தோன்றும். 

அதில் Paste என்்ற கடட்ை்ய ந்தரவு 

கசயக.

மு்்ற 2 இழுததுவிடு்தல்
1. வலது சோைைப் பகுதியில் �ககலடுகக 

நவணடிய நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்ற்யத 
ந்தரவு கசயய நவணடும்.

2. ந்தரவு கசய்த நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்ற்ய, 
இடது சோைைப் பகுதியில் நகோப்பு்்றப்படடியில் 
இழுதது விட நவணடும்.

3. புதிய பகுதியில் நகோப்பு மறறும் நகோப்பு்்ற 
ந ்த ோ ன் று ம்

3. புதிய இடததில் நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்ை 
கோணப்படும்.

குறிப்பு

ஒன்றுககும் நமறபடட நகோப்பு 

அல்லது நகோப்பு்்ற்யத ந்தரவு கசயய  

Ctrl + Click ்யப் பயன்படுத்த நவணடும்.

5.11.6. நீககக கூடிய வடடிறகு நகோப்பு மறறும் 
நகோப்பு்்ற்ய �ககலடுத்தல்

 நீககக கூடிய வடடிலிருநது அல்லது 
வடடுககு ஒரு நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்ற்ய 
�ககலடுகக அல்லது அனுப்ப பல வழிகள் உள்ை்ன. 
1. �ககலடுத்தல் மறறும் ஒடடு்தல்

2. Send To
மு்்ற 1
�ககலடுத்தல் மறறும் ஒடடு்தல்
 USB flash இயககி்ய USB ல்  ந�ைடியோக 
இ ் ண க க வு ம் .
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• இ்ணககப்படட USB flash இயககி 
்தோ்னோக தி்றககவில்்ல எனில், கீழ்கோணும் 
வழிமு்்ற்யப் பின்பறறுக.

• Start→ Computer கிளிக கசயக. (படம் 5.31)
• நீககககூடிய இயககியுடன் க்தோடரபு்டய 

USB flash இயககி்ய இருகிளிக கசயக. 
இப்நபோது, USB இயககி தி்றககப்படும். (படம் 
5.32)

• �ககலடுகக நவணடிய நகோப்பின் மீது 
சுடடியின் வலது கபோத்தோ்்னக கிளிக கசயது 
ந்தோன்றும் நமல் மீடபுப் கபடடியிலிருநது, 
Copy ந்தர்வக கிளிக கசயக.

• இப்நபோது USB இயககிககு திரும்பி, கோலி 
இடததில், சுடடியின் வலது கபோத்தோ்்னக 
கிளிக கசயது, கி்டககும் நமல்மீடபுப் 
படடியிலிருநது, Paste ந்தர்வக கிளிக 
கசயயவும். (படம் 5.34)

மு்்ற – II Sent To
• USB flash இயககி்ய ந�ைடியோக USBல் 

இ்ணககவும்.

• நகோப்புகள் அடஙகியுள்ை நகோப்பு்்ற்யத 
தி்றநது ககோள்ைவும்.

• மோற்றப்பட நவணடிய நகோப்பின் மீது சுடடியின் 
வலது கபோத்தோ்்னக கிளிக கசயக.

• ந்தோன்றும் நமல்மீடபு படடியில், Send To 
என்்ற ந்தர்வக கிளிக கசயது, அதில் 
க்தோடரபு்டய USB flash இயககி்யத 
ந்தரவு கசயக. (படம் 5.35)

படம் 5.31 Start படடி மூலம் கம்ப்யூடட்ைத  

ந்தரவு கசய்தல்.

படம் 5.32 நீகக கூடிய இயககி்ய இைட்டக 
கிளிக கசய்தல்

படம் 5.33 சுடடியின் வலது கபோத்தோ்்ன Click 
கசயது நகோப்்ப �ககலடுத்தல்

6. நீஙகள் உருவோககிய நகோப்்ப ்ம 

கணினியில் இருநது D வடடு இயககிககு 

�கரத்தவும்.

 D:/ வடடி இயககியில் உருவோககப்படட 

நகோப்்ப நீககககூடிய இயககிககு 

ம ோ ற று க .

பயிறசி படட்்ற
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படம் 5.34 வலது கிளிக மூலம் ஒடடு்தல்

5.11.7. நகோப்பு மறறும் நகோப்பு்்றக்ை 

நீ க கு ்த ல்

• வடடு இயககிகளிலிருநது நகோப்பு அல்லது 

நகோப்பு்்ற்ய நீககும் நபோது அ்வ Recycle 
bin-ககு �கரும்.

நகோப்பு மறறும் நகோப்பு்்றகள் நீககு்தல்

 நீககப்பட நவணடிய நகோப்பு அல்லது 

நகோப்பு்்ற்யத ந்தரவு கசயது ககோள்க.

 சுடடியோல் நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்ற்ய 

வலது கபோத்தோ்னோல் கிளிக கசயயவும், நமல் 

மீடபு படடி ந்தோன்றும், அதிலிருநது Delete என்்ற  

விருப்பத்்தத ந்தரநக்தடுககவும். அல்லது வி்ச 

பல்கயில் Delete கபோத்தோ்்ன அழுத்தவும். 

நகோப்போ்னது நீககம் கசயயப்படடு Recycle bin-
ககு �கரத்தப்படும்.

 File → delete கிளிக கசயயவும்

7. நீஙகள் உருவோககிய நகோப்்ப My 
Document-ல் �ககலடுததுக ககோணடு,  

அ்த்்ன மூல பதிப்்ப நீககவும்.

பயிறசி படட்்ற

நீகக கூடிய இயககி 

Removable disk

படம் 5.35. Send to மூலம் நகோப்்ப �ககலடுத்தல்

குறிப்பு
 ஒரு நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்ற்ய 

நிைந்தைமோக கணிப்கபோறியில் இருநது 

Recycle bin-ல் ்தஙகோமல் நீகக SHIFT 

வி்சயுடன் Delete வி்சயும் நசரதது 

அழுத்த நவணடும்.

மறு சுைறசி க்தோடடி (Recycle bin) 

 மறுசுைறசி க்தோடடி என்பது, பய்னைோல் 
நீககப்படட நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்றகள், 
்தறகோலிகமோக நசமிககப்படும் சி்றப்பு 
நகோப்பு்்றயோகும். அழிககப்படட நகோப்புக்ை 
மீடகடடுகக இது மீணடும் ஒரு வோயப்்ப 
வைஙகுகி்றது.  மறுசுைறசித க்தோடடியிலுள்ை 
நகோப்புகள் மடடும் நகோப்பு்்றக்ை 
மீடகடடுககோமல் இயகக முடியோது.

 மறுசுைறசி க்தோடடியிலுள்ை ஒரு நகோப்பு 
அல்லது நகோப்பு்்ற்ய மீடகடடுத்தல்:

• தி்ைமுகப்பிலிருநது மறுசுைறசி க்தோடடி்யத 
தி்றககவும்.

• அதில், அழிககப்படட நகோப்புகள் அல்லது 
நகோப்பு்்றகள் ந்தோன்றும். மீடகடடுகக 
நவணடிய நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்றயின் 
மீது வலது கிளிக கசயயவும். அப்நபோது 
ந்தோன்றும் நமல்மீடபுப் படடியிலிருநது, Restore 
ந்தர்வக கிளிக கசயயவும்.
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• மறுசுைறசி க்தோடடியிலுள்ை அ்்னதது நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்றக்ையும் மீடகடடுகக, Restore all 
என்்ற பணிககுறி்யக கிளிக கசயயவும்.

• மறுசுைறசி க்தோடடியிலுள்ை அ்்னதது நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்றக்ையும் நிைந்தைமோக அழிததுவிட, 
“Empty Recycle bin” என்்ற பணிககுறி்யக கிளிக கசயயவும். 

5.12 முகப்புத தி்ையில் குறுககு வழி பணிககுறி்க்ை உருவோககு்தல்.

 உஙகள் நவ்ல்யத ்தோனியஙகியோக மோறறுவ்தறகு உஙகளுககு அடிககடி பயன்படும் நகோப்புகள் 
மறறும் நகோப்பு்்றகளின் குறுககு வழிக்ை உருவோககி, அ்்த முகப்புத தி்ையில் ்வககலோம்.  
தி்ை முகப்பில் நகோப்பு அல்லது  நகோப்பு்்றயின் குறுககு வழி்யத ந்தரநந்தடுககவும். வலது கிளிக கசயயவும்.

• ஒரு நமல்மீடபுப் படடி ந்தோன்றும். அதிலிருநது Send to  Desktop (Create Shortcut) என்்ற ந்தர்வ 
கிளிக கசயக.

• விணநடோஸ் தி்ைமுகப்பில், நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்றயின் குறுககுவழி பணிககுறி ந்தோன்றும். 
(படம் 5.36)

படம் 5.36 குறுககு வழி பணிககுறி  முகப்புத தி்ையில் உருவோககு்தல்

5.13. ஒரு கணிப்கபோறியிலிருநது மு்்றயோக கவளிநயறு்தல்

 அ்்னதது பயன்போடுக்ையும் மூடிவிடட பின்்னர, கணிப்கபோறியின் இயககத்்த மு்்றயோக 

நிறுத்தவிடடு கவளிநய்ற நவணடும்.

Logoff/shutdown கசயய:

• Start -> log off  அல்லது  Start -> Shut down கிளிக கசயக. (படம் 5.37) 
• ஏந்தனும் தி்றந்த நிைல்கள் இருககுமோயின் அ்்த மூடச் கசோல்லி விணநடோஸ் நகடகும், 

அவ்வோறு மூடோமல் விடடோல் கடடோயப்படுததி (Force Shut Down) மூடும், அ்த்னோல் நசமிககோ்த 
்தகவல்க்ை இைகக ந�ரிடலோம்.
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Figure 5.37. Log off ந்தரவு
• Switch User
 அடுத்த பய்னர கணககினுள் தி்றககப்படட 
நிைல்கள் மறறும் விணநடோஸின் கசயல்க்ை 
மூடோமநல நு்ைய விணநடோஸ் வழி வகுககும்.

• Log off
 தி்றநதுள்ை அ்்னதது நிைல்களும் முடிந்த 
பின்்னநை அடுத்த பய்னர கணககிறகு மோற்றம்  
கசயய இயலும்.

• Lock
 கணினி்ய விடடு க்தோ்லவில் இருககும் 
கபோழுது கணினி்யப் பூடடும் வசதி உள்ைது.

• Restart
 கணிப்கபோறி்ய மறு க்தோடககம் கசயவது 
(விணநடோஸ் இயகக அ்மப்பு நமம்படுததும் 
நபோதும் புதிய கமன்கபோருள் நிறுவும் நபோதும் இந்த 
விருப்பம் பயன்படும்).

• Sleep
 கு்்றந்த மின் சகதியில் கணிப்கபோறி 
இயகக இந்த நி்ல பயன்படும். இந்த நி்லயில் 
தி்றநது ்வககப்படடுள்ை அ்்னதது 
பயன்போடுகளும் இயஙகி ககோணடிருககும்.

 சூப்பர வி்ைவு மறுக்தோடககததிறகு 
விணநடோஸ்- ்யக கணினியின் நி்்னவகததில் 
இருநது தி்றககும்.

• Hibernate
 கு்்றந்த சகதியில் கணிப்கபோறி இருககும் 
நபோது எல்லோ இயஙகும் நிைல்களும் வி்ைவு 
மறுக்தோடககததிறகு கணினியின் வன்வடடில் 
விணநடோ்ைத தி்றககும்.

கசயல்போடு

மோணவர கசயல்போடு
1.  விணநடோஸ்  இயகக்மப்பில் நகோப்பு மறறும் 

நகோப்பு்்றக்ை உருவோககி ஒப்பிடவும்.

2.  விணநடோஸ் 7, விணநடோஸ் 8 மறறும் 
விணநடோஸ் 10 இல் ஒரு நகோப்பு / நகோப்பு்ை்ய 

உருவோககவும். அந்த ந�ைததில் நீஙகள் 
எதிரககோள்ளும் நவறுபோடுகள் குறித்த 
அறிக்க்யத ்தயோரிககவும்.

மதிப்போயவு

பகுதி – அ

சரியோ்ன வி்ட்யத 
ந்தரநக்தடுதது எழுதுக

1. கீநை ககோடுககப் 
படடுள்ைவறறுள்  இயகக 
அ்மப்பு  நிரவகிககும் 
கசயல்க்ைத ந்தரவு கசயயவும்

 (அ) நி்்னவகம்    (ஆ) கசயலி

 (இ) I/O சோ்த்னஙகள்

 (ஈ) இ்வ அ்்னததும்

2. விணநடோஸ் பயன்போடடில்  நகோப்புகள் 
ககோடோநி்லயோக எந்த நகோப்பு்்றயில் 
நசமிககப்படும்?

 (அ) My document
 (ஆ) My Picture
 (இ) Document and settings
 (ஈ) My Computer
3. எந்த இயகக்மப்பில் shift + delete என்்ற 
ந்தரவு நகோப்பு மறறும் நகோப்பு்்ற்ய நிைந்தைமோக 
நீககும்?

 (அ) windows 7
 (ஆ) windows 8
 (இ) windows 10
 (ஈ) இவறறில் ஏதும் இல்்ல
4. Windows XP/Windows 7 –ல் 
“்ைபரந்னட”என்ப்தன் கபோருள் என்்ன?

  அ) Safe modeல் கணினி்ய 
மறுக்தோடககம் கசய்தல்.

  ஆ) hibernate modeல் கணினி்ய 
நிறுதது்தல்.

  இ) இயககததில் இருககும் 
பயன்போடுக்ை நிறுததிய பி்றகு 
கணினி்ய நிறுதது்தல்.

  ஈ) இயககததில் இருககும் பயன்போடுக்ை 
நிறுத்தோமல் கணினி்ய நிறுதது்தல்.

5. சோைைஙகளில் ஒரு நகோப்பின் மறுகபயரிட 
பயன்படுத்தப்படும் குறுககுவழி வி்ச

 (அ) F2  (ஆ) F4
 (இ) F5  (ஈ) F6
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பகுதி – ஆ

குறுவி்னோககள்

1. பல்பணியோககம் என்்றோல் என்்ன ?

2. கசந்தை பணிககுறி என்்றோல் என்்ன ?

3. நகோப்பு மறறும் நகோப்பு்்றககு உள்ை விததியோசஙகள் யோ்வ?

4. Save மறறும் Save As-ககு உள்ை விததியோசஙகள் யோ்வ?

5. ஒரு நகோப்்ப எவ்வோறு மறுகபயரிடுவீரகள்?

பகுதி – இ

சிறுவி்னோககள்

1.  விணநடோஸ் இயகக அ்மப்பின் கசயல்போடுகள் யோ்வ?

2.  மறுசுைறசி கபடடி்ய பறறி ஒரு குறிப்பு வ்ைக.

3. விணநடோஸ் சன்்னல் தி்ைக கூறுக்ைப் பறறி குறிப்பு வ்ைக.

4. ஒரு நகோப்பு்ை்ய உருவோககும் இைணடு வழிமு்்றக்ை  எழுதுக.

5. கவடடு்தல் மறறும் �ககலடுத்தல்- ககுப் உள்ைநவறுபோடுகள் யோ்வ?

பகுதி – ஈ

க�டுவி்னோககள்

1.  விணநடோஸ் இயகக அ்மப்பின் பலவ்கயோ்ன பதிப்புக்ை விவரி.

2.  ஒரு நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்ை்ய ந்தடிக கணடுபிடிககும் பல்நவறு வழிமு்்றக்ை விைககுக. 

3.  விணநடோஸ் இயகக அ்மப்பில் குருககு வழி பணிககுறிக்ை உருவோககும் கசயல் மு்்ற்ய 
விைககுக-ல் குறுககுவழி்ய உருவோகக கசயல்மு்்ற எழு்தவும்.

கசோறகைஞ்சியம்

இயகக அ்மப்பு
அ்மப்பு கமன்கபோருைோ்னது பி்ற கமன்கபோருளுடன் 

க்தோடரபுககோள்வ்தறகும் மறறும் வன்கபோருள்க்ைச் கசயல்படுததுகி்றது

சுடடி
ஒரு GUI - இல் ஒரு சுடடி்யக கடடுப்படுததுகின்்ற ் கயு்்ற வன்கபோருள், 

உள்ளீடு சோ்த்னம் மறறும் உ்ை குறும்படஙகள், நகோப்புகள் மறறும் 

நகோப்பு்்றகள் ஆகியவற்்ற �கரத்தவும், ந்தரநக்தடுககவும் முடியும்.

விணநடோஸ் ்மகநைோசோப்ட நிறுவ்னம் உருவோககிய பிைபலமோ்ன இயகக அ்மப்பு.

தி்ைமுகப்பு விணநடோஸ் இயகக அ்மப்பின் முகப்புதி்ை

குறும்படம் ஒரு கடட்ை்யக குறிககும் சிறிய படம்

நகோப்பு்்ற நகோப்புக்ை உள்ைடககிய ககோள்கலன்

லி்னகஸ் ஒரு இயகக அ்மப்பு
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ச�ொறச�யலி (Basics)

கற்றலின் ந�ொககஙகள்

•  ச�ொறச�யலியின் 
முககியத்துவத்்தைப் 
புரிந்து சகொள்ளுதைல்.

•  ஓபன் ஆஃபீஸ் 
பயன்பொடுக்ைப்  புரிந்து 
சகொள்ளுதைல்.

•  �ன்்னல் தி்ைக்ைப்  புரிந்து சகொள்ளுதைல் 
மறறும் ஓபன் ஆஃபீஸ் ்ைட்டரில் நவ்ை 
ச�யதைல்

•  ஓபன் ஆஃபீஸ் ்ைட்டரில் பதிப்பித்தைலுக 
கொ்ன ச�யல்பொடுகள் அறிந்து சகொள்ளுதைல்.

•  ஓபன் ஆஃபீஸ் ்ைட்டரில் உ்ை மறறும் 
பகக வடிவூட்டல் பறறி அறிந்து சகொள்ளுதைல்.

•  ஓபன் ஆஃபீஸ் ்ைட்டரில் உள்ை எழுத்துப் 
பி்ைக்ைககண்டறியும் சி்றப்பு 
சி்றப்பியல்புக்ைப்  பறறி அறிந்து 
சகொள்ளுதைல்.

குறிப்பு
இந்தை பொ்டப்பகுதிககொ்ன பயிறசிக்ை 
தைமிழிநைநய ச�யயைொம்.

6.1 ச�ொறச�யலி ஓர் அறிமுகம்

 ஒரு உ்ை ஆவணத்்தை 
உருவொககுதைல், பதிப்பித்தைல், ்கயொளுதைல், 
பரிமொற்றம் ச�யதைல், ந�மித்தைல் மறறும் திரும்ப 
எடுத்தைல் ஆகிய ச�யறபொடுக்ைச் ச�யயும் 
கணிப்சபொறி சமன்சபொருள் “ச�ொறச�யலி” 
(Word processor) ஆகும். இம்சமன்சபொரு்ைப் 
பயன்படுத்தி ச�யயப்படும் ச�யல்கள் 
“ச�ொறச�யைொககம்” (Word processing) 
என்று அ்ைககப்படுகி்றது.“ச�ொறச�யைொககம் 
என்பது கணிப்சபொறியில் சபொருத்தைமொ்ன ஒரு 
சமன் சபொரு்ைப் பயன்படுத்தி உ்ை 
ஆவணஙக்ை உருவொககுதைல், பதிப்பித்தைல், 
்கயொளுதைல், பரிமொறறுதைல், ந�மித்தைல் மறறும் 
திரும்ப எடுககும் ச�யறபொ்டொகும்.”

 சபொதுவொக ச�ொறச�யலி  
சமன்சபொருள்கள், தைனியுரி்ம (Proprietary 
source) மறறும் தி்றந்தை மூை(Open source) 
ச�ொறச�யலிகைொக கி்்டககின்்ற்ன. 
பிைபைமொ்ன ச�ொறச�யலி சதைொகுப்புக்ைப்  
அட்டவ்ண 6.1-ல் கொணைொம்.

அட்டவ்ண 6.1 தைனி உரி்ம  மறறும் 
தி்றந்தை மூை சமன்சபொருள்

தைனியுரி்ம ஆதைொை ச�ொறச�யலிகள் 

சமன்சபொருள் 
சதைொகுப்பு
Package

உருவொககியவர்
Developer

்மகநைொ �ொஃப்ட 
நவர்டு Microsoft 
Word 

்மகநைொ �ொஃப்ட 
கொர்ப்பநை�ன்
Microsoft Corporation

WPS நவர்டு கிங �ொப்ட
Kingsoft

நவர்டுப்நைொ
WordPro

நைொட்டஸ் கொர்ப்பநை�ன்

தி்றந்தை மூைச�ொறச�யலிகள்

சமன்சபொருள் 
சதைொகுப்பு
Package

உருவொககியவர்
Developer

ஓபன்ஆஃபீஸ் 
்ைட்டர்
OpenOffice Writer

அப்பொச்சி (Apache)

லிபநை ஆஃபிஸ் 
்ைட்டர்
LibreOffice Writer

தி ்டொககுசமன்ட 
சபௌணந்ட�ன் 
The document 
foundation

அபிநவர்டு  
Abiword

அபி ந�ொர்ஸ்
Abisource

தைமிழ் ச�ொறச�யலிகள்: (Tamil Word 

6அைகு II தைொனியஙகு அலுவைக கருவிகள் பொ்டம் 
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Processors)
 தைமிழ் ஓபன்ஆஃபீஸ் ்ைட்டர் (Tamil 
OpenOffice Writter), தைமிழ் லிப்நைஆஃபீஸ் 
்ைட்டர் (Tamil Libre Office), கம்பன் 3.0 
(Kamban 3.0), சமன்தைமிழ்2017 (Mentamizh 
2017) -இ்வ தைமிழ் சமொழியில் உள்ை 
பிைபைமொ்ன ச�ொறச�யலிகள் ஆகும். 
்மகநைொ�ொஃப்ட நிறுவ்னத்தின் ஆஃபீஸ் 
சதைொகுப்பு தைமிழ் இ்்டமுகத்து்டன்  
ச�யல்படுகி்றது. 
 இந்தை பொ்டப்பகுதியில் ஓபன் ஆஃபீஸ் 
்ைட்டர் ச�ொறச�யலி்யப்  பறறி கறக 
உள்நைொம்.  
 6.2 ஓபன் ஆஃபீஸ் ்ைட்டர் ஓர் அறிமுகம்:

 
 ஓபன் ஆஃபீஸ் என்பது ஆவணஙகள், 
அட்டவ்ணத்தைொள் (Worksheet), 
நிகழ்த்துதைல்(Presentation), வ்ைப்டம் 
(Graphics), தைைவுத்தைைஙகள் (Database) 
நபொன்்றவற்்ற உருவொககப் 
பயன்படுத்தைப்படும் ஒரு முன்்னணி தி்றந்தை 
மூை அலுவைக சமன்சபொருள்களின் 
சதைொகுப்பொகும். இந்தை சமன்சபொருள் அ்்னத்து 
வ்க கணிப்சபொறிகளிலும், பல்நவறு 
சமொழிகளிலும் பயன்படுத்தைைொம். இதில் 
அ்்னத்து தைைவுக்ையும் �ர்வநதை� தி்றந்தை 
நி்ை தைை வடிவ்மப்பில் (International open 
standard format) ந�மித்து, மற்ற சபொதுவொ்ன 
அலுவைக சமன்சபொருள் சதைொகுப்புகளில் 
உள்ை நகொப்புக்ை படிககவும், எழுதைவும் 
முடியும். ஓபன் ஆஃபீஸ் சமன்சபொருள் 
கறபதைறகு மிகவும் எளி்மயொ்னது. 
ஓபன் ஆஃபீஸ் பல்நவறு அலுவைக 
சதைொகுப்புக்ை உருவொககககூடிய கீழ்ககண்ட 
சமன்சபொருள்க்ை சகொணடுள்ைது. 
• ஓபன் ஆஃபீஸ் ்ைட்டர் (OpenOffice 

Writer) - உ்ை ஆவணஙக்ை 
உருவொககப் பயன்படும் ச�ொறச�யலி.

• ஓபன் ஆஃபீஸ் கொல்க (OpenOffice Calc) 
- அட்டவ்ணத் தைொள்க்ை உருவொககப் 
பயன்படும் அட்டவ்ணச் ச�யலி.

• ஓபன் ஆஃபீஸ் நபஸ் (OpenOffice Base) –
தைைவுத்தைைஙக்ை உருவொககப் பயன்படும்.

• ஓபன் ஆஃபீஸ் இம்ப்சைஸ் (OpenOffice 
Impress)- நிகழ்த்துதை்ை உருவொககப் 

பயன்படும்.
• ஓபன் ஆஃபீஸ் டைொ  (OpenOffice Draw)- 

ப்டஙகள் வ்ைய பயன்படும் சமன்சபொருள்
• ஓபன் ஆஃபீஸ் பொர்முைொ (OpenOffice 

Formula)- வொயப்பொடுகள் மறறும் 
�மன்பொடுக்ை உருவொகக.

 ஓபன் ஆஃபீஸ் ்ைட்டர் என்பது ஓபன் 
ஆஃபீஸ் சதைொகுதியிலுள்ை ச�ொறச�யலியொகும். 
ஒரு ச�ொறச�யலியின் வைககமொ்ன சி்றப்பியல்பு 
கைொ்ன,  எழுத்துப்பி்ை திருத்துதைல் (Spelling 
Check),ச�ொறகைஞ்சியம் (Thesarus), ச�ொறக்ை 
சிறுநகொடிடடு ந�ர்த்தைல் (Hyphenation), 
தைொனியஙகு �ரிச�யதைல் (Autocorrect), 
கணடுபிடித்து மொறறுதைல் (Find &Replace) 
சபொருை்டககம் மறறும் குறியீடடு 
அட்டவ்ணகளின் தைொனியஙகு உருவொககம் 
(Automatic Generation of Table of contents and 
indexes), அஞ்�ல் இ்ணப்பு (Mail Merge) 
நபொன்்ற்வ நீஙகைொக, ்ைட்டர் கீநை 
சகொடுககப்படடுள்ை முககிய சி்றப்பியல்புக்ை 
வைஙகுகின்்றது
வொர்ப்புருகள் மறறும் பொணிகள் (Templates 
and Styles) 
• �ட்டகஙகள் (Frames), ச�டுவரி்�கள் 

மறறும் அட்டவ்ணகள் உள்ளிட்ட பகக 
வடிவ்மப்பு மு்்றகள்.

• வ்ைப்டஙகள், அட்டவ்ணச் ச�யலிகள் 
மறறும் பி்ற சபொருடக்ை உடசபொதித்தைல் 
அல்ைது இ்ணத்தைல்

• வ்ைதைலுககொ்ன உள்ளி்ணந்தை 
கருவிகள்.

• பை ஒற்்ற ஆவணஙக்ை ஒரு 
முதைன்்ம ஆவணமொக(Master 
Document) உருவொககுதைல்.

• ஆவணஙக்ைத் திருத்தும்நபொது அதைன் 
�்்ட்ய மொறறும் வ�தி (Change 
Tracking during Revisions)

• நூைகத் தைைவுத்தைை படடியல் ந�ர்த்தைலு்டன் 
இ்ணந்தை தைைவுத்தைை ஒருஙகி்ணப்பு 
(Database integration, including a 
bibliography database)

• ஆவணத்்தை PDF வடிவிறகு ஏற்றம் 
ச�யதைல்.
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6.2.1 கணிப்சபொறியில் ஓபன் ஆஃபீஸ் 
பதிவி்றககம் ச�யது நிறுவுதைல் 
 http://www.openoffice.org/download  
என்்ற இ்ணயத்திலிருந்து ஓபன்ஆஃபீஸின் 
அண்மப் பதிப்புக்ை இைவ�மொக 
பதிவி்றககம் ச�யது நிறுவைொம்.
6.2.2 ஓபன் ஆஃபீஸ் ்ைட்டரில் ஒரு புதிய 
ஆவணத்்தை உருவொககுதைல்
 ஓபன்ஆஃபீஸ் ்ைட்டரில் ஒரு புதிய 
ஆவணத்்தை  பல்நவறு வழிமு்்றகளில் 
உருவொககைொம். 
விணந்டொஸ் இயகக அ்மப்பிலிருந்து
 StartAll Programs	 OpenOffice	
 OpenOffice Writer 
  (அல்ைது)
 ஸ்்டொர் ச�ன்்டர் (Star Center) வைநவறபு 
தி்ையிலிருந்து (ப்டம் 6.1)
•  விணந்டொஸ் தி்ை முகப்பிலுள்ை, 

OpenOffice பணிககுறி்ய இருமு்்ற 
கிளிக ச�யயவும் 

•  இப்சபொழுது ப்டம் 6.1 இல் கொட்டப்படடுள்ைது 
நபொன்்ற ஒரு வைநவறபு தி்ை நதைொன்றும் 

ப்டம் 6.1 ஓபன்ஆஃபீஸ் வைநவறபு தி்ை 
•  இந்தை வைநவறபுத்  தி்ை “ஸ்்டொர் ச�ன்்டர்” 

(Star Center) என்்ற்ைககப்படுகி்றது. 
்ைட்டர், ஓபன்ஆஃபீஸின் ஒரு பயன்பொடு 
ஆகும். எ்னநவ, “ஸ்்டொர் ச�ன்்டர்”–ல் 
உள்ை “Text Document” பணிககுறி்ய 
கிளிக ச�யதும்  இதை்்னப் சப்றைொம். 

(அல்ைது)
 ப்டம் 6.2 இல் சகொடுககப்படடுள்ைது 
நபொை FileNewText Document என்்ற 
கட்ட்ை அல்ைது Ctrl + N என்்ற வி்�ப் 

பை்க குறுககுவழி்ய பயன்படுத்தியும்  ஒரு 
புதிய ஆவணத்்தை உருவொககைொம்.

ப்டம் 6.2 ஒரு புதிய ஓபன்ஆஃபீஸ் ்ைட்டர் 
�ன்்னல் தி்ை

6.2.3. ்ைட்டர் �ன்்னல் தி்ையின் பொகஙகள்
 ஓபன்ஆஃபீஸ் ்ைட்டர் �ன்்னல் தி்ை 
ப்டம் 6.3 – இல் கொடடியுள்ைது நபொை தை்ைப்பு 
பட்்ட(Title bar), படடி பட்்ட (Menu bar), 
ச�ந்தைை கருவிப்பட்்ட (Standard Toolbar), 
வடிவூட்டல் கருவிப்பட்்ட (Formatting 
Toolbar), ரூைர் (Ruler), பணித்தைைம் 
(Workspace) மறறும் நி்ை்மப்பட்்ட 
(Status bar) சகொணடுள்ைது. ப்டம் 6.3 -ல் உள்ை 
ஓபன்ஆஃபீஸ் ்ைட்டர் �ன்்னல் தி்ையின் 
பொகஙகள் கீநை விைககப்படடுள்ைது.

கடடுப்பொடடுப் சபொத்தைொன்கள்
ஆவணத்தின் சபயரு்டன் தை்ைப்பு பட்்ட படடிப் பட்்ட கருவிப் பட்்ட

ச�ருகுமி்டம்
ரூைர்

உருைல் பட்்ட

நி்ை்ம பட்்ட

ப்டம் 6.3 ்ைட்டர்�ன்்னல் தி்ையின் 
பொகஙகள்

தை்ைப்புப் பட்்ட (Title bar)

 தை்ைப்புப் பட்்ட �ன்்னல் தி்ையின் 
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நமல் பகுதியில் நதைொன்றும். இதில் 
ஆவணத்தின் தை்ைப்பு மறறும் பயன்பொடடின் 
சபயர் நதைொன்றும். ஆவணத்திறகு 
சபயரி்டப்ப்டவில்்ைசயனில் Untitled1 
என்்ற சபயர் தைொ்ன்மவொக அ்மயும்.
கடடுப்பொடடு சபொத்தைொன்கள் (Control buttons)

 ப்டம் 6.4ல் உள்ைது நபொன்்ற தை்ைப்பு 
பட்்டயின் வைது பு்றத்தில் 1. சிறிதைொககு 
(Minimize) 2.சபரிதைொககு / மீட்ட்ம(Maximize 
/ Restore) 3.மூடு (Close)கடடுப்பொடடு 
சபொத்தைொன்கள் உள்ை்ன.

1 2 3

ப்டம் 6.4 ஓபன்ஆஃபீஸ் ்ைட்டர் கடடுப்பொடடு 
சபொத்தைொன்கள்

1. சிறிதைொககு சபொத்தைொன் :
சிறிதைொககுவதைறகு இஙகு கிளிக ச�யயவும்

ப்டம் 6.5 சிறிதைொககு சபொத்தைொன் கொடடும் 
�ன்்னல்தி்ை

 சிறிதைொககு சபொத்தைொ்்ன கிளிக 
ச�யதைொல், ஆவண �ன்்னல் தி்ை்ய சிறிய 
அைவிறகு சுருககி பணி படடியில் ஒரு சிறிய 
சபொத்தைொ்னொக கொடடும். மீணடும் ஆவணத்்தை 
அதைன் மூை அைவிறகு மீட்ட்மகக, 
சுடச்டலி்யப் பணிப்பட்்டயில் உள்ை 
ஓபன்ஆஃபீஸ் சபொத்தைொன் மீது �கர்த்தி்னொல், 
சுருஙகிய அைவில் உள்ை ஆவணத்்தை ஒரு 
சிறிய ப்டமொக (Miniature) கொணைொம்.  இந்தை 

சபொத்தைொ்்னக கிளிக ச�யதைொல் ஆவணம் மூை 
அைவிறகு மீணடும் மீட்ட்மககப்படும். 

ப்டம் 6.6 ஓபன்ஆஃபீஸ் ஆவணத்தின் 
சுருஙகிய அை்வ கொடடும் �ன்்னல்தி்ை

2. சபரிதைொககு சபொத்தைொன்:
 சபரிதைொககு சபொத்தைொ்்ன கிளிக 
ச�யதைொல், ஆவணத்தின் �ன்்னல் தி்ை முழு 
அைவில் தி்ையில் நதைொன்றும். ஆவணத்தின் 
�ன்்னல் தி்ை முழு தி்ையில் கொட்டப்படும் 
சபொழுது “சபரிதைொககு” சபொத்தைொன் “மீட்ட்ம” 
சபொத்தைொ்னொக மொற்றம் சபறும். 

Restore

ப்டம் 6.7 அைவிடும் சபொத்தைொன்கள்
 மீட்ட்ம சபொத்தைொ்்ன கிளிக ச�யதைொல், 
ஆவணத்தின் �ன்்னல்தி்ை அதைன் மூை 
அை்வ மீணடும் சபறும்.
3. மூடு சபொத்தைொன்:
 சிவப்பு நி்றத்தில்  உள்ை மூடு 
சபொத்தைொ்்ன “Exit” அல்ைது “Quit” என்று 
அ்ைககைொம்.இந்தை சபொத்தைொ்்ன கிளிக 
ச�யதைொல் பயன்பொடு மூ்டப்படடு ஓபன்ஆஃபீஸ், 
விணந்டொஸ் தி்ைமுகப்புககுத் திரும்பிவிடும்.

Exit / Close openoffice 

Close document

ப்டம் 6.8 மூடுசபொத்தைொன்
 பணிப்பட்்டயின் வைது மூ்ையில் 
மறச்றொரு X என்்ற குறி உள்ைது. இந்தை குறி 
உஙகள் ஆவணத்்தை மூடுவதைறகு உதைவும். 
இந்தை X குறி்யக கிளிக ச�யதைொல் உஙகள் 
ஆவணம் மூ்டப்படும், ஆ்னொல் ஓபன் ஆஃபீஸ் 
தி்றந்நதை இருககும்.

XI Std Computer Applications Vol-1 TM Chapter 6 116-169.indd   76 4/21/2020   4:35:12 PM



77

படடிப்பட்்ட
 தை்ைப்பு பட்்டயின் கீநை உள்ை 
படடிப்பட்்டயில் பல்நவறு விருப்பஙகளு்டன் 
கூடிய படடிகள் உள்ை்ன.

ப்டம் 6.9 படடிப்பட்்ட
 File –நகொப்பு நமைொண்ம 
பணிகைொ்ன, ஒரு புதிய நகொப்்ப உருவொகக 
(New), தி்றகக (Open), மூ்ட (Close), ந�மிகக 
(Save), ந�மித்தை நகொப்்ப நவறு சபயரில் 
ந�மிகக (Save as), அச்சி்ட (Print), நகொப்பு 
ஏற்றம் ச�யய நபொன்்ற பல்நவறு விருப்பஙகள் 
File படடிப்பட்்டயில் உள்ைது.
 Edit-பதிப்பு (Edit) படடிப்பட்்டயில் 
பதிப்பித்தைலுககுத்  நதை்வயொ்ன �கல் எடுத்தைல் 
(Copy), சவடடுதைல் (Cut), ஒடடுதைல் (Paste), 
ச�யல்தைவிர் (Undo), மீணடும் ச�ய (Redo) 
நபொன்்ற விருப்பஙகள்  உள்ை்ன.
 View–வ்ை வடிவ்மப்பு (Web 
Layout), அச்சு வடிவ்மப்பு (Print Layout) , 
ந�விநகட்டர் நபொன்்ற ்ைட்டரின்சூை்ை 
மொற்ற பயன்படும் விருப்பஙகள் View 
படடிப்பட்்டயில் உள்ை்ன.
 Insert–ப்டஙகள் (Picture), 
அட்டவ்ணகள் (Tables), வ்ைப்டஙகள் 
(Charts), கருத்துகள் (Comments), 
தை்ைப்புகள் (Header), அடிககுறிப்புகள் 
(Footer), சி்றப்பு குறியீடுகள் (Special 
Character), குறுககு நமறநகொள் நபொன்்ற 
பல்நவறு கூறுக்ை ச�ருகுவதைறகொ்ன 
கட்ட்ைகள் Insert படடிப்பட்்டயில் 
உள்ை்ன.
 Format–வடிவ்மப்பு படடிப்பட்்டயில் 
உ்ை மறறும் பகக வடிவ்மப்பிறகொ்ன பகக 

அைவு(Page size), அ்மப்பு (Layout), எழுத்துரு 
பணபுகள் (Font Character), புல்ைட குறி 
(Bullet and Number)மறறும் எண வரி்� 
நபொன்்ற அம்�ஙகள்  உள்ை்ன.
 Tables–அட்டவ்ண படடியில் 
அட்டவ்ணக்ை உருவொககுதைல், 
வரி்�கள், ச�டுவரி்�க்ைச் ந�ர்த்தைல், 
சிற்ற்ைக்ைப் பிரித்தைல், சிற்ற்ைக்ை 
இ்ணத்தைல் மறறும் அட்டவ்ண 
நிர்வகிககவும், ்கயொைவும் பல்நவறு 
கருவிகள் உள்ை்ன.
 Tools–கருவிகள் படடியில் எழுத்துப் 
பி்ை �ரிபொர்த்தைல், குறுநிைல்கள் (Macros), 
அஞ்�ல் இ்ணப்பு, இறுதி குறிப்புகள்/
அடிககுறிப்புகள் நபொன்்ற பை கருவிகள்மறறும் 
ச�யல் கூறுக்ைக சகொணடுள்ைது.  
 Window – Window படடியில் புதிய 
Window தி்றகக,  மூ்ட,  பிரிகக மறறும் 
ச�யலிைகக (Freeze) ச�யவதைறகொ்ன 
விருப்பஙகள் உள்ை்ன.
 Help – ஓபன்ஆஃபீஸ் help 
படடிப்பட்்டயில் உள்ை்மந்தை (built-in) 
உதைவி அம்�ஙகள் உள்ை்ன.
கருவிப்பட்்ட(Tool bar):
 இயல்பொகநவ படடிப்பட்்டயின்  கீழ் 
இைணடு கருவிப் பட்்டகள்  உள்ை்ன. அ்வ 
: 
1) ச�ந்தைை (Standard) கருவிப்பட்்ட
2) வடிவூட்டல்(Formatting) 
க ரு வி ப் ப ட ் ்ட
 ச�ந்தைை கருவிப்பட்்ட – ச�ந்தைை 
கருவிப்பட்்ட படடிப்பட்்டயின் கீழ் உள்ைது. 
சவடடுதைல், �கசைடுத்தைல், ஒடடுதைல், ச�யல்தைவிர்  
நபொன்்ற அடிககடி உபநயொகப்படுத்தைக கூடிய 
குறுககு வழி பணிககூறுகள் உள்ை்ன. 

ப்டம் 6.10 ச�ந்தைை கருவிப்பட்்ட

 வடிவூட்டல் கருவிப்பட்்ட - ச�ந்தைை 
கருவிப்பட்்டயின் கீழ்வடிவூட்டல் 
கருவிப்பட்்ட உள்ைது. உ்ை்ய தைடித்தை 
எழுத்துககைொக (bold), 
அடிகநகொடி்ட(underline), �ொயந்தை (italics)

எழுத்துககைொக மொற்ற, எழுத்துரு வ்க (font 
type), எழுத்து வ்கயின் நி்றம் (font color) 
நபொன்்ற வடிவ்மப்பதைறகொ்ன 
பணிககுறிக்ைகசகொணடுள்ைது.
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ப்டம் 6.11 வடிவூட்டல் கருவிப்பட்்ட
ரூைர் (Ruler)

 பகக ஓைஙக்ை கொடடும் அடிகநகொைொக ரூைர் வடிவூட்டல் கருவிப்பட்்டயின் கீழ் உள்ைது. 
இைணடு வ்கயொ்ன ரூைர்கள் உள்ை்ன. 

ப்டம் 6.12 ரூைர் (Ruler)

1) கி்்ட மட்ட ரூைர் (Horizontal) 
2) ச�ஙகுத்து ரூைர் (vertical) 
 கி்்டமட்ட ரூைர் (Horizontal ruler) 
பககத்தின் இ்டது மறறும் வைது ஓைஙக்ையும், 
ச�ஙகுத்து ரூைர் (vertical ruler) பககத்தின் 
நமல் மறறும் கீழ் ஓைஙக்ை அ்மகக 
பயன்படுகி்றது.
தைட்டச்சு ச�யயும் இ்டம் (Work space)
 �ன்்னல் தி்ையின் கீழ் உள்ை நி்ைப் 
பட்்டயில் ஆவணத்தின் தைறநபொ்தைய நி்ை 
சதைரியும். அந்தை நி்ைப்பட்்டயில் பகக 
எணணிக்க, தைறநபொ்தைய பகக எண, 
இயல்பு சமொழி நபொன்்ற்வ நதைொன்றும்.
நி்ைப்பட்்ட (Status Bar)
 �ன்்னல் தி்ையின் கீழ் உள்ை நி்ைப் 
பட்்டயில் ஆவணத்தின் தைறநபொ்தைய நி்ை 
சதைரியும். அந்தை நி்ைப்பட்்டயில் பகக 
எணணிக்க, தைறநபொ்தைய பகக எண, 
இயல்பு சமொழி நபொன்்ற்வ நதைொன்றும்.
6.2.4 உ்ை்ய உள்ளிடுதைல் 
 புதிதைொக ஆவணம் தி்றககப்பட்டவு்டன், 
தி்ையில் உள்ை சபரிய கொலியொ்ன இ்டத்தில் 
உ்ை்ய தைட்டச்சு ச�யயைொம். ஒரு ஆவணம் 
தி்றககப்ப்டவும் பய்னர் ந�ைடியொக தைட்டச்சு 
ச�யய சதைொ்டஙகைொம். ஒவசவொரு எழுத்தைொகத் 

தைட்டச்சு ச�யயும் சபொழுது விடடு விடடுத் 
நதைொன்றும் (flashing) ச�டும்பட்்ட (vertical 
bar) ஒன்று வைது பு்றமொக �கர்ந்து சகொணந்ட 
இருககும். இதைறகு ச�ருகும் புள்ளி என்று 
சபயர். ஒரு வரியின் க்்டசி வ்ை தைட்டச்சு 
ச�யது விட்டொல் அ்தைத் சதைொ்டர்ந்து வரும் 
எழுத்துககள் தைொ்னொகநவ மடிந்து அடுத்தை 
வரியின் சதைொ்டககத்திறகு ச�ல்லும். இந்தை 
வ�தி ச�ொறச�யலியில் “ச�ொல் மடிப்பு” (Word 
wrap) என்று அ்ைககப்படும்.
 நு்ைவுப் (Enter) சபொத்தைொ்்ன 
ஒவசவொரு வரியின் இறுதியிலும் அழுத்தை 
நவணடியது  இல்்ை. ஒரு பத்தியின் 
க்்டசியிநைொ அல்ைது ஒரு கொலி வரி 
நவணடுசமன்்றொநைொ மடடும் தைொன் நு்ைவுப் 
சபொத்தைொ்்ன அழுத்தை நவணடும். ஒரு பககம் 
நி்்றந்தைவு்டன் ஓபன்ஆஃபீஸ் ்ைட்டர் 
தைொ்னொகநவ அடுத்தை புதிய பககத்்தை 
உருவொககிக சகொள்ளும். 
6.2.5 ஆவணத்தினுள் �கர்வதைறகு:  
 ஒரு ஆவணத்தினுள் ச�ருகும் 
புள்ளி்ய �கர்த்தை பல்நவறு வழிகள் உள்ை்ன. 
அட்டவ்ண 6.2 - ல் ஆவணத்தில் உள்நை 
எளிதில் �கர்வதைறகொ்ன பை வி்�ப்பை்க 
குறுககு வழிகள் சகொடுககப்படடுள்ை்ன.

அட்டவ்ண 6.2 வி்�ப்பை்க குறுககு வழி �ொவிகள்
�ொவி �கர்த்துவதைறகு
 ஒரு எழுத்தின் வைதுபு்றமொக
 ஒரு எழுத்தின் இ்டது பு்றமொக
 ஒரு வரி நமநை ச�ல்ை
 ஒரு வரி கீநை ச�ல்ை

Ctrl +  ஒரு ச�ொல் அைவிறகு வைது பு்றமொக
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Ctrl +  ஒரு ச�ொல் அைவிறகு இ்டது பு்றமொக
Ctrl +  ஒரு பத்தி அைவுககு நமநை ச�ல்ை
Ctrl +  ஒரு பத்தி அைவுககு கீநை ச�ல்ை

Home வரியின் சதைொ்டககத்திறகு
End வரியின் இறுதிககு

Ctrl + Home ஆவணத்தின் சதைொ்டககத்திறகு
Ctrl + End ஆவணத்தின் இறுதிககு
Tab சிற்ற்ையின் முன்பு்றமொக
Shift + Tab சிற்ற்ையின் பின்பு்றமொக
Pg up(Page Up) ஒரு தி்ையைவுககு முன்பககமொக
Pg Down(Page 
Down)

ஒரு தி்ையைவுககு பின்பககமொக

6.2.6 ஆவணத்்தைச் ந�மித்தைல்
 முதைன்மு்்றயொக ஒரு ஆவணத்்தைச் ந�மிககும் நபொது, ஓபன்ஆஃபீஸ் ்ைட்டர் அந்தை 
ஆவணத்்தை எந்தைப் சபயரில் ந�மிப்பது என்று பய்ன்ை வி்னவும். ஆவணத்திறகு சபயரிடுவதைன் 
மூைம் அதை்்னப் பிரிசதைொரு ந�ைத்தில் நதைடுவதும், தி்றப்பதும் இயலும். பய்னர் எந்தை இயககி (Drive) 
மறறும் எந்தை உ்்றயில் (Folder) அந்தை ஆவணத்்தைச் ந�மிகக நவணடும் என்ப்தையும் நதைர்வு 
ச�யயைொம். முதைன் மு்்றயொக ஒரு ஆவணத்்தை ந�மிப்பதைறகொ்ன வழிகள் பின்வருமொறு :
• File Save அல்ைது File Save As அல்ைது Ctrl + S கிளிக ச�யதைொல்
• “Save As” என்்ற உ்ையொ்டல் சபடடி ப்டம் 6.13 உள்ைது நபொல் நதைொன்றும்.

ப்டம்  6.13 Save As உ்ையொ்டல் சபடடி
• ஆவணத்்தை ந�மிககும் இ்டத்்தை நதைர்வு ச�யய நவணடும். இ்டம் நதைர்வு ச�யயொவிடில் அ்்னத்து 

ஆவணஙகளும் தைொ்ன்மவொகநவ விணந்டொஸில்  உள்ை “Documents” நகொப்பு்்றயில் 
ந�மிககப்படும்.

• ஆவணத்தின் சபய்ை File Name உ்ைப் சபடடியில் தைட்டச்சு ச�யய நவணடும்.
• ஓபன் ஆஃபீஸ் ்ைட்டரில் உள்ை அ்்னத்து ஆவணஙகளும் .odt நீடடிப்பு்டன் ந�மிககப்படும். 

பய்னர் ஓபன்ஆஃபீஸ்ஆவணத்்தை ்மகநைொ�ொப்டநவர்டு (Microsoft Word) ஆவணம் அல்ைது 
PDF வடிவில் ந�மிககைொம். அவவொறு ச�யய “Save As type” படடியல் சபடடியில் உள்ை நகொப்பு 
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வ்க்ய நதைர்வு ச�யய நவணடும். 
• இறுதியொக Save சபொத்தைொ்்னக கிளிக 

ச�யய நவணடும்.
• ஒரு மு்்ற நகொப்்ப ந�மித்தைவு்டன், 

ஆணவத்தின் சபயர் தை்ைப்புப் பட்்டயில் 
(Title Bar) நதைொன்றும்.

க்டவுச் ச�ொல்லு்டன் ஆவணத்்தை ந�மிப்பது
 ஆவணத்்தை க்டவுச் ச�ொல்லு்டன் 
ஓபன்ஆஃபீஸ் ்ைட்டரில் பொதுகொககைொம். 
(ஆவணத்்தை பொதுகொகக ந�மிககும் நபொநதை 
க்டவுச் ச�ொல்லு்டன் அ்மககைொம்). க்டவுச் 
ச�ொல்்ைக சகொணடு ஒரு நகொப்்ப ந�மிகக 
“Save with Password” (க்டவுச் ச�ொல் மூைம் ந�மி) 
என்்ற நதைர்வுப் சபடடியில் (Check box) கிளிக 
ச�யதை பின் “Save” சபொத்தைொ்்ன அழுத்தை நவணடும்.
ப்டம் 6.14 ல் கொணபது நபொை “set pass word” 
உ்ையொ்டல் சபடடி உ்டந்ன நதைொன்றும்

 
Enter Your Password here

Enter the same Password  once again

Click Ok to Finalise

ப்டம் 6.14 க்டவுச்ச�ொல் உ்ையொ்டல் சபடடி
 இந்தை உ்ையொ்டல் சபடடியில், க்டவுச் 
ச�ொல்்ை “Enter Password to open” என்்ற 
உ்ைப்சபடடியில் தைட்டச்சு ச�யது, 
உறுதிப்படுத்தை “Confirm Password” என்்ற 
சபடடியில் மீணடும் க்டவுச்ச�ொல்்ை தைட்டச்சு 
ச�யது இறுதியொக “OK” சபொத்தைொ்்ன கிளிக 
ச�யய நவணடும். 
 இவவொறு பொதுகொககப்பட்ட (Protected) 
ஆவணத்தின் க்டவுச் ச�ொல் மறறும் “Read only”  
மறறும் க்டவுச்ச�ொல் மொறறுவதைறகொ்ன வ�தியும் 
நபொன்்ற பை அம்�ஙக்ையும்  மொறறுவதைறகு 

“More Options” சபொத்தைொன் உதைவுகி்றது.
6.2.7 ஆவணத்்தை மூ்ட
 ஒரு ஆவணத்்தைச் ந�மித்தைவு்டன், 
பய்னர் சதைொ்டர்ந்து அந்தை ஆவணத்தில் நவ்ை 
ச�யயும் வ்கயில் தி்றந்நதை இருககும். 
நதை்வப்பட்டொல் நமலும் ஆவணத்தில் தைட்டச்சு 
ச�யயைொம். நவ்ை முடிந்தைவு்டன், 
ஆவணத்்தை ந�மித்தைபின் File Close 
கட்ட்ை அல்ைது Ctrl+W பயன்படுத்தி 
ஆவணத்்தை மூ்டைொம்.
ந�மிககப்ப்டொதை ஆவணத்்தை மூ்ட 
 Close சபொத்தைொ்்ன பயன்படுத்தி 
நீஙகள் ந�மிககப்ப்டொதை நகொப்்ப மூ்டப்படும் 
நபொது ்ைட்டர் ப்டம் 6.15 ல் உள்ைது நபொன்்ற 
ஒரு எச்�ரிக்க ச�யதி்ய தி்ையில் 
நதைொன்றும்.

ப்டம் 6.15 எச்�ரிக்க ச�யதி சபடடி
 எச்�ரிக்க ச�யதி்ய நீஙகள் 
ஏறறுகசகொண்டொல், “Save” சபொத்தைொ்்ன 
கிளிக  ச�யயவும். “Save” சபொத்தைொ்்ன கிளிக 
ச�யதைொல் அது நகொப்்ப ந�மிகக முயறசி 
ச�யயும். நகொப்்ப ந�மிகக விருப்பமில்்ை 
என்்றொல் “Discard” சபொத்தைொ்்ன  கிளிக 
ச�யய நவணடும் அல்ைது இந்தை 
எச்�ரிக்க்ய இைத்து ச�யது அநதை 
ஆவணத்தில் சதைொ்டர்ந்து பணியொற்ற “Cancel” 
சபொத்தைொ்்ன கிளிக ச�யயவும்.
6.2.8 ஏறக்னநவ உள்ை ஆவணத்்தை தி்றகக
 ந�மிககப்பட்ட ஒரு ஆவணத்்தை 
எப்சபொழுது நவணடுமொ்னொலும் மீணடும் 
தி்றககைொம். மீணடும் தி்றப்பதைறகு File  open 
அல்ைது Ctrl+O கட்ட்ை்யப் பயன்படுத்தை 
நவணடும். ப்டம் 6.16 இல் உள்ை Open 
உ்ையொ்டல் சபடடியில் நகொப்பின் சபய்ை 
File Name உ்ைப்சபடடியில் தைட்டச்சு ச�யது 
Open சபொத்தைொ்்ன கிளிக ச�யயவும்.
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ப்டம் 6.16 Open உ்ையொ்டல் சபடடி
6.3 தைமிழ் தைட்டச்சு இ்்டமுகம்

தைமிழில் தைட்டச்சு ச�யய பை வழிமு்்றகள் 
உள்ை்ன.
• தைமிழ் எழுத்துரு (font) பயன்படுத்துதைல்
• தைமிழ் தைட்டச்சு இ்்டமுகம் பயன்படுத்துதைல்
 முதைல் மு்்றயில் தைமிழ் எழுத்துருகக்ை 
பதிவி்றககம் ச�யது கடடுப்பொடடு பைகத்தில் 
(Control Panel) உள்ை font நகொப்பு்ையில் 
ந�ர்த்துக சகொள்ைைொம். ஆ்னொல் இந்தை 
மு்்றயில் சிை கு்்றபொடுகள் உள்ை்ன.
• பய்னர் மு்்றயொக தைமிழ் தைட்டச்சு 

பயின்றிருகக நவணடும்.
• கணிப்சபொறியில் அந்தை குறிப்பிட்ட எழுத்துரு 

இருகக நவணடும்.
• ஆஙகிைம்  உடப்ட மற்ற சமொழிக்ை 

ஏறகொது.
• ஒரு  ஆவணத்்தை, ஒரு  

கணிப்சபொறியிலிருந்து, மறச்றொரு 
கணிப்சபொறிககு அனுப்பும் நபொது, இைணடு 
கணிப்சபொறிகளிலும் அநதை எழுத்துரு 
இல்ைொவிடில்  மூை எழுத்துககள் 
குறியீடுகைொகநவ நதைொன்றும்.

 முதைல் மு்்றயில் உள்ை இந்தை 
கு்்றபொடுக்ை நீககி, இ்்டமுக மு்்ற 
பல்நவறு �ன்்மக்ைத் தைருகின்்றது.
• இந்தை மு்்றயில் Unicode சதைொழில்நுடபம் 

பின்பறறுவதைொல், இதில் தைட்டச்சு ச�யய 
தைமிழ் தைட்டச்சு ச�யயும் மு்்ற சதைரிந்திருகக 
நவணடிய அவசியமில்்ை.

• எந்தை  ஒரு ச�யலியிலும் எளிதைொக 
ஆவணத்்தை தைமிழில் தைட்டச்சு ச�யயைொம்.

• “Arial Unicode” நபொன்்ற Unicode  
எழுத்துககள் தைமிழ் மறறும் ஆஙகிைம் 
மடடுமல்ைொதை மற்ற இந்திய சமொழிகளிலும், 
அந்தை சமொழியின் இ்்டமுகமொக 
ஆதைைவளிககும்.

6.3.1 தைமிழ் தைட்டச்சு இ்்டமுகத்்தைப் 
பதிவி்றககம் ச�யது நிறுவுதைல்

 இ-கைப்்ப / முைசு தைமிழுகநக உரிய 
எழுத்துரு, “NHM Writer”  (இந்திய 
சமொழிகளுககு சபொதுவொ்ன எழுத்துரு) 
நபொன்்ற பை தைட்டச்சு இ்்டமுகஙகள் தி்றந்தை 
மூை சமன் சபொருைொக கி்்டககின்்ற்ன.
பதிவி்றககம் ச�யய மறறும் நிறுவ
• http://anjal.net/download என்்ற 

இ்ணப்பின் மூைம் “Murasu” ்ய 
பதிவி்றககி நிறுவைொம்.

• http://software.nhm.in என்்ற 
இ்ணப்பின் மூைம் “NHM Writer” ்ய 
பதிவி்றககி நிறுவைொம்.

• UNICODE மு்்றயில் தைமிழில் தைட்டச்சு 
ச�யவதைறகொ்ன வி்�ப்பை்க 
எழுத்துருககள் பொ்ட இறுதியில் 
சகொடுககப்படடுள்ைது.
6.4 ஒரு ஆவணத்்தை பதிப்பித்தைல்

 தைட்டச்சு ச�யதை ஆவணத்்தைப் பல்நவறு 
வழிகளில் பதிப்பிககைொம். தைட்டச்சு ச�யயும் 
சபொழுது அல்ைது தைட்டச்சு ச�யதை பின்்னர் 
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நதை்வயொ்னவற்்ற ந�ர்கக அல்ைது நீகக 
முடியும். இவவ்கயொ்ன திருத்தைஙகள் ச�யய 
இைணடு வழிகள் உள்ை்ன. 
 Backspace சபொத்தைொன்: ச�ருகும் 
புள்ளிககு இ்டது பககத்தில் உள்ை 
எழுத்துகக்ை அழிககும். 
 Delete சபொத்தைொன்: ச�ருகும் புள்ளிககு 
வைது பககத்தில் உள்ை எழுத்துகக்ை 
அழிககும்.
 புதிய உ்ை்ய ஆவணத்தின் 
இ்்டயில் ந�ர்கக முடியும். நவணடிய 
உ்ை்ய ச�ருகுவதைறகு மறறும் ந�ர்ப்பதைறகு, 
ச�ருகும் புள்ளி்ய நவணடிய இ்டத்தில் 
்வத்து Insert சபொத்தைொ்்ன அழுத்திய பின் 
தைட்டச்சு ச�யதைொல், புதிய உ்ை ந�ர்ககப்படடு 
ஏறக்னநவ உள்ை உ்ை வைது பககத்திறகு 
�கரும். நமல் அச்சி்டல் (Type over) மு்்றயில் 
புதிய உ்ை ந�ர்ககப்படும் நபொது ச�ருகும் 
புள்ளிககு வைது பககத்தில் உள்ை எழுத்துககள் 
அழியும். Insert  சபொத்தைொ்்னப் பயன்படுத்தி 
நமல் அச்சி்டல் (Type over)அல்ைது ச�ருகல் 
(Insert) மு்்ற ஆகியவற்்ற ஒன்றிலிருந்து 
இன்ச்னொன்று (Insert) மொறறிக சகொள்ைைொம். 

6.5 உ்ை்ய நதைர்ந்சதைடுகக, �கர்த்தை 
மறறும் �கசைடுகக

6.5.1 உ்ை்யத் நதைர்ந்சதைடுகக
 ச�ொறச�யலியில் உள்ை உ்ை்ய 
�கசைடுகக, �கர்த்தை, வடிவூட்டல் நபொன்்ற 
ச�யல்க்ைச் ச�யய உ்ை்ய நதைர்வு ச�யய 
நவணடும். இரு மு்்றகளில் உ்ை்யத் 
நதைர்வு ச�யயைொம். 
(i) சதைொ்டர்ச்சியொக உள்ை உ்ை்ய நதைர்வு 
ச�யய
(ii) சவவநவறு இ்டஙகளில் உள்ை உ்ை்ய 

நதைர்வு ச�யய
சதைொ்டர்ச்சியொக உள்ை உ்ை்ய நதைர்வு 
ச�யய
•  சதைொ்டர்ச்சியொக உள்ை உ்ை்ய நதைர்வு 

ச�யய, உ்ையின் சதைொ்டககத்திறகு 
ச�ருகும் புள்ளி்ய சகொணடு ச�ல்ைவும். 

• Shift சபொத்தைொ்்ன அழுத்தியவொறு 
சுடடி்ய அழுத்தியவொறு நதை்வயொ்ன 
உ்ை்ய நதைர்வு ச�யய நவணடும். 
நதைர்வு ச�யயப்பட்டபின் Shift சபொத்தைொ்்ன 
அழுத்துவ்தை விடடு வி்டவும். 

• இவவொறு நதைர்வு ச�யயப்பட்ட உ்ை 
அ்்னத்து ச�யல்பொடடிறகும் 
பயன்படுத்தைைொம். 

சவவநவறு இ்டஙகளில் உள்ை உ்ை்ய 
நதைர்வு ச�யய
• சவவநவறு இ்டஙகளில் உள்ை உ்ை்ய 

நதைர்வு ச�யய, ச�ருகும் புள்ளி்ய 
உ்ையின் சதைொ்டககத்திறகு சகொணடு 
ச�ல்ைவும்.

• Ctrl சபொத்தைொ்்ன அழுத்தியவொறு 
சுடடி்ய அழுத்தியவொறு நதை்வயொ்ன 
உ்ை்ய நதைர்வு ச�யயவும். நதைர்வு 
ச�யயப்பட்டபின் Ctrl சபொத்தைொ்்ன 
அழுத்துவ்தை விடடு வி்டவும்.

• இவவொறு நதைர்வு ச�யயப்பட்ட உ்ை 
அ்்னத்து ச�யல்பொடடிறகும் 
பயன்படுத்தைைொம்.

உ்ை்யத் நதைர்ந்சதைடுப்பதைறகொ்ன பல்நவறு 
வழிகள்
சுடச்டலியின் மூைம் உ்ை்யத் 
நதைர்ந்சதைடுத்தைல்
1. ச�ருகும் புள்ளி்ய நதைர்ந்சதைடுககப் ப்ட 

நவணடிய உ்ையின் சதைொ்டககத்தில் 
்வகக நவணடும்.

2. சுடச்டலியின் இ்டது சபொத்தைொ்்ன அழுத்திப் 
பிடித்தைவொறு உ்ையின் மீது �கர்த்தை 
நவணடும்.

3. உ்ை நதைர்ந்சதைடுககப்பட்ட பின் 
சபொத்தைொ்்ன விடடு வி்ட நவணடும்.  
இவவொறு  நதைர்ந்சதைடுககப்பட்ட உ்ை 
உயர்த்தி கொட்டப்படடிருககும்.

வி்�ப் பை்கயின் மூைம் உ்ை்யத் 
நதைர்ந்சதைடுத்தைல்
1. ச�ருகும் புள்ளி்ய நதைர்ந்சதைடுககப்ப்ட 

நவணடிய உ்ையின் சதைொ்டககத்தில் 
்வகக நவணடும்.

2. Shift சபொத்தைொ்்ன அழுத்தியவொறு �கர்வுப் 
சபொத்தைொன்க்ை பயன்படுத்தி 
நதை்வயொ்ன உ்ை நதைர்வு 
ச�யயப்பட்டபின் Shift சபொத்தைொ்்ன 
அழுத்துவ்தை விடடு வி்டவும்.

3. இவவொறு நதைர்ந்சதைடுககப்படடிருககும் 
உ்ை உயர்த்திக கொட்டப்படடிருககும்.
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உ்ை்யத் நதைர்ந்சதைடுப்பதைறகொ்ன குறுககு 
வழிகள்
 உ்ை்ய எளிதைொகவும், வி்ைவொகவும் 
நதைர்வு ச�யய குறுககு வழி �ொவிகள் 
• ச�ொல்லின் மீது இைணடு மு்்ற கிளிக 

ச�யதைல் - ஒரு வொர்த்்தை்ய 
நதைர்ந்சதைடுகக

• Ctrl+A  சபொத்தைொன்க்ை அழுத்துதைல் - 
முழுஆவணத்்தைநதைர்ந்சதைடுகக

6.5.2 உ்ை்ய �கர்த்துதைல் மறறும் 
�கசைடுத்தைல் 
உ்ை்ய �கர்த்தை
உ்ை்ய ஒரு இ்டத்திலிருந்து இன்ச்னொரு 
இ்டத்திறகு �கர்த்தை.
1. �கர்த்தை நவணடிய உ்ை்ய நதைர்வு 

ச�யய நவணடும்.
2. Ctrl +X அல்ைது Cut பணிககுறி  

அல்ைது EditCut கிளிக ச�யய 
நவணடும்.

3. மூை இ்டத்திலிருந்து உ்ை நீககப்படடு 
பிடிப்பை்கயில் (Clip Board) 
ந�ர்ககப்படும்.

4. உ்ை எந்தை புதிய இ்டத்திறகு �கர்த்தைப்ப்ட 
நவணடுநமொ அஙகு ச�ருகும் புள்ளி்ய 
சகொணடு ச�ல்ைவும்.

5. Ctrl + V அல்ைது Paste பணிககுறி   
அல்ைது Edit Paste கிளிக ச�யயவும்.

6. நதைர்வு ச�யயப்பட்ட உ்ை இப்சபொழுது 
நவணடிய  இ்டத்திறகு 
�கர்த்தைப்படடிருககும். 

உ்ை்ய �கசைடுகக
 உ்ை்ய ஒரு இ்டத்திலிருந்து 
நவச்றொரு இ்டத்திறகு �கசைடுகக
1. �கசைடுகக, நதை்வயொ்ன உ்ை்ய 

நதைர்வு ச�யய நவணடும்.
2. Ctrl + C அல்ைது Copy பணிககுறி   

அல்ைது EditCopy கிளிக ச�யயவும்.
3. �கசைடுககப்பட்ட உ்ை பிடிப்பை்கயில் 

ந�ர்ககப்படும்.
4. �கசைடுககப்பட்ட உ்ை எஙகு �கசைடுகக 

நவணடுநமொ அஙகு ச�ருகும் புள்ளி்யக 
சகொணடு ச�ல்ைவும்.

5. Ctrl + V அல்ைது Paste பணிககுறி  அல்ைது 
EditPaste கிளிக ச�யயவும்.

நதைர்வு ச�யயப்பட்ட உ்ை இப்சபொழுது 
நவணடிய இ்டத்தில் �கசைடுககப்படடிருககும்.

பதிப்பொயவிறகுரிய  குறுககு வழிகள் 
அட்டவ்ண 6.3 - ல் சகொடுககப்படடுள்ைது. 

அட்டவ்ண 6.3  நீகக, �கசைடுகக, 
ஒடடுதைலுககொ்ன பணிககுறிகளும் மறறும் 

குறுககு வழிகளும்

ச�யல் ச�யல்பொடு பணிககுறி
குறுககு

வழி 
�ொவி

CUT
நீகக

நதைர்ந்சதைடுத்தை 
உ்ை்ய நீகக Ctrl +X

COPY
�கசைடுகக

நதைர்ந்சதைடுத்தை 
உ்ை்ய 
�கசைடுகக

Ctrl +C

PASTE
ஒட்ட

�கர்த்தை அல்ைது 
�கசைடுத்தை 
ச�யல்பொடடிறகு 
பி்றகு 
உ்ை்ய 
ஒட்ட

Ctrl +V

UNDO
ச�யல் 
தைவிர்

நிகைப்பட்ட 
முந்்தைய 
ச�யல்பொட்்ட 
ைத்து ச�யய

Ctrl +Z

6.5.3 Paste Special ச�யதைல்

 பய்னர் �கர்த்தை அல்ைது தைகவ்ை 
�கசைடுககும் நபொது, ஒடடு (Paste) நதைர்வு 
ச�யதைொல் முழு தைகவ்ையும் அனுப்பப்படும். 
தைைவுகளில் உள்ை சிை அம்�ஙகைொ்ன 
வடிவூட்டல் அல்ைது மதிப்பு நபொன்்றவற்்ற 
மடடும் �கர்த்தை அல்ைது �கசைடுகக Paste 
Special  நதைர்்வ உபநயொகிகக நவணடும். 
�கர்த்தை அல்ைது �கசைடுகக நவணடிய 
உ்ை்யத் நதைர்வு ச�யதைபின் அது எஙகு  
நதைொன்்றநவணடுநமொ அந்தை இ்டத்திறகு 
ச�ருகும் புள்ளி்யக சகொணடு ச�ன்று, Edit 
 Paste Special அல்ைது Ctrl+Shift+V அல்ைது 
Alt+E+S கிளிக ச�யதைொல் ப்டம் 6.17 
உள்ைதுநபொை Paste Special உ்ையொ்டல் 
சபடடி நதைொன்றும்.
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ப்டம் 6.17 Paste special உ்ையொ்டல் சபடடி
• ஒட்டப்ப்டநவணடிய உ்ையின் மூைம் 

மறறும் வடிவூட்டலுககு ஏற்றவொறு Paste 
Special படடிப்பட்்டயில் நதைொற்றம் மொறும். 

• Paste Special உ்ையொ்டல் சபடடியிலிருந்து 
DDE(Dynamic Data Exchange) link 
-்யநதைர்வு ச�யய நவணடும்.

• நதை்வயொ்ன பயன்பொட்்ட நதைர்ந்சதைடுத்து 
OK சபொத்தைொ்்ன கிளிக ச�யய நவணடும்.

• ஆவணத்தில் �கசைடுத்து ஒட்டப்பட்ட 
தைைவொ்னது, மூை ஆவணத்திறகும் 
�கசைடுத்து ஒட்டப்பட்ட ஆவணத்திறகும் 
இ்ணப்பொக (link) ச�யல்படும்.

குறிப்பு
DDE ச�யல்நுடபம் சகொணடு மூைத் 
தைை்வ இைககில் ஒடடும் சபொழுது அந்தை 
இ்ணப்பு “live” �கைொக ஒட்டப்படுகி்றது. 
அதைொவது மூை உ்ையில் ஏநதைனும் 
மொற்றஙகள் ச�யதைொல் உ்ட்னடியொக அந்தை 
மொற்றம் இைகக (destination)  உ்ையில் 
பிைதிபலிககும்.

6.6  Writer உதைவி அ்மப்பு
 ஓபன்ஆஃபீஸ் ்ைட்டர் பல்நவறு 
விதைமொ்ன உதைவிக்ை வைஙகுகின்்றது. F1 
அல்ைது படடிப்பட்்டயில் உள்ை Help –்ய 
நதைர்வு ச�யதைொல் உதைவித்தி்ை  ப்டம் 6.18 - ல் 
உள்ைது நபொல் நதைொன்றும்.

6.18 உதைவி �ன்்னல் தி்ை
• கருவிக குறிப்புகள் (Tools tips), 

நீடடிககப்பட்ட குறிப்புகள் (Extended tips), 
உதைவி முகவர் (Help agent) ச�யல்படுத்தை 
ToolsOptionsOpenOffice என்ப்தை 
கிளிக ச�யய நவணடும்.

Tips
Extended tips

ப்டம் 6.19 General Settings �ன்்னல் தி்ை
• நமலும் விரிவொ்ன விைககத்திறகு, Help 

What’s this? (ப்டம் 6.18) என்ப்தை நதைர்வு 
ச�யய நவணடும், கூடுதைைொ்ன உதைவி 
நதை்வப்படும் நபொது உதைவி பணிககுறியின் 
நமநை சுடச்டலி்ய ் வத்தைொல் ப்டம் 6.19–ல் 
உள்ைது நபொன்்ற General Settings �ன்்னல் 
தி்ை நதைொன்றும்.
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பயிறசி பட்ட்்ற

6.1
• ஒரு புதிய ஓபன்ஆஃபீஸ் ்ைட்டர் ஆவணத்்தை தி்றககவும்.
• அதில் கீநை சகொடுககப்படடுள்ை பத்தி்ய தைட்டச்சு ச�யயவும்.
 “The ignited minds of the youth is the most powerful resource on the earth. The power 

of the youth, if properly directed, will bring about transformed humanity by meeting its 
challenges and bring peace and prosperity.”

• உ்ை ஆவணத்்தை ந�மித்தை பின் மூ்டவும்.
• ஓபன்ஆஃபீஸ் ்ைட்ட்ை விடடு சவளிநய்றவும்.
6.2 
• பயிறசி பட்ட்்ற 6.1 - ல் உருவொககப்பட்ட ஆவணத்்தை தி்றககவும்.
• ஆவணத்தின் இறுதியில், கீநை சகொடுககப்படடுள்ை பத்தி்ய ந�ர்ககவும்.
 “We are as young as our faith and as old as our doubts. We are also as young as our self-

confidence and as old as our fears. We are as young as our hopes and as old as our despairs".
• ஆவணத்்தை ந�மிககவும்.
• முதைல் பத்தியில்  உள்ைக்்டசி வரி்ய Delete அல்ைது Backspace சபொத்தைொ்்ன பயன்படுத்தி 

நீககவும்.
• இைண்டொவது பத்தியின் இறுதியில் கீநை சகொடுககப்படடுள்ை வரிக்ை ஒரு புதிய பத்தியொக 

தைட்டச்சு ச�யயவும்.
 “It doesn’t matter who you are, if you have a and determination to achieve that vision, you 

will certainly do so.”
• மூன்்றொவது பத்தியில் ‘a’ மறறும் ‘and’ என்்ற  வொர்த்்தைககளுககி்்டயில் “vision” என்்ற 

வொர்த்்தை்ய ந�ர்ககவும்.
6.3 
• பயிறசி பட்ட்்ற 6.1 -  ல் உருவொககப்பட்ட ஆவணத்்தை தி்றககவும்.
• அதில் கீழ்ககொணும் ச�ொறக்ை வி்�ப்பை்க அல்ைது  குறுககுவழி்ய பயன்படுத்தி 

�கல் எடுத்து ஒரு புதிய ஆவணத்தில் ஒட்டவும். (i) ignited (ii) powerful (iii) humanity (iv) 
challenges                     (v) prosperity

• புதியதைொக உருவொககப்பட்ட ஆவணத்்தை ந�மிககவும்.
• முதைல் ஆவணத்தில் வி்�ப்பை்க குறுககு வழிகள் அல்ைது சுடச்டலி மூைம் கீநை 

சகொடுககப்பட்ட வொர்த்்தை்ய �கர்த்தைவும் (i) Ignited (ii) Challenges (iii) Prosperity
தைமிழ் தைட்டச்சு பயிறசி பட்ட்்ற - 1
1. கீநை சகொடுககப்படடுள்ை உ்ை்ய, ஏநதைனும் ஒரு தைமிழ் இ்்டமுக சமன்சபொரு்ைப் 
பயன்படுத்தி ஓபன் ஆஃபீஸ் ்ைட்டரில் தைட்டச்சு ச�யக.
“ஸ்டீவன் வில்லியம் ஹொககிங”, ஆஙகிநைய நகொடபொடடு அறிவியைொைரும், அண்டவியைொைரும், 
நூைொசிரியரும் ஆவொர். இவர் புகழ்சபற்ற நகம்பிரிச்சுப் பல்க்ைக கைகத்தின் நகொடபொடடு 
அண்டவியல் ்மயத்தின் இயககு�ைொகப் பணியொறறி்னொர். 
இவர் உநைொ�ர் சபன்நைொசு்டன் இ்ணந்து சபொதுச் �ொர்புக நகொடபொடடில் புவியீர்ப்பு அருநி்ைத் 
நதைற்றஙக்ை நிறுவிய்ம, ஆககிஙகு கதிரியககம் எ்ன அ்ைககப்படும் கருந்து்ைகளின் கதிர்வீச்சு 
உமிழ்தை்ை எதிர்வுகூறிய்ம நபொன்்ற அறிவியல் ஆயவுகளுககொகப் சபரிதும் அறியப்படுகி்றொர். 
இவநை முதைன் முதைலில் அண்டவியலுககொ்ன நகொடபொட்்ட உருவொககி, சபொதுச் �ொர்புக நகொடபொடு, 
குவொண்டம் இயஙகியல் ஆகியவறறின் மூைம் விைஙகப்படுத்தி்னொர். குவொண்டம் இயஙகியலின் 
பை-உைகஙகளுககொ்ன விைககத்திறகுத் தீவிை ஆதைைவொைைொக விைஙகி்னொர்.
2. தைட்டச்சு ச�யதை உ்ை்ய ந�மித்து மூ்டவும்.
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பகுதி II : உ்ை மறறும் பத்தி வடிவூட்டல்

6.7 உ்ை வடிவூட்டல்
 வடிவூட்டல் ச�யயப்ப்டொதை உ்ை 
படிககும் ஆர்வத்்தை தூணடுவதைொக அ்மயொது. 
எழுத்துருகக்ை தைடிம்னொகவும் (Bold), 
�ொயவொ்னதைொகவும் (Italics), எழுத்துரு வ்க 
(Font style), அைவு (Font size) நபொன்்றவற்்ற 
மொறறுவதைறகொ்ன பல்நவறு வடிவூட்டல் 
விருப்பத் நதைர்வுக்ை ஓபன் ஆபீஸ்்ைட்டர் 
வைஙகுகி்றது.எழுத்துருகக்ை தைடிம்னொகவும், 
�ொயவொ்னதைொகவும் அல்ைது அடிகநகொடிடுதைல் 
(Underline) நபொன்்ற்வ சபொதுவொ்ன உ்ை 
வடிவூட்டல்  வ்ககைொகும். சபரும்பொைொ்ன  
வடிவூட்டல் விருப்பத் நதைர்வுகள் Format 
படடிப்பட்்டயில்உள்ை்ன.

6.7.1 எழுத்து வ்க, அைவு மறறும் நி்றம் 
ம ொ ற று தை ல்

 எழுத்து வ்க என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட 
வடிவிைொ்ன எழுத்துருககளின் 
சதைொகுப்பொகும். உ்ை்ய தைட்டச்சு 
ச�யயும் நபொது சகொ்டொநி்ையொக உள்ை 
எழுத்துவ்க, அைவு, நி்றம், வடிவ்மப்பு  
நபொன்்றவற்்ற மொறறிய்மப்பது “உ்ை 
வடிவூட்டல்” எ்னப்படும்.  பின்வரும் 
அட்டவ்ண 6.4-ல் சகொடுககப்படடுள்ை 
வடிவூட்டல் நதைர்வுக்ைப் பயன்படுத்தி, 
எழுத்துகக்ை தைடிம்னொககுதைல், �ொயசவழுத் 
தைொககுதைல் மறறும் அடிநகொடிடுதைல் நபொன்்ற  
வடிவூட்டல்களின் மூைம் ஒரு உ்ை்ய 
படிகக ஆர்வமூடடுவதைொக அ்மகக முடியும்.

அட்டவ்ண 6.4 உ்ை வடிவூட்டம் குறுககுவழிகள்

ச�யல் ச�யல்பொடு பணிககுறி குறுககுவழி

தைடிம்னொககுதைல்
உ்ை்யத் தைடித்தை 

எழுத்துககைொக மொறறுவதைறகு
Ctrl + B

�ொயசவழுத்தைொககுதைல்
உ்ை்ய �ொயந்தை 

எழுத்துககைொக 
ம ொ ற று வ தை ற கு

Ctrl +I

அடிகநகொடிடுதைல் உ்ை்ய அடிக நகொடிடுவதைறகு Ctrl +U

 Times New Roman என்பது சகொ்டொநி்ை 
எழுத்து வ்கயொகும். எழுத்து வ்க்ய 
மொற்ற 

 எழுத்தின் சகொ்டொநி்ை அைவு 12 
புள்ளிகைொகும். எழுத்தின்  அை்வ மொற்ற 
எழுத்து அைவு பணிககுறி்ய கிளிக ச�யது 
மொற்றைொம். 

 எழுத்தின் சகொ்டொ நி்ை நி்றம் கருப்பு  
என்்ற பணிககுறி்ய கிளிக ச�யதைொல் ஒரு 
வணணத்தைடடு (Color Palette) தி்ையில் 
நதைொன்றும், இதில் நதை்வயொ்ன நி்றத்்தை 
நதைர்வு ச�யயைொம்.

 தைடிம்னொககுதைல், �ொயசவழுத்தைொககுதைல், 
அடிகநகொடி்டல்நபொன்்ற்வ சபொதுவொ்ன 
வடிவூட்டல் நதைர்வுகைொகும். பல்நவறு 
விதைமொ்ன வடிவூட்டல்களுககு 
FormatCharacter நதைர்வு ச�யதைொல்  

ப்டம் 6.20 இல் கொட்டப்படடுள்ை Character 
உ்ையொ்டல் சபடடி நதைொன்றும். இதில் 
அ்்னத்து வ்கயொ்ன வடிவூட்டல்க்ையும் 
ச�யய முடியும்.

Font Tab

Preview window

ப்டம் 6.20 Character உ்ையொ்டல் சபடடி
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6.7.2  சிறிய, சபரிய எழுத்துகைொக மொறறுதைல் 
• சபொதுவொக ஒரு உ்ை்ய ஆஙகிை 

சபரிய எழுத்து (Upper Case) அல்ைது 
சிறிய எழுத்துகளில் (Lower Case) 
தைட்டச்சு ச�யயைொம். தைட்டச்சு ச�யயப்பட்ட 
எழுத்துகக்ை கீழ் சகொடுககப்படடுள்ைவொறு  
மொறறிக சகொள்ை முடியும். 

• Uppercase (ஆஙகிை சபரிய எழுத்துககள்))
• toggle case (ஆஙகிை சபரிய எழுத்துகக்ை, 

சிறிய எழுத்துககைொகவும் - சிறிய 
எழுத்துகக்ை சபரிய எழுத்துககைொகவும் 
மொற்ற முடியும்), 

• sentence case (வரியின் முதைல் எழுத்து 
ஆஙகிை சபரிய எழுத்து), 

• Capitalize every word (ஒவசவொரு 
வொர்த்்தையின் முதைல் எழுத்தும்ஆஙகிை 
சபரிய எழுத்து), 

• lower case. (ஆஙகிை சிறிய  எழுத்து) 
• நமறகண்டவொறு மொறறுவதைறகு கீழ்கொணும் 

வழிமு்்றக்ை பின்பற்றைொம் : 
• மொற்ற நவணடிய உ்ை்ய 

ந தை ர் ந் ச தை டு க க வு ம் .
• Select FormatChange case நதைர்வு 

ச�யக .
6.7.3 உ்ை்ய உயர்த்திககொடடுதைல்
 ஒரு உ்ையின் முககியமொ்ன 
பகுதிக்ை படிப்பவரின் கவ்னத்திறகு சகொணடு 
ச�ல்ை உ்ை்ய உயர்த்திககொடடுதைல் 
பயன்படுகி்றது.படிப்பவர் முதைலில் உ்ையின் 
முககிய பகுதிக்ை நதைர்வு ச�யது, அ்தை 
உயர்த்திககொடடுவதைன் மூைம் மீணடும் அந்தை 
பகுதிக்ை சீரிய மு்்றயில் மறுபரிசீை்்ன 
ச�யய எளிதைொகும். நதைர்வு ச�யயப்பட்ட 
உ்ை்ய உயர்த்திக கொட்ட, Highlighting 
பணிககுறி்ய கிளிக ச�யதைொல் ஒரு 
வணணத்தைடடு நதைொன்றும், அதில் நதை்வயொ்ன 
வணணத்்தை நதைர்வு ச�யது உ்ை்ய 
உயர்த்திககொட்டைொம். உயர்த்திக கொட்டப்பட்ட 
உ்ை்ய அதைன் இயல்பு நதைொற்றத்திறகு மொற்ற, 
உயர்த்திக கொட்டப்பட்ட உ்ை்ய நதைர்வு 
ச�யது, வணணத்தைடடில் No fill நதைர்்வ 
கிளிக ச�யயவும்.

குறிப்பு
உ்ை்ய உயர்த்திககொடடுதைல்  என்பது, 
ஒரு ஆவணத்திலுள்ை முககியமொ்ன 
பகுதிக்ைப் படிப்பவரின் கவ்னத்்தை 
ஈர்ககும் வ்கயில், அதைன் பின்பு்றம்  ஏநதைனும் 
ஒரு வணணத்்தை  பயன்படுத்துதைைொகும்.

6.7.4 வடிவூட்டல் நதைர்வுக்ை நீககுதைல்
 வடிவூட்டம் ச�யயப்ப்டொதை உ்ை 
படிப்பவரின் கவ்னத்்தை ஈர்ககொது, எ்னநவ 
பல்நவறு  வழிமு்்றகளில் வடிவூட்டல்க்ை 
ச�யய முடியும்.
 வடிவூட்டல்க்ை  நீககுவதைறகு 
கீழ்கொணும் வழிமு்்றக்ை பின்பற்றவும்:
• Ctrl + A அல்ைது  Edit Select All நதைர்வு 

ச�யது முழு ஆவணத்்தை நதைர்ந்சதைடுககவும்.
• வடிவூட்ட்ை நீகக, Ctrl+M கிளிக 

ச � ய ய வு ம் .
6.8 பத்தி வடிவூட்டல்   

6.8.1  பத்தி இ்�வு (Paragraph alignment)
 உ்ை்ய தைட்டச்சு ச�யயும் நபொது  
நு்ைவுப் (Enter) சபொத்தைொ்்ன அழுத்தி்னொல் 
ஒரு பத்தி உருவொகும். இவவொறு நு்ைவு 
சபொத்தைொ்்ன அழுத்தைப்படுவது வன் திருப்புதைல் 
(Hard return)எ்னப்படும். ஒரு பத்தியின் 
வரிகள் தைட்டச்சு ச�யயப்படும்  பககத்தின்  எந்தை 
தி்�யில் (இ்டது  அல்ைது வைது) அ்மய 
நவணடும் என்பது பத்தி இ்�வு எ்னப்படும். 
ஒவசவொரு பத்தியின் அ்ம்வயும்  பத்தி 
இ்�வு கடடுப்படுத்துகி்றது.  ஓபன் ஆஃபிஸ் 
்ைட்டரில், இ்டது (Left), வைது (Right), ்மய 
(Center) மறறும் ந�ர்த்தி(Justify) என்்ற 
�ொன்கு வ்கயொ்ன இ்�வுகள் உள்ை்ன.
இ்டது இ்�வு 
 ஒரு பத்தியின் எல்ைொ வரிகளும் இ்டது 
ஓைத்தில்  ஒநை சீைொ்ன மு்்றயில் அ்மவது இ்டது 
இ்�வு எ்னப்படும். இந்தை இ்�வில் பத்தியின் 
வரிகள்  வைது ஓைத்தில்  சீைொ்ன மு்்றயில் 
அ்மயொது. சபொதுவொக ஒரு பத்தி்ய தைட்டச்சு 
ச�யயப்படும்நபொது சகொ்டொநி்ையொக இ்டது 
இ்�வில் தைொன் அ்மயும். 
வைது இ்�வு
 ஒரு பத்தியின் எல்ைொ வரிகளும் வைது 
ஓைத்தில்  ஒநை சீைொ்ன மு்்றயில் அ்மவது 
வைது இ்�வு எ்னப்படும். இந்தை இ்�வில்  
பத்தியின் வரிகள் இ்டது ஓைத்தில்  சீைொ்ன 
மு்்றயில் அ்மயொது. 
்மய இ்�வு
 இந்தை இ்�வில் எல்ைொ வரிகளும் அந்தை 
பககத்தின் ்மய பகுதியில் அ்மயும்.
ந�ர்த்தி இ்�வு 
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இந்தை இ்�வில் ஒரு  பத்தியின் எல்ைொ 
வரிகளும் இ்டது மறறும் வைது ஓைஙகளில் சீைொக 
அ்மயும். இந்தை இ்�வு வொர்த்்தைகளுககு 
இ்்டநய அதிக சவறறி்டஙக்ை தைொ்னொகநவ 
ந�ர்த்துக சகொணடு அ்மயும்.
 Format Paragraph, கட்ட்ை்யப் 
பயன்படுத்தி்னொல் பத்தி உ்ையொ்டல் சபடடி 
ப்டம் -6.21ல் உள்ைது நபொல் நதைொன்றும், இதைன் 
மூைம் பத்தி வடிவூட்ட்ை ச�யயைொம்.

ப்டம் 6.21 பத்தி உ்ையொ்டல் சபடடி

 ப்டம் 6.22 சகொடுககப்படடுள்ை 
வடிவூட்டல் கருவிப் பட்்டயின் 
பணிககுறிகள் மறறும் அட்டவ்ண  6.5 
சகொடுககப்படடுள்ைகுறுககு வழிக்ைப் 
பயன்படுத்தி பத்தி வடிவூட்டல் ச�யயைொம்.

 

ப்டம் 6.22 வடிவூட்டல் கருவிப்பட்்ட
அட்டவ்ண 6.5 பத்தி இ்�வு பணிககுறிகள் 

மறறும் குறுககு வழி �ொவிகள்

இ்�வு ச�யல் பணிககுறி குறுககு 
வழி

இ்டது இ்டது இ்�வொக 
மொற்ற Ctrl + L

வைது வைது இ்�வொக 
மொற்ற Ctrl + R

்மயம் ்மய இ்�வொக 
மொற்ற Ctrl + E

ந�ர்த்தி ந�ர்த்தி 
இ்�வொக மொற்ற Ctrl + J

An example showing all the four paragraph alignment:

Left Alignment
All power is with in you take up one idea, make that one idea your life. Think of it 
dream of it, live on that idea let the brain, muscles, nerves, every part of your body 
be full of that idea, and just leave avry other idea alone. This is the way to success.
Right Alignment
All power is with in you take up one idea, make that one idea your life. Think of it 
dream of it, live on that idea let the brain, muscles, nerves, every part of your body 
be full of that idea, and just leave avry other idea alone. This is the way to success.

Center Alignment
All power is with in you take up one idea, make that one idea your life. Think of it 
dream of it, live on that idea let the brain, muscles, nerves, every part of your body 
be full of that idea, and just leave avry other idea alone. This is the way to success.

Justified Alignment
All power is with in you take up one idea, make that one idea your life. Think of it 
dream of it, live on that idea let the brain, muscles, nerves, every part of your body 
be full of that idea, and just leave avry other idea alone. This is the way to success.

எடுத்துககொடடு 6.1 பத்தி இ்�வுககொ்ன எடுத்துககொடடு
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6.8.2 வரி இ்்டசவளி
 “வரி இ்்டசவளி” என்பது, ஒரு 
பத்தியின் ஒரு வரிககும் மறச்றொரு வரிககும் 
இ்்டநய உள்ை  அை்வ தீர்மொனிககும் 
ச�டுக்க இ்்டசவளியொகும். சகொ்டொநி்ை 
வரி இ்்டசவளி ஒற்்ற இ்்டசவளி (Single 
space) ஆகும்.  இரு வரிகளில் கீழ் உள்ை 
வரியின் சபரிய எழுத்தின் உயைத்திறகும் 
�றறு அதிகமொ்ன ச�டுக்க அை்வ 
வரி இ்்டசவளியொக அ்மப்பது ஒற்்ற 
இ்்டசவளி ஆகும்.
 ஓபன் ஆபீஸ் ்ைட்டரில், நமல் மீடபு 
படடிப்பட்்டயின் மூைம் எளிதைொக வரி 
இ்்டசவளி அ்மகக, அந்தை பத்தியின்  வரி, 
வொர்த்்தை அல்ைது ச�ொறசதைொ்ட்ை  நதைர்வு  
ச�யது  வைது சபொத்தைொ்்னக கிளிக ச�யதைொல் 
நதைொன்றும் நமல் மீடபு படடிப்பட்்டயில் உள்ை 
line spacing என்்ற நதைர்்வ கிளிக ச�யயவும். 
இப்நபொது நதைொன்றும் Single, 1.5 அல்ைது Double 
நபொன்்ற ஏநதைனும் வரி இ்்டசவளி்யத் 
நதைர்வு ச�யயைொம்.

ப்டம் 6.23 Paragraph உ்ையொ்டல் சபடடி
Paragraph உ்ையொ்டல் சபடடி்ய 

பயன்படுத்தி வரி இ்்டசவளி்ய மொறறுதைல்
• Edit Select All கட்ட்ை்யப் 

பயன்படுத்தி முழு ஆவணத்்தையும் நதைர்வு 
ச�யக. 

• Format paragraph கட்ட்ை்யக கிளிக 
ச�யக.

• Paragraph உ்ையொ்டல் சபடடி நதைொன்றும், 
இதில் Indents & Spacing சதைொகுதி்யக 
கிளிக ச�யக.

• Line Spacing வ்கயிழு படடியில்  
நதை்வயொ்ன வரி இ்்டசவளி்யத் நதைர்வு 
ச�யது OK சபொத்தைொ்்னக கிளிக ச�யக.

6.8.3 உ்ை்ய உள்தைள்ைல்
 ஒரு பத்தியின்  இ்டது மறறும் வைது 
ஒைத்திைறகும் உள்ை தூைம் வ்ை உள்தைள்ைல் 
எ்னப்படும். உள்தைள்ைல், ஒரு பத்தி்ய 
படிப்பதைறகு எளி்மயொகவும் மறறும் படிப்பதைறகு 
தூணடுவதைொகவும் உள்ைது. ச�ருகும் 
புள்ளி்ய ஒரு பத்தியின் முதைல் வரிககு 
சகொணடு ச�ன்்றபின் வி்�ப் பை்கயில் 
உள்ை தைத்தைல் (tab) சபொத்தைொ்்ன அழுத்தி 
எளி்மயொ்னமு்்றயில் உள்தைள்ைல் ச�யய 
முடியும். �ொன்கு வ்கயொ்ன உள்தைள்ைல்கள்  
உ ள் ை ்ன :
• இ்டது பு்ற உள்தைள்ைல்(Left Indent)
• வைதுபு்ற உள்தைள்ைல் (Right Indent)
• முதைல்வரி உள்தைள்ைல்  (First line Indent)
• சதைொஙகும் உள்தைள்ைல்(Hanging Indent)
இ்டது உள்தைள்ைல்
 ஒரு பககத்தின் இ்டது ஓைத்திலிருந்து 
பத்தி அ்மந்துள்ை இ்்டசவளி்ய இ்டது 
உள்தைள்ைல் கடடுப்படுத்தும். இது சகொ்டொநி்ை 
உள்தைள்ைைொகும். Increase Indent பணிக 
குறி்ய ஒவசவொரு மு்்றயும் கிளிக ச�யதைொல் 
பத்தி இ்டது  ஓைத்திலிருந்து ½ அஙகுைம் 
உள்நை �கர்த்தைப்படும். 
  Format  ParagraphIndents & 
Spacing தைத்தைல் பயன்படுத்தி இ்டது உள்தைள்ைல் 
ச�யயைொம்,  “Before text” சுைல் சபடடியில் 
உள்தைள்ைலுககொ்ன அை்வத் தைட்டச்சு ச�யதைொல் 
பத்தி இ்டது உள்தைள்ைல் ச�யயப்படும்.
வைது உள்தைள்ைல்
  ஒரு பககத்தின் வைது ஓைத்திலிருந்து  
பத்தி அ்மந்துள்ை இ்்டசவளி்ய வைது 
உள்தைள்ைல் கடடுப்படுத்தும். Decrease indent 
பணிககுறி்ய கிளிக ச�யதைொல் Increase 
Indent ச�யதை உள்தைள்ைல் அை்வ நீககும். 
 உ்ையொ்டல் சபடடியின் மூைம் 
வைது உள்தைள்ைல் ச�யய Format 
Paragraphதைத்தை்ை நதைர்வு ச�யது, After 
text சுைல் சபடடியில் வைது உள்தைள்ைலுககொ்ன 
நவணடிய அை்வ தைட்டச்சு ச�யதைொல் பத்தி 
வைது உள்தைள்ைல் ச�யயப்படும். 
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முதைல் வரி்ய உள்தைள்ைல்
 ஒரு பத்தி்ய தைட்டச்சு ச�யய சதைொ்டஙகும் 
நபொது அதைன் முதைல்வரி்ய உள்தைள்ளி 
அ்மப்பது இயல்பொ்ன மு்்றயொகும். இ்தை 
முதைல்வரி உள்தைள்ைல் என்கிந்றொம். 
 Format Paragraph Indents 
& Spacing தைத்தைல் பயன்படுத்தி First line 
விருப்பத்்தை நதைர்வு ச�யது உள்தைள்ைல் 
குழுவில் (group) ஒரு ந�ர் மதிப்்பத் தைட்டச்சு 
ச�யதைொல் முதைல்வரி்ய மடடும் உள்தைள்ை 
மு டி யு ம் .
சதைொஙகு உள்தைள்ைல்
 சதைொஙகு உள்தைள்ைல் என்பது  ஒரு சி்றப்பு 
உள்தைள்ைைொகும். இதில் முதைல் வரியொ்னது இதைை 
வரிக்ைக கொடடிலும் இ்டது ஒைத்திலிருந்து  
சவளிநய இருககும். பத்தி உ்ையொ்டல் 
சபடடியில் First line விருப்பத்தில் ஒரு எதிர்ம 
மதிப்்ப (negative) தைட்டச்சு ச�யது சதைொஙகு 
உள்தைள்ைல் சப்றைொம்.
6.8.4 புல்ைட குறி மறறும் எண வரி்� 
 முககியக குறிப்புக்ை படடியலி்ட, 
நமலும் அந்தை படடிய்ை எளிதைொக படிகக 
மறறும் பின்பற்ற புல்ைட மறறும் எணவரி்� 
பயன்படுகி்றது. படிப்பவருககு ஒரு சி்றந்தை 
மு்்றயில் தைகவ்ை படடியலிடடு, பிரித்து 
மறறும் ஒருஙகி்ணப்பதைறகு இது மிகவும் 
சி்றந்தை மு்்றயொகும். புல்ைட மறறும் எண 
வரி்�யின் நதைொற்றத்்தையும்  வடிவூட்ட்ையும் 
பய்னர் கடடுப்படுத்தைைொம். 
புல்ைட 
 பத்தி நி்ை பணபொ்ன புல்ைட குறியீடு 
மூைம்  பத்தியின் சதைொ்டககத்திறகு புல்ைட 
குறி்ய அ்மககைொம். புல்ைட பணிககுறி்ய   
கிளிக ச�யவதைன்  மூைம்  வி்ைவொக  புல்ைட 
குறியி்டப்பட்ட வரி்�்ய உருவொகக முடியும். 
ஒவசவொரு பத்தியின் சதைொ்டககமும் புல்ைட 
குறியு்டன் சதைொ்டஙகும். ஆவணத்திலுள்ை 
முககியமொக பகுதிக்ை படடியலிடுவதைறகு 
புல்ைட பயன்படுகி்றது.
எண வரி்�ப் படடியல் 
 பத்தி நி்ை பணபொ்ன  எண வரி்� 
படடியல் மூைம் ஒவசவொரு பத்தியின் 
சதைொ்டககத்திலும் எண வரி்�ப் படடியல் 
அ்மககைொம். ஒவசவொரு பத்தியின் 

சதைொ்டககத்திறகு வரி்�யி்ட, எண 
வரி்�ப்படடியல் உதைவுகி்றது. ஒவசவொரு 
பத்தியின் சதைொ்டககத்திறகு சவளிப்பொ்டொக 
எண அல்ைது எழுத்்தைக சகொணடு  வரி்� 
இ்டைொம். நமலும்  இந்தை எண அல்ைது எழுத்்தை 
அ்்டப்புககுறிககுள்ளும் சகொணடு வைைொம். 
எண வரி்�யி்டப்பட்ட படடியலில் பய்னர் 
ஒரு பத்தி்ய ந�ர்ககநவொ அல்ைது நீககநவொ 
ச�யதைொல் படடியல் தைொ்னொகநவ அதைறநகற்றவொறு 
எணக்ை மொறறிக சகொள்ளும், எண வரி்� 
பணிககுறி்ய கிளிக ச�யதைொல் நதைர்வு ச�யது 
பத்தி எண வரி்�யி்டப்படும்.
6.8.5 புல்ைட மறறும் எணவரி்�யின் 
பொணி்ய மொற்ற
 சகொ்டொநி்ையொக  புல்ைட (.) 
குறியு்டனும், எண வரி்� (1, 2, 3……) என்்ற 
வரி்�யிலும் நதைொற்றமளிககும். பை வ்கயொ்ன 
புல்ைட மறறும் எணவரி்�பொணி்ய 
மொற்ற கீழ்ககண்ட வழிமு்்றக்ை பின்பற்ற 
ந வ ண டு ம் :
 புல்ைட குறியி்டப்ப்ட நவணடிய 
உ்ை்யத் நதைர்வு ச�யய நவணடும்.
• FormatBullets and Numbering என்்ற 

கட்ட்ை்ய நதைர்வு ச�யய நவணடும்.
• Bullets சதைொகுதி்யக  கிளிக ச�யய 

ந வ ண டு ம் .
• பல்நவறு வ்கயொ்ன புல்ைட குறிகள் 

சகொண்ட Bullets and Numbering 
உ்ையொ்டல் சபடடி தி்ையில் நதைொன்றும்.

• இதில் �மககுத் நதை்வயொ்ன புல்ைட 
குறி்ய கிளிக ச�யதை பின் OK சபொத்தைொ்்ன 
கிளிக ச�யயவும்.

• நதைர்வு ச�யயப்பட்ட உ்ை புல்ைட 
குறியி்டப்படும். 

 புல்ைட சதைொகுதியு்டன் உள்ை Bullets 
and Numbering உ்ையொ்டல் சபடடி ப்டம் 6.24 
ல் கொட்டப்படடுள்ைது.
எண வரி்�ப் படடியலி்ட
எண வரி்�யி்டப் ப்ட நவணடிய உ்ை்யத் 
நதைர்வு ச�யய நவணடும்
1. Format Bullets and Numbering 

கட்ட்ை்யத் நதைர்வு ச�யய நவணடும்.
2. Numbering type சதைொகுதி்யக கிளிக 
3. பல்நவறு வ்கயொ்ன எண வரி்�கள் 
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சகொண்ட  Bullets and Numbering 
உ்ையொ்டல் சபடடி தி்ையில் நதைொன்றும்.

4. இதில் �மககுத் நதை்வயொ்ன எண 
வரி்�்ய கிளிக ச�யதை பின் OK 
சபொத்தைொ்்ன கிளிக ச�யயவும்.

5. நதைர்வு ச�யயப்பட்ட உ்ை எண 
வ ரி ் � யி ்ட ப் ப டு ம் .

 Numbering Type சதைொகுதியு்டன் உள்ை 
Bullets and Numbering உ்ையொ்டல் சபடடி 
ப்டம் 6.25ல் கொட்டப்படடுள்ைது. 

ப்டம் 6.24
குறிப்பு

 உ்ை்ய தைட்டச்சு ச�யயும் 
முன்்னநைொ அல்ைது பின்்னநைொ இந்தை 
மு்்ற்யப் பயன்படுத்தி்னொல் உ்ை 
புல்ைட குறியு்டன் அ்மயும்.

புல்ைட மறறும் எணவரி்� நீகக
 ஏறக்னநவ உள்ை உ்ையில் புல்ைட 
அல்ைது எணவரி்�யிடுவது பணிககுறியின் 
மூைம் எவவைவு  எளி்மயொ்னநதைொ அநதை நபொை 
அவற்்ற நீககுவது மிகவும் எளிதைொ்னதைொகும்.
• புல்ைட மறறும் எணவரி்� நீகக நவணடிய 

உ்ை்யத் நதைர்வு ச�யய நவணடும்.
• bullets பணிககுறி்ய  கிளிக ச�யதைொல் 

புல்ைட நீஙகும்.
• numbering பணிககுறி்ய  கிளிக 

ச�யதைொல் எண வரி்� நீஙகும்.

உஙகளுககு சதைரியுமொ?

• புல்ைட மறறும் எணவரி்� 
தைகவல்க்ை படிப்பவருககு சி்றந்தை 
மு்்றயில்பிரித்து, படடியலிடடு, 
ஒருஙகி்ணத்து சகொடுகக உதைவுகி்றது. 
புல்ைட மறறும் எணவரி்�யின் நதைொற்றம் 
அல்ைது வடிவூட்டத்்தை பய்னைொல் கடடுப்படுத்தை 
மு டி யு ம் .

குறிப்பு
உ்ை்ய தைட்டச்சு  ச�யயும் முன்்னநைொ 
அல்ைது பின்்னநைொ  இந்தை மு்்ற்ய 
பயன்படுத்தி்னொல் உ்ை எண 
வ ரி ் � யி ்ட ப் ப டு ம் .

ப்டம் 6.25 Bullets and Numbering 
உ்ையொ்டல் சபடடி

6.9 பகக வடிவூட்டல்
 ச�ொறச�யலியின் ஒரு முககிய பணி 
பகக வடிவூட்டைொகும். பகக வடிவூட்டல் என்பது 
பககத்தின் ஓைம், பகக எண, பகக அ்மப்பு, 
தை்ைப்பு மறறும் அடிககுறிப்பு நபொன்்ற பககத்தின் 
பணபுக்ை வடிவூட்டல் ச�யவதைொகும். 
வடிவூட்டல் ச�யயப்பட்ட பககஙகள் படிப்பதைறகு 
எளி்மயொகவும் ஆர்வமூடடுவதைொகவும் 
அ்மயும்.
6.9.1 பகக அைவு மறறும்  பகக ஓைஙக்ை 

மொற்ற
பகக அை்வ மொற்ற
 ்ைட்டரில் ஒரு பகக அைவு A4 அச்சிடும் 
தைொளின் அைவொ்ன 8.5x11” சகொ்டொநி்ையொக 
இருககும். பைவ்கயொ்ன ஆவணத்தின் 
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அைவிறநகறப பகக அை்வ பய்னர் மொறறிக 
சகொள்ைைொம். பகக அை்வ மொற்ற:
• பகக அை்வ மொறறுவதைறகொ்ன பககத்்தை 

நதைர்வு ச�யய நவணடும்.
• Select Format Page, என்்ற கட்ட்ை்யத் 

நதைர்வு ச�யதைொல் ப்டம் 6.26 - ல் உள்ை Page 
Style உ்ையொ்டல் சபடடி நதைொன்றும்.

• Page சதைொகுதி்யக கிளிக ச�யயவும்.
• Paper format குழுவில் A4, Legal நபொன்்ற 

வடிவூட்டல் நதைர்வுகளிலிருந்நதைொ அல்ைது 
width மறறும் Height  என்்ற விருப்பத்்தை 
பயன்படுத்தி பகக அை்வ மொற்றைொம்

ப்டம் 6.26 Page Style உ்ையொ்டல் சபடடி
பககத்தின் ஓைஙக்ை மொற்ற
 பகக ஓைம் என்பது,  ஒரு பககத்தின்  
நமல், கீழ், இ்டது மறறும் வைது ஓைஙகளில்  
உள்ை சவறறி்டத்்தை குறிககும். ஒரு பககத்தின் 
உ்ையில் நமல் ஓைம், சதைொ்டஙகுமி்டம்,  தைட்டச்சு 
ச�யயும் நபொது கீழ் ஓைம் முடிந்தைொல் அடுத்தை 
பககத்திறகு ச�ல்ை, இ்டது ஓைத்திலிருந்து 
துவஙகி வைது ஓைம் வந்தைவு்டன், அடுத்தை வரிககு 
ச�ல்ை இ்வய்்னத்தும் ்ைட்டரின் ஓைஙகள் 
தீர்மொனிககும்.
பககத்தின்  ஓைஙக்ை மொற்ற அல்ைது அ்மகக 
ஓபன் ஆஃபீஸ் ்ைட்டரில் இரு வழிகள் 
உள்ை்ன:
•  ஓைத்தின் அைவுகள் �ரியொகத் சதைரியொதை 

சபொழுது ரூைர்கள் சகொணடு வி்ைவொகவும் 
மறறும் எளிதைொகவும் மொற்றைொம்.

• ஓைத்தின் அைவுகள் �ரியொகத் சதைரிந்தைொல் 
Page style உ்ையொ்டல் சபடடி சகொணடு 
ஓைஙக்ை மொற்றைொம்.

1. ரூைரின் உதைவியு்டன் பககத்தின்  
ஓைஙக்ை மொற்ற

1. ரூைரின் மஙகைொக உள்ை பகுதிகநை 
ஓ ை ங க ை ொ கு ம் .

2. சுடடியின் சுடடி்ய �ொம்பல் நி்றப்பகுதிககும் 
சவள்்ை நி்ற பகுதிககும் இ்்டநய 
்வத்தைொல்

3. சுடடின் சுடடியொ்னது  இரு தை்ை (Double 
headed) சகொண்ட அம்புககுறியொக மொறும்.

4. சுடச்டலியின் இ்டது பு்ற சபொத்தைொ்்ன 
அழுத்திக சகொணந்ட சுடச்டலி்ய ஓைஙகள் 
மீது �கர்த்தி, நதை்வயொ்ன இ்டத்தில் 
அழுத்துதை்ை விடுவித்தைொல். 

5. புதிய ஓைஙகள் அ்மயும்.
Page style உ்ையொ்டல் சபடடியின் மூைம் 
ஒைஙக்ை மொற்ற
. 1 பககத்தில் ஏநதைனும் ஓரி்டத்தில் சுடச்டலியின் 

வைது சபொத்தைொ்்ன கிளிக ச�யதைொல் நமல் 
மீடபுப் படடி(pop up) நதைொன்றும் அதில் 
page நதைர்வு ச�யயவும் அல்ைது Page Style 
உ்ையொ்டல் சபடடியில் page சதைொகுதி்யத் 
நதைர்வு ச�யயவும்.

2. Margins சபடடியில் இ்டது, வைது, நமல் 
மறறும் கீழ் ஓைஙகளுககு உரிய மதிப்்ப 
தைட்டச்சு ச�யது

3. OK சபொத்தைொ்்ன கிளிக ச�யய நவணடும்.
6.9.2 பகக அ்மவு (Page Orientation)
 பகக அ்மவு என்பது தி்ையில் 
ஆவணத்தின் நதைொற்றம் எவவொறு அ்மயும் 
மறறும் அது எவவொறு அச்சி்டப்படும் என்ப்தைக 
குறிககும். இைணடு வ்கயொ்ன பகக 
அ்மவுகள் உள்ை்ன:
பககவொககு வடிவம் (Landscape) 
 ஆவணத்தின் அகைம் அதைன் நீைத்்தை 
வி்ட சபரிதைொக இருந்தைொல் பககவொககு வடிவம் 
எ்னப்படும். சதைொழில் மு்்ற பு்கப்ப்டஙகள், 
அ்ைப்பிதைழ்கள் நபொன்்றவறறிறகு  இந்தை 
அ்மவு மிகவும் பயனுள்ைதைொக உள்ைது.

பககவொககு 
வடிவம்
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நீைவொககு வடிவம் (Portrait) 
 சகொ்டொநி்ையொக ஒரு ஆவணத்தின் 
பகக்மவொ்னது நீைவொககில் இருககும். 
இந்தை அ்மவில் ஆவணத்தின் நீைம் அதைன் 
அகைத்்தை வி்ட சபரிதைொக இருககும். புத்தைகஙகள், 
ச�யதித்தைொள்கள் சபொதுவொக இந்தை வடிவத்தில் 
அச்சி்டப்படும்.

நீைவொககு 
வடிவம்

 
பககத்தின் அ்ம்வ மொற்ற  
• பகக அ்ம்வ மொறறிய்மகக அதைறகுரிய  

பககத்்தை நதைர்வு ச�யயவும். 
• Page style உ்ையொ்டல் சபடடியில்  

Orientation குழுவில்  நீைவொககு அல்ைது 
பககவொககு சபொத்தைொ்்ன நதைர்வு ச�யதைொல் 
பககத்தின் அ்மவு மொற்றப்படும்.

6.9.3 பகக வணணம் மறறும் எல்்ைகள் 
மொற்ற
பககத்தின் வணணத்்தை மொறறிய்மப்பது 
பய்னரின் இயல்பொ்ன ச�யல் அல்ை. 
 ப்டம் 6.27 யில் Page style உ்ையொ்டல் 
சபடடியில் உள்ை Background சதைொகுதியிலுள்ை 
Color கீழி்றஙகு சபடடி்ய கிளிக ச�யதைொல் ஒரு 
வணணத்தைடடு நதைொன்றும், அதில் நதை்வயொ்ன 
வணணத்்தை அல்ைது “graphic” நதைர்வு 
ச�யதைொல் பககத்தின் பின்்னணியில் ப்டத்்தை 
ந�ர்ககைொம். 
 ஒரு ஆவணத்தில் உள்ை ஒரு பத்தி, 
ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி, ஒரு பககம் அல்ைது 
ஆவணம் முழு்மககும் அதைன் எல்்ைக்ை 
மொறறிய்மகக முடியும். Page Style உ்ையொ்டல் 
சபடடியிலுள்ை  Borders சதைொகுதி்யத்  நதைர்வு 
ச�யது, பய்னர் வ்ையறுத்தை பகுதியில் உள்ை 
எல்்ைகளின் அைவு, எல்்ைக நகொடுகளின் 
பொணி (Border line style), எல்்ைகளின் 
நி்றம் ஆகியவற்்ற மொறறிய்மககைொம். ப்டம் 
6.28 Page Style உ்ையொ்டல் சபடடியில்  உள்ை 
எல்்ைகளின்  வடிவ்மப்்ப கொடடுகின்்றது. 

ப்டம் 6.27 பகக பின்்னணி நி்றம்(Background color)
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6.28 Page Style உ்ையொ்டல் சபடடி - எல்்ைகள்
6.10 தை்ைப்பு மறறும் அடிககுறிப்புகளில் 

ச�யைொற்ற
 தை்ைப்பு என்பது ஒரு பககத்தின் நமல் 
பகுதி்யக குறிககும், தை்ைப்பு பகுதியில், 
தை்ைப்பு மறறும் நூைொசிரியர் சபயர் 
நபன்்றவற்்ற ந�ர்ககைொம். 
 அடிககுறிப்பு என்பது பககத்தின் 
கீழ்பகுதி்யக குறிககும், அடிககுறிப்பில் 
பகக எணகள், நதைதி, ந�ைம் நபொன்்றவற்்ற 
ந�ர்ககைொம். இவவொறு ந�ர்ககப்பட்ட, தை்ைப்பு 
மறறும் அடிககுறிப்புகள் எல்ைொ பககஙகளிலும் 
நதைொன்றும்.
 File படடிப்பட்்டயில் உள்ை Page 
Preview விருப்பத்்தை நதைர்வு ச�யது தை்ைப்பு 
மறறும் அடிககுறிப்புக்ை கொணைொம்.
6.10.1 தை்ைப்பு மறறும் அடிககுறிப்புக்ை 

ந�ர்கக 
தை்ைப்பு உருவொகக
• Insert  Header Default என்்ற 

கட்ட்ை்ய படடிப்பட்்டயிலிருந்து 
நதைர்வு ச�யயவும்.

• தைறநபொது தை்ைப்பு பகுதியும், பணியி்டத்தில் 
தைட்டச்சு ச�யதை பகுதியும் தைனித் தைனியொக 
பிரிககப்படடிருககும். 

• தை்ைப்பு பகுதியில் ந�ைடியொகநவ 
தை்ைப்்ப தைட்டச்சு ச�யயைொம்அல்ைது 

எல்ைொ பககஙகளிலும் தை்ைப்்ப 
ந�ர்கக தை்ைப்பு பகுதியில் கிளிக ச�யது 
Insert→Fields→Title என்்ற கட்ட்ை்ய  
நதைர்வு ச�யது தை்ைப்்ப தைட்டச்சு 
ச�யயைொம் .

அடிககுறிப்புக்ை உருவொகக
• Insert Footer Default என்்ற 

கட்ட்ை்ய படடிப்பட்்டயிலிருந்து 
நதைர்வு ச�யதைொல் அடிககுறிப்பு உருவொகும்.

• அடிககுறிப்பில் ச�ருகும் புள்ளி்ய ்வத்து 
கிளிக ச�யயவும்.

• Select Insert Fields Date என்்ற 
கட்ட்ை்ய நதைர்வு ச�யதைொல் எல்ைொ 
பககஙகளுககும் கணிப்சபொறியின் நதைதி 
புகுத்தைப்படும்.

 இவவொறுந�ர்ககப்பட்ட, தை்ைப்பு 
மறறும் அடிககுறிப்புகள் எல்ைொ பககஙகளிலும் 
நதைொன்றும். File படடிப்பட்்டயில் உள்ை Page 
Preview விருப்பத்்தை நதைர்வு ச�யது தை்ைப்பு 
மறறும் அடிககுறிப்புக்ை கொணைொம்.
6.10.2 அடிககுறிப்பில் பகக எணக்ை புகுத்தி 

அவற்்ற வடிவூட்டம் ச�யய
 தை்ைப்பு மறறும் அடிககுறிப்பு உருவொககிய 
பின் அவறறில் பகக எணக்ை புகுத்தை பின்வரும் 
வழி மு்்றக்ை பின்பற்றைொம்:
• ச�ருகும் புள்ளி்ய அடிககுறிப்பில் சகொணடு 
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ச�ன்று கிளிக ச�யயவும்.
• Insert  Fields  Page Number என்்ற 

கட்ட்ை்ய பயன்படுத்தி்னொல் எல்ைொ 
பககஙகளிலும் பகக எணகள் ந�ர்ககப்படும்.

• அடிககுறிப்பில் உள்ை பகக எணக்ை 
வடிவூட்டம் ச�யய

• Formatpage,என்்ற கட்ட்ை்ய  நதைர்வு 
ச�யதைொல்  page style உ்ையொ்டல் சபடடி 
ப்டம் 6.29-  உள்ைது நபொை நதைொன்றும்.

• இதில் Page சதைொகுதி்யக கிளிக ச�யயவும்.
• Layout Settings-யில் நதைொன்றும் Format 

கீழி்றஙகு படடிப்சபடடியில் (drop down 
combo box)உள்ை விருப்பமொ்ன வடிவூட்டல் 
வ்க்ய நதைர்வு ச�யது.

• OK சபொத்தைொ்்ன கிளிக ச�யதைொல் 
அடிககுறிப்பில் பகக எணகள் வடிவூட்டம் 
ச�யயப்படடிருககும்.

ப்டம் 6.29 Page style உ்ையொ்டல் சபடடி
	 	 6.4 

• புதியதைொக ஒரு ஆவணத்்தை தி்றககவும்.
• கீழ்ககண்ட பத்தி்ய தைட்டச்சு ச�யயவும்.
 “Learning gives creativity, creativity leads to thinking, thinking provides knowledge, 

and knowledge makes you great”
• ஆவணத்்தை ந�மிககவும்.
• தைடிம்னொ்ன, �ொயந்தை, அடிநகொடிட்ட, எழுத்து வ்க மொற்றம், எழுத்தின் அைவு மொற்றம், 

எழுத்தின் வணணத்தில் மொற்றம், ஆஙகிை எழுத்துகக்ை சபரிய எழுத்துகளிலிருந்து சிறிய 
எழுத்துககைொகவும் மறறும் சிறிய எழுத்துகக்ை சபரிய எழுத்துககைொக  மொற்றம் நபொன்்ற 
உ்ை வடிவூட்டல்க்ை  உ்ைககு மொற்றம் ச�யது படிப்பவரின் ஆர்வத்்தை தூணடுவதைொக 
அ்மககவும்.

 “ Knowledge makes you great” என்்ற உ்ை்ய உயர்த்திககொடடுக. 
• நமலும் வி்�ப்பை்க குறுககு வழியின் மூைம்,  நீஙகள் ச�யதை எல்ைொ வடிவூட்டல்க்ையும் 

நீகக.
 6.5
• பயிறசி பட்ட்்ற 6.1 ந�மித்தை ஆவணத்்தை தி்றககவும்.
• கீநை சகொடுககப்படடுள்ை பத்தி்ய முதைல் பத்தியின் கீழ் தைட்டச்சு ச�யயவும்.
 “ When one door closes, another opens, but we often look so long and so regretfully 

upon the closed door that we do not see the one that has opened for us – Alexander 
Grahambell”

• முதைல்  பத்தி்ய வி்�ப்பை்க குறுககு வழிகள் அல்ைது பத்தி இ்�வு பணிககுறிக்ை 
பயன்படுத்தி (வைது, இ்டது, ்மய அல்ைது ந�ர்த்தி) இ்�வில் அ்மககவும்.

• இைண்டொவது பத்தியின் வரி இ்்டசவளி்ய  ஏநதைனும் ஒரு வ்கயில் மொறறிய்மககவும்.
• முதைல் பத்திககு புல்ைட குறி  மறறும்இைண்டொவது பத்திககு எண வரி்�்ய  பணிககுறி 

அல்ைது படடிப்பட்்டயின் மூைம் ச�யது பொர்
• ஆவணத்்தை ந�மித்து மூ்டவும்.
 6.6
• பயிறசி பட்ட்்ற 6.5 - ல் உள்ை ஆவணத்்தை தி்றககவும்.
• பகக அைவு, ஓைம் , அ்மவு, எல்்ை, பின்்னணி நி்றம் நபொன்்றவற்்ற மொறறுக.
• ஆவணத்திறகு உரிய தை்ைப்பு மறறும் அடிககுறிப்புக்ை இடுக.

பயிறசி பட்ட்்ற
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	 	தைமிழ் தைட்டச்சு பயிறசி பட்ட்்ற – 2

• கீநை சகொடுககப்படடுள்ை உ்ை்ய, ஏநதைனும் ஒரு தைமிழ் இ்்டமுக சமன்சபொரு்ைப் 
பயன்படுத்தி ஓபன் ஆஃபீஸ் ்ைட்டரில் தைட்டச்சு ச�யக.

 சகொல்லி ம்ை, இந்தியொவின் சதைறகு பகுதியில் உள்ை தைமிழ்�ொடடின் �டுப்பகுதியில் 
�ொமககல் மொவட்டத்தில் அ்மந்துள்ை ஒரு சிறிய ம்ைத்சதைொ்டைொகும். 1000 முதைல் 1300 மீ 
உயைம் உள்ை இம்ம்ைத்சதைொ்டர்ச்சி, 280 �துை கிமீ பைப்பை்வக சகொண்டது. இதைன் 
உயர்ந்தை சிகைம் 4663 அடி (1400மீ) ஆகும். இ்தை நவட்்டககொைன் ம்ை என்றும் 
கூறுவர். 

 சகொல்லிம்ை �ொமககல் மொவட்டத்தின் ஐந்தைொவது வட்டமொக அகந்டொபர், 2012 அன்று 
சதைொ்டஙகப்பட்டது. �ொமககல் வட்டத்தில் இருந்தை ஊைொடசிகள் வொைவந்தி �ொடு, வைப்பூர் 
�ொடு, அரியூர் �ொடு, தின்்னனூர் �ொடு, குணடூர் �ொடு, ந�ளூர் �ொடு, நதைவனூர் �ொடு 
ஆகிய்வயும் இைொசிபுைம் வட்டத்தின் ஊைொடசிகள் ஆைந்தூர் �ொடு, குணடுனி �ொடு, 
திருப்புலி �ொடு, எ்டப்புலி �ொடு, சித்தூர் �ொடு, சபைகக்ை �ொடு, சபயில் �ொடு, பள்ைப்பொடி �ொடு, 
புதுகநகொம்்ப �ொடு ஆகிய்வ இவவட்டத்து்டன் இ்ணககப்பட்ட்ன.  

• ஆவணத்்தை “சகொல்லிம்ை” என்று தைமிழிநைநய சபயரிடடு ந�மிககவும்.

• இைணடு பத்திக்ையும் ந�ர்த்தி இ்�வு ச�யக.

• முககிய ச�ொறக்ை தைடிம்னொககி, �ொயசவழுத்தைொக மொறறுக.

• இந்தை ஆவணத்திறகு தை்ைப்பு மறறும் அடிககுறிப்்ப உருவொககி, “சகொல்லி ம்ை” என்று 
தை்ைப்பிடுக. அடிககுறிப்பில் “பகக எண” : என்று தைட்டச்சு ச�யது, பகக எண்ண ச�ருகுக.

பகுதி III :  உ்ைப் பகுதி்ய கணடுபிடித்து மொறறுதைல் மறறும் 
எழுத்துப் பி்ை �ரிபொர்த்தைல் 

6.11 நவணடிய உ்ைப் பகுதி்ய 
கணடுபிடித்து மொற்றம் ச�யய

 ஓபன் ஆஃபீஸ் ்ைட்டரில் உள்ை Find 
and Replace வ�தி, ஆவணத்தில் உள்ை ஒரு 
ச�ொல்்ைக கணடுபிடித்து அதை்்ன நவச்றொரு 
ச�ொல்ைொக மொறறியி்ட உதைவுகின்்றது. 
 Find and Replace - யில் ச�ொறகள் 
மறறும் ச�ொறச்றொ்டர்களுககு மடடுமல்ைொது, 
்வல்டு கொர்டுகள் (wild cards) மறறும் 
வைககமொ்ன சவளிப்பொடுக்ைக (Expressions) 
சகொணடு ஒரு நமம்பட்ட நதை்ட்ை பய்னர் 
ச�யய முடியும். இதில் ஒரு ச�ொல்்ைத் நதை்ட,
• Edit Find & Replace அல்ைது Ctrl+F 

கிளிக ச�யயவும்.

• ப்டம் 6.30 உள்ைது நபொன்்ற Find & 
Replace உ்ையொ்டல் சபடடி நதைொன்றும்.

Bombay

Mumbai

ப்டம் 6.30 Find & Replace உ்ையொ்டல் 
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சபடடி
நவணடிய ச�ொல் அல்ைது உ்ை்யத் நதைடி 

மொறறுவதைறகொ்ன வழிகள்:
. 1 Search for சபடடியில் நதை்ட நவணடிய 

ச�ொல்்ை தைட்டச்சு ச�யயவும். 
எடுத்துககொட்டொக “Bombay” என்்ற 
வொர்த்்தை்ய நதைடி அதைறகு பதிைொக 
“Mumbai” என்று மொற்றம் ச�யய Search 
for சபடடியில் “Bombay” என்று தைட்டச்சு 
ச�யயவும். Replace with சபடடியில் மொறி 
வை நவணடிய “Mumbai”  என்்ற ச�ொல்்ை 
தைட்டச்சு ச�யக. 

. 2 Find சபொத்தைொ்்ன கிளிக ச�யதைவு்டன், 
நதை்டல் சதைொ்டஙகி “Bombay”  என்்ற 
வொர்த்்தையின் முதைல் இருப்பி்டத்தில் 
அந்தை வொர்த்்தை்ய கணடுபிடித்து அது 
உயர்த்திக கொட்டப்படும்.

. 3 உயர்த்திக கொட்டப்பட்ட ச�ொல்்ை மடடும் 
மொறறியிடுவதைறகு Replace சபொத்தைொ்்ன 
கிளிக ச�யயவும். 

4. Find All கிளிக ச�யதைொல் ஆவணத்தில் 
நதை்டப்படும் ச�ொல் உள்ை எல்ைொ 
இ்டஙகளிலும் நதை்டப்படடு அந்தை ச�ொல்ைொ்னது 
அ்்னத்து இ்டத்திலும்   நதைர்வு ச�யயப்படடு 
உயர்த்திக  கொட்டப்படும்..

5. Replace All சபொத்தைொ்்ன கிளிக ச�யதைொல் 
உயர்த்திக கொட்டப்பட்ட அ்்னத்து 
“Bombay”  என்்ற வொர்த்்தை இருககும் 
எல்ைொ இ்டத்திலும் “Mumbai” என்று 
மொற்றப்படடிருககும்.

. 6 உ்ையொ்டல் சபடடியில் உள்ை Match 
case நதைர்வு ச�யதைொல் சபரிய மறறும் சிறிய 
வடிவிைொ்ன வைககு எழுத்துகக்ை 
தைனித்தைனியொக நதை்டலின் நபொது 
நவறுபடுத்தை முடியும்.

7. Whole words only-ஐ நதைர்வு ச�யதைொல் 
அந்தை வொர்த்்தை்ய மடடும் நதைடும்.

8. Close சபொத்தைொ்்ன கிளிக ச�யயவும்.
6.12. எழுத்துப்பி்ை �ரிபொர்த்தைல்

 ச�ொறச�யலி சமன்சபொருள் மூைம் 
தையொரிககப்பட்ட ஆவணஙகள் எழுத்துப்பி்ை 
இல்ைொமல் இருகக நவணடும். அகைொதி மறறும் 
பி்ை திருத்தும் நிைல்கள் ச�ொறச�யலியில் 
ந�ர்ககப்படடிருப்பதைொல் பி்ையில்ைொமல் 
ஆவணத்்தை உருவொகக முடியும். ஆவணத்்தை 

தைட்டச்சு ச�யயும் நபொதும், ச�யதை பி்றகும்  ஓபன் 
ஆஃபீஸ் ்ைட்டர் பி்ைக்ைக கண்டறிந்து 
திருத்தும்.
6.12.1 தைொனியஙகி பி்ை �ரிபொர்ப்பு (Auto 

Spell check)
 தைொனியஙகி பி்ை �ரிபொர்ப்பு 
விருப்பமொ்னது தைட்டச்சு ச�யயும் சபொழுது 
ஒவசவொரு வொர்த்்தைகளின் எழுத்துப் 
பி்ைக்ை �ரிபொர்த்து, எழுத்துப்பி்ையுள்ை 
வொர்த்்தைக்ை ஒரு சிவப்பு நி்ற ச�ளிக 
நகொடிடும். எழுத்து பி்ை்ய �ரி ச�யதைவு்டன்  
சிவப்பு நி்றச�ளிக நகொடுகள் ம்்றந்து விடும். 

 என்்ற பணிககுறி்ய கிளிக ச�யது 
எழுத்துப் பி்ை்ய �ரி ச�யயைொம்.  
 Spelling and Grammarc என்்ற 
சபொத்தைொ்்ன கிளிக ச�யதைொல் ஆவணத்தின் 
முழு்மயும் அல்ைது நதைர்வு ச�யயப்பட்ட  
உ்ைப் பகுதியில் பி்ை்ய கண்டறியைொம். 
ஆவணத்தின் முழு்மயும் அல்ைது 
நதைர்வு ச�யயப்பட்ட பகுதியில் ஏநதைனும் 
பி்ையிருப்பின் ப்டம் 6.31 உள்ைது நபொன்்ற 
Spelling உ்ையொ்டல் சபடடி நதைொன்றும்.  
என்்ற பணிககுறி்ய கிளிக ச�யது எழுத்து 
பி்ை்ய �ரிபொர்கக இயலும்.

ப்டம் 6.31 Spelling உ்ையொ்டல் சபடடி
 Spelling கருவியில் உள்ை நமலும் சிை 
சி்றப்பம்�ஙகள் கீநை சகொடுககப்படடுள்ைது:
 ச�ளிநகொடி்டப்பட்ட வொர்த்்தையின் மீது 
சுடச்டலியின் வைது சபொத்தைொ்்னக கிளிக 
ச�யதைொல், பி்ையொ்ன ச�ொல்லிறகு பதிைொ்ன  
பல்நவறு  விதைமொ்ன �ரியொ்ன ச�ொறகளு்டன் 
கூடிய ஒரு நமல் மீடபுப்படடி நதைொன்றும். 
அதில் �ரியொ்ன  ச�ொல்்ை  நதைர்வு ச�யதைொல் 
பி்ையொ்ன ச�ொல்லுககு பதிைொக �ரியொ்ன 
ச�ொல் நதைொன்றும்.
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 Spelling உ்ையொ்டல் சபடடியின் 
மூைம் அகைொதியின் சமொழி்ய மொற்ற முடியும்.
உதைொைணமொக ஸ்நபனிஸ், பிசைஞ்சு, செர்மன் 
நபொன்்ற சமொழிகளில் அகைொதியின் சமொழிக்ை 
மொற்றைொம்.
 அகைொதியில் ஒரு புதிய ச�ொல்்ை 
ந�ர்கக முடியும், இவவொறு ச�யய Spelling 
உ்ையொ்டல் சபடடியில் Add சபொத்தைொ்்ன 
கிளிக ச�யதைொல் அந்தை புதிய ச�ொல் அகைொதியில் 
ந�ர்ககப்படும்.
• Spelling கருவியில் உள்ை Options 

உ்ையொ்டல் சபடடியில் ஆஙகிை சபரிய 
எழுத்துககளில் உள்ை          வொர்த்்தைகள் 
அல்ைது எணகளு்டன் கூடிய வொர்த்்தைகள்  
நதைர்வு ச�யவதைறகொ்ன விருப்பஙகள் உள்ைது. 
நமலும் வொர்த்்தைக்ை ந�ர்ககநவொ 
(அல்ைது) நீககநவொமுடியும், Custom 
Directories மூைமொகவும்  அகைொதிக்ை 
ந�ர்ககநவொ அல்ைது நீககநவொ முடியும்.

6.12.2 தைொனியஙகு �ரிச�யயும் நதைர்வு 
( Au t o c o r r e c t )

 தைொனியஙகு �ரிச�யயும் நதைர்வு என்்ற 
ச�யல்பொடடின் மூைம் பய்னர் ச�யயும் பி்ைகள் 
மறறும் தைட்டச்சு ச�யயும் நபொது ஏறபடும் 
பி்ைக்ை தைொ்னொகநவ திருத்திக  சகொள்ளும். 
உதைொைணமொக “hte” என்்ற ஒரு ச�ொல்்ை 
பி்ையொக தைட்டச்சு ச�யயும் நபொது தைொனியஙகு 
�ரிச�யயும் நதைர்வுதைொ்னொகநவ “the” எ்ன மொறறிக 
சகொள்ளும். 
தைொனியஙகு �ரி ச�யயும் நதைர்்வ உருவொகக:
• Tools Autocorrect  என்்ற கட்ட்ை்ய 

நதைர்வு ச�யயவும் 
• Autocorrect உ்ையொ்டல் சபடடி நதைொன்றும்.

ப்டம் 6.32 தைொனியஙகு �ரிச�யயும் நதைர்வு

• Replace சபடடியில் பி்ை நீககப்ப்ட 
நவணடிய ச�ொல்்ை தைட்டச்சு ச�யயவும்.

• With சபடடியில் மொறறு ச�ொல்்ை தைட்டச்சு 
ச�யயவும்.

• New சபொத்தைொ்்ன கிளிக ச�யதைொல் 
தைொனியஙகி �ரிபொர்த்தைல் ச�ொல் 
உருவொககப்படும். (ப்டம் 6.34)

உஙகளுககு சதைரியுமொ?

Autocorrect அம்�மொ்னது சபொதுவொக 
ON நி்ையில் ச�யல்படும். இ்தை OFF 
நி்ைககு மொற்ற  Format  Autocorrect 
 While Typing என்்றநதைர்வுசபடடி்ய 
கிளிக ச�யயவும். சி்றப்பு எழுத்துகக்ை 
ந�ர்கக Autocorrect எளிய வழிகைொகும். 
எடுத்துககொட்டொக(c) என்்ற சி்றப்பு எழுத்்தை © 
என்று Autocorrect என்்ற எழுத்தைொக மொற்றம் 
ச�யய முடியும். நமலும் �மககு விருப்பமொ்ன 
சி்றப்பு எழுத்துகக்ை �ொம் ந�ர்த்துக 
சகொள்ைைொம்.

ச�யல்பொடு 1:

 “comupter” என்்ற பி்ையொ்ன ச�ொல்்ை 
தைொ்னொகநவ “computer” என்்ற ச�ொல்லுககு 
மொறறும் வழிகள் 

1. Tools  Autocorrect Options என்்ற 
கட்ட்ை்யத் நதைர்வு ச�யயவும்.

ப்டம் 6.33 தைொனியஙகு படடி
2. Replace சதைொகுதி்யக கிளிக 

ச�யது,“comupter” என்்ற பி்ையொ்ன 
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ச�ொல்்ை Replace உ்ைப் சபடடியில் 
தைட்டச்சு ச�யது with உ்ைப் சபடடியில் 
“computer” என்்ற ச�ொல்்ைத் தைட்டச்சு 
ச�யதை பின் OK சபொத்தைொ்்ன கிளிக ச�யய 
ந வ ண டு ம் .

. 3 “comupter” என்்ற ச�ொல் “computer” என்்ற 
ச�ொல்லுககு தைொ்னொகநவ மொறறியி்டப்படடு 
தி்ையில் நதைொன்றும்.

. 4 இந்தை ச�யறபொடடிறகு பின் ஆவணத்தின் 
பி்ையொக “comupter”  என்று தைட்டச்சு 
ச�யதைொல் ்ைட்டர் தைொ்னொகநவ “computer” 
என்்ற �ரியொ்ன ச�ொல்ைொக மொறறிவிடும்.

ப்டம் 6.34 தைொனியஙகு உ்ையொ்டல் சபடடி

ப்டம் 6.35 தைொனியஙகு படடியல்

உஙகளுககு சதைரியுமொ?

Spell Check என்்ற சமன்சபொருள்  
நிைைொ்னது  ச�ொறச�யலி, மின்அஞ்�ல்  மறறும் 
ஆவணஙகளிலுள்ை எழுத்துப்பி்ைக்ை 
திருத்திய்மககும். Spell Check தைவ்றொ்ன 
வொர்த்்தைக்ைக கண்டறிந்து அவற்்ற 
�ரியொ்ன வொர்த்்தைகைொக மொறறும். நமலும் 
இைககண பி்ைகள் உள்ை தைவ்றொ்ன 
வொர்த்்தை்யப் பச்்� நி்ற ச�ளிநகொடிடடு 
கொடடும்

• புதிய ஆவணத்்தைத் தி்றககவும்
•  கீநை சகொடுககப்படடுள்ை பத்தி்ய தைட்டச்சு 

ச�யயவும்.
 “All birds find shelter during a rain. But 
Egles avoid rain by flying above the clouds. 
Problems are common, but attitude make 
the difference.”
•  “Egles” என்்ற தைவ்றொ்ன வொர்த்்தைப் 

பதிைொக  “Eagles” என்்ற பி்ை திருத்தைப்பட்ட 
வொர்த்்தையொக Spelling Check அம்�ம் 
மூைம் �ரி ச�யயவும்.

•  க்டவுச் ச�ொல்லு்டன் ஆவணத்்தைச் 
ந � மி க க வு ம் .

பயிறசி பட்ட்்ற
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பகுதி  - IV : அட்டவ்ணயில் நவ்ை ச�யதைல்

6.13  ஒரு அட்டவ்ண்ய உருவொககுவது
 

 ஒரு அட்டவ்ண என்பது குறிப்பிட்ட 
எணணிக்கயிைொ்ன வரி்� மறறும் 
ச�டுவரி்� சகொண்ட கட்டஙகளின் 
சதைொகுப்பொகும். அட்டவ்ணச் ச�யலி்யக 
சகொணடு தைைவுகள் ஒருஙகி்ணககப்படுவது 
நபொை சி்றந்தை மு்்றயில் வடிவ்மககப்பட்ட 
அட்டவ்ண ச�யல்படும். �ன்கு 
வடிவ்மககப்பட்ட அட்டவ்ண மூைம் பய்னர் 
சபொருை்டககத்்தை  எளிதைொக புரிந்து சகொள்ை 
உ தை வு கி ்ற து .

6.13.1  அட்டவ்ண்யச் ச�ருகுவதைறகொ்ன 
பல்நவறு நுடபஙகள் 

  ஒரு புதிய அட்டவ்ண்ய ந�ர்கக, 
ச�ருகும் புள்ளி்யத் நதை்வயொ்ன இ்டத்தில் 
்வத்து கீநை சகொடுககப்படடுள்ை ஏநதைனும் 
ஒரு மு்்ற்ய பயன்படுத்தி, ப்டம் 6.36 ல் 
உள்ைது நபொன்்ற   Insert Table  உ்ையொ்டல் 
சபடடி்யத் தி்றககைொம்.
அட்டவ்ண உருவொகக இரு வழிகள் உள்ை்ன:
1) அட்டவ்ண பணிககுறி்யப் 

பயன்படுத்துதைல் 
. 1 அட்டவ்ண்ய உருவொககுமி்டத்திறகு 

ச�ருகும் புள்ளி்யக சகொணடு ச�ல்ைவும்
. 2 ச�ந்தைைக கருவிப்பட்்டயிலுள்ை Table 

பணிககுறி்ய கிளிக ச�யயவும்.
3. Table பணிககுறியின் வைது பு்றத்தில் 

உள்ை கீழ்ந�ொககு அம்புககுறி்ய கிளிக 
ச�யயவும். .

. 4 இப்சபொழுது நதைொன்றும் கீழி்றஙகு படடியல் 
சபடடி சகொண்ட  அட்டவ்ண கட்டஙகளில் 
சுடச்டலியின் உதைவியு்டன் நதை்வயொ்ன 
எணணிக்கயிைொ்ன வரி்� மறறும் 
ச�டுவரி்�க்ை நதைர்வு ச�யது 
சகொள்ைைொம். 

. 5 ச�ருகும் புள்ளியுள்ை இ்டத்தில் அட்டவ்ண 
நதைொன்றும்

2) Insert Table உ்ையொ்டல் சபடடி
 Insert Table உ்ையொ்டல் சபடடியின் 
மூைம் ஒரு அட்டவ்ண்ய உருவொககும் 

நபொது அந்தை அட்டவ்ணயின் அ்மப்்பயும், 
பணபுக்ையும் மொறறிய்மகக இயலும்.
• Table Insert Table கிளிக ச�யயவும் 

அல்ைது Table பணிககுறியில் இ்டது கிளிக 
ச�யயவும் அல்ைது Ctrl + F12 நதைர்வு 
ச�யயவும்.

• Insert Table உ்ையொ்டல் சபடடி நதைொன்றும்.
• அந்தை உ்ையொ்டல் சபடடியில் நதை்வயொ்ன 

வரி்�கள் (rows) மறறும் ச�டுவரி்�யின் 
(columns)எணணிக்க சகொடுகக 
நவணடும்.

• Name உ்ைப் சபடடியில் 
அட்டவ்ணககொ்ன சபய்ை தைை நவணடும்.

• அட்டவ்ணயின் முதைல் வரி்�்ய 
தை்ைப்பொக எடுத்துகசகொள்ை Heading 
விருப்பத்்தை நதைர்வு ச�யயவும்.

• Repeat Heading விருப்பத்்தை நதைர்வு 
ச�யதைொல் அட்டவ்ண உள்ை எல்ைொ 
பககஙகளிலும் தை்ைப்பு நதைொன்றும்.

• Don’t Split Table விருப்பத்்தை 
நதைர்ந்சதைடுத்தைொல், அட்டவ்ண ஒரு 
பககத்திறகு நமல் பிரியொமல் ஒநை பககத்தில் 
அ ் ம த் து வி டு ம் .

• Border நதைர்வுப் சபடடி்ய கிளிக ச�யதைொல் 
அட்டவ்ண எல்்ைகளு்டன் நதைொன்றும்.

ப்டம் 6.36 Insert Table உ்ையொ்டல் சபடடி

 Auto format சபொத்தைொ்்ன அழுத்தி்னொல் 
Auto format உ்ையொ்டல் சபடடி ப்டம் 6.37 
உள்ைது நபொை நதைொன்றும். இதில் ஏறக்னநவ 
வ்ையறுககப்பட்ட வடிவூட்டல்களிலிருந்து 
நதை்வயொ்ன வடிவூட்ட்ை நதைர்ந்சதைடுககைொம்.
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 வ்ையறுககப்பட்ட வடிவூட்டல்களில்  
பய்னருககு விருப்பமில்்ைசயனில், Table 
கருவிப்பட்்ட உதைவியு்டன் பய்னருககு 
விருப்பமொ்ன வடிவூட்ட்ை சப்றைொம். இந்தை 
கருவிப்பட்்ட்யத் தி்றகக அட்டவ்ணயில் 
உள்ை ஏநதைனும் ஒரு சிற்ற்ையில் ச�ருகும் 
புள்ளி்ய ்வத்து, View  Toolbars  Table 
என்்ற கட்ட்ை்யத் நதைர்வு ச�யய நவணடும். 
இந்தை கட்ட்ை அட்டவ்ண வடிவூட்டல் 
கருவிப்பட்்ட்ய தி்ையில் கொடடும் இதைன் 
மூைம் நதை்வயொ்ன வடிவூட்ட்ை ச�யயைொம்.

ப்டம் 6.37 Autoformat உ்ையொ்டல் சபடடி

ப்டம் 6.38 Table Formatting கருவிப்பட்்ட
6.14 அட்டவ்ண வடிவூட்டல்

 
 அட்டவ்ண  வடிவூட்டல்  என்பது 
அட்டவ்ணயின் அ்மப்பு, அட்டவ்ணயின் 
உ்ை்ய வடிவூட்டல், அை்வ 
மொறறிய்மத்தைல், அட்டவ்ணயில் வரி்� 
மறறும் ச�டுவரி்�க்ை ந�ர்த்தைல், நீககல், 
சிற்ற்ைக்ை ஒன்்றொககுதைல் மறறும் 
பிரித்தைல், எல்்ைகள் மறறும் பின்்னணி்ய 
மொறறிய்மககும் ச�யல்கைொகும். 
6.14.1 வரி்� மறறும் ச�டுவரி்� ந�ர்த்தைல்
. 1 வரி்� மறறும் ச�டுவரி்�க்ை 

உருவொகக, அட்டவ்ணயில் நதை்வயொ்ன 
இ்டத்தில் வைது கிளிக ச�யயவும்.

. 2 வரி்�்ய உருவொகக Row  Insert ்யக 
கிளிக ச�யயவும் அல்ைது ச�டுவரி்�்ய 
உருவொகக Column	 	  Insert  ்யக 
கிளிக ச�யயவும். ஒரு உ்ையொ்டல் சபடடி 
நதைொன்றும். இதில் பய்னருககு நதை்வயொ்ன 
வரி்� அல்ைது ச�டுவரி்�களின் 
எணணிக்கக்ை ந�ர்ககைொம். 

இவவொறு ந�ர்ககப்படும் வரி்� அல்ைது 
ச�டுவரி்�க்ை ஏறக்னநவ உள்ை 
சிற்ற்ைககு முன் அல்ைது பின் புதிய 
வரி்�கைொக அல்ைது ச�டுவரி்�கைொக 
ப்டம் 6.39ல் உள்ைது நபொை ந�ர்கக  முடியும்.

3. OK சபொத்தைொ்்னக கிளிக ச�யதைொல் 
உ்ையொ்டல் சபடடி மூ்டப்படும்.

ப்டம் 6.39 Insert Row உ்ையொ்டல் சபடடி
6.14.2 வரி்�கள் மறறும் ச�டுவரி்�க்ை 

நீகக
அட்டவ்ணயில் வரி்� மறறும் ச�டுவரி்� 
நீகக
. 1 நீகக நவணடிய வரி்� அல்ைது 

ச�டுவரி்�யில் ச�ருகும் புள்ளி்ய 
சகொணடு ச�ன்று வைது கிளிக ச�யயவும்.

. 2 வரி்�்ய நீகக Row Delete என்்ற 
கட்ட்ையும் அல்ைது ச�டுவரி்�்ய 
நீகக Column  Delete என்்ற கட்ட்ையும் 
நதைர்வு ச�யய நவணடும்.

. 3 நதைர்வு ச�யயப்பட்ட வரி்� / ச�டுவரி்� 
நீககப்படடுவிடும்.

6.14.3 சிற்ற்ைக்ை இ்ணத்தைல் மறறும் 
பிரித்தைல்

ஒன்றுககு நமறபட்ட சிற்ற்ைகளின் சதைொகுப்்ப 
இ்ணகக.
. 1 ஒன்்றொக இ்ணககப்ப்ட  நவணடிய 

சிற்ற்ைக்ை நதைர்வு ச�யய நவணடும்.
. 2 வைது கிளிக ச�யது அதில் Cell Merge 

நதைர்வு ச�யயைொம் அல்ைது படடி 
பட்்டயிலுள்ை Table  Merge cells என்்ற 
கட்ட்ை்யத் நதைர்ந்சதைடுககைொம்.

ஒரு சிற்ற்ை்யப் பிரிப்பதைறகு
. 1 பிரிகக நவணடிய சிற்ற்ையில்  ச�ருகும் 

புள்ளி்யக சகொணடு ச�ல்ைவும்.
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. 2 வைது கிளிக ச�யது அதில் cell Split நதைர்வு 
ச�யநதைொ அல்ைது படடி பட்்டயிலுள்ை Table 
 Split cells என்்ற கட்ட்ையும்நதைர்வு 
ச�யயைொம்.

. 3 ப்டம் 6.40 Split cells உ்ையொ்டல் சபடடியில் 
உள்ைது நபொை, சிற்ற்ை்ய வரி்�கைொக 
பிரிப்பதைறகு கி்டக்க (horizontal) 
தி்�்யயும் அல்ைது ச�டுவரி்�கைொக 
பிரிப்பதைறகு ச�டுக்க (Vertical) 
தி்�்யயும் நதைர்வு ச�யயைொம். நமலும், 
ஒரு சிற்ற்ை்ய எத்தை்்ன சிற்ற்ைகைொக 
பிரிகக நவணடும் என்ப்தையும்இந்தை 
உ்ையொ்டல் சபடடியில் நதைர்வு ச�யயைொம்.

6.40  Split cells உ்ையொ்டல் சபடடி

 பயிறசி பட்ட்்ற
6.7
• ஓபன் ஆஃபீஸ் ்ைட்டரில் ஒரு புதிய ஆவணத்்தை தி்றககவும்.
• பணிககுறி்ய அல்ைது அட்டவ்ண படடிப்பட்்டயில் மூைம் 5 வரி்�கள் மறறும் 6 

ச�டுவரி்�கள் சகொண்ட அட்டவ்ண்ய உருவொககி அதில் S.No., Name, Maths, Physics, 
Chemistry and Total என்்ற தை்ைப்்ப ந�ர்ககவும்.

• ஆ்றொவது வரி்�யின் பின்,  புதிய வரி்�்ய ந�ர்த்து அதைறகொ்ன தைை்வ தைட்டச்சு ச�யயவும்.
• இைண்டொவது வரி்ய பணிககுறி அல்ைது கட்ட்ையின் மூைம் நீககவும்.
• இைண்டொவது வரியின்  முன்பு்றம் / பின்பு்றம் பணிககுறி அல்ைது கட்ட்ை மூைம் ஒரு வரி்ய 

ந�ர்ககவும்.
• ஏநதைனும் ஒரு  ச�டுவரி்�்ய பணிககுறி அல்ைது கட்ட்ையின் மூைம் நீககவும்.
• ஆவணத்்தைச் ந�மித்து மூ்டவும்.
குறிப்பு: இந்தை பயிறசிக்ை தைமிழ் ச�யவதைறகு, அட்டவ்ண தை்ைப்்ப, வஎ, சபயர், கணிதைம், 
இயறபியல், நவதியியல், மறறும் சமொத்தை மதிப்சபண என்று தைமிழில் தைட்டச்சு ச�யது பின் 
தைமிழிநைநய தைைவுக்ை உள்ளி்டவும்.
6.8
• பயிறசி பட்ட்்ற-6.7 ல் உருவொககப்பட்ட ஆவணத்்தைத் தி்றககவும்.
• ஆவணத்தில் உள்ை அட்டவ்ணககு நதை்வயொ்ன வடிவூட்டஙகள் விருப்பஙக்ை ச�யயவும்.
• அட்டவ்ணயின் எல்்ைகளின் வ்கக்ையும், எல்்ைக நகொடடின் தைடிம்்னயும் மொறறுக.
• அட்டவ்ணயின் வரி்�யின் உயைத்்தையும், ச�டுவரி்�யின் அகைத்்தையும் மொறறுக.
• ஆவணத்்தை ந�மித்து மூ்டவும்.
• புதிதைொக ஒரு ஆவணத்்தை உருவொககவும்
• 4 x 4 வரி்� / ச�டுவரி்� சகொண்ட அட்டவ்ண்யக கருவிப்பட்்டயில் உள்ை பணிககுறி 

அல்ைது கட்ட்ை்யக சகொணடு உருவொககவும்.
• ஏநதைனும் ஒரு அட்டவ்ணயில், வரி்� / ச�டுவரி்� பணிககுறி அல்ைது கட்ட்ை்யப் 

பயன்படுத்தி ஒன்றுககு நமறபட்ட சிற்ற்ைகைொக மொறறுக.
• அட்டவ்ணயில் ஏநதைனும் இைணடு வரி்� / ச�டுவரி்�க்ை, பணிககுறி அல்ைது 

கட்ட்ை்யப் பயன்படுத்தி ஒநை சிற்ற்ையொக இ்ணககவும்.
6.9 
• பயிறசி பட்ட்்ற 6.8 -  ல் ந�மித்தை  ஆவணத்்தை தி்றககவும்.
• அட்டவ்ணயின் எல்ைொ  வடிவூட்டல் விருப்பஙக்ை ச�யயவும். 
• ஏநதைனும் இைணடு வரி்� / ச�டுவரி்�க்ை ந�ர்த்து பின்பு நீககுக.
• ஆவணத்்தை ந�மித்து மூ்டவும்.
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பகுதி  - V : ஆவணத்்தை நமம்படுத்துதைல் மறறும் அச்சிடுதைல்

6.15.ஆவணத்்தை நமம்படுத்தை

6.15.1 ப்டஙக்ை ந�ர்த்தைல்
 OpenOffice writer - ல் ப்டஙக்ை 
ந�ர்கக மறறும் பதிப்பிகக மிகவும் தி்றன்மிகக 
பை எளி்மயொ்ன வழிகள் உள்ைது. ்ைட்டரில் 
உள்ை ப்டத்சதைொகுப்பு (Picture gallery)–
லிருந்து நதை்வயொ்ன ப்டத்்தை நதைர்வு ச�யது 
ஆவணத்தில் ந�ர்ககைொம். நகொப்பிலிருந்து 
ப்டத்்தை ந�ர்ப்பதைறகொ்ன  வழிமு்்றகள்:
• எந்தை இ்டத்தில் ப்டத்்தை ந�ர்கக நவணடுநமொ 

அந்தை இ்டத்திறகு ச�ருகும் புள்ளி்யக 
சகொணடு ச�ல்ைவும்.

• Insert  Picture From file என்்ற 
கட்ட்ை்யத் நதைர்வு ச�யயவும்

• Insert Picture உ்ையொ்டல் சபடடி 
ப்டத்சதைொகுப்பு்டன் (Picture gallery) 
நதைொன்றும் அதில் நதை்வயொ்ன ப்டத்்தைத் 
நதைர்வு ச�யய நவணடும்.

• நதை்வயொ்ன ப்டம் ப்டத்சதைொகுப்பில் 
இல்்ைசயனில், நகொப்பு்்றயில் (Folder) 
உள்ை நதை்வயொ்ன ப்டத்்தை நதைர்வு ச�யது 
Open சபொத்தைொ்்ன கிளிக ச�யயவும்.

• நதைர்வு ச�யயப்பட்ட ப்டம் ஆவணத்தில் 
ந�ர்ககப்படடிருககும். 

6.15.2 சி்றப்பு எழுத்துகக்ைச் ந�ர்த்தைல்
 கணிதை �மன்பொடுகளில் உள்ை 
alpha(α), beta(β), pi(π) நபொன்்ற பை சி்றப்பு 
எழுத்துககள் பயன்படுத்தைப்படுகி்றது. ஆ்னொல் 
இந்தை சி்றப்பு எழுத்துககள் வைககத்தில் உள்ை 
வி்�ப்பை்கயில் இ்டம் சப்றவில்்ை. கணிதை 
�மன்பொடுகளில் இந்தை சி்றப்பு எழுத்துககள் 
இன்றிய்மயொதைதைொகும். இது நபொன்்ற சி்றப்பு 
எழுத்துகக்ை ந�ர்ப்பதைறகொ்ன வழிமு்்றகள்:

• ஆவணத்தில் எந்தை இ்டத்தில் சி்றப்பு 
எழுத்துககள் நதைொன்்ற நவணடுநமொ அந்தை 
இ்டத்திறகு ச�ருகும் புள்ளி்யக சகொணடு 
ச�ல்ைவும்.

• Insert  Special character என்்ற 
கட்ட்ை்யத் நதைர்வு ச�யதைொல், Insert 
Symbol உ்ையொ்டல் சபடடி ப்டம் 6.41 ல் 
உள்ைது நபொல் நதைொன்றும்.

• Special Character உ்ையொ்டல் 
சபடடியிலிருந்து நதை்வயொ்ன சி்றப்பு 
எழுத்தின் மீது கிளிக ச�யய நவணடும். 

• நதை்வயொ்ன சி்றப்பு எழுத்து கண்டறிய 
முடியவில்்ை எனில் நவறு எழுத்துரு 
வ்க்ய நதைர்ந்சதைடுத்து அந்தை சி்றப்பு 
எழுத்்தைப் சப்றைொம்.

• OK சபொத்தைொ்்ன கிளிக ச�யதைொல் அந்தை 
சி்றப்பு எழுத்து தைறநபொ்தைய இ்டத்தில் 
ந�ர்ககப்படடுவிடும்.

ப்டம் 6.41 Insert Symbol உ்ையொ்டல் சபடடி
6.15.3 வடிவஙக்ைச் ந�ர்த்தைல்
 ஓபன் ஆஃபீஸ் ்ைட்டரில் 
உள்ை வ்ையும் கருவிப்பட்்டயின் 
கருவிப்பட்்டயின் (Drawing toolbar) 
மூைம் பல்நவறு வடிவஙக்ை உருவொகக 
முடியும்.  View  Toolbars Drawing என்்ற 
கட்ட்ை்ய கிளிக ச�யதைொல் வ்ையும் கருவிப் 
பட்்ட (Drawing Toolbar) ப்டம் 6.42ல் உள்ைது 
நபொல் நதைொன்றும்.

6.42 (Drawing Toolbar) வ்ையும் கருவிப்பட்்ட
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வ்ையும் கருவி்யப் (Drawing Tool) 
பயன்படுத்துவதைறகொ்ன வழிகள்:
• ஆவணத்தில் எந்தை இ்டத்தில் வ்ைய 

நவணடுநமொ அந்தை இ்டத்தில் கிளிக 
ச�யயவும்.

• ப்டம் 6.42ல் உள்ைது நபொை  வ்ையும் 
கருவிப்பட்்டயிலிருந்து நதை்வயொ்ன 
கருவி்ய நதைர்வு ச�யயவும்.

• சுடடியின் வடிவம் Cross hair Pointer - ஆக 
மொறும்.

• குறுககு வடிவில் உள்ை சுடடி்ய 
ஆவணத்தில் எந்தை இ்டத்தில் வ்ைப்டம் 
நதைொன்்ற நவணடுநமொ அஙகு கிளிக 
ச�யது சகொணந்ட இழுத்து வ்ைப்டத்்தை 
உருவொககைொம்.

• சுடச்டலியின் சபொத்தைொ்்ன விடடு வி்டவும். 
நதைர்வு ச�யயப்பட்ட வ்ைதைலுககொ்ன 
ச�யல்பொடு ச�யல்பொடடிலிருககும்.

• நதைர்வு ச�யயப்பட்ட வ்ைப்டத்்தை “ESC” 
வி்�்ய நதைர்வு ச�யய நவணடும். 

• வ்ைப்டத்தின் பணபுக்ை (Full color, 
Line Type) நபொன்்ற மொறறுவதைறகு Drawing 
Object properties கருவிப்பட்்ட அல்ைது 
உ்ையொ்டல் சபடடியிலுள்ை விருப்பஙக்ை 
நதைர்வு ச�யயைொம்.

6.15.4 Auto text -ஐ ந�ர்த்தைல்
 Auto text - ல் �ொவி அல்ைது �ொவித் 
ந�ர்மொ்னத்்தைப் பயன்படுத்தி உ்ை, 
அட்டவ்ண, வ்ைப்டம் நபொன்்றவற்்ற 
உருவொககைொம். உதைொைணமொக,“Tamil Nadu” 
என்்ற வொர்த்்தை்ய ஒவசவொரு மு்்றயும் 
தைட்டச் ச�யவதைறகு பதிைொக, “tn” மறறும் F3 
அழுத்தி்னொல் “Tamilnadu”  என்்ற தி்ையில் 
நதைொன்றும்.
ஏநதைனும் ஒரு உ்ைககு Auto text மூைம் 
குறுககுவழி அ்மத்தைலுககொ்ன வழிகள்:
. 1 உ்ை்ய ஆவணத்தில் தைட்டச்சு 

ச � ய ய வு ம் .
. 2 நதைர்வு ச�யதை உ்ை உயர்த்திக கொட்டப்படும்.
. 3 Edit  Auto text என்்ற கட்ட்ை அல்ைது 

Ctrl+F3 கிளிக ச�யயவும்.
. 4 Name உ்ைப் சபடடியில் உ்ைககொ்ன 

குறுககு எழுத்்தை தைட்டச்சு ச�யயவும். Writer 
தைொ்னொகநவ ஒரு எழுத்து சகொண்ட குறுககு 

எழுத்்தை Shortcut சபடடியில் கொடடும்.
5. உ்ையொ்டல் சபடடியில் வைது பு்றத்தில் 

உள்ை Auto text சபொத்தைொ்்ன கிளிக ச�யது 
அதில் நதைொன்றும் படடியிலிருந்து New (Text 
only) என்ப்தை நதைர்ந்சதைடுககவும்.

6. இறுதியொக Close சபொத்தைொ்்ன கிளிக 
ச�யதைொல் ஆவணத்திறகு திரும்பிவிடும்.

7. குறுகசகழுத்்தை உருவொககியவு்டன், 
ஆவணத்்தை எந்தை இ்டத்தில் Auto text 
உ்ை நதைொன்்ற நவணடுநமொ அந்தை இ்டத்தில் 
ச�ருகும் புள்ளி்ய சகொணடு ச�ன்று 
Ctrl+F3 அழுத்தைவும். படடியிலுள்ை சபய்ைத் 
நதைர்ந்சதைடுத்து Insert சபொத்தைொ்்ன கிளிக 
ச�யயவும் அல்ைது குறுகசகழுத்்தை தைட்டச்சு 
ச�யதைபின் F3 –்ய அழுத்தைவும். 

8. Auto text உ்ையொ்னது ச�ருகப்படடுவிடும்.
குறிப்பு 

• Auto text சபொத்தைொ்்ன 
அழுத்தும்நபொது Import என்்ற விருப்பம் 
மடடும் தி்ையில் நதைொன்றி்னொல் Auto 
text –றகு சபயர் சகொடுககவில்்ை 
அல்ைது உ்ை்ய நதைர்வு 
ச�யயவில்்ை என்ப்தை உணர்த்தும். 

6.16 அச்சி்டப்படும் முன் ஆவணத்்தை 
பொர்்வயி்டல், அச்சுப்சபொறியின் அ்மப்்ப 

மொறறிய்மகக, ஆவணத்்தை அச்சி்டல்.
6.16.1 அச்சி்டப்படும் ஆவணத்்தை 
முன்கூடடிநய பொர்கக
 அச்சி்டப்படும் முன் ஆவணத்்தை 
பொர்்வயிடுதைல் �ல்ை வைககமொகும். 
ஆவணத்்தை அச்சிடும் முன் பொர்்வயிடும் 
வ ழி மு ் ்ற க ள்

. 1 File  Page Preview அல்ைது Page Preview  
சபொத்தைொ்்ன கிளிக ச�யயவும். ்ைட்டர் 
தைறநபொ்தைய பககத்்தை தி்ையில் கொடடும்.

. 2 Page Preview கருவிப்பட்்டயில் உள்ை 
Multiple Pages பணிககுறி்ய கிளிக ச�யது 
எத்தை்்ன பககஙகள் நதைொன்்ற நவணடும் 
என்ப்தை தீர்மொனிககைொம்.

. 3 Close Preview சபொத்தைொன் கிளிக ச�யதைொல் 
இத்தி்ை மூ்டப்படும்.
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6.16.2  அச்சுப்சபொறியின் அ்மப்்ப மொறறுதைல் 
(Setting the Printer ) மறறும் அச்சி்டல்

 அச்சுப்சபொறியின் அ்மப்்ப 
மொறறுவதைறகொ்ன வழிமு்்றகள் பின்வருமொறு:

. 1 File Print or Ctrl + P or Print File Icon 
பணிககுறி கிளிக ச�யதைல் Print உ்ையொ்டல் 
சபடடி ப்டம் 6.43  கொடடியுள்ைவொறு நதைொன்றும்.

. 2 General சதைொகுதி்யக கிளிக ச�யயவும்.
. 3 பல்நவறு அச்சுப்சபொறிகளின் சதைொகுப்பு 

படடியலிருந்து நதை்வயொ்ன 
அச்சுப்சபொறி்யக கிளிக ச�யயவும்.

. 4 Range and Copies பகுதியில் நதைொன்றும்  All 
Pages விருப்பத்்தை நதைர்வு ச�யதைொல் எல்ைொ 
பககஙகளும் அச்சி்டப்படும், Pages விருப்பத்்தை 
நதைர்வு ச�யதைொல் நதை்வயொ்ன ஒரு பககம் 
அல்ைது பககஙகள் மடடும் அச்சி்டப்படும்.

. 5 Number of Copies சுைல் சபடடியில் 
பககத்்தை எத்தை்்ன �கல் எடுகக நவணடும் 
என்ப்தை குறிப்பி்டைொம்.

. 6 Print  சபொத்தைொ்்ன கிளிக ச�யயும்.

ப்டம் 6.43 Print உ்ையொ்டல் சபடடி

6.10
• பயிறசி பட்ட்்ற 6.1 - ல் சகொடுககப்பட்ட ஆவணத்்தை தி்றககவும்.
• Dr.A.P.J. அப்துல்கைொம் பறறிய ப்டஙக்ை இ்ணத்தில் பதிவி்றககம் ச�யது அவற்்ற 

நதை்வயொ்ன இ்டத்தில் ஆவணத்தில் ப்டத்்தை ந�ர்ப்பதைறகொ்ன கட்ட்ை அல்ைது பணிககுறி்ய 
பயன்படுத்தி ந�ர்ககவும்.

• பயிறசி பட்ட்்ற 6.3 - ல் சகொடுககப்படடுள்ை ஆவணத்்தை தி்றந்து அதைறகுரிய ப்டத்்தை 
இ்ணயத்தில் பதிவி்றககம் ச�யது நதை்வயொ்ன இ்டத்தில் ந�ர்ககவும்.

• ஆவணத்்தை ந�மித்து மூ்டவும்.
6.11  
• புதியதைொக ஒரு ஆவணத்்தை தி்றககவும்.
• அதில் (i) Aα+Br+cβ  (ii) πr2hπr2h என்்ற �மன்பொடுக்ை, சி்றப்புக குறியீடுகள் 

உருவொககுவதைறகொ்ன கட்ட்ை்ய பயன்படுத்தி தைட்டச்சு ச�யயவும்.
• வ்ையும் கருவிப்பட்்ட்ய பயன்படுத்தி பல்நவறு வடிவஙக்ை ஆவணத்தில் ந�ர்த்து 

ந�மித்து மூ்டவும்.
6.12
• பயிறசி பட்ட்்ற 6.2 - ல் உள்ை ஆவணத்்தை தி்றககவும்.
• Auto Text ்ய உருவொககுவதைறகொ்ன கட்ட்ை்ய வி்�ப்பை்க  பயன்படுத்தி, “VIRUS” 

எ்ன தைட்டச்சு ச�யதைொல் “VITAL INFORMATION UNDER SEIGE” எ்ன தைொ்னொக நதைொன்்றச் 
ச�யயவும்.

• ஆவணத்்தை அச்சிடுவதைறகொ்ன கட்ட்ை பணிககுறி்ய பயன்படுத்தி அச்சிடுவதைறகு 
நதை்வயொ்ன பணபுக்ை மொறறி Preview பொர்த்து ஆவணத்்தை அச்சிடு.

6.13
• பயிறசி பட்ட்்ற 6.4 - ல் உருவொககப்பட்ட ஆவணத்்தை தி்றககவும்.
• வட்டத்தின் சுற்றைவுககொ்ன வொயப்பொடடி்்ன, சி்றப்புக குறியீடுக்ைக சகொணடு தைட்டச்சு ச�யக. 
• ஆவணத்தில் வ்ைவதைறகொ்ன பணிககுறி அல்ைது கட்ட்ை்ய பயன்படுத்தி கீழ்ககண்ட 

ப்டத்்தை வ்ைக.
• ஆவணத்்தை அச்சிடுவதைறகொ்ன கட்ட்ை்ய பயன்படுத்தி ஆவணத்்தை அச்சிடுக.

பயிறசி பட்ட்்ற
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இ்ணப்பு

தி்� குறுககுவழி ச�யல்பொடு 
Ctrl+X உ்ை்ய �கர்த்தை
Ctrl+C உ்ை்ய �கசைடுகக
Ctrl+V �கசைடுத்தை அல்ைது �கர்த்திய உ்ை்ய ஒட்ட
Ctrl+F உ்ை்ய நதைடுதைல் மறறும் மொறறியிடுதைல்
Ctrl+Z க்்டசியொக ச�யதை ச�ய்ை நீகக
Ctrl+Y க்்டசியொக ச�யதை ச�ய்ை மீணடும் ச�யய
Ctrl+L உ்ை்ய இ்டது இ்�வில் அ்மகக
Ctrl+R உ்ை்ய வைது இ்�வில் அ்மகக
Ctrl+E உ்ை்ய ்மய இ்�வில் அ்மகக
Ctrl+J உ்ை்ய ந�ர்த்தி இ்�வில் அ்மகக
Ctrl+A முழு ஆவணத்்தை நதைர்வு ச�யய
Ctrl+D உ்ைககு இரு அடிகநகொடி்ட
Ctrl+B உ்ை்ய தைடித்தை எழுத்தைொக மொற்ற
Ctrl+I உ்ை்ய �ொயந்தை எழுத்தைொக மொற்ற
Ctrl+U உ்ை்ய அடிகநகொடி்ட
Ctrl+Shift+B எழுத்துகக்ை கீழ்ஒட்டொக அ்மகக
Ctrl+Shift+P எழுத்துகக்ை நமல்ஒட்டொக அ்மகக 
Left Arrow இ்டது பு்றம் உள்ை  ஒரு எழுத்துககு �கர்த்தை
Right Arrow வைது  பு்றம் உள்ை  ஒரு எழுத்துககு �கர்த்தை
UpArrow நமல்பு்றமொக ஒரு வரி �கர்த்தை
DownArrow கீழ்ப்பு்றமொக ஒரு வரி �கர்த்தை
Shift+ LeftArrow நதைர்வு ச�யதை உ்ையின் இ்டப்பு்றத்திறகு 

ச�ருகும் புள்ளி்ய �கர்த்தை
Shift+ RightArrow நதைர்வு ச�யதை உ்ையின் வைப்பு்றத்திறகு 

ச�ருகும் புள்ளி்ய �கர்த்தை
Ctrl+ LeftArrow இ்டது பு்றமொக ஒரு ச�ொல் அைவுககு
Ctrl+ RightArrow வைது பு்றமொக ஒரு ச�ொல் அைவுககு
Shift+Up Arrow நமல்பு்றத்திலுள்ை வரிக்ை நதைர்வு ச�யய
Shift+ DownArrow கீழ்பு்றத்திலுள்ை வரிக்ை நதைர்வு ச�யய
Home வரியின் சதைொ்டககத்திறகு 
End வரியின் இறுதிககு
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Shift+Home வரியின் சதைொ்டககத்திலிருந்து ச�ருகும் புள்ளி 
இருககும் வ்ை நதைர்வு ச�யய

Shift+End ச�ருகும் புள்ளி இருககும் இ்டத்திலிருந்து 
வரியின் இறுதி வ்ை நதைர்வு ச�யய

Ctrl+Home ஆவணத்தின் சதைொ்டககத்திறகு ச�ல்ை
Ctrl+End ஆவணத்தின் இறுதிககுச் ச�ல்ை

இ்ணப்பு 2

Unicode தைமிழ் வி்�பை்கககொ்ன தைட்டச்சு விைககப்ப்டம்
a அ k க் ka க ke கக
aa ஆ ng ங் nga ங kee கக
i இ s ச் sa ச ko ககொ
ii ஈ nj ஞ் nja ஞ koo ககொ
u உ d / t ட் da / ta ட kau ககௌ
uu ஊ N ண் Na ண
e எ w ந் wa ந we கந
ee ஏ th த் tha த wee கந
ai ஐ p ப் pa ப wo கநொ
o ஒ m ம் ma ம woo கநொ
oo ஓ y ய் ya ய wau கநௌ
au ஔ r ர் ra ர
q ஃ l ல் la ல

v வ் va வ
z ழ் za ழ
L ள் La ள
R ற் Ra ற
n ன் na ன

j ja jaa je jee jo joo ji jii ju juu

ஜ் ஜ ஜொ கஜ கஜ கஜொ கஜொ ஜி ஜீ ஜு ஜூ
sh sha shaa she shee sho shoo shi shii shu shuu

ஷ் ஷ ஷொ கஷ கஷ கஷொ கஷொ ஷி ஷீ ஷு ஷூ
பயிறசி பட்ட்்ற – 6.14 (இகைப்்ப / NHM / அைகி)

இதில் உள்ை ஏநதைனும் இ்்டமுகம் மூைம் கீநை சகொடுககப்படடுள்ை தைமிழ் உள்ை்டககத்்தை தைட்டச்சு 
ச�யயவும்.
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கண்ணன்  கஜொத்பூர்
கசன்்ன  ஜூ்ல
 தமிழ்நொடு  ஷீரடி
 தொஜ்மஹொல்  ஹமது
 ஷொஜகொன்  வொஷிங்டன்

 கசன்்னயில் உள்ள மொநகரொட்சி பள்ளிகள் “கசன்்னப்பள்ளிகள்” (Chennai Schools) 
என்று அ்ழக்கப்படுகிறது. இந்த பள்ளிக்ள திறம்பட நிர்வகிக்க, கசன்்ன மொநகரொட்சியில் 
“கல்வித்து்ற” (Education Department) ஒன்றும் இயங்கிவருகின்றது. இத்து்றயின் த்ல்ம 
அதிகொொி ஒரு இந்திய ஆட்சிப்பணி (IAS) அதிகொொிஆவொர். கமலும், ஒரு கல்வி அலுவலரும், 
(Educational Officer) 10 து்ணகல்வி அலுவலர்களும் (Assistant Educational Officers – AEO),          
கசன்்னப்பள்ளிகள் சிறப்பொக ந்டகபற அயரொது உ்ழத்து வருகின்றனர்.

ச�யல்பொடு

மொணவர் ச�யல்பொடு
. 1 கணககிடு மு்்ற்ய பயன்படுத்தி மொணவர்கள் ஒரு அட்டவ்ணயில் அவர்களின் 

மதிப்சபணக்ை தைட்டச்சு ச�யது சமொத்தை மதிப்சபண மறறும் �ைொ�ரி ்ைட்டரில் ச�யது பொர்கக 
நவணடும்.

. 2 பள்ளியின் ஆணடு விைொவிறகொ்ன அ்ைப்பிதை்ை தையொர் ச�ய.

. 3 வகுப்பு கொை அட்டவ்ண்ய உருவொககி அதைறகு அட்டவ்ண வடிவூட்டல்க்ை ச�யயவும்.

. 4 பள்ளியின் கொ்ை ந�ைம் கூட்டத்திறகொ்ன தைகவல்கள் சகொண்ட ஒரு ஆவணத்்தை உருவொககி 
அதில் அடிககுறிப்பி்டவும்.

. 5 பி்றந்தை�ொள் வொழ்த்து ம்டல் பககவொககில்  தையொர் ச�யது வொழ்த்துச் ச�யதி்ய ப்டத்து்டன் ந�ர்ககவும்.
ஆசிரியர் ச�யல்பொடு
. 1 ச�யமு்்ற வகுப்பில் வி்னொத்தைொளில் வொயபொடு மறறும் சி்றப்பு எழுத்துகளு்டன் எவவொறு தையொர் 

ச�யவது, பககத்தின் ஓைஙக்ை மொறறும் மு்்ற, அச்சிடும் மு்்றக்ை விைககுக.
. 2 ஆவணத்தில் ப்டஙக்ைச் ந�ர்த்து, அவறறின் அை்வ, வணணஙகள், பின்்னணி மொறறி 

அ்மகக உதைவும்  வழிமு்்றக்ை ச�யமு்்ற வகுப்பின் மொணவர்களும் விைககுக.

அருஞ்ச�ொறசபொருள்

ச�ொல் சபொருள்

ச�ொல் ச�யலி
ஒரு ஆவணத்்தை உருவொகக, திருத்தைம் ச�யய, பொர்்வ, 
்கயொை, பரிமொற்றம், ந�மித்து, அச்சிடடு, மீடச்டடுகக ஒரு 
சமன்சபொருள்

ஓபன் ஆஃபீஸ் ்ைட்டர் தி்றந்தை அலுவைகத்தில் ஒரு ச�ொற ச�யலி கூறு

DDE (Dynamic Data 
Exchange)

மூை தைை்வ அது ஒட்டப்படடுள்ை இ்டத்தின் ஒரு இ்ணப்பொக 
அ்மககும் நுடபம்

Proprietary உரி்மயொைர்
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மதிப்பீடு

I �ரியொ்ன வி்்ட்ய நதைர்வு ச�யக
1. ஓபன் ஆஃபீஸின் வைநவறபுத் தி்ை எது?
 அ.  ஸ்்டொர் ச்டகஸ்்டொம் ஆ. ஸ்்டொர் ச�ன்்டர் இ.  ஸ்்டொர் தி்ை ஈ. ஸ்்டொர் விணந்டொ
2.  இவறறுள் எந்தை விருப்பம் பய்னைொல் �ொவி அல்ைது �ொவி ந�ர்மொ்னம் மூைம் உ்ை, அட்டவ்ணகள் 

மறறும் வ்ைப்டஙகள் (graphics) நபொன்்றவற்்ற  இ்ணகக முடியும்?
 அ. Autoformat ஆ. Automatic இ. Auto text ஈ. Autographics
3. எண வரி்�யிடும் விருப்பத்்தை சகொண்ட படடிப்பட்்ட எது?
 அ. File   ஆ.  Edit  இ. Tools  ஈ. Format
4. இவறறுள் எது தி்ையின் நமல் பகுதியில் நதைொன்றும்?
 அ. படடிப்பட்்ட  ஆ. கருவிப்பட்்ட இ. தை்ைப்புப் பட்்ட ஈ. வடிவூட்டல் பட்்ட
5. இவறறுள் எது உ்ையின் சகொ்டொநி்ை  நதைொற்றம் ?
 அ. உ்ை வடிவூட்டம் ஆ. பகக வடிவூட்டம் இ. சி்றப்பு வடிவூட்டம் ஈ. பத்தை வடிவூட்டம்
6.  Find & Replace அம்�ம் எந்தை படடிப்பட்்டயில் உள்ைது?
 அ. File   ஆ.  Edit  இ. Tools  ஈ. Format
7.  ஆவணத்தில் உள்ை நதை்டப்படும் வொர்த்்தை நதைொன்றும் எல்ைொ இ்டஙக்ையும் நதைர்வு ச�யயும் 

சபொத்தைொன் எது?
 அ. Find   ஆ. Find All  இ. Replace  ஈ. Replace All
8. ஆவணத்தின்  சதைொ்டககத்திறகு ச�ல்ை குறுககு வழி �ொவி எது ?
 அ. Ctrl + Home ஆ. Ctrl + End இ. Home  ஈ. End
9. ஒரு ஆவணத்தில் நதை்டல் மறறும் மொறறிய்மத்தைலுககொ்ன குறுககுவழி �ொவி எது?
 அ. Ctrl + F1  ஆ. Ctrl +  F4 இ. Ctrl + F5 ஈ. Ctrl +F7
10. ஏறக்னநவ ச�யதை ச�ய்ை தைவிர்கக உதைவும் குறுககு வழி �ொவி ந�ர்மொ்னம்  யொது?
 அ. Ctrl +E  ஆ. Ctrl + U  இ. Ctrl + Z  ஈ. Ctrl + n
II சிறு வி்னொககள் (இைணடு  மதிப்சபணகள்)
1. உஙகள்  ஆவணத்தில் ப்டஙக்ை எவவொறு ந�ர்ப்பொய?
2. ஓபன் ஆஃபீஸ் ்ைட்டரில்  உள்ை பல்நவறு சதைொகுப்புகள்  யொ்வ? 
3. ்ைட்டரில் தைொனியஙகு உ்ை (Auto Text)  என்்றொல் என்்ன?
4. அட்டவ்ணயில் சிற்ற்்றக்ை எவவொறு இ்ணப்பொய?
5. தைனியுரிமம் சபற்ற சமன்சபொருள் மறறும் தி்றந்தை மூை சமன்சபொருள் பறறிய நவறுபொடுக்ை 
எழுதுக.
III குறு வி்னொககள் (மூன்று மதிப்சபணகள்)
1. �கர்த்தைல் மறறும் �கசைடுத்தைல் பறறிய நவறுபொடுக்ை எழுதுக.
2. பகக அ்மவுகள் எத்தை்்ன வ்கப்படும்?
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Embedding உள்ளி்ணந்தை

கடி்ன பகக முறிவு
இந்தை நிைல் அச்சுப் சபொறிககு ஒரு பககம் எஙகு முடிவ்்டயும் 
நமலும் மறுப்பககம் எஙகு சதைொ்டஙக நவணடும் என்ப்தை 
குறிககும்.

தை்ைப்புகள்

இது பககத்தின் நமல் பகுதியில் உள்ை பகுதி, தை்ைப்பு, 
அத்தியொயம் சபயர், எழுத்தைொைர் சபய்ைப் நபொன்்ற எந்தை 
குறிப்புக்ை இதில் சகொடுத்தைொல் அது எல்ைொ பககஙகளிலும் 
நதைொன்றும்.

அடிககுறிப்புகள் பகக எண நபொன்்ற குறிப்புக்ை இதில் சகொடுத்தைொல், அது எல்ைொ 
பககஙகளிலும் நதைொன்றும்.

தைொனியஙகு �ரிபொர்ப்பு
இந்தை அம்�ம் தைட்டச்சு ச�யயும் நபொது எழுத்துப்பி்ைக்ை 
தைொ்னொகநவ �ரிபொர்ககி்றது. நமலும் தைவ்றொ்ன எழுத்துகள் சிகப்பு 
நி்ற ச�ளி நகொட்டொல் அடிநகொடி்டப்படும்..

தைொனியஙகி திருத்தைம் இந்தை அம்�ம் எழுத்துப்பி்ைகள் மறறும் தைட்டச்சு பி்ைகள் 
தைொ்னொகநவ �ரிச�யகி்றது

தைன்னியககவு்ை இது அடிககடி பயன்படுத்தைப்படும் சிை உ்ைககு குறுககுவழிக்ை 
ஒதுகக உதைவுகி்றது

சி்றப்பித்தை சி்றப்பம்�மொக ஒரு உ்ையில் முககியமொ்ன தைகவல்க்ை 
கவ்னத்தில் சகொணடு பயன்படுத்தைப்படுகி்றது.

3. அட்டவ்ணயில் வரி்�கள் மறறும் ச�டுவரி்�க்ை எவவொறு ந�ர்ககைொம்?
4. ஆவணத்்தை ந�மிகக கூடிய பல்நவறு வழிகள் யொ்வ?
5. உ்ையில் வரி இ்்டசவளி்ய மொறறும் வழிகள் பறறி எழுதுக.
IV  ச�டுவி்னொககள்  (ஐந்து மதிப்சபணகள்)
1.்ைட்டரில் பகக ஓைஙக்ை மொறறும் வழிக்ைப் பறறி எழுதுக.
2. தை்ைப்பு மறறும் அடிககுறிப்பு என்்றொல் என்்ன? இவறறில் எவவொறு பகக எணக்ை ந�ர்ப்பொய?
3. ஓபன் ஆஃபீஸ் ்ைட்டரில் ஒரு ச�ொல்்ை நதைடி மறச்றொரு ச�ொல்ைொக மொறறும் வழிக்ைப் பறறி 
எழுது.
4. ்ைட்டரில் பகக வடிவூட்டல் பறறி விரிவொக எழுதுக.

ச�ொற்களஞ்சியம்

XI Std Computer Applications Vol-1 TM Chapter 6 116-169.indd   110 4/21/2020   4:35:16 PM



111

பகுதி – I ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்க்-ல் வேலை செய்தல் (Basics)

7.1 அட்டேலை செயலி ஓர் அறிமுகம்

 அட்டேலை செயலி 
அலுேைக பயன்பாடடிற்குத் 
வ்தலேயான ்தரவுகலை 
ஒருங்கிலைத்து, ஆராயந்து, 
வெமித்து அட்டேலை ேடிவில் 
்தருே்தற்கு பயன்படும் மிகச் 
சிறந்்த ்தானியங்கு கருவியாகும். 
லகேழி கைக்கீடுகலை செயய உ்தவும் கைக்கீடடு 
்தாளகளுக்கு இலையாக கணினியில் 
கைக்கீடுகலை செயே்தற்கு ஏதுோக அட்டேலை 
செயலி உருோக்கபபடடுளைது.

 அட்டேலை செயலியில் வ்தக்கி 
லேத்்த எந்்த ஒரு மதிபபுகலையும் பயனர் மாற்றி 
அலமத்துக் சகாளைமுடியும் இ்தன் மூைம் ஏற்படும் 
விலைவுகளினால் கைக்கீடடு மதிபபுகளில் ஏற்படும் 
மாற்றத்ல்தயும் பயனர் அறியைாம். இதுவே ”என்ன 
– எனில் பகுபபாயவு” (What – if analysis)  எனபபடும்.

 நவீன அட்டேலை செயலியில் 
்தரவுகலை, உலர அல்ைது எண் அல்ைது ேலரப்ட 
ேடிவில் ்தரமுடியும், வமலும் ஒன்றுக்கு வமற்பட்ட 
அட்டேலைத் ்தாளகலை ஒருங்கிலைத்து 
அேற்றில் செயைாற்ற முடியும்.

7.1.1 அட்டேலை செயலியின் பரிைாம ேைர்ச்சி

 ்டான் பிரிக்லின் மற்றும் பாப ஃபராங்ஸ்்டன் 
ஆகிவயார், 1979- ஆம் ஆண்டு, ஆபபிள 
II என்ற கணிபசபாறிக்காக, விசிகால்க் 
(Visicalc) என்ற மு்தல் அட்டேலைசெயலிலய 
உருோக்கினார்கள. அ்தன் பின்னர், வைாட்டஸ் 
கார்பவரென் (Lotus Corporation) என்ற 
நிறுேனம் வைாட்டஸ் 1-2-3 (Lotus 1-2-3) என்ற 
அட்டேலைசெயலிலய, 1982ஆம் ஆண்டு 
உருோக்கியது. நுண்ைலறகளுக்கு சபயரிடு்தல் 
மற்றும் வமக்வராஸ் வபான்றலே ”வைாட்டஸ் 1-2-
3”-ல் மு்தன் மு்தலில் அறிமுகபபடுத்்தபபட்டது. 
1987-ல் லமக்வராொபட  நிறுேனம் எக்சஸெல் (Excel) 
என்ற அட்டேலைசெயலிலய அறிமுகபபடுத்தியது. 
சுடடிலய பயன்படுத்தும் ேலரகலை பயனர் 
இல்டமுகம் (GUI - Graphical User Interface) 

7
ேெதிலய எக்சஸெல் அட்டேலைசெயலியில் 
செயல்படுத்்தபபட்டது. பல்வேறு அட்டேலைசெயலி  
சமன்சபாருளகளில் இருந்்தவபாதிலும், 
லமக்வராொபட எக்சஸெல் மிகவும் பிரபைமான 
ஒன்றாகும்.

மு்தல் அட்டேலை 
செயலியான “விசிகால்க்”-லய 
உருோக்கிய ்டான் பிரிக்லின் 
மற்றும் பாப ஃபராங்ஸ்்டன் 
ஆகிய இருேரில், 1951 ஜூலை 
16ல் பிறந்்த, “வ்டனியல் சிங்கர் 
்டான் பிரிக்ளின்” அட்டேலை 

செயலியின் ்தந்ல்த என அலைக்கபபடுகிறார். 
்டான் பிரிக்ளின் ொஃபடவேர் கார்்டன் 
(Software Garden Inc.) என்ற நிறுேனத்ல்த 
உருோக்கி அ்தற்கு ்தலைேராகவும் உளைார். 
வமலும் web.com-க்கு சொந்்தமான ச்டரிலிக்ஸ் 
கார்பபவரென் (Trellix Corporation) 
என்ற நிறுேனத்திற்கும் ்தலைேராக 
உளைனார். ்தற்வபாது, ஆல்ஃபா ொபடவேர் 
(Alpha software) என்ற நிறுேனத்தின் 
“்தலைலம ச்தாழில் நுடப அதிகாரி”-யாகவும் 
பணியாற்றிேருகிறார் .

உங்களுக்கு ச்தரியுமா?

அட்டேலைசெயலியின் ்தந்ல்த – 

“வ்டனியல் சிங்கர் ்டான் பிரிக்ளின்”

 ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்க் ஒரு பிரபைமான 
திறந்்த மூை (Open Source) அட்டேலைச்செயலி 
ஆகும். இ்தலன ்தற்வபாது அபாச்சி (Apache) 
நிறுேனம் பராமரித்து ேருகிறது. 1985-ல் சஜர்மன் 
நிறுேனமான ஸ்்டார் டிவிஷன் (Star Division) 
உருோக்கிய ஸ்்டார் ஆஃபிஸ் கால்க் (Star Office 
Calc), ஓபன் ஆஃபிஸ்கால்க் (Open Office Calc) 
மூை பயன்பா்டாகும்.

7.2. ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்க்-ல் வேலை செய்தல்.

 கால்க்(Calc) என்பது ஓபன் 
ஆஃபீஸ் (Open Office) ச்தாகுபபில் உளை 
அட்டேலைசெயலியாகும். அட்டேலைசெயலில் 
எந்்த வி்தமான ்தரவுகலையும் உளளீ்டாக 

அைகு II பா்டம் ்தானியங்கு அலுேைக கருவிகள
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சகாடுத்து, செயைாக்கம் செயது, சேளியீடல்ட 
சபற முடியும்.  வமலும் “ என்ன-எனில் பகுபபாயவு” 
முலறயின் மூைம் ஏவ்தனும் ஒரு ்தரலே மீண்டும் 
்தட்டச்சு செயயாமல், மாற்றம் மடடும் செய்தால் 
அேற்றின் சேளியீடுகள எவோறு மாறுகிறது 
என்பல்த எளி்தாக பார்க்க முடியும்.
7.2.1 ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்கின் சிறபபியல்புகள
எக்சஸெல் அட்டேலைசெயலியு்டன் இலைபபு: 
 லமக்வராொபட எச்சஸெல் அட்டேலை 
செயலிகலை திறக்கவும், பதிபபாயவு செயயவும் 
மற்றும் வெமிக்கவும் முடியும். 
்தானியங்கு கூட்டல் (Autosum)
 நுண்ைலற ச்தாகுபபில் உளை 
மதிபபுகளின் கூடடுத் ச்தாலகலயக் கண்்டறிய 
உ ்த வு கி ற து .
படடியல் ்தானியங்கு நிரபபி (List Auto Fill):
 ஒரு படடியலின் இறுதியில், சிை 
புதிய ்தரவுகலை வெர்க்கும் வபாது, மற்ற 
நுண்ைலறகளுக்கு செயயபபடும் ேடிவூட்டல்கள, 
்தானாகவே புதிய ்தரவுகளுக்கும் நீடடிக்கபபடும்.

விசிகால்க் (Visible Calculator) என்பது ஆபபிள 
II என்ற கணிபசபாறிக்காக, விசிகார்ப என்ற 
நிறுேனத்்தால், ்தனியாள கணிபசபாறிக்காக 
ேடிேலமக்கபபட்ட மு்தல் அட்டேலை 
செயலி ஆகும். சபாழுதுவபாக்குக்காக 
வெகரித்தில் மற்றும் பயன்படுத்தும் நிலையில் 
இருந்்த கணிபசபாறிகலை, தீவிர ேணிக 
வநாக்கில் கணிபசபாறிகலை பயன்படுத்தும் 
ேலகயில் மாற்றம் சபற “விசிகால்க்” 
முக்கிய பங்காற்றியுளைது. அடுத்்த இரண்டு 
ஆண்டுகளில் ஐ.பீ.எம் (IBM) ்தனியாள 
கணிபசபாறிகலை அறிமுகபபடுத்தியது. ஆறு 
ஆண்டுகளில் ஏழு இைடெம் பிரதிகள ேலர 
விற்பலன செயயபபட்டது, அ்தன் ேரைாற்றில் 
சுமார் 1 மில்லியன் பிரதிகள ேலர விற்பலன 
செயயபபட்டது.

உங்களுக்கு ச்தரியுமா?

மு்தல் அட்டேலை செயலி

்தானியங்கு நிரபபி(Auto Fill):
 காை ேரிலெப படியான வ்ததிகள அல்ைது 
ேரிலெ எண்கள அல்ைது மீண்டும், மீண்டும் 
காடசிபபடுத்்த வேண்டிய உலரகலை அலனத்து 
நுண்ைலறகளிலும் விலரோக வ்தான்ற செயய 
்தானியன்கு நிரபபு ேெதி ேலக செயகிறது. 
செயற்கூறுகலை நகசைடுக்கவும் இவேெதி 
பயன்படுகிறது. வமலும் இ்தன் மூைம் உலர 
மற்றும் எண்கலை மாற்றி அலமக்க முடியும்.

விைக்கபப்டம் (Charts):
 ்தரவுகலை, ேட்ட (Pie), படல்ட 
(Bar), வகாடடு (Line) வபான்றேற்லற  
விைக்கபப்டங்கைாக ்தருே்தற்கு பயன்படுகிறது. 

செயற்கூறுகள (Functions):
 ்தரவுகளின் மீது, சிக்கைான 
கைக்கீடுகலை செயய உ்தவும் ோயபாடுகலை 
உருோக்க பயன்படுகிறது.

்தரவு்தை செயற்கூறுகள (Database functions)
 ்தரவுகலை ஒழுங்குபடுத்தி, ேடிகடடி, 
வெமிக்க உ்தவுகிறது.

 7.3 ஒரு புதிய அட்டேலைத்்தாலை 
உருோக்கு்தல்

 ஸ்்டார் ஆஃபிஸ் கால்க்-ல் ஒரு புதிய 
அட்டேலைத்்தாலைப பல்வேறு முலறகளில் 
உருோக்கைாம். Start → All Programs → 
OpenOffice→ OpenOffice Calc 

(அல்ைது)

ஸ்்டார் சென்்டர் (ஓபன் ஆஃபீஸ் ேரவேற்பு திலர)-
லிருந்து 

• விண்வ்டாஸ் திலரமுகபபிலுளை “Open 
Office” பணிக்குறிலய இருமுலற 
பணிக்குறிலய கிளிக் செயயவும்.

• இபவபாது, ப்டம் 7.1 ல் உளைது வபாை ஓபன் 
ஆஃபீஸ் ேரவேற்புத் திலர வ்தான்றும்.

 ஸ்்டார் ஆஃபீஸின் முகபபுத் திலர 
“ஸ்்டார் சென்்டர்” (Star Center) என்று சபயர். 
கால்க் ஓபன் ஆஃபிஸின் ஒரு உளளிலைந்்த 
பகுதியாகும். எனவே, ஸ்்டார் சென்்டரில் உளை 
“Spreadsheet’’ பணிக்குறிலய கிளிக் செயே்தன் 
மூைம் எளி்தாக சபறைாம்.  

(அல்ைது)
 ஓபன் ஆஃபிஸின் எந்்த ஒரு 
பயன்பாடடிலிருந்தும், File  New  
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Spreadsheet என்ற கட்டலையின் மூைமும் ஒரு 
புதிய அட்டேலை செயலிலய உருோக்கைாம்.

 வமவை விேரிக்கபபட்ட ஏவ்தனும் ஒரு 
ேழிமுலறப பயன்படுத்தி ஓபன் ஆஃபீஸ் 
கால்க்-லய திறக்கும் வபாது, ப்டம் 7.2ல் 
காட்டபபடடுளைபடி ென்னல் திலர வ்தான்றும். 
கால்க்-ன் சேளிபபுற ென்னல் திலர, மற்ற ஓபன் 
ஆஃபீஸ் ென்னல் திலரலய வபான்வற இருக்கும். 
கால்க் ென்னல் திலரயின் முக்கிய பகுதி பணிப 
பகுதி (Work area) அல்ைது அட்டேலைத் ்தாள 
(Worksheet) என்று அலைக்கபபடுகிறது. 
 அட்டேலைத்்தாள என்பது 
கட்டங்களு்டன் கூடிய நுண்ைலறகலை 
சகாண்்ட ஒரு அலமபபு ஆகும். அ்தன் 
ஒவசோரு நுண்ைலறயிலும் நிரைாக்கபபட்ட 
கணிபபாண்கள இலைத்துளைது. ஒரு புதிய 
அட்டேலைசெயலிலய திறக்கும் வபாது, 

சகா்டாநிலையாக  மூன்று  அட்டேலைத்்தாளகள  
இருக்கும். வ்தலேசயனில் இன்னும் அதிகமான 
அட்டேலைத்்தாளகலை வெர்த்துக்சகாண்டு, 
ஒருங்கிலைக்கவும் முடியும்.

 
ப்டம் 7.1 ஓபன் ஆஃபீஸ் முகபபுத் திலர (ஸ்்டார் 

சென்்டர்)

1

11
10

9

5 6 7 4

3 2

8

ப்டம் 7.2 ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்க் ென்னல் திலர

1. ்தலைபபுப படல்ட 

(Title bar)
2. கடடுபபாடடு 

சபாத்்தான்கள 

(Control Buttons)
3. படடிப படல்ட 
(Menu bar)

4. கருவிப படல்ட 

(Tool bar)
5. சபயர் சபடடி / 

முகேரிப சபடடி 
(Name Box / 
Address Box) 

6. விலரவு செயற்கூறு 

ேழிகாடடி (Quick 
Function Wizard)

7. ோயபாடுப படல்ட 

/ உளளீடடு சபடடி 
(Formula bar / 
Input Line)

8. ேடிவூட்டல் 

பண்புகள (Formatting 
properties)

9. சபரி்தாக்கு்தல் 

(Zoom)
10. உருள படல்ட 

(Scroll bar)
11. நிலைலமப படல்ட (Status bar)
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7.3.1 ஓபன் ஆஃபீஸ்  கால்க் ென்னல் திலரயின் 
பகுதிகள 

 கால்க்–ன் ென்னல் திலர, முந்திய 
பா்டத்தில் கற்ற  சொற்செயலியின் ென்னல் 
திலர வபான்வற வ்தாற்றமளிக்கும். லரட்டரில் 
்தட்டச்சு செயயபப்ட வேண்டிய காலியான 
சேற்றி்டம் அ்தன் பணித்்தைம் ஆகும். ஆனால் 
கால்க் – ல் பணித்்தைம் கட்டங்களு்டன் கூடிய 
நுண்ைலறகைாக இருக்கும்.

7.3.1.1 ்தலைபபுப படல்ட

 ென்னல் திலரயில் வமல்பக்கம், 
்தலைபபுப படல்ட என்று அலைக்கபபடுகிறது. 
இது பயன்பாடடின் சபயலரயும், அ்தன் மூைம் 
உருோக்கபபடும் வகாபபின் சபயலரயும் காடடும். 
ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்கில், ஒரு அட்டேலை 
வெமிக்கபப்டா்த நிலையில் சகா்டாநிலையாக  
Untitled1 என்று சபயரி்டபபடடிருக்கும். வகாபபு 
வெமிக்கபபடும் வபாது, அ்தன் சபயர் Untitled1 
என்பதிலிருந்து, சகாடுக்கபபடும் சபயராக மாறும்.

7.3.1.2 கடடுபபாடடுப சபாத்்தான்கள

 ்தலைபபுப படல்டயின் ேைது ஓரத்தில் 
மூன்று கடடுபபாடடு சபாத்்தான்கள உளைது. 
அலே, (1) சிறி்தாக்கு (2) சபரி்தாக்கு / மீட்டலம 
மற்றும் (3) மூடு சபாத்்தான்கள.

7.3.1.3 படடிபபடல்ட 

 ்தலைபபுப படல்டக்கு கீவை உளைது, 
படடிபபடல்ட ஆகும். சபரும்பான்லமயான 
படடியல்கள (Menu), ஓபன் ஆஃபீஸ் லரட்டரில் 
உளைது வபான்வற இருக்கும். 

File: இந்்த படடி, வகாபபு வமைாண்லம 
கட்டலைகைான, ஒரு புதிய வகாபலப 
உருோக்கு்தல் (New), ஏற்கனவே 
உருோக்கபபட்ட வகாபபுகலைத் திறத்்தல் 
(Open),  ்தற்வபால்தய வகாபலப மூடு்தல் (Close), 
ஒரு வகாபலப வெமித்்தல் (Save), ஒரு வகாபலப 
வேறு சபயரில் வெமித்்தல் (SaveAs), அச்சிடு்தல் 
(Print), ஒரு வகாபலப ஒரு முலறலமயிலிருந்து, 
மற்சறாரு முலறலமக்கு மாற்று்தல் (Export) 
வபான்ற செயல்கலை செயே்தற்கான 
கட்டலைகலைக் சகாண்டுளைது.

Edit: சேடடு்தல் (Cut), நகசைடுத்்தல் (Copy), 
ஒடடு்தல் (Paste), திரும்பப சபறு (Undo), 
மீண்டும் செய (Redo), நிரபபு (Fill) வபான்ற 
அட்டேலை செயலிலயப பதிபபாயவு 
செயே்தற்கான கட்டலைகலைக் சகாண்டுளைது. 

சபரும்பான்லமயான கட்டலைகள லரட்டர் Edit 
படடியில் உளைவ்தாடு ஒத்திருபபினும், கால்க்-
கின் சிறபபு பதிபபாயவு கட்டலைகலையும், இந்்த 
படடி சகாண்டுளைது.

View: கால்க்-ன் பணிச்சூைலை மாற்றி வ்தான்ற 
செயயபபயன்படும் கட்டலைகலை இபபடடி 
சகாண்டுளைது. 

Insert: நுண்ைலறகள (Cells), ேரிலெ 
(Rows), சநடுேரிலெ (Columns), செயற்கூறு 
(Functions), விைக்கபப்டங்கள (Chart) வபான்ற 
கால்கின் முக்கிய கூறுகலை செருக வ்தலேயான 
கட்டலைகலை இந்்தப படடி சகாண்டுளைது.

Format: உலர மற்றும் நுண்ைலறகலை 
ேடிவூட்டம் செயயப பயன்படும் பல்வேறு 
கட்டலைகலை சகாண்டுளைது.

Tools: சொற்பிலை திருத்்தம் (Spell check), 
ஆேைப பாதுகாபபு (Protect document), 
ப்டங்கலை இலைத்்தல் (Insert pictures), 
வமக்வரா (Macro) வபான்ற பல்வேறு 
கருவிகலையும், செயற்கூறுகலையும் இபபடடி 
ச க ா ண் டு ள ை து .

Data: ேரிலெயாக்கல் (Sort), ேடிகட்டல் 
(Filter), கூடடுத்ச்தாலக (Subtotal), 
செல்லுபடியாக்கல் (Validity) வபான்ற ்தரவு 
லகயாளுலகக்கு பயன்படும் கட்டலைகலை 
இபபடடி சகாண்டுளைது.

Window: புதிய ென்னல் (New Window), 
ென்னலை மூடு (Close Window), ென்னல் 
பிரித்்தல் மற்றும் உலற்தல் (Split and Freeze) 
வபான்ற காடசி விருபபத் வ்தர்வுகலை இபபடடி 
சகாண்டுள ைது.

Help: ஓபன் ஆஃபீஸ் பயன்பாடடு்டன் 
இலைந்துளை உ்தவி-லய சபறுே்தற்கு இபபடடி 
ப ய ன் ப டு கி ற து .

7.3.1.4 கருவிபபடல்ட (Tool bar)
 படடிபபடல்டயின் கீழ் சகா்டா நிலையாக 
மூன்று கருவிபபடல்டகள உளைன. அலே

• செந்்தரக் கருவிபபடல்ட (Standard Tool bar)
• ேடிவூட்டல் கருவிபபடல்ட(Formatting Tool 

bar)
• ோயபபாடடு படல்ட (Formula bar)
செந்்தரக் கருவிபபடல்ட

 இந்்தப படல்ட, File, Edit மற்றும் 
Data ஆகிய படடிபபடல்டயிலுளை, அடிக்கடி 
பயன்படுத்்தபபடும் கட்டலைகைான, New 
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(ஒரு புதிய வகாபலப உருோக்கு்தல்), Open 
(ஏற்கனவே உளை வகாபலப திறத்்தல்), Save 
(வெமித்்தல்), Send (பரிமாற்றம் செய்தல்), Print 
(அச்சிடு்தல்), Print preview (அச்சு முன்பார்லே), 
Cut (சேடடு்தல்), Copy (நகசைடுத்்தல்), Paste 
(ஒடடு்தல்), Sorting (ேரிலெயாக்கம்), Inserting 
Chat (விைக்கபப்டம் செருகு்தல்) வபான்றேற்லற 
பணிக்குறிகைாக (Icons) சகாண்டுளைது. 

ேடிவூட்டல் கருவிபபடல்ட

 உலர மற்றும் நுண்ைலறகலை 
ேடிவூட்டல் செயயும் கட்டலைகைான, 
எழுத்துரு ேலக (Font Style), அைவு (Size), 
நிறம் (Colour), இலெவு (Alignment), 
நுண்ைலற ேடிவூட்டல்கள (Cell Formatting) 
வபான்றேற்லற பணிக்குறிகைாக இந்்த 
கருவிபபடல்ட சகாண்டுளைது. 

செந்்தரக் கருவிபபடல்ட

ோயபாடடுப படல்ட
ேடிவூட்டல் கருவிபபடல்ட

ப்டம் 7.3 ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்க் கருவிபபடல்டகள

ோயபபாடடுப படல்ட:

 ஒரு அட்டேலை செயலியின் மிக 
முக்கியமான கூறு, ோயபபாடடுப படல்ட ஆகும். 
இந்்தப படல்ட, சபயர் சபடடி (Name box), 
செயற்கூறு ேழிகாடடி (Function Wizard), 
கூட்டல் சபாத்்தான் (Sum button), செயற்கூறு 
சபாத்்தான் (Function button) மற்றும் 
உளளீடடுத்்தாலர (Input Line) ஆகியேற்லற 
சகாண்டுளைது. (ப்டம் 7.4லய பார்க்க)

சபயர் சபடடி / முகேரி சபடடி
உளளீடத்்தாலர

செயற்கூறு சபாத்்தான்

கூட்டல் சபாத்்தான்

செயற்கூறு ேழிகாடடி

ப்டம் 7.4 கால்க் ோயபபாடுப படல்ட

சபயர் சபடடி / முகேரி சபடடி  (Name Box / 
Address Box): 
 இது ந்டபபு நுண்ைலறயின் முகேரிலய 
க ா ட டு ம்
செயற்கூறு ேழிகாடடி (Function Wizard):
 செயற்கூறுகலை வெர்க்க உ்தவுகிறது 
கூட்டல் சபாத்்தான் (Sum button): 
 கூட்டல் செயற்கூற்லற விலரோக 
செருக இது உ்தவுகிறது.
உளளீடடுத்்தாலர (Input line): 
 ந்டபபு நுண்ைலறயில் உளை 
்தரவுகலை காட்ட இது பயன்படுகிறது. இது 
ஒரு நுண்ைலறயில் பயனர் எல்தத் ்தட்டச்சு 
செய்தாவரா அ்தலன மடடுவம காடடும். வமலும், 

இது நுண்ைலறயில் உளை ்தரவுகலை 
பதிபபிக்கவும் பயன்படுகிறது.
7.3.1.5 திலர உருைல் படல்ட (Scroll bar)
 அட்டேலைசெயலி ென்னல் திலர 
இரண்டு வி்தமான திலர உருைல் படல்டகலை 
சகாண்டுளைது. அலே (1) சநடுங்கில்ட திலர 
உருைல் (Vertical Scroll bar) மற்றும் (2) 
படுக்கில்ட திலர ேருைல் படல்ட (Horizontal 
Scrollbar). (ப்டம் 7.5-லய காண்க)
சநடுங்கில்ட திலர உருைல் படல்ட: 
 இது திலரலய வமல் மற்றும் கீைாக 
நகர்த்்த உ்தவுகிறது.
படுக்கில்ட திலர உருைல் படல்ட:
 இது திலரலய ேைது மற்றும் இ்டது 
புறமாக நகர்த்்த உ்தவுகிறது.
திலர உருைல் சபாத்்தான்கள (Scroll buttons)
 திலரலய வ்தலேயான அைவிற்கு 
நகர்த்்த இது உ்தவுகிறது.
7.3.1.6 ேரிலெ (Row), சநடுேரிலெ (Column), 
நுண்ைலற (Cell) மற்றும் நுண்ைலற சுடடி 
(Cell Pointer):
 ோயபபாடடு படல்டயின் கீவை 
ேரிலெகளும், சநடுேரிலெகளும் இலைந்்த 
கட்டங்கைான அட்டேலைத்்தாளின் 
பணித்்தைம் அலமந்துளைது. 
அட்டேலைத்்தாள, ஒரு குறிபபிட்ட 
எண்ணிக்லகயிைான ேரிலெகலையும், 
சநடுேரிலெகலையும்  சகாண்டிருக்கும்.  ஒவசோரு 
சநடுேரிலெயும், A, B, C, D …….. AA, AB, AC 
…… என்ற ேலகயில் சபயரி்டபபடடிருக்கும். 
ேரிலெகள ஒவசோன்றுக்கும் 1, 2, 3  ……. என 

எண்ணி்டபபடடிருக்கும். (ப்டம் 7.6-லய காண்க)
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Scroll button

வமல்வநாக்கு உருைல்
 அம்பு

கீழ் வநாக்கு உருைல்
 அம்பு

ேைது உருைல்
 அம்பு

உருைல் சபாத்்தான்இ்டது உருைல்
 அம்பு

உருைல் சபாத்்தான்

ப்டம் 7.5 கால்க் திலர உருைல் படல்ட

 ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்க் பதிபபு 4.1.5 

சமாத்்தம் 1024 சநடுேரிலெகலையும், 10,48,576 
ேரிலெகலையும் சகாண்டுளைது. இ்தன் 

சநடுேரிலெகளின் ்தலைபபு (சநடுேரிலெ 

சபயர்) ஆங்கிை எழுத்்தான A-ல் ச்தா்டங்கி,                          

AMJ-ல் முடியும். லமக்வராொபட ”எக்சஸெல்-
2016” அட்டேலை செயலிலய சபாருத்்தமடடில், 

சமாத்்தம் 16,384 சநடுேரிலெகளும் (A மு்தல் 

XFD ேலர), 10,48,576 ேரிலெகலையும் 

ச க ா ண் ்ட து .

நுண்ைலற அல்ைது கைம் (Cell)

 ஒரு ேரிலெயும், சநடுேரிலெயும் 

இலையுமி்டத்தில் உருோகும் சபடடி 

வபான்றச்தாரு அலமபபு “நுண்ைலற” அல்ைது 

“கைம்” என்று அலைக்கபபடுகிறது. ஒவசோரு 

நுண்ைலறயும் ஒரு ்தனித்்த முகேரிலய 

சகாண்டிருக்கும், அ்தற்கு “நுண்ைலற முகேரி” 
(Cell Address) என்று சபயர். நுண்ைலற 

முகேரி சநடுேரிலெயின் சபயரும், ேரிலெயின் 

எண்ணும் இலைந்்தது.  எடுத்துக்காட்டாக, 

B என்ற சநடுேரிலெயும், ேரிலெ எண் 4-ம் 

இலையுமி்டத்தில் உருோகும் நுண்ைலறயின் 

முகேரி B4 ஆகும். (ப்டம் 7.7-லய காண்க) 

ஒவசோரு நுண்ைலறயும் அ்தன் ்தனித்்த 

முகேரியால் அல்டயாைம் காைபபடுகிறது.

நுண்ைலறச் சுடடி (Cell Pointer): 

 அட்டேலைத்்தாள முழுேதும் 

நகர்த்்தக் கூடிய, செவேக ேடிவிைான சபடடி 

வபான்ற அலமபபு “நுண்ைலறச் சுடடி” என்று 

அலைக்கபபடுகிறது. எந்்த நுண்ைலறயில் 

நுண்ைலற சுடடி ்தற்வபாது உளைவ்தா, அந்்த 

நுண்ைலற ”செயற்படு கைம்” (Active Cell) 

எ ன ப ப டு ம் . 

 ்தட்டச்சு செயயபபடும் எந்்த ஒரு ்தரவும், 

இந்்த செயற்படு கைத்தினில் வ்தான்றும். செயற்படு 

கைத்தின் நுண்ைலற முகேரி, சபயர் சபடடி 

அல்ைது முகேரி சபடடியில் வ்தான்றும். செயற்படு 

கைத்தின் சநடுேரிலெ சபயரும், ேரிலெ எண்ணும் 

வேறு நிறத்தில் தூக்கைாக காட்டபபடடிருக்கும் 

(Highlighted). இந்்த ஒரு காடசித் துபலப 

(Visual Clue) லேத்து, செயற்படு கைலன 

எளிதில் அல்டயாைம் காைைாம். வமலும், 

செயற்படு கைத்திலுளை ்தரவுகள ோயபபாடடு 

படல்டயின் வ்தான்றும். 
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Grid of Cells

சநடுேரிலெ ்தலைபபு

சிற்றலறச் சுடடிக் காடடி

ே
ரி

ல
ெ

 எ
ண்

க
ள

ப்டம் 7.6
Highlighted Column Headingந்டபபு சிற்றலற முகேரி

ந்டபபு சிற்றலற

உயர்த்திக் காட்டபபட்ட 
சநடுேரிலெயின் எண்

ப்டம் 7.7

7.3.1.7 அட்டேலைத் ்தாளகள
ந்டபபுத் ்தாள

்தாள எண் 
ேழி ந்டத்துப சபாத்்தான்கள

ப்டம் 7.8 கால்க் அட்டேலைத்்தாள ்தத்்தல்கள
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 நுண்ைலறக் கட்டங்களின் கீவை 
அட்டேலைத்்தாள ்தத்்தல்கள (Sheet Tabs) 
உளைது.   சகா்டாநிலையாக Sheet 1, Sheet 2 
மற்றும் Sheet 3 என்ற சபயரில் மூன்று ்தாளகள 
இருக்கும். (ப்டம் 7.8-லய காண்க). ஒரு புதிய 
அட்டேலைத் ்தாலை உருோக்கும் வபாது Sheet 
1 சகா்டாநிலை இயங்கு ்தாைாக (Default active 
sheet) இருக்கும். இந்்த ்தாள ்தத்்தல் சேண்லம 
நிறத்தில் இருக்கும். அடுத்்த ஒரு ்தாலை கிளிக் 
செய்தால், அந்்த ்தாள இயங்கு ்தாைாக 
மாறிவிடும், அ்தன் ்தத்்தலின் நிறம் சேண்லமயாக 
மாறும். Ctrl சபாத்்தாலன அழுத்தி பிடித்்தோறு, 
்தாளகளின் மீது கிளிக் செய்தால் ஒன்றுக்கும் 
வமற்பட்ட ்தாளகலை வ்தர்ந்ச்தடுக்க முடியும். 
வ்தர்ந்ச்தடுக்கபபட்ட அலனத்து ்தாளகளின் 
்தத்திலின் நிறமும் சேண்லமயாக மாறிவிடும்.

 அட்டேலைத்்தாளகளின் ்தத்்தலின் 
இ்டது பக்கத்தில் உளை நான்கு ேழிந்டத்து 
சபாத்்தான்கலை (Navigation buttons) 
பயன்படுத்தி ஒரு ்தாளில் இருந்து மற்சறாரு 
்தாளிற்கு நகரமுடியும்.

1 3

2 4

1. மு்தல் ்தாளிற்கு நகர 

2. முந்ல்தய ்தாளிற்கு நகர

3. அடுத்்த ்தாளிற்கு நகர

4. கல்டசி ்தாளிற்கு நகர

ப்டம் 7.9 அட்டேலைத்்தாள ேழிந்டத்து 
சபாத்்தான்கள

 நிலைலமப படல்டயின் இ்டது 
ஓரத்தில், ந்டபபு அட்டேலைசெயலியில் 
உளை சமாத்்த ்தாளகளின் எண்ணிக்லகயும், 
ந்டபபு இயங்கு ்தாளின் ேரிலெ எண்ணும் 
சகாடுக்கபபடடிருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, 
நிலைலம படல்டயில் 3/12 எனக் காைபபட்டால், 
ந்டபபு அட்டேலைசெயலியில் சமாத்்தம் 12 
்தாளகள உளைது எனவும், அதில் 3ேது ்தாள 
இயங்கு ்தாைாக உளைது என்றும் சபாருள.

அட்டேலைத்்தாளிற்கு மாற்றுப சபயரிடு்தல்

 அட்டேலைத்்தாளின் ஒவசோரு 
்தாளின் சபயலரயும் மாற்ற முடியும். ஒரு ்தாளிற்கு 
மாற்றுப சபயரி்ட, அந்்த ்தாளின் மீது இருமுலற 
கிளிக் செயயவும். இபவபாது ப்டம் 7.10ல் 
காட்டபபடடுளைது வபான்று, Rename Sheet 
உலரயா்டல் சபடடி வ்தான்றும்.

ப்டம் 7.10 மாற்றுபசபயரி்டல் உலரயா்டல் சபடடி.

 இது, அட்டேலைத்்தாளின் 
்தற்வபால்தய சபயலர Name உலர சபடடியில் 
காடடும். காட்டபபடும் சபயலர அழித்துவிடடு 
அல்ைது அ்தன்மீது வநரடியாக புதிய சபயலர 
்தட்டச்சு செயது OK சபாத்்தாலன கிளிக் செயய 
வேண்டும். இபவபாது, புதிய சபயர் ்தாளில் 
வ ்த ா ன் று ம் .

7.3.1.8 நிலைலமப படல்ட

 அட்டேலைத்்தாளகள மற்றும் 
படுக்கில்ட திலரஉருள படல்டயின் கீழ் உளை 
பகுதி, நிலைலமப படல்ட எனபபடும். இது 
அட்டேலைத்்தாளின் ந்டபபு நிலைலமலய 

காண்பிக்கும். (ப்டம் 7.11-லய காண்க)

்தாளகளின் எண்ணிக்லக

பக்க அலமபபு வெமிக்கபப்டா்த மாற்றங்கள நுண்ைலற ்தகேல்

சபரி்தாக்குவ்தர்ந்ச்தடுபபு நிலை

ப்டம் 7.11
்தாளகளின் எ ண்ணிக்லக (Sheets Count):
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 ந்டபபு ்தாளின் ேரிலெ எண் மற்றும் 
சமாத்்த ்தாளகளின் எண்ணிக்லகலய காடடும்.

பக்க அலமபபு (Page Style):

 ந்டபபு அட்டேலைத்்தாளின் பக்க 
அலமபலப காடடும். அதில் ஏவ்தனும் மாற்றம் 
செயய விரும்பினால், “Default” என்ப்தன் மீது 
இருகிளிக் செயயவும், இபவபாது “பக்க அலமபபு 
உலரயா்டல் சபடடி” (Page Style dialog box) 
வ்தான்றும். அதில், பக்கத்தின் ஓரம் (Margin), 
அலமவு (Orientation), பக்க அைவு (Page Size), 
்தலைபபு (Header), அடிக்குறிபபு (Footer), 
எல்லை அலமபபு (Border Style) வபான்றேற்லற 
மாற்றிக்சகாளை முடியும். 

வ்தர்ந்ச்தடுபபு நிலை (Selection mode):
 ந்டபபு ்தாளின் வ்தர்ந்ச்தடுபபு 
நிலை காடடும். அட்டேலைத்்தாளின் 
நுண்ைலறகலைத் வ்தர்ந்ச்தடுபப்தற்கு மூன்று 
நிலைகள உளைது. அலே, Standard (STD), 
Entended (EXT) மற்றும் Add (ADD).
வெமிக்கபப்டா்த மாற்றங்கள (Unsaved 
C h a n g e s )
 நிலைலமபபடல்டயில் என்ற குறியீடு 
வ்தான்றினால் அட்டேலைத்்தாளகளில் 
செயயபபட்ட மாற்றங்கள, வெமிக்கபப்டாமல் 
உளைது என்பல்த குறிக்கும். பயனர் 
அட்டேலைத்்தாலை வெமிக்கும்வபாது இந்்த  
குறி மலறந்துவிடும்.

நுண்ைலற ்தகேல் (Cell Information)
 வ்தர்ந்ச்தடுக்கபபட்ட நுண்ைலறகளில் 
உளை மதிபபுகளின் கூடடுத்ச்தாலகலயக் 
க ா ண் பி க் கு ம்

சபரி்தாக்கு நகர்வி (Zoom slider)
 இது பார்லேயிடு அைவுவகாலை (View  
Scale) மிகுக்க (அல்ைது) குலறக்க உ்தவும்.  
சகா்டாநிலையாக சபரி்தாக்கு அைவுவகாலின் 
அைவு 100% ஆகும்.

7.4 ்தரவுகளு்டன் வேலை செய்தல்

 ஒரு புதிய அட்டேலைத்்தாலை 
திறக்கும்வபாது, நுண்ைலறச் சுடடி, A1 
நுண்ைலறயில் நிலை சகாண்டிருக்கும். 
எனவே, A1 நுண்ைலற “Home Cell” என்று 
அலைக்கபபடும். விலெபபைலகயில் உளை 
திலெபசபாத்்தான்கலைப பயன்படுத்தி, 
நுண்ைலறச் சுடடிலய அட்டேலைத்்தாளின் 
எந்்த ஒரு பகுதிக்கும் நகர்த்்தைாம்.

 விலெபபைலகயில் உளை Tab சபாத்்தான், 
நுண்ைலறச் சுடடிலய முன்வனாக்கி அ்தாேது 
இ்டமிருந்து ேைபபக்கமாக நகர்த்தும். Shift 
+ Tab சபாத்்தான், பின்வனாக்கி அ்தாேது, 
ேைமிருந்து இ்டமாக நகர்த்து.  Enter சபாத்்தானும் 
நுண்ைலறலய நகர்த்்தப பயன்படுகிறது. Enter 
சபாத்்தாலன அழுத்தும் வபாது, நுண்ைலறச் 
சுடடி, ந்டபபு நுண்ைலறயிலிருந்து கீழ்வநாக்கி 
நகர்த்்தபபடும். நான்கு திலெபசபாத்்தான்களும் 
நுண்ைலறச் சுடடிலய எந்்த திலெயில் 
வேண்டுமானாலும் நகர்த்தும்.

7.4.1 ்தரவுகலை உளளீடு்தல்

 அட்டேலைத்்தாளில் எந்்த ஒரு 
நுண்ைலறயிலும் எந்்த ஒரு ்தரவிலனயும் 
்தட்டச்சு செயய முடியும். ஆனால், ்தட்டச்சு 
செயயபப்ட வேண்டிய நுண்ைலற செயற்படு 
கைமாக (Active cell) இருத்்தல் வேண்டும். 
எனவே, எந்்த நுண்ைலறயில் ்தரவிலன 
உளளீ்டவேண்டுவமா அந்்த நுண்ைலறக்கு 
நுண்ைலற சுடடிலய நகர்த்தி அல்ைது அந்்த 
நுண்ைலறலய கிளிக் செயது அல்த செயற்படு 
கைமாக (Active Cell) மாற்ற வேண்டும். 
இதில் வ்தலேயான ்தரவுகலை பயனர் ்தட்டச்சு 
செயயைாம். பயனர் ்தரவிலன பின்னர், எந்்த ஒரு 
்தரலேயும் ்தட்டச்சு செயய ச்தா்டங்கைாம். ்தரலே 
நுண்ைலறயில் ்தட்டச்சு செயயும் சபாழுது 
அது எந்்த ேலக ்தரவினம் என்பல்த அறிந்து 
சகாளளும் திறன் அட்டேலை செயலிக்கு 
உ ள ை து .

்தரவு ேலககள

 ்தரவுகள பை ேலகபபடும். ்தரவுகள 
எண்கைாகவோ, எண்ைாகவோ இருக்கைாம். 
வ்ததி மற்றும் வநரம் வபான்றலேயும் மற்சறாரு 
ேலக ்தரவு இனமாகும். சபாதுோக ்தரவு 
ேலககலை பின்ேருமாறு பிரிக்கைாம்.

• எழுத்து ்தரவினம் (Alphabetic data type) - 
எழுத்துக்கலை மடடும் சகாண்டிருக்கும்

• எண்ணுரு ்தரவினம் (Numeric data type) 
- எண்கலை மடடும் சகாண்டிருக்கும் (முழு 
எண்கள அல்ைது மி்தபபுப புளளி எண்கள)

• எண்சைழுத்து ்தரவினம் (Aphanumeric 
data type) - எழுத்துக்கள மற்றும் எண்களின் 
ச்தாகுபபு

• வ்ததி ்தரவினம் (Date data type) - வ்ததிகலை 
மடடுவம சகாண்டிருக்கும்.
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• வநரம் ்தரவினம் (Time data type) - வநரத்ல்த 
மடடுவம சகாண்டிருக்கும்.

7.4.1.1 எண்கலை உளளிடு்தல்

 எந்்த எண்ணுரு ்தரவுகலையும் 
அட்டேலைத்்தாளில் உளளி்ட முடியும். 
உளளி்டபபடும் எண்கள சகா்டாநிலையாக 
நுண்ைலறயின் கைத்தில் ேைது பக்க இலெவில் 
்தான் அலமயும். ஒரு எண்லை எதிர் மலற 
எண்கலை உளளி்ட, அ்தன் முன்சனாட்டாக 
எதிர்மலற குறியீடல்ட ( - ) பயன்படுத்்தைாம் 
அல்ைது அந்்த எண்லை அல்டபபுகுறிக்குள 
( ) சகாடுக்கைாம். அல்டபபுக்குறிக்குள ஒரு 
வநர்மலற எண் உளளி்டபபட்டால், அது எதிர்மலற 
எண்ைாக மாற்றபடடு அ்தன் முன்சனாட்டாக 
( – ) குறியீடு வெர்க்கபபடும். ஏவ்தனும் ஒரு எண் 
சுழியத்தில் ( 0 ) ச்தா்டங்கினால், கால்க் அ்தன் 
சுழியத்ல்த நீக்கிவிடும்.

இது பார்லேயிடு அைவுவகாலை (View  

Scale) மிகுக்க (அல்ைது) குலறக்க உ்தவும்.  

சகா்டாநிலையாக சபரி்தாக்கு  அைவுவகாலின் 

அைவு 100% ஆகும்.

ப்டம் 7.12 ்தரவுகலை உளளீ்டல்

7.4.1.2 உலரலய உளளிடு்தல்

 கால்க்-ல் எண்கலைப வபால் எந்்த 
ஒரு எழுத்துருலேயும் ்தரோக உளளீடடு 
செயய முடியும். உளளீடு செயயபபட்ட உலர 
சகா்டாநிலையாக நுண்ைலறய கைத்தின் 
இ்டது இலெவில் ்தான் அலமயும். ஏவ்தனும் 
ஒரு எண்ணுரு உளளீடு செயயபபடடு, அது 
நுண்ைலரக் கைத்தின் இ்டது பக்க இலெவில் 
இருத்்தபபட்டால்,  உளளீடு செயயபபட்ட எண்லை 
கால்க் ஒரு எண்ணுருோக கரு்தவில்லை 
என புரிந்துசகாளைைாம். ஒரு எண்ணுருலே, 
எழுத்துருோக மாற்ற, உளளி்டபபடும் எண் ஒற்லற 
வமற்வகாள குறியு்டன் ச்தா்டங்க வேண்டும். 

7.4.1.3 வ்ததி மற்றும் வநரம் உளளிடு்தல்

 ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்க்-ல் வ்ததிலய 
உளளீடு செயே்தற்கு முன், கணிபசபாறியின் 

அலமபபு வ்ததி ேடிேலமபலப (System data 
format) உறுதிசெயது சகாளைவேண்டும்.  
ஏசனனில், கால்க் கணிபசபாறி அலமபபு வ்ததி 
ேடிேலமபபில் மடடுவம, உளளி்டபபடும் வ்ததிலய 
ஏற்றுக் சகாளளும். கணிபசபாறி, அசமரிக்க 
வ்ததி ேடிேலமபலப (மா்தம்-வ்ததி-ஆண்டு) 
சகாண்டிருந்்தால், அவ்த ேடிலமபபில் அ்தாேது, 
MM/DD/YY என்று ்தான் கால்க்-ல் வ்ததி 
உளளி்டபப்ட வேண்டும். ஒருவேலை கணிபசபாறி 
இந்திய வ்ததி ேடிேலமபபில் இருந்்தால், 
DD/MM/YY என்று வ்ததி உளளி்டபப்ட 
வேண்டும். கால்க் கணிபசபாறியின் ந்டபபு 
வ்ததி முலறலமலய மடடுவம ஏற்றுக்சகாளளும் 
என்பல்த நிலனவில் சகாளக.

ப்டம் 7.13 உலரலய உளளிடு்தல்

 எடுத்துக்காட்டாக: உமது 
கணிபசபாறியின் வ்ததி ேடிேம் அசமரிக்க 
முலறயில் இருந்்தால் 18 டிெம்பர் 2017-லய 
உளளீடு செயய 12/18/17 என்று உளளீ்ட 
வேண்டும். உளளி்டபபட்ட வ்ததி அந்்த 
நுண்ைலறயின் ேைது இலெவில் அலமயும், 
வமலும்  ோயபபாடு படல்டயில் உளளீ்டபபட்ட வ்ததி 
“12/18/2017” என்று வ்தான்றும். இந்்த காடசி 
துபபு-லய (Visual clue) சகாண்டு, உளளி்டபபட்ட 
வ்ததிலய கால்க் ஏற்றுக்சகாண்்ட்தா இல்லையா 
என்பல்த அறிந்துசகாளை முடியும்.

 Cell Formatting உலரயா்டல் சபடடியின் 
மூைம் வ்ததி ேடிேலமபலப மற்ற ஏற்கத் ்தகும்  
ேடிவுக்கு மாற்றைாம்.

ப்டம் 7.14 வ்ததி உளளி்டல்
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பை வி்தமான வ்ததி ேடிேங்கள 

ேடிேலமபபு நாடுகள

DD/MM/YYYY

ஆசியா (மத்திய, 

ச்தன்வமற்கு, வமற்கு) 

ஆஸ்திவரலியா, 

நியுஸிைாந்து, 

ஐவராபபாவின் சிை 

பகுதிகள, இைத்தின் 

அசமரிக்கா, ே்டக்கு 

ஆபரிக்கா, இந்தியா, 

இந்வ்தாவனஷியா, 

ேங்கவ்தெம் மற்றும் 

ர ஷ ய ா .

YYYY/MM/DD

பூட்டான், கன்டா, சீனா, 

சகாரியா, ல்தோன், 

ஹங்வகரி, ஈரான், 

ஜபபான், லித்துவேணியா, 

ம ங் வ க ா லி ய ா .

MM/DD/YYYY

அசமரிக்க ஐக்கிய 

நாடுகள, லமக்வரா வநசியா 

மாநிைங்கள கூட்டரசு, 

மார்ெல்  தீவுகள.
DD/MM/YYYY 

and

MM/DD/YYYY

மவைசியா, லநஜிரியா, 

பிலிபலபன்ஸ், ெவுதி 

அவரபியா, வொமாலியா

DD/MM/YYYY

and

YYYY/MM/DD

ஆபகானிஸ்்தான், 

அல்வபனியா, ஆஸ்தியா, 

சஜர்மனி, செக் குடியரசு, 

சகன்யா, மக்காவ, 

மாைத் தீவுகள, நமீபியா, 

வநபாைம், சிங்கபபூர், 

ச்தன் ஆபபிரிக்கா, 

இைங்லக, சுவீ்டன்.

 வ்ததிலய வபாைவே, வநரத்ல்த கால்க் 
HH:MM:SS என்ற சபாது ேடிவில் ்தான் உளளீடு  
வேண்டும். இதில் HH என்பது மணி, MM என்பது 
நிமி்டம், SS என்பது சநாடி என்பல்தக் குறிக்கும்.

7.5 ோயபபாடுகலை உருோக்கு்தல்

 அட்டேலைத்்தாளில் ்தரவுகலை 
உளளிட்ட பிறகு, ோயபாடுகலைப பயன்படுத்தி 
அ்தன் மீது கைக்கீடுகலை செயயைாம். 
ோயபபாடுகலை உருோக்குே்தற்கு, மு்தலில் 

அ்தன் கட்டலை அலமபலப (Syntax) ச்தரிந்து 
சகாளை வேண்டும்.

 கால்க்–ல்  ோயபபாடுகலை இரு 
முலறகளில் உளளீ்டைாம், நுண்ைலறயில் 
வநரடியாக உளளீ்டைாம்  ோயபாடு படல்டயில் 
உளை உளளீடுத் ்தாலரயில் உளளி்டைாம். 
கால்க்–ல் உளளி்டபபடும் ோயபபாடுகள, = 
அல்ைது + அல்ைது - குறியு்டன் ச்தா்டங்கி 
மதிபபுகள, செயற்குறிகள மற்றும் நுண்ைலற 
முகேரிகளுல்டய ச்தாகுபபாக அலமயும். 
ோயபாடுகள = அல்ைது + அல்ைது – 
குறியீடடு்டன் ச்தா்டங்கைாம் எனினும், = 
(ெமக்குறியு்டன்) ச்தா்டங்குேது சிறந்்த 
முலறயாகும். இந்்தப பா்டத்தில், அலனத்து 
ோயபாடுகளும், செயற்கூறுகளும் = குறியு்டன் 
்தான் ச்தா்டங்கும். ஏவ்தனும் ஒரு ோயபபாடு + 
அல்ைது - குறியு்டன் ச்தா்டங்கினால், அ்தன் 
ச்தா்டக்க மதிபபி வநர்மலற அல்ைது எதிர்மலற 
எண்ைாக கரு்தபபடும்.

7.5.1 செயற்குறிகள (Operators):
 கணி்த, புளளியியல் மற்றும் ்தருக்க 
செயல்பாடுகலை செயே்தற்கான குறியீடுகள 
“செயற்குறிகள” எனபபடும். மதிபபுகள, 
செயற்குறிகள மற்றும் நுண்ைலற 
பார்லேயி்டல்கள (நுண்ைலற முகேரி) 
ஆகியேற்றின் வெர்மானம் “கூற்றுகள” 
(Expressions) என்று அலைக்கபபடுகின்றன. 
ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்க் பல்வேறு ேலகயான 
செயற்குறிகலை சகாண்டுளைது.

1. எண்கணி்த செயற்குறிகள (Arithmetic 
Operators)

2. ஒபபீடடு செயற்குறிகள (Relational 
Operators)

3. பார்லேயிடு செயற்குறிகள (Reference 
Operators)

4. உலர செயற்குறிகள (Text Operators)
7.5.1.1 எண்கணி்த செயற்குறிகள:

 எளிய எண்கணி்த செயல்பாடுகைான 
கூட்டல், கழித்்தல், சபருக்கல், ேகுத்்தல் 
வபான்றேற்லற செயே்தற்கான குறியீடுகள 
எண்கணி்த செயற்குறிகள ஆகும். இந்்த 
செயற்குறிகள ஒரு எண் மதிபலப வில்டயாக 
அ ளி க் கு ம் .
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அட்டேலை 7.1 எண்கணி்த செயற்குறிகள
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+ கூட்டல் 98 25 = B3 + C3 123
- கழித்்தல் 125 25 = B3 – C3 100
* சபருக்கல் 25 5 = B3 * C3 125
/ ேகுத்்தல் 90 10 = B3 / C3 9
^ அடுக்கு 25 2 = B3 ^ C3 625
% ெ்தவீ்தம் 600 = B3 * 

35%
72

ெ்தவீ்தம் (%) செயற்குறி, சகாடுக்கபபட்ட ்தரவுக்கான 

வில்டலய ெ்தவீ்தமாக ்தரும்.

 பயனர் நுண்ைலறயில் ஒரு ோயபபாடல்ட 

்தட்டச்சு செயது,  Enter சபாத்்தாலன அழுத்திய 

பிறகு, நுண்ைலறயில் கைக்கீடடின் மதிபபு 

வ்தான்றும். ஆனால்,  ோயபாடடுப படல்ட 

பயனர் நுண்ைலறயில் உண்லமயில் ்தட்டச்சு 

செய்த ோயபாடல்ட மடடுவம காடடும். (ப்டம் 7.15 

காண்க)
Formula Entered

ப்டம் 7.15 ெ்தவீ்த செயற்குறி

7.5.1.2 ஒபபீடடு செயற்குறி

 இரண்டு மதிபபுகள ெமமான்தா, 

சபரிய்தா, சிறிய்தா என்பன வபான்ற 

்தருக்க செயல்பாடுகுளுக்காக மதிபபுகலை 

ஒபபி்ட பயன்படும் செயற்குறியின் ஒபபீடடு 

செயற்குறிகைாகும். ஒபபீடு என்ற சபாருள 

்தரும் வி்தமாக ஆங்கிைத்தில் "Comparative 
operators" என்று அலைக்கபபடும். 

இச்செயற்குறிலய "Relational operator" 
என்றும் அலைக்கைாம். இச்செயற்குறிகள 

்தருக்க மதிபபான ெரி (True) அல்ைது ்தேறு 
(False) என்பல்த வில்டயாக ்தரும்.

அட்டேலை 7.2 ஒபபீடடு செயற்குறிகள

செ
ய

ற்
கு

றி

செ
ய

ற்
கு

றி
யி

ன்
 ச

பய
ர்

சந
டு

ே
ரி

ல
ெ

 
B-

யி
லு

ள
ை

 ம
தி

பபு

சந
டு

ே
ரி

ல
ெ

 
C

-யி
லு

ள
ை

 ம
தி

பபு

சந
டு

ே
ரி

ல
ெ

 
D

-யி
லு

ள
ை

 
ே

ாய
பப

ாடு

சந
டு

ே
ரி

ல
ெ

 
D

-யி
லு

ள
ை

 வி
ல

்ட
 

ம
தி

பபு

> வி்டப 
சபரியது 98 100 =B3>C3 FALSE

>=

வி்டப 
சபரியது 
அல்ைது 

ெமம்

85 72 =B3>=C3 TRUE

< வி்ட சிறியது 54 24 =B3<C3 FALSE

<=
வி்ட சிறியது 

அல்ைது 
ெமம்

55 55 =B3<=C3 TRUE

= ெமம் 12 12 =B3=C3 TRUE

<> ெமமின்லம 54 45 =B3<>C3 TRUE

7.5.1.3 பார்லேயிடு செயற்குறி

 நுண்ைலறகளின் பரபலப குறிபபி்ட 

பயன்படும் செயற்குறிகள பார்லேயிடு 

செயற்குறிகள ஆகும். ஒரு நுண்ைலறயிலிருந்து, 

மற்சறாரு நுண்ைலற ேலர ச்தா்டர்ச்சியாக 

உளை நுண்ைலறகளின் ச்தாகுபலப “பரபபு” 

(Range) எனபபடும். கால்க்-ல் நுண்ைலறகலை 

குறிபபி்ட மூன்று ேலகயான பார்லேயிடு 

செயற்குறிகள உளைது. அலேயாேன, (1) 

பரபபு பார்லேயிடு செயற்குறி (Range Reference 
Operator) (2) பரபபு இலைபபு செயற்குறி 

(Range Concatenation) மற்றும் (3) குறுக்கீடு 

செயற்குறி (Intersection Operator).

(1) பரபபு பார்லேயிடு செயற்குறி:

 அலரபபுளளி (:) பரபபு பார்லேயிடு 

செயற்குறி ஆகும். இது ஒரு குறிபபிட்ட 

நுண்ைலறகளின் பரபலப குறிக்கப 

பயன்படுகிறது. இந்்த செயற்குறியின் கட்டலை 

அலமபபு பின்ேருமாறு:

 ச்தா்டக்க நுண்ைலற முகேரி (இ்டது 

பக்கம்) :  இறுதி நுண்ைலற முகேரி (ேைது 

ப க் க ம் )

எடுத்துக்காடடு:  (A1 : A10)
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 ஒரு ேரி பரபபாக இருபபின் ச்தா்டக்க நுண்ைலற முகேரிலயயும், இறுதி நுண்ைலற 
முகேரிலயயும் வநரடியாக குறிபபி்ட வேண்டும். செவேக ேடிவிைான பரபபாக இருபபின், ச்தா்டக்க 
நுண்ைலற முகேரி என்பது, செவேக பரபபின், இ்டது வமல் ஓர (Upper left corner) நுண்ைலறயின் 
முகேரிலய குறிக்கும். இறுதி நுண்ைலற முகேரி என்பது, அபபரபபின் கீழ் ேைது ஓர (Lower right 
corner) முகேரிலயக் குறிக்கும்.

ப்டம் 7.16 ஒபபீடடு செயற்குறி ோயபபாடு

எடுத்துக்காடடு:

(அ) ஒரு ேரி பரபபு: நுண்ைலறகள A1, A2, A3, A4, A5 என்பது, A1:A5 என்று குறிபபி்டபபடும். A1:A5 
என்பது ஒரு பரபபு ஆகும்.

(ஆ) செவேக ேடிவிைான நுண்ைலறகளின் ச்தாகுபபு: நுண்ைலறகள A2, A3, A4, ….. B2, B3, B4,….
D5, D6 என்பன, A2:D6 என்று குறிபபி்டபபடும். A2:D6 என்பதும் ஒரு பரபபு ஆகும். (ப்டம் 7.17-லய 
காண்க)

சிற்றலறகளின் ச்தா்டர்ச்சி உயர்த்திக்காட்டபபட்ட சநடுேரிலெகள (வ்தர்ந்ச்தடுக்கபபட்டது)

உ
ய

ர்த்
தி

க்
க

ாட
்ட

பப
ட

்ட
 ே

ரி
ல

ெ
க

ள
 (வ

்த
ர்ந்

ச்த
டு

த்
்த

)

ப்டம் 7.17 வ்தர்ந்ச்தடுக்கபபட்ட நுண்ைலறகளின் பரபபு
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 வமற்காண் ப்டத்தில் சபயர் சபடடி, 
வ்தர்ந்ச்தடுக்கபபட்ட நுண்ைலறகளின் பரபபு 
A2:D6 எனக் உளைல்த காைமுடியும்.
(2) பரபபு இலைபபு செயற்குறி
 டில்டு ( ~ ) என்ற குறியீடு, பரபபு இலைபபு 
செயற்குறியாகும். இது இரண்டு சேவவேறு 
பரபபுகலை ஒன்றிலைத்து, கைக்கியல் 
செயல்பாடுகலை செயயபபயன்படுகிறது. 
இச்செயற்குறியின் கட்டலை அலமபபு 
பி ன் ே ரு ம ா று :

 இ்டது பரபபு N ேைது பரபபு
 நுண்ைலற A1 மு்தல் A6 ேலரயும் மற்றும் 
C3 மு்தல் F3 ேலரயான இரண்டு சேவவேறு 
நுண்ைலற பரபபிலுளை மதிபபுகளின் கூடடுத் 
ச்தாலக கைக்கி்ட, = SUM(A1:A6 N C3:F3) 
என்ற ோயபாடல்ட பயன்படுத்்தைாம். 
 SUM என்பது ஒரு குறிபபிட்ட பரபபிலுளை 
மதிபபுகளின் கூடடுத் ச்தாலகலயக் கைக்கி்டப 
பயன்படுத்்தபபடும் ஒரு செயற்கூற்று ஆகும். 
(ப்டம் 7.18-லய காண்க) 
குறுக்கீடு செயற்குறி:
 இரண்டு  பரபபுக்  குழுக்கலையும்  
இலைக்கும் செயற்குறி, குறுக்கீடடு செயற்குறி 
ஆகும். இது பரபபு இலைபபு செயற்குறிலய 
ஒத்்தது. ஆச்ெரிய குறி (!) குறுக்கீடு 
செயற்குறியாக பயன்படுத்்தபபடுகிறது. இந்்த 
செயற்குறியின் கட்டலை அலமபபு பின்ேருமாறு:

இ்டது பரபபு ! ேைது பரபபு
 இ்டது மற்றும் ேைது பரபபின் வ்தர்வு 
ஒற்லற பரபலப குறிக்குமாயின், அ்தன் சமாத்்த 
மதிபபுகளின் கைக்கீடடு வில்ட (உ்தாரைமாக: 

கூட்டல்) சேளியீ்டாக ்தரும்.  
 இ்டது மற்றும் ேைது பரபபின் வ்தர்வு 
இரண்டு வேறுபட்ட, ஒன்லறசயான்று 
சேடடிக்சகாளளும் பரபபுகைாக இருபபின், 
இரண்டு பரபபுகளுக்கும் சபாதுோன 
நுண்ைலறகளின் மதிபபுகலை 
மடடும்கைக்கிடடு, அ்தன் வில்டலய சேளியீ்டாக 
்த ரு ம் .
உ்தாரைம்: (A2 : D3! B2 : E4) 

A

1

2

3

4

B C D E F
A2 : D3

A1 B1 C1 D1 E1 F1

A2 B2 C2 D2 E2 F2

A3 B3 C3 D3 E3 F3

A4 B4 C4 D4 E4 F4

B2:D3

B2:E4பரபபு 1 பரபபு 2

பரபபு 1 மற்றும் 2 ன் 
இலைபபின் குறுக்கீடு

ப்டம் 7.19 குறுக்கீடு செயற்குறி.

 வமவை சகாடுக்கபபட்ட எடுத்துக்காடடில், 
B2:D3 பரபபில் நுண்ைலறகள, A2:D3 
மற்றும் B2:E4 ஆகிய இரண்டு பரபபுகளில் 
உளை நுண்ைலறகளுக்கு சபாதுோக 
அலமந்துளைது. எனவே, A2:D3 மற்றும் B2:E4 
பரபபுகலையும் குறிக்கீடு செயற்குறிலயப 
பயன்படுத்தி கைக்கிடும் வபாது, இந்்த இரண்டு 
பரபபுகளுக்கும் சபாதுோன நுண்ைலறயில் 

உளை B2:D3 மதிபபுகள மடடுவம கைக்கி்டபபடும்.

ப்டம் 7.20 குறிக்கீடடு செயற்குறியு்டன் வேலை செய்தல்
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7.5.1.4 உலர செயற்குறி:

 ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்க்-ல், & என்ற குறியீடு உலர செயற்குறியாகும். இரண்டு அல்ைது அ்தற்கு 
வமற்பட்ட உலரகலை ஒன்றாக வெர்க்க இந்்த செயற்குறி பயன்படுகிறது. இரண்டு உலரகலை ஒன்றாக 
வெர்த்்தல் “உலர இலைத்்தல்” (Text Concatenation) எனபபடும். (ப்டம் 7.21) உலர செயற்குறிக்கான 
கட்டலை அலமபபு பின்ேருமாறு:

மு்தல் உலர உளை நுண்ைலற & இரண்்டாம் உலர உளை நுண்ைலற

ப்டம் 7.21 உலர செயற்குறி

 எண்கணி்த செயற்குறிகலை ோயபாடடுகளில் பயன்படுத்தும் வபாது, ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்க் 
சபாது கைக்கியல் வகாடபாடடின் செயற்குறி முன்னுரிலம அடிபபல்டயில் கைக்கீடுகலை செயயும். 
சபாதுக் கைக்கியல் செயற்குறி முன்னுரிலம ேருமாறு: (Rule of precedence)
I. அடுக்கு (Exponenet ^ )
II. எதிர்நிலையாக்கம் (Negation)
III. சபருக்கல் மற்றும் ேகுத்்தல் (Multiplication and Division , /)
IV. கூட்டல் மற்றும் கழித்்தல் (Addition and Subtraction +, -)
ோயபபாடல்ட உருோக்குே்தற்கான எடுத்துக்காடடு:

எடுத்துக்காடடு 1:

பின்ேரும் ்தரவுகலை ஒரு அட்டேலை செயலியில் உளளீடு செயக.

Reg. No Name Tam Eng CS Com Acc
12001 Jayashree J 147 136 105 163 162
12002 Kowsalya T 156 148 149 147 179
12003 Muskan S 149 165 123 168 179
12004 Ashia Stephy R 168 144 146 192 167
12005 Vennila T P 199 198 150 200 200
12006 Deepika M 187 141 98 130 178
12007 Tharani J 165 102 100 192 192
12008 Thulasi A 143 169 88 176 173
12009 Ayisha B 120 138 109 182 167
12010 Jenifer A 145 135 95 180 185

அட்டேலை செயலியில் ்தரவுகள ்தட்டச்சு செயதுமுடிக்கபபட்ட பின், அட்டேலைத் ்தாள 
கீழ்க்கண்்டோறு வ்தான்றும்.
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சிறிய சிேபபு முக்வகாைம் நிரல் அகைம் முழு உலரலய காட்ட 
வபாதுமான்தாக இல்லை என குறிக்கிறது.

ப்டம் 7.22 அட்டேலை செயலி எடுத்துக்காடடு
7.5.2 ோயபாடல்ட உருோக்கு்தல்:

 ஒரு ோயபபாடல்ட உருோக்கும்வபாது 
கீழ்க்காணும் விதிமுலறகலைக் கேனத்தில் 
சகாளை வேண்டும். 

• எந்்த நுண்ைலறயில் வில்ட ேரவேண்டுவமா, 
அந்்த நுண்ைலறயில் நுண்ைலற சுடடி 
இருக்க வேண்டும். 

• ோயபாடுகள அலனத்தும் = குறியு்டன் 
ச்தா்டங்க வேண்டும். 

• ோயபாடுகளில், நுண்ைலறகளில் உளை 
மதிபபுகளுக்கு பதிைாக, அந்்த மதிபபுகள 
உளை நுண்ைலறகளின் முகேரிலய 
குறிபபி்ட வேண்டும்.  

• ஒரு ோயபாடு உருோக்கும் வபாது, சபாது 
கைக்கியல் விதியான BODMAS விதிலய 
நிலனவில் சகாளக. 

• ஒரு ோயபாடல்ட உருோக்குே்தற்கான 
சபாது கட்டலை அலமபபு: = நுண்ைலற 
முகேரி 1  <செயற்குறி> நுண்ைலற முகேரி 
பார்லேயி்டல் இரண்டு ேலக

(i) ஒபபீடடு நுண்ைலறப பார்லேயி்டல் (Relative 
cell reference)

(ii) ்தனித்்த நுண்ைலறப பார்லேயி்டல் 
(Absolute Cell reference)

• ஒரு ோயபாடல்ட உருோக்கும்வபாது, ஒரு 
நுண்ைலறயின் முகேரிலய வநரடியாக 

பயன்படுத்துேது “ஒபபீடடு நுண்ைலற 
பார்லேயி்டல்” (Relative Cell reference) 
ஆகும்.

எடுத்துக்காடடு

A1, B1, C1, D1 ஆகிய 

நுண்ைலறகளில் 

உளை மதிபபுகளின் 

கூடடுத் ச்தாலகலய 

கைக்கி்ட.

=A1+B1+C1+D1

E4 லிருந்து H3 லய 

கழித்்தல்
= H3 – E4

B5யு்டன் A5லய 

சபருக்கல்
= A5 * B5

G1, G2, G3, G4 
ஆகியேற்றின் ெராெரி

=(G1+G2+G3+G4)/4

• வமற்கண்்ட அட்டேலையில் 
சகாடுக்கபபடடுளை அலனத்து 
ோயபாடுகளிலும், உளை நுண்ைலறகள 
“ஒபபீடடு நுண்ைலற முகேரி” என்ப்த 
நிலனவில் சகாளக.

• ோயபாடுகலை உருோக்கும் வபாது, 
நுண்ைலற முகேரியின் சநடுேரிலெயின் 
சபயர் மற்றும் ேரிலெ எண் ஆகியேற்றின் 
முன்சனாட்டாக $ குறியீடல்ட பயன்படுத்தும் 
வபாது, அந்்த நுண்ைலறகள “்தனித்்த 

நுண்ைலற முகேரி”-கைாக மாற்றம் சபறும்.  
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எடுத்துக்காடடு

A1, B1, C1, 
D1 ஆகிய 
நுண்ைலறகளில் 
உளை மதிபபுகளின் 
கூடடுத் ச்தாலகலய 
கைக்கி்ட.

=$A$1+$B$1+$C$1+$D$1

E4 லிருந்து H3 லய 

கழித்்தல்
= $H$3 – $E$4

B5யு்டன் A5லய 

சபருக்கல்
= $A$5 * B5

G1, G2, G3, G4 

ஆகியேற்றின் ெராெரி
=($G$1+G2+$G$3+G4)/4

• ஒரு ோயபாடடில் உளை அலனத்து 
நுண்ைலற முகேரிகளும், ்தனித்்த 
நுண்ைலறகைாகவோ அல்ைது ஒபபீடடு 
நுண்ைலறகைாகவோ இருக்க வேண்டிய 
கட்டாயமில்லை. இரண்டு முகேரி 
முலறகலையும் கைந்தும் ஒரு ோயபாடு 
உருோக்கபப்டைாம். 

• எடுத்துக்காடடு 1க்கு சமாத்்த மதிபசபண் 
கைக்கிடும் ோயபபடல்ட உருோக்கு்தல்:

• H2 (Tot சநடுேரிலெக்கு) நுண்ைலற 
சுடடிலய நகர்த்்தவும்.

= C2+D2+E2+F2+G2 (ப்டம் 7.23)

• இபவபாது, நுண்ைலற C2, D2, E2, 
F2 மற்றும் G2 ஆகியேற்றில் உளை 
மதிபபுகளின் கூடடுத்ச்தாலக நுண்ைலற 
H2-ல் வ்தான்றும்.

• வமவை உளை ோயபாடடின் மூைம், 
அட்டேலை செயலி நுண்ைலறகளு்டன் 
எவோறு செயைாற்றுகிறது என்பல்த 
ச்தளிோக அறிந்துசகாளை முடியும்.

• ஒரு ோயபாடு உருோக்கபபடும் வபாது, 
நுண்ைலறயில் உளை மதிபலப வநரடியாக 
குறிபபி்டாமல், அந்்த மதிபலப உளை்டக்கிய 
நுண்ைலறயின் முகேரிலயக் குறிபபிடுேது 
மிகச்சிறந்்த ேழிமுலறயாகும்.  அவோறு 
ஒரு நுண்ைலறயின் முகேரிலய 
குறிபபிடும்வபாது, அட்டேலை செயலி, 
அந்்த நுண்ைலறயில் உளை மதிபலப 
கைக்கீடடுக்கு எடுத்துக்சகாளகிறது. 
ஏவ்தனும் ஒரு சூைலில் நுண்ைலறயில் 
உளை மதிபபு மாறும் வபாது, அட்டேலை 
செயலி அ்தன் கைக்கீடடு வில்டகலை 
மாற்றிக்சகாளளும். ஏசனனில், இங்கு 
மதிபபுகலை அல்ை, அந்்த மதிபபுகள 
உளை நுண்ைலற முகேரி ோயபாடடில் 
குறிபபி்டபபடுகிறது.

சமாத்்த மதிபசபண் கைக்கிடுே்தற்கான 
ோயபாடு உளளீடு செயயபபட்ட பின், அட்டேலை 

கீழ்க்கண்்டோறு வ்தான்றும். 

ப்டம் 7.23 அட்டேலைத்்தாளில் ோயபாடல்ட உருோக்கு்தல்
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7.6 அட்டேலைத்்தாலை வெமித்்தல், 
மூடு்தல் மற்றும் மீண்டும் திறத்்தல்

7.6.1 அட்டேலைத்்தாலை வெமித்்தல்:

 ஒரு அட்டேலைத்்தாலை வெமிக்கும் 
ேழிமுலற, முந்ல்தய பா்டத்தில் கற்ற ஒரு 
ஆேைத்ல்த வெமிக்கும் ேழிமுலற வபான்றவ்த. 

படிநிலை 1:  File  Save அல்ைது Ctrl + S 
அல்ைது செந்்தரக் கருவிபபடல்டயிலுளை Save 
பணிக்குறிலய கிளிக் செயக.

படிநிலை 2: அட்டேலைச் செயலி முன்னர் 
வெமிக்கபப்டவில்லை எனில், “Save As” 
உலரயா்டல் சபடடி வ்தான்றும்.

படிநிலை 3:  ”File Name” உலரப சபடடியில், 
அட்டேலைச் செயலிக்கு ஒரு சபயலர ்தட்டச்சு 

செயயவும். ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்க் அட்டேலைச் 
செயலி .ods என்ற நீடசியு்டன் (extension) 
வெமிக்கபபடும். 
படிநிலை 4: “Save” சபாத்்தாலன கிளிக் 
செயயவும்.

 “Save” சபாத்்தாலன கிளிக் செயது 
அட்டேலை செயலி வெமிக்கபபட்ட பின், 
அ்தன் சபயர் ்தலைபபுப படடியில் வ்தான்றுேல்த 
காைைாம். (ப்டம் 7.24 லய காண்க).

குறிபபு

 வெமிக்கபபடும் ஒவசோரு வகாபபும், 

சகா்டாநிலையாக “Documents”  

அல்ைது ”My Documents” என்ற 

வகாபபுலறகளில் வெமிக்கபபடும்.

வகாபபு நீடசி

கணிபசபாறி ஒரு வகாபலப எளிதில் அல்டயாைம் காை நீடசி பயன்படுகிறது. சபாதுோக பயன்பாடடில் 

உளை வகாபபு நீடசிகள பின்ேருமாறு:

பிரபைமான வகாபபு ேலககள நீடசி

Text Files .txt

Microsoft Word Documents .doc / .docx 

OpenOffice Documents .odt

Microsoft Excel .xls / .xlsx

OpenOffice Calc .ods

Microsoft PowerPoint .ppt / .pptx

OpenOffice Impress .odp

Executable Files / Applications  .exe

Web Pages .htm / .html

Portable Document Format .pdf

Photos .jpg / .jpeg (Joint Photographic Experts Group)

Animated Images .gif (Graphical Image Format)

Audio .mp3

Audio / Video .mp4
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ஆேைத்தின் சபயர் செயல்பாடடின் சபயர்

ப்டம் 7.24 வெமிக்கபபட்ட அட்டேலைச் செயலி

வெமித்்தல் என்றால் என்ன?

மு்தன்லம நிலனேகத்திலுளை ்தகேல்கலை, ேன்ேடடு, சபன் டிலரவ, சமமரி சிப வபான்ற 

இரண்்டாம் நிலை நிலனேகத்திற்கு மாற்றம் செயயும் செயல்நுடபம் வெமித்்தல் எனபபடும். 

7.6.2 ்தானியங்கு வெமித்்தல் (Auto Save)

 ஓபன் ஆஃபீஸ் ஒரு வகாபலப, குறிபபிட்ட 

காை இல்டசேளியில் வெமிக்கும் ேெதிலய 

சகாண்டுளைது, இது ்தானியங்கு வெமித்்தல் 

என்று அலைக்கபபடுகிறது. சகா்டாநிலை 

்தானியங்கு வெமிபபுக்கான காை இல்டசேளி 

15 நிமி்டங்கைாகும். இந்்த காை இல்டசேளிலய 

வமலும் குலறக்க முடியும். எதிர்பாரா வி்தமாக 

கணிபசபாறியின் இயக்கம் ்தல்டபடும் வபாது, 

இந்்த ேெதி வகாபபுகலை அழிவிலிருந்து 

காக்கின்றது. 

7.6.3 அட்டேலைத்்தாலை மூடு்தல்:

 ஒரு அட்டேலைத் ்தாள 

வெமிக்கபபட்டாலும், அது திறந்வ்த இருக்கும். 

எனவே, அதில் ச்தா்டர்ந்து வேலை செயயைாம். 

வேலை முடிவுற்றதும், File  Save அல்ைது Ctrl 
+ S அல்ைது Save பணிக்குறிலய கிளிக் செயது, 

வெமித்து பின்னர் File   Close அல்ைது Ctrl + 
W பயன்படுத்தி அட்டேலைத்்தாலை முலறயாக 

மூ்ட வேண்டும்.

7.6.4 ஏற்கனவே உளை அட்டேலைத்்தாலை 

திறத்்தல்:

7.6.4.1 Open உலரயா்டல் சபடடிலய 

பயன்படுத்துேது

 ஏற்கனவே உருோக்கபபட்ட ஒரு 

அட்டேலைத்்தாலை மீண்டும் திறபப்தற்கு File 
 Open கட்டலை அல்ைது Open பணிக்குறி 

அல்ைது Ctrl + O ஆகிய ஏவ்தனும் ஒன்லற 

பயன்படுத்்தைாம். அவோறு செயயும் வபாது, ப்டம் 

7.25ல் காட்டபபடடுளைோறு Open உலரயா்டல் 

சபடடி வ்தான்றும். இது Save As உலரயா்டல் 

சபடடிலய வபான்வற இருக்கும். 

 இந்்த உலரயா்டல் சபடடிலிருந்து, 

திறக்கபப்ட வேண்டிய வகாபலப 

படடியலிலிருந்வ்தா அல்ைது எந்்த வகாபபுலரயில் 

அந்்த அட்டேலைத்்தாள வெமிக்கபபடடுளைவ்தா 

அங்கிருந்து அ்தலன வ்தர்வு செயது திறக்க 

வேண்டும். 
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்தானலமவு இருபபி்டம்

படிக்க மடடும் விருபபம்

இருக்கும் வகாபபுகள 
மற்றும் 
வகாபபுலறகள

ப்டம் 7.25 Open உலரயா்டல் சபடடி

7.6.4.2 Recent Document வ்தர்லே 
பயன்படுத்துேது
 ஓபன் ஆஃபீஸ் ெமீபமாக திறக்கபபட்ட 
வகாபபுகளின் விேரங்கலை பதிவு 
செயதுலேக்கும். இந்்த ேெதிலயப 
பயன்படுத்தியும், ஏற்கனவே உளை 
அட்டேலைத்்தாலை திறக்க முடியும். இவேெதி 
மூைம் ஒரு வகாபலப திறக்க, File  Recent 
Document என்ற வ்தர்லே கிளிக் செயய 
வேண்டும். ப்டம் 7.26ல் காட்டபபடடுளைபடி 
ெமீபத்தில் திறக்கபபட்ட வகாபபுகளின் படடியல் 
வ்தான்றும். அதில், இபவபாது திறக்கபப்ட 
வேண்டிய அட்டேலை செயலிலய கிளிக் செயது 
திறக்கைாம்.

List of recently used files

ப்டம் 7.26 ெமீபத்தில் திறக்கபபட்ட 
ஆேைங்களின் படடியல்

7.7 நகசைடுத்்தல், சேடடு்தல் மற்றும் ஒடடு்தல்

7.7.1 ்தரலே நகசைடுத்து ஒடடு்தல்:

• நகசைடுக்க வேண்டிய நுண்ைலறகலை 
வ்தர்வு செயக.

• Edit    Copy அல்ைது செந்்தர கருவிபபடல்டயில் 
உளை “Copy” பணிக்குறிலய கிளிக் செயக 
அல்ைது விலெபபைலகயில் Ctrl + C ொவி 
வெர்மானத்ல்த அழுத்துக.

• இபவபாது வ்தர்வு செயயபபட்ட நுண்ைலற 
மதிபபு நகசைடுக்கபபடடுவிடும்.

• நகசைடுக்கபபட்டலே எந்்த நுண்ைலறயில் 
ஒட்டபப்ட வேண்டுவமா, அந்்த 
நுண்ைலறக்கு நுண்ைலற சுடடிலய 
நகர்த்்தவும்.

• Edit  Paste அல்ைது கருவிபபடல்டயில் 
உளை “Paste” பணிக்குறிலய கிளிக் 
செயயவும். அல்ைது விலெபபைலகயில் Ctrl 
+ V ொவி வெர்மானத்ல்த அழுத்்தவும்.

7.7.2 ்தரலே சேடடி ஒடடு்தல்:

• சேட்டபப்ட வேண்டிய நுண்ைலறகலை 
வ்தர்வு செயக.
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• EditCut அல்ைது செந்்தர 
கருவிபபடல்டயில் உளை “Cut” 
பணிக்குறிலய கிளிக் செயக அல்ைது 
விலெபபைலகயில் Ctrl+X ொவி 
வெர்மானத்ல்த அழுத்துக.

• சேட்டபபட்டலே எந்்த நுண்ைலறயில் 
ஒட்டபப்ட வேண்டுவமா, அந்்த 
நுண்ைலறக்கு நுண்ைலற சுடடிலய 
நகர்த்்தவும்.

• Edit  Paste அல்ைது கருவிபபடல்டயில் 
உளை “Paste” பணிக்குறிலய கிளிக் 
செயயவும். அல்ைது விலெபபைலகயில் Ctrl 
+ V ொவி வெர்மானத்ல்த அழுத்்தவும்.

7.7.3 ோயபாடல்ட நகசைடுத்து ஒடடு்தல்:

Copy and Paste Formula:
• ஒரு ்தரலே நகசைடுத்து ஒடடுே்தற்கு 

என்சனன்ன ேழிமுலறகள 
பின்பற்றபபட்டவ்தா, அவ்த ேழிமுலற ்தான், 
ஒரு ோயபாடல்ட நகசைடுத்து ஒடடுே்தற்கும் 
பின்பற்றபப்ட வேண்டும். 

• ஒரு ோயபாடல்ட ஒரு நுண்ைலறயிலிருந்து 
மற்சறாரு நுண்ைலறயில் நகசைடுத்து 
ஒடடும்வபாது,  நகசைடுக்கபபட்ட  
ோயபாடடின் நுண்ைலற முகேரி, 
ஒட்டபபட்ட நுண்ைலறயின் முகேரியாக 
மாற்றம் சபறும். இ்தற்கு “ஒபபீடடு 
நுண்ைலற பார்லேயி்டல்” என்று சபயர். 

(ப்டம் 7.27-லய காண்க.) 
எடுத்துக்காடடு:

Row number

ோயபாடல்ட ஒடடும் வபாது = B3* C3

மு்தலில் ்தட்டச்சு செய்த சூத்திரம் = B2*C2

ப்டம் 7.27 ோயபபாடல்ட நகசைடுத்து ஒடடு்தல்
• வமவை உளை ப்டத்தில், D2ல் உளை ோயபாடு 

B2*C2 என்பது, நகசைடுக்கபபடடு, 

நுண்ைலற D3 யில் ஒட்டபபடும்வபாது, 

ஒட்டபபட்ட ோயபாடு, D3*C3 என மாற்றம் 

சபற்றுளைல்த காை முடியும். இல்தத்்தான் 

“ஒபபீடடு நுண்ைலற பார்லேயி்டல்” என்று 

அலைக்கிவறாம்.

7.7.4 ஒரு நுண்ைலறயில் நகசைடுத்து, 

ஒன்றுக்கும் வமற்பட்ட 

நுண்ைலறகளில் ஒடடு்தல்:

(எடுத்துக்காடடு 1க்கு) ப்டம் 7.23 பார்க்க

படிநிலை 1: விலெபபைலகயில் Ctrl + C ொவி 

வெர்மானத்ல்த அழுத்திவயா அல்ைது 

படடிப படல்டயில் Edit  Copy 

என்ற கட்டலைலய கிளிக் செயவ்தா 

அல்ைது செந்்தர கருவிபபடல்டயில் 

Copy பணிக்குறிலய கிளிக் செயவ்தா, 

நுண்ைலற H2-ல் உளை ோயபாடல்ட 

நகசைடுக்கவும். (நுண்ைலற H2-ல் 

C2+D2+E2+F2+G2 என்ற ோயபாடு 

உளைது என்பல்த கேனிக்கவும்.) 

படிநிலை 2: சமாத்்த மதிபசபண் 

கைக்கி்டபப்ட வேண்டிய, H3 மு்தல் 
H11 ேலரயுளை நுண்ைலற பரபலப 

வ்தர்வு செயக.

படிநிலை 3: Ctrl + V அல்ைது Edit  Paste 

அல்ைது Paste பணிக்குறி, இேற்றில் 

ஏவ்தனும் ஒன்லற பயன்படுத்தி, 

நுண்ைலற H2-ல், நகசைடுக்கபபட்ட 

ோயபாடல்ட ஒட்டவும். 
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ப்டம் 7.28

1. எடுத்துக்காடடு 1ல் உருோக்கபபட்ட 
அட்டேலை செயலிலய 
திறந்துசகாளைவும்.

2. சநடுேரிலெ I1ல் “Average” என்ற புதி்தாக 
ஒரு சநடுேரிலெ ்தலைபலப வெர்க்கவும்.

3. I2ல் மதிபசபண்களின் ெராெரிலய 
கைக்கி்ட ோயபாடு ஒன்லற 
உருோக்கவும்.

4. I2ல் உருோக்கபபட்ட ோயபாடல்ட மற்ற 
அலனத்து நுண்ைலறகளுக்கும் 
நகசைடுத்து ஒடடுக. 

5. மாற்றங்கலை வெமித்து, வகாபலப 
மூ்டவும். 

செயமுலற பயிற்சி:

7.8 ்தானியங்கு நிரபபு ேெதி:

 இதுேலர ஒரு நுண்ைலறயிலிருந்து, 
மற்சறாரு நுண்ைலற எவோறு நகசைடுத்து 
ஒடடுேது என்பல்த பற்றி அறிந்து சகாண்டீர்கள. 
ஒரு நுண்ைலறயிலுளை ்தரவுகலையும், 
ோயபாடுகலையும் நகசைடுத்து, மற்ற 
நுண்ைலறகலை வ்தர்வு செயது அதில் 
ஒடடுே்தற்கு மாற்றாக, ்தானியங்கு நிரபபு ேெதி 
(Auto Fill feature) பயன்படுகிறது.  

்தானியங்கு நிரபபு ேெதியின் மூைம், ஒரு 
நுண்ைலறயில் உளை ்தரவுகள அல்ைது 
ோயபாடுகலை, மற்ற நுண்ைலறகளில் நிரபப, 
ோயபாடு உளளி்டபபட்ட நுண்ைலறயில் 
நுண்ைலற சுடடிலய இருத்தி, அ்தன் “Drag fill 

handle” என்றலைக்கபபடும் பகுதிலய மற்ற 
நுண்ைலறகளின் மீது வமலிருந்து கீைாகவோ 
அல்ைது இ்டமிருந்து ேைமாகவோ இழுக்க 
வேண்டும். 

Drag Fill Handle

ப்டம் 7.29 Drag fill handle
 அவோறு செயயும் வபாது, இழுக்கபபடும் 
ோயபாடு, ஒபபீடடு நுண்ைலற முகேரிலய 
சகாண்டிருபபின், முன்னர் விேரிக்கபபட்டது 
வபாை, ோயபாடு, அலனத்து நுண்ைலறகளிலும் 
அந்்தந்்த ேரிலெகளுக்கு ஏற்ப ோயபாடடின் 
நுண்ைலற முகேரியும் மாறிவிடும். 

நுண்ைலறகளின் மீது கிளிக் செயது இழுபப்தற்கு 
பதிைாக, நுண்ைலறகலை வ்தர்ந்ச்தடுத்து Edit 
 Fill  Down அல்ைது Edit  Fill  
Right பயன்படுத்்தைாம்.

7.8.1 ்தானியங்கு எண் ேரிலெ நிரபபி (Auto Fill 
Series)
 ்தனியங்கு நிரபபு ேெதி எண் ேரிலெகலை 
உருோக்கவும் பயன்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, 
1,2,3 ……. என எண் ேரிலெலய உருோக்க, 
நுண்ைலற சுடடியின் Drag fill handle-லய 
இழுத்்தாவை வபாதும். 
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முழு எண் ேரிலெலய உருோக்கு்தல்:

படிநிலை 1: நுண்ைலற A1ல் 1 என ்தட்டச்சு 
செயது Enter சபாத்்தாலன அழுத்துக.

படிநிலை 2: மீண்டும் நுண்ைலற சுடடிலய A1 
க்கு நகர்த்்தவும்.

படிநிலை 3: நுண்ைலற சுடடியின் Drag fill 
handle –லின் மீது சுடடி அம்புக்குறிலய லேக்க 
வேண்டும். இபவபாது சிறிய + குறி வ்தான்றும்.

படிநிலை 4: இபவபாது, நுண்ைலற சுடடியின் 
Drag fill handle-லய கீழ்வநாக்கி இழுக்க 
வேண்டும். அவோறு செயயும்வபாது ஒவசோரு 
நுண்ைலறயிலும் நிரபபபபடும் மதிபபு நுண்ைலற 
சுடடியின் ேைது பக்கத்தில் ப்டம் 7.30 ல் உளைோறு 
வ்தான்றும்.

படிநிலை 5: வ்தலேயான எண் ேரிலெ 
வ்தான்றிய பின், சுடடிலய இழுபபல்த விடடுவி்டவும். 

Drag
fill handle 

Drag Cells

Generated series

ப்டம் 7.30 ்தானியங்கு எண்ேரிலெ நிரபபி

7.8.2 Edit  Fill  Series கட்டலைலய பயன்படுத்தி எண் ேரிலெலய உருோக்கு்தல்:

 Edit  Fill  Series கட்டலை, பல்வேறு எண் ேரிலெகலை உருோக்க பயன்படுகிறது. இந்்த ேெதிலய 
பயன்படுத்துே்தற்கு முன் வ்தலேயான நுண்ைலறகள வ்தர்வு செயயபப்ட வேண்டும். இந்்த முலறயில், 
கீழிருந்து வமைாக, வமலிருந்து கீைாக, ேைமிருந்து இ்டமாக, இ்டமிருந்து ேைமாக என எல்ைா 
திலெகளிலும் எண் ேரிலெகலை உருோக்க முடியும். ஆனால், ்தானியங்கு நிரபபு முலறயில், இ்டமிருந்து 
ேைமாகவும் மற்றும் வமலிருந்து கீைாகவும் மடடுவம எண் ச்தா்டர்கலை உருோக்க முடியும் என்பல்த 
நிலனவில் சகாளக.

 Edit  Fill  Series கட்டலைலய வ்தர்வு செய்த உ்டன், Fill Series உலரயா்டல் சபடடி ப்டம் 7.31ல் 

காட்டபபடடுளைோறு வ்தான்றும்.

ப்டம் 7.31 Fill Series உலரயா்டல் சபடடி

Fill Series உலரயா்டல் சபடடி உலரயா்டல் சபடடியின் உளை்டக்கம்:

Direction: Down / Right / Up / Left என்ற நுண்ைலறத் வ்தர்வின் திலெலய வ்தர்வு செயய வேண்டும்.

Series type: 

 Linear:  கூடடுத்ச்தாலக ச்தா்டர்கலை உருோக்க இந்்த வ்தர்லே கிளிக் செயய வேண்டும். 

(எடுத்துக்காட்டாக: 2, 4, 6, 8, 10,……….)
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 Growth:  சபருக்கல் ச்தாலக ச்தா்டர்கலை 
உருோக்க இந்்த வ்தர்லே கிளிக் செயய 
வேண்டும். (எடுத்துக்காட்டாக: 2, 4, 8, 16, 32, 
64 ……….)

 Date: வ்ததித் ச்தா்டர்கலை உருோக்க 
இ்தலன வ்தர்வு செயய வேண்டும். இந்்த 
வ்தர்லே வ்தர்வு செய்தவு்டன், Time unit என்ற 
பிரிவு ்தரவு உளளீடடு நிலைக்கு மாறும் 
(Enabled).

 AutoFill: ச்தா்டர்ச்சியான எண் மதிபபுகலை 
உருோக்க இந்்த வ்தர்லே வ்தர்வு செயய 
வேண்டும். இந்த்த் வ்தர்லே 
வ்தர்ந்ச்தடுத்்தவு்டன், Time unit, End value 
மற்றும் Increment வபான்ற பிரிவுகள ்தரவு 
உளளி்ட முடியாது நிலைக்கு மாற்றம் சபறும் 
(Disabled).

Time Unit: Date வ்தர்லே வ்தர்ந்ச்தடுக்கும் வபாது 
மடடுவம இந்்த பிரிவு உளளீடடு நிலைக்கு 
மாறும்.

 Day  : நாள ோரியான 
வ்ததித் ச்தா்டர்கலை உருோக்க

 Weekday  : ோர இறுதிலய 
லமயமாகக் சகாண்்ட ச்தா்டர்கலை 
உருோக்கி.

 Month  :  மா்த ோரியான 
வ்ததித் ச்தா்டர்கலை உருோக்க

 Year  : ஆண்டுோரியான 
வ்ததித் ச்தா்டர்கலை உருோக்கி

Start Value:
• உருோக்கபப்ட வேண்டிய ச்தா்டரின் ச்தா்டக்க 

மதிபபு

End value:
• ச்தா்டரின் இறுதி மதிபபு

• இறுதி மதிபலப உளளி்டவில்லை எனில், வ்தர்வு 
செயயபபட்ட நுண்ைலறகளின் பரபபின் 
கல்டசி நுண்ைலற ேலர ச்தா்டர் 
உருோக்கபபடும்.

• சகாடுக்கபபடும் இறுதி மதிபலப வி்ட 
குலறோன எண்ணிக்லகயிைான 
நுண்ைலறகள வ்தர்வு செயயபபடடிருபபின், 
வ்தர்வு செயயபபட்ட நுண்ைலறகளில் 
மடடுவம ச்தா்டர் உருோகும்.

Increments:
• ஒரு ச்தா்டரின் மு்தைாேது மதிபபிற்கும், 

இரண்்டாம் மதிபபிற்கும் இல்டவய உளை 
வித்தியாெ மதிபபு Increment எனபபடும். 
அத்ச்தா்டரின் மூன்றாேது மதிபபு, இந்்த மு்தல் 
இரண்டு மதிபபுகளின் வித்தியாெ மதிபபின் 
அடிபபல்டயிவைவய உருோகும்.

• இறங்குேரிலெ எண் ச்தா்டர்கலை உருோக்கி, 
Increment மதிபலப எதிர்மலற எண்ைாக 
ேைங்க வேண்டும். 

(அ) 2 மு்தல் 20 ேலரயான எண்களில் உளை இரடல்டபபல்ட எண்களின் ச்தா்டர் ஒன்லற 
உருோக்குக.

(ஆ) 5, 10, 15, 20 ……. எனத் வ்தர்ந்ச்தடுக்கபபடடுளை நுண்ைலறகளின் அைவுக்கு ச்தா்டர் 
மதிபபுகலை உருோக்குக.

(இ) 2, 4, 8, 16 ……… 2048 ேலரயான எண் ச்தா்டர் உருோக்குக.

(ஈ) 33, 30, 27 ……….. 3 ேலரயான எண் ச்தா்டர் உருோக்குக.

(உ) இன்று சேளளிக்கிைலம என்று கற்பலன செயது, இன்லறய வ்ததிலய உளளிடடு, அடுத்்த 25 
சேளளிக்கிைலமகளின் வ்ததிகலை கண்்டறிக.

செயமுலற பயிற்சி:

7.8.3 வ்ததிக் கைக்கீடு

 லகேழி வ்ததிக் கைக்கீடு மிகவும் 
சிக்கைான ஒரு செயைாகும். ஏசனனில், 
ஒவசோரு மா்தத்திற்கும் எத்்தலன நாடகலை 
என்பல்த நிலனவில் சகாளை வேண்டும். 
அட்டேலை செயலியில் வ்ததிக்கைக்கீடு 
மிகவும், எளிய ஒரு செயல்முலறயாகும். 

அட்டேலை செயலியில், ஒரு வ்ததியு்டன், ஒரு 
எண்லைக் கூடடி, புதிய ஒரு வ்ததிலய 
உருோக்க முடியும். அவ்த வபாை இரண்டு 
வ்ததிக்கு இல்டவய உளை சமாத்்த நாடகளின் 
எண்ணிக்லகலய காைமுடியும். வமலும், 
பல்வேறு வ்ததி கைக்கீடடு செயற்கூறுகளும் 
அட்டேலை செயலில் உளைது.
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 எடுத்துக்கட்டாக, A2 என்ற நுண்ைலறயில் 02/06/2018 என்று உளளி்டவும். உளளி்டபபட்ட 
இந்்த வ்ததியிலிருந்து 80 நாடகளுக்கு பிறகு என்ன வ்ததி என்பல்த கண்்டறிய, =A2 + 80 என்ற 
ோயபாடல்ட A4 நுண்ைலறயில் பயன்படுத்தினால், 05/17/18 என்று வில்ட ேரும்.

உங்களுக்கு ச்தரியுமா?

• மு்தல் நுண்ைலறயில் இன்லறய வ்ததிலய உளளீடு செயயவும்.

• இரண்்டாேது நுண்ைலறயில், உமது பிறந்்த வ்ததிலய உளளீடு செயயவும்.

• மூன்றாேது நுண்ைலறயில், பின்ேருமாறு ோயபாடல்ட உருோக்கவும்.

மூன்றாேது நுண்ைலற = மு்தல் நுண்ைலற – இரண்்டாேது நுண்ைலற.

நீவீர் பிறந்து எத்்தலன நாடகள ஆனது? கண்டுபிடி

பகுதி II : அட்டேலைத்்தாலை பதிபபாயவு செய்தல் மற்றும் ேடிவூட்டல்

7.9 சநடுேரிலெகள, ேரிலெகள மற்றும் நுண்ைலறகலைச் வெர்த்்தல்:

 கால்க்-ல் அட்டேலைத்்தாளில், சநடுேரிலெகள, ேரிலெகள மற்றும் நுண்ைலறகலை 

சமாத்்தமாகவோ அல்ைது ஒன்றுக்கு வமற்பட்ட்தாகவோ வெர்க்க முடியும். 

7.9.1 சநடுேரிலெகலை வெர்த்்தல்:

 ஒரு புதிய சநடுேரிலெலய வெர்க்கும் வபாது, வெர்க்கபபடும் சநடுேரிலெ ந்டபபு சநடுேரிலெக்கு 

இ்டது பக்கத்தில் வெர்க்கபபடும். ந்டபபு சநடுேரிலெ என்பது, எந்்த சநடுேரிலெயில், நுண்ைலறச் சுடடி 

உளைவ்தா, அந்்த சநடுேரிலெலய குறிக்கும். கால்க்-ல் அட்டேலைத்்தாளில், எங்கு வேண்டுமானாலும் 

ஒரு புதிய சநடுேரிலெலய வெர்க்க முடியும்.

சநடுேரிலெலய வெர்க்கும் ேழிமுலறகள:

படிநிலை 1: எந்்த சநடுேரிலெயில் ஒரு புதிய சநடுேரிலெ வெர்க்கபப்ட வேண்டுவமா, அந்்த 

சநடுேரிலெயின் சபயரின் கிளிக் செயது, அ்தலன வ்தர்ந்ச்தடுத்துக்சகாளைவும்.

படிநிலை 2: வ்தர்ந்ச்தடுக்கபபட்ட சநடுேரிலெயின் சபயரில், சுடடிலய லேத்து, ேைது கிளிக் செயயவும். 

இபவபாது ஒரு வமல்மீடபு படடிப படல்ட வ்தான்றும்.
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படிநிலை 3: வ்தான்றும் வமல்மீடபு படடிப படல்டயிலிருந்து, “Insert Columns” என்ற கட்டலைலய வ்தர்வு 

செயயவும்.

இபவபாது, ஒரு புதிய சநடுேரிலெ ந்டபபு சநடுேரிலெக்கு இ்டது பக்கத்தில் வெர்க்கபபடடிருக்கும்.

Pop - up Menu appears

ஒரு சநடுேரிலெலய வெர்க்க வ்தர்வு செயக

ேைது கிளிக் செயக

ப்டம் 7.32 சநடுேரிலெலய வெர்த்்தல் – வமல்மீடபு படடிப படல்ட

Insert  Columns கட்டலைலய பயன்படுத்தியும், ஒரு புதிய சநடுேரிலெலய வெர்க்க முடியும். 

(ப்டம்7.32லய பார்க்க)
"Insert" படடிலய கிளிக் செயக

"Column" வ்தர்லே வ்தர்வு செயக

ப்டம் 7.33 சநடுேரிலெலய வெர்த்்தல் – வமல்மீடபு படடிப படல்ட
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(1) எடுத்துக்காடடு 1-ல் உருோக்கபபட்ட அட்டேலை செயலிலய திறந்துசகாளைவும்.

(2) சநடுேரிலெ E க்கும் F க்கும் இல்டவய ஒரு புதிய சநடுேரிலெலய வெர்க்கவும்.

(3) புதி்தாக வெர்க்கபபட்ட சநடுேரிலெயில் “Eco” என்று ்தலைபபி்டவும். பின்னர், அலனத்து 
மாைேர்களுக்கும் சபாருளியல் பா்டத்திற்கான மதிபசபண்கலை உளளி்டவும்.

(4) ”Name” மற்றும் “Tamil” சநடுேரிலெகளுக்கு இல்டவய வமலும், ஒரு புதிய சநடுேரிலெலய 
வெர்க்கவும். 

(5) புதி்தாக வெர்க்கபபட்ட அந்்த சநடுேரிலெக்கு “Date of Birth” என்று ்தலைபபிடடு, அலனத்து 
மாைேர்களின் பிறந்்த வ்ததிலய உளளி்டவும்.

(6) அட்டேலைசெயலிலய வெமித்து மூ்டவும்.

செயமுலற பயிற்சி:

7.9.2 ேரிலெலய வெர்த்்தல்:

 அட்டேலைத்்தாளில், ஒரு புதிய 
ேரிலெலய வெர்க்கும் வபாது, வெர்க்கபபடும் புதிய 
ேரிலெ ந்டபபு ேரிலெக்கு வமல்பக்கமாக 
வெர்க்கபபடும். ந்டபபு ேரிலெ என்பது, எந்்த 
ேரிலெயில் நுண்ைலற சுடடி உளைவ்தா, அந்்த 
ேரிலெலய குறிக்கும். கால்க்-ல் ஒரு புதிய 
ேரிலெலய எங்கு வேண்டுமானாலும் செருக 
முடியும்.

ஒரு ேரிலெலய வெர்பப்தற்கான ேழிமுலறகள:

படிநிலை 1: எந்்த ேரிலெக்கு வமல் ஒரு புதிய 
ேரிலெ வெர்க்கபப்ட வேண்டுவமா, அந்்த ேரிலெ 
எண்லை கிளிக் செயது, அந்்த ேரிலெலய 
வ்தர்ந்ச்தடுத்துக்சகாளைவும்.

படிநிலை 2: வ்தர்ந்ச்தடுக்கபபட்ட ேரிலெ எண் 
மீது, சுடடியில் ேைது கிளிக் செயயவும். இபவபாது, 
ஒரு வமல்மீடபு படடிப படல்ட வ்தான்றும்.

படிநிலை 3: வமல்மீடபு படடிப படல்டயில், 
“Insert Rows” கட்டலைலய வ்தர்வு செயயவும்.

இபவபாது, ஒரு புதிய ேரிலெ வ்தர்வு செயயபபட்ட 

ேரிலெக்கு வமல் பக்கத்தில் வெர்க்கபபடும்.

 

ேரிலெலய வ்தர்வு செயயவும் வமலும் வமல் மீடபு படடிலய சபற ேைது கிளிக் செயக

"Insert Rows" வ்தர்வு செயக

ப்டம் 7.34 ேரிலெலய வெர்த்்தல் – வமல்மீடபு படடி

Insert  Rows கட்டலைலயப பயன்படுத்தியும் ஒரு புதிய ேரிலெலய வெர்க்க முடியும். (ப்டம் 7.35லய 

காண்க)
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"Insert" படடிலய கிளிக் செயக 

"ேரி" வ்தர்லே வ்தர்ச்தடுக்க வேண்டும்

வ்தர்வு செயயபபட்ட 
ேரிக்கு வமல் ஒரு புதிய 
ேரி வெர்க்கபபடும்.

ப்டம் 7.35 ேரிலெலய வெர்த்்தல் – படடிப படல்ட

(1) எடுத்துக்காடடு -1 ல் உருோக்கபபட்ட அட்டேலைத்்தாலை திறக்கவும்.

(2) ஒவசோன்றாக எடடு ேரிலெகலை வெர்த்து, கீழ்காணும் அட்டேலையில் ்தரவுகலை  
  உளளீடு செயயவும்.

(3) பின்னர் வெமித்து மூ்டவும்.

Reg. No Name Date of Birth Tam Eng CS Eco Com Acc
12101 Sarika S 26/05/2001 145 135 145 125 180 196
12102 Jewees Celcya J 11/04/2001 102 165 134 95 180 134
12103 Yuvarani T 27/06/1999 172 130 107 155 162 130
12104 Meharunisha I 30/05/2001 132 146 112 185 192 176
12105 Priya W 07/03/2000 130 172 100 92 162 155
12106 Vijaya Vasavi K 03/06/2001 198 175 149 148 158 135
12107 Deepika B 14/03/2001 120 182 103 144 107 186
12108 Viji V 19/04/2001 137 173 128 148 125 177

செயமுலற பயிற்சி:

7.9.3 நுண்ைலறகலை வெர்த்்தல்:

• ஏற்கனவே  உளை  நுண்ைலறகளுக்கு இல்டவய ஒரு புதிய நுண்ைலறலய வெர்க்க, 

நுண்ைலறயின் வமல் ேைது கிளிக் செயயவும். 

• இபவபாது வ்தான்றும் வமல்மீடபு படடியிலிருந்து “Insert” கட்டலைலய கிளிக் செயயவும். 

• இபவபாது “Insert Cells” உலரயா்டல் சபடடி, கீழ்காணும் நான்கு விருபபத் வ்தர்வுகளு்டன் வ்தான்றும். 

 (1) Shift cells down (2) Shift cells right (3) Entire row  (4) Entire Column
• இந்்த நான்கு விருபபத் வ்தர்வுகளில், ஏவ்தனும் ஒன்லற வ்தர்ந்ச்தடுக்கவும்.
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1. Shift cells down – ்தற்வபாது நுண்ைலற 
எங்கு உளைவ்தா, அங்கு புதிய நுண்ைலற 
செருகபபடும். ஏற்கனவே உளை 
நுண்ைலறகள கீழ்பக்கமாக நகர்ந்துவிடும்.

2. Shift cells right - ்தற்வபாது நுண்ைலற 
எங்கு உளைவ்தா, அங்கு புதிய நுண்ைலற 
செருகபபடும். ஏற்கனவே உளை 
நுண்ைலறகள ேைது பக்கமாக 
நகர்ந்துவிடும்.

3.  Entire row – ஒரு புதிய ேரிலெலய வெர்க்க.

4. Entire Column – ஒரு புதிய சநடுேரிலெலய 
வெர்க்க.

ப்டம் 7.36 நுண்ைலறகலை வெர்த்்தல் 

உலரயா்டல் சபடடி

7.9.4 ஒன்றுக்கும் வமற்பட்ட ேரிலெ அல்ைது 
சநடுேரிலெகலை வெர்த்்தல்:
 ஒவசோரு ேரிலெ அல்ைது 
சநடுேரிலெயாக வெர்பப்தற்கு பதிைாக, 
ஒன்றுக்கும் வமற்பட்ட ேரிலெ அல்ைது 
சநடுேரிலெகலை ஒவர வநரத்தில் வெர்க்க முடியும்.
• செருகபபடுே்தற்காக ஒன்றுக்கும் வமற்பட்ட 

ேரிலெ அல்ைது சநடுேரிலெகலைத் வ்தர்வு 
செயக.

• பத்தி 7.9.1 மற்றும் 7.9.2ல் விேரிக்கபபட்ட 
ேழிமுலறகலை பின்பற்றவும்.

7.9.5 “Insert Cells” கருவிபபடல்டலய 
பயன்படுத்தி, ேரிலெ, சநடுேரிலெ மற்றும் 
நுண்ைலறகலை வெர்த்்தல்:

• நுண்ைலறகள, ேரிலெ மற்றும் 
சநடுேரிலெகலை வெர்க்க ”Insert Cells” 
மி்தலே கருவிபபடல்ட பயன்படுகிறது.

• “Insert Cells” மி்தலே கருவிபபடல்டலய 
சபற, View  Tools bar  Insert Cells 
கட்டலைலய கிளிக் செயயவும்.

• ஒரு சிறிய மி்தலேக் கருவிபபடல்ட, நான்கு 
பணிக்குறிகளு்டன் வ்தான்றும். இந்்தப 
பணிக்குறிகலைப பயன்படுத்தி, ஒரு புதிய 
ேரிலெ, சநடுேரிலெ மற்றும் நுண்ைலறலய 
வெர்க்க முடியும். (ப்டம் 7.37லய காண்க)

புதிய ேரிகலை வெர்க்க

புதிய சநடுேரிலெலய 
வெர்க்க 

ேைது ஒரத்தில் ஒரு 
சிற்றலறலய வெர்க்க

கீவை ஒரு 
சிற்றலறலய 
வெர்க்க

ப்டம் 7.37 Insert Cells மி்தலேக் கருவிபபடல்ட
7.10 ேரிலெ மற்றும் சநடுேரிலெகலை நீக்கு்தல்:
 ஒற்லற அல்ைது ஒன்றுக்கும் வமற்பட்ட 
ேரிலெ அல்ைது சநடுேரிலெகலை நீக்க முடியும்.
7.10.1 ஒன்லற ேரிலெ அல்ைது சநடுேரிலெலய 

நீக்கு்தல்:
சுடடிலயப பயன்பத்தி ஒற்லற ேரிலெ அல்ைது 
சநடுேரிலெலய நீக்கும் ேழிமுலறகள.
• நீக்கபப்ட வேண்டிய ேரிலெ அல்ைது 

சநடுேரிலெலய வ்தர்ந்ச்தடுக்கவும்.
• Edit  Delete Cells கட்டலைலயத் வ்தர்வு 

செயக.
(அல்ைது)

• நீக்கபப்ட வேண்டிய ேரிலெ அல்ைது சநடுேரிலெ 
்தலைபபில் ேைது கிளிக் செயயவும்.

• இபவபாது வ்தான்றும், வமல்மீடபுப 
படடியிலிருந்து, Delete Columns அல்ைது 
Delete Rows கட்டலைலயத் வ்தர்வு செயயவும்.

7.10.2 ஒன்றுக்கும் வமற்பட்ட ேரிலெ அல்ைது 
சநடுேரிலெகலை நீக்கு்தல்:

 ஒவர வநரத்தில் ஒன்றுக்கும் வமற்பட்ட 
ேரிலெ அல்ைது சநடுேரிலெகலை நீக்க முடியும். 
(ப்டம் 7.38லய காண்க)
• நீக்கபப்ட வேண்டிய ேரிலெகள அல்ைது 

சநடுேரிலெகலைத் வ்தர்வு செயது சகாளைவும்.
• வ்தர்வு செயயபட்ட ேரிலெகள அல்ைது 

சநடுேரிலெகளின் மீது ேைது கிளிக் செயயவும்.
• இபவபாது வ்தான்று வமல்மீடபுப படடியிலுளை, 

Delete Column அல்ைது Delete Rows 
கட்டலைலய கிளிக் செயயவும். அல்ைது Edit  
Delete Cells வ்தர்லே கிளிக் செயயவும்.

(1) எடுத்துக்காடடு 1-ல் உருோக்கபபட்ட 
அட்டேலைச் செயலிலய திறந்துசகாளைவும்.

(2) ஏவ்தனும் மூன்று மாைேர்களின் 
்தகேல்கலை நீக்கி, வகாபலப வெமித்து 
மூ்டவும்.

செயமுலற பயிற்சி:
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உங்களுக்கு ச்தரியுமா?

ேரிலெ அல்ைது சநடுேரிலெகலை 

அழித்்தல் ொத்தியமில்லை!!!
ேரிலெ அல்ைது சநடுேரிலெ வெருகு்தலில் 
கூறபபட்டது வபாைவே, ஒரு ேரிலெ 
அல்ைது சநடுேரிலெலய நீக்குேதும் 
முற்றிலும் ொத்தியமில்லை. ஒரு ேரிலெ 
அல்ைது சநடுேரிலெ அழிக்கபபடும் வபாது, 
அதில் உளை அலனத்து ்தரவுகள, 
ோயபபாடுகள மற்றும் ேடிவூட்டல்கள 
அழிக்கபபடுகின்றது. ஆனால், பார்லேக்கு 
அந்்த ேரிலெ அல்ைது சநடுேரிலெ 
அழிக்கபபட்டது வபால் வ்தான்றும்.

7.11 அட்டேலைத்்தாள ேடிவூட்டல்:

 நுண்ைலறயிலுளை ்தரவுகலை 

ேடிவூட்டல் செயேது, அத்்தரவுகளுக்கு 

கூடு்தைான விலைலே ஏற்படுத்துே்தாகும். 

அவவிலைவுகள படிபபேரின் கேனத்ல்த 

ஈர்பப்தற்காக செயயபபடுகிறது. கூடு்தல் விலைவு 

என்பது, எழுத்துரு ேலக, அைவு, நிறம் 

வபான்றேற்லற மாற்று்தல், ்தானியங்கு சமன் 

திருபபு்தல், ்தடிமனாக்கு்தல், அடிக்வகாடிடு்தல், 

ொயசேழுத்்தாக்கு்தல் வபான்றலே குறிக்கும். 

கால்க்-ல் உளை ்தரவுகள பல்வேறு 

ேழிமுலறகளில் ேடிவூட்டல் செயயபபடுகிறது. 

வ்தர்ந்ச்தடுக்கபபட்ட சநடுேரிலெகள

வ்தர்ந்ச்தடுத்்த சநடுேரிலெகலை நீக்க 
இங்கு கிளிக் செயயவும்

ப்டம் 7.38

7.11.1 உலர ேடிவூட்டல்கள:

 நுண்ைலறயில் உளைத் ்தரவுகலை ்தடிமனாக்கு்தல், ொயசேழுத்்தாக்கு்தல், அடிவகாடிடு்தல், 
எழுத்துருவின் ேலக, அைவு, நிறம் மாற்று்தல் வபான்றலே உலர ேடிவூட்டல்கைாகும். ஓபன் ஆஃபீஸ் 
லரட்டரில் கற்றது வபாைவே, அலனத்து ேடிவூட்டல் வ்தர்வுகளும் ”ேடிவூட்டல் கருவிப படல்டயில்” 
உளைது. (ப்டம் 7.39 (a)-லய காண்க.)

படடிலய நகர்த்்த
்தடிமனாக்க செயசேழுத்்தாக்க

சிற்றலறகலை 
இலைக்க

அடிவகாடி்ட

வநர்த்தி 
இலெவு 
செயய

லமய 
இலெவு 
செயய

எழுத்துரு அைவுஎழுத்துரு ேலகபானிகள

ப்டம் 7.39 (a) உலர ேடிவூட்டல் கருவிபபடல்ட
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ேடிவூட்டல் 
வ்தர்வு

விலெபபைலக 
குறுக்குேழி

பயன்

எழுத்துரு ேலக எழுத்துரு ேலகலய மாற்றப பயன்படுகிறது.

எழுத்துரு அைவு
எழுத்துருக்களின் அைலே மாற்றுே்தற்கு 
பயன்படுகிறது.

்தடிமனாக்கு்தல் Ctrl + B ்தரலே ்தடிமனாக்குே்தற்கு பயன்படுகிறது. 

ொயசேழுத்்தாக்கு்தல் Ctrl + I
்தரலே ொயசேழுத்்தாக மாற்றுே்தற்கு 
பயன்படுகிறது.

அடிக்வகாடிடு்தல் Ctrl + U ்தரவுகலை அடிக்வகாடிடுே்தற்கு

ேைது இலெவு Ctrl + L
நுண்ைலறக்குள ்தரவுகலை ேைது 
இலெவில் அலமக்க.

இ்டது இலெவு Ctrl + R
நுண்ைலறக்குள ்தரவுகலை இ்டது 
இலெவில் அலமக்க.

லமய இலெவு Ctrl + E
நுண்ைலறக்குள ்தரவுகலை லமய 
இலெவில் அலமக்க.

வநர்த்தி இலெவு Ctrl + J
நுண்ைலறக்குள ்தரவுகலை ேைது 
மற்றும் இ்டது ஓரங்களில் ெமமான்தாக 
மாற்றுே்தற்கு

நுண்ைலற வெர்பபு
வ்தர்ந்ச்தடுக்கபபட்ட நுண்ைலறகலை, ஒவர 
நுண்ைலறயாக மாற்றுே்தற்கு. 

7.11.2 எண் ேடிவூட்டல்:

 நுண்ைலறயிலுளை எண் ்தரவுகலை 

பார்லேக்கு மடடும் அ்தன் ேடிவூட்டல் மாற்றம் 

செயய எண் ேடிவூட்டல் வ்தர்வுகள பயன்படுகிறது. 

இந்்த ேடிவூட்டல் வ்தர்வுகள பார்லேக்கு மடடுவம, 

இ்தனால் ்தரவின் உண்லம மதிபபு எந்்த 

ேலகயிலும் மாற்றம் சபறுேதில்லை. 

எடுத்துக்காட்டக ஒரு எண்லை, பை மதிபபில் 

காட்டவேண்டுசமனில், (அ்தாேது அ்தன் 

உண்லம மதிபபு மாறாமல், அ்தன் முன்சனாட்டாக 

பைக்குறியீடு இலைக்கபபடடு, பின்சனாட்டாக 

்தெமபபுளளியு்டன் காட்டவேண்டுசமனில்) ப்டம் 

7.43ல் காட்டபபடடுளை Number Format: 
Currency பணிக்குறி பயன்படுகிறது.

ெ்தவீ்தம் ெ்தம புளளிலய நீக்க

ெ்தம புளளிலய வெர்க்க

செந்்தர

பைக்குறி

ப்டம் 7.39 (b) ேடிவூட்டல் கருவிபபடல்ட

Number 
Format

Keyboard
Shortcuts

Currency Symbol Ctrl+Shift+4

Percent Ctrl+Shift+5

Standard Ctrl+Shift+6

Add Decimal Place

Delete Decimal Place
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(1) எடுத்துக்காடடு – 1 ல் உருோக்கபபட்ட 
அட்டேலை செயலிலய திறக்கவும்.

(2) அலனத்து ்தலைபபுகலையும் லமய 
இலெவுக்கு மாற்றி, அேற்லற 
்தடிமனாக்குக.

(3) அலனத்து பதிவு எண்கலையும், 
மதிபசபண்கலையும் லமய இலெவுக்கு 
மாற்றுக.

(4) Missing
(5) வெமித்து மூடுக.

செயமுலற பயிற்சி:

உங்களுக்கு ச்தரியுமா?

அட்டேலை செயலியில், உண்லமயில் ஒரு 
புதிய ேரிலெ அல்ைது சநடுேரிலெலய 
செருக முடியுமா?

உங்களுக்கு ச்தரியுமா?

அலனத்து அட்டேலை செயலிகளும், ஒரு 
குறிபபிட்ட எண்ணிக்லகயிைான 
ேரிலெகலையும், சநடுேரிலெகலையும் 
சகாண்டிருக்கும் எனில், புதி்தாக ஒரு 
ேரிலெ மற்றும் சநடுேரிலெலய எவோறு 
செருக முடியும். அ்தற்கு ஏவ்தனும் 
ொத்தியக்கூறுகள உளை்தா?

உண்லமயில் ொத்தியமில்லை.

ஒரு அட்டேலை செயலியில், புதி்தாக ஒரு 
ேரிலெ அல்ைது சநடுேரிலெலய 
செருகுேது ொத்தியமற்றது. ஒரு புதிய 
ேரிலெ அல்ைது சநடுேரிலெ செருகபபடும் 
வபாது, ஏற்கனவே அந்்த ேரிலெ அல்ைது 
சநடுேரிலெயிலுளை அலனத்து ்தரவுகள, 
ோயபபாடுகள மற்றும் ேடிவூட்டல்கள 
அடுத்்த ேரிலெ அல்ைது சநடுேரிலெக்கு 
மாற்றபபடுகின்றது. ஆனால், பார்லேக்கு 
ஒரு புதிய ேரிலெ அல்ைது சநடுேரிலெ 
செருகபபட்டது வபான்று

பகுதி III :  செயற்கூறுகள மற்றும் விைக்கபப்டங்களு்டன் வேலை செய்தல்

7.12 செயற்கூறுகள:

 ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்க் 11 ேலககளில், 
சுமார் 350க்கும் வமற்பட்ட செயற்கூறுகலை 
சகாண்டுளைது. செயற்கூறு என்பது, ஓபன் ஆஃபீஸ் 
கால்கில் உளளிலைந்துக் காைபபடும், முன்னவர 
ேலரயறுக்கபபட்ட ோயபாடுகைாகும். ஒவசோரு 
செயற்கூறுக்கும் ஒரு ்தனித்்த சபயர் மற்றும் 
முன்ேடிவும் சபற்றிருக்கும். செயல்பாடுகளின் 
அடிபபல்டயில், செயற்கூறுகள 
ேலகபபடுத்்தபபடடுளைது. எடுத்துக்காட்டாக, 
கூட்டல், ெராெரி, லென், காஸ் வபான்றேற்றுக்கான 
வில்டலய காைப பயன்படும் செயற்கூறுகள 
“Mathematical” செயற்கூறுகைாக 
ேலகபபடுத்்தபபடடுளைது. ஏசனனில், இலேயாவும் 
எண்கணி்த செயல்பாடுகள என்பல்த நிலனவில் 
சகாளக.
7.12.1 செயற்கூறுகலை அட்டேலைத்்தாளில் 
பயன்படுத்து்தல்:
 வநரடி இலைத்்தல் முலறயிவைா அல்ைது 
செயற்கூறு ேழிகாடடிலய பயன்படுத்திவயா 
அட்டேலைத்்தாளில் ஒரு செயற்கூறு 
பயன்படுத்்தபப்டைாம். 
7.12.1.1 வநரடியாக இலைத்்தல் முலற:
 ஒரு செயற்கூறின் சபயர் மற்றும் அ்தன் 

கட்டலை அலமபபு, முன்னவர ச்தரிந்திருக்கும் 
நிலையில், அந்்த செயற்கூலற வநரடியாக 
அட்டேலைத் ்தாளின் எந்்த ஒரு நுண்ைலறயிலும் 
்தட்டச்சு செயயைாம். 
 எடுத்துக்காட்டாக: SUM என்பது மிகவும் 
அதிகமாக பயன்படுத்்தபபடும் ஒரு செயற்கூறு 
ஆகும். இது சகாடுக்கபபட்ட மதிபபுகளின் 
கூடடுத்ச்தாலகலய கைக்கி்ட பயன்படுகிறது. 
SUM செயற்கூறின் கட்டலையலமபபு பின்ேருமாறு:
= SUM (பரபபு 1; பரபபு 2; பரபபு 3…… பரபபு n)
** (பரபபு என்றால் என்ன என்பது பற்றி முன்னர் 
கற்றலேகலை நிலனவு கூர்க.)
வநரடியாக ஒரு செயற்கூறு ்தட்டச்சு செயயபபடும் 
வபாது, கீழ்காணும் குறிபபுகலை நிலனவில் சகாளை 
வேண்டும்:
1. செயற்கூறுகள = குறியு்டன் ச்தா்டங்க 

வேண்டும்.
2. செயற்கூறின் ெரியான சபயலர பயன்படுத்்த 

வேண்டும்.
3. கட்டலை அலமபபில் சகாடுக்கபபடடுளைோறு, 

ெரியான அைபுருக்கலை (arguments) 
அல்டபபுக்குறிக்குள சகாடுக்கபபட்ட 
வேண்டும். ஒவசோரு செயற்கூறுக்கும் என 
்தனித்்த அைபுரு உளைது.

4. செயற்கூறு ்தட்டச்சு செயது முடிக்கபபட்ட 

பின், Enter சபாத்்தாலன அழுத்்த வேண்டும்.
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= Sum (A1 : A4)

செயற்கூறின் சபயர்
செயற்கூறின் அைபுருக்கள

கல்டசி சிற்றலறமு்தல் சிற்றலறெமக்குறி

ப்டம் 7.40 செயற்கூறு கட்டலையலமபபு

(1) எடுத்துக்காடடு 1 ல் உருோக்கபபட்ட 
அட்டேலைச் செயலிலய 
திறந்துசகாளைவும்.

(2) Total சநடுேரிலெயிளை அலனத்து 
ோயபாடுகலையும் நீக்கிவிடுக.

(3) ஒவசோரு மாைேரின் சமாத்்த 
மதிபசபண்லனயும் கைக்கிடுே்தற்கு SUM 
செயற்கூறு   பயன்படுத்துக.

(4) வெமித்து மூடுக.

செயமுலற பயிற்சி:

7.12.1.2 செயற்கூறு ேழிகாடடிலயப 
பயன்படுத்து்தல் (Using Function wizard):
 அட்டேலைத் ்தாளில், செயற்கூறு 
ேழிகாடடிலயப பயன்படுத்தியும் ஒரு செயற்கூலற 
செருக முடியும். செயற்கூறு ேழிகாடடி என்பது, ஒரு 
செயற்கூலற எளி்தாக செருகுே்தற்கு, ஒவசோரு 
படிநிலையாக ேழிகாடடும் ஒர் உலரயா்டல் சபடடி. 
செயற்கூறு ேழிகாடடிலய ோயபபாடடு 
படல்டயிலுளை Function Wizard சபாத்்தாலன 
கிளிக் செயவ்தா அல்ைது Ctrl + F2 விலெபபைலக 
குறுக்குேழி ொவி வெர்மானத்ல்த பயன்படுத்திவயா 
சபறைாம். Function Wizard உலரயா்டல் சபடடி, 
ப்டம் 7.41ல் உளைோறு வ்தான்றும்.

Function category கீழிறக்குப சபடடி: 

 Function Wizard உலரயா்டல் சபடடி, 
இரண்டு ்தத்்தல்கலை சகாண்்டது, அலே Functions 
மற்றும் Shortcuts என்பலே. இதில், Functions 
்தத்்தலிலுளை கீழிறக்கு சபடடியில், செயற்கூறு 
ேலககள படடியலி்டபபடடிருக்கும். கால்க்-ல் 
செயற்கூறுகள 11 ேலககைாக 
ேலகபபடுத்்தபபடடுளைது. அலே பின்ேருமாறு:

1. Database 
(்தரவுத்்தைம்)

2. Date and Time 
(வ்ததி மற்றும் 
வநரம்)

3. Financial (நிதி) 4. Information 
(்தகேல்)

5. Logical 
(்தருக்கம்)

6. Mathematical 
(கணி்தம்)

7. Array (அணிகள) 8. Statistical 
(புளளியியல்)

9. Spreadsheet 
(அட்டேலைச் 
செயலி)

10. Text (உலர) 11. Add-in (அதிகபபடியாக 
வெர்த்துக்சகாளேது)

 ஏவ்தனும் ஒரு செயற்கூறு ேலகலயத் வ்தர்ந்ச்தடுத்்தால், வ்தர்ந்ச்தடுக்கபபட்ட ேலகலய ொர்ந்்த 
அலனத்து செயற்கூறுகளும் Function படடியல் சபடடியில் வ்தான்றும். செயற்கூறு ேலக All என்று 
இருக்கும்வபாது, அலனத்து செயற்கூறுகளும் Function படடியல் சபடடியில் ப்டம் 7.42 காடடியுளைோறு 
அகரேரிலெயில் வ்தான்றும்.

செயற்கூறு ேலகபபடடியல்

செயற்கூறின் சபயர் 
மற்றும் அைபுருக்கள

செயல்கூறு பற்றிய 
சிறு ்தகேல்

செயற்கூறுகளின் 
ேலககள

ப்டம் 7.41 செயற்கூறு ேழிக்காடடி உலரயா்டல் சபடடி
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வ்தர்ந்ச்தடுத்்த ேலக

செ
ய

ல்
கூ

று
 பட

டி
ய

ல்

ப்டம் 7.42 உலர ேடிவூட்டல் பணிக்குறிகள

செயற்கூறு  விேரக்குறிபபு (Function 
Description)
 ஒரு செயற்கூறு வ்தர்ந்ச்தடுக்கப 
படும்வபாது, ேழிகாடடி உலரயா்டல்சபடடி, 
வ்தர்ந்ச்தடுக்கபபட்ட செயற்கூறின் சபயர், 
கட்டலை அலமபபு மற்றும் அ்தலனப பற்றிய ஒரு 
சிறிய விேரக்குறிபபிலன அ்தன் ேைது பக்கத்தில் 
காடடும். (ப்டம் 7.43லய காண்க)

செயற்கூறு ேழிகாடடிலயப பயன்படுத்தி, ஒரு 
செயற்கூலற செருகு்தல் (நுண்ைலற முகேரிலய 
பயன்படுத்து்தல்):

 பின்ேரும் எடுத்துக்காடடின் உ்தவியு்டன், 
அட்டேலைத்்தாளில் ஒரு செயற்கூறு, 
ேழிகாடடிலயப பயன்படுத்தி எவோறு 
செருகபபடுகிறது என்பல்த ச்தரிந்துசகாளைைாம். 
POWER ( ) செயற்கூலற செருகும் ேழிமுலற 
கீவை விைக்கபபடடுளைது. 

POWER ( ) செயற்கூறு:

 POWER ( ) என்பது, ஒரு எண்ணின் 
அடுக்கு மதிபலப (Power of an exponent) 
கைக்கிடுே்தற்கான செயற்கூறு ஆகும். இது 
கைக்கியல் (Mathematical) ேலகலயச் ொர்ந்்த 
செயற்கூறு ஆகும். ஒரு எண்ணின் அடுக்கு 
மதிபலப கைக்கிடுே்தற்கு இரண்டு மதிபபுகள 

உளளீ்டாக ்தரபப்டவேண்டும். அலே, அடிமானம் 
(Base) மற்றும் அடுக்கு (Exponent) மதிபபு. 
எடுத்துக்காட்டாக 25ன் அடுக்கு 2 (252) மதிபலபக் 
கண்்டறிேதில், 25 என்பது அடிமான மதிபபாகும், 2 
என்பது அ்தன் அடுக்கு மதிபபாகும். 

POWER ( ) செயற்கூறின் கட்டலை அலமபபு:

= POWER (Base; Exponent)
 இங்கு, Base மற்றும் Exponent ஆகிய 
இரண்டும், அைபுருக்கைாகும். கால்க்-ல் 
அலனத்து அைபுருக்களும், அலரபபுளளி (; -னில்) 
பிரிக்கபபடடிருக்கும். 

POWER ( ) செயற்கூறு அட்டேலைத்்தாளில் 
செருகு்தல்:

படிநிலை 1: நுண்ைலற A2-ல் அடிமான 
மதிபலப ்தட்டச்சு செயக (எடுத்துக்காட்டாக 25)
படிநிலை 2: நுண்ைலற B2-ல் அடுக்கு 
மதிபலப ்தட்டச்சு செயக (எடுத்துக்காட்டாக 2)
படிநிலை 3: நுண்ைலறச் சுடடிலய கைம் C2 
க்கு நகர்த்துக. (அ்தாேது, எந்்த நுண்ைலறயில் 
வில்டத் ச்தரிய வேண்டுவமா அந்்த நுண்ைலற).
படிநிலை 4:  இபவபாது, ோயபபாடடு 
படல்டயிலுளை fx என்ற பணிக்குறிலய கிளிக் 
செயயவும் (அல்ைது) Insert  Functions 
கட்டலை வ்தர்வு செயயவும் (அல்ைது) 
விலெபபைலகயில் Ctrl + F2 ொவி வெர்மானத்ல்த 
அழுத்்தவும்.

படிநிலை 5: Category கீழிறக்குப சபடடிலய கிளிக் 
செயது, Mathematial என்ற ேலகலய வ்தர்வு 
செயக.

இபவபாது, கணி்த ேலகயில் உளை அலனத்து 
செயற்கூறுகளும் அகரேரிலெயில் Function 
படடியல் சபடடியில் வ்தான்றும்.

படிநிலை 6: Function படடியல் சபடடியில் POWER 
செயற்கூலற வ்தர்ந்ச்தடுக்கவும். இபவபாது, 
வ்தர்ந்ச்தடுக்கபபட்ட POWER ( ) செயற்கூறு 
பற்றிய குறிபபு உலரயா்டல் சபடடியின் ேைது 
பக்கத்தில் வ்தான்றும்.

படிநிலை 7: “Next” சபாத்்தாலன கிளிக் செயயவும். 
இபவபாது, ப்டம் 7.44ல் காட்டபபடடுளைோறு 
செயற்கூறு ேழிகாடடி உலரயா்டல் சபடடி 
வ்தான்றும்.
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.

வ்தர்ந்ச்தடுத்்த ேலகபடடி

செயற்கூறின் சபயர்

செயல்கூறின் ச்தா்டரியல்

வ்தர்ந்ச்தடுத்்த 
செயற்கூறு

செயற்கூறு பற்றி சிறு 
குறிபபு

ப்டம் 7.43 ேடிவூட்டல் கருவிபபடல்ட – எண் ேடிவூட்டல் வ்தர்வுகள

படிநிலை 8: Base உலரபசபடடியில் நுண்ைலற முகேரிலய வநரடியாக ்தட்டச்சு செயக அல்ைது Select Cell 
சபாத்்தாலன கிளிக் செயக. 

இபவபாது, செயற்கூறு ேழிகாடடி உலரயா்டல் சபடடி, சுருக்கபபடடு, ஒரு சிறிய மி்தலேக் கருவிபபடல்ட 

வபான்று ப்டம் 7.45ல் உளைோறு வ்தான்றும்.  

செயற்கூறு சபாத்்தான்

சிற்றலறலய 
வ்தர்ந்ச்தடுக்க சபாத்்தான்

வ்தர்ந்ச்தடுத்்த செயல்கூறு

ப்டம் 7.44 செயற்கூறு ேழிகாடடி உலரயா்டல் சபடடி
உலரபசபடடியில் உளை செயற்கூறின் சபயர் சபரி்தாக்கு

வ்தர்ந்ச்தடுத்்த சிற்றலற
சுருக்கபபட்ட செயற்கூறின் சபயரு்டன் 
ேழிக்காடடி

ப்டம் 7.45 செயற்கூறு கட்டலையலமபபு
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அட்டேலைத்்தாளில், எந்்த நுண்ைலறயில் அடிமான மதிபபு உளைவ்தா (நுண்ைலற A2) அந்்த 

நுண்ைலறலய கிளிக் செயயவும். இபவபாது, சுருக்கபபட்ட ேழிகாடடி உலரயா்டல் சபடடியில், கிளிக் 

செயயபபட்ட நுண்ைலற முகேரி வ்தான்றும். 

Cell address with 
contains Base

Formula for finding 
Power

ப்டம் 7.46 செயற்கூறு ேழிகாடடி

படிநிலை 9: Maximize என்ற சபாத்்தாலன கிளிக் செயக. ேழிகாடடி உலரயா்டல் சபடடி, ப்டம் 7.46ல் 

உளைோறு மீண்டும் பலைய நிலைக்கு திரும்பிவிடும். 

இபவபாது Base உலரபசபடடியில், அடிமான மதிபலப சபற்றுளை நுண்ைலறயின் முகேரிலய காைைாம்.

Result  to the 
Function

Base value cell 
address

Exponent value cell 
address

Formula
Result to the 

formula

ப்டம் 7.47 செயற்கூறு ேழிகாடடி – செயற்கூறு ேலக கீழிறக்குப சபடடி

XI Std Computer Applications Vol-1 TM Chapter 7 170-244.indd   146 5/11/2020   10:57:34 AM



147

 படிநிலை 10: Exponent என்ற 
உலரபசபடடியில், வநரடியாக அடுக்கு மதிபபு உளை 
நுண்ைலற முகேரிலய ்தட்டச்சு செயயவும். 
அல்ைது படிநிலை 7, 8 மற்றும் 9ல் 
கூறபபட்டலேகலைப பின்பற்றுக.

Base மற்றும் Exponent மதிபபுகள உளை 
நுண்ைலறகளின் முகேரிகலை, ேழிகாடடி 
உலரயா்டல் சபடடியினுள உளளீடு செயயபபட்டபின், 
செயற்கூறு ேழிகாடடி ப்டம் 7.47ல் 
காட்டபபடடுளைபடி வ்தான்றும்.

ேழிகாடடி உலரயா்டல் சபடடியில் உளை Function 
சபடடி, உளளீடடு மதிபபுகளு்டன், செயற்கூறின் 
ோயபபாடடு வ்தாற்றத்ல்தக் காடடும். வமலும், 
உலரயா்டல் சபடடியின் ேைது வமல் 
ஓரத்திலுளைFunction Result என்ற பகுதி, 
வில்டலய காடடும்.

  படிநிலை 11: கல்டசியாக "Ok" 
சபாத்்தாலன கிளிக் செயய வேண்டும்.

செயற்கூறு ேழிகாடடிலயப பயன்படுத்தி, ஒரு 
செயற்கூலற செருகு்தல் (வநரடியாக மதிபபுகலை 
பயன்படுத்து்தல்):

 முந்ல்தய எடுத்துக்காடடில், Base மற்றும் 
Exponent மதிபபுகளுக்கு அந்்த மதிபபுள 
நிலைசகாண்டுளை நுண்ைலறகளின் 
முகேரிகள குறிபபி்டபபடடுளைது. கால்க்-ல் 
செயற்கூறு ேழிகாடடி உலரயா்டல் சபடடியில், 
நுண்ைலற முகேரிக்கு பதிைாக, வநரடியாக 
மதிபபுகலை உளளீடு செயது அவ்த வில்ட மதிபலப 
சபறமுடியும். 

இந்்த எடுத்துக்காடடில், Base மற்றும் Exponent 
மதிபபுகளின் நுண்ைலற முகேரிக்கு பதிைாக, 
வநரடியாக, அ்தன் மதிபபுக்கலை, Base மற்றும் 
Exponent ஆகிய இரண்டு உலரபசபடடியில் 
்தட்டச்சு செயது அ்தன் வில்டலயப சபறைாம். (ப்டம் 
7.48 லய காண்க).

Result of the function

Vaues typed

No more steps

Function Formula bar 
with values

ப்டம் 7.48 செயற்கூறு ேழிகாடடி – செயற்கூறு விேரக்குறிபபு

(1) ஒரு புதிய அட்டேலைத்்தாலை திறந்துசகாளைவும்.
(2) நுண்ைலற A1ல் “Value” என்று ்தட்டச்சு செயக.
(3) நுண்ைலற A2ல் “Square root” என்று ்தட்டச்சு செயக.
(4) நுண்ைலற B1ல் ஏவ்தனும் ஒரு மதிபலப ்தட்டச்சு செயக.
(5) நுண்ைலற B2ல் நுண்ைலற B1ல் சகாடுக்கபபட்ட மதிபபுக்கான ேர்க்க மூைத்ல்தக் காணும் 

செயற்கூலற செருகுக.
(6) சகாடுக்கபபட்ட மதிபபுக்கான ேர்க்க மூைம் கில்டக்கப சபற்றவு்டன், நுண்ைலற B1ல் 

சகாடுக்கபபட்ட மதிபலப வேறு மதிபபாக மாற்றி அ்தனால் ஏற்படும் விலைலேப பார்க்கவும்.
(7) இவ்த செயற்கூலற மற்சறாரு ்தாளில், ேழிகாடடி உலரயா்டல் சபடடி இல்ைாமல், வநரடியாக 

செயற்கூலற மடடும் பயன்படுத்தி வில்ட காண்க.

செயமுலற பயிற்சி:
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7.13 விைக்கபப்டங்களு்டன் வேலை செய்தல் 
(Working with Chart):

 எண் ்தரவுகளின் அடிபபல்டயில், 
விைக்கபப்டங்கலை உருோக்கும் திறன், 
அட்டேலைச் செயலியின் மிக முக்கிய 
சிறபபியல்புகளில் ஒன்றாகும். விைக்கபப்டங்கள 
சகாடுக்கபபட்ட ்தரவுகலை மிக எளிலமயாக 
புரிந்துசகாளை பயன்படுகிறது. 
விைக்கபப்டங்கலை உருோக்கும் திறன் 
அட்டேலைச் செயலின் சேற்றிக்கு மூைக் 
காரைமாகும். ஓபன் ஆஃபிஸ் கால்க்-ல் 
விைக்கபப்டங்கலை உருோக்கவும், லகயாைவும், 
“விைக்கபப்ட ேழிகாடடி” (Chart Wizard) 
பயன்படுகிறது.

7.13.1 விைக்கபப்ட ேழிகாடடி (Chart Wizard):
 விைக்கபப்ட ேழிகாடடி உலரயா்டல் 
சபடடி, கால்க்-ல் விைக்கபப்டங்கலை உருோக்கப 
பயன்படுகிறது. இந்்த உலரயா்டல் சபடடிலய 
திறபப்தற்கு, செந்்தரக்கருவிப படல்டயிலுளை 
“Chart” என்ற பணி அல்ைது Insert  Chart 
கட்டலையிலை கிளிக் செயய வேண்டும். 

இபவபாது, விைக்கபப்ட ேழிகாடடி உலரயா்டல் 
சபடடி (Chart Wizard) ப்டம் 7.49ல் 
காட்டபபடடுளைபடி வ்தான்றும்.

விைக்கபப்ட ேழிகாடடி உலரயா்டல் சபடடியில் 
நான்கு படிநிலைகள உளைது.

(1)  விைக்கபப்டத்தின் ேலக (2)  ்தரவு பரபபு 
(3)  ்தரவுத்ச்தா்டர் வமலும் (4)  விைக்கபப்ட 
கூறுகள. "Next" சபாத்்தான் ஒரு 
படிநிலையிலிருந்து அடுத்்த படிநிலைக்கு நகர 
பயன்படுகிறது.

படிநிலை 1: Chart type (விைக்கபப்டத்தின் 
ேலக):

 விைக்கபப்ட ேழிகாடடி உலரயா்டல் 
சபடடியின் மு்தல் படிநிலை Chart type, விைக்கப 
ப்டத்தின் ேலகலயத் வ்தர்ந்ச்தடுக்கப 
பயன்படுகிறது. “Choose a chart type” என்ற 
படடியல் சபடடியில் அலனத்து விைக்கபப்ட 
ேலககளும் படடியலி்டபபடடிருக்கும். இந்்த 
படடியல் சபடடிக்கு ேைது பக்கத்தில், 
வ்தர்ந்ச்தடுக்கபபடும் விைக்கபப்டத்தின் பாணி 
ப்ட ேடிவிவைவய காட்டபபடடிருக்கும். ஒவசோரு 
விைக்கபப்டமும் வித்தியாெமான பாணிகலைப 
சபற்றிருக்கும்.

ப்டம் 7.49
 3D Look வ்தர்லே வ்தர்ந்ச்தடுபப்தற்கு முன்னும், பின்னரும் அது எவோறு உளைது என்பல்த 
எடுத்துக்காட்டாக, சநடுங்கில்ட செவேக விைக்கபப்டம் (column char) சமாத்்தம் மூன்று பாணிகள 
உளைது. அலே ொ்தாரைம் (Normal) சுருக்கபபட்டது (Stacked) மற்றும் ெ்தவீ்த மதிபபு்டன் 
சுருக்கபபட்டது (Percent stacked).
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 இரண்்டாேது படிநிலைக்கு நகர்ே்தற்கு, “Next” சபாத்்தாலன கிளிக் செயயவும். 

படிநிலை 2: Data Range (்தரவு பரபபு)

 இந்்த படிநிலையில், எந்்த ்தரவு பரபபிற்கு விைக்கபப்டம் ேலரயபப்ட வேண்டுவமா, அந்்த ்தரவின் 
பரபலப, “Data Range” உலரபசபடடியில் குறிபபி்ட வேண்டும் அல்ைது உலரபசபடடியின் கல்டசியில் 
உளை “Select data range” என்ற சபாத்்தாலன கிளிக் செயயைாம். 

 “Select data range” சபாத்்தான் கிளிக் செயயபபடும் வபாது, ேழிகாடடி உலரயா்டல் சபடடி சிறிய 
மி்தலேக் கருவிபபடல்ட வபான்று சுருங்கும். இபவபாது, அட்டேலைத்்தாளில் உளைத் ்தரவுகளில், 
எேற்றிற்கு விைக்கபப்டம் ேலரய வேண்டுவமா, அேற்லற வ்தர்ந்ச்தடுத்து, மீண்டும், அவ்த “Select data 
range” சபாத்்தான் கிளிக் செயயபபடும் வபாது, விைக்கபப்ட ேழிகாடடி  சபரி்தாக்கபபடும். (செயற்கூறு 
ேழிகாடடி சபடடிலய பயன்படுத்தியல்த நிலனவு கூர்க.)

 விைக்கபப்ட ேழிகாடடிலய இயக்குே்தற்கு முன்வப, ்தரவுகள வ்தர்ந்ச்தடுக்கபபடடிருந்்தால், 
வ்தர்வு செயயபபட்ட நுண்ைலறகளின் முகேரி, ப்டம் 7.57ல் காட்டபபடடுளைோறு வ்தான்றும்.

Column Chart 3D Cylinder shape

Chart styles

List of 3D 
shapes3D look 

Checkbox

ப்டம் 7.50 
 அ்தற்கும் கீவை, First row as label மற்றும் First column as lable என்ற இரண்டு வ்தர்வுப 
சபடடிகள (Check box) உளைது. இலே விைக்கபபத்த்தில் X-அச்சு மற்றும் Y-அச்சுக்கானத் 
்தலைபபுகலை உருோக்கப பயன்படுகிறது.

 மூன்றாேது படிநிலைக்கு நகருே்தற்கு “Next” சபாத்்தாலன கிளிக் செயயுேம்.

படிநிலை 3: Data Series (்தரவுத் ச்தா்டர்)

 இந்்தப படிநிலை, விைக்கபப்டம் உருோக்குே்தற்காக வெர்க்கபபட்ட ்தரவிலன வமலும் சீர்படுத்்தப 
பயன்படுகிறது. விைக்கபப்டத்தில்  வெர்க்கபபட்ட ்தரவுகளில் ஏவ்தனும் ஒரு சநடுேரிலெலய நீக்க 
வேண்டுசமனில், “Data Series” படடியல் சபடடியிலுளை ்தலைபலப கிளிக் செயது "Remove” சபாத்்தாலன 
கிளிக் செயய வேண்டும். அவ்த வபாை, ஏவ்தனும் ஒரு சநடுேரிலெலய புதி்தாக வெர்க்க விரும்பினா, “Add” 
சபாத்்தாலன கிளிக் செயய வேண்டும். வமலும், “Range for name” என்ற உலரப சபடடியில் வ்தான்றும் 
்தரவுகளின் பரபலப மாற்றியலமக்க வேண்டும். ப்டம் 7.52 லய பார்க்கவும்.

 விைக்கபப்டம் ேலரே்தற்கு ஏவ்தனும் ஒரு ்தரவு மிகவும் அேசியமான்தாக இருக்கும் வபாது, இந்்த 
ேெதி பயன்படும். இந்்த படிநிலையில் எந்்த மாற்றமும் செயய விரும்பவில்லைசயனில், “Next” சபாத்்தாலன 
கிளிக் செயது, கல்டசி படிநிலைக்கு நகரைாம்.

படிநிலை 4: Chart Element (விைக்கபப்ட கூறுகள)

 இந்்தப படிநிலை விைக்கபப்டத்திற்கு ்தலைபபு மற்றும் சைசஜண்டு (Legend)-கலை புதி்தாக 
வெர்பப்தற்வகா அல்ைது மாற்றியலமபப்தற்வகா பயன்படுத்்தபபடுகிறது. “Title” உலரப சபடடியில், 

XI Std Computer Applications Vol-1 TM Chapter 7 170-244.indd   149 5/11/2020   10:57:34 AM



150

விைக்கபப்டத்திற்கான மு்தன்லம ்தலைபலப உளளி்ட வேண்டும். “Subtitle” உலரபசபடடியில் 
விைக்கபப்டத்திற்கு இரண்்டாம்நிலை அல்ைது துலைத் ்தலைபபு ஏவ்தனும் சகாடுக்க விரும்பினால் 
அ்தலன ்தட்டச்சு செயயவும். (ப்டம் 7.52) எடுத்துக்காட்டாக, 12ம் ேகுபபு F பிரிவில் அதிக மதிபசபண்கள 
சபற்றேர்கலை காடடும் ஒரு விைக்கபப்டத்திற்கு “Highest Markholders” என்று மு்தன்லம 
்தலைபபாகவும், “Class XII – F” என்று துலைத் ்தலைபபாகவும் ்தட்டச்சு செயயைாம். 

 அவ்த வபான்று, X மற்றும் Y அச்சுகளில் வ்தான்றவேண்டிய ்தலைபபுகலை முலறவய “X axis” 
மற்றும் “Y axis” உலரபசபடடிகளில் ்தட்டச்சு செயய வேண்டும். 

 அலனத்து படிநிலைகளும் முடிந்்த பின்னர், “Finish” சபாத்்தாலன கிளிக் செயய வேண்டும்.

ப்டம் 7.51

ப்டம் 7.52 செயற்கூறு ேழிகாடடி உலரயா்டல் சபடடி

ப்டம் 7.53 செயற்கூறு ேழிகாடடி உலரயா்டல் சபடடி
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7.13.2 விைக்கபப்டம் உருோக்கு்தல் – ஓர் எடுத்துக்காடடு:

ப்டம் 7.54ல் சகாடுக்கபபடடுளை ்தரவுகளுக்கு, ஒரு விைக்கப்டம் ேலர்தல்:

படிநிலை 1: ்தரவுகலைத் வ்தர்ந்ச்தடுத்்தல்

• அட்டேலைத்்தாளில், நுண்ைலற A1 மு்தல் F1 ேலரயுளை ்தரவுகலை வ்தர்ந்ச்தடுக்கவும்.

படிநிலை 2: விைக்கபப்ட ேழிகாடடிலயத் ச்தா்டங்கு்தல்

• செந்்தரக் கருவிபபல்டயிலுளை “Chart” பணிக்குறிலய கிளிக் செயயவும் அல்ைது Insert  Chart 
கட்டலைலய வ்தர்வு செயயவும்.

படிநிலை 3: விைக்கபப்ட ேலக மற்றும் பாணிலய வ்தர்வு செய்தல் (ப்டம் 7.55லய காண்க)

ப்டம் 7.54

ப்டம் 7.55 விைக்கபப்ட ேழிகாடடி உலரயா்டல் சபடடி

• விைக்கபப்ட ேலகயான “Column” என்பல்த“Chart type” படடியல் சபடடியிலிருந்து வ்தர்வு செயக. 
வமலும், அ்தன் பாணிலய “Normal” எனத் வ்தர்வு செயக.

• “3D Look” வ்தர்வுப சபடடிலய கிளிக் செயக. இபவபாது வ்தான்றும் முபபரிமாை ேலககளில், 
“Cylinder” ேடிேத்ல்த என்பல்த வ்தர்வு செயக.

• “Next” சபாத்்தாலன கிளிக் செயக.

• வமவை கூறபபட்டலேயல்ைாமல், வேறு ஏவ்தனும் ஒரு ேலக அல்ைது ேடிேத்ல்த வ்தர்ந்ச்தடுக்க, 
அந்்த ேடிேத்தின் மீது கிளிக் செயயவும். ேழிகாடடி உலரயா்டல் சபடடியில் செயயபபடும் ஒவசோரு 
செயல்பாடும், பின்புைமாக வ்தான்றுேல்த காைமுடியும்.

படிநிலை 4: ்தரவு பரபலப ேலரயறுத்்தல் (ப்டம் 7.56லய காண்க)

ப்டம் 7.56 விைக்கபப்ட ேழிகாடடி – படிநிலை 2 ்தரவு பரபபு

• இந்்த எடுத்துக்காடடில், ஏற்கனவே ்தரவுகள வ்தர்ந்ச்தடுக்கபபடடுளைது. எனவே, வ்தர்ந்ச்தடுக்கபபட்ட 
்தரவு பரபபு “Data range” உலரபசபடடியில் வ்தான்றும்.
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• மற்ற அலமபபுகளில் எந்்த மாற்றமும் வ்தலேபப்டா்த்தால், “Next” சபாத்்தான் கிளிக் செயயபபடடு, 
அடுத்்த படிநிலைக்கு நகரவும்.

படிநிலை 5: ்தரவுத் ச்தா்டர்கலை வெர்த்்தல் அல்ைது நீக்கு்தல்: (ப்டம் 7.57லய காண்க)

• “Data Series” படடியல் சபடடி, விைக்கபப்டத்தில் வெர்க்கபபடடுளை அலனத்து சநடுேரிலெகளின் 
்தலைபலபயும் காடடுகிறது.

• இதில், “Total” என்ற சநடுேரிலெலய வ்தர்வு செயது, “Remove” சபாத்்தாலன கிளிக் செயயவும். 
இபவபாது Total சநடுேரிலெ நீக்கபபடடுவிடும்.

• இந்்த எடுத்துக்காடல்ட சபாருத்்தமடடில், Total என்ற சநடுேரிலெ, விைக்கபப்டத்தில் வெர்க்க 
வேண்டிய அேசியமில்லை எனக் கருத்்தபபட்ட்தால் அது நீக்கபபட்டது.

• ஒருவேலை எந்்த ஒரு சநடுேரிலெலயயும், வெர்க்கவோ அல்ைது நீக்கவோ வேண்டியதில்லை எனில், 
இந்்த படிநிலையிலிருந்து வநரடியாக “Next” சபாத்்தாலன கிளிக் செயது, அடுத்்த படிநிலைக்கு 
நகரைாம்.

ப்டம் 7.56 விைக்கபப்ட ேழிகாடடி – படிநிலை 1 விைக்கபப்ட ேலக

ப்டம் 7.57 விைக்கபப்ட ேழிகாடடி – படிநிலை 2: ்தரவு பரபபு

படிநிலை 6: மு்தன்லமத் ்தலைபபு, துலைத்்தலைபபு, X அச்சு மற்றும் Y அச்சுக்கு சபயரிடு்தல் (ப்டம் 7.58 
லய காண்க)

• Title உலரபசபடடியில், “Rain Fall Details” என்றும், Subtitle உலரபசபடடியில், “During 2010” 
என்றும் ்தட்டச்சு செயக.

• X axis உலரபசபடடியில் “Districts” என்று ்தட்டச்சு செயக.
• Y axis உலரபசபடடியில் “Rain Fall in mm” என்று ்தட்டச்சு செயக.
• வேறு எந்்த மாற்றமும் வ்தலேயில்லை. எனவே, “Finish” சபாத்்தாலன கிளிக் செயயவும்.
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ப்டம் 7.58 விைக்கபப்ட ேழிகாடடி – படிநிலை 3: ்தரவுத் ச்தா்டர்

இபவபாது, கீவை சகாடுக்கபபடடுளைது வபான்ற விைக்கபப்டம் வ்தான்றும். 
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ப்டம் 7.59 விைக்கபப்ட ேழிகாடடி – படிநிலை 4: விைக்கபப்ட கூறுகள

 இந்்த விைக்கபப்டத்ல்த உற்று வநாக்கும் வபாது, மாேட்டங்களின் சபயர்கள ஒன்றின் மீது ஒன்றாக 
உளைல்தயும், புரிந்துசகாளே்தற்கு ெற்று கடினமாக உளைல்தயும் காை முடியும். எனவே, X அச்சின் 
அலமபலப மாற்ற வேண்டும்.
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ப்டம் 7.60 – 2010ம் ஆண்டில் ்தமிைகத்தின் பத்து மாேட்டங்களில் சபாழிந்்த மலையைவு (மி.மீ)
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7.13.3 விைக்கபப்ட கூறுகலைப பதிபபித்்தல்:

 ஒரு விைக்கபப்டப உருோக்கபபட்ட பின், அ்தன் எந்்த ஒரு பகுதிலயயும் மாற்ற முடியும். (1) ஒரு 
கூற்லற / பகுதிலய மாற்ற அ்தன் மீது இருகிளிக் செயய வேண்டும். பின்னர், (2) ேைது கிளிக் செயய 
வேண்டும். இபவபாது ஒரு வமல்மீடபு படடி ஒன்று வ்தான்றும். (3) அதில், “Format …..” என்ற வ்தர்லே கிளிக் 
செயய வேண்டும். 

 எடுத்துக்காட்டாக, X அச்சின் அலமபலப மாற்ற விரும்பினால், X அச்சின் மீது இருகிளிக் செயய 
வேண்டும். பின்னர், ேைது கிளிக் செயய வேண்டும். இபவபாது ப்டம் 7.60ல் காட்டபபடடுளைோறு ஒரு 
வமல்மீடபு படடி வ்தான்றும். 

 வ்தான்றும் வமல்மீடபு படடியில், “Format axis……” வ்தர்லே கிளிக் செயய வேண்டும்.

 இபவபாது, ப்டம் 7.61ல் காட்டபபடடுளைோறு X Axis ேடிவூட்டல் உலரயா்டல் சபடடி வ்தான்றும். 

 ப்டம் 7.66 விைக்கபப்ட பண்புக்கூறு உலரயா்டல் சபடடி

 அதில், “Label” ச்தாகுதிலய கிளிக் செயயவும். 

 அதில் “Text Orientation” சுைல்சபடடியில் 90 என ்தட்டச்சு செயயவும் அல்ைது சுைல்சபடடிலய 
பயன்படுத்தி மதிபலப சபறவும்.

“OK” சபாத்்தாலன கிளிக் செயயவும். ப்டம் 7.62
இபவபாது, விைக்கபப்டம் கீழ்க்கண்்டோறு வ்தான்றும்.

ப்டம் 7.61 விைக்கபப்ட ேழிகாடடி – படிநிலை 1 விைக்கபப்ட ேலக
Rain Fall Details
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ப்டம் 7.62 விைக்கபப்ட ேழிகாடடி – படிநிலை 2 ்தரவு பரபப
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(1) எடுத்துக்காடடு 1ல் உருோக்கபபட்ட அட்டேலைச் செயலிலய திறந்து சகாளைவும்.

(2) அலனத்து மாைேர்களின் சமாத்்த மதிபசபண்கலை காடடும், செவேக ேலக, “கூம்பு”  

 ேடிே முபபரிமாை விைக்கபப்டமாக உருோக்குக.

செயமுலற பயிற்சி:

பகுதி IV :  ேரிலெயாக்கல், ேடிகட்டல் மற்றும் பக்க ேடிேலமபபு

7.14 வமம்பட்ட ்தரவு பகுபபாயவு கருவிகள

 அட்டேலைச் செயலி ஒரு ஒற்லற “வகாபபு ்தரவுத்்தைம்” ஆகும். எனவே, ்தரவு்தைச் 
செயல்பாடுகைான ேரிலெயாக்கம், ேடிகட்டல் வபான்றேற்லற அட்டேலைச் செயலியில் செயய முடியும். 
ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்கின் Data படடிபபடல்ட சபரும்பான்லமயான ்தரவு பகுபபாயவு கருவிகைான 
ேரிலெயாக்கல், ேடிகடடு்தல், செல்லுபடியாக்கு்தல் வபான்றேற்லற ேைங்குகிறது.  இந்்த பகுதியில் 
ேரிலெயாக்கல் மற்றும் ேடிகட்டல் ேெதிலய பற்றி கற்கைாம்.

7.14.1 ்தரவுத் ்தைம்

 ்தரவு ்தைம்  என்பது ச்தா்டர்புல்டய ்தரவுகள அல்ைது உண்லமக் கூறுகளின் ஒழுங்குபடுத்்தபபட்ட 

கைஞ்சியமாகும். இதில், ்தரவுகள ஒரு குறிபபிட்ட அலமபபில் ஒழுங்குபடுத்்தபபடடுளைது. பின்ேரும் 

அட்டேலையில் ஒரு ேகுபபில் பயிலும் மாைேர்களின் விேரம் ்தரபபடடுளைது.

அட்டேலை 7.14.1 மாைேர் ்தரவுத்்தைம்

Sl.
No Class Group 

Code Student Name Gender
Comm 
Date of 
Birth

Date of 
Birth Religion

1 XII - F1 302 GANDHIMATHI N F SC 02/10/2000 H

2 XII - H2 402 SANDHIYA D F SC 19/08/2000 H

3 XII - H2 402 SUMATHI P F BC 06/09/1999 H

4 XII - F1 302 JAYASREE J F BC 09/06/2001 H

5 XII - H1 402 JOTHIKA A F SC 07/04/2001 H

6 XII - H2 402 RAMYA T F MBC 23/11/2000 H

7 XII - F1 302 KOWSALYA T F SC 14/12/2000 H

8 XII - F1 302 ASHA A P F SCA 14/09/2000 H

9 XII - A 102 VENNILA T P F BC 14/02/2000 H

10 XII - F2 302 SANGEETHA G F MBC 14/01/2000 H

XI Std Computer Applications Vol-1 TM Chapter 7 170-244.indd   155 5/11/2020   10:57:35 AM



156

 ஒரு அட்டேலையில் ச்தா்டர்புல்டய ்தரவுகளின் ஒடடுசமாத்்த ச்தாகுபபு ஒரு வகாபபு அல்ைது 
்தரவு அட்டேலை எனபபடும். ஒரு ்தரவு அட்டேலையின் ஒவசோரு ேரிலெயும் பதிவு (Record) எனபபடும். 
இது ஒரு ்தரவு்தைத்தின் சமாத்்த ்தரவுகளின் ச்தாகுபபாகும். ஒரு ்தரவு அட்டேலையின் ஒவசோரு 
சநடுேரிலெயும் புைம் (Field) எனபபடும். இது ஒரு குறிபபிட்ட  ேலகலயச் ொர்ந்்த ்தரவின் ச்தாகுபபு 
ஆகும். (ப்டம் 7.63 காண்க). 

7.14.2 ேரிலெயாக்கம் 

 ்தரவுகலை ஏறு அல்ைது இறங்கு ேரிலெயில் ஒழுங்குபடுத்தும் செயல்முலற ேரிலெயாக்கம் 
எனபபடும். ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்க்-ல் மூன்று  ேலகயான ேரிலெயாக்க முலறகள உளைது. அலே 

 (1) ொ்தாரை ேரிலெயாக்கம் (Simple Sorting) 
 (2) பற்புை ேரிலெயாக்கம் (Multi Sorting)
 (3) வ்தர்ந்ச்தடுபபு ேரிலெயாக்கம் (Sort by Selection)
(1) ொ்தாரை ேரிலெயாக்கம்

 ஒற்லற சநடுேரிலெலய பயன்படுத்தி ்தரவுகள ஒழுங்குபடுத்்தபபடுேது ொ்தாரை ேரிலெயாக்கம் 
எனபபடும்.  ்தரவுகலை  ேரிலெயாக்கம் செயே்தற்கு கால்க்-ன் செந்்தரக் கருவிபபடல்டயில் இரண்டு 
பணிக்குறிகள உளைது. அலே 

(1)  Sort Ascending (ஏறுேரிலெ ேரிலெயாக்கம்) (A மு்தல் Z ேலர - சிறியது மு்தல் சபரியது ேலர)

(2)  Sort Descending (இறங்குேரிலெ ேரிலெயாக்கம்) (Zமு்தல் ேலரA - சபரியது மு்தல் சிறியது ேலர)
புைம்

ேரிலெ

ப்டம் 7.63 அட்டேலைச் செயலி ்தரவு அட்டேலை

்தரவுகலை ேரிலெயாக்கல்

படிநிலை 1 : ேரிலெயாக்கம் செயயபப்ட வேண்டிய புைத்தில் (சநடுேரிலெ) நுண்ைலறச் சுடடிலய 

இருத்்தவும்.
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Sort Ascending Sort Descending

ப்டம் 7.64 Sort Ascending /Sort Descending பணிக்குறியு்டன் செந்்தரக் கருவிபபடல்ட
Click "Sort Ascending" icon to arrange ascending order

Place the Cell pointer 
anywhere in name column

ப்டம் 7.65

படிநிலை 2 : செந்்தரக் கருவிபபடல்டயிலுளை Sort Ascending அல்ைது sort Descending பணிக்குறிலய 

கிளிக் செயயவும்.

ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்க், வ்தர்ந்ச்தடுக்கபபட்ட சநடுேரிலெயிலுளை ்தரவுகளின் அடிபபல்டயில், அ்தனு்டன் 

ச்தா்டர்புல்டய மற்ற சநடுேரிலெகலையும் வெர்த்து ேரிலெபபடுத்தும் (ப்டம் 7.65 லய காண்க)
ேரிலெயாக்கத்ல்த எந்்த ்தரவின் மீதும் பயன்படுத்்த முடியும். பிறந்்த வ்ததியில் அடிபபல்டயில் ்தரவுகலை 
ேரிலெபபடுத்்த வேண்டுசமனில், Date of Birth புைத்தில், நுண்ைலற சுடடிலய இருத்்தவும். செந்்தரக் 
கருவிபபடல்டயிலுளை Sort Ascending அல்ைது sort Descending பணிக்குறிலய கிளிக் செயயவும். 
இபவபாது ேயது மூபபின் அடிபபல்டயிைான ேரிலெயாக்கம் செயயபபடும்.

(2) பற்புை ேரிலெயாக்கம்:

 ஒன்றுக்கும் வமற்பட்ட புைத்தின் (சநடுேரிலெ) அடிபபல்டயாக சகாண்டு ேரிலெயாக்கம் 

செயயபபடுே்தற்கு “பற்புை ேரிலெயாக்கம்” என்று சபயர். எடுத்துக்காட்டாக, கீவை சகாடுக்கபபடடுளை 

்தரவுகலை காண்க.
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வமவை சகாடுக்கபபடடுளை அட்டேலைத்்தாளில், பல்வேறு பா்டபபிரிவுகள மற்றும் ேகுபபுகளில் 

பயின்றுேரும் இருபது மாைேர்களில் ்தரவுகள சகாடுக்கபபடடுளைது. இந்்த அட்டேலைலய, 

பா்டபபிரிவு மற்றும் சபயர் ஆகிய இரண்டு புைங்களின் அடிபபல்டயில் ேரிலெயாக்கம் செயய பற்புை 

ேரிலெயாக்கம் பயன்படுத்்தபபடும். ப்டம் 7.66

ப்டம் 7.66

்தரவுகலை பற்புை ேரிலெயாக்கம் செய்தல்:

படிநிலை 1:
• Data  Sort கட்டலைலய வ்தர்வு செயக.

படிநிலை 2:
• ப்டம் 7.67ல் காட்டபபடடுளைபடி, Sort உலரயா்டல் சபடடி வ்தான்றும்.

ப்டம் 7.67 பற்புை ேரியாக்க உலரயா்டல் சபடடி

படிநிலை 3:
• “Sort by” கீழிறக்குப சபடடியிலிருந்து, மு்தலில் எந்்த புைத்தின் அடிபபல்டயில் ்தரவுகலை 

ேரிலெபடுத்்தபப்ட வேண்டுவமா, அந்்த புைத்ல்த வ்தர்வு செயக. (எடுத்துக்காட்டாக: Group Code).

• Ascending அல்ைது Descending என்ற வரடிவயா சபாத்்தானில், ேரிலெ முலறலயத் வ்தர்வு செயயவும். 

படிநிலை 4:
• “Then by” கீழிறக்குப சபடடியிலிருந்து, இரண்்டாே்தாக எந்்த புைத்தின் அடிபபல்டயில் ்தரவுகலை 

ேரிலெபடுத்்தபப்ட வேண்டுவமா, அந்்த புைத்ல்த வ்தர்வு செயக. (எடுத்துக்காட்டாக: Student Name).

• Ascending அல்ைது Descending என்ற வரடிவயா சபாத்்தானில், ேரிலெ முலறலயத் வ்தர்வு செயயவும். 

படிநிலை 5:
• இறுதியாக, “OK” சபாத்்தாலன கிளிக் செயயவும்.

 ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்க்-ல் மூன்று புைங்களின் அடிபபல்டயில் மடடுவம ்தரவுகலை பற்புை 

ேரிலெயாக்கம் செயய முடியும். வ்தர்வு செயயபபடும் புைங்களில் ேரிலெயில், ்தரவுகள ேரிலெபடுத்்தபபடும்.
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Select First column in which 
the data arranged first

The selected the second and third column in which the 
data to be arrange based on the first column

Select order of 
arrangement

Fainally Click 
"Ok"

ப்டம் 7.67
(3) வ்தர்ந்ச்தடுபபு ேரிலெயாக்கம்:

 அட்டேலைத்்தாளில், ஒரு குறிபபிட்ட 
புைத்தில் உளை ்தரவுகலை மடடும் ேரிலெயாக்கம் 
செயய முடியும். ஆனால், இந்்த ேலக ேரிலெயாக்கம் 
சபாதுோக பரிந்துலரக்கபபடுேதில்லை. ஏசனனில், 
ஒரு குறிபபிட்ட புைத்தில் உளை ்தரவுகலை மடடும் 
ேரிலெயாக்கம் செயயும் வபாது, அ்தனு்டன் 
ச்தா்டர்புல்டய மற்ற புைங்களின் ்தரவுகள 
ேரிலெயாக்கம் சபறுேதில்லை. இல்த மனதில் 
சகாண்வ்ட, ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்க், இந்்த ேலக 
ேரிலெயாக்கம் செயயும் வபாது ஒரு எச்ெரிக்லக 
செயதிலயக் காடடும். (ப்டம் 7.68)
்தரவுகளுக்கு வ்தர்ந்ச்தடுபபு ேரிலெயாக்கம் 

செய்தல்:

படிநிலை 1:
• எந்்த புைத்திற்கு ேரிலெயாக்கம் செயயபப்ட 

வேண்டுவமா, அந்்த புைத்ல்த மடடும் வ்தர்வு 
செயக.

படிநிலை 2:
• செந்்தரக்கருவிபபடல்டயிலிருந்து வ்தலேயாக 

Sort பணிக்குறிலய (Sort Ascending அல்ைது 
Sort Descending) வ்தர்வு செயக அல்ைது 
Data  Sort கட்டலைலயத் வ்தர்வு செயக.

• கால்க், ப்டம் 7.68ல் காட்டபபடடுளைோறு 
எச்ெரிக்லக செயதிலய காடடும் Sort Range 
உலரயா்டல் சபடடிலய வ்தான்ற செயயும். 

• Sort Range உலரயா்டல் சபடடி, இரண்டு 
வ்தர்வுகலைக் சகாண்்டது. அலே (1) Extend 
selection மற்றும் (2) Current selection.

படிநிலை 3:
• Extended Selection என்பல்த வ்தர்வு 

செய்தால், வ்தர்ந்ச்தடுக்கபபடடுளை புைத்து்டன் 
ச்தா்டர்புல்டய மற்ற அலனத்து புைத்ல்த 
கால்க் வ்தர்ந்ச்தடுத்துக் சகாளளும். இ்தனால், 
வ்தர்வு செயயபபட்ட புைத்திலுளை ்தரவுகள 
ேரிலெயாக்கம் சபறும் வபாவ்த, அ்தனு்டன் 
ச்தா்டர்புல்டய மற்ற ்தரவுகளின் ேரிலெயும் 
மாற்றம் சபறும்.

• Current Selection என்பல்த வ்தர்வு செய்தால், 
வ்தர்ந்ச்தடுக்கபபட்ட புைத்தில் உளை ்தரவுகள 
மடடுவம ேரிலெபடுத்்தபபடும். அ்தனு்டன் 
ச்தா்டர்புல்டய மற்ற ்தரவுகள மாற்றாமல் 
இருக்கும். 

•  இந்்த முலறயில் ேரிலெயாக்கத்ல்த 
ச்தா்டங்க, செந்்தரக் கருவிபபல்டயிலிருந்து 
Sort பணிக்குறிலய கிளிக் செயதிருந்்தால், 
முன்னர் கற்ற ொ்தாரை ேரிலெயாக்கம் 
எபபடி நிகழ்ந்்தவ்தா அல்தப வபான்று 
ேரிலெயாக்கம் நிகழும்.

• அல்ைது, Data  Sort கட்டலைலய 
பயன்படுத்தி, இந்்த ேலக 
ேரிலெயாக்கத்ல்த ச்தா்டங்கியிருந்்தால், 
முன்னர் கற்ற பற்புை ேரிலெயாகம் 
எபபடி நிகழ்ந்்தவ்தா அல்தப வபான்வற 
ேரிலெயாக்கம் நிகழும்.

குறிபபு
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7.14.3 ேடிகட்டல் (Filtering)
 சிை குறிபபிட்ட ்தரவுகலை மடடும் 
திலரயில் வ்தான்ற செயயும் செயல்முலற 
”ேடிகட்டல்” என்று சபயர். ஒரு 
அட்டேலைத்்தாளிலுளை ்தரவுகளில் ஒரு 
குறிபபிட்ட நிபந்்தலனலய நிலறவு செயயும் 
்தரவுகலை மடடும் திலரயில் வ்தான்ற செயய 
ேடிகட்டல் ேெதி பயன்படுகிறது. சகாடுக்கபபடும் 
நிபந்்தலனக்கு சபாருந்்தா்த மற்ற ்தரவுகள 
மலறக்கபடும். 

 ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்க்-ல் மூன்று 
ேலகயான ேடிக்கட்டல்கலை செயய முடியும். 
அலே (1) ்தானியங்கு ேடிகட்டல் (Auto Filter) 
(2) செந்்தர ேடிகட்டல் (Standard Filter) மற்றும் 
(3) வமம்பட்ட ேடிகட்டல் (Advanced Filter).
(1) ்தானியங்கு ேடிகட்டல்:

 ்தானியங்கு ேடிகட்டல் ேெதியில், ஒரு 
புைத்திலுளை ்தரவுகளில், மீண்டும் மீண்டும் ேரும் 
ஒவர மாதியான ்தரவுகலை மடடும் உருபபடிகைாக் 
சகாண்்ட ஒரு கீழிறங்கு சபடடி அந்்த 
சநடுேரிலெயின் ்தலைபபில் வ்தான்றும். 

ப்டம் 7.68
 அக்கீழிறங்கு சபடடியிலுளை 
உருபபடிகள (்தரவுகள), ேடிகட்டலுக்கான 
நிபந்்தலன மதிபபுகைாக பயன்படுத்்தபபடும். 
இந்்த நிபந்்தலன மதிபபுக்கு நிகரான ்தரவுகள 
மடடுவம, ேடிக்கட்டலின் வபாது திலரயில் 
வ்தான்றும்.

்தானியங்கு ேடிகட்டல் ேெதிலய பயன்படுத்து்தல்:

• செந்்தரக் கருவிபபடல்டயிலுளை ”Auto 
Filter” பணிக்குறிலய கிளிக் செயக. 
அல்ைது Data  Filter  Auto Filter 
கட்டலைலய வ்தர்வு செயக.

• இபவபாது, ஒவசோரு புைத்தின் ்தலைபபிலும், 
அபபுைங்களில் உளை மீண்டும், மீண்டும் 
ேரும் ஒவர மாதியான ்தரவுகலை 
உருபபடிகைாகக் சகாண்்ட கீழிறக்கு 
சபடடிகள வ்தான்றும். (ப்டம் 7.69,ப்டம் 7.70)

• ஒவசோரு கீழிறக்கு சபடடியிலுளை 
உருபபடிகள, ேடிக்கட்டலின் நிபந்்தலன 
மதிபபுகைாக கரு்தபபடும்.

• இதிலிருந்து ஏவ்தனும் ஒரு ்தரலே கிளிக் 
செயது வ்தர்ந்ச்தடுக்கும் வபாது, அந்்த ்தரலே 
நிபந்்தலனயாகக் சகாண்்ட அலனத்து 
பதிவுகளும் திலரயில் வ்தான்றும். மற்றத் 
்தரவுகள மலறக்கபபடும். 

Drop down list box

ப்டம் 7.69
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ப்டம் 7.70 பற்புை ேரியாக்க உலரயா்டல் சபடடி

எடுத்துக்காடடு:

 அட்டேலை 7.14.1க்கு ்தானியங்கு ேடிக்கட்டல் ேெதிலயப சபற கீழ்க்காணும் படிநிலைகள 
பின்பற்றபப்ட வேண்டும்.

படிநிலை 1: அட்டேலைத்்தாளில் சுண்ைலற சுடடிலய ஏவ்தனும் ஒரு நுண்ைலற இருத்துக.

படிநிலை 2: செந்்தரக்கருபபடல்டயில் உளை “Auto Filter” பணிக்குறிலய கிளிக் செயயவும் அல்ைது 
Data  Filter  Auto Filter கட்டலைலயத் வ்தர்வு செயக.

 இபவபாது, அட்டேலையின் அலனத்து புைத்திலும், கீழிறக்கு படடியல் சபடடிகள வ்தான்றுேல்தக் 
காைைாம்.

 பா்டபபிரிவு 402ல் பயிலும் மாைேர்கலை மடடும் ேடிகட்ட விரும்பினால், Group Code என்ற 
புைத்தின் ்தலைபபில் உளை கீழிறக்கு படடியல் சபடடிலய கிளிக் செயது இறக்கவும். வ்தான்றும் 
உருபபடிகளில், 402லய மடடும் கிளிக் செயயவும். (ப்டம் 7.70)
 இபவபாது ப்டம் 7.70ல் காட்டபபடடுளைபடி, பா்டபபிரிவு 402ல் பயிலும் மாைேர்களின் ்தரவுகள 
மடடுவம திலரயில் வ்தான்றும். மற்ற ்தரவுகள மலறக்கபபடடிருக்கும்.

ப்டம் 7.71

ப்டம் 7.72
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• ேடிக்கட்டலுக்கு பிறகு, 

அட்டேலைத்்தாளின் ேரிலெ எண்கலை 

உற்று வநாக்குக.

குறிபபு

்தானியங்கு ேடிகடடிலய நீக்கு்தல்:

• ்தானியங்கு ேடிகடடிலய நீக்க, 
கருவிபபடல்டயிலுளை Auto Filter 
பணிக்குறிலய மீண்டும் கிளிக் செயயவும்.

• இபவபாது, அட்டேலை மீண்டும் பலைய 
நிலைக்கு திரும்பிவிடும்.

(2) செந்்தர ேடிகட்டல் (Standard Filter)
 ்தானியங்கு ேடிகட்டல், ஒரு புைத்தின் 
்தரலே மடடுவம ேடிகட்டலின் நிபந்்தலன 
மதிபபாக எடுத்துக்சகாளளும். சிை வநரங்களில், 
ஒன்றுக்கும் வமற்பட்ட நிபந்்தலனகளின் படி 
்தரவுகலை ேடிகட்ட வேண்டிய நிலை ஏற்படும். 
அது வபான்ற சூழ்நிலைகளில், செந்்தர ேடிகட்டல் 
பயனுளை வ்தர்ோக இருக்கும். 

 செந்்தர ேடிகட்டல், ஒன்றுக்கும் வமற்பட்ட 
நிபந்்தலனகளின் அடிபபல்டயில் ்தரவுகலை 
ேடிகட்டப பயன்படுகிறது.

செந்்தர ேடிகடடிலயப பயன்படுத்து்தல்:

படிநிலை 1:
• Data  Filter  Standard Filter என்ற 

கட்டலைலய வ்தர்வு செயக.

• அட்டேலையிலுளை அலனத்து ்தரவுகளும் 
வ்தர்ந்ச்தடுக்கபபடடு, ப்டம் 7.73ல் 
காட்டபபடடுளைபடி, Standard Filter 
உலரயா்டல் சபடடி வ்தான்றும். 

படிநிலை 2:
• Standard Filter உலரயா்டல் சபடடியில், 

Field name கீழிறங்கு படடியல் 
சபடடியிலிருந்து, ஒரு புைத்தின் ்தலைபலப 
வ்தர்வு செயக.

• Condition கீழிறக்கு படடியல் 
சபடடியிலிருந்து >, <, = வபான்ற ஒபபீடடு 
செயற்குறிகளில் ஒன்லற வ்தர்வு செயக.

• Value கீழிறக்கு படடியல் சபடடியிலிருந்து 
நிபந்்தலன மதிபலப வ்தர்வு செயக, அல்ைது 
நிபந்்தலன மதிபலப வநரடியக ்தட்டச்சு 
செயக.

படிநிலை 3:

• இரண்்டாேது நிபந்்தலன வ்தர்வு செயே்தற்கு 
முன், Operator என்ற கீழிறக்கு படடியல் 
சபடடியிலிருந்து, AND அல்ைது OR 
இேற்றில் ஏவ்தனும் ஒரு ்தருக்க 
செயற்குறிலய வ்தர்வு செயக. 

• இபவபாது, படிநிலை 2ல் செயயபபட்டலேகலை 
பின்பற்றுக.

• நிலறவு செயே்தற்கு Ok சபாத்்தாலன கிளிக் 
செயயவும்.

எடுத்துக்காடடு:

 அட்டேலை 7.14.1 உளை ்தரவுகளில், 
பா்டபபிரிவு 402ல், ேகுபபு XII – H2ல் பயிலும் 
மாைேர்கலை மடடும் திலரயில் வ்தான்ற செயய 
கீழ்க்காணும் ேழிமுலறகலைப பின்பற்றுக.
படிநிலை 1:
• Data  Filter  Standard Filter என்ற 

கட்டலைலயத் வ்தர்வு செயக.

• அட்டேலையிலுளை அலனத்து ்தரவுகளும் 
வ்தர்ந்ச்தடுக்கபபடடு, ப்டம் 7.73ல் 
காட்டபபடடுளைபடி, Standard Filter 
உலரயா்டல் சபடடி வ்தான்றும். 

படிநிலை 2:
Standard Filter உலரயா்டல் சபடடியில், 
மு்தைாேது நிபந்்தலன அலமத்்தல்:

• Field name படடியலிருந்து, Group Code 
வ்தர்வு செயக.

• Condition படடியலிருந்து = வ்தர்வு செயக.

• Value படடியலிருந்து 402 எனத் வ்தர்வு செயக.

படிநிலை 3:
இரண்்டாேது நிபந்்தலன அலமத்்தல்:

• Operator என்ற படடியலிருந்து, AND வ்தர்வு 
செயக.

• Field name படடியலிருந்து, Class வ்தர்வு 
செயக.

• Condition படடியலிருந்து = வ்தர்வு செயக.

• Value படடியலிருந்து XII – H2 எனத் வ்தர்வு 
செயக.

படிநிலை 4:
• OK சபாத்்தாலன கிளிக் செயக.

 இபவபாது, ப்டம் 7.74ல் காட்டபபடடுளைபடி 
இரண்டு நிபந்்தலனகலையும் நிலறவு செயயும் 
்தகேல்கள மடடும் திலரயில் வ்தான்றும்.

செந்்தர ேடிகட்டலை நீக்கு்தல்:

• Data  Filter  Remove Filter என்ற 
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கட்டலைலய பயன்படுத்தி, இந்்த ேடிகட்டலை 
நீக்கைாம்.

(3) வமம்ப்ட ேடிகட்டல்

 வமம்ப்ட ேடிகட்டல், செந்்தர 
ேடிகட்டலுக்கு நிகரான ஒன்றாகும். செந்்தர 

ேடிகட்டலில் குறிபபிட்ட எண்ணிக்லகயிைான 
நிபந்்தலனகலை மடடுவம அலமக்க முடியும். 
ஆனால், வமம்பட்ட ேடிகட்டலில், 
எண்ணிக்லகயற்ற நிபந்்தலனகலை அலமக்க 
முடியும் வமலும், நிபந்்தலனகலை உலரயா்டல் 
சபடடியில் அலமக்க முடியாது.

ப்டம் 7.73
7.15 பக்க ேடிேலமபபு
• அட்டேலைத்்தாள பக்க ேடிேலமபபுக்கு, Format  Page கட்டலைலயத் வ்தர்வு செயய வேண்டும்.
• ப்டம் 7.75 ல் காட்டபபடடுளைது வபான்று, Page style உலரயா்டல் சபடடி வ்தான்றும். 
• அ்தன், Page ச்தாகுதி, பக்கத்தின் அைவு, பக்க அலமவு மற்றும் ஓரங்கலை அலமக்கபபயன்படுகிறது.
• Header ச்தாகுதி, ்தலைபலப உருோக்கப பயன்படுகிறது.
• Footer ச்தாகுதி, அடிக்குறிபலப உருோக்கப பயன்படுகிறது.

Figure 7.74 BC student of group 402

ப்டம் 7.75 ்தானியங்கு ேடிகட்டலு்டன் அட்டேலைத்்தாள
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•

 பயிற்சி பட்டலற: 1 

1. கீழ்க்காணும் ்தரவுகளுக்கு ஒரு அட்டேலைத் ்தாலை உருோக்குக.

Emp. 
No

Name of Emp. Basic DA HRA CCA MA GPF IT HF

1001 Manivannan M 25500

Ba
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-ல்
 2

5%
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று
ம்

 D
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-ல்
 1

5%

600 300
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 1
2%

G
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-ல்

 %
10

250

1002 Kannan K 20200 600 300 250

1003 Gowrishankar N V 24300 600 300 250

1004 Lenin K 23400 600 300 250

1005 Suryanarayanan T 24100 600 300 250

1006 Ramesh K 18500 600 300 250

1007 Govindasami A 13200 600 300 250

1008 Kannan S 20250 600 300 250

1009 Penchil Rao K 28300 600 300 250

1010 Logeswaran M 30200 600 300 250

1011 Arumugam E 12000 600 300 250

1012 Vasu G N 25000 600 300 250

வமற்காணும் ்தரவுகளுக்கு……,  

(1) Gross Salary (சமாத்்த ெம்பைம்), Total Deductions (சமாத்்த பிடித்்தங்கள) மற்றும் Net Salary 
(நிகர ெம்பைம்) கைக்கிடுக. 

(2) “IT Cess” என்ற சநடுேரிலெலய வெர்க்கவும், அதில், அலனத்து பணியாைர்களுக்கும் 3% cess 
கைக்கிடுக.

(3) “Govindasami” மற்றும் “Arumugam” ஆகிவயாரின் பதிவுகலை நீக்குக. 

(4) கீழ்க்காணும் பணியாைர்களின் விேரங்கலைச் வெர்க்கவும்.

Emp.
No

Name of Emp. Basic DA HRA CCA MA GPF IT HF

2001 Murali G 24750
2002 Munirathnam A 23550
2003 Ramakrishnan V G 25500
2004 Srinivasan R 27500
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பயிற்சி பட்டலற: 2 

1. ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்க்-ல் ஒரு புதிய அட்டேலைத்்தாலை திறந்துசகாளக. 

2. “Chennai whole sale Marketing Pvt. Ltd.”-ன் 2018-ஜனேரி மா்தத்தின் ெரக்கிருபபு  

 மற்றும் விற்பலன விேரங்கலை உளளிடுக.
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100 Marie Gold 120 345 15 147 5%
101 Milk Bikis 85 106 10 63 5%
102 Dark Fantasy 75 147 25 43 3%
103 Nutri Choice 250 98 50 12 10%
104 Lays potato chips 52 172 15 152 4%
105 Oreo 120 112 25 85 6%

3. ோயபாடு அல்ைது சபாருத்்தமான செயற்கூறுகலைப பயன்படுத்தி, பின்ேருேனேற்லற  

 கைக்கிடுக. 

 (i) Amount of Discount, Selling price மற்றும் Amount of sales ஒவசோரு சபாருளுக்கும். 

 (ii) இந்்த மா்தத்தின் சமாத்்த ்தளளுபடி (Total amount of discount) மற்றும் விற்பலன.

 (iii) ஒவசோரு சபாருளுக்குமான இறுதி ெரக்கிருபபு. 

4. அதிகமான விற்பலனயாகும் சபாருலை காடடும் ேட்ட விைக்கபப்டம் ஒன்லற உருோக்குக. 

பயிற்சி பட்டலற: 3 

1. ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்க்-ல் ஒரு புதிய அட்டேலைத்்தாலை உருோக்குக.

2. Tamil Finance Corporation” நிறுேனத்தின், ஜனேரி 2018க்கான அனுமதிக்கபபட்ட க்டன்  

 விேரங்கலை உளளி்டவும். 

3.  கீழுளைலேகலை கைக்கிடுே்தற்கான ோயபாடு உருோக்குக.

(i) Interest, Total amount மற்றும் due date.

(ii) இந்்த மா்தத்தில் அனுமதிக்கபபட்ட சமாத்்த க்டன், சபற்ற ேடடி மற்றும் சமாத்்த ச்தாலக 

 (க்டன் + ேடடி).
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2001 Senthil 250000 02/01/2018 120 days 9.5%

2002 Kumar 175000 15/01/2018 150 days 9.5%

2003 Ibrahim 550000 16/01/2018 140 days 10.5%

2004 Valli 375000 21/01/2018 210 days 10%

2005 Charles 450000 28/01/2018 130 days 10.5%

4. Kumar மற்றும் Ibrahim ஆகிய இருேரின் பதிவுகளுக்கு இல்டவய ஐந்து புதிய 

ேரிலெகலை   செருகி, கீழ்காணும் நபர்களின் விேரங்கலை உளளிடுக.
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3001 Pari 250000 03/02/2018 125 days 9.5% 5%
3002 Arul 375000 07/02/2018 155 days 9.5% 5%
3003 Raman 350000 10/02/2018 130 days 10.5% 3%
3004 Givind 450000 10/02/2018 100 days 10% 10%
3005 Zeenath 800000 26/02/2018 90 days 10% 4%

நிலனவில் சகாளவோம்

அட்டேலை செயலி அலுேைக பயன்பாடடிற்குத் வ்தலேயான ்தரவுகலை ஒருங்கிலைத்து, 
ஆராயந்து, வெமித்து அட்டேலை ேடிவில் ்தருே்தற்கு பயன்படும் மிகச் சிறந்்த கருவியாகும்.

• ்டான் பிரிக்லின் மற்றும் பாப ஃபராங்ஸ்்டன் ஆகிவயார், -1979 ஆம் ஆண்டு, ஆபபிள II என்ற 
கணிபசபாறிக்காக உருோக்கபபட்ட, விசிகால்க் (Visicalc) மு்தல் அட்டேலைசெயலி.

• ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்க் ஒரு பிரபைமான திறந்்த மூை (Open Source) அட்டேலைச்செயலி 
ஆகும். இ்தலன ்தற்வபாது அபாச்சி (Apache) நிறுேனம் பராமரித்து ேருகிறது.

• அட்டேலைத்்தாள என்பது கட்டங்களு்டன் கூடிய நுண்ைலறகலை சகாண்்ட ஒரு அலமபபு 
ஆகும். அ்தன் ஒவசோறு நுண்ைலறயிலும் நிரைாக்கபபட்ட கணிபபான்கள 
இலைத்துளைது.

• ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்க் பதிபபு 4.1.5 சமாத்்தம் 1024 சநடுேரிலெகலையும், 10,48,576 
ேரிலெகலையும் சகாண்டுளைது.

• ஒரு ேரிலெயும், சநடுேரிலெயும் இலையுமி்டத்தில் உருோகும் சபடடி வபான்றச்தாரு அலமபபு 
“நுண்ைலற” அல்ைது “கைம்” என்று அலைக்கபபடுகிறது.

• அட்டேலைத்்தாள முழுேதும் நகர்த்்தக் கூடிய, செவேக ேடிவிைான சபடடி வபான்ற அலமபபு 
“நுண்ைலறச் சுடடி” என்று அலைக்கபபடுகிறது.

• எந்்த நுண்ைலறயில் நுண்ைலற சுடடி ்தற்வபாது உளைவ்தா, அந்்த நுண்ைலற ”செயற்படு 
கைம்” (Active Cell) எனபபடும். 

• அலனத்து ோயபாடுகளும் = குறியு்டன் ச்தா்டங்க வேண்டும்
• நான்கு ேலகயான இயக்கிகள கால்கில் உளைது.
• விைக்கபப்டம் எண் ்தரவுகலை எளிய முலறலய காடடுே்தற்கு பயன்படுகிறது.
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மதிபபீடு

பகுதி - அ  

ெரியான வில்டலய வ்தர்ந்ச்தடு:

1. மு்தல் அட்டேலை செயலி எது?

 (அ) எக்சஸெல் (Excel)    (ஆ) வைாட்டஸ் 1-2-3 (Lotus 1-2-3)
 (இ) விசி கால்க் (Visicalc)   (ஈ) ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்க் (OpenOffice Calc)
2. ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்க்-ன்  மூைபபயன்பாடு எது? 

 (அ) விசி கால்க் (Visicalc)   (ஆ) லிபவர கால்க் (LibreCalc)
 (இ) வைாட்டஸ் 1-2-3 (Lotus 123)   (ஈ) ஸ்்டார் ஆஃபீஸ் கால்க் (StarOffice Calc)
3. கட்டங்களு்டன் கூடிய நிரைாக்கபப்ட கணிபபான்: 
 (அ) அட்டேலைச் செயலி   (ஆ) ்தரவுத்்தைம்
 (இ) சொற்செயலி     (ஈ) லினக்ஸ்
4. கால்க்-ல் ஒரு சநடுேரிலெயின் ்தலைபபு என்பது:
 (அ) எண்   (ஆ) குறியீடு   (இ) வ்ததி  (ஈ) எழுத்து
5. அட்டேலைத்்தாளிற்குள நுண்ைலற சுடடிலய முன்வனாக்கி நகர்த்தும் சபாத்்தான் எது? 
 (அ) Enter (ஆ) Tab  (இ) Shift + Tab  (ஈ) Delete
6. ஒரு ோயபாடு இேற்றுள எதில் ச்தா்டங்கைாம்? 
 (அ) =  (ஆ) +   (இ) -   (ஈ) இலேயலனத்தும்
7. + A1^B2 என்ற ோயபாடடுகான சேளியீடடு மதிபபு எது? (A1=5, B2=2 என்க)
 (அ) 7  (ஆ) 25   (இ) 10   (ஈ) 52
8. = H1<>H2 என்ற கூற்றுக்கான சேளியீடடு மதிபபு என்ன? (H1=12, H2=12 என்க)
 (அ) True  (ஆ) False  (இ) 24   (ஈ) 1212
9. ்தனித்்த நுண்ைலறப பார்லேயி்டலுக்கு பயன்படுத்்தபபடும் குறியீடு எது? 
 (அ) +  (ஆ) %   (இ) &   (ஈ) $
10.  அட்டேலைத்்தாளில் ேடிகட்டல் எத்்தலன ேலகபபடும்?
 (அ) 3  (ஆ) 2   (இ) 4   (ஈ) 5

பகுதி - ஆ
குறு வினா:          2 மதிபசபண்கள
1. ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்க்-ல் எத்்தலன ேலகயான கருவிபபடல்டகள உளைது? 
2. நுண்ைலறச் சுடடி என்றால் என்ன?  
3. ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்க்-ன் உலர செயற்குறிலய பற்றி குறிபபு ேலரக.
4. கால்க்-ல் ஒரு ோயபபாடல்ட உருோக்குே்தற்கான சபாது கட்டலை அலமபலப எழுதுக. 
5. நகசைடுத்்தல், சேடடு்தல் மற்றும் ஒடடுே்தற்கான குறுக்குேழி ொவி வெர்மானங்கள யாலே?
6. ஒரு நுண்ைலறயிலுளை ்தரவுகலை பதிபபாயவு செயய முடியுமா? ஆம் எனில் எவோறு? 

7. “Insert Cells” உலரயா்டல் சபடடியிலுளை வ்தர்வுகள யாலே?

8. சபாருத்துக.

அ ஆ

(அ) சேடடு்தல், நகசைடுத்்தல் மற்றும் ஒடடு்தல் (1) ்தனித்்த நுண்ைலற
(ஆ) நுண்ைலற சுடடி (2) நிலைலமப படல்ட
(இ) வநர்ந்ச்தடுபபு நிலை (3) செந்்தரக் கருவிபபடல்ட

(ஈ) $A$5 (4) இயங்கு கைம்
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9. ேலரயறுக்க (1) உலர செயற்குறி (2) அட்டேலை செயலியில் ேரிலெ மற்றும் சநடுேரிலெ

10.  நகசைடுத்து ஒடடு்தல் மற்றும் சேடடி ஒடடு்தல் வேறுபடுத்துக.

பகுதி - இ

சிறு வினா:

1. ஓபன் ஆஃபீஸ் கால்க் – குறிபபு ேலரக. 

2. கால்க்-ல் சநடுேரிலெ மற்று நுண்ைலறகலை வெர்த்்தல் பற்றி எழுதுக.

3. Backspace மற்றும் Delete சபாத்்தான்கலை பயன்படுத்தி ்தரவுகலை அழித்்தலை வேறுபடுத்துக. 

4. ஏவ்தனும் மூன்று ேடிவூட்டல் வ்தர்வுகலை எழுதுக. 

5. நுண்ைலற A1, A2 மற்றும் A3 யில் முலறவய, 34, 65 மற்றும் 89 ஆகிய உளைது. அ்தன் ெராெரிலய 

காணும் ோயபாடல்ட எழுதுக. 

பகுதி - ஈ

சநடு வினா:          10 மதிபசபண்கள

1. கால்க்-ல் சநடுேரிலெயின் அகைத்ல்த எவோறு மாற்றைாம் என்பல்த விைக்குக. 

2. 5, 10, 20 ….. 2560 என்ற எண் ேரிலெலய உருோக்கும் ேழிமுலறலய விைக்குக.

3. பின்ேரும் அட்டேலைலய உற்று வநாக்கவும். 

A B C D E
1 Year Chennai Madurai Tiruchi Coimbatore
2 2012 1500 1250 1000 500
3 2013 1600 1000 950 350
4 2014 1900 1320 750 300
5 2015 1850 1415 820 200
6 2016 1950 1240 920 250

 2012 மு்தல் 2016ம் ஆண்டுகளில், ்தமிைகத்தின் முக்கிய நகரங்களில் விற்பலன செயயபபட்ட 

குளிரூடடியின் விேரங்கள சகாடுக்கபபடடுளைது. இந்்த ்தரவுகளின் அடிபபல்டயில், பின்ேருேனேற்றுக்கு 

ோயபாடுகலை எழுதுக.

(1) 2015ம் ஆண்டின் சமாத்்த விற்பலன 

(2) 2012 மு்தல் 2016 ேலர வகாயம்புத்தூரின் சமாத்்த விற்பலன. 

(3) 2015 மற்றும் 2016ம் ஆண்டுகளில், மதுலர மற்றும் திருச்சியின் சமாத்்த விற்பலன

(4) 2012 மு்தல் 2016 ேலர சென்லனயின் ெராெரி விற்பலன.

(5) வகாலேலய ஒபபிடுலகயில், சென்லனயில் 2016ல் எத்்தலன குளிரூடடிகள விற்பலன செயயபபட்டது. 
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்:

இந்த போடத்்தக. கற்றப்பின் மோணவரகள் 

அறிநது ககோள்ப்வ

•  தி்றந்த மூல நிகழ்தது்தல் 

கமன்கபோரு்ைப் பறறி 

அறிநதுககோள்ளு்தல்.

•  ஓபன் ஆஃபீஸ் இமப்கரெஸ் 

(OpenOffice Impress) பயன்படுததி புதிய 

நிகழ்தது்த்ல உருவோககு்தல்.

•  புதிய நிகழ்தது்த்ல பல வழிகளில் எவவோறு 

உருவோககு்தல் என்பது பறறி 

அறிநதுககோள்ளு்தல்.

•  இமப்கரெஸ் சன்்னல் தி்ரெயின் மு்தன்்ம 

போகஙக்ைப் பறறி அறிநதுககோள்ளு்தல்.

•  பணிப்பலகததின் (Task Pane) ஐநது 

பிரிவுக்ை நவறுபடுததி 

அறிநதுககோள்ளு்தல்.

•  இமப்கரெஸ் சன்்னல் தி்ரெயின் கூறுக்ைப் 

பறறி அறிநதுககோள்ளு்தல்.

•  பணிப்பகுதியின் (Workspace) பல்நவறு 

கோட்சிக்ை நவறுபடுததி 

அறிநதுககோள்ளு்தல்.

•  வ்ரெபட கபோருட்கள் (Drawing objects) 

மறறும OLE கபோருட்க்ை கசருகு்தல்.

•  ஃபிரி-ஃபோரம வடிவஙக்ை (Freeform 
shapes) வ்ரெ்தல்.

•  கபோருட்க்ை சுழறறு்தல்.

•  சில்லுகள் / கபோருட்களில் அ்சவுப்படஙக்ை 

உருவோககு்தல்.

குறிப்பு

இந்த போடப்பகுதிககோ்ன பயிறசிக்ை 

்தமிழிநலநய கசயயலோம.

8.1 நிகழ்தது்தல் கமன்கபோருள்:

 நிகழ்தது்தல் என்பது, ஒரு கணிப்கபோறி 

கமன்கபோருள் ஆகும. இது ்தகவல்க்ை சில்லு 

கோட்சிகைோக வழஙகப் பயன்படுகி்றது.

நிகழ்தது்தல் கமன்கபோருளின் மூன்று முககிய 

கசயல்போடுகள்:

•  உ்ரெ்ய கசருகுவ்தறகும, 

வடிவ்மத்தலுககும ஒரு பதிப்போன் (Editor) 
கமன்கபோருள். 

•  வ்ரெக்ல படஙக்ை கசருகுவ்தறகும 

மறறும ்கயோளுவ்தறகுமோ்ன வழிமு்்றகள்.

•  ்தகவல்க்ை கோட்சிப்படுததுவ்தறகோ்ன 

சில்லுககோட்சி.

•  நிகழ்தது்தல் என்பது, நிகழ்தது்த்ல 

உருவோககவும, வி்னோ-வி்டகள், மின் கற்றல் 

மறறும மறறும பல்லூடக கபோருட்க்ை 

உருவோககப் பயன்படும கமன்கபோருள் ஆகும.

•  கபருமபோன்்மயோ்ன நிகழ்தது்தல் 

கமன்கபோருட்கள் க்தோடர சில்லுக்ை 

பயன்படுததி பல்லூடக கபோருட்க்ை 

உருவோககப் பயன்படுகி்றது. ஒவகவோரு 

சில்லுவிலும, உ்ரெ, படஙகள், 

ஒளிககோட்சிகள், அ்சவுப்படஙகள், 

இ்ணப்பு மறறும ஒலி நபோன்்றவற்்ற 

இ்ணதது இறுதி கபோருட்க்ை 

உருவோககு்தல்.

நிகழ்தது்தல் (Basics)

8அலகு II ்தோனியஙகு அலுவலக கருவிகள் போடம 
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 கீழ்ககோணும மிகப் கபோதுவோ்ன 

நிகழ்தது்தல் நிரெல்கள், ஓப்பன் ஆப்பிஸ் Impress, 
Micro Soft Power Point மறறும Apple’s keynote 

ஆகும. இந்த போடப்பகுதியில் உள்ை நிகழ்தது்தல் 

கமன்கபோருள் OpenOffice Impress ஆகும.

8.2. Impress 

 ஓப்பன் ஆபிஸ் org’s (சில்லு கோட்சி) 

சில்லுக்ை Impress பயன்படுததி உருவோகக 

இயலும. இதில் கவவநவறு கூறுகள் உ்ரெ, 

புல்லட் மறறும எணகள், கிளிப் ஆரட் துணடு 

படம மறறும வ்ரெபடஙகள் உள்ை்ன. 

Impress என்பது தி்றந்த மூல நிகழ்தது்தலின் 

க்தோகுதியோகும. Impress பயன்படுததி சில்லுகள் 

உருவோகக இயலும. இதில் உ்ரெ, ஒலி, ஒளி 

கோட்சிகள் நிழறபடஙகள் நபோன்்ற பல்நவறு 

ஊடக கசயதிகளுடன் வழஙகலோம. 

எழுததுப்பி்ழ திருததும வசதி க்தசோரெஸ்  உடன் 

உள்ைது. நமலும முன்்னந்ற க்தோகுககப்பட்ட 

உ்ரெ வடிவம மறறும பின்்னணி  உடன் இ்ணய 

உ்தவி உள்ைது. 

படம 8.1

8.3. புதிய நிகழ்தது்த்ல தி்றத்தல்

Impress ்ய துவஙக பல வழிககள் உள்ை்ன. 

•  Start கபோத்தோ்்ன அழுததி Select all 
வழியோக All programs : →open office→ 
open office impress கட்ட்ை்ய ந்தரவு 

கசயது 8.1 ல் கோட்டியவோறு புதிய 

நிகழ்தது்த்ல தி்றககலோம.

•  ஏறக்னநவ Start  பட்்ட கபோருத்தப்பட்டு 

இருப்பின் கிளிக கசயது தி்றககலோம. படம 
8.2

8.4. புதிய நிகழ்தது்த்ல உருவோககு்தல்

 புதிய நிகழ்தது்த்ல உருவோகக 

கீழ்ககோணும மு்்றகளில் ஒன்்்ற 

பயன்படுத்தலோம

1. கோலியோ்ன நிகழ்தது்த்லத ந்தரநக்தடுகக 

2. Template இருநது ந்தரநக்தடுககலோம

3. ஏறக்னநவ  உள்ை நிகழ்தது்த்லத 

ந்தரநக்தடுககலோம
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படம 8.2

8.4.1. கோலியோ்ன நிகழ்தது்த்ல ந்தரநக்தடுத்தல்(Using Empty presentation)

. 1 கோலியோ்ன நிகழ்தது்த்ல ந்தரநக்தடுகக Type என்்ற நரெடிநயோ கபோத்தோன் மூலம ந்தரவு கசயயலோம.

. 2 Next கபோத்தோ்்ன கிளிக கசயது படம 8.4ல் கோட்டியவோறு Presentation wizard ந்தோன்றும 

. 3 Design கீழ் உள்ை Select a slide  ந்தரவு கசயக. இது இரெணடு முககிய  ந்தரவுக்ை ககோடுககும: 

Presentation Backgrounds மறறும Presentations.

. 4 slide design பட்டியலில் உள்ைவறறில் ஏந்தனும ஒன்்்ற பயன்படுததி <Original> கிளிக கசய்தோல் 

முன்ந்னோட்ட பலகம (preview) ந்தோன்றும

. 5 Presentation Backgrounds-ல் 25 வ்கயோ்ன Backgrounds ந்தோன்றும. அந்த பட்டியலில் ஏந்தனும 

ஒன்்்ற ந்தரவு கசய்தோல் படம 8.5 கோட்டியவோறு (Original) கோலியோ்ன பின்்னணி ந்தோன்றும. அதில் 

முன்்னநரெ வடிவ்மககப்பட்ட நிகழ்தது்தல்களில் ஒன்்்ற ந்தரவு கசயது (Original) மூலம 

Recommendation of a Strategy. படம. 8.b கோட்டியவோறு ந்தோன்றும.

. 6 Preview சன்்னல் தி்ரெயில் உள்ை Preview slide design மூலம முன்ந்னோட்டம போரதது கிளிக 

கசயயலோம.
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படம 8.3

படம 8.4
. 7 Select an output medium என்்ற ந்தரவு நிகழ்தது்த்ல எவவோறு பயன்படுத்தலோம என்ப்்த 

கணிப்கபோறியின் தி்ரெயில் ந்தோன்றும. கபோதுவோக நிகழ்தது்த்ல உருவோகக, கணிப்கபோறி தி்ரெயில் 

ந்தோன்றும. (படம. 8.6 ல் கோட்டியவோறு) அதில் Screen என்்ற ந்தர்வ ந்தரவு கசயயலோம.

. 8 Next கபோத்தோ்்ன கிளிக கசய்தோல் The presentation Wizard step 3  படம 8.7ல் கோட்டியவோறு  

ந்தோன்றும. அதில் Effect என்்ற கீழி்றஙகு கபட்டியில் desired slide transition ந்தரவு கசய்தோல் speed 

என்்ற கீழி்றஙகு கபட்டி்ய ந்தரவு கசயது இரெணடு சில்லுகளுககு இ்டநய ந்தோன்றும 

கோலஇ்டகவளி ந்தரவு கசயது நமலும Speed ல் Medium ந்தரவு கசயய நவணடும.  படம 8.8ல் 

கோட்டியவோறு Create கபோத்தோ்்ன கிளிக கசய்தோல் புதிய நிகழ்தது்தல் ந்தோன்றும.
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படம 8.5

படம 8.6

XI Std Computer Applications Vol-1 TM Chapter 8 245-278.indd   173 4/21/2020   4:44:11 PM



174

படம 8.7
8.4.2. Template  பயன்படுதது்தல்:

 From Template என்்ற விருப்பத்்த ந்தரவு கசய்தோல், அதில் புதிய template உருவோககவும 

இருகக கூடிய Template ்ய பயன்படுத்தவும, பட்டியலிலிருநது படம 8.9ல் கோட்டியவோறு ந்தரவு 

கசயயலோம. புதிய வடிவ்மப்பு மறறும பரிநது்ரெககோ்ன, முன்்னநரெ வடிவ்மககப்பட்ட Template ்ய 

அறிமுகப்படுததும.

படம 8.8
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படம 8.9

8.4.3 Open existing presentation – பயன்படுதது்தல்

• Open existing presentation விருப்பத்்த ந்தரவு கசய்தோல் ஏறக்னநவ உருவோககிய 

நிகழ்தது்த்ல க்தோடரெ உ்தவி கசயயும. 

• Open என்்ற கபோத்தோ்்ன கிளிக கசய்தோல் ஏறக்னநவ உருவோககிய நிகழ்தது்தல்கள் பட்டியலில் 

இருநது �மககு ந்த்வயோ்னவற்்ற ந்தரவு கசயது படம 8.10ல் கோட்டியவோறு க்தோடரெலோம.

மு்தல் அட்டவ்ணத ்தோள் 
குறிப்பு

 Do not show this wizard again 
checkbox என்்ற ந்தரவு கபட்டி்ய ந்தரவு 

கசய்தோல் ஒவகவோரு மு்்றயும impress 

தி்றககுமநபோது Wizard ந்தோன்்றோது. 

ந்தரவு கபட்டி்ய ந்தரநக்தடுககோவிட்டோல் 

சில்லு வடிவ்மத்தலும சில்லு மோறு்தலும 

முன்ந்னோட்டப் கபட்டி்ய ந்தரவு கசயது 

ககோள்ைலோம.
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படம 8.10

படம 8.11

Impress துவககுவ்தறகு பல்நவறு வழிகள் உள்ை்ன.

1. நிகழ்தது்த்ல  இயகககமனுவில்  அல்லது open office org Quickstarter மூலம ந்தரவு கசயயலோம.

2. வலது பககததில் உள்ை New குறுமபடத்்த மு்தன்்ம கருவிப்பட்்ட மறறும கீழ் ந்தோன்றும பட்டி 

மூலம படம 8.11ல் கோட்டியவோறு ந்தரவு கசயயலோம.

3. அல்லது FileNew Presentation படம 8.12ல் கோட்டியவோறு ந்தரவு கசயயவும.
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8.5 மு்தன்்ம Impress விணநடோஸ் பகுதிகள்

 மு்தன்்ம impress விணநடோஸில் மூன்று பகுதிகள் உள்ை்ன. 1. Slides pane 2. Workspace 3.Task 
pane.படம 8.13ல் கோட்டியவோறு ந்தோன்றும. கூடு்தலோக பல கருவி பட்்டகள் நிகழ்தது்தல் உருவோககும நபோது 

ந்தோன்றி கோணப்படலோம அல்லது ம்்றநது கோணப்படலோம.

படம 8.12

படம 8.13
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8.5.1 சில்லு பலகம

• சில்லு பலகததில் சில்லுகளில் சிறு 

படககோட்சி உஙகள் நிகழ்தது்தலில் 

இருககும. 

• பலகததில் உள்ை சில்லு்வ பணிப்பகுதி 

உள்ை பகுதியில் கிளிக கசயது அந்த 

பகுதியில் எந்த மோற்றஙகளும கசயயலோம. 

• சில்லு பலகததில் ஒரு சில சில்லுக்ை 

பயன்படுததி பல கூடு்தல் கசயல்போடுக்ை 

நிகழ்த்தலோம. 

• மு்தல் சில்லுவிறகு பி்றகு புதிய சில்லுக்ை 

எந்த இடததிலும நசரககலோம 

• ஒரு சில சில்லுக்ை ம்்றகக, அந்த சில்லு 

குறிககப்பட, அந்த சில்லு கோட்சியில் 

ந்தோன்்றோது. 

• நிகழ்தது்தலில் ஒரு சில்லு்வ இனி 

ந்த்வயில்்லகயனில் நீககிவிடலோம.

• சில்லுவிறகு மறுகபயரிடலோம

• ஒரு சில்லுவின் கபோருைடககத்்த மறக்றோரு 

சில்லுவிறகு �ககலடுககநவோ அல்லது 

�கரத்தநவோ கசயயலோம.

• கீழ்ககணட கசயல்போடுக்ை சில்லு பலகம 

பயன்படுத்தோமல் கசயயலோம.

• ந்தரநக்தடுககப்பட்ட சில்லுக்ை அல்லது 

சில்லுகளின் குழுகக்ை சில்லு பரிமோற்றம 

கசயயலோம.

• சில்லுக்ை க்தோடரெோக நிகழ்தது்தலில் 

மோற்றம கசயயலோம

• சில்லுவின் வடிவ்மப்்ப மோற்றலோம (தி்றந்த 

விணநடோ மூலம ்தமமு்டய சுய 

வடிவ்மப்்ப ஏற்ற அனுமதிககும)

1. குழுககைோக உள்ை சில்லுகக்ை ஒநரெ 

ந�ரெததில் சில்லு layout மூலம மோற்றலோம 

(பணி பலகததில் layout பிரி்வ பயன்படுததி 

ந்த்வயோ்னவற்்ற மோற்றலோம)

8.5.2. பணி பலகம

பணி பலகம ஐநது வ்ககைோகும.

8.5.2.1. மு்தன்்ம பககஙகள் Master Pages

 நிகழ்தது்தலின் பகக அ்மவு மு்தன்்ம 

பககத்்த பயன்படுததி வ்ரெயறுககலோம.

Impress-ல் முன்்னநரெ க்தோகுககப்பட்ட மு்தன்்ம 

பககஙகள் இருககும. அ்தனுள் ககோடோ நி்ல 

என்பது கவறறிடம, மற்ற்வ குறிப்பிட்ட படம 

8.14ல் கோட்டியவோறு பின்்னணி உ்டய்வ 

படம 8.14
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8.5.2.2. Layout

 முன்்னநரெ க்தோகுககபட்ட Layout 
கோட்டப்பட்டுள்ைது. இதில் ஒன்்்ற ந்தரவு கசயது 

பயன்படுததி மோற்றம  கசயது  ்தனித 

ந்த்வகளுககு பயன்படுததிக ககோள்ைலோம.

்தறநபோது custom layout உருவோக சோததியம 

இல்்ல.

படம 8.15

8.5.2.3. அட்டவ்ண வடிவ்மப்பு Table Design

 இந்த பலகததில் ்தரெநி்லயில் 

அட்டவ்ண பணி ககோடுககப்பட்டுள்ைது. நமலும 

அட்டவ்ணயின் ந்தோற்றததில் மோற்றஙகள் 

கசயயலோம. குறிப்பிட்ட வரி்ச மறறும 

க�டுவரி்ச்யத ந்தோன்்றச் கசயந்தோ, ம்்றயச் 

கசயந்தோ, இ்ணககச் கசயந்தோ, கோட்டலோம 

அல்லது வரி்ச மறறும க�டுவரி்ச்ய 

கூட்டோகநவோ கசயயலோம.

படம 8.16

படம 8.17
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8.5.2.4. ்தனிப்பயன் அ்சவு படம

 பல்நவறு வ்கயோ்ன அ்சவு படஙகள் 

சில்லுகளின் கூறுகள் இஙநக 

பட்டியலிடப்பட்டுள்ைது. குறிப்பிட்ட சில்லுகளின் 

கூறுக்ை படம 8.17ல் கோட்டியவோறு  நசரகக, 

மோற்ற, நீகக இயலும.

8.5.2.5. சில்லுகளின் பரிமோற்றம

 பரிமோற்றம கசயயும வசதியுடன் No 
Transition உள்ைது. பரிமோற்றததின் நவகத்்த 

(Slow, Medium, Fast) மோற்றலோம. நமலும 

்தோனியஙகியோகநவோ, ்கமு்்றயோகநவோ, 

எவவைவவு  கோலம சில்லு தி்ரெயில் 

நிறகநவணடுநமோ, நபோன்்றவற்்ற படம 8.18ல் 

கோட்டியவோறு ந்தரவு கசயயலோம. இமரெஸ் விணநடோ 

ன் கூறுகள்.  படம 8.19ல் கோட்டப்பட்டுள்ை impress 
window தி்றந்த மூல பயன்போடோகும. Impress 
window-ன் கூறுகைோ்ன ்த்லப்பு பட்்ட, பட்டி 

பட்்ட, கருவி பட்்ட Ruler பட்்ட, சுருள் பட்்ட 

நபோன்்ற்வ open officer writer  நபோன்ந்ற 

கோணப்படும.

படம 8.18

8.6.1 View – பட்்ட

 பணிப்பகுதியில் ஐநது ்தத்தல் குறிகள் 

உள்ை்ன. Normal, Outline, Notes, Handout 
மறறும Slide sorter நபோன்்ற்வ படம 8.19ல் 

கோட்டியவோறு உள்ைது.

8.6.2 நி்ல்ம பட்்ட (Status bar)

 நி்ல்ம பட்்ட என்பது சோைரெததின் 

அடியில் கோணப்படும. போர்வயோைருககு 

நகோப்்பப் பறறிய சில புள்ளி விவரெஙக்ை 

ககோடுககும. அந்த விவரெஙகள் ந்த்வயில்்ல 

எனில் அ்்த ம்்றதது ்வககும வசதிககு View 
Status Bar என்்ற கட்ட்ை்ய மு்தன்்ம 

கமனுவிலிருநது ந்தரவு கசயது மோறறி 

அ்மககலோம.

8.6.3. வழிகோட்டிப் பட்்ட

 படம 8.20ல் கோட்டப்பட்டுள்ைது நபோல ஒரு 

ஆவணததில் எல்லோப் கபோருட்களும (Object) 
வழிகோட்டி பட்்டயில் கோணப்படும. மறக்றோரு 

வசதியோ்ன ஆவணததிறகுள் சுறறி வருவ்தறகும, 

குறிப்பிட்ட கபோருட்க்ை கணடுபிடிப்ப்தறகும, 

வழிகோட்டி பட்்ட பயன்படுகி்றது. ்தரெநி்ல கருவி 

பட்்டயில் Navigator ந்தரவு கசயயலோம.

 Edit→Navigator அல்லது ctrl + shift + f5 

என்்ற சோவி நசரமோ்னம ககோணடும கோட்சி 

படுத்தலோம. உஙகள் கபோருட்களுககு (படம 

அட்டவ்ணச் கசயலில் மறறும பல) மிகவும 

பய்னோ்னது.

 அரத்தமுள்ை கபயரெோக ககோடோநி்லயோக 

“Object1” மறறும “Picture 1” படம 8.20ல் 

கோட்டப்பட்டுள்ைது நபோல கோட்சியளிககும.

மு்தல் அட்டவ்ணத ்தோள் 
 சில்லு பலகத்்த அல்லது பணிப் 

பலகத்்த நீகக நமல் வலது மூ்லயில் 

close (X)கபோத்தோ்்ன கிளிக கசயய 

நவணடும. நமலும பலகத்்த நீகக 

அல்லது நிகழ்த்த View Slide pane 

அல்லது View Task pane/Side bar 

பயன்படுத்தலோம

குறிப்பு
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பட்டிப்பட்்ட கருவிப்பட்்ட 

View கபோத்தோன் 

உருைல் பட்்ட 

படம 8.19

படம 8.20

8.7. பணிப்பகுதி  (Workspace)

 பணிப்பகுதியில் ஐநது ்தத்தல்கள் 

(Normal, outline, Notes, Handout மறறும 

Slide Sorter) படம 8.19ல் கோணலோம. இந்த ஐநது 

்தத்தல்களும கோட்சி கபோத்தோன்கைோக 

அ்ழககப்படுகி்றது. சில்லு உருவோககுவதில் பல 

கருவி பட்்டகள் பயன்படுகி்றது. இ்்த 

கவளிப்படுத்த View Toolbars மூலம கோணலோம.

 View கபோத்தோனுககு கீழ் உண்மயோ்ன 

பணியிடம உள்ைது.  இந்த இடததில் நீஙகள் ந்தரவு 

கசய்த சில்லுக்ைப் கபோறுத்தலோம. ஒவகவோரு 

போர்வயிலும View ஒவகவோரு பணி 

வடிவ்மககப்பட்டுள்ைது.

1. Normal View ்தனித்தனி சில்லு்வ 

உருவோககவும பதிப்பிககவும உ்தவுகி்றது. 

சில்லு்வ வடிவ்மகக, நசரகக வ்ரெக்ல படம 

மறறும அ்சவு படஙக்ை நசரகக பயன்படுகி்றது. 

2. Outline View சில்லுவின் கபயர 

மறறும ்த்லப்புக்ை ந்த்வகநகறப 
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பதிப்பிதது ககோள்ைவும உ்தவுகி்றது.

சில்லுக்ை மறுசீரெ்மககவும, ்த்லப்புக்ை 

மோறறிய்மககவும வரி்சப்படி பட்டியலிடவும 

புதிய சில்லு்வ நசரககவும பயன்படுகி்றது.

3. Notes View சில்லுகளின் குறிப்புக்ை 

நசரககவும ஏறக்னநவ உள்ை குறிப்புக்ை 

போரககவும பயன்படுகி்றது. இ்்த நிகழ்தது்தலில் 

கோண இயலோது.

4. Slide Sorter View இது எல்லோ 

சில்லுக்ையும சிறிய வடிவததில் போரகக 

உ்தவுகி்றது. சில்லு கோட்சியின் ந�ரெத்்த 

குறிப்பிடவும இரெணடு சில்லுகளுககி்டநயயோ்ன 

பரிமோற்றத்்த நசரககவும பயன்படுகி்றது.

5. Handout View சில்லுவின் அை்வ 

மோறறி பல சில்லுகள் ஒநரெ பககததில் வருமோறும 

சில்லுக்ை அச்சிட்டு ்கப்பிடி அறிக்ககைோக 

வழஙக உ்தவுகி்றது.

Tasks Pane  Layout கட்ட்ை மூலம ஒன்று, 

இரெணடு, மூன்று, �ோன்கு, ஐநது நபோன்்ற 

சில்லுக்ை ஒநரெ பககததில் ககோணடுவரெலோம.

சுட்டி்ய இழுதது விடு்தல் மூலம மறுசீரெ்மப்பு 

கசயயலோம.

8.7.1. Normal view

 Normal View வில் சில்லு்வ 

வடிவ்மககும பகுதியில் சில்லு்வ நசரககும 

வசதி உள்ைது. உைவி பட்டி்ய பயன்படுததிநயோ 

அல்லது  வழிகோட்டி பட்டி்ய பயன்படுததிநயோ 

கிளிக கசயது ககோணடுவரும வசதி உள்ைது. 

 உைவு பட்டி்ய தி்றநது ்தரெநி்ல 

கருவிபட்டியில் உள்ை உைவு பட்டி கபோத்தோ்்ன 

கிளிக கசயது அல்லது ctrl + shift + FI சோவி 

நசரமோ்னம ககோணநடோ சில்லு்வ ந்தரவு 

கசயயலோம. வழிகோட்டி பட்டி்ய கீழி்றஙகு 

பட்டி உ்தவியோல் நீஙகள் ந்தடுமநபோது அல்லது 

ந்த்வப்படுமநபோது இரெட்்ட கிளிக கசயது 

தி ்ற ந து க க க ோ ள் ை ல ோ ம .

8.7.2. Outline view

 Out line View எல்லோ சில்லுகளும எண 

வரி்சயிடப்பட்ட க்தோடரெோக இருககும. உ்ரெ மட்டும 

ஒவகவோரு சில்லுவிலும ந்தோன்றும. சில்லுவின் 

கபயர இதில் உள்ைடஙகோது. Out line View  

இரெணடு கோரெணஙகளுககோக பணிப்புரிகி்றது. 

1. சில்லுவின் உ்ரெயில் மோற்றஙகள் 

கசயவ்தறகும Normal View ்வதது நசரககநவோ 

நீககநவோ இயலும.

ஒரு உ்ரெயின் பததி்ய நமநலோ கீநழோ Up down 
கபோத்தோன்க்ை அழுததி உ்ரெ வடிவூட்டல் 

கருவி பட்்ட மூலம �கரத்தலோம. Left மறறும 

Right கபோத்தோன்க்ை ககோணடு உ்ரெ பததியில் 

மோற்றஙகள் கசயயலோம.

 உ்ரெ பததி மறறும outlinelevel 
இரெண்டயும �ோன்கு  கபோத்தோன்க்ைக 

ககோணடு பயன்படுத்தலோம.

2. Outline ல் உள்ை சில்லுக்ை ஒப்பிட்டு 

(ஏறக்னநவ ஒன்்்ற ்தயோரித்த பி்றகு) மறக்றோரு 

சில்லு ந்த்வகய்ன outline அறிவிப்பு கசயயும. 

 நீஙகள் ந�ரெடியோக  outline view 

உருவோககலோம அல்லது Normal view கசன்று 

உருவோககலோம. Review கசன்று எல்லோ 

சில்லுக்ையும போர்வயிடலோம.

சரியோ்ன வரி்சயில் இல்லோவிட்டோல் சரியோ்ன 

இடததிறகு கசன்று சரிகசயயலோம. படம 8.22ல் 

உள்ைது நபோல சில்லு குறுபடததில் கிளிக 

கசயயலோம.

இழுதது விடு்தல் மூலம ந்த்வயோ்ன இடததிறகு 

மோற்றலோம.
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படம 8.21

8.7.3. Notes view

• படம 8.23ல் கோட்டப்பட்டுள்ை்்தநபோல Notes View பயன்படுததி குறிப்புக்ைச் நசரககலோம.

• சில்லு்வ ந்தரவு கசயது குறிப்புக்ை நசரககலோம. இரெட்்ட கிளிக மூலம சில்லு பலகததிலிருநது 

ந்தரவு  கசயயலோம. 

• உ்ரெ கபட்டி கீழ் உள்ை சில்லுவில் உ்ரெ நசரகக click to add notes ல் கிளிக நசயது நசரககலோம. உ்ரெ 

குறிப்்ப மறு அை்வ கசயய Green resizing handles மூலம �கரததி எல்்லயில் இடலோம. எழுததுருவில் 

மோற்றம கசயய F11கபோத்தோ்்ன அழுததி Styles and Formatting window வில் மோற்றலோம.

படம 8.22
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படம 8.23

8.7.4. Slide Sorter view

 இதில் எல்லோ சில்லுவும குறுமபடம வடிவததில் கோணப்படும.இ்்த பயன்படுததி எல்லோ 

நவ்லயும சில்லுவின் க்தோகுப்பிநலோ அல்லது ்தனி சில்லுவிநலோ கசயயலோம.ஒரு வரி்சயில் சில்லுவின் 

எணணிக்கயில் மோற்றம கசயயலோம.

• View → Toolbars → Slide View கிளிக கசயது படம 8.24ல் கோட்டியவோறு சரிபோரககலோம.

• சில்லுகளின் எணணிக்க்ய சரி கசயயலோம. (அதிக பட்சமோக 15 வ்ரெ)

• View → Tollbars → Slide View பயன்படுததி ஒரு வரி்சயில் சில்லுவின் எணணிக்க்ய சரிகசயயலோம.

• சில்லுகளின் குழு்வ ந்தரவு கசயது கீழ்கணட மு்்றக்ை பயன்படுததி மு்தல் சில்லுவில் CTRL 

கபோத்தோ்்ன அழுததி விருமபிய வரி்சயில் மோற்றலோம.

ஷிப்ட் கீயி்யப் பயன்படுதது்தல்: அ்்னதது சில்லுக்ையயும ந்தரநக்தடுகக, மு்தல் சில்லு்வ சுட்டியின் 

இடது கபோத்தோ்்ன அழுததி, பின் க்டசி சில்லு்வ சுட்டியுடன், ஷிப்ட் கபோத்தோ்்னயுன் நசரதது 

அழுத்த  நவணடும. இவவோறு கசயவ்தோல், க்தோகுப்பில் உள்ை அ்்னதது சில்லுக்ையும ந்தரக்தடுகக 

உ்தவுகி்றது.

சுட்டி்ய பயன்படுத்தல் : மு்தல் சில்லு்வ மட்டும ந்தரவு கசயய, சுட்டியின் இடது கபோத்தோ்்ன அழுத்த 

நவணடும. க்டசி சில்லின் சிறுபடமவ்ரெ சுட்டி்ய (கரச்ரெ) இழுககவும. சில்லுவின் சிறு படஙக்ைக 

ககோணடு சுட்டி்ய இழுதது, ்தடிம்னோ்ன கறுப்பு எல்்லயோல் ந்தரநக்தடுககப்பட்ட சில்லுக்ை சுறறி 

இழுககும நபோது கசவவக வடிவத்்த வ்ரெயறுககலோம. இந்த கசவவகம வடிவம �ோம விருமபும அ்்னதது 

சில்லுக்ையும உள்ைடககுகி்றது என்ப்்த உறுதிப்படுத்தவும. (படம 8.25)
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படம 8.24

சில்லுக்ை ஒரு குழுவோக �கரத்த.

. 1 சில்லுக்ை ஒரு குழுவோக ந்தரநக்தடுககவும

. 2 சில்லுகளின் குழு்வ புதிய இடததிறகு 

இழுதது விட நவணடும. ஒரு  கசஙகுதது 

கருப்பு நகோடு ந்தோன்றும, சில்லுகளின் குழு 

எஙகு நபோகும என்ப்்த கோணபிககும. 

சில்லு நப்னலில் உள்ை Slide Sorter Viewல்  
சில்லுகநைோடு நவ்ல கசயயலோம

மோற்றஙக்ைச் கசயய நவணடும எனில்,  இடது 

சுட்டி்ய அழுததி. நமல் மீட்பு பட்டி பயன்படுததி, 

பின்வருபவற்்றச் கசயயவும.

• ந்தரநக்தடுககப்பட்ட சில்லுகளுககு  பின் 

புதிய சில்லுக்ைச் நசரககவும.

• ந்தரநக்தடுககப்பட்ட சில்லுக்ை நீககி 

அல்லது மறுகபயரிடுக.

• சில்லுகளின் அ்மப்்ப மோறறி அ்மககவும

• சில்லு படததிறகு, மோற்றம கசயயவும

ஒரு சில்லு்வத ந்தரநக்தடுதது ,விருமபுகி்ற 

மோற்றத்்த (transition) நசரககவும

ஒன்றுககும நமறபட்ட சில்லுகள் 

இருககுமோ்னோல்,  சில்லு  குழு்வ   ந்தரநக்தடுதது 

விருமபிய மோற்றத்்தச் நசரககவும.

ம்்றககப்பட நவணடிய ஒரு சில்லு்வ 

குறிததுகககோள்ைவும, ஏக்னனில் ம்்றககப்பட்ட 

சில்லு நிகழ்ச்சியில் இடமகப்றோது.

ஒரு சில்லு்வ �ககலடுககவும அல்லது கவட்டி 

ஒட்டவும.

Handout View 

Handout view என்பது அச்சிடப்பட நவணடிய 

சில்லுக்ை வடிவ்மப்ப்தறகோக உ்தவுகி்றது.

பணியிடததில் உள்ை Handout ்தத்த்ல கிளிக 

கசயயவும, பின்்னர அ்மப்்ப பணிப்பட்்டயில்  

ந்தரவு கசயயப்படும. (படம 8.26).

இப்கபோழுது பககததிறகு ஒரு, இரெணடு, மூன்று 

அல்லது ஆறு சில்லுக்ை ஒரு பககததுககுள் 

அச்சிட ந்தரவு கசயயலோம.
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படம 8.25

8.7.5 Handout-்ய அச்சிடு்தல்

• Slide Sorter -்ய பயன்படுததி சில்லுக்ை ந்தரநக்தடுககவும. (சில்லுக்ை குழுவோக ந்தரநக்தடுகக 

கீழ் கணட வழிமு்்றக்ைப் பயன்படுத்தவும )

• அச்சிடு உ்ரெயோடல் கபட்டி்யத தி்றப்ப்தறகு File -> Print அல்லது Ctrl+P-ஐத ந்தரநக்தடுககவும

• அச்சு உ்ரெயோடல் கபட்டியின் கீழ் இடது மூ்லயில் , ந்த்வயோ்ன  விருப்பஙக்ைத ந்தரநக்தடுககவும

• உள்ைடகக பிரிவில் Handouts –்ய  சரிபோரத்த பின், சரி என்ப்்தக கிளிக கசயயவும

• அச்சு உ்ரெயோடல் கபட்டி்ய மூட OK கபோத்தோ்்ன கிளிக கசயயவும

8.8 நிகழ்தது்த்ல வடிவூட்டல் (Formatting a presentation:)  

8.8.1. சில்லுக்ை கசருகு்தல், நீககு்தல் மறறும சீரெ்மத்தல்

குறிப்பு:  

 நிகழ்தது்தலில் பணிபுரியும நபோது அடிககடி நசமித்தல் நவணடும, இல்்ல எனில் ்தகவ்ல 

இழகக ந�ரிடும. அகநவ, AutoRecovery கசயல்போட்்ட கசயல்படுத்த நவணடும. (Tools-> Options -> 
Load/Save -> General ). Save ->AutoRecovery ்தகவல் நசமிப்்ப உறுதிகசயயவும.

8.8.2. மு்தல் சில்லு்வ உருவோககுவது

 மு்தல் சில்லு கபோதுவோக ்த்லப்பு சில்லுவோக  இருககும. சில்லுவின் அ்மப்்பயும அ்தன்  

ந�ோககத்்தயும தீரமோனிககவும.முன் வடிவ்மககப்பட்ட  அ்மப்புக்ை, நலஅவுட்பிரிவில் உள்ை பணிப் 

பட்்ட்ய பயன்படுத்தலோம. கபோருத்தமோ்ன அ்மப்போ்னது ்த்லப்பு மறறும உள்ைடககம ககோணட 

்த்லப்பு சில்லுவோகும.
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படம 8.26

குறிப்பு

 முன்நப க்தோகுககப்பட்ட 

அ்மப்புகளுககோ்ன கபயரக்ை 

அறியவில்்ல எனில் , உ்தவிககு குறிப்பு 

அமசத்்தப் பயன்படுத்தலோம.நலஅவுட் 

பிரிவும அ்தன் கபயர ஒரு சிறிய கசவவக 

வடிவததில் கோணபிககப்படும. 

 சுட்டி்ய ஒரு பணிககுறி நமல் 

்வககவும அ்தன் கபயர ஒரு சிறிய கசவவக 

வடிவததில் கோட்டப்படும.குறிப்புகள் கசயல் 

படவில்்ல எனில், அவற்்ற பய்னர 

இயககலோம.முககிய பட்டியிலிருநது, 

Tools → Options → OpenOffice.org 
→ General → Help  குறிப்பு கபட்டி்ய 

குறிககவும. நீட்டிககப்பட்ட குறிப்புகள் 

(Extended tooltip) சரிபோரககப்பட்டோல், 

விரிவோ்ன உ்தவிக குறிப்பு ்தகவ்லப் 

கபறுநவோம, ஆ்னோல் உ்தவிககுறிப்பு 

கபயரகள் ்தோ்னோக வழஙகோது.

• பணிப் பட்்டயில், அ்மப்பு பிரிவில் 

கிளிக கசயவ்தன் மூலம ஒரு அ்மப்்பத 

ந்தரநக்தடுக்கயில், இது பணியிடததில் 

ந்தோன்றும. ஒரு ்த்லப்்ப உருவோகக, Add 
title-்ய கிளிக கசயது, பின் உ்ரெ்ய ்தட்டச்சு 

கசயயவும. 

• ்த்லப்பின் வடிவ்மப்பிறகு மோற்றஙகள் 

கசயவ்தறகு F11 வி்ச்ய அழுத்தப்படுகி்றது 

அல்லது ்த்லப்பு நிகழ்தது்த்ல வலது 

கபோத்தோ்்ன கிளிக கசய்கயில் நமல் மீட்பு 

பட்டியில் இருநது Modify-ஐ ந்தரவுகசயயலோம.

• ்த்லப்பு சில்லு அ்மப்்பப் 

பயன்படுததுதி்னோல், “Click to add text” 

–்ய கிளிக கசயது, உ்ரெ்ய ்தட்டச்சு 

கசயயநவணடும.வடிவ்மப்பு  மோற்றஙகள் 

இன்னும கசயய இருந்தோல் நமல் கூறிய்்த  

மீணடும கசயயவும. படம (8.27)

8.8.3. கூடு்தல் சில்லுக்ைச் கசருகவும

 கூடு்தல் சில்லுக்ைச் நசரப்ப்தறகோ்ன 

நி்லகள் ்த்லப்பு பககத்்தத ந்தரநக்தடுப்ப்தறகு 

அடிப்ப்டயோகும. ஒவகவோரு சில்லுககு மீணடும 
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மீணடும இந்த கசயல்மு்்றயோகும. ஒன்றுககும நமறபட்ட Slide Masterககு பயன்படுத்தலோம, அ்மப்பு 

பிரிவில் உள்ை பணிப் பட்்டயில் கவ்னம இருநது வரும.(அததி 8.28)

மு்தலில் ந்த்வயோ்ன அ்்னதது சில்்லயும கசருகவும. பி்றகு சில்லுககு ந்த்வயோ்ன Slide Transistion-

ககு மறறும custom animation சி்றப்பு வி்ைவுகள் நசரததுககோள்ைப்படும. 

நி்ல 1:  புதிய  சில்லு்வ கசருகவும.  இது பல்நவறு வழிகளில் கசயயப்படுகி்றது.  

• Insert -> Slide

• ்தறநபோ்்தய சில்லுவிலிருநது வலது கபோத்தோ்்ன கிளிககசயது, Slide -> New Slide-்ய நமல் மீட்பு 

பட்டி பட்்டயில் இருநது ந்தரநக்தடுககவும

• ஒரு சில்லு்வ உருவோகக க்டசியில் சில்லிருநது கோலியோ்ன இடததில்,  வலது கபோத்தோ்்ன 

கிளிககசயது புதிய சிலு்வ உருவோககவும.

• Slide icon-்ய,  நிகழ்தது்தல் கருவிப்பட்்டயில் அழுத்த நவணடும

நி்ல 2: ந்த்வககு  கபோருநதுகின்்ற  அ்மப்்ப, ந்தரவு  கசயயவும

நி்ல 3: ந்த்வயற்ற கூறறுக்ை அகறறுவது, ந்த்வயோ்ன கூறறுக்ை நசரககும (படஙகள்) மறறும 

உ்ரெ்ய நசரககவும.

படம 8.27

8.8.4. சில்லுக்ை நீககுவது

• நீகக விருமபும சில்லு்வ  ந்தரநக்தடுககவும

• Edit→ Delete Slide ( படம 8.28)

• அல்லது சில்லின் மீது வலது கபோத்தோ்்ன அழுததி Delete Slide-்ய, நமல் மீட்பு பட்டி எனும 

பட்டியிலிருநது  நீகக நவணடும.
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படம 8.28

படம 8.29

படம 8.30

குறிப்பு

ஒற்்ற அல்லது பல சில்லுக்ை நீகக 

Slide Sorter View-ஐ பயன்படுததி 

சில்லுக்ை நீககலோம.

8.8.5 சில்லுக்ை சீரெ்மத்தல்

• சில்லுக்ை மறு சீரெ்மகக விருமபி்னோல், 

கீநழ உள்ை வழி மு்்ற்யப் பின் பற்ற 

நவணடும

• மறுசீரெ்மகக விருமபும சில்லு்வ 

ந்தரநக்தடுககவும

• இடது சுட்டி பயன்படுததி சுட்டி 

்வததிருப்ப்தன் மூலம விருமபிய இடததிறகு 

சில்லு்வ இழுககவும.

• விருமபிய இடததிறகு சில்லு்வ இழுதது  

சுட்டி்ய விடுவிககவும. (படம 8.33).
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படம 8.31

குறிப்பு

Slider Sorter போர்வ்ய பயன்படுததியும  

சில்லுக்ைச் சீரெ்மத்தல் கசயய முடியும

8.9. சில்லு கோட்சி்ய க்தோடஙக

சில்லு கோட்சி்ய இயகக, பின் வரும ஒன்்்ற 

கசயயுஙகள்

• பிரெ்தோ்ன பட்டியில் Slide Show -> Slide Show  
கபோத்தோ்்ன அழுத்தவும. படம 8.34

• கருவிப்பட்டியில் அல்லது Slide Sorter 

கருவிப்பட்டியில் Slide Show கபோத்தோ்்னக 

கிளிக கசயயவும (படம 8.35)

• F5 அல்லது F9 அழுத்தவும

• சில்லுகள் மோற்றம ்தோ்னோகநவ x 
வி�ோடிகளுககு பி்றகு இருந்தோல், Slide Show  

்தோ்னோகநவ இயககும

படம 8.32

படம 8.33
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படம 8.34

• சில்லுகளின் மோற்றம, சுட்டி்யக கிளிக 

கசயவ்தோக இருந்தோல், ஒரு சில்லிருநது  

அடுத்த இடததிறகு �கரத்த பின் வரும 

ஒன்்்ற கசயயலோம.

• அடுத்த சில்லுககு கசல்ல அல்லது முந்்தய 

சில்லுககு கசல்ல வி்சப்பல்கயில் 

அமபுககுறி வி்சக்ைப் பயன்படுத்தவும

• அடுத்த சில்லுககு  முன்ந்னற்ற சுட்டி 

கபோத்தோ்்ன கிளிக கசயயவும

• அடுத்த சில்லுககு முன்ந்னறுவ்தறகு 

வி்சப்பல்கயில் Space bar-்ய  

அழுத்தவும

• க்டசி சில்லு கடநது கசல்லும நபோது,  

"Click to exit Presentation" கசயதி 

ந்தோன்றும. சுட்டி்ய கிளிக அல்லது 

விைககககோட்சியில் இருநது  கவளிநய்ற 

எ்தோவது ஒரு வி்ச்யஅழுத்தவும

• இறுதியில் எந்த ந�ரெததிலும நிகழ்த்தலிருநது 

கவளிநய்ற, Esc-ஐஅழுத்தவும

8.10 விைககககோட்சிக்ைச் நசமிகக

விைககக கோட்சி்ய நசமிகக கிளிக File -> Save 

( படம 8.36)

நசமிப்பு விருப்பத்்த ககோடுத்த பி்றகு, Impress 

நகோப்புக்ை நசமிகக  நகோப்பு  கபயரவுடன் 

நசமிகக ஒரு உ்ரெயோடல் கபட்டிதி்றககும.

(படம8.37 )

• Impress-ககோ்ன இயல்புநி்ல நகோப்பு 

நீட்டிப்பு.odp என்ப்தோகும.

• நசமிககும உ்ரெயோடல் கபட்டியில் 
நகோப்பின் கபய்ரெ (File Name)  கபட்டியில் 
உள்ை இடததில் விருமபும நகோப்பின் 
கபய்ரெ உள்ளிடவும. (படம 8.36)

• நிகழ்தது்த்ல ஒரு PPT விைககக 
கோட்சியோக நசமிகக முடியும.

படம 8.35
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குறிப்பு

நகோப்பு பட்டியலில் நசமி எனும 

விருப்பத்்தப் பயன்படுத்தலோம. 

Save மறறும Save As இ்டநய 

உள்ைவிததியோசம வருமோறு.  Save 

குறிப்பிட்ட நகோப்பு்்றயிலுள்ை 

விைககககோட்சி்ய நசமிககும,  Save 
As அந்தநகோப்பில் நசமிககவும அல்லது 

குறிப்பிட்ட நவறு நகோப்பு்்றயில் 

நசமிககவும உ்தவும.

 

படம 8.36

விைககக கோட்சி்ய ந�ரெடியோக .pdf எ்ன 

ஏறறுமதி கசயயலோம. (படம 8.36)

• படம 8.39 நிகழ்ததுக்ை ந�ரெடியோக pdf எ்ன 

ஏறறுமதி கசயவ்்த கோட்டுகி்றது 

8.11. Master slide

 மு்தன்்ம சில்லு (Master Slide)என்பது 

மற்ற சில்லுகளுககு க்தோடகக புள்ளியோகப் 

பயன்படுத்தப்படும சில்லுவோகும.  இது ஒரு பககம 

எழுதது (Page Style Writer) போணிநபோல.  

இது அடிப்ப்டயில் அ்்னதது சில்லுகளுககு 

அடிப்ப்ட வடிவ்மப்்ப கட்டுப்படுததுகி்றது. 

ஒரு சில்லு நிகழ்தது்தலின்  ஒன்றுககும நமறபட்ட 
Slide Master இருககலோம. 

 ஒரு மு்தன்்ம சில்லு ஒரு 

வ்ரெயறுககப்பட்ட க்தோகுப்பு அமசஙக்ைக 

ககோணடுள்ைது, பின்்னணி நி்றம, வ்ரெக்ல 

அல்லது சோயவு, கபோருள்கள் (logos, 

அலஙகோரெநகோடுகள் மறறும பி்ற வ்ரெக்ல 

நபோன்்ற்வ).  பின்்னணி, ்த்லப்பு,  

அடிககுறிப்புகள், உ்ரெயோடல் மறறும உ்ரெ 

சட்டஙகள் (frames) அைவு மறறும உ்ரெ 

வடிவ்மதது்தல் அகும. சில்லு Master 
அ்்னதது குணஙகளும,  போணிகைோல் (Styles) 
க ட் டு ப் ப டு த ்த ப் ப டு கி ன் ்ற ்ன .

 உருவோககிய எந்த புதிய சில்லுவும 

உருவோககப்பட்ட Slide Master லிருநது 

கப்றப்பட்டது. மோற்றோக, Slide Master 

போணிகள்அந்த Slide Master உருவோககிய 

அ்்னதது சில்லுகளுககும கி்டககின்்ற்ன.  

ஒரு சில்லின் போணி்ய  Slide Master-யில் 

மோற்றம  கசயவ்தோல், அடிப்ப்டயில் அ்்னதது 

சில்லுகலின் போணிகளும மோற்றஙகள் கபறும. 

Slide Master போதிககப்படோமல் ஒவகவோரு  

சில்லுக்ையும மோற்ற முடியும.

குறிப்பு

மு்தன்்ம சில்லு (Master Slide), ஸ்்லடு மோஸ்டர (Slide Master) மறறும மோஸ்டர பககமோ்னது 

(Master Page) மற்ற சில்லுக்ை உருவோககப் பயன்படுத்தப்படும சில்லு என்ப்்தக குறிககும.  

இவ மூன்று கசோறகளும ஒன்ந்ற. முடிந்தவ்ரெ Slide Master  பயன்படுத்த பரிநது்ரெககப்படுகி்றது 

என்்றோலும, குறிப்பிட்ட சில்லுககோ்ன்கநயடு மோற்றஙகள் ந்த்வப்படும சந்தரப்பஙகள்  உள்ை்ன. 

உ்தோரெணமோக, விைககப்பட பகுதி உ்ரெ மறறும விைககப்பட அ்மப்்பயும  பயன்படுததும நபோது 

அதிகரிககி்றது.
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படம 8.37

படம 8.38
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படம 8.39

 முன் க்தோகுககப்பட்ட வழஙகும போணி்ய மோற்ற முடியும, ஆ்னோல் புதிய விைககக கோட்சி பணி்ய 

(presentation styles) உருவோகக முடியோது. படம 8.39 Slide Master-்ய கோட்டுகி்றது.

கிளிக  View -> Master -> Slide Master

Master Slide-டுகள் இரெணடு வடிவஙகளில் கோணலோம.

1. Slide Master

2. Notes Master

• Master View dialog box பயன்படுததி அல்லது சில்லுவில் வலது கபோத்தோ்்ன கிளிக கசயவ்தன் 

மூலம ஒரு புதிய மோஸ்டர ஸ்்லடு உருவோககலோம. (படம 8.41)

• Master Slides  மறு கபயரிடுவது அந்த �்டமு்்றயோல் கசயயப்படுகி்றது

• Master View dialog box உள்ை Close Master View கபோத்தோ்்ன பயன்படுததி Master Slide-்ய 

மூடப்படும.
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படம 8.40

படம 8.41
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8.12 வ்ரெக்ல கபோருள்க்ை 
உருவோககு்தல்

 Impress-யில்  கி்டககக கூடிய 

வ்ரெபடக கருவிக்ைக பயன்படுததி கசோந்தமோக 

வ்ரெக்ல்ய  உருவோகக முடியும. Impress-
யில் பல நமமபட்ட வ்ரெபட கசயல்போடுக்ைக 

ககோணடுள்ைது. நமலும நமமபட்ட வ்ரெக்ல 

படஙக்ை உருவோகக, Open Office.org-ஐ 

ப ய ன் ப டு த ்த வு ம .

8.12.1 வ்ரெ்தல் கருவிப்பட்்ட

 வ்ரெக்ல கருவிப்பட்்டயில்  வ்ரெக்ல 

படஙக்ை உருவோகக பயன்படும கருவிகள் 

உள்ை்ன. இக கருவிப்பட்்ட கோட்டப்படவில்்ல 

எனில், View →Toolbars Drawing  மு்தன்்ம 

பட்டியில்  View → Toolbars Drawing  எ்ன 

ந்தரநக்தடுககவும.

• Select: குறிப்பிட்ட கபோருள்க்ைத 

ந்தரநக்தடுககவும.  சுட்டி இழுப்ப்தன்  மூலம 

பல கபோருள்க்ைத ந்தரநக்தடுககலோம.

• Line  :  ஒரு ந�ரக நகோட்்ட  வ்ரெகி்றது

• Arrow : ஒரு அமபுக குறி்யக ககோணடு 

முடிவில் ஒரு ந�ரகநகோட்்ட வ்ரெகி்றது. 

சுட்டி கபோத்தோ்்ன கவளியிடும இடததில் 

அமபு குறி ்வககப்படும.

• Rectangle : ஒரு கசவவகத்்த வ்ரெகி்றது. 

ஒரு சதுரெத்்த வ்ரெயும வ்ரெ ஷிப்ட் 

கபோத்தோ்்ன அழுத்தவும.

• Ellipse: ஒரு நீள்வட்டம வ்ரெகி்றது. 

வட்டத்்த வ்ரெவ்தறகு ஷிப்ட் கபோத்தோ்்ன 

அ ழு த ்த வு ம .

• Text:  ஒரு உ்ரெ கபட்டி,  கி்டமட்டமோக 

சீரெ்மககப்பட்டு உருவோககுகி்றது

• Vertical Text:  ஒரு உ்ரெகபட்டி, கசஙகுத்தோக 

சீரெ்மககப்பட்டு உருவோககப்படுகி்றது.

• Curve : ஒரு வ்ை்வ, வ்ரெகி்றது.

• Connectors: இரெணடு புள்ளிககு இ்டநய  

ஒரு இ்ணப்பு வரி்ய வ்ரெகி்றது.கூடு்தல் 

இ்ணப்பிகளுககு கருப்பு முகநகோணத்்த 

கிளிக கசயயவும

8.13 படஙக்ை கசருகு்தல் (Insert Images)

 ஒரு படத்்த கசருவ்தறகு,  படம கசருக 

நவணடிய  இடததில் சுட்டி்ய  ்வககவும. 

பின்்னர கிளிக Insert->Select Picture-
>From File option  Insert Menu பட்டியில் 

ந்தரநக்தடுககவும. (படம8.44)

 Open Office  Impress  ஒரு  

உ்ரெயோடல் கபட்டி்ய கோணபிககும, குறிப்பிட்ட 

இடததிலிருநது படத்்தத ந்தரநக்தடுதது,   

குறிப்பிட்ட இடததில் படம கசருகப்படும.
( ப ட ம 8 . 4 4 ) 

படம 8.42
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Drawing கருவிப்பட்்டயிலுள்ை கருவிகள்

1. Select கபோருள்க்ை 

ந்தரநக்தடுகக
9. Connector இ்ணப்பு

2. Line நகோடு 10. Basic Shapes அடிப்ப்ட வடிவஙகள்

3. Arrow அமபுககுறி 11. Symbol Shapes சின்்னம வடிவஙகள்

4. Rectangle கசவவகம 12. Block Arrows க்தோகுதி 

அமபுககுறிகள்
5. Ellipse நீள்வட்டம 13. Flowcharts போயவுப்படம

6. Text உ்ரெ 14. Callouts கோல் அவுட்

7. Vertical Text க�டுஙகி்ட உ்ரெ 15. Stars �ட்சததிரெ வடிவஙகள்

8. Curve அ்ரெ வட்டம

படம 8.43

படம 8.44
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படம 8.45

8.14 ஆடிநயோ மறறும 
வீடிநயோ்வச் கசருகவும

    Impress ஆடிநயோ நகோப்புகள் அல்லது 

தி்ரெப்பட நகோப்புக்ை நு்ழகக

அனுமதிககும.ஆடிநயோ மறறும 

தி்ரெப்பட நகோப்புக்ை

    Insert Movie and Sound Option-

்ய Insert பட்டிப் பட்்டயில் 

மூலம கசருகலோம ஆடிநயோ மறறும 

தி்ரெப்படஙகள் கசருகுவ்தறகு  ஒரு 

உ்ரெயோடல் கபட்டி தி்றககப்படும. 

குறிப்பிட்ட இருப்பிடம மறறும 

ஆடிநயோ மறறும மூவி நகோப்்பத 

ந்தரநக்தடுககவும. இது சில்லு்வ 

தி்றககும. (படம 8.46) சில்லு நிகழ்ச்சியின் 

நபோது ஆடிநயோ மறறும பட  நகோப்்ப  

சுட்்யடி கிளிக கசயவ்தன் மூலம 

க ச ரு க ப் ப டு ம .

படம 8.46
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படம 8.47
கசயல்போடு

மோணவர கசயல்போடு

1. இவற்்ற பயன்படுததி ஒரு நிகழ்த்த்ல  உருவோககவும

• கவறறுவிைககககோட்சி

• கடமப்நைட்

• முன்நப உருவோககப்பட்ட நிகழ்த்தல்

2. MS PowerPoint ஐ பயன்படுததி ஒரு நிகழ்தது்த்ல உருவோககவும

3. Impress மறறும MS PowerPoint-ஐ பயன்படுததி ஒரு நிகழ்தது்த்ல உருவோககும 

விததியோசஙக்ைக கணடறிநது எழு்தவும.

4. சில்லுவின் அ்்னதது அ்மப்புக்ையும பயன்படுததி “என் மோநிலம” என்்ற ்த்லப்பில் ஒரு 

நிகழ்த்த்ல  உருவோககவும.

5. ஒவகவோரு சில்லுறகும ந�ரெததின் கோல அை்வ நிரணயிப்ப்தன் மூலம "என்மோநிலம" என்்ற 

சில்லு்வ  �டத்தவும

ஆசிரியர கசயல்போடு

இந்த முழு அததியோயமும கீழ்ககணட வழி மு்்றயின் உ்தவியுடன் கறறுக ககோள்ைமுடியும

1. ஆயவக கசயல்போடு: 

 ஆசிரியரெோல் முழு வகுப்பி்ன்ரெயும ஆயவகததிறகு அ்ழதது ஆயவகததில் ஒரு ப்கரெோகெகடர  

மூலம கருத்்த விைகக நவணடும.

2. அல்லது வகுப்ப்்றயில் ஒரு PC மறறும ப்கரெோகெகட்ரெ பயன்படுததி கருத்்த விைகக 

ந வ ண டு ம .

3. ஆசிரியர தி்றந்த மூல கமன்கபோருள் ்தவிரெ, சோைரெததின் கூறுக்ை ஒப்பிட்டு, MS Powerpoint 
-யில்  நிகழ்த்த்ல உருவோககலோம. 
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மதிப்பீடு

பகுதி - அ

சரியோ்ன வி்ட்ய ந்தரநக்தடு: 

1. ஒரு சில்லுவிலிருநது நவக்றோரு சில்லுவிறகு வி்ரெவோக �கரததுவ்தறகு இதில் எது 

ப ய ன் ப டு த ்த ப் ப டு கி ்ற து ?

 அ) தி்சகோட்டி  ஆ) ந�விநகட்டர  இ) Fill Color  ஈ) Page Border

2.  ஸ்்லடு ந�ோ்வக கோணும குறுககு வழி வி்ச எது? 

 அ) F6  ஆ) F9   இ) F5  ஈ) F10

3. ந்தோற்றததில் ந்தோற்றமளிககும அ்்னதது ஸ்்லடுகளின் சிறு பதிப்புகள் கி்டமட்ட வரி்சயில் 

அ்மககப்பட்டிருககும

 அ) Notes  ஆ) Outline   இ) Handout  ஈ) Slide Sorter

4. Impress-ல் ககோடோநி்ல போர்வ அ்டயோைம கோணவும?

 அ) Normal ஆ) Outline   இ) Handout  ஈ) Slide Sorter

5. எந்த பட்டியலில் ஸ்்லடு மோற்ற விருப்பத்்தக ககோணடுள்ைது?

 அ) Slide Show l ஆ) View  இ) Tools  ஈ) Format

6. Impress-ல் விைககக கோட்சியின் நீட்டிப்்ப (extension) அ்டயோைம கோணவும?

 அ) .odp   ஆ) .ppt  இ) .odb  ஈ) .ood

7. விைககக கோட்சிக கருவிகளில், ஒரு ஸ்்லட்டின் நு்ழவு வி்ைவு மறக்றோரு ஸ்்ல்ட  ஸ்்லடு 

ந�ோவில் மோறறுகி்றது. விைககக கோட்சிக கருவிகளில், ஒரு ஸ்்லட்டின் நு்ழவுவி்ைவு மறக்றோரு 

ஸ்்ல்டஸ்்லடு ந�ோவில் மோறறுகி்றது.

 அ) Animation     ஆ) Slide Transition

 இ)Custom Animation    ஈ) Rehearse Timing

8. வன்னியோ  "உலக கவப்பமயம"  என்்ற  ஒரு விைககக கோட்சி்ய கசயதுள்ைோர. அவர வகுப்பில் 

்த்லப்பு நபசும நபோது ்தோ்னோக நவ ்த்னது ஸ்்லடுந�ோ முன்ந்னற்றம நவணடும. இமப்ரெஸின் எந்த 

அமசம அவள் பயன்படுத்த நவணடும?

 அ)Custom Animation   ஆ)Rehearse Timing 

 இ)Slide Transition    ஈ) Either (a)or (b) 
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பகுதி - ஆ

குறு வி்னோ:

1. ஒரு சில்லு மறறும Slide Show-ககுஉள்ை விததியோசம என்்ன?

2. எத்த்்ன உள்ை்மந்த சில்லு ்தைவ்மப்புகள் Impress-ல் அடஙகியுள்ை்ன.?

3. நிகழ்தது்த்ல என்்னகவன்று புரிநது ககோணடீரகள்?

4. Impress-யில் வோரப்புரு – வ்ரெயறு. 

5. சில்லுவின் அ்மப்போல் என்்ன புரிநதுககோள்கிறீரகள்?

பகுதி - இ

சிறு வி்னோ:

1. Impress-ல் பய்னரக்ை ஈரககும வ்கயில் எத்த்்ன வ்கயோ்ன கோட்சிகள் வழஙகப்படுகின்்ற்ன?

2. நிகழ்த்தல் கமன்கபோரு்ை யோர பயன்படுததுகி்றோரகள், ஏன்?
3. Slide Sorter கோட்சி மறறும அ்தன் முககியததுவத்்த வ்ரெயறுககவும.
4. Normal View என்்றோல் என்்ன? விைகக.
5. Impress-ல் தி்றமபட விைககத்்த உருவோககுவது எப்படி சில்லு மோறறு (transistion effect) 

வி்ைவுகளுககு உ்தவுகி்றது?

பகுதி - ஈ

க�டு வி்னோ:          10 மதிப்கபணகள்

1. வைரமதியின் ஆசிரியர, OpenOffice Impress-்ய பயன்படுததி  ஒரு நிகழ்தது்த்ல உருவோககுமபடி 

கூறி்னோர. ஆ்னோல் வைரமதி இ்தறகு முன் எப்நபோதுநம Impressல் நவ்ல கசய்தது இல்்ல. 

எ்னநவ, கீழ்கோணும கசயல்க்ை கசயவ்தறகு வைரமதிககு உ்தவி கசயக. 

 அ) மு்தல் சில்லு்வ ்தவிரெ, எல்லோ சில்லுககும ஒநரெ வடிவ்மப்பில் இருகக நவணடும. இ்தறகு, அவர 

என்்ன கசயய நவணடும?

 ஆ) எளிதில் க்தோடரபு ககோள்ை, விைககககோட்சியின் ஒரு பிரெததிநயக �க்ல அவரகளுககு வழஙக 

நவணடும..இ்தறகு எ்்த உருவோகக நவணடும?

 இ) படஙகள் மறறும தி்ரெப்பட நகோப்புக்ை நிகழ்த்தலில் கசருக விருமபுகி்றோர. எப்படி இ்்த கசயய 

முடியும?

 ஈ) விைககத்்த கோணபிப்ப்தறகு மிகவும கபோருத்தமோ்ன்தோக இருககும என்று கருதுகிந்றன்.

 எ) விைககககோட்சி்ய கவரச்சிகரெமோ்ன்தோக மோறறுவ்தறகு, அதில் சில வி்ைவுக்ைச் நசரகக 

விருமபுகி்றோர. எப்படி அ்்த கசயய முடியும. பரிநது்ரெ.

2 விறப்்னயோைர ்த்னது ்தயோரிப்புக்ை நமமபடுததுவ்தறகு ஒரு விைககககோட்சி்ய எப்படி 

விைககலோம என்ப்்த விைககவும.

3 சிவோபோலன் ்த்னது பள்ளியின் வருடோநதிரெ விழோவில் ஒரு விைககககோட்சி்ய உருவோககி்னோர.

விைககக கோட்சிககோ்ன 5 நிமிடஙகளுககு முன், அவர பள்ளியின் கபயர ்தவறு என்ப்்த கவனித்தோர. 

அது கோட்சி 30 சில்லுகளில் ந்தோன்றுகி்றது. ஒநரெ ஒரு படததில் உள்ை அ்்னதது சில்லுகளிலும 

இந்த ்தவ்்ற அவர எவவோறு மறுபரிசீல்்ன கசயய முடியும.

4. வோரப்புருககள் பயன்படுத்தலில்  சில �ன்்மகள் பட்டியலிடு.
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்:

• வணிகத்தில் இணையத்தின் 
இன்றியணையோணை.

• வணை அணைப்பின் வணககள்.
• இணையத்தில் வழஙகப்்படும் நேணவகள்.
• இணையத்தின் ்பயன்்போடுகள் 
• இணையம் (Internet), அகஇணையம் 

(Intranet) ைறறும் பு்றஇணையம் (extranet)
இணைநய நவறு்போடு அறிதல்.

• வணைப்்பககம் ைறறும் வணைத்தளம் 
இணைநயயோன நவறு்போடு.

• நிணையோன ைறறும் இயஙகுநிணை 
வணைப்்பககஙகளுககு இணைநயயோன 
நவறு்போடு. 

• வணை உைோவிகள் ைறறும் நதடு 
ப்போறிகளுககிணைநயயோன நவறு்போடு.  

• இணைய உைோவலின் ந்போது பேயய 
நவண்டியதும், பேயயககூைோததும்.

9.1 இணையத்தின் நதணவ
 வணையணைப்பு என்்றோல் என்ன என்்பது 
்பறறியும் அதின் முககியத்துவத்ணதயும் ்பறறியும் 
அறிந்திருத்தல் அவசியம் ஆகும்.  வணையணைப்பு 
என்்பது ஒன்ந்றோபைோைன்று இணைககப்்படை 
ேோதனஙகள் பதோகுப்்போகும்,  (கணிப்ப்போறி, 
அச்சுப்ப்போறி ந்போன்்றணவ) வணையணைப்பின் 
முககியத்துவத்ணத ்பறறி அறிவதறகு 
வணையணைப்பு உருவோககப்்படுவதறகு முன்பு 
எவவோறு இணவ இயஙகின என்்பது ்பறறி பதரிந்து 
பகோள்நவோம்.  இதறகோக வணையணைப்பு 
உருவோககப்்படுவதறகு முன்னோல் ஒரு ்பன்னோடடு 
நிறுவனம்  இருப்்பதோக கருதுநவோம்.

 உைவு ப்போருள்கணள விற்பணன பேயயும்.
அந்நிறுவனத்தின் ப்பயர் ஸ்ரீ ைதர் இன்ைர்ந�ேனல் 
லிமிபைட எனக பகோள்நவோம்.  ஒவபவோரு �ோளும் 
விற்பணன ்பறறிய முடிவுகணள எடுப்்பதறகு 
அந்நிறுவனத்தின் ப்போருள்களின் அன்ண்றய 
விற்பணன, ேரககு இருப்பு ந்போன்்ற தகவல்கள் 
நதணவ, இவவிவரஙகணள ப்பறுவதறகு அவர்கள் 
அந்நிறுவனத்தின் உள்ளூர் அதிகோரிகணள த்போல்/
அஞேல், அல்ைது பதோணை�கல் மூைம் அச்சிைப்்படை 
அறிகணககணள அனுப்புவோர்கள் அல்ைது 

9
இணைய தளம் ைறறும் மின்னஞேல் - ஓர் அறிமுகம்

ப�கிழவடடில் நேர்த்து அஞேல் 
மூைம் அனுப்்ப இயலும்.  
அஞேல் அவர்கணள 
பேன்்றணையும் ந்போது அதில் 
உள்ள தரவுகள் முதல் �ோள் 
தகவைோக இருககும்.  தரவுகள் 
பதோணை �கல் (fax) மூைம் 
அனுப்்பப்்படைோலும் கூை அந்த அறிகணககணள 
பதோகுப்்பது மிகப்ப்பரும் நவணையோகும். அதிக 
எண்ணிகணகயிைோன தரவுகணள/அறிகணககணள 
பதோகுககும் ந்போது ைனித பிணழகள் (HUMAN 
ERRORS) ஏற்படுவதறகோன வோயப்புகள் அதிகம் 
ஆகும்.  இது இச்பேயல் முண்றகளின் ஒரு 
்பகுதியோகும்.  நைலும் உள்ளூர் அதிகோரிகள் 
நதணவயோன அறிகணககணள தர அவர்கள் 
தணைணை அலுவைகம் ைறறும் இதரப் ்பகுதிகளில் 
உள்ள உள்ளூர் அலுவைகஙகணளத் 
பதோைர்புபகோண்டு அதறகோன தரவுகணளத் 
திரடைநவண்டும் என்்பணத கருத்தில் பகோள்ள 
நவண்டும். அநத நிறுவனம் தறந்போது அதன் 
அணனத்து கிணள அலுவைகஙகளும் ஒன்ந்றோடு 
ஒன்று இணைககப்்படடிருப்்பதோக 
எடுத்துகபகோள்நவோம்.  அதன் அணனத்து கிணள 
அலுவைகஙகளில் இருந்தும் தரவுகள் அந்த 
நிறுவனத்தின் தணைணை அலுவைகத்தில் ஒரு click 
மூைம் உைனடியோக நேமிககப்்படும்.  
அந்நிறுவனத்தின் நைைோண்ணை குழு ஆனது 
உைகத்தின் எந்த இைத்திலும் உள்ள 
அந்நிறுவனத்தின் கிணள அலுவைகஙகளின் 
தகவல்கணள விரும்பிய வடிவில் ்போர்கக முடியும்.  
நைலும் இத்தரவோனது நிகழகோை/தறந்போணதய 
நதேத்தின் தரவோகும்.  அதோவது அவர்கள் 
தறந்போணதய நிைவர தகவல்கணள ்போர்கக இயலும்.  
தரவுகளோனது ணையப்்போடுற்றதோக/ணையப்்பகுதியில் 
நேமிககப்்படுவதோல் எந்த அலுவைகத்தில் இருந்தும், 
எந்த அலுவைக விற்பணன பதோைர்்போன 
தரவுகணளயும் கோை முடியும்.

 வணை அணைப்பு இல்ைோைல் தரவுகணள 
அனுப்பும் ந்போது அதறகோன விணை, ந�ரம், 
உணழப்பு அகியணவ மிக அதிகைோனதோக 
இருககும். தரவுகணள ைோறறி அனுப்புவதறகோன 
பேைவு, ந�ரம், ைறறும் உணழப்பு ஆகியணவ 
வணையணைப்பினோல் குண்றகின்்றது.  நைலும் இது  

HTML மற்றும் CSS பயனபடுத்தி 
வ ைலபபக்கங்க ைள உருவாககுதல் பாடம்அலகு III
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உற்பத்திணய அதிகரிககவும் வழி பேயகின்்றது.   
இணவ வளஙகணள ்பகிர்ந்து பகோள்வதன் மூைம்,  
வளஙகணள நைம்்படுத்த உதவுகின்்றன. 
வளப்்பகிர்வுககு எடுத்துககோடைோக.  ஒரு 
அலுவைகத்தில் உள்ள அச்சுப்ப்போறிணய 
அணனத்து கணிப்ப்போறிகளும் ்பகிர்ந்து 
பகோள்ளுதல்.

 வணையணைப்பின் ்பயன்கள் ்பறறி பதரிந்து 
பகோண்நைோம்.  தறந்போது ்பல்நவறு வணகயோன 
வணையணைப்புகணள ்பறறி ்போர்ககைோம்.

9.2 இணையம் ைறறும் WWW 
(உைகளோவிய வணை)

 உைகத்தில் உள்ள சிறிய ைறறும் ப்பரிய 
வணையணைப்புகள் ஒன்ந்றோபைோன்று இணைந்து 
்பரந்த உைகைோவிய வணைணய உருவோககுகின்்றன. 
இது இணையம் எனப்்படும். உைகளோவிய வணை 
அணைப்்போன இணையம், TCP/IP (Transmission 
Control Protocol/Internet Protocol) 
ப�றிமுண்றணய ்பயன்்படுத்தி ்பல்நவறு ஊைகஙகள் 

வழியோக தரவு ்பரிைோற்றத்ணத பேயகி்றது. TCP/IP 
என்்பது ஒரு வணையணைப்பிறகோன விதிமுண்ற 
அல்ை.  TCP/IP என்்ற ப�றிமுண்றகணள/
்படிநிணைகணள உள்ளைககிய ப�றிமுண்றகளின் 
பதோகுப்்போகும்.  எந்த வடிவ தகவல் 
்பரிைோற்றைோனோலும் இரண்டு நிணைகள் நதணவ. 
அணவ பேயதிணய ்பரிைோற்றம் பேயதல் நவண்டும் 
நைலும் �ம்்பகத் தகுந்த முண்றயில் ்பரிைோற்றம் 
பேயதல் நவண்டும். (Internet protocol) IP என்்பது 
ஒவபவோரு கணிப்ப்போறிககும் ஒரு முகவரிணய 
வழஙகுகின்்றது.  இதன் மூைம் ைடேக கைககோன 
்பயனர்கள் ்பயன்்படுத்தும் கணிப்ப்போறிகளுள் 
ஒன்ண்ற அணையோளம் கோை உதவுகின்்றது.  
வணையணைப்பில் ஒவபவோரு கணினியும் HOST 
(புரவன்) என அணழககப்்படும்.
 இவவுைகில் மிகவும் விணை குண்றவோன 
வழிமுண்றயில் தகவல்கணள ்பரிைோற்றம் 
பேல்வதறகு இணையம் ஒரு வழி முண்றயோகும்.
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்பைை்  9.1

இணையைோனது TCP/IP எனப்்படும் ப�றிமுண்றகணள ்பயன்்படுத்தி இயஙகுகின்்றது.  TCP/IPஆனது 
ஒரு கணிப்ப்போறியில் இருந்து, ைறப்றோரு கணிப்ப்போறிககு இணையத்தின் வழியோக தரவுகணள 
ப்போடைைஙகளோகப் பிரித்து ேரியோன இருப்பிைத்திறகு அனுப்்ப அனுைதிககி்றது.

பு்றஇணையம் (EXTRANET) என்்பது இணைய பதோழில் நுட்பத்ணதயும் ப்போது பதோணைத் பதோைர்பு 
வேதிகணளயும் ்பயன்்படுத்துகின்்ற ஒரு தனியோர் வணையணைப்பு ஆகும்.  இது வியோ்போரம் பதோைர்்போன 
தகவல்கள், பேயல்்போடுகள் ஆகியவறண்ற வழஙகுநவோர்கள், விற்பணனயோளர்கள், ்பஙகு தோரர்கள், 
வோடிகணகயோளர்கள் அல்ைது பி்ற வணிகர்களுைன் ்பகிர்ந்து பகோள்ள உதவுகி்றது.
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இணையத்தில் வழஙகப்்படும் சிை நேணவகள்

1.  மின்னஞேல் (E-mail)
2.  ஒலி/ஒளி வேதியுைன் கூடிய இணையம் வழி 

கருத்தரஙகம்.

3.  இணையத்தில் உள்ள திணரப்்பைஙகள் ைறறும் 

விணளயோடடுககள்.

4.  நகோப்பு ்பரிைோற்ற ப�றிமுண்ற மூைம் தரவு/தகவல் 
(or) நகோப்புகணள ்பரிைோறிக பகோள்ளுதல்.

5.  உைனடி பேயதி ்பரிைோற்றம்.

6.  இணைய குழுககள்.

7.  ேமூக வணையணைப்புகள்.

8.  இணையம் மூைம் ப்போருள்கணள வோஙகுதல்.

9.  ப்போருளோதோர நேணவகள்.

9.2.1 Domain  ப்பயர் (Domain Name)
 இணையத்தில் இணைந்திருககும் ந்போது 

வணைப்்பககஙகளின் வணகணய ்பறறி அறிய வணை 

உைோவியோனது ்பயன்்படுகின்்றது.

Generic 
Domain 

Name
Description

.com Commercial Organisation

.gov Government institution

,org Non-profit Organisation

.net Network Support Group

.edu Educational Institution

அக இணையம் (Internet) ைறறும் 

இணையத்தின் இதயைோக 

கருதப்்படுவது DNS (DOMAIN 
NAME SYSTEM) ஆகும்.  இதன் 

வழியோக கணிப்ப்போறிகள் ஒன்ந்றோபைோன்று 

பதோைர்பு பகோள்ளவும். நைலும் மின்னஞேல் 

ந்போன்்றவறண்ற ்பரிைோறிகபகோள்ளவும் அல்ைது 

வணைப்்பககத்ணத பவளிப்்படுத்தவும் முடியும்.

Country Level 
Domain Name Description

.in India

.au Australia

.us United States of America

,jp Japan

.ru Russia

.sg Singapore

9.2.2.   URL  என்்பது என்ன?
 இணையத்தில் ஒவபவோரு நேணவயக 
கணிப்ப்போறியும்  ஒரு IP (Internet Protocol) 
எண்ணை ப்பறறுள்ளன. இது �ோன்கு ்பகுதிகணள 
பகோண்ை தனித்துவைோன எண்ைோல் 
குறிககப்்படும். ஒவபவோரு ்பகுதியும் புள்ளியோல் (.) 
பிரிககப்்படடிருககும்.  இந்த IP எண் ஆனது 
நேணவயகத்தின் முகவரியோக கருதப்்படும்.

  165.113.245.2
  128.143.22.55
 சிை ந�ரஙகளில் எண்கள் பதோைர்ச்சியோக 
ைோறும்.  எனநவ எண்கணள நிணனவில் 
ணவத்துகபகோள்வது பேோறகளின் நேர்கணகயிணன 
நிணனவில் ணவத்துக பகோள்வணத விை கடினம் 
ஆகும்.  ஆணகயோல் முகவரியோனது பேோறகணள 
அடிப்்பணையோகக பகோண்டு தரப்்படுகின்்றது. இது 
URL என அணழககப்்படுகின்்றது.  எனநவ URL 
இணையதள முகவரி என்்பதும் IP (இணைய 
ப�றிமுண்ற) என்்பதும் ஒன்ந்ற ஆகும். 

்பைை்  9.2

இணையம் INTERNET என்்பது ஒரு நிறுவனத்தினோல் ்பயன்்படுத்தப்்படும் வணைத்தளம் ஆகும். 
்பணியோளர்கள் நிறுவனத்ணத ்பறறிய தகவல்கணள அறிந்து பகோள்ளவும் (எ.கோ.  பகோள்ணககள், 
விதிமுண்றகள், ்பணியோளர்களின் விவரஙகள், விவரகணகநயடுகள், துண்றகள் ்பறறிய தகவல்கள்) 
கருவிகள் (ப்போதுவோன ்பயன்்போடுகளுககோன விணரவு இணைப்புகள், ்படிவஙகள்) ைறறும் ேமூக 
தகவல்கணள ்பகிர்ந்துபகோள்ளவும் உதவும் (முகநூல் ந்போன்்றவறண்ற அணுகவும் உதவுகின்்றது.)
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URL என்்ற முகவரி உைகளோவிய 
வணையின் ஒரு குறிப்பிடை ்பகுதிணய 
நதடி கோண்பிககி்றது. URL என்்பது  

Uniform Resource Locator  என்்பதன் 
குறுககைோகும்.

9.2.3. இணையத்ணத நிர்வகிப்்பது யோர்?
 இணையத்ணத ப்போருத்த வணரயில் அணத 

நிர்வகிப்்பது யோர் என்்பது ப்போதுவோக எழுப்்பப்்படும் 

நகள்வியோகும்.  உண்ணையோது எனில் 

இணையத்ணத ப்போருத்தவணர ணையப்்படுத்தப்்படை 

நைைோண்ணை அணைப்பு என்்பது இல்ணை.

 இணையம் முழுவணதயும் 

கடடுப்்படுத்தககூடிய ஒறண்ற கடடுப்்போடடு 

அணைப்பு என்்பது இல்ணை இணைய ேமூகம் என்்ற 

தன்னோர்வ உறுப்பினர் அணைப்்போனது 

இணையத்தில் உைகளோவிய தகவல்கணள 

்பரிைோறிக பகோள்வதில் ப்போறுப்பு 

எடுத்துகபகோள்கி்றது.  ஐகோன் (Internet 
Corporation For Assigned Names and 
Numers) என்்ற அணைப்பு இந்த முகவரி ்பதிணவ 

நிர்வகிககின்்றது.  ஏறகனநவ ்பதிவு பேயயப்்படை 

ப்பயர் மீண்டும் ்பதிவு பேயயோப்்பைோைல் இருகக 

உதவுகி்றது.

ஐகோன் (ICANN) என்்ற 
அணைப்்போனது பேப்ைம்்பர் 18, 1998 
ஆண்டில் உருவோககப்்படைது.  இதன் 
தணைணையகம்  ைோல் ஏஞ்ஜல்ஸ் 

அருகில் உள்ள Playa vista ல் உள்ளது.

9.3.4  W3C என்்றோல் என்ன?  

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM 
(உைகளோவிய வணை கூடைணைப்பு) 
என்்பநத W3C என்்பதோகும் W3C அணைப்்போனது 
முழுந�ர ்பணியோளர்கள், பதோழில்துண்ற 
நிபுைர்கள், ்பல்நவறு உறுப்பினர் அணைப்புகள் 
பகோண்ை ேர்வநதே அணைப்்போகும்.  இந்த 
அணைப்்போனது உைகைோவிய வணைககோன 
ப�றிமுண்றகணள உருவோககுகி்றது.

 உைகைோவிய வணை கூடைணைப்பு (W3C) 
என்்ற ேர்வநதே ேமூக அணைப்்போனது வணைணய 
நைம்்படுத்துவதில் உறுதி பகோண்டுள்ளது.  ்பல்நவறு 
பதோைர்புணைய, தகவல் பதோழில் நுட்பம் ேோர்ந்த ்பை 
நூறு உறுப்பினர் அணைப்புகணள பகோண்டு இது 

உருவோககப்்படடுள்ளது. உைகளோவிய  வணைககோன 
ப�றிமுண்றகணள அணைப்்பதன் மூைைோக சி்றந்த 
தகவல் பதோைர்வு தி்றன் ைறறும் அணனத்து வணை 
்பஙகுதோரர்கணளயும் ஒருஙகிணைப்்பது 
ந்போன்்றவறண்ற W3C அணைப்பு நைறபகோள்கி்றது.  
இது உைகளோவிய வணைணய (WWW) 
உருவோககியம் ப்பர்னர்ஸ் லீ (Tim Berners-Lee) 
என்்பவரோல் 1994 ல் நிறுவப்்படைது.

 9.3 இணைய நேணவயின் வணககள்:
ப்போதுவோன சிை இணைய நேணவகளின் வணககள் 
இஙகு பகோடுககப்்படடுள்ளது.

கம்பி இல்ைோ இணைப்பு (Wireless)
 பதோணைந்பசி (அல்ைது) கம்பி வைம் 
இணைப்புகளுககு ்பதிைோக நரடிநயோ அணைகள் 
்பயன்்படுகின்்றன. கம்பியில்ைோ இணைய 
இணைப்பின் மிகப் ப்பரும் அனுகூைநை, 
வணையணைப்பு விரிந்துள்ள இைத்திறகுள் இணைய 
இணைப்ண்ப எந்த இைத்திலிருந்தும், எப்ந்போதும்.  
அணுகமுடியும் நைோைத்தின் உதவியின் மூைமும் 
கம்பியில்ைோ இணைப்ண்ப அணைககமுடியும்.  இது  
இணைய ேமிகணஞகணள ப்பறறு ைற்ற 
ேோதனஙகளுககு அனுப்புகி்றது.

ணகப்ந்பசி (Mobile)
 ்பை ணகப்ந்பசி ைறறும் ஸ்ைோர்ட ந்போன் 
தயோரிப்பு நிறுவனஙகள் குரல் வழி அணழப்பு 
வேதியுைன் கூடிய இணைய நேணவகணள 
வழஙகுகின்்றன.  �ல்ை நவகத்துைன் 
இணையத்ணத அணுகுவதறகு ணகப்ந்பசி வழி 
இணைய இணைப்்போனது ்பயன்்படுகி்றது.

ஹோடஸ்்போட (Hotspots)
 கம்பியில்ைோ குறும்்பரப்பு வணையணைப்ண்ப 
ந்போன்று இணைய வேதிணய அணுக  ஹோடஸ்்போடஸ் 
(Hotspots) ்பயன்்படுகின்்றது.  Hotspots  
ேோதனைோனது ரவுடைர் (ROUTER) ந்போல் 
பேயல்்படடு இணைய நேணவ வழஙகு்பவருைன் 
இணைப்ண்ப ஏற்படுத்துகி்றது.    அது கம்பி இல்ைோ 
இணைப்பு முணனணய ்பயன்்படுத்துகின்்றது.  
மின்னணு ேோதனஙகள் இணையத்துைன் 
பதோைர்புபகோள்ள அல்ைது  தகவல்கணள 
்பரிைோறிகபகோள்ள நரடிநயோ அணைகணள (Radio 
waves) ்பயன்்படுத்துகி்றது. ஹோட ஸ்்போட 
இணைப்்போனது ணகப்ந்பசி அடிப்்பணையிநைோ, 
வணிக அடிப்்பணையிநைோ  இருககைோம் அல்ைது 
ப்போதுைககளுககு இைவேைோகநவோ கிணைககைோம்.

பிரோடந்பண்ட (Broadband)
 பிரோடந்பண்ட இணைய இணைப்பு என்்பது 
பதோணைந்பசி நிறுவனஙகளோல் வைம் (cable) 

Chapter 9.indd   205 4/21/2020   4:44:29 PM



206

மூைைோகநவோ அல்ைது பதோணைந்பசி மூைைோகநவோ 
அதிநவகத்துைன் வழஙகக கூடிய இணைப்்போகும். 
அகண்ை அணை வரிணே இணைய அணைப்்ப்போனது 
ஒன்றுககு நைற்படை தரவுப்்போணதகள் வழியோக 
அதிக எண்ணிகணகயிைோன தகவல்கணள 
அதிநவகைோக அனுப்புவதறகு ஒருமுண்றய 
அகண்ை அணை வரிணே கறண்ற என்்பது சுருககைோக 
பிரோடந்பண்ை எனப்்படும்.  பிரோடந்பண்ட இணைய 
இணைப்பு என்்பது DSL (or) வைம் (cable) மூைைோக 
வழஙகப்்படும் அதிநவக இணைய 
இணைப்புகளோகும்.  ்பை DSL இணைய இணைப்புகள் 
பிரோடந்பண்ட இணைப்புகளோக கருதப்்படுகின்்றன.  
இருந்த ந்போதும் எல்ைோ பிரோடந்பண்ட 
இணைப்்பகளும் DSL இணைப்புகள் அல்ை.

DSL
 DSL என்்பது DIGITAL SUBSCRIBER 
LINE என்்பதன் சுருககம் ஆகும்.  இது இரண்டு 
தோமிரககம்பிகளோல் ஆன பதோணைந்பசி வைஙகணள 
இணைய இணைப்பிறகு ்பயன்்படுத்துவதோல்   தணர 
வழி பதோணைந்பசி ந்போை பேயல்்படுகி்றது.  ்பயனர் 
இணையத்தில் உைோவும் அநத நவணையில் குரல் 
அணழப்புகணளயும் பதோணைந்பசி வழியோக 
நைறபகோள்ள முடியும்.
வைஙகள் (Cable)
 வைஙகள் வழியோக நைறபகோள்ளப்்படும் 
இணைய இணைப்்போனது பிரோடந்பண்ட 
அணைப்ண்பப் ந்போன்்றது.  கம்பி வழி 
பதோணைககோடசிககணள நைோைத்ணத 
்பயன்்படுத்தினோலும் ்பயனர் அதன் வழியோக 
இணையத்ணத அணுக முடியும்.  கம்பி வழி 
நைோைைோனது இணையத்ணத அதி நவகைோக 
அணுகுவதறகு உதவுகி்றது.

பேயறணகக நகோள் (Satellite)
 பிரோடந்பண்ட இணைய இணைப்்போனது 
வழஙகப்்பைோத சிை ்பகுதிகளில் இணைய 
இணைப்ண்ப வழஙக பேயறணகக நகோளோனது 
்பயன்்படுகின்்றது.  கம்பி இல்ைோ இணைய வேதிணய 
ந்போன்ந்ற, பேயறணகக நகோள் இணைய 
இணைப்பும் நைோைத்ணத ்பயன்்படுத்துகி்றது.

ISDN
 ISDN (Integrated Services Digital 
Network) என்்பது ்பயனர்கள் தரவுகள், குரல் 
தரவுகள், ஒலி ைறறும் ஒளி கோடசிகணள இைகக 
முண்ற பதோணை ந்பசி கம்பிகள் வழியோக (or) தரம் 
வோயந்த பதோணைந்பசி கம்பிகள் வழியோக அனுப்்ப 
அனுைதிககி்றது.  இவவேதிணய ப்ப்ற 
இருமுணனகளிலும் அதோவது நேணவணய ப்பறு்பவர் 
ைறறும் நேணவணய வழஙகு்பவர் என்்ற 
இருமுணனகளிலும் ISDN ஏறபியோனது (adapter) 
நிறுவப்்படுதல் நவண்டும்.

ைோஙகிள்ஸ் / தரவு அடணை (Dongles / Data 
Card)
 இன்ண்றய �ோடகளில் ்பை ைோஙகிள்கள் 
கம்பி இல்ைோ இணைய வேதிணய வழஙகும் தி்றணன 
ப்பறறுள்ளன. (எ.கோ.) யூ.எஸ்.பி, ணவஃண்ப (USB, 
Wi-Fi) ந்போன்்றணவ ைோஙகிள்கள் எனப்்படும்.  
இன்ண்றய கணிப்ப்போறிகள் மிகப் ப்பரும் 
்போைோனணவ ணவஃண்ப, ைறறும் பேல்லுைோர் தரவு 
ஏறபிகணள (adapters) முன் கூடடிநய 
பகோண்டுள்ளதோல் 3G ைறறும் 4G ைோஙகிள்கள் 
(DONGLES) அதிகைோக ்பயன்்படுகின்்றன.  
இவவணகயோன ைோஙகிள்கள் ணவஃண்ப வேதி 
இல்ைோவிடைோலும் கூை இணையத்ணத அணுக 
கூடியணவ ஆகும்.

ைோஙகிள்ஸ் (DONGLE) ைறறும் தரவு அடணை (DATA CARD) இணைநயயோன நவறு்போடு.

Dongle Data Card
கூடுதல் ்போதுகோப்ண்ப 

வழஙகும் நீககககூடிய 
(removable) கூறுகணள 

குறிககி்றது.  யு.எஸ்.பி 

ைோஙகிளின் வணககள்

• WIFI ைோஙகிள்

• BLUETOOTH 
• MEMORY ைோஙகிள்

இது தரவுகணள நேமித்துணவககவும் 

்பயன்்படும் நீககககூடிய மின்னணு அடணை 

ஆகும்.

 DATACARD ன் வணககள்

• Expansion Card
• Memory Card or Flash Card
• Identification Card

9.3.1  இணைய இணைப்பு ைறறும் அணுகும் முண்றகள்:
 இணைய வேதிணய ப்பறுவதறகு ்பை விதைோன வழிகள் (or) முண்றகள் உள்ளன.

 இணையத்ணத அணுகுவதறகு ்பயன்்படும் ந�ரடி ைறறும் ைண்றமுக அணுகல் முண்ற ைறறும் இணவ 
நிணையோன (அல்ைது) ைோறும் வேதிணய பகோண்டிருககும்.
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9.3.1.1  ைண்றமுக அணுகல்:
 வீடு ைறறும் அலுவைகஙகளில் 
ப்பரும்்போலும் ்பயன்்படும் வணையணைப்்போகும்.  (எ.கோ) 
கணிப்ப்போறியோனது ஈதர்ப�ட அல்ைது ணவஃண்ப 
மூைைோக வணையணைப்புைன் இணைககப்்படடு 
அந்த வணையணைப்்போனது ADSL (ASYMMETRIC 
DIGITAL SUBSCRIBER LINE) மூைைோக 
இணையத்துைன் இணைககப்்படடிருககும் (வைம் 
(or) ஒளியிணழ வைம் மூைைோக) (cable or fibre).

9.3.1.2  Direct Access (ந�ரடி அணுகுதல்)
 ்பயைத்தின் ந்போது இம்முண்றயோனது 
ப்பரும்்போலும் ்பயன்்படும்.

(எ.கோ) அணைப்ந்பசியோனது 3G/4G அணைப்ந்பசி 
வணையணைப்பு மூைைோக (Public) ப்போது ணவஃண்ப 
மூைைோக இணையத்தில் இணைதல்.

இணையத்தில் தகவணை ்போர்ணவயிை இரண்டு 
வழிமுண்றகள் உள்ளன.
1. வணைத்தளத்தின் முகவரி பதரிந்தோல் யோரும் 
ந�ரடியோக முகவரிப்்படணையில் தடைச்சு 
பேயயைோம்.

2. வணைத்தளத்தின் முகவரி பதரியோத ந்போது 
நதடு ப்போறிகள் நதணவயோன தகவணை ப்ப்ற 
உதவுகி்றது.

 நதடு ப்போறிகள் என்்பது நதணவயோன தகவணை 
உைகளோவிய வணையில் இருந்து (www) நதடி 
தருவதறகோக வடிவணைககப்்படடுள்ள 
பைன்ப்போருளோகும்.

 (எ.கோ.) ்பரவைோக ்பயன்்படும் நதடு ப்போறிகள் 
Yahoo, Lycos, Altavista, Hotbot, Google ைறறும் 
Askjeeves.
1. வணை உைவியோனது வணை தளத்ணதநயோ, வணை 
்பககத்ணதநயோ அணுக ்பயன்்படுகி்றது. ஆனோல் 
நதடு ப்போறிகள் ஒரு குறிப்பிடை தகவணை நதை 
்பயன்்படுகி்றது. 

2. Internet Explorer, Chrome, Firefox ைறறும் 
Safari, ஆகியணவ புகழப்பற்ற வணை உைவிகள் 
ஆகும். GOOGLE ைறறும் YAHOO ஆகியணவ 
மிகவும் புகழப்பற்ற நதடு ப்போறிகளோகும்.

3. இணையத்ணத அணுகுவதறகு வணை 
உைோவியோனது ்பயன்்படுகி்றது.  அநத ேையம் நதடு 
ப்போறிகணள தி்றகக வணை உைவி நதணவ்படுகி்றது.

நதடு ப்போறிகள் மூைம் ்பயனர்களுககு திரும்்ப 
கிணைககும் ்படடியலிைப்்படை உணரயோனது (URL’S) 
SERP (SEARCH ENGINE RESULTS PAGE) 
எனப்்படும்.

9.4 இணைய ்பயன்்போடுகள்:

1. இணைய பதோணைந்பசி (INTERNET 
TELEPHONY)
 இணையம் மூைம் வழஙகப்்படும் 
நேணவகளுல் இணைய வழி பதோணைந்பசி என்்பது 
ைறறுபைோரு ப்போதுவோன நேணவயோகும்.  (எ.கோ.) 
Skype) இணையத்தின் மூைைோக �ணைப்பறும் 
அணனத்து குரல் வழி ்பரிைோற்றஙகளும் VOIP 
(VOICE-OVER-INTERNET PROTOCOL)
என்்ற ப�றிமுண்றயின் அடிப்்பணையில் 
பேயல்்படுகி்றது.

2. நவணை நதைல் (JOB SEARCH) 
 இன்ண்றய �ோடகளில் இணையத்தின் 
மூைம் நவணை நதடுதல் அதிகரித்துள்ளது 
இணையத்தின் மூைம் நவணை நதடும் ந்போது 
விணரவோகவும் நைலும் ்பல்நவறு துண்றகளில் உள்ள 
ப்பரும் எண்ணிகணகயிைோன கோலிப்்பணியிை 
விவரஙகணளயும் ப்ப்றமுடியும், நவணை நதடு்பவர்கள் 
குறிப்பிடை நவணைககோக தஙகணள ்பறறிய 
விவரஙகணள (RESUME) இணையத்தில் ்பதிய 
இயலும் naukri.com, monster.com, summerjob.
com, recruitment.com  ந்போன்்ற நிறுவனஙகளின் 
வணைதளஙகள் இச்நேணவணய வழஙகுகின்்றன.

3. இணையத்தில் ப்போருள்கணள வோஙகுதல் 
(ONLINE SHOPPING) 
 இணையைோனது பைய நிகர் ேந்ணதகளோல் 
(Online Shopping) கடைணைககப்்படடு 
உள்ளைககிய புதிய ேந்ணத முண்ற வேதிணய 
அறிமுகப்்படுத்துகின்்றது.  (www)   நேணவயஙகள் 
மூைம் ப்போருள்கணள ்பறறிய வி்பரஙகணளநயோ 
அல்ைது வழஙகும் நேணவகள் ்பறறிய 
தகவல்கணளநயோ வணைத்தளத்தில்  அறிந்து 
பகோள்ள முடியும். இணைய நேணவ  வோடிகணகயோளர் 
குறிப்பிடை ப்போருள்கணள ்பறறிய விவரஙகள் 
ைறறும் விணை விகரஙகள் ந்போன்்ற 
நகோரிகணககணள நகடடு ப்ப்றைோம்.

 (எ.கோ.) amazon.com உைகளோவிய 
வணைணய அடிப்்பணையோக பகோண்டு 
(இணையத்ணத) இணையத்தில் பேயல்்படும் புத்தக 
கணை ஆகும்.  இதில் ேர்வநதே நூல்கள் ்பறறிய 
விவரஙகள் அணனத்தும் இைம்ப்பறறுள்ளன.  
அதோவது புத்தகத்ணத �ோம் இணைய வழியில் ப்ப்ற 
இயலும். 

4. ்பஙகுச் ேந்ணத ்பறறிய தகவல்கணள ப்பறுதல் 

(Stock market updates)
 இணையத்தின் மூைம் வீடடில் 
இருந்த்படிநய நிறுவனஙகளின் ்பஙகுகணள 
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வோஙகநவோ, விறகநவோ முடியும். ndtvprofit.com, 
moneypore.com ந்போன்்ற வணைதளஙகள் ்பஙகு 
ேந்ணதயில் முதலீடு பேயவது பதோைர்்போன 
தகவல்கணள பகோண்டுள்ளன.

5. ்பயைஙகள் (Travel):
 சுறறுைோ தளஙகள் ்பறறிய வி்பரஙகணள 
ஒருவர் இணையத்தின் மூைை நேகரிகக முடியும்.  
இதன் மூைம் விடுமுண்ற கோை சுறறுைோககணள 
முன் கூடடிநய ்பதிவு பேயவது, நைலும் தஙகும் 
இைஙகள் (hotels), புணகவண்டி (train), ந்பருந்து 
(bus), விைோனம் (flights) வோைணக வண்டிகள் 
ந்போன்்றவறண்றயும் ்பதிவு பேயய இணையைோனது 
உதவுகின்்றது goibibo.com, makemytrip.com, 
olacabs.com ந்போன்்ற வணைத்தளஙகள் 
இச்நேணவணய வழஙகுகின்்றன.

6. ஆரோயச்சி (Research) 
 ஆரோயச்சியோளர்கள் நைறபகோள்ளும் 
இைககிய ஆயவு ்பறறிய இதழகள் இணையத்தில் 
வழஙகப்்படுகின்்றன.

7. கோபைோளி கோடசி (Video conferencing)
 வணையணைப்பின் மூைைோக பவப் நகைரோ, 
நுண் ந்பசிகள் ந்போன்்ற பதோைர்பு கருவிகணள 
்பயன்்படுத்தி கோபைோளி கோடசி கைந்தோயவு 
முண்றணய வழஙகுகின்்றது.  பதோணை தூர 
இைத்தில் உள்ள ஒருவர் குறுகிய கோை 
அவகோேத்தில் ஏற்போடு பேயயப்்படும் கருத்தரஙகில் 
கோபைோளி கோடசி மூைம் ்பஙநகறக முடியும்.  இது 
ந�ரத்ணதயும், ்பைத்ணதயும் மிச்ேைோககுகி்றது.  
இத் பதோழில் நுட்பைோனது பதோணை தூர இைத்தில் 
உள்ள ்பணியோளர் வீடடில் இருந்த ்படிநய 
்பணியோற்ற வணக பேயகின்்றது.  கல்வியில் 
கோபைோளி கோடசி மூைம் மிக எளிதோக 
ஆசிரிசியரிைமிருந்து  வகுப்்பண்றககு, ்பல் நவறு 
இைஙகளில் உள்ள ைோைவர்களுககிணைநயயோன 
வகுப்்பண்ற ந்போன்்றவறண்ற ஊைோகும் முண்றயில் 
வழஙக முடியும்.

8. மின் வணிகம் (e–commerce)
 இணையத்ணத அடிப்்பணையோக பகோண்டு 
உருவோககப்்படும் மின்னணு வணையணைப்பின் 
மூைைோக ப்போருள்கணள வோஙகுதல், விற்றல் 
ைறறும் நேணவகள் அல்ைது ்பைம் அல்ைது 
தரவுகணள ்பரிைோறுதல் ந்போன்்றணவ மின் வணிகம் 
எனப்்படும்.  வணிக ்பரிவர்த்தன வணிகர்கள்-
வணி�ர்கள், வணிகர்கள்-நுகர்நவோர், நுகர்நவோர் - 
நுகர்நவோர் அல்ைது நுகர்நவோர்-வணிகர்கள் 
ந்போன்்ற ஏநதனும் ஒரு முண்றயில் �ணைப்பறும்.  
இந்தியோவில்  பிளிப்கோர்ட (FLIPKART), 
அநைேோன் இந்தியோ (AMAZON INDIA), ஸ்னோப் 

டில் (SNAP DEAL), ந்படிஎம் (PAY TM) ந்போன்்ற 
நிறுவனஙகள் ப்பரிய மின்வணிக நிறுவனஙகளோக 
உள்ளன.

9. இணையம் வழி ்பைம் பேலுத்துதல் (Online 
payments)
 இணையம் வழி ்பைம் பேலுத்துதல் 
முண்றயோனது அதிக எழுச்சியோக, புதிய 
நிறுவனஙகள் பதோழில் துண்றககு வர வழி வணக 
பேயதுள்ளது. (எ.கோ.) PAY TM இணையம் வழி 
்பைம் பேலுத்துதல் முண்றயில் (From Wallet) 
ப்பரிய நிறுவனம் ஆகும்.  இணையம் வழி ்பைம் 
பேலுத்தும் முண்றயின் வளர்ச்சியோனது ஸ்ைோர்ட 
ந்போன் (Smart Phone), நைப்ளட (Tablet), அகண்ை 
அணைக கறண்ற(or) (Broad band), 4G மூைம் 
இணையத்ணத விணரவோக அணுகுதல் 
ந்போன்்றவறறின் நதணவணய அதிகரித்துள்ளது.

10. ேமூக வணையணைப்பு (Social Networking)
 ேமூக வணையணைப்பு என்்பது 
இணையத்ணத அடிப்்பணையோகக பகோண்டு 
உருவோககப்்படை ேமுக வணைத்திடைம் ஆகும்.  
இதன் மூைம் �ண்்பர்கள், குடும்்ப உறுப்பினர்கள், 
வகுப்புத் நதோழர்கள், வோடிகணகயோளர்கள் 
ந்போன்்றவர்களுககிணைநய பதோைர்பிணன 
ஏற்படுத்த முடியும். ேமூக ந�ோககத்திறகோக 
அல்ைது வணிக ந�ோககத்திறகோக அல்ைது 
இரண்டிறகுைோக ேமூக வணையணைப்புகள் 
உருவோககப்்படுகின்்றன.  இம்முண்றயோனது  தனி 
�்பர்களுககிணைநயயோன பதோைர்புகணள 
நைம்்படுத்தி புதிய பதோைர்பு ஏற்படுத்திக பகோள்ள 
உதவுகி்றது. (எ.கோ.) ேமூக வணையணைப்பிறகு முக 
நூல் (face book) எடுத்துககோடைோகும்.

11. குரல் வழி பேயதி (Voicemail)
 குரல் வழி பேயதி நேணவ என்்பது பதோணை 
ந்பசியுன் மூைம் அனுப்்பப்்படும் பேயதியோகும்.  
நீஙகள் பதோைர்பு பகோள்ள நிணனககும் �்பரின் 
அணழப்்போனது ஒரு இயந்திரத்தின் மூைம் ்பதில் 
கூ்றப்்படும் ந்போது அணழககும் �்பருககு நீஙகள் 
ஒரு குரல் வழி பேயதிணய அனுப்்பைோம்.  அவர்கள் 
பின்னர் தஙகள் பேயதிகணள நகடக முடியும்.

12. அரடணை (Chatting)
 இணைய வழி அரடணை என்்பது, ஒநர 
ேையத்தில் இணையத்தில் தஙகளுைன் 
இணைந்திருககும் ைறப்றோரு �்பருைன் 
உணரயோடுவது ஆகும்.  இணையத்தில் எஙகிருந்தும் 
்பஙநகறகின்்ற ்பயனர்கள்  தடைச்சு பேயயப்்படை 
பேயதிகணள ்பரிைோறிபகோள்ளும் உணரயோைல் 
ஆகும்.  அரடணையோனது ஒரு குறிப்பிடை ந�ரம் 
ைறறும் கோை அளவில் பதோைரைோல் அந�க 
அரடணைகள் ஒரு குறிப்பிடை தணைப்ண்பப் ்பறறிநய 
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நிகழகின்்றன சி்றப்பு வல்லுனர்கள் அல்ைது 
பிர்பைைோன ைககள் என எவரும் இணைந்து 
யோருைனும் ந்பேைோம்.  உணரயோைலின் �கல்கள் 
பிறகோை நதணவககோக குறிப்புகளோக 
கோககப்்பைைோம்.

13. மின்-வஙகி (e-banking)
 மின் வஙகி என்்பது இணைய வஙகி எனவும் 
அணழககப்்படுகி்றது.  இந்த மின்னணு ்பை 

்பரிவர்த்தன முண்றயோனது ஒரு வஙகியின் 
வோடிகணகயோளர் அல்ைது நிதி நிறுவனம் ஆனது 
தனது வணையகத்தின் மூைம் நிதி 
்பரிவர்த்தணனகணள நைறபகோள்ள உதவுகி்றது. 
மின்னணு வஙகி முண்றயோனது ப்போதுவோக 
வஙகியோல் இயககப்்படும் நகோர் ந்பஙகிங (core 
banking system)அணைப்பின் ஒரு ்பகுதியோக 
இணைககப்்பைல் நவண்டும்.

Electronic Banking

Electronic Banking 
Using aTelephone

Connection

Payment ins truments 
and Self-Service Zones

Automated 
Telephone 

System

Mobile 
banking

Internet 
Banking

Mail 
banking

Self-
service 
zone

pyment 
card

Electronic 
wallet

Home 
Banking

Electronic Banking 
Using Personal Computers 
using internet connection
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14. மின் கற்றல் (e-learning)
 மின் கற்றல் என்்பது இணையத்தின் 
வழியோக எஙகிருந்தும் கற்பதறகு வழஙகப்்படும் 
கல்வி முண்றயோகும்.  ந்பரோசிரியர் ந்போதிககும் 
வகுப்்பண்றணய ந்போல் இல்ைோைல் எஙகிருந்தும் 
கல்வி கற்பதறகு இணையத்தின் வழியோக 
வழஙகப்்படும் கல்வி முண்றயோகும்.  
இம்முண்றயோனது குறுந்தகடு அல்ைது குறுவடடு 
(CD-ROM) (விடிநயோ நைட) ஒளிககோடசி 
்பதிவுகள், அல்ைது பதோணைககோடசி நேனல்கள் 
மூைம் கல்வி வழஙகும் முண்றயோக இருககோது. 
மின் கற்றல் ஆனது மின்னணு பதோழில் 
நுட்பஙகணள ்பயன்்படுத்தி இயல்்போன 
வகுப்்பண்றககு ைோற்றோக ்போைத்திடைத்ணத கறகும் 
முண்றயோகும்.  இது முழுவதும் இணையம் மூைம் 
வழஙகப்்படும் முண்றயோகும், மின் கற்றல் மூைைோக 
ஆசிரியர்கள், ந்பரோசிரியர்கள், அல்ைது ைற்ற 
ைோைவர்களுைன் உணரயோை முடியும்.  சிை 
ந�ரஙகளில் நீஙகள் உஙகள் ணககணள உயர்த்தி 
நிகழ ந�ரத்தில் உணரயோை முடியும்.  நைலும் சிை 
ந�ரஙகளில் முன் ்பதிவு பேயயப்்படை விரிவுணரயோக 
இருககும்.  ஒரு ஆசிரியருைன் ஊைோடுவது / 
உணரயோடுவது ்பணிகளில் ்பஙகுபகோள்வது, 
நதர்வுகள் �ைத்துவது ந்போன்்றணவ எப்ந்போதும் 
இருககும்.

15.மின் ஆளுணை  (e - governance)
இணையம் மூைம் அரேோஙகம் வழஙகும் 
நேணவகணளப் ப்ப்றவும், அணவ பதோைர்்போன 
தகவல்கணள பதரிந்து பகோள்ளவும், (ICT) உதவும் 
்பயன்்போடு மின் ஆளுணை  எனப்்படும்.

மின் ஆளுணையின் ்பயன்்போடுகள்
• ஊழணைக குண்றத்தது
• அதிக பவளிப்்பணைத்தன்ணை
• அதிகரித்த வேதி
• ஒடடுபைோத்த பேைவில் குண்றப்பு.
• அரேோஙகத்தின் விரிவோககம்

9.5  Email
 மின் அஞேல் (Electronic Mail (or) e-mail) 
என்்பது தகவல்கணள கணிப்ப்போறியில் உள்ளிடடு, 
பதோணைத் பதோைர்பு வேதி மூைம் இரு 
்பயனர்களுககிணைநய ்பரிைோறிக பகோள்வதோகும்.  
உணர, ்பைம், நகோப்புகள் அல்ைது ஏநதனும் ஒரு 
இணைப்ண்பகபகோண்டு பேயதியோனது 
வணையணைப்பு மூைம் குறிப்பிை ஒரு �்பருககு 
அல்ைது குழுவிறகு அனுப்்படும் முண்ற மின்னஞேல் 
எனப்்படும்.

முதல் மின்னஞேல், 1971 ஆம் 
ஆண்டு ைோம்லின்கள் என்்பவரோல் 
“QWERTYUIOP” என்்ற உணரயுைன் 
நேோதணன முண்றயில் அனுப்்ப்படைது.
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TO புைத்தில் குறிப்பிைப்்படடிருககும் அணனத்து 
ப்பறுனர்களின் அணனத்து மின்னஞேல் 
முகவரிணயயும் ப்பறு�ர்கள் கோை இயலும் இதுவும் 
விருப்்பத் நதர்வு ஆகும்.

 MESSAGE BODY:  ப்பறு�ருககு அனுப்்ப 
நவண்டிய பேயதிகணள தடைச்சு பேயய ்பயன்்படும் 
்பகுதியோகும்.  இது ப்பரும்்போலும் கீழ ்பகுதியில் 
ணகயோல் எழுதப்்படும் கடிதம் ந்போன்று அனுப்பு�ர் 
விவரஙகணள பகோண்டிருககும்.

9.5.2 மின்னஞேலின் �ன்ணைகள்

 மின்னஞேலின் முககியைோன �ன்ணைகள் 
சிை கீநழ ்படடியலிைப்்படடுள்ளன.

• இைவே விநிநயோகம் (Free delivery) - 
மின்னஞேல் அனுப்புவது இணைய பேைணவ 
தவிர்த்து கிடைதடை இைவேைோகநவ உள்ளது.  

9.5.1: மின்னஞேலின் கடைணைப்பு:

மின்னஞேல் எழுதுதல்

மின்னஞேல் அனுப்பும் ந்போது சிை 
புைஙகள் பூர்த்தி பேயயப்்பை நவண்டும்.

• To என்னும் புைத்தில்/்பகுதியில் 
மின்னஞேல் பேன்று நேர நவண்டிய     
�்பரின் மின்னஞேல் முகவரிணய 
தடைச்சு பேயய நவண்டும்.

• From என்னும் புைம் அனுப்பு்பவரின்/
உன்னுணைய மின்னஞேல் முகவரிணய 
பகோண்டிருககும்.

• ஒரு மின்னஞேலுககு ்பதிைளிககும் 
ந்போது From ைறறும் To புைஙகள் 
தோைோகநவ மின்னஞேல் முகவரிணய 
எடுத்துகபகோள்ளும்.  ஒரு புதிய 
மின்னஞேல் உருவோககும் ந்போது 
From, To முகவரிகணள �ோநை உள்ளிை 
நவண்டும்.

• Subject ்பகுதியில் மின்னஞேலின் 
ப்போருளைககத்ணத ்பறறி சிை பேோறகணள 
பகோண்டு குறிப்பிை நவண்டும். Subject, 
மின்னஞேல் ப்பறு்பவர் அணத தி்றந்து 
்படிககோைல், அந்த மின்னஞேல் எணதப் 
்பறறியது என்்பணத பதரிந்து பகோள்ள வழி 
பேயகி்றது.  இது ஒரு விருப்்பத்நதர்வோகும்.

 CC (Carbon Copy) புைைோனது ந�ரடி 
அணுகல் இல்ைோத ப்பறு�ர்கணள குறிப்பிை 
உதவுகின்்றது ஒரு விருப்்பத் நதர்வு ஆகும்.

 BCC (Blind Carbon Copy) இதுவும் CC 
– ந்போன்்றநத ஆகும். இதில் ப்பறு�ர்கள் ்படடியல் 
இரகசியைோக ணவககப்்படும். எனநவ இப்புைத்தில் 
குறிப்பிைப்்படடு மின்னஞேல் ப்பறு்பவர், நவறு 
யோருகபகல்ைோம் இந்த மின்னஞேல் 
அனுப்்பப்்படடுள்ளது என்்பணத கோை முடியோது. 
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கடிதத்ணத அனுப்புவணதப் ந்போை அஞேல் 
வில்ணைகள் வோஙக நவண்டிய நதணவ இல்ணை.

• உைகளோவிய விநிநயோகம் (Global delivery) 
- மின்னஞேைோனது உைகின் எந்தப் ்பகுதியில் 
உள்ள எந்த �ோடடிறகும் அனுப்்பப்்படும்.

• உைனடி விநிநயோகம் (Instant delivery) - 
மின்னஞேைோனது இணையத்தின் மூைைோக 
உைனடியோக அனுப்்பப்்படடு ்பயனரோல் 
ப்ப்றப்்படும்.

• நகோப்புகணள இணைத்தல் (File attachment): 
மின்னஞேைோனது ஒன்று அல்ைது ஒன்றிறகு 
நைற்படை இணைப்புகணள பகோண்டிருககைோம்.  
ஆவைஙகள், ்பைஙகள், அல்ைது ைற்ற 
நகோப்புகணள இணைத்து அனுப்்ப வணக 
பேயகி்றது.

• நீண்ை கோை நேமிப்பு (Long-term storage): 
மின்னஞேைோனது மின்னணு முண்றயில் 
நேமிககப்்படுவதோல் நீண்ை கோைத்திறகு 
தகவல்கணள நதககி ணவககவும், 
்போதுகோககவும் அனுைதிககி்றது.

• சுறறுச் சூழணை ்போதுகோத்தல் 
(Environmentally friendly) : மின்னஞேல் 
அனுப்புவதறகு கோதம் நதணவயில்ணை  
அடணைகநளோ அல்ைது ந்பககிஙநைப்புகநளோ 
நதணவயில்ணை கோகித வளத்ணத ்போதுகோகக 
உதவுகி்றது.

9.5.3 மின்னஞேலில் என்பனன்ன அனுப்்பைோம்

 மின்னஞேலில் பேயதிகளுைன் 
அனுப்்பப்்படுவதுைன், நைலும் நகோப்புகள் அல்ைது 
ைற்ற தரவுகணள இணைத்தும் அனுப்்பைோம்.  (எ.கோ) 
இணைத்து அனுப்்பக கூடிய இணைப்்போனது 
்பைஙகளோகநவோ, PDF (Portable Document 
Format) பேோறபேயலி நகோப்புகளோகநவோ அல்ைது 
கணிப்ப்போறியில் நேமிககப்்படை எந்த ஒரு 
நகோப்்போகவும் இருககைோம்.

9.6 இணைய அச்சுறுத்தல்
 உைகளோவிய இணைய வணையில், 
இன்ண்றய நிணையில் மிகவும் அச்சுறுத்தைோக 
உள்ளது.  அந்நியர்களுைன் ்பழகககூைோது என்று 
அம்ைோ கூறுவணத �ோம் இணையம் என்்ற ைோய 
உைகிலும் கணைபிடிகக நவண்டும்.  புதியவர்களிைம் 
�ம்முணைய வணிகம் ேோர்ந்த வஙகிக கைககுகணள 
தரும் ந்போது எச்ேரிகணகயோக இருகக நவண்டும்.  
�ோம் �ம்முணைய வஙகியின் இணையதளத்தில் 
தோன் உள் நுணழந்துள்நளோைோ அல்ைது ணே்பர் 
குற்றவோளிகளோல் உருவோககப்்படும் ந்போலியோன 
வணைத்தளத்தில் உள் நுணழந்துள்நளோைோ 
என்்பணத உறுதிப்்படுத்திக பகோள்ள நவண்டும்.  

ணே்பர் குற்றவோளிகள் ்பை விதைோன முண்றகணள 
்பயன்்படுத்தி உஙகளுணைய இரகசியைோன 
வி்பரஙகணளநயோ அல்ைது வணிகத் 
தகவல்கணளநயோ வேப்்படுத்த முயறசி  
பேயவோர்கள்.  எனநவ �ோம் நிகழநிணையில் 
(ONLINE) உள்ள ந்போதும் அல்ைது இல்ைோத 
ந்போதும் (OFFLINE) மிகவும் கவனத்துைன் 
எச்ேரிகணகயோக இருகக நவண்டும்.

�ச்சு நிரல் (Computer virus):
 �ச்சு நிரல் என்்பது ஒரு சிறிய 
பைன்ப்போருளோகும்.  இது ்போதிககப்்படை கணிப் 
ப்போறியில் இருந்து ைறப்றோரு கணிப்ப்போறிககு 
எளிதோக ்பரவும்.  �ச்சு நிரைோனது கணிப்ப்போறியில் 
உள்ள தகவல்களுககு ்போதிப்ண்ப ஏற்படுத்தும் 
அல்ைது தகவல்கணள நீககும் அல்ைது வன்வடடில் 
உள்ள அணனத்து தகவல்கணளயும் நீஙகும்.  

ைோல்நவர் (Malware):
 ைோல்நவர் என்்பது Malicious Soft Ware 
(தீஙகிணழககும் பைன்ப்போருள்) என்்பதன் 
சுறுககம் ஆகும்.  ைோல்நவர் என்்பது ்பல்நவறு 
விதஙகளில் அணையோளம் கோைப்்படுகி்றது. 
அதோவது எதிர்ைண்ற விணளவுகணள ஏற்படுத்தும் 
பைன்ப்போருள் அல்ைது நிரல் ஆகும்.  ைோல்நவர் 
என்்பது கணிப்ப்போறி �ச்சு நிரைோகநவோ/டநரோ்ஜன் 
ஹோர்்ஸஸ் (Trojan Horses), ந�ர்ணையற்ற ஒற்றறி 
பைன்ப்போருள் (Spyware), ைறறும் தீஙகிணழககும் 
ருடகிடடுகள் ஆகும் அவறண்ற பின்வருைோறு 
கோைைோம்.

டநரோ்ஜன் குதிணர (Trojan horse):
 கணினி ்பயனோளர்கள் ்பயன்்போடுகணள 
இணையத்தில் இருந்து �ம்பிகணகயோன 
பைன்ப்போருள் என நிணனத்து ்பதிவி்றககும் பேயயும் 
ந்போது, அதறகு ைோ்றோக அணவ தீஙகிணழககும் 
பைன்ப்போருளோக டநரோ்ஜன் ஹோர்ஸ் என்்ற 
பைன்ப்போருளோல் கணிணய ்போதிப்்பணைய பேயகி்றது. 

தீஙகணழககும் ஒற்றறி பைன்ப்போருள் 
(Malicious spyware):
 ணே்பர் குற்றவோளிகளோல் உருவோககப்்படடு 
தீஙகிணழககும் ஒற்றறி பைன்ப்போருளோனது 
டநரோ்ஜன் ்பயன்்போடணை ந்போன்ந்ற உளவு ்போர்கக 
்பயன்்படுகி்றது.

கணினி முணனயப் ப்பருககி (Computer worm):
 இவவணக பைன்ப்போருளோனது 
ைனிதர்களின் எந்த தணையீடும் இல்ைோைல் 
தன்ணனத்தோநன �கபைடுத்து ப்பருககி ஒரு 
கணிப்ப்போறியில் இருந்து ைற்ற கணிப்ப்போறிககு 
்பரவும்.
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்போடப�ட (Botnet):
 இணையத்தில் இணைககப்்படடுள்ள 
கணிப்ப்போறிகணள நஹககர்ஸ் கணிப்ப்போறி �ச்சு 
நிரல் அல்ைது டநரோ்ஜன் ஹோர்ஸ் மூைம் தீஙகு 
இணழககும் எண்ைத்துைன் கணிப்போறிககுள் 
அனுைதியின்றி நுணழகின்்றனர்.  இககுழுவில் 
உள்ள தனிப்்படை கணிப்ப்போறி “Zombie” 
கணிப்ப்போறி எனப்்படும்.

ஸ்ந்பம் (Spam):
 ஸ்ந்பம் என்்பது ்போதிப்ண்ப ஏற்படுத்துகின்்ற 
அல்ைது நதணவயற்ற மின்னஞேணை ்பறறி 
குறிப்்பதோகும்.  இது நதணவயற்ற மின்னஞேல் 
பேயதிகணள தஙகளது "இன்்போகஸ்" (Inbox) 
்பகுதியில் நேமிககி்றது. அதுந்போல் உஙகளது 
மின்னஞேல் நேணவயகத்தில் அதிக இைத்ணதயும் 
எடுத்துகபகோள்ளும். 

ஃபிஷிங (Phishing):
 தனியோர் ்பறறிய தகவல்கணள ப்ப்ற ணே்பர் 
குற்றவோளிகளின் நைோேடி முயறசிகள் ஆகும்.  
இணவ மின்னஞேல் ந்போன்று 
வடிவணைககப்்படடிருககும் நைலும் ேடைப்பூர்வைோன 
இைத்தில் இருந்து வந்தது ந்போல் முகப்பில் 
நதோற்றைளிககும்.

 (எ.கோ)  ஃபிஷிங பேயதிகள் உஙகள் வஙகி 
அல்ைது மின்னஞேல் நேணவ வழஙகு்பவரின் 
வணைத் தளத்ணத புதுப்பிககவும், உஙகள் கைககர் 
தகவணை துல்லியப்்படுத்த நவண்டும் என்றும் 
அதறகு மின்னஞேலில் உள்ள இணைப்ண்ப click 
பேயது உஙகள் தனிப்்படை தகவணை வழஙகுைோறு 
உஙகணள கவரககூடிய பேயதியோகும்.

ரூடகிட (Rootkit):
 ஒரு கணிப்ப்போறியின் அல்ைது 
கணிப்ப்போறி வணையணைப்பின் நிர்வோகி 
முண்றயிைோன அணுகணைப் ப்ப்ற ்பயன்்படும் 
கருவிகளின் பதோகுப்்போகும்.  உஙகள் கணினியில் 
ேடைப்பூர்வைோன ்பயன்்போடடில் ்போதுகோப்பு 
குண்ற்போடுகணள ்பயன்்படுத்தி ருடகிட ஆனது 
ணே்பர் குற்றவோளிகளோல் நிறுவப்்படடிருககைோம்.

 நைலும் அது உளவு பைன்ப்போருணளயும் 
பகோண்டிருககைோம்.  அது உஙகள் ்பதிவுகணளயும், 
விணேப்்பைணக ்பயன்்போடணையும் கண்கோனிககும்.

9.7 உைவிகள்

 இணையத்தில் தகவல்கணள நதடும் 
முண்றககு உைவுதல் அல்ைது நதடுதல் என்று 
ப்பயர்.  இணையத்தில் உைவுதலுககு வணை உைவி 
அல்ைது உைோவி என்னும் பைன் ப்போருளோனது 
்பயன்்படுகின்்றது.

 மின் – வணிகம், ேமூக ஊைகஙகள், ைறறும் 
இன்று �ம்ைோல் இணையத்தில் ப்ப்றப்்படும். ்பை 
விேயஙகள் இணைய உைவி இல்ணை எனில் 
ேோத்தியைற்றதோக இருககும். வணைப்்பககத்தின் 
HTML ஆவைஙகணள வணை உைோவிகள் பைோழி 
ப்பயர்த்து, அவறண்ற �ோம் திணரயில் கோை 
அனுைதிககி்றது.

9.7.   வழககத்தில் உள்ள புகழ ப்பற்ற வணை 
உைோவிகள்

1.  கூகிள் குநரோம் (Google Chrome):
 கூகுள் குநரோம் உைவி கூகுள்  
நிறுவனத்தோல் உருவோககப்்படை புகழப்பற்ற  
இைவே பைன்ப்போருள் ஆகும். நவகம், எளிணை, 
்போதுகோப்பு, தனியுரிணை, ைறறும் தனிப்்படை 
அம்ேஙகள் ஆகியவறறில் இது சி்றந்தது.  கூகிள் 
குநரோைோனது ஆண்டரோயடு 4.0 அல்ைது அதறகு 
நைம்்படை ்பதிப்பிலும், அல்ைது Mac osx 10.6 
அல்ைது அதறகு நைம்்படை ்பதிப்பினும் விண்நைோஸ் 
(XP SP2 அல்ைது அதறகு நைம்்படை ்பதிப்பினும்) 
ைறறும் லினகஸ் அணைப்பில் இது இயஙகும்.

Mozila Firefox:
 இவவணை உைோவியோனது நைோசில்ைோ 
்பவுன்நைேன் ைறறும் நைோசில்ை நிறுவனத்தோல் 
உருவணைககப்்படை இைவே ைறறும் தி்றந்த மூை 
பைன்ப்போருள் ஆகும்.  உபுண்டு இயகக (open 
source) அணைப்பின் பகோைோநிணை உைவி இது 
ஆகும்.  விண்நைோஸ்,  Max osx, லினகஸ், ைறறும் 
ஆண்டரோயடு ந்போன்்ற இயகக அணைப்புகணள 
ஆதரிககின்்றது.

Internet Explorer
 இண்ைர்ப�ட எகஸ்புநளோரர் என்்பது 
Microsoft Internet அல்ைது விண்நைோஸ் 
எகஸ்புநளோரர் என அணழககப்்படுகி்றது.  
விண்நைோஸ் இயகக அணைப்பு அல்ைது 
விண்நைோஸ் கணிப்ப்போறிகளில் இது பகோைோநிணை 
வணை உைவி ஆகும்.  இது ணைகநரோேோப்ட   
நிறுவனத்தோல் உருவோககப்்படைது.

Safari 
 வணை உைோவியோனது Apple 
நிறுவனத்தோல் உருவோககப்்படைது இது osx   
ைறறும் ios  இயகக அணைப்புைன் இணைந்து 
பவளிவரும்.  இவவணை உைோவியின் சிை ்பதிப்புகள் 
விண்நைோஸ் இயகக அணைப்ண்பயும் ஆதரிககும்.   
Apple Mac கணிப்ப்போறி ைறறும் ்பயன்்பைக 
கூடியதோகும்.

Chapter 9.indd   212 4/21/2020   4:44:30 PM



213

9.8 வணைப்்பககம், வணைதளம் நவறு்போடு

வணைதளம்:

 வணைதளம் என்்பது வணைப்்பககஙகளின் 
பதோகுப்்போகும்.  ஒரு நிறுவனைோனது sricompany.
com என்்ற ப்பயரில் இணையதளம் 
ணவத்திருப்்பதோக பகோள்நவோம்.  
இவவிணையதளைோனது, முதல் ்பககம், 
நிறுவனத்ணத ்பறறிய தகவல்கள் (About us), 
இல்ைம் பதோைர்பு பகோள்ள (Contactus), ேோன்றுகள் 
(Testimonials), ப்போருள்கள் (Products), 
நேணவகள் (Services), FAQ’s ைறறும் ்பை 
வணைப்்பககஙகணள பகோண்டிருககும் 
வணைத்தளத்தின் முதல் ்பககைோனது 
இல்ைப்்பககம் (Home Page) எனப்்படும்.  
இவவோ்றோன ்பககஙகள் இணைந்தது வணைத்தளம் 
எனப்்படும்.

வணைப்்பககம்:

 வணைப்்பககம் என்்பது வணைத்தளத்தின் 
ஒரு ்பககம் ஆகும்.  வணைப்்பககத்ணத அதனுணைய  
URL முகவரி மூைம் வணை உைோவிணய ்பயன்்படுத்தி 
அணுகைோம், நைலும் அப்்பககத்ணத �கல் 
எடுககநவோ அல்ைது �ண்்பர்களுககு அனுப்பி 
கருத்துகணள நகடகநவோ முடியும்.  வணை 
த்தளைோனது ்பல்நவறு வணைப்்பககஙகளின் 
பதோகுப்புகணள பகோண்ைதோகும் ைற்ற ்பககஙகணள 
்போர்ணவயிை வழி�ைத்தி பேல்லும் ்பககஙகணளயும் 
பகோண்ைதோகும். 

 வணைப்்பககம் என்்பது வணைத்தளத்தின் 
ஒரு ்பககைோகும்.  வணைத்தளத்தில் ஒவபவோரு 
வணைப்்பககமும் தனித்தனி முகவரிணயக 
பகோண்டுள்ளன.  அணவ URL (UNIFORM 
RESOURCE LOCATOR) என அணழககப்்படும் 
URL - முகவரியோனது வணைப்்பககஙகணள வணை 
தளத்தில் இைம் ப்ப்ற பேயயும்.

வணைப்்பககம், வணைத்தளம் நவறு்போடு

வணைப்்பககம் வணைத்தளம்

1.ஒரு 

ஆவைத்ணதக 

பகோண்டு வணை 

உைவியோல் 

பவளிககோடைப் 

்படுவதோகும்.

்பை வணை 

ஆவைஙகணளக 

பகோண்டு 

உருவணைககப்்படடு வணை 

உைவியோல் 

பவளிககோடைப்்படும்.

2.தனிப்்படை 

பைோணைன் 

ப்பயருைன் 

்பகிரப்்படும்.

வணைத்தளைோனது 

தனித்துவைோன 

பைோணைன் ப்பயணர 

பகோண்டுள்ளது.

3.வணைத்தளத்ணத 

உருவோகக 

உதவுகி்றது.

ஒன்று அல்ைது ்பை 

வணைப்்பககஙகணள 

பகோண்டிருககும்.

9.9 நிணையோன ைறறும் ைோ்றககூடிய 
வணைப்்பககம்

 வணைப்்பககைோனது நிணையோன ைறறும் 

ைோ்றககூடிய வணைப்்பககம் என இரண்டு 

வணகப்்படும்.  

 �ோம் ்போர்ணவயிடும் ந்போபதல்ைோம் 

வணைத்தளைோனது அநத நிணையிநைநய 

பதோைர்ந்து இருககும்.  இவவணக வணைத்தளஙகள் 

நிணையோன வணைத்தளஙகள் எனப்்படும்.  ஒரு 

சிறிய வணிக நிறுவனத்தின் வணைத்தளம் ைறறும் 

்பள்ளியினுணைய வணைத்தளம் ந்போன்்றணவ 

நிணையோன வணைத்தளஙகளுககு 

எடுத்துககோடைைோகும்.

 ப்போதுத் நதர்வு முடிவுகள், நுணழவுத் நதர்வு 

முடிவுகள் ந்போன்்றவறண்ற பவளியிடும் 

வணைத்தளைோனது ்பயனர் உள்ளிடும் 

்பதிபவண்ணிறகு ஏற்ப வணைப்்பககம் ைோறும்.  இது 

ந்போன்்ற வணைத்தளஙகள் ைோ்றககூடியணவ 

எனப்்படும்.  (எ.கோ) அரசினுணைய வணைத்தளம், 

நுணழவுத் நதர்வு முடிவுகணள பவளியிடும் 

வணைத்தளம்.
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நிணையோன ைறறும் ைோ்றககூடிய வணைப்்பககஙகளின் ஒப்பீடு

நிணையோனது ைோ்றககூடியது

1. வணைப்்பககத்தின் ப்போருளைககமும் நதோற்றமும் 

றிணையோனதோக இருககும்.

ப்போருளைககமும் நதோற்றமும் இயகக ந�ரத்தின் 

ந்போது ைோறும்.

2. நிணையோன வணைப்்பககைோனது தரவுத்தளத்ணத 

உ்பநயோகிககோது.

வினவல்களோல் ைோ்றககூடிய ப்போருளைககத்ணத 

பகோண்ை வணைப்்பககத்ணத தரவுத்தளத்ணத 

்பயன்்படுத்தி உருவோககும்.

3. நிணையோன வணைப்்பககைோனது, 

நேணவயகத்தின் எந்த ்பயன்்போடடின் 

துணையுமின்றி ந�ரடியோக வணை உைோவியில் 

இயஙகும்.

ைோ்றககூடிய வணைப்்பககைோனது 

நேணவயகத்தின் ்பயன்்போடடு நிரணைக பகோண்டு 

முடிணவ பவளியிடுவதன் மூைம் இயஙகும்.

4. நிணையோன வணைப்்பககத்ணத உருவோககுவது 

எளிது.

ைோ்றககூடிய வணைப்்பககத்ணத உருவோகக 

நிரைோககத்தி்றன் நதணவ.

9.10 வணை – ்பயன்்போடுகள்:
 மின்-வணிகம் என்்பது ப்போருள்கணள 
இணையத்தின் மூைம் வோஙகுவது அல்ைது 
விற்பணன பேயயும் பேயல் ஆகும்.  மின்னணு 
வர்த்தகம் என்்பது அணைந்பசி மூைம் வணிகம், 
மின்னணு ்பைப் ்பரிைோற்றம், விநிநயோக ேஙகிலி 
நைைோண்ணை, இணையம் மூைம் ேந்ணதப்்படுத்துதல், 
ஆன்ணைன் மூைம் ்பைப்்பரிைோற்றம்.  மின்னணு 
தகவல் ்பரிைோற்றம் (), ேோககு நைைோண்ணை அணைப்பு 
ைறறும் தோனியஙகு தரவு நேகரித்தல் ந்போன்்ற 
பதோழில் நுட்பஙகணள, ஈர்ககி்றது.

9.11 ்போதுகோப்புைன் இணையத்தில் உைவுதல்:
 இணையப் ்போதுகோப்ண்ப ்பறறி நிணையோன 
விழிப்புைர்வு நதணவ என்்பது ப்பரிய நிணனவூடைைோக 
உள்ளது.  இணையப் ்போதுகோப்ண்ப மீறு்பவர்களுககு 
எதிரோக முன்பனச்ேரிகணக �ைவடிகணக 
எடுககோவிடைோல் நிண்றய விேயஙகள் இணையத்தில் 
�ைககக கூடும்.  இணத ைனதில் பகோண்டு 
ைகிழச்சியுைன் இணையத்தில் உைவுவணத 
உறுதியோககி பகோள்ளுஙகள்.

இணையப் ்போதுகோப்பு �ோள்

 இணையப் ்போதுகோப்பு �ோளோனது ஒவபவோரு 
ஆண்டும் பிப்ரவரி ைோதம் "உருவோககுதல், 
இணைதல், ைறறும் ைரியோணத" என்்ற 
கருப்ப்போருளுைன் பகோண்ைோைப்்படுகி்றது.

இணையத்தில் பேயய நவண்டியதும், 
பேயயககூைோததும்

1. உஙகள் தனிப்்படை தகவணை பகோடுகக 
நவண்ைோம்.  உஙகள் தனிப்்படை தகவைோன வீடடு 

முகவரி, பதோணைந்பசி எண்கள், ப்பறந்றோர்கள் 
்பணிபுரியும் இைத்தின் முகவரி ந்போன்்றவறண்ற 
இணையத்தில் ்பதியககூைோது.  ணே்பர் 
குற்றவோளிகள் தஙகளுணைய வி்பரஙகணள 
பகோண்டு ந்போலியோன சுய விவரக குறிப்புகணள 
உருவோககிக பகோள்கி்றோர்கள்.

2. WHAT GOES ON LINE, STAYS ONLINE:
 தனிைண்ற அணைப்புகணள ்பயன்்படுத்தி தோஙகள் 

்பதிவிடும் புணகப்்பைஙகள், ைறறும் பேயதிகணள 
�ண்்பர்கள் ைறறும் உ்றவுனர்கள் ைடடுநை 
்போர்ககுைோறு பேயய நவண்டும்.

3. ்போதுகோப்பு ைறறும் தனிைண்ற அணைப்ண்ப 
ேரி்போர்த்துக பகோள்ளுதல் :

 ேமூக வணை அணைப்புகளுககோன அணைப்ண்ப 
(settings) ்போதுகோப்்போக அணைத்துக 
பகோள்வதன் மூைம் தஙகளுணைய சுய 
வி்பரஙகணள �ண்்பர்கள் ைறறும் உ்றவினர்கள் 
ைடடுநை ்போர்ப்்பணத உறுதி பேயயவும், நைலும் 
தஙகளின் தனிைண்ற அணைப்புகணள 
்பயன்்படுத்தி தஙகளின் ்பதிவுகள், 
புணகப்்பைஙகள், ஒளிககோடசிகள் 
ந்போன்்றவறண்ற யோர் ைடடும் ்போர்கக முடியும் 
என்்பணத கடடுப்்படுத்த முடியும்.

4. கைவுச்பேோல் ்போதுகோப்பு :

 உஙகளுணைய கைவுச் பேோல்ணை உஙகளுணைய 
ப்பறந்றோர்களுைன் ்பகிர்வது என்்பது அறிவோர்ந்த 
நயோேணன ஆகும்.  ஆனோல் தஙகள் �ண்்பர்கள் 
தஙகளுணைய கைவுச்பேோல்ணை யோரிைமும் 
பேோல்ை ைோடநைன் என அறுதியிடடு கூறினோலும் 
்பகிரக கூைோது.  கைவுச்பேோல்ணை 
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அணைககும்ந்போது யோரும் எளிதில் யூகிகக 
முடியோததோக இருப்்பணத உறுதி பேயயவும், 
அதோவது உஙகளின் பேல்ைப்பிரோணியின் ப்பயர், 
ந்போன்்றணவ.

5. அணைப்ந்பசியிணன ்போதுகோப்்போக 
ணவத்திருத்தல் :

 உஙகள் அணைப்ந்பசியோனது கைவுச் பேோறகள் 
(எண்கள் ) மூைம் ்போதுகோப்்போக உள்ளணத உறுதி 
பேயது பகோள்ளவும்.  இதன் மூைம் 
அணைப்ந்பசியினுள்  நேமிககப்்படடுள்ள 
தஙகளின் சுய வி்பரஙகள் ்போதுகோககப்்படும்.  
உஙகளுணைய அணைப்ந்பசியோனது பதோணைந்து 
ந்போனோநைோ அல்ைது திருடு ந்போனோநைோ அதில் 
உள்ள தகவல்கணள இஙகிருந்து அழிகக 
்போதுகோககும்  ்பயன்்போடணை  (app) ்பதிவி்றககம் 
பேயது பகோள்ள நவண்டும்.

6. அந்நியர்களுைன் ஆன்ணைனிநைோ அல்ைது 
ஆஃப் ணைனிநைோ பதோைர்பு பகோள்ள நவண்ைோம்.  
அந்நியர்கள் உஙகணள ஆன்ணைனில் பதோைர்பு 
பகோள்ள முயறசி பேயதோல் உஙகள் 
ப்பறந்றோருககு பதரியப்்படுத்தவும்.

7. ப்பரியவர்களின் ந்பச்ணே நகளுஙகள் :

 ப்பரியவர்கள் உஙகணள ்பறறி எப்ந்போதும் 
கவணைப்்படுவோர்கள்.  அந்நியர்களுன் 
ஆன்ணைனில் ந�ரத்ணத பேைவிடுவணத 
தவிர்த்து அவர்களின் ைனணத 
அணைதிப்்படுத்துஙகள்.

8. ்போதுகோப்்பற்ற அல்ைது பதரிந்திருககோத வணைத் 
தளஙகளில் கவனமுைன் இருஙகள்:

 ஆன்ணைனில் ப்போருள் வோஙகும்ந்போது 
ந�ர்ணையோன ைறறும் அறியப்்படை 
விற்பணனயோளணர ்பயன்்படுத்துஙகள்.

9. நீஙகள் Click பேயயும் இணைப்புகளில் 
கவனைோக இருகக நவண்டும். மின்னஞேல், 
உைனடி பேயதிகள், அல்ைது ேமூக 
வணைத்தளஙகளில் வரும் இணைப்புகணள, 
அணவ உஙகளுககு பதரிந்தவர்களிைமிருந்து 
உறுதியோக பதரியோத வணர அவறண்ற Click 
பேயயோதீர்கள்.

 �ோம் இப்ந்போது இந்த அத்தியோயத்தின் முடிவிறகு 
வந்து விடநைோம்.  அடுத்த அத்தியோயம் வணை 
்பககஙகணள உருவோககப்்பயன்்படும் HTML 
ஒடடுகணள ்பறறிய அறிமுகத்ணத வழஙகுகி்றது.

்ஸோண்ட ்போகஸிங (Sandboxing) 
என்்ற பைன்ப்போருள் நைைோண்ணை 

நுட்பம் மூைம் ணவரஸ் 

்போதிகக்படடிருககைோம் என 

ஐயப்்படும் பைன்ப்போருணள இயகக உதவுகி்றது 

இவவணக நிரல்கள் தனிப்்படை நிணனவக 

்பகுதியில் இயககப்்படுவதோல் இயகக 

அணைப்பிறகு எந்த வணக ்போதிப்பும் ஏற்பைோது.

• LAN, MAN, WAN, PAN, CAN, ைறறும்  WLAN ஆகியணவ வணையின் வணககள் ஆகும்.
•  TCP/IP ககு நதணவயோன இரண்டு அம்ேஙகள்
 a)  ்பரிைோற்றம் பேயவதறகோன பேயதி
 b)  பேயதிணய �ம்்பகத்தன்ணைநயோடு ்பரிைோற்றம் பேயயும் வழிவணக
• வணையில் உள்ள ஒவபவோரு கணிப்ப்போறியும் புரவைன் எனப்்படும்
• இணையத்திறகு எடுத்துககோடடுகள் :
 1.  மின்னஞேல் (e-mail)
 2.  உைனடி பேயதிகள்
 3.  ேமூக வணையணைப்பு
 4.  இணையம் மூைம் ப்போருள்கள் வோஙகுதல்.
• Internet Corporation For Assigned Names and Numbers (ICANN) அணைப்்போனது ்பதிவு 

பேயதணை பைோணைன் (domain) நிர்வகிககி்றது. ஒரு வணைத்தளத்திறகு ்பதிவு பேயயப்்படை ப்பயர் 
ைறப்றோரு வணைத்தளத்திறகு வழஙகப்்படுவணத தவிர்ககின்்றது.

• W3C என்்பதன் விரிவோககம்  World Wide Web Consortium (உைகளோவிய இணையக 
கூடைணைப்பு) ஆகும்.  இது உைகளோவிய வணையின் சி்றப்்போன தகவல் பதோைர்பு தி்றனுககோன தர 
நிணைகளின் பதோகுப்ண்ப பகோண்டுள்ளது.  உைகளோவிய வணைணய (www) உருவோககிய TIM 

நிணனவில் பகோள்க
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2. வளோக வணையணைப்பிறகோன வரம்பு

 a) 10 கி.மீ  b) 5 கி.மீ

 c) 25 கி.மீ  d) 20 கி.மீ

3.  வணையில் உள்ள ஒவபவோரு கணிப்ப்போறியும் 
______________ கருதப்்படுவது.

 a) புரவைர் (host) 
 b) நேணவயகம் (server)
 c) ்பணிநிணையம் (workstation)
 d) முணனயம்

Berners Lee என்்பவரோல் 1994 ல் உருவோககப்்படடுள்ளது.
• உைகளோவிய வணையணைப்்போன இணையம் TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 

Protocol) என்்ற ப�றிமுண்றணய ்பயன்்படுத்தி ்பல்நவறு ஊைகஙகள் வழியோக தரவு ்பரிைோற்றத்ணத 
பேயகி்றது.

• ்பகரணை (HOT-SPOT) ஆனது இணைய நேணவ வழஙகுனருைன் இணைககும் திணேவி மூைம் 
பிணையத்திறகு இணைய அணுகணை வழஙகுகின்்றன.

• இன்ைர்ப�ட பைலிந்போன் இணையத்தின் உருவோககம் மூைம் ேோத்தியைோன ைறப்றோரு ப்போதுவோன 
பதோைர்பு நேணவயோகும்.  VOIP என்்பது Voice – Over – Internet Protocol என்்பதன் குறுககம் 
ஆகும்.

• பவப்நகைரோ, ணைகநரோ ந்போன், ைறறும் இதர கருவிகள் துணையுைன் வணையின் வழியோக ந�ருககு 
ந�ர் பதோைர்பு பகோள்வதறகு கோபைோளி கோடசியோனது உதவுகி்றது.  கோபைோளி கோடசியோனது 
குறுகிய கோை ந�ரத்தில் ஏற்போடு பேயயப்்படும் கூடைத்தில் ்பஙநகறக வழி வணக பேயவதுைன், 
ந�ரத்ணதயும் ்பைத்ணதயும் மிச்ேைோககுகி்றது.

• ப்போருள்கணள வோஙகுதல், விற்றல், நேணவகள் அல்ைது ்பை ்பரிவர்த்தணன அல்ைது தரவுகணள 
்பரிைோறுதல் ந்போன்்றணவ மின்னணு வணையணைப்பின் மூைம் (முதன்ணையோக இணையம் மூைம்)
நைறபகோள்ளப்்படுவது மின் வணிகம் எனப்்படும்.

• ேமூக வணை அணைப்பு என்்பது இணையம் ேோர்ந்த ேமூக ஊைகம் ஆகும்.  இது �ண்்பர்கள், 
குடும்்பத்தினர், வகுப்புத் நதோழர்கள், வோடிகணகயோளர் இணைநய பதோைர்பிணன ஏற்படுத்த 
உதவுகின்்றது.

• இ-பையில் (E-MAIL) என்்பது ELECTRONIC MAIL என்்பதன் குறுககம் ஆகும்.  இது அஞேல் 
ந்போன்்றது இணையத்தின் மூைம் ப்பறு�ர்ககு அனுப்்பப்்படுகின்்றது.

• இணையத்ணத அணுகுவதறகும், வணைப்்பககஙகணள �ம் கணிப்ப்போறியில் கோண்்பதறகும் உதவும் 
நிரல்கள் இணைய உைோவிகள் எனப்்படும்.  இணவ வணை உைோவிகள் எனவும் அணழககப்்படும்.

• வணைத்தளம் என்்பது ்பை வணைப்்பககஙகளின் பதோகுப்்போகும். Sri Company.com என்்ற ்பை 
வணைப்்பககஙகணள பகோண்ை வணைத்தளத்ணத ஒரு நிறுவனம் ப்பறறிருப்்பதோக பகோள்நவோம்.  
அதோவது முகப்பு்பககம், நிறுவனம் ்பறறிய தகவல்கள், பதோைர்பு பகோள்ள, ேோன்றுகள், ப்போருள்கள், 
நேணவகள், FAQ ைறறும் ்பை ்பககஙகள்.  இந்த எல்ைோ ்பககஙகளும் ஒன்்றோக இணைத்து 
வணைத்தளத்ணத உருவோககுகின்்றன.

• வணைப்்பககம் என்்பது வணைத்தளத்தின் ஒரு ்பககம் ஆகும்.  வணைத்தளத்தில் உள்ள 
வணைப்்பககத்ணத அதன் URL மூைம் ஒரு வணை உைோவியோல் அணுக முடியும்.  அந்தப் ்பககத்ணத 
�கபைடுககவும் அல்ைது �ண்்பருககு அனுப்பி கருத்துககணள நகடைறியவும் முடியும்.  வணைத்தளம் 
என்்பது ்பை வணைப்்பககஙகளின் பதோகுப்்போகும்.  நைலும் ைற்ற ப்போருளைககத்ணத கோை வழி�ைத்தி 
பேல்்பணவயும் ஆகும்.

நிணனவில் பகோள்க

ைதிப்பீடு

்பகுதி - அ
ேரியோன விணைணய நதர்ந்பதடு:
1. WLAN - என்்பதன் விரிவோககம்.

 a)Wireless Local Area Network
 b)  Wired local Area Network
 c) Wireless Local Area Netware
 d)  Wireless Area Netbande
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4.  இணையம்______________ ஆல் 
நிர்வகிககப்்படுகி்றது?

 a)  ICANM  b) ICANN
 c) ICMA  d) ICNNA

5. W3C என்்பதன் விரிவோககம்
 a) World Wide Web Consortium
 b) Wide World Web Consortium
 c) World Web Wide  Consortium
 d) World Wide Web Consortum

6.  W3C 1994 ஆம் ஆண்டில் ______________  
என்்பவரோல் நதோறறுவிககப்்படைது

 a) டிம் – ப்பர்னர்ஸ் லீ
 b) டிம் –்பர்னோர்டு லீ
 c)  கிம் – ப்பர்னர்ஸ் 
 d) கிம் – ்பர்னோர்டு

7.  பின்வருவனவறறுள் ்பகரணை (hotspot) எந்த 
வணையணைப்ண்பப் ்பயன்்படுத்துகி்றது?

 a) LAN  b) PAN
 c) WLAN  d) CAN

8.  யுஎஸ் பி, ணவஃண்ப அைோப்ைர்ஸ் எவவோறு 
அணழககப்்படும்?

 a) Data Card  b) Pen Drive
 c) Dongles  d) Memory Card 

9.  இணையத்தில் தகவணை நதடுதல் எவவோறு 
அணழககப்்படுகி்றது?

 a) உைோவுதல் (Surfing)
 b) நதடுதல் (Searching)
 c) கண்ைறிதல் (Finding)
 d) கண்நைோடைமிைல் (glancing)

10.  Safari - வணை உைோவியோனது யோரோல் 
உருவோககப்்படைது?

 a) கூகுள் (Google)
 b) ஆப்பிள் (Apple)
 c) ணைகநரோ ேோப்ட (Microsoft)
 d) லினகஸ் கோர்ப்்பநரேன் (Linux Corpn)

11.  எத்தணன வணகயோன வணைத்தளஙகள் 
உள்ளன?

 a) 3  b) 2 
 c)  4  d) 6  

்பகுதி - ஆ
குறுவினோ  (2 ைதிப்ப்பண்):

1.  இணையத்தில் உள்ள இரண்டு முககியைோன 
ப�றிமுண்றகளின் ப்பயணர கூறு.

2. வணையணைப்பு என்்றோல் என்ன?

3. ICANN - அணைப்பின் ்பணி யோது?

4. நதடு ப்போறி என்்றோல் என்ன?

5. வணை உைோவி என்்றோல் என்ன?

6. URL - முகவரியில் உள்ள கூறுகள் யோணவ?

7. வணைத்தளம் என்்றோல் என்ன?

8.  மின்னஞேலில் உள்ள CC ைறறும் BCC 
என்்றோல் என்ன?

9. நிணையோன வணைப்்பககம் என்்றோல் என்ன?

10. ைோ்றககூடிய வணைப்்பககம் என்்றோல் என்ன?

11. மின் – அரேோண்ணையின் �ன்ணைகள் யோணவ?

12. ஃபிஷிங (Phishing) என்்றோல் என்ன?

்பகுதி - இ
ப்பருவினோ  (3 ைதிப்ப்பண்):

1. TCP/IP என்்றோல் என்ன?

2.  ்பகரணை (hotspot) இணைய நேணவ ்பறறி 
சிறுகுறிப்பு வணரக

3.  நைடைோகோர்டு (Data card) ைறறும் ைோஙகில்ஸ் 
(Dongles) நவறு்படுத்துக.

4.  இணையத்தில் இணைவதறகு ்பயன்்படும் 
இரண்டு அணுகுமுண்றகணள கூறுக.

5.  வணை உைோவி ைறறும் நதடு ப்போறிகள் 
நவறு்படுத்துக (எ.கோ உதவியுைன்).

6. வணைத்தளம், வணைப்்பககம் நவறு்படுத்துக.

7.  நிணையோன வணைப்்பககத்திறகும், ைோறும் 
வணை்பககத்திறகும் உள்ள நவறு்போடு யோது.

8. மின்னஞேலின் �ன்ணைகள் யோணவ?

்பகுதி - ஈ
விரிவோன விணை தருக (5 ைதிப்ப்பண்கள்):

1. ஏநதனும் 5 இணைய நேணவகள் ்பறறி விவரி?

2.  ஏநதனும் 5 இணைய ்பயன்்போடுகள் ்பறறி 
தகுந்த எடுத்துககோடடுைன் விவரி?

3.  ்போைப்புத்தகத்தில் தரப்்படடுள்ள வணை 
உைோவிகள் தவிர ஏநதனும் 5 வணை உைோவிகள் 
்பறறி விவரி.

4. இணைய உைோவுதலிள் பேயய 
நவண்டியணவயும், பேயயககூைோததும் ்பறறி விவரி.

Chapter 9.indd   217 4/21/2020   4:44:31 PM



218

பேயல்்போடு

ைோைவர் பேயல்்போடு

1. வணையணைப்பின் வணககள் ்பறறி விளககுக.

2. உனககுத் பதரிந்த இணைய நேணவயகம் சிைவறண்ற கூறுக.

3. இப்்போைப்புத்தகத்தில் குறிப்பிைப்்படடுள்ள இணைய ்பயன்்போைகள் தவிர நைலும் சிை வறண்ற குறிப்பிைவும்.

4. இப்்போைப்புத்தகத்தில் குறிப்பிைப்்பைோத வணை உைோவிகள் சிைவறண்ற ்படடியலிடுக.

ஆசிரியர் பேயல்்போடு

Students is  taught to develop Static and Dynamic Websites as  workshop.
1. STATIC ைறறும் DYNAMIC  வணைப்்பககஙகணள ைோைவர்கள் உருவோககுவதறகு ்பயிறசியளிககவும்.

பேோறகளஞசியம்

No. சுருகபகழுத்து விரிவோககம்

1 LAN Local Area Network
2 MAN Metropolitan Area Network
3 WAN Wide Area Network

4 PAN Personal Area Network

5 CAN Campus Area Network

6 WLAN Wireless Local Area Network
7 VSNL Videsh Sanchar Nigam Ltd
8 TCP Transmission Control Protocol

9 IP Internet Protocol

10 Host
கணிப்ப்போறி வணையணைப்பில் இணைககப்்படடுள்ள ஒரு கணிப்ப்பைோறி 
வழஙகு கணிப்ப்போறி எனப்்படும்

11 ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
12 W3C World Wide Web Consortium
13 WWW World Wide Web
14 Tim Berners-Lee உைகளோவிய வணைணய உருவோககியவர்

15 DSL Digital Subscriber Line
16 ISDN Integrated Services Digital Network
17 URL Uniform Resource Locator

18 Dongle
கணிப்ப்போறியோனது கம்பியில்ைோ அகைத்ணத இணைய பதோைர்ண்ப 
அணுகவும், ்போதுகோககப்்படை பைன்ப்போருள்கணள ்பயன்்படுத்தவும் 
கணிப்ப்போறியுைன் இணைககப்்படும் ேோதனைோகும்.

19 ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line

20 Browser
இணைப்்பககஙகணள அணுகுவதறகு ்பயன்்படும் பைன்ப்போருள் வணை  
உைோவி ஆகும்.

21 Search Engine
உைகளோவிய வணையில் தகவல்கணள கண்ைறிவதறகு  ந�டுப்போறிகள் 
்பயன்்படுகின்்றன. இது ஒரு இணையம் ேோர்ந்த கருவியோகும். எ.கோ.GOOGLE
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22 SERP.
நதடுப்போறியின் மூைம் ்பயன்்பயனருககு திரும்்பக கிணைககக கூடிய 
உள்ளைககத்தின் ்படடியல் (வணைத் தளஙகளின் ்படடியல் ).  
Search Engine Result எனப்்படும்.

23 Phishing
தனியோர் தகவணை ப்பறுவதறகு ணே்பர் குற்றவோளிகளோல்  
நைறபகோள்ளப்்படும் நைோேடி முயறசிககு ஃபிஷிங எனப்்படும்.

24 WebSite வணைப்்பககஙகளின் பதோகுப்பு ஆகும்.

25 WebPage வணைத்தளத்தின் ஒரு ்பககைோகும்.

26 EDI Electronic Data Interchange
27 ICT Information and Communication Technology

28 SID
ஒவபவோரு வருைமும் பிப்ரவரி ைோத்தில் கணைபிடிககப்்படும் ்போதுகோப்்போன 
இணைய �ோள் 

29 Voice mail பதோணைந்பசி மூைம் அனுப்்பப்்படும் குரல் வழி பேயதியோகும்.

30 e-commerce
மின்னனு வணையணைப்பின் மூைம் ப்போருள்கணள வோஙகுதல், விற்றல் ைறறும் 
நதணவயோன நேணவகணள ப்பறுதல் ந்போன்்றவணக மின் வணிகம் எனப்்படும்.

31 e-governance
இணையம் மூைம் அரேோஙகம் வழஙகும் நேணவகணளப் ப்ப்றவும், அணவ 
பதோைர்்போன தகவல்கணள பதரிந்து பகோள்ளவும், உதவும் ்பயன்்போடு மின் 
ஆளுணை  எனப்்படும்.

32 Internet
உைகில் உள்ள சிறிய, ப்பரிய ைறறும் ்பல்நவறு வணகயோன வணையணைப்புகள் 
ஒன்ந்றோடு ஒன்று இணைந்து உருவோககப்்படும் உைகளோவிய வணை 
இணையம் எனப்்படும்.

33 Intranet
நிறுவனம் பதோைர்்போன தகவல்கணள ்பணியோளர்கள் அணுகுவதறகு 
நிறுவனத்தின் மூைம் உருவோககப்்படும் அணைப்பு ஆகும்

34 Extranet
வணிகம் பதோைர்்போன குறிப்பிடை தகவல்கணள ்பஙகுதோரர்கள் ைறறும் 
வோடிகணகயோளர் இணைநய ்பகிர்ந்து பகோள்ள உதவும். இணைய பதோழில் 
நுட்பம் ேோர்ந்த தனியோர் வணையணைப்பு ஆகும்.

துணை நூல்கள்:

1. Mastering HTML, CSS & JavaScript Web Publishing – Laura Lemay, Rafe Colburn, Jennifer 
Kyrnin – BPB Publications.

2. Informatics Practices, A text book for CBSE class XII – Sumita Arora – Dhanpat Rai & Co
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்:

இந்த போடப் பகுதியைக கற்றபின், மோணவரகள்

• HTML - யைப் பைன்படுத்தி 
வயைப்பககஙகயை உருகவோகக த்தரிநது 
தகோள்ளு்தல்.

• HTML - ஆவணத்ய்த 
உருவோககும் அயமப்பு 
ஒட்டுகயைப் பறறி அறிநது 
தகோள்ளு்தல்.

• பகக வடிவயமப்பு 
ஒட்டுகயைப் பறறித் த்தரிநது தகோள்ளு்தல் 

மறறும் பைன்படுத்து்தல்.

10.1 . HTML தமோழி அறிமுகம்
 இ்தறகு முநய்தை போடத்தில் இயணைம் 
மறறும் வயைப்பககஙகள் பறறி பயின்ந்றோம். 
இயணைத்தில் �ோம் கோணும் அயைத்தும் மீவுயைக 
குறியீட்டு தமோழியைப் பைன்படுத்தி எழு்தப்படும் 
ஆவணஙகள் ஆகும். HTML (மீவுயைகுறியீட்டு 
தமோழி) என்பது வயைப்பககஙகயை வடிவயமகக 
பைன்படும்தமோழி  ஆகும். உயை,படம், அயைவுப்படம் 
மறறும் இ்தை உள்ளுயைகள் அடஙகிை மீவுயை 
ஆவணத்ய்த வடிவயமத்து தியையில் எவவோறு 
தவளிப்படுத்்த நவண்டும் என்பய்த வயை 
உைோவிககு உணரத்துவ்தறகு மீவுயைககுறியீட்டு 
தமோழிைோைது பைன்படுகி்றது. நமலும்  சி்றப்பு 
மீஇயணப்புகள் வழிைோக ஊடோடும் ஆவணத்ய்த 
எவவோறு வடிவயமப்பது என்பய்தயும்  இது 
உணரத்துகி்றது.

 HTML (மீவுயைககுறியீட்டு தமோழி) 
என்பது தைோறதைைைோகக பைன்போநடோ அல்ைது 
நிைைோககதமோழிநைோ அல்ை. வயைப்பககஙகயை 
வடிவயமகக அல்ைது பகக அயமவுகயை 
தீரமோனிககப் பைன்படும் குறியீடுகள். நமலும் மீத் 
த்தோடுப்புகளுககோை விவைககுறிப்புகயை  
தகோண்ட தமோழிைோகும். இது மீவுயை 
ஆவணஙகளின் கட்டயமப்யப வயைைறுகக 
உ்தவுகி்றது.

போடம் 10
HTML - கட்டயமப்பு ஒத்துகள்

  மீவுயைக குறியீட்டு 

தமோழிைோைது(HTML) மிகவும் 
சிககைோை SGML(Standard 

Generalized Markup Language 
எைப்படும் குறியீட்டு தமோழியிலிருநது 

்தருவிககப்பட்ட்தோகும். 

மீவுயைககுறியீட்டு தமோழியை(HTML)-யை 

கறக SGML – ஐ பறறி த்தரிநதிருகக 

நவண்டிை ந்தயவயில்யை.

10.2 மீஉயை ஆவணம் உருவோககல் (Writing 
HTML Document)

 HTML என்பது குறியீட்டு தமோழிைோகும். 
மீவுயைககுறியீட்டு தமோழியில் நிைல் எழுதுவது 
மிகவும் எளி்தோைது. HTML - ல் உள்ை ஒட்டுகயை 
(TAG) பைன்படுத்தி �மககுத் ந்தயவைோை 

உயைகயைநைோ அல்ைது பத்திகயைநைோ 
ந�ைடிைோக வயை ஆவணத்தில் எழு்தைோம். வயை 
உைோவிைோைது வயைப்பகக்ததின் தபோருைடககத் 
ய்த எவவோறு வடிவயமத்துத் தியையில் 
தவளிப்படுத்்த நவண்டும் என்று உணரத்்த ஒட்டுகள் 
பைன்படுகி்றது.

 மீவுயைககுறியீட்டு. தமோழிைோைது ஒட்டுகள் 
மறறும் அ்தன் பண்புககூறுகைோல் 
உருவோககப்பட்டது. ஒட்டுகள்(TAGS) 
மீவுயைககுறியீட்டு தமோழியின்  உறுப்புகள் எைவும் 
அயைககப்படுகின்்றை. நமலும் நி்றம், இயைவு 
etc.,நபோன்்றயவயும் HTML ஒட்டுகளுடன், 
இடம்தப்றைோம். இயவ பண்புககூறுகள் எை 
அயைககப்படுகின்்றை. வயை ஆவணத்தின் 
ந்தோற்றத்ய்தப் பண்புககூறுகயைக (Attributes) 
தகோண்டு நமம்படுத்்த முடியும். புதிை போஙகுடன் 
(Style) கூடிை அல்ைது ்தனிச்சி்றப்போை 
ஒட்டுகயைநைோ �ோம் புதி்தோக உருவோகக  முடிைோது.

HTML மற்றும் CSS பயனபடுத்தி 
வ ைலபபக்கங்க ைள உருவாககுதல்அலகு III
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 அயைத்து HTML ஒட்டுகளும் நகோண 
அயடப்புககுறிகளுககுள் (<>) 
குறிககப்படுகின்்றை. (எ.கோ) <HTML> என்பது 
ஒட்டோகும் ( Tag). மீவுயைக குறியீட்டுதமோழியில் 
உள்ை ஒட்டுகள் (Tags) எழுத்து வடிவ உணரவு (Case 
Sensitive) அற்றயவ. அ்தோவது HTML ஒட்டுகயைப் 
தபரிை எழுத்துககயைநைோ அல்ைது சிறிை 
எழுத்துககயைநைோ (Capital or Small Letters) 
பைன்படுத்தி எழு்தைோம் . வயை உைோவிைோைது 
இைண்டு ஒட்டுகயையும் ஒநை மோதிரிைோகக 
கருதிகதகோள்ளும். (எ.கோ). <HTML> அல்ைது <html>  
எை எழு்த இைலும்.இைண்டும் ைமமோக கரு்தப்படும்.

10.2.1 மீவுயை ஆவணத்தின் அயமப்பு 
(HTML Document Structure)
 மீவுயைஆவணமோைது உயைகயையும், 
வயைப்பககத்தின் ந்தோற்றத்ய்தயும், 
அயமப்யபயும்  வயைைறுககககூடிை ஒட்டுகயையும் 
தகோண்டிருககும். நமலும் மற்ற 
வயைப்பககஙகளுககோை மீத்த்தோடுப்புகயைநைோ 
அல்ைது ஒலி, ஒளிககோட்சிகள்,அயைவுப்படஙகள் 
நபோன்்ற பல்லூடக பைன்போடுகயைநைோ 
தகோண்டிருககும். ஒட்டு தமோத்்த  மீவுயை 
ஆவணமும் <html> ... < /html> எனும் இயண 
ஒட்டுகளுககுள்  அயமககப்பட்டிருககும்.

<html>
<head>
 <title> My First Web Page </title>
</head>
<body>
 This is my First Web Page
</body>
</html>

மீவுயை ஆவணஙகயை உருவோககுவ்தறகோை 
தபோது வடிவயமப்போைது

 தபோதுவோக HTML ஒட்டுககள் த்தோடகக 

மறறும் முடிவு ஒட்டுகளுககியடநை  தவளிப்படுத்்த 

நவண்டிை உயைகயைக தகோண்டிருககும். த்தோடகக 

ஒட்டோைது அ்தறகு பி்றகு இடம்தபறும் உயைகளுககு 

சி்றப்பு அம்ைஙகயைை வைஙகும்.

 த்தோடகக மறறும் முடிவு ஒட்டுகள் ஒநை 

தபைரியைநை தகோண்டிருககும் ஆைோல் முடிவு 

ஒட்டின் தபைருககு  முன்ைோல் முன்ைோய்வுக 

நகோடோைது இடம்தபறும். (எ.கோ) . <html> என்பது 

த்தோடகக ஒட்டோகும். <html> என்பது முடிவு 

ஒட்டோகும்.

 ஒவதவோரு வயை ஆவணமும் இைண்டு 

பகுதிகயைக தகோண்டிருககும்.அ்தோவது 

்தயைப்புப்பகுதி மறறும் உடறபகுதி ஆகும். 

்தயைப்புப்பகுதிைோைது ஆவணத்தின் ்தயைப்பியை 

வயைஉைோவியின்  ்தயைப்புப்பட்யடயில் 

தவளிப்படுத்தும். ்தயைப்புப்பகுதிைோைது <head> 

என்்ற ஒட்டில் த்தோடஙகி </head> என்்ற ஒட்டில் 

முடிவுதபறும். <title> என்்ற ஒட்டோைது 

வயைஆவணத்திறகு ஒரு தபைரியை வைஙக 

பைன்படுகி்றது. 

 <body> ஒட்டோைது வயை ஆவணத்தின் 

தபோருைடககத்ய்த வயைஉைோவி ஜன்ைல் தியையில் 

தவளிப்படுத்்த பைன்படுகி்றது. உடறபகுதிைோைது 

<body>....</body> என்்ற இயண ஒட்டுகளுககுள் 

வயைைறுககப்பட்டிருத்்தல் நவண்டும். இவவிைண்டு 

ஒட்டுகளுககுள் வயைைறுககப்படும் அயைத்தும் 

வயை உைோவியின் ஜன்ைல் தியையில் 

தவளிப்படுத்்தப்படும். (போரகக படம் 10.1)

்தயைப்புப் பகுதி

உடற பகுதி

படம் 10.1 இன்டரத�ட் எகஸ்புநைோைர மு்தல் வயைப்பககத்துடன்
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10.2.2 மீஉயை கட்டயமப்பு தமோழியின் கட்டயமப்பு ஒட்டுகள்

 <html>, <head> , <title> மறறும் <body> என்்ற �ோன்கு ஒட்டுகளும்  கட்டயமப்பு ஒட்டுகள் எைப்படும்.

இந்த �ோன்கு ஒட்டுகளும் வயை ஆவணத்ய்த உருவோகக பைன்படும் இன்றிையமைோ்த அடிப்பயட 

ஒட்டுகைோகும். 

த்தோடகக ஒட்டு முடிவு ஒட்டு குறிப்பு

<html> </html>

<html> ஒட்டோைது உருவோககப்பபடும் ஆவணம் வயைஆவணம் 
என்பய்தக குறிகக பைன்படுகி்றது.
HTML ஆவணஙகள் அயைத்தும் <html> என்்ற ஒட்டுடன் 
துவஙகி </html> என்்ற ஒட்டுடன் முடிவயடயும்.

<head> </head>
<head> ஒட்டோைது ஆவணத்தின் ்தயைப்பு, வயக நபோன்்ற  

விவைஙகயைக தகோண்டிருககும்.

<title> </title>

<title> ஒட்டோைது ஆவணத்தின் ்தயைப்பியை 
தகோண்டிருககும். த்தோடகக மறறும் முடிவு ஒட்டுகளுககியடநை  
இடம்தபறறிருககும் ்தயைப்போைது வயை உைோவியின் 
்தயைப்புப் பட்யடயில் ந்தோன்றும்.

<body> </body>

<body> ஒட்டோைது  வயைஆவணத்தில் இடம்தபறும் 
அயைத்து ஒட்டுகள் , அ்தன் பண்புககூறுகள் ஆகிைவறய்றயும் 
நமலும் வயை உைோவியில் தவளிப்படுத்்தப்படநவண்டிை 
்தகவல்கயையும் தகோண்டிருககும்.
<body> ஒட்டோைது <head> என்்ற ஒட்டின் கீழ் இடம்தப்ற  
நவண்டும்.

10.2.3 மீஉயைஆவணம் எழு்த பைன்படும் கருவிகள் (HTML Writing Tools) 
 மீவுயைஆவணத்ய்த உருவோகக இயணைவைதி ந்தயவயில்யை. இயணைவைதி இல்ைோமநைநை  
ஆவணத்ய்த உருவோககவும்,நைோதிககவும் மறறும் வயைப்பககஙகயை இயணககவும் முடியும். மீவுயை 
ஆவணத்ய்த உருவோககவும்,நைோதிககவும் ஒரு பைன்போடு (உயைப்பதிப்போன்) ந்தயவ.நமலும் வயைப்பககத்ய்த 
போரயவயிட  வயை உைோவியும் ந்தயவ. எளியமைோை உயைத்த்தோகுப்பியைப் பைன்படுத்துவது HTML 
குறிமுய்றகயை எளி்தோக கறக உ்தவும்.( Widows இைககஅயமப்போயின் NOTEPAD உயைத்த்தோகுப்பியும் , 
LINUX இைகக அயமப்பு  எனில் Getit  உயைத்த்தோகுப்பியும் பைன்படுத்்தைோம்)
10.2.3 வயைப்பககம் உருவோககு்தல் (Creating a Webpage)
படி 1 : உயைப் பதிப்போயை தி்றககவும்

 Windows7 : Start → All Programs →Accessories → Notepad
 Linux : Applications → Accessories → Text Editor
படி 2 : ந்தோன்றும் உயைப்பதிப்போனில் HTML ஆவணத்ய்தத் ்தட்டச்சு தைய்ைவும். 
(போரகக படம் 10.2) 

படம் 10.2– Notepad with HTML code

Chapter 10.indd   222 4/21/2020   4:44:40 PM



222 223

படி  3 : File → Save என்்ற  வரியையில்  சுட்டியை இைககுக அல்ைது CTRL + S என்்ற  ைோவிச்நைரமோைத்ய்த  

அழுத்துக.

படி 4 : SaveAS  உயைைோடல்  தபட்டிைோைது தியையில் ந்தோன்றும் ( போரகக படம் 10.3) File Name என்்ற  

உயைப்தபட்டியில்  நகோப்பின் தபைருடன்.htm or .html எை தகோடுககவும். SaveAs Type என்பதில்  ALL FILES 

என்பய்த ந்தரவுதைய்ைவும். SAVE 

தபோத்்தோயை Click தைய்ைவும்.
நைமிககப்படும் பகுதி

என்பய்த ந்தரவு தைய்க
நீட்சியுடன் நகோப்பின் 

தபைர

படம் 10.3  Save As உயைைோடல் தபட்டி

10.2.3.2 வயைஆவணத்ய்த வயைஉைோவியில் போரயவயிடு்தல்

படி 1 : வயைஉைோவியை தி்றககவும். ( Internet Explorer / Mozilla FireFox )
அல்ைது  ஏந்தனும்  ஒருவயை உைோவி

படி 2: File - > open என்்ற வரியையில் சுட்டியை இைககவும்.அல்ைது CTRL + O என்்ற ைோவிச்நைரமோைத்ய்த 
அழுத்்தவும்

(இயணை  உைோவியில்பட்டிைல் பட்யடந்தோன்்றோவிட்டோல் ந்தோன்்றச்தைய்ை படம் 10.4 ஐ போரககவும்)

படி 3: ந்தோன்றும் OPEN உயைைோடல் தபட்டியில் வயைஆவணம் நைமிககப்பட்டுள்ை நகோப்புய்றயை ந்தடவும். 

நகோப்பின் தபைரியை ந்தரவுதைய்து OPEN என்்ற தபோத்்தோயை  அழுத்்தவும். (போரகக படம் 10.5 )
இஙநக வைது கிளிக தைய்ைவும்

நமல் மீட்புப் பட்டி 

பட்யடயிலிருநது 

ந்தரயவ ந்தரநத்தடு

Now, a menu bar 
appears

படம் 10.4
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Right - click any where in title bar

From the popup 
menu click 

Menu bar option

Now, a menu bar 
appears

File Location

Refer File 
type

Available HTML 
Files

Click "Open"

படம் 10.5 ஆவணத்ய்த தி்றகக பைன்படும் Open உயைைோடல் தபட்டி

்தறநபோது உஙகைது வயைப்பககமோைது வயை உைோவியில் ந்தோன்றும் (போரகக படம் 10.6)

படம் 10.6 Internet Explorers with “My First Web Page”

10.2.3.3 மூைககுறிமுய்ற நகோப்யப போரயவயிடு்தல் ( Viewing Source file)
 உயைப்பதிப்போனில்(Notepad அல்ைது Getit) ்தட்டச்சு தைய்ைப்பட்டு நைமிககப்படும் மீவுயை ஆவணம்  
மூைககுறிமுய்ற நகோப்பு எைப்படும். மூைககுறிமுய்ற நகோப்யப வயை உைோவியில் போரகக முடியும். பின்வரும் 

வழிமுய்றகயைப் பைன்படுத்தி மூைகநகோப்யப  வயை உைோவியில் ந்தோன்்ற  தைய்ைைோம்.

படி  1 : வயைஉைோவியில்  சுட்டியையவத்து  வைது Click தைய்ைவும்.
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படி  2 : View  Page Source ( In Fire Fox மறறும் Chrome Browsers ) / View  Source ( in Internet 
Explorer  Browser) எை ந்தரவு தைய்ைவும்  அல்ைது Ctrl + U ( எல்ைோ வயகைோை  உைோவிகளிலும்) என்்ற  
ைோவிச்நைரமோைத்ய்த அழுத்்தவும். மூைககுறிமுய்றைோைது வயைஉைோவியில் ந்தோன்றும்.

 Internet Explorer இயணை உைோவியில் View -> Source என்்ற ந்தரவின் மூைோமோகவும் மூைககுறி 
முய்றயைத் ந்தோன்்ற தைய்ைைோம்.

 நமறகண்ட வழிமுய்றகளில் ந்தோன்றும் மூைககுறிமுய்ற நகோப்பில் எந்த வி்த மோற்றஙகயையும் 
�ம்மோல் தைய்ைஇைைோது என்பய்த நியைவில் தகோள்க.

10.2.3.4 மூைககுறிமுய்றயில் மோற்றஙகள் தைய்்தல்

 உயைப்பதிப்போயை பைன்படுத்தி மட்டுநம மூைககுறிமுய்றயில் மோற்றஙகள் தைய்ைைோம். 
மூைககுறிமுய்றயில் மோற்றஙகள் தைய்ை விரும்பிைோல் உயைப்பதிப்போன் மூைம் மூைககுறிமுய்ற நகோப்யப  
தி்றகக நவண்டும். மூைககுறிமுய்றயில்  மோற்றஙகள்  தைய்யும் நபோது வயைஉைோவியை  மூட நவண்டும் என்்ற  
ந்தயவயில்யை. 

 பின்வரும் படிநியைகயைப் பைன்படுத்தி  மூைககுறிமுய்ற  நகோப்யபத் தி்றககைோம் .

 மூைககுறிமுய்ற நகோப்போைது நைமிககப்பட்டுள்ை நகோப்பய்றககுச் தைல்ைவும்.

 உஙகளுயடை வயைஉைோவியை தபோறுத்து மூைககுறிமுய்ற நகோப்பின் சின்ைமோைது நவறுபடைோம்.

(போரகக படம் 10.7)
Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chorme

படம் 10.7 தவவநவறு வயகைோை வயைஉைோவியில் மூைககுறிமுய்ற நகோப்பு சின்ைத்தின்ந்தோற்றம்

• மோற்றம் தைய்ை விரும்பும் மூைககுறிமுய்ற நகோப்பின் மீது வைது Click தைய்ை நவண்டும்.

• ந்தோன்றும்  கீழ்விரிப் பட்டியில் OpenWith - > Notepad என்்ற வரியையைத் ந்தரநத்தடுககவும்.

• மூைககுறிமுய்ற நகோப்போைது  உயைப்பதிப்போனில் ந்தோன்றும்.

•  ந்தயவைோை மோற்றஙகயைச் தைய்து File - > Save என்்ற வரியையில் சுட்டியை இைககவும் அல்ைது Ctrl 
+ S என்்ற ைோவிச்நைரமோைத்ய்த அழுத்தி நகோப்பியைச் நைமிககவும்.
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புதுப்பித்்தல் / மறு ஏற்றம் தைய்்தல்

• மூைககுறிமுய்றயில்  மோற்றஙகள் தைய்துநைமிககப்பட்ட பி்றகு அய்த சிறி்தோககவும்(Minimize).

• வயைஉைோவிககு  தைல்ைவும்.

• புதுப்பித்்தல் ( Refresh in Internet Explorer) / (Reload Current Page in FireFox ) /(reload This Page 
in Chrome) குறும்படத்ய்த கிளிக தைய்ைவும்.

• Ctrl + R அல்ைது F5 என்்ற  ந்தரவின் மூைமும்  புதுப்பித்்தல் அல்ைது மறு  ஏற்றம் தைய்ைைோம்.

10.3 HTML பண்புககூறுகள் (HTML Attributes)
• HTML ஒட்டுகளின் உள்நை உபநைோகிககப்படும் ்தனிச்சி்றப்போை வோரத்ய்தகள்  ஒட்டுகளுககு 

கூடு்தைோை இைல்புகயை வைஙகுகின்்றை. இயவ பண்புககூறுகள் எை அயைககப்படுகின்்றை. 
பண்புககூறுகள் த்தோடகக ஒட்டுகளின் உள்நை குறிககப்படும். நிய்றை ஒட்டுகள் ்தனிச்சி்றப்போை / 
்தனித்துவமோை   பண்புககூறுகயைக தகோண்டுள்ைை. நமலும் சிை பண்புககூறுகள் அயைத்து  

வி்தமோை  ஒட்டுகைோளும் பைன்படுத்்தப்படும்.இயவ Global கூறுகள்  எை அயைககப்படுகின்்றை.

10.3.1  கட்டயமவு ஒட்டுகளுககோை பண்புககூறுகள்

1 . <html>ஒட்டிறகோை பண்புககூறுகள்

• HTML ஆவணத்தின் துவககம் மறறும் முடிவுகயைக குறிகக <html> ஒட்டோைது பைன்படுகி்றது.  
மீவுயை ஆவணத்தின் தவளியீட்டில் இந்த ஒட்டு எந்த ்தோககத்ய்தயும் ஏறபடுத்்தோது. வயை 
உைோவிகளுககும் மற்ற நிைல்களுககும் மீவுயை ஆவணத்ய்த அயடைோைம் கோட்ட பைன்படுகி்றது.

• <html> ஒட்டோைது இைண்டு பண்புககூறுகயைக தகோண்டுள்ைது. அயவ dir மறறும் lang ஆகும். இந்த 

பண்புககூறுகள் உயையின் தியையையும் மறறும்  தமோழி அயமயவயும் நிரணயிகக பைன்படுகின்்றை.  

பண்புககூறுகள்
ப ண் பு க கூ று க ளு க க ோ ை 
மதிப்புகள்

விைககம்

dir

ltr (இடமிருநது- வைமோக 
வரிகயை அயமககும்)

rtl (வைமிருநது – இடமோக 
வரிகயை அயமககும்)

dir - பண்புககூ்றோைது  மீவுயை ஆவணம்  
முழுயமககும் உயையின் தியையைத் தீரமோனிகக 
பைன்படுகி்றது. 
• Ltr – மதிப்போைது தகோடோநியை மதிப்போகும்
rtl - மதிப்போைது அநைபிை தமோழிகளுககோை 
ந்தரவோகும்.

lang

முன்நப வயைைறுககப்பட்ட 
த ம ோ ழி க ளு க க ோ ை  
குறியீடுகள்

ஆஙகிைம் – en

்தமிழ் – ta

த்தலுஙகு – te

lang  பண்புககூ்றோைது மீவுயைஆவணத்தில் 
பைன்படுத்்தப்படும் தமோழியை குறிககும். முன்நப 
வயைைறுத்து யவககப்பட்ட தமோழிகளுககோை 
குறியீடுகள் lang ன் மதிப்போக  பைன்படுத்்தப்படுகின்்றை.
அயவ

மயைைோைம் – ml ; கன்ைடம் – kn ; இநதி – hi ; 
பிதைஞ்ச் – fr ; தஜரமன் – de;

Chapter 10.indd   226 4/21/2020   4:44:41 PM



226 227

Entire document 
aligned right

படம் 10.8 HTML  ஒட்டு மறறும்அ்தன் பண்புககூறுகளுடன் கூடிை வயைப்பககம்

2  . Body ஒட்டுககோை  பண்புககூறுகள்

 ஆவணத்தின் உடறபகுதியை வயைைறுகக <body> ஒட்டோைது  பைன்படுகி்றது. வயை ஆவணத்தின் 

தபோருைடககமோைது <body> ....</body> என்்ற இயண  ஒட்டுகளுககுள் அயமநதிருககும். <body> 
ஒட்டோைது பைவயகைோை பண்புககூறுகயைக தகோண்டுள்ைது. 

(1 . Background Color ( பின்பு்றவண்ணம்) ( bgcolor = color)

 அயைத்து வயை உைோவிகளும் தவண்யமைோை பின்ைணி  தகோண்ட தியையில்  உயையியை  
தவளியீட்டோக ்தரும். வயை உைோவியின் பின்ைணி நி்றத்ய்த bgcolor என்்ற பண்புககூறின் மூைம் 

மோறறிையமகக முடியும். பின்ைணி வண்ணத்ய்த மோற்ற பைன்படும் த்தோடரிைல்

 <body bgcolor = color_name/color_code>

<html>
<head>
 <title> Background Colour change </title>
</head>
 <body bgcolor = yellow>
  This is my browser with different colour
</body>
</html>

Illustration 10.1 – HTML code to change background colour of a browser
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<html>
  <head>
   <title> Background Colour 
change </title>
  </head>
  <body bgcolor = yellow>
   This is my browser with different 
colour
  </body>
</html>

bgcolor - Notepad
File     Edit   Format     View   Help

File     Edit    View   Favorites     Tools      Help
Background Colour change

This is my browser with different colour

D:\CS_TestBook_Final\HTML\

The Colour of the 
browser turns in yellow

படம் 10.9 மஞ்ைள் நி்றமோக பின்ைணி மோற்றப்பட்ட Internet Explorer தியை

 நமறகண்ட HTML குறிமுய்றயில் குறிப்பிடப்பட்டிருககும் வண்ணமோைது வயை உைோவியின் 
உடறபகுதியின் பின்ைணி வண்ணத்ய்த மோறறிையமகக பைன்படுகி்றது. தபோதுவோக மீவுயைஆவணத்தில் 
வண்ணஙகயை  குறிப்பிட  ஆறு  இைககஙகயைக தகோண்ட பதிைறும  எண் மதிப்புகைோைது பைன்படுகி்றது. 
வண்ணஙகளின் தபைரகயை குறிப்பிட்டோல் குறிப்பிட்ட சிை வண்ணஙகயை மட்டுநம பைன்படுத்்த  முடியும். 
வண்ணஙகயை குறிப்பிடுவ்தறகு அயவகளுககோை பதிைறும மதிப்புகயை பைன்படுத்துவது மிகவும் 
உகந்த்தோகும். 
 மூன்று, இைண்டு இைககஙகளின் வரியையைக தகோண்ட பதிைறும  இைகக மதிப்போைது 
வண்ணத்ய்த  குறிகக பைன்படுகி்றது. மு்தல் இைண்டு இைககஙகள்  சிவப்பு (Red) நி்றத்ய்தயும், அடுத்்த 
இைண்டு இைககஙகள்  பச்யை நி்றத்ய்தயும்(Green) , இறுதி இைண்டு இைககஙகள் நீை  நி்றத்ய்தயும் 
(Blue) குறிககின்்றை. (RGB) . ஒவதவோரு இைண்டு இைககஙகளுககும் மதிப்பகைோக  00  மு்தல் FF வயை 
வண்ணஙகயைக குறிகக  பைன்படுத்்தைோம். (எ.கோ).  000000 – என்்ற மதிப்பு கருப்பு ( Black) வண்ணத்ய்த க 
குறிககும். FFFFFF- என்்ற மதிப்பு தவண்யம நி்றத்ய்தயும், FF0000 – என்்ற மதிப்பு அடர சிவப்பு நி்றத்ய்தயும் 
குறிககும். இது நபோன்று பல்நவறு மதிப்புகளின் நைரகயகயைப் பைன்படுத்தி  பை வண்ணஙகயை  
குறிப்பிடைோம். 
 மீவுயை ஆவணத்தில் சிை அடிப்பயட வண்ணஙகளின் தபைரகயையும் அல்ைது  
வண்ணஙகளுககோை பதிைறும மதிப்புகயையும் பைன்படுத்தி  வண்ணஙகயை யகைோைைோம். ்தறநபோய்தை 

வயை உைோவிகள்  சுமோர 140 வண்ணஙகள் வயை ஆ்தரிககின்்றை. வண்ணஙகளுககோை பதிைறும 

மதிப்பகள் # என்்ற குறியீட்யட  முன்தைோட்டோகக தகோண்டு  துவஙகும். பின்வரும்  அட்டவயணயில் சிை  

அடிப்பயட வண்ணஙகளின் தபைரகளும் அவறறிறகோை பதிைறும மதிப்புகளும் தகோடுககப்பட்டுள்ைை.
அட்டயவண 10.1 அடிப்பயட வண்ணஙகளும்அவறறிறகோை  பதிைறும  மதிப்புகளும்

Color Name Hexadecimal value Color Name Hexadecimal value
Red #FF0000 Olive #808000
Blue #0000FF White #FFFFFF

Green #008000 Black #000000

Yellow #FFFF00 Maroon #800000
Lime #00FF00 Grey #808080

Purple #800080 Aqua #00FFFF
Silver #C0C0C0 Brown #A52A2A

எல்ைோ வண்ணஙகளுககுமோை பதிைறும மதிப்புகயை அறிை பின்வரும் வயை்தை முகவரிககு தைல்ைவும்.

 https://www.w3schools.com/tags/ref_colornames.asp
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<html>
 <head>
  <title> Background Colour change </title>
 </head>
 <body bgcolor = #FFFF00>
  This is my browser with different colour
 </body>
</html>

நமறகண்ட 10.1 நிையை �ோம் பின்வருமோறு எழுதியும் தவளியீட்யட தப்றவோம்

(ii) உடறபகுதியில் இடம்தபறும் உயையின் நி்றத்ய்த மோறறு்தல்

 text  = color
 மீவுயை ஆவணத்தில் உடறபகுதியில் உள்ை உயைகளின் தகோடோநியை வண்ணமோைது கருப்பு 

(black) ஆகும். இது ்தோையமவு வண்ணம் எைவும் அயைககப்படுகி்றது. உடறபகுதியில் உள்ை உயையின் 

வண்ணத்ய்த மோற்ற பைன்படும்  ஒட்டின் பண்புககூறு

 <body text = color_name/color_code>

<html>
 <head>
  <title> Background Colour change </title>
 </head>
 <body bgcolor = #FFFF00>
  This is my browser with different colour
 </body>
</html>

விைகக நிைல் 10.2 வயை ஆவணத்தின் பின்பு்ற வண்ணத்ய்தயும், உடறபகுதியில் உள்ை 

உயையின் நி்றத்ய்தயும் மோற்ற பைன்படும் நிைல்

 நமறகண்ட குறிமுய்றயின் தவளியீட்டில் ஆவணத்தின் பின்பு்றவண்ணமோைது சிவப்பு  நி்றத்திலும், 
உயைைோைது நீை நி்றத்திலும் ந்தோற்றமளிககும். வண்ணஙகளின் தபைரகயைக குறிப்பிடுவ்தறகு பதிைோக 

அயவகளுககோை பதிைறும மதிப்யபக குறிப்பிடைோம். 

(iii) வயைஉைோவியின் பின்பு்றத்தில் படத்ய்த அயமத்்தல்:

 Background image: background=image

 வயை உைோவியின் பின்ைணிைோக உருவப்படத்ய்தநைோ(image) அல்ைது நிைறபடத்ய்தநைோ(picture) 
அயமகக முடியும். வயையின் பின்ைணிைோக உருவப்படத்ய்த அயமககும் நபோது தவளிப்படுத்்தப்படும் 

உயைைோைது உருவப்படத்தின் நமல் தவளிப்படுத்்தப்படும்.பின்ைணி படிமமோைது / உருவப்படமோைது 

இயைவோகநவோ (texture) அல்ைது படமோகநவோ (iamge) அல்ைது புயகப்படஙகைோகநவோ (photos) 
இருககைோம். சிறிை உருவப்படத்ய்த பின்ைணிைோக அயமககும் நபோது வயை உைோவிைோைது அந்த 
உருவப்படத்ய்த குறுககும் த�டுககுமோய் ஆவணம் முழுவதும் நிைப்பிகதகோள்ளும். அயைவூட்டப்படத்ய்த 

பின்ைணிைோக அயமப்பது சுவோைசிைத்ய்த  நமலும்  அதிகரிககும். 

வயை உைோவியின் பின்ைணிைோக படத்ய்த அயமகக பைன்படும் த்தோடரிைல்

 <body background = “image_name_with_extenstion”>
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<html>
<head>
 <title> Image as background </title>
</head>
 <body background = “flower01.gif ”>
 This is my browser with an image as background
</body>
</html>

விைகக நிைல் 10.3 வயை உைோவியின் பின்ைணிைோக  உருவப்படத்ய்த அயமத்்தல்

Inserting an image as 
background

படம்  10.10 Internet Explorer வயை உைோவியின் பின்ைணிைோக படத்ய்த அயமத்திருத்்தல்

 வயை உைோவியின் பின்ைணிைோக உருவப்படத்ய்த அயமககும் நபோது உருவப்படத்தின்  தபையை 

இைட்யட நமறநகோள் குறிகளுககுள் குறிப்பிட நவண்டிை ந்தயவ இல்யை.

 <body background = flower01.gif> நமறகோணும் ஒட்டோைதும் அந்த  தவளியீட்யடநை  ்தரும்.

 உருவப்பட நகோப்பின் தபைர நீைமோை்தோகநவோ அல்ைது இைண்டுககும் நமறபட்ட வோரத்ய்தகயை 
தகோண்ட்தோகநவோ அல்ைது  படத்தின் போய்தயையும் நைரத்து குறிப்பிடும்  படிநைோ இருககுமோயின் கட்டோைமோ 

நகோப்பின்  தபைைோைது  இைட்யட  நமறநகோள்குறிகளுககுள்  தகோடுககப்படு்தல் நவண்டும்.

 உருவப்படகநகோப்பும், HTML குறிமுய்றயும் தவவநவறு இடஙகளில் நைமிககப்பட்டிருந்தோல்அ்தோவது  
தவவநவறு  நகோப்பய்றயில்  அல்ைது வட்டில் நைமிககப்பட்டிருந்தோல்  உருவகநகோப்பின் தபைருடன் போய்தயின் 

தபையையும் நைரத்து த்தளிவோக குறிப்பிடநவண்டும். நமறகண்ட எடுத்துககோட்டு குறிமுய்றயில் HTML 
மூைககுறிமுய்றயும், உருவப்படகநகோப்பும் ஒநை  நகோப்புய்றயில் இடம் தபறறிருப்போ்தோல் போய்தயின் தபைர 

குறிப்பிடப்படவில்யை.

(எ. கோ) உருவப்படமோைது நகோப்புய்றயில் நவறு எஙகிைோவது நைமிககப்பட்டிருந்தோல் ( உருவப்படக 

நகோப்போைது E:\ வட்டில் இடம்தபறறிருப்ப்தோக தகோள்நவோம்.) அய்த பின்பு்ற உருவப்படமோக 
பைன்படுத்தும்நபோது கீநை தகோடுககப்பட்டது நபோல் இைட்யட நமறநகோள் குறிகளுககுள் உருவப்படத்தின் 

தபைைோைது முழுப் போய்த தபைருடன்  குறிப்பிடப்படல் நவண்டும்.

<body background = “E:\Images\ flower01.gif>
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(iii) ஒைஙகயை அயமத்்தல் 

 Setting Margins:  margin = value
 வயைஉைோவியின் இடதுபகக அல்ைது நமல்பகக விளிம்பிறகும் ஜன்ைல் தியைககும் இயடப்பட்ட 
தவண்யமப்பகுதி ஓைம் எைப்படும். தபோதுவோக ஓைமதிப்புகைோைது தகோடோநியைைோக எந்தஒரு வயை 
உைோவியிலும் தகோடுககப்பட்டிருககோது. வயை உைோவியின் நமல்பககநமோ அல்ைது இடது பககநமோ 
ஓைத்திறகோக இயடதவளி அயமகக விரும்பிைோல் முய்றநை Top Margin மறறும்  left Margin  என்்ற  
பண்புககூறுகள் பைன்படுகின்்றை. 

இடது மறறும் நமல்  பககத்தில்  ஓை இயடதவளி அயமப்ப்தறகோை த்தோடரிைல்

<body leftmargin = value  topmargin = value>

ஓை அைவுகளுககோை மதிப்புகைோைது புள்ளிகள் வடிவில் குறிககப்படும். (1 அஙகுைத்திறகு 72 புள்ளிகள் 

ஆகும்.)

<html>
<head>
 <title> Setting Margins </title>
</head>
 <body leftmargin = 50  topmargin = 50>
 This is my Web page with top and left margin
</body>
</html>

விைகக நிைல் 10.4 இடது மறறும் நமல் பகக ஓைஙகயை அயமப்ப்தறகோக HTML நிைல்

 நமறகண்ட நிைலில் <body leftmargin = 50 topmargin = 50> என்்ற கூற்றோைது  உடறபகுதியில் 
உள்ை உயையை வயை உைோவியின் இடதுபகக  விளிம்பில் இருநது 50 புள்ளிகளும் அந்தநபோல் நமல்பகக 
விளிம்பில் இருநது 50 புள்ளிகளும் ்தள்ளி தவளிப்படுத்தும் .படம் 10.11 ல் உள்ைவோறு தவளியீடோைது 
ந்தோன்றும்.

.

50 Pixels from top
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படம் 10.11 இடது மறறும் நமல் பகக ஓைஙகளுடன் தவளியீடு

பயிறசி நிைல் 10.5  :
 கீழ்கோணும் குறிப்புகளுடன் வயைப்பககம் (HTML ஆவணம்) உருவோககு்தல்
• வயைப்பகக  ்தயைப்பு : MY FRIST WEB PAGE
• தவளிககோட்டநவண்டிை உயை : WELCOME TO A COMPUTER APPLICATION
• பின்பு்றவண்ணம் : LIME
• உடறபகுதிவண்ணம் : BLUE
• ஓைஙகள் :  இடது மறறும் நமல்பககம் 1 அஙகுைம்
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<html>
 <head> 
  <title> My First Web Page </title>
 </head>
 <body bgcolor = Lime text = blue  leftmargin = 72  topmargin = 72>
  Welcome to Computer Applications
 </body>
</html>

 ஒரு HTML ஒட்டில்  ஒன்றுககு நமறபட்ட பண்புககூறுகயைப் பைன்படுத்தும் நபோது இைண்டு 
பண்புககூறுகளுககியடநைைோை இயடதவளிைோைது பிரிப்போைோக பைன்படுகி்றது என்பய்த நியைவில் 

தகோள்க.

10.4 ்தயைப்புகள்(Headings)
 வயை ஆவணத்தின் பிரிவுகளுககு ்தயைப்புகயை வைஙக ்தயைப்பு ஒட்டோைது  பைன்படுகி்றது. 
HTML 6 வயகைோை ்தயைப்பு ஒட்டுகயைக தகோண்டுள்ைது. அ்தோவது <h1> மு்தல் <h6> வயை ஆகும். H 
என்்ற  எழுத்ய்த  த்தோடரநது ந்தோன்றும் எண்ணோைது 

்தயைப்பு ஒட்டின் நியையை த்தரிவிககும். ்தயைப்பு ஒட்டுகள் அ்தன் நியையை தபோறுத்து உடறபகுதியில் 

உள்ை உயைகயைத் ்தடித்்த எழுத்திலும் நமலும் அைவில் தபரிை்தோகவும் தவளிககோட்ட  பைன்படுகி்றது.

்தயைப்பு ஒட்டுகளுககோை த்தோடரிைல்

 <h…> Heading text </h…>

<html>
 <head>
  <title> Heading </title>
</head>
<body>
 <h1> Welcome to Computer Application</h1>
 <h2> Welcome to Computer Application</h2>
 <h3> Welcome to Computer Application</h3>
 <h4> Welcome to Computer Application</h4>
 <h5> Welcome to Computer Application</h5>
 <h6> Welcome to Computer Application</h6>
</body>
</html>

விைகக நிைல் 10.6  ்தயைப்பு ஒட்டின் பல்நவறு நியைகளுககோை HTML நிைல்

<H1>

<H2>

<H3>

<H4>

<H5>

<H6>

படம் 10.12 ்தயைப்பு ஒட்டுகளின்  பல்நவறு  நியைகள்

Chapter 10.indd   232 4/21/2020   4:44:42 PM



232 233

10.4.1 ்தயைப்பு ஒட்டின் பண்பிைல்புகள் (Attribute of Headings)
 ( i ) Align : ்தயைப்புகயை இடது, வைது, யமை,மறறும் ந�ரத்தி இயைவுகளுககு மோற்ற  
இப்பண்புககூறு பைன்படுகி்றது. ்தயைப்புகள் தகோடோநியைைோக இடது இயைவில் இருககும். ஆயகைோல் 
்தறநபோய்தை வயைஉைோவிகளில் பண்பிறகோை மதிப்போக இடது இயைவு ஒத்துகதகோள்ைப்படுவதில்யை. 

பயைை வயை உைோவிகளில் ALIGN பண்பிறகோை மதிப்போக  ந�ரத்தி  இயைவு (Justify) 
ஏறறுகதகோள்ைப்படுவதில்யை. 

்தயைப்புகளுககு இயைவுகயை வைஙக பைன்படும் ஒட்டின் த்தோடரிைல்

< h# align = value>

 இதில் # என்பது ்தயைப்பு ஒட்டின் நியைககுரிை எண் ஆகும். Value என்ப்தறகோை மதிப்பு இடது 
(Left), வைது(Right), யமை(Center), ந�ரத்தி (Justify) ஆக இருககைோம். ந�ரத்தி இயைவு என்பது 
பத்திகளுககு மட்டுநம பைன்படுத்்த முடியும்.இயைவு என்ப்தன்  தபோருள் தைோறதைைலியில் �ோம் பயின்்றந்த  
ஆகும். 

<html>
 <head>
  <title> Heading </title>
</head>
<body>
 <h1 align=center> Welcome to Computer Application </h1>
 <h2 align=right> Welcome to Computer Application </h2>
</body>
</html>

விைகக நிைல் 10.7 ்தயைப்பு மறறும்  இயைவு பண்புககூறுகளுககோை HTML நிைல்

தவளியீடோைது  பின்வருமோறு அயமயும்

<h1 align=center> Welcome to Computer Application </h1>

<h2 align=right> Welcome to Computer Application </h2>

படம் 10.13 ்தயைப்பு மறறும் இயைவு பண்புககூறுகளுககோை நிைல் தவளியீடு

10.5 வரி முறிவு ஒட்டு மறறும் பத்தி ஒட்டு (Line Breaks and Paragraphs)
 வயை  உைோவி  பைன்போடுகள் உயைகயை தவளிப்படுத்்த சிை வழிமுய்றகயைக தகோண்டுள்ைை. 

அயவ வரிதைலுத்தி அல்ைது திருப்பு்தல் (return), ்தத்்தல்கள்(tab) நபோன்்றவறய்ற ஆ்தரிப்பதில்யை. 
வோரத்ய்தகளுககோை இயடதவளி ஒன்றிறகு நமறபட்டு இருந்தோல் அவறய்றயும் ஏறறுகதகோள்வதில்யை. 
ஒன்றுககு  நமறபட்ட வரிகயைக தகோண்ட உயைகளுடன்  வயை  ஆவணத்ய்த உருவோககும் நபோது, வயை 

உைோவிைோைது அவறய்ற ஒறய்ற வரியிநை தவளிப்படுத்தும்.(போரகக  படம் 10.14)
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}
Multiple lines

Browser display 
multiple lines as a 
single statement. 

Because, the browser 
does not recongnize 

returns

படம் 10.14 பை வரிககூற்றோைது தவளியீட்டில் ஒறய்ற  வரியில் தவளிப்படுத்்தல்

 வரி முறிவிறகு <Br> ஒட்டோைது பைன்படுகி்றது. <br> ஒட்டோைது கோலி ஒட்டோகும். ஏதைனில்  இது 

முடிவு ஒட்டு மறறும் பண்புககூறுகள் எய்தயும் தபறறிருககோது. வரியின் இறுதியில் <Br> ஒட்டோைது இடம்  

தப்றல் நவண்டும். (போரகக  படம் 10.15)

}

}
}

Multiple lines 
with <br> tag

Multiple lines 
without <br> tag

படம் 10.15 < Br> ஒட்டிறகோை நிைல்

 HTML ஆவணத்தில் பத்திகயை உருவோகக < p > என்னும் ஒட்டோைது பைன்படுகி்றது. <p> மறறும் 
</p> என்்ற இயண ஒட்டுகளுககியடநை ்தட்டச்சு தைய்ைப்படும் உயைைோைது பத்திைோக கரு்தப்படும். நமலும் 
வயை உைோவியின் தவளியீட்டில் பத்திைோக தவளிப்படுத்்தப்படும். ஏதைனில் வயை உைோவிைோைது வரி  

திருப்பு்தயை (returns) ஒத்துகதகோள்வதில்யை (நுயைவு வியையை அழுத்துவ்தறகு ஈடோை தைைல்போடு). 
தைோறதைைலியில் நுயைவு வியையை அழுத்தும்நபோது அ்தறகு முன் ்தட்டச்சு தைய்ைப்பட்ட உயை முழுவதும் 

பத்திைோக  கரு்தப்படும்.)
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<html>
 <head>
  <title> Paragraph </title>
</head>
<body>
 <h1 align=center> Business </h1>
<p> Business may be defined as any activity in which a man is very much 
interested and these activities bring him profit, money, prestige and 
power. </p> <p> In economic sense, the term business means works, 
efforts and acts of people, which are connected with the production 
of wealth and activities, which are directed with the object of making 
profit.</p> <p> Production and distribution of goods to consumers for 
a profit constitute business. </p>
</body>
</html>

விைகக நிைல் 10.7 பத்தியை  உருவோககுவ்தறகோை HTML குறிமுய்ற

 நமறகண்ட நிைலில் <p> மறறும் <p> ஒட்டுகளுககியடநை இடம் தபறும் உயைைோைது ஒரு  பத்திைோக 

கரு்தப்படும். ஒவதவோரு பத்தியும் ்தனித்்தனிைோக தவளிககோட்டப்படும்.( போரகக  படம் 10.16)

படம் 10.16 பத்திகளுடன் கூடிை வயை உைோவி

பத்தி இயைவுகயை மோறறு்தல் (Changing paragraph alignment)
 �ோன்கு வி்தமோை பத்தி இயைவுகயை பறறி �ோம் ஏறகைநவ  தைோறதைைலியில்  படித்துள்நைோம். 

HTML லும் அந்த �ோன்கு வி்தமோை பத்தி இயைவுகயை தபறறுள்ைது. அ்தோவது இடது இயைவு, வைது  
இயைவு, யமை இயைவு மறறும் ந�ரத்தி  இயைவு என்பை ஆகும். 

 பத்தி ஒட்டுகளுககியடநை அ்தோவது <p> மறறும் </p> ஒட்டுகளுககியடநை ்தட்டச்சு தைய்ைப்படும் 
உயைைோைது தகோடோநியைைோக இடது இயைவில் அயமைப்தபறறிருககும். பத்தியின் இயைவியை 

மோறறுவ்தறகு பத்தி ஒட்டுடன் align ஒட்டோைது பைன்படுகி்றது.

பத்திகளுககு இயைவியை வைஙக பைன்படும் பத்தி ஒட்டின் த்தோடரிைல்

<p align = alignment>

align என்்ற பண்புககூறின் மதிப்பு Right, Center அல்ைது Justify என்்ற மூன்றில் ஒன்்றோக இருககைோம். 

விைகக நிைல் 10.7 கோை நிையை மோறறிையம்தோல் படம் 10.17 ல் கோணப்படும் தவளியீட்யட தப்றைோம்
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Right aligned 
Paragraph

Justify aligned 
Paragraph

Center aligned 
Paragraph

Source File

படம் 10.17 Align பண்புககூறுகளுடன் கூடிை பத்தி ஒட்டின் தவளியீடு

 வியைப்பையக சுருககு வழிகயை பைன்படுத்தி தைோறதைைலியில் இயைவு மோற்றஙகள் தைய்வது 

நபோல், வியைப்பையக சுருககு வழிகள் HTML ல் நவயைதைய்ைோது என்பய்த நியைவில் தகோள்க.

10.6 கருத்து உயைகள்

 வயைப்பககத்ய்தப்  பறறி குறிப்புயைகள் வைஙகவும் அல்ைது வயைப்பககத்தின்  நியையைப் பறறி  

சிை வயகைோக அயடைோைஙகயைக குறிப்ப்தறகும்  comments ஒட்டோைது பைன்படுகி்றது.இந்த ஒட்டிறகுள் 
இடம் தபறும் உயைைோைது குறிப்புயைைோக கரு்தப்படும். நமலும் இந்த  ஒட்டிறகுள் இடம்தபறும் உயையை 

வயைஉைோவிைோைது கருத்தில் தகோள்ைோது.Comments ஒட்டில் இடம் தபறும் உயையை வயைஉைோவிைோைது 

தவளியீட்டில்  தவளிப்படுத்்தோது. வயைஆவணத்தின் எந்த பகுதியிலும் comment ஒட்டோைது இடம் தப்றைோம். 

Comment ஒட்டின் தபோதுவடிவம்

 <!விைககஉயை>

10.7.அயடப்பு  ஒட்டுககள் மறறும் கோலி ஒட்டுககள் (Container and Empty elements)
 HTML ஒட்டுகைோைது இைண்டு வயகைோக பிரிககப்பட்டுள்ைை.அயவ

1 . அயடப்பு ஒட்டுகள் 2. கோலி ஒட்டுகள்

அயடப்பு ஒட்டுகள்  (Container elements)
த்தோடகக  மறறும் முடிவு ஒட்டுகயை தகோண்டுள்ை ஒட்டுகள் அயடப்பு ஒட்டுகள் எைப்படும்.(எ.கோ). 

<html>,<body>, <title>, <p> etc.,

கோலிஒட்டுகள் (Empty elements)
 த்தோடகக  ஒட்டுகயை மட்டும் தகோண்டுள்ை  ஒட்டுகள் கோலி ஒட்டுகள் எைப்படும். 

(எ.கோ). .<br>

சுருககம் (Summary) :
• HTML (HYPER TEXT MARKUP  LANGUAGE)என்பது  வயை ்தைஙகயை  உருவோகக பைன்படும் 

மீவுயை  தமோழிைோகும்.

• HTML என்பது தைோறதைைைோகக பைன்போநடோ அல்ைது நிைைோகக தமோழிநைோ அல்ை
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• HTML ஆைது ஒட்டுகள் மறறும் அ்தன் பண்புககூறுகைோல் உருவோககப்பட்டது.

• ஒட்டுகள் HTML ன் கூறுகள் எைவும் அயைககப்படுகின்்றை.

• பண்புககூறுகள்  எைபயவ ஒட்டுகளுககுள்  உபநைோகிககப்படும் ்தனிச்சி்றப்போை தைோறகள். 

• இயவ ஒட்டுகளுககு கூடு்தல் பண்புகயை  வைஙக  பைன்படுகின்்றை.எடுத்துககோட்டோக நி்றம், இயைவு 
நபோன்்றயவ ஆகும்.

• ஒவதவோரு வயை ஆவணமும்  ்தயைப்புப்பகுதி மறறும் உடறபகுதி எை இைண்டு பகுதிகயை  

தகோண்டிருககும்

• <html>, <head>,<title> மறறும் <body> என்்ற �ோன்கு  ஒட்டுகளும் கட்டயமப்பு ஒட்டுகள் எைப்படும்

• பிரிவு 1ல் உள்ை HTML ஒட்டுகள்

த்தோடகக
ஒட்டு

முடிவு  
ஒட்டு வயக தைைல்போடு பண்புககூறுகள் தகோண்டுள்ை ஒட்டுகள்

<html> </html> அயடவு  
ஒட்டு

முழு HTML 
ஆவணத்ய்தயும்  

்தன்னுள் 
தகோண்டுள்ைது

Dir, Lang <head>, <body>

<head> </head> அயடவு  
ஒட்டு

தைைறகூறு 
்தயைப்பியை 

வயைைறுககி்றது
-- <title> <html>

<title> </title> அயடவு  
ஒட்டு

ஆவணத்தின்
்தயைப்பியை

வயைைறுககி்றது
-- Text <head>

<body> </body> அயடவு  
ஒட்டு

ஆவணத்தின்
உடறபகுதியியை
வயைைறுககி்றது

Background, 
Bgcolor, Text, 
Leftmargin, 
Topmargin

இயணை உைோவியில்வ 
யைப்பககத்தின் 
உடறபகுதியின் 
ந்தோற்றத்ய்த 
நிரணயிகக 

அயைத்து ஒட்டுகளும் 
பைன்படுகின்்றை

<html>

< h 1 > , 
<h2>…. 
< h 6 >

< / h 1 > , 
< / h 2 > , 
…… </
h 6 >

அயடவு  
ஒட்டு

ஆறு  வயகைோை  
்தயைப்பு 

ஒட்டுகளுள்
ஒன்ய்ற 

வயைைறுககி்றது

Align உயை <body>

<p> </p> அயடவு  
ஒட்டு

உயையியைப் 
பத்திைோக

வயைைறுககி்றது
Align உயை <body>

<br> -- Empty
வரி முறியவ 

உள்ளிட 
உ்தவுகி்றது

--- --- Text

பயிறசி  I : 
 கீழ்ககோணும் குறிமுய்றயை உயைப்பதிப்போனில் ்தட்டச்சு தைய்து  HTML ஆவணமோக நைமிககவும். 
நமலும் வயை உைோவியியை மூைம் தி்றநது ந்தோன்றும் தவளியீட்யட கவனித்து அ்தன் தைைல்போடுகள்  பறறி 

பயிைவும். பி்றகு ந்தயவைோை மோற்றஙகயை தைய்து என்ை  நிகழ்கி்றது என்பய்த கோணவும். 
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<html>
<body>
<h1> Thai Pongal </h1>
<p> Pongal is a harvest festival dedicated to the Sun. It is a four-
day festival which according to the Tamil calendar is usually 
celebrated from 14 January to 17 January. </p>
<p> Thai Pongal is one of the most important festivals celebrated 
by Tamil people in Tamil Nadu, Puducherry and the country 
of Sri Lanka, as well as Tamils worldwide, including those in 
Malaysia, Mauritius, South Africa, the United States, Singapore, 
Canada, Myanmar (Burma) and the UK. </p>
<p> Thai Pongal corresponds to Makara Sankranthi, the harvest 
festival celebrated throughout India. </p>
</body>
</html>

கீழ்ககோணும்  மோற்றஙகயை தைய்ைவும்.

(a) ஆவணத்திறகுப்  தபோருத்்தமோை ்தயைப்பியை  இடவும்.

(b) ்தயைப்பியை யமை  இயைவோககம் தைய்ைவும்.

(c) ஒவதவோரு பத்திககும்  தவவநவ்றோை பத்தி இயைவுகயை  அயமககவும்.

பயிறசி II
•  கீழ்ககோணும் குறிமுய்றயை உயைப்பதிப்போனில் ்தட்டச்சு தைய்து HTML ஆவணமோக நைமிககவும். 

நமலும் வயை உைோவியியை மூைம் தி்றநது ந்தோன்றும் தவளியீட்யட கவனித்து அ்தன் தைைல்போடுகள்  

பறறி பயிைவும். பி்றகு ந்தயவைோை மோற்றஙகயை தைய்து என்ை நிகழ்கி்றது என்பய்த கோணவும்.

<html>
<head>
<title> My School </title>
</head>
<body>
My School:
 Chennai Girls Higher Secondary School,
 Rotler Street, Choolai, Chennai 600 112
My Subjects:
 Tamil,
 English,
 Computer Application,
 Commerce,
 Accountancy,
 Economics
My Computer Teacher:
 Mr. K. Kannan, M.Com., M.CA., B.Ed.,
</body>
</html>

Re-Write the above HTML code to get the following output:
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மதிப்பீடு

பகுதி - அ
ைரிைோை வியடயை ந்தரநத்தடு:
1. HTML என்ப்தன் விரிவோககம்

 (a) Hyper Transfer Markup Language  (b) Hyper Text Markup Language
 (c) Hyper Transfer Makeup Language  (d) Hyper Text Makeup Language

2 . HTML நிைலில்  இணயை  உைோவிைோைது வயைப்பககத்தின் தபோருைடககத்தியை  எவவோறு 
வடிவயமத்து தியையில் தவளிப்படுத்்த  நவண்டும் என்பய்தக குறிப்பது

 (a) ஒட்டுககள் (Tags)    (b) பண்புககூறுகள்

 (c) ்தயைப்புகள்      (d) உடறபகுதி

3. பின்வருபயவகளில் எது ஒட்டுகளின் உள்நை குறிககப்பட்டு அயவ பறறிை கூடு்தல் ்தகவல்கயை 
குறிகக  உ்தவுகி்றது?

 (a) ஒட்டுககள் (Tags)    (b) பண்புககூறுகள்

 (c) ்தயைப்புகள்     (d) உடறபகுதி

4. HTML ஒட்டுகைோைது …………………………….குறிகளுககுள் குறிககப்படு்தல் நவண்டும்:
 (a) [ ]   (b) { }   (c) ( )   (d) < >

5. HTML ஆவணமோைது …………இயண ஒட்டுகளுககுள் அயமககப்படு்தல் நவண்டும்

 (a) <body> ……. </body>   (b) <title> ……. </title>
 (c) <html> ……. </html>   (d) <head> …… </head>

6. பின்வருபயவகளில் எது முடிவு ஒட்டியை குறிகக பைன்படுகி்றது?

 (a) < >   (b) %   (c) /   (d) \

7. இயணை உைோவி ஜன்ைல் தியையில் எந்த பகுதிைோைது  ஆவணத்தின் பிை்தோை உள்ைடககத்ய்த 
கோட்டும்?

 (a) Head  (b) Body  (c) Title  (d) Heading
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8. பின்வருபயவகளில் எது கட்டயமப்பு ஒட்டு  ஆகும்?

 (a) <html>  (b) <h1>  (c) <br>  (d) <p>

9. HTML ல்  வண்ணஙகள்  ……………………….மூைம் குறிககப்படுகின்்றை.

 (a) இருநியை  எண்கள்   (b) எண்ம  எண்கள்

 (c) பதின்மஎண்கள்   (d) பதிைறும எண்கள்

10. பின்வருபயவகளில் எந்த குறியீடோைது வண்ணஙகயைக குறிககும்  பதிைறும எண் மதிப்புகளுககு 
முன்தைோட்டோக  குறிப்பிடப்படுகின்்றை?

 (a) %   (b) #   (c) @   (d) &

11. உடறபகுதி ஒட்டினுள் உயையின் வண்ணத்ய்தக குறிப்பிட கீழ்வரும் எந்த பண்புககூறு பைன்படுகி்றது?
 (a) bgcolor  (c) background (c) text  (d) color

12. உடறபகுதியினுள் நமல்பகக ஓைத்ய்த  குறிப்பிட பின்வரும் எந்த பண்புககூறு பைன்படுகி்றது?

 (a) margin  (b) top   (c) topmargin  (d) leftmargin

13. எத்்தயை  வயகைோக ்தயைப்பு ஒட்டுகள் HTML ல்  உள்ைை?

 (a) 6   (b) 4   (c) 8   (d) 3

14. வரி முறியவ  ஏறபடுத்துவ்தறகு ……………………ஒட்டு பைன்படுகி்றது.
 (a) <h1>  (b) <br>  (c) <html>  (d) <p>

15. HTML ல் பத்திகயை வயைைறுகக  ………………ஒட்டு பைன்படுகி்றது

 (a) <para>  (b) <p>  (c) <q>  (d) <br>

பகுதி - ஆ
குறுவிைோ  (2 மதிப்தபண்):
1. ைநதிைோ ஒரு வயைப்பககத்ய்த உருவோககிகதகோண்டிருககின்்றோள். அவள் ்தைது கணினியில் HTML 

குறிமுய்றயை உள்ளிட்டுகதகோண்டிருககி்றோள். இயடயியடநை இயணை உைோவியில் REFRESH /
RELOAD தபோத்்தோயை அழுத்திகதகோள்கி்றோள். கோைணத்ய்த  விைககுக.

2 . அயடவு ஒட்டுகளுககும், கோலி ஒட்டுகளுககும் இயடநைைோை நவறுபோட்யட  ஒரு ்தகுந்த  
எடுத்துககோட்டுடன் விைககுக.

3. பின்வரும்  HTML குறிமுய்றயில் உள்ை பியை ைோது?

 <html>
 <my web page>
 <title> Welcome to my web page
 </head>
 </title>
4 . HTML நிைலில் குறிப்புகயை(comments) எவவோறு  வயைைறுப்போய்?  விைககுக

5 . இயணை  உைோவியின் பின்பு்றம்  ஒரு உருவப்படத்ய்த உள்ளிடும் வழிமுய்ற ைோது?
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பகுதி - இ
தபருவிைோ  (3 மதிப்தபண்):
1. உடறபகுதி ஒட்டினுள் ( Body) உள்ை பண்புககூறுகள்  ைோயவ?
2 . HTML ஒட்டினுள்  உள்ை பண்புககூறுகள்  ைோயவ?
3 . மூைககுறிமுய்றயை எவவோறு போரயவயிடுவோய்?
4 . HTML ல் நகோப்புகயை நைமிககும் வழிமுய்றகள்  ைோயவ?

தைோறகைஞ்சிைம்

HTML – இது வயைப்பககஙகயை உருவோகக பைன்படுகி்றது.

ஒட்டு – HTML நிைலில் கட்டயைைோகும். இய்த உறுப்புகள் என்றும் அயைககைோம்.

பண்புககூறு – சி்றப்பு தபோருள் தகோண்ட சி்றப்பு தைோல்ைோை இது, HTML ஒட்டினுள் 
பைன்படுத்்தப்படுகி்றது.

்தயைப்புப் பகுதி – உைவியின் ்தயைப்புபட்யடயைக குறிககி்றது.

உடறபகுதி – உைவியின் தபோருைடககத்ய்தக குறிககி்றது.

உைவி – வயைப்பககஙகள் அல்ைது வயைத்்தைஙகயைப் போரகக உ்தவும் ஒரு பைன்போடு

வயைப்பககம் – மீவுயையைக தகோண்ட ஒரு இயணை பககம்

மீவுயை – பி்ற உயைகநைோடு இயணககும் இயணப்யபக தகோண்டிருககும் உயை

உயைப்பதிப்போன் – இந்த பைன்போடு ்தட்டச்சு தைய்ைவும் மறறும் உயையை மோற்றம் தைய்யுவம் 
பைன்படுகி்றது. ஆைோல் இது ஒரு தைோறதைைலி அல்ை.

தைோறதைைலி – உயை ஆவணஙகயை உருவோககவும் யகைோைவும் பைன்படும் ஒரு பைன்போடு.

Notepad –  Windows-இல் உள்ை தகோடோநியை உயைப் பதிப்போன்.

Getit – Linux-இல் உள்ை தகோடோநியை உயைப் பதிப்போன்.

Windows – Microsoft நிறுவைத்்தோல் உருவோககப்பட்ட பிைபைமோை GUI இைகக அயமப்பு.

Linux – பிைபைமோை தி்றந்ததவளி இைகக அயமப்பு

Internet Explorer – விண்நடோஸ் - இல் உள்ை உைவி

Mozilla Firefox – Linux இைகக அயமப்பில் உள்ை தகோடோநியை தி்றந்தநியை உைவி windows 
இைகக அயமப்பிலும் நிறுவைோம். 

Chrome – Google நிறுவைத்்தோல் உருவோககப்பட்ட பிைபைோமோை உைவி

துயண நூல்கள்:

1. Mastering HTML, CSS & JavaScript Web Publishing – Laura Lemay, Rafe Colburn, Jennifer 
Kyrnin – BPB Publications.

2. Informatics Practices, A text book for CBSE class XII – Sumita Arora – Dhanpat Rai & Co.

3. Computer Application (Commerce) – Text book of XII – Department of Education – 
SCERT, Kerala.

4. https://www.w3schools.com/html/default.asp
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்:

இந்த போடபபகுதியை கற்றபின் மோணவரகள் அறிநது ககோள்வது:

•   HTML – ல் ஒட்டுகள் மறறும் அ்தன் பண்புககூறுகயைக ககோண்டு உயையை 

எவவோறு வடிவூட்டல் கெயவது.

• HTML-ல் அட்டவயணயை உருவோககு்தல் மறறும் யகைோளும் வழிமுய்றகள் .

• பல்நவறு வயகைோன பட்டிைல்கயை உருவோககு்தல்.

• இயணபபு என்்றோல் என்ன எனவும், உள்இயணபபு மறறும் கவளி இயணபபுகயை உருவோககு்தல் 

பறறியும் அறி்தல்.

11.1 உயை வடிவூட்டலுககோன HTML ஒட்டுகள் (Text Formatting Tags of HTML)
 இ்தறகு முநய்தை போடத்தில் அடிபபயட ஒட்டுகயைக ககோண்டு எவவோறு ஒரு வயைபபககத்ய்த 

வடிவயமபபது என்பய்த பறறி பயின்ந்றோம்.இபபிரிவில் உயையை ்தடிபபோககுவது, ெோயந்த எழுத்துகளில் 

மோறறு்தல், அடிகநகோடிடு்தல், எழுத்தின் வயகயை மோறறு்தல்,எழுத்தின் அையவ மோறறு்தல், எழுத்தின் 

வண்ணத்ய்த மோறறு்தல், எழுத்தின் வண்ணத்ய்த மோறறு்தல் நபோன்்ற இன்னும் பை கெைல்போடுகயை பறறி 

கறக நபோகிந்றோம். வயைபபககத்ய்த உருவோககுவதில் உயை வடிவூட்டல் என்பது மிகவும் முககிைமோன, 

அந்த நபோல் சுவோைசிைமோன பணிைோகும். வடிவூட்டல் என்பது முறறிலும் ்தஙகளுயடை கறபயனத்தி்றன் 

மறறும் பயடபபோற்றல் தி்றயன அடிபபயடைோக ககோண்டது.

11.1.1 Bold, Italics, Underline
 <b>, <i>, <u> ஒட்டுககைோனது முய்றநை ்தடித்்த எழுத்துகளிலும், ெோயந்த எழுத்துககளிலும், 

அடிகநகோடிட்டும் கோட்டுகின்்றன. இயவ அயனத்தும் அயடவு ஒட்டுகள் எனபபடும். அயடவு ஒட்டுகளுககு 

கண்டிபபோக முடிவு ஒட்டு ந்தயவ. இவவயகைோன ஒட்டுகள்  “Physical Style” ஒட்டுகள் எனவும் அயைககபபடும்.

அட்டவயண 11.1 Physical Style ஒட்டு

க்தோடகக ஒட்டு முடிவு ஒட்டு விைககம்/பைன்போடு.

<b> </b> உயையை ்தடித்்த எழுத்துககைோக மோறறும்.

<i> </i> உயையை ெோயந்த எழுத்துககைோக மோறறும்.

<u> </u> உயையை கீழ் அடிகநகோடிட்டு கோட்டும்.

<tt> </tt>
உயைைோனது பயைை ்தட்டச்சு போஙகிகளில் 

இருககும். அ்தோவது நியைைோன எழுத்துரு 

அகைத்துடன் இருககும்.

11HTML, CSS  பைன்படுத்தி 
வயைபபககம் வடிவயமத்்தல்

HTML உயை வடிவூட்டல், அட்டவயண உருவோககு்தல், 
பட்டிைல்கள் மறறும் இயணபபுகள் 

போடம்அலகு III
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<html>
<head>
 <title> Text Formatting </title>
</head>
<body>
 <h1 align = center>  Kancheepuram </h1>
 <b> Kancheepuram is part of Tondaimandalam </b> <br> 
 <i> Kancheepuram is 72 km away from Chennai </i>  <br>
 <u> It is the administrative headquarters of Kancheepuram District. </u> <br>
 <b><i> Kanchipuram is well-connected by road and rail. </i> </b>
 <p> Chennai <b> International Airport </b> is the nearest domestic and international 

airport to the town, which is located at Tirusulam in Kanchipuram district. </p>
</body>
</html>

விைகக நிைல்  11.1  உயை வடிவூட்டல்

கவளியீடு:

11.1.2  <strong> மறறும் <em> ஒட்டுகள்

 HTML ஆனது Bold மறறும் italic ஒட்டுகளுடன் <strong>, <em>  ஒட்டுகயையும் கூடு்தைோக 

வைஙகுகி்றது. இயவ உயையை ்தடிமனோன எழுத்்தோகவும், ெோயந்த எழுத்துகளிலும் மோற்றப பைன்படுகி்றது. 

இயவ அயடவு ஒட்டுகள் ஆகும்.

<strong> முககிைமோன உயை

 <strong> ஒட்டோனது கெோறகளுககுரிை அல்ைது கெோறக்றோடரகளுககுரிை ஒட்டோகும். இது முககிை 

உயைகயை குறிபபிட உ்தவுகின்்றது. இந்த ஒட்டோனது உயையை ்தடித்்த எழுத்துககளில் கவளிபபடுத்தும்.

<em> - Emphasized text

 <em> ஒட்டோனது உயையை வலியுறுத்்த பைன்படுகின்்றது. இவகவோட்யடப பைன்படுத்தும் நபோது 

உயைைோனது ெோயந்த (Italics)எழுத்துககளில் கவளிபபடும்.

 இவவிைண்டு ஒட்டுகளும் உயையை கவளிபபடுத்துவதில் முய்றநை <b> மறறும்  <i> ஒட்டுகயை 

ஒத்திருககின்்றன. ஆனோல் க்தோழில் நுட்ப ரீதிைோக <strong> மறறும் <em> ஒட்டுகள் முககிைமோன உயையை 

குறிகக பைன்படுகின்்றன. ்தடித்்த மறறும் ெோயவு எழுத்துககயை குறிபபது இல்யை.
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<html>
 <head>
  <title> Additional Text Formatting Tags </title>
 </head>
 <body>
  <strong> Welcome to Tamilnadu  </strong> <br>
  <em> Welcome to Tamilnadu </em>
 </body>
 </html>

நிைல் 11.10 <strong> மறறும் <em> ஒட்டுகளின் பைன்போடுகள்

கவளியீடு

11.1.3 <big> மறறும் <small> ஒட்டுகள்
 <big>  ஒட்டோனது உயையை ெோ்தோைண அையவ விட கபரிை அைவில் குறிகக உ்தவுகி்றது. 

உயைைோனது பைனரின் / நிைைரின் கவனத்ய்த ஈரகக இவகவோட்டு பைன்படுகி்றது. 

 <small> ஒட்டோனது உயையை ெோ்தோைண அையவ விட சிறிை அைவில் குறிகக பைன்படுகி்றது. 

இவவிைண்டு ஒட்டுகளும் அயடவு ஒட்டுகள் (Container tags) எனபபடும்.

<html>
<head>
<title> Small and Big tags </title>
</head>
<body>
 Govenment of Tamilnadu <br>
 <big>  Madurai Corporation welcomes you </big> <br>
 <small> Thank you! Visit again </small>
</body>
</html>

நிைல் 11.11 <big> மறறும் <small>

கவளியீடு:

Normal Text

Small
Big
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11.1.4 உயையை உைரத்திக கோட்டு்தல் (Highlighting text)
 உயையை வடிவூட்டு்தலில் உைரத்திக கோட்டு்தல் என்னும் பண்பு மிக முககிைமோன்தோகும். இது 

படிபபவரின் கவனத்ய்த ஈரகக பைன்படுகின்்றது. HTML –ல் உயையை உைரத்திக கோட்டுவ்தறகு <mark> 

என்்ற ஒட்டோனது பைன்படுகின்்றது. இதுவும் ஒரு அயடவு ஒட்டோகும். இவவிைண்டு ஒட்டுகளுககுள் அ்தோவது 

<mark> and </mark> என்்ற ஒட்டுகளுககுள் குறிபபிடபபடும். அயனத்தும் ககோடோநியை நி்றத்தில் (மஞெள்) 

உைரத்தி கோட்டபபடும்.

<html>
<head>
<title> Highlighting text </title>
</head>
<body>
 A Computer is an <mark> electronic </mark> device
</body>
</html>

விைகக நிைல் 11.12 <mark> ஒட்டின் பைன்போடுகள்

கவளியீடு:

11.1.5 Subscript and Superscript
 ஒரு எண்யணநைோ அல்ைது எழுத்ய்தநைோ ெோ்தோைண வரிநியையில் இருநது கீநை கோட்டுவ்தறகு 

ெபஸ்கிரிபட் (Subscript) என்பது வழி கெயகி்றது. (எ.கோ) நீர (Water) என்ப்தறகோன அறிவிைல் குறியீடு  H2O 
ஆகும். இது H2O என எழு்தபபட நவண்டும். இஙகு 2 என்்றது ெோ்தோைண வரிநியையை விட கீநை ந்தோன்றும். 

இது கீழ்ககுறியீடு என அயைககபபடும்.

ஒரு எண்யணநைோ அல்ைது எழுத்ய்தநைோ ெோ்தோைண வரிநியையில் இருநது நமநை கோட்டுவ்தறகு சூபபர 

ஸ்கிரிபட் (Super Scripts)என்பது ஒரு வழி முய்றைோகும். எ.கோ �மககு மிகவும் பைககமோன இைறகணி்த 

ெமன்போடோனது “a plus b the whole square” என்பது ெோ்தோைண வரிநியையில் இருநது நமநை ந்தோன்றும். 
(a+b)2. இது, நமல்குறியீடு (Super Script) எனபபடும்.

வைககமோக நமல் மறறும் கீழ் குறியீட்டோல் உள்ை எண்கநைோ அல்ைது எழுத்துககநைோ மற்ற உயைகயை 

கோட்டிலும் அைவில் சிறிை்தோக ந்தோன்றும். 

HTML –ல் கீழ் குறியீடு மறறும் நமல் குறியீடுகயை உருவோகக முய்றநை <sub> மறறும் <sup> என்்ற 

ஒட்டுகைோனது பைன்படுகின்்றது. இதுவும் மற்ற வடிவூட்டல் ஒட்டுகயை நபோல் அயடவு ஒட்டோகும். 

<sub> மறறும் </sub> ஒட்டுகளுககுள் இடம் கபறும் உயை அல்ைது எண்கள் கீழ் குறியீடோக 
கவளிபபடுத்்தபபடும். அந்த நபோல் <sup> மறறும் </sup> ஒட்டுகளுககுள் இடம் கபறும் உயை அல்ைது 

எண்ணோனது நமல் குறியீடோக கவளிபபடுத்்தபபடும்.
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<html>
<head>
<title> Subscript and Superscript </title>
</head>
<body>
 The scientific notation of Water is H<sub>2</sub>O <br>
 (a+b)<sup>2</sup> = a<sup>2</sup> + 2ab + b<sup>2</sup>
</body>
</html>

விைகக நிைல்: 11.13 <sub> மறறும் <sup>

கவளியீடு:

The Scientific notation of Water is H<Sub>2</Sub>0

(a+b)<Sup>2</sup>=a<sup>+2ab+b<sup>2</sup>

11.1.6 நெரத்்தல் மறறும் நீககு்தல் (Inserting and Deleting)
 உைோவியில் நீஙகள் போரககும் உயையில். நமலும் உயையை நெரககநவோ அல்ைது நீககநவோ முடிைோது. 

ஆனோல் நீககபபட்ட அல்ைது நெரககபபட்ட உயையை நீஙகள் குறிபபிட்டு கோண்பிகக முடியும். நீககபபட்ட 

அல்ைது நெரககபபட்ட உயைபபகுதியை குறிபப்தறகு முய்றநை <del> மறறும் <ins> ஒட்டுகைோனது 

பைன்படுகி்றது. இந்த இைண்டு ஒட்டுகளும் அயடவு ஒட்டுகைோகும். 

<del> மறறும் </del> ஒட்டுகளுககுள் நீஙகள் குறிபபிடும் உயைைோனது, வயை உைோவியில் உயையின் மீது 

குறுககு நகோடிட்டு கவளிபபடுத்்தபபடும். <ins> மறறும் </ins> ஒட்டுகளுககுள் குறிபபிடபபடும் உயைைோனது 

அயவ உைோவியில் அடிகநகோட்டுடன் கவளிபபடுத்்தபபடும். 

<html>
<head>
<title> Inserting and Deleting text </title>
</head>
<body>
  I am coming from <del> Madras</del>  <ins> Chennai </ins>
</body>
</html>

விைகக நிைல்: 11.14 <del> மறறும் <ins> 
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கவளியீடு:

11.1.7 உட்புகு நகோடிடு்தல் (Strike through):
 இந்த ஒட்டோனது ்தவ்றோன உயைகயை கவளிபபடுத்்த பைன்படுகி்றது. <s> மறறும் <del> ஒட்டோனது 

உயையின் மீது குறுககு நகோடிட்டு (உட்புகு நகோடு) கவளிபபடுத்தும். இதுவும் ஒரு அயடவு ஒட்டோகும். <s> 
மறறும் </s> ஒட்டுகளுககுள் குறிககபபடும் உயைைோனது உட்புகு நகோடிடு்தல் (உயையின் மீது குறுககு 

நகோடிடு்தல்) முய்றயில் கவளிபபடுத்்தபபடும். 
11.1.8 ஒட்டுகயை ஒபபிடு்தல் (Comparison of tags ):
 நீஙகள் கறறுக ககோண்டதில் சிை ஒட்டுகள் ஒநை மோதிரிைோன கெையை கெயகின்்றன. எ.கோ <b> 

மறறும் <strong>, <i> மறறும் <em>, <u> மறறும் <ins> நபோன்்ற ஒட்டுகள் ஆகும். இவவயகைோன ஒட்டுகள் 

ஒநை மோதிரிைோன கவளியீட்யட ககோடுபபது நபோல் ந்தோன்றினோலும், அவகவோட்டுகயை பைன்படும் முய்றகளில் 

மோறுபடுகின்்றன. பின்வரும் அட்டவயணைோனது இம்மோதிரிைோன ஒட்டுகளின் பைன்போட்யட விைககுகி்றது.

ஒட்டு பைன்போடு ஒட்டு பைன்போடு கவளியீடு

<b>
உயையை ்தடித்்த எழுத்தில் 

மோற்ற பைன்படுகி்றது. <strong>
முககிைமோன உயையை 

கவளிபபடுத்துகி்றது.
்தடித்்த உயையை 

கவளிபபடுத்தும்.

<i>
உயையை ெோயந்த எழுத்தில் 

மோற்ற பைன்படுகி்றது.
<em>

கவனத்ய்த ஈரகக 

பைன்படுகி்றது.

ெோயந்த எழுத்துகளில் 

உயை கவளிபபடும்.

<u>
உயையின் கீழ் 

அடிகநகோடிட்டு 

கோண்பிககும்.
<ins>

உயையியன நெரகக 

பைன்படுகி்றது.

அடிகநகோடிட்டு 

கோண்பிககும்.

<s>
்தவ்றோன உயையை 

கோண்பிகக பைன்படுகி்றது.
<del>

மோற்றபபட்ட அல்ைது 

நீககபபட்ட உயையை 

கோண்பிகக 

பைன்படுகி்றது.

உயையின் மீது 

குறுககு நகோடிட்டு 

கோண்பிககும்.

 HTML ஆவணத்ய்த உருவோககும் நபோது பைன்போட்டிறகு ்தகுந்தவோறு கபோருத்்தமோன ஒட்டுகயை 

பைன்படுத்தி ககோள்ை நவண்டும். நீஙகள் உயையை அடிகநகோடிட்டு கோண்பிகக விரும்பினோல் <ins> ஒட்டிறகு 

மோ்றோக <b> ஒட்யட பைன்படுத்்த நவண்டும். 

11.1.9 யமை ஒட்டு (The Center Tag)
 பத்தி ஒட்டில் உள்ை <p> Align பண்புககூறு மூைம் பத்தியை யமை இயெவு படுத்்த முடியும். ஆனோல் 

பத்தி அல்ைோ்த உயை உள்ைடககத்ய்த யமை இயெவு படுத்்த <center> ஒட்டோனது பைன்படுகி்றது. <center> 
ஒட்டோனது ஒரு உயைபபகுதியை யமை இயெவு படுத்்த உ்தவுகி்றது. இது ஒரு அயடவு ஒட்டோகும். அ்தோவது 

<center> மறறும் </center> ஒட்டுகளுககுள் ்தைபபடும் உயைைோனது உைவிைல் யமை இயெவுடன் 

கவளிபபடுத்்தபபடும்.

கபோது வடிவம்:

<center> text be centralize </center>

Chapter 11.indd   247 4/21/2020   4:45:47 PM



248 249

<html>
 <head>
  <title> Center the text </title>
 </head>
 <body>
  <h1 align = center> Thiruvallur </h1>
 <center> Thiruvallur was originally known as Thiruvallur which specifies the 

sleeping position of the holy lord <b> "Balaji" <b>, in the 
 <b> <u> Veeraragava swamy temple of Thiruvallur. </b> </u> </center>
</body>
</html>

நிைல் 11.11 உயையை யமை இயெவுப படுத்்தல் ( Centralize the text)

கவளியீடு:

11.2 எழுத்தின் வயக, அைவு மறறும் வண்ணம் மோறறு்தல் (Changing font style, size and 
color): 

 உயையின் எழுத்து வயக, அைவு மறறும் 
வண்ணம் நபோன்்றவறய்ற மோறறுவ்தறகு <font> 
ஒட்டோனது பைன்படுகி்றது. இதுவும் ஒரு அயடவு 
ஒட்டோகும். கபோதுவோக <font> ஒட்டோனது 
உயைபபகுதியின் ந்தோற்றத்தியன மோறறுவ்தறகு 
பைன்படுகி்றது. <font>ஒட்யட பைன்படுத்துவ்தறகு 
முன்னோல் எழுத்துருவியனப பறறி நீஙகள் அறிநது 
ககோள்ை நவண்டும். 

எண்கள் மறறும் எழுத்துககளின் குறிபபிட்ட 
போணியிைோன க்தோகுபபிறகு எழுத்துரு என்று 
கபைர. ஒவகவோரு எழுத்துருவும் மற்ற 
எழுத்துருககளில் இருநது நவறுபட்டிருககும். 
கபோதுவோக சிை எழுத்துருககள் குறிபபிட்ட 
ந�ோககத்திறகோக பைன்படுத்்தபபடுகின்்றன. 
(எ.கோ) Times New Roman என்்ற எழுத்துரு 
ஆனது அலுவைக ஆவணஙகயை ்தைோரிகக 
உ்தவுகி்றது. Arial என்்ற மறக்றோரு எழுத்துரு 
ஆனது பதிபபகத் துய்றயில் பைன்படுகி்றது. 
பல்நவறு வயகைோன எழுத்துருககள் 
இயணைத்தில் இைவெமோக கியடககின்்றன.

 கபோதுவோக ஒவகவோரு வயை உைவியும் 
வயை ஆவணத்தின் கபோருைடககத்ய்த 
ககோடோநியை எழுத்துரு வடிவில் கவளிபபடுத்தும். 
ஒவகவோரு கணிபகபோறியும் அயமபபும் கவவநவறு 
வயகைோன ககோடோநியை எழுத்துருககயை 
ககோண்டிருககும்.
<font> ஒட்டின் க்தோடரிைல் அ்தன் பண்புக 
கூறுகளுடன்:

 <font face= “font_name”  size=value 
color=color_name / color_code> 
  Text to be displayed
 </font>
face என்்ற பண்புககூ்றோனது பல்நவறு வயகைோன 
எழுத்துருககயை அயமககப பைன்படுகி்றது. 
எழுத்துருககளின் கபைர ஒன்றுககு நமறபட்ட 
கெோறகயை ககோண்டிருந்தோல் அது இைட்யட 
நமறககோள் குறிகளுககுள் ககோடுககபபடு்தல் 
நவண்டும்.

Size – பண்புககூ்றோனது பல்நவறு வயகைோன 
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<html>
<head>
<title> Changing Font Properties </title>
</head>
<body>
 <font face="Arial Black" size=1 color=red> Font Size 1 </font> <br>
 <font face="Arial Black" size=2 color=blue> Font Size 2 </font> <br>
 <font face="Arial Black" size=3 color=green> Font Size 3 </font> <br>
 <font face="Arial Black" size=4 color=yellow> Font Size 4 </font> <br>
 <font face="Arial Black" size=5 color=pink> Font Size 5 </font> <br>
 <font face="Arial Black" size=6 color=red> Font Size 6 </font> <br>
 <font face="Arial Black" size=7 color=blue> Font Size 7 </font> <br>
</body>
</html>

விைகக நிைல் 11.11. <font> ஒட்டின் பண்புககூறுகயை பைன்படுத்தி நிைல் எழுது்தல்

கவளியீடு:

எழுத்து அைவுகயை அயமககப பைன்படுகி்றது. 
எழுத்தின் அைவோனது 1 மு்தல் 7 வயை உள்ை 
எண்கள் ஒரு முழு எண்யண ககோண்ட்தோக 
இருகக முடியும். முன் கூட்டிநை வயைைறுககபபட்ட 
அைவுகைோனது கமய மிகர அைவு எனபபடும். 
ஒவகவோரு கமய நிகர அைவும், உள்ை எழுத்துரு 
அையவ விட 20 % கபரி்தோக அயமநதிருககும்.

• Color-என்்ற பண்புககூ்றோனது உயைககு 
வண்ணத்ய்த அயமககப பைன்படுகி்றது. 
நீஙகள் முன்நப பயின்்றது நபோல் Color என்்ற 
பண்புககூறின் மதிபபோக வண்ணத்தின் 
கபைநைோ அல்ைது வண்ணத்திறகோன புதி்தோக 
குறியீநடோ பைன்படுத்்தைோம் .

HTML5 ஆனது <font> ஒட்யட ஆ்தரிககோது.

face –பண்புககூ்றோனது ஒன்றிறகு நமறபட்ட 
எழுத்துருககளுடன் (Multiple fonts with 
face attribute):
 நீஙகள் முன்நப பயின்்றது நபோல் <font> 
ஒட்டினுள் உள்ை face பண்பும் கூ்றோனது 
குறிபபிட்ட உயைபபகுதியின் எழுத்துருயவ மோற்றப 
பைன்படுகி்றது. Face பண்புககூறில் ஒரு ெமைத்தில் 

ஒன்றிறகு நமறபட்ட எழுத்துருவின் கபைரகயை 
இைட்யட நமறநகோள் குறிகளுககு 
ககோடுககபபடு்தல் நவண்டும். ஒவகவோரு 
எழுத்துருவும் கோறபுள்ளிைோல் பிரிககபபட்டிருகக 
நவண்டும்.

<font face = "Bookman old style1, 
Broadway1, Forte, Arial"> 
Welcome to HTML 
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</font>
 உைோவிைோனது, மு்தலில் எழுத்துரு கபைர பட்டிைலில் ககோடுககபபட்டுள்ை எழுத்துருககள் 
ஆ்தரிககபபட்ட்தோ  இல்யைைோ என்பய்த   கண்டறியும். பட்டிைலில் ககோடுககபபட்டுள்ை மு்தல் 
எழுத்துருவோனது உைோவிைோல் ஆ்தரிககபபட வில்யை எனில், இைண்டோவ்தோக பட்டிைலில் 
ககோடுககபபட்டிருககும் எழுத்துருவில் உயையியன கவளிபபடுத்தும். இல்யைகைனில் அடுத்து உள்ை 
எழுத்துருவில் உயையியன கவளிபபடுத்தும். பட்டிைலில் ககோடுககபபட்ட எந்த எழுத்துருவும் ஆ்தரிககபபட 
வில்யை எனில் உைோவிைோனது ககோடோநியை எழுத்துருவில் உயையியன கவளிபபடுத்தும்.

 நமறகண்ட குறிமுய்றயில் “Bookman old style1” மறறும் “Broadway1” என்்ற எழுத்துருககளின் 
கபைரகயை கவனித்து போரககும் நபோது அயவ எந்த உைோவிைோலும் ஆ்தரிககபபடோது. (ஏகனனில் 
எழுத்துருவின் கபைரகள் மோற்றபபட்டுள்ைன). ஆயகைோல் “Welcome to HTML” என்்ற உயைைோனது “Forte” 
என்்ற எழுத்துரு போணியில் கவளிபபடுத்்தபபடும். உஙகளுயடை உைோவிைோனது “Forte” எழுத்துருயவ 
ஆ்தரிககவில்யை எனில், உயைைோனது “Arial” என்்ற எழுத்துரு போணியில் கவளிபபடுத்்தபபடும். எந்த 
எழுத்துருவும் ஆ்தரிககபபடவில்யை எனில் உைோவிைோனது ககோடோநியை எழுத்துரு வயகயில் உயையியன 
கவளிபபடுத்தும். இன்டரக�ட் எகஸ்புநைோைர வியை உைோவியில் உயைகயை கவளிபபடுத்்த ககோடோநியை 
எழுத்துருவோக “Times New Roman” என்பது பைன்படுகி்றது.

11.3  பிரிவு இயடகவளி (Section Break)
 <hr> (Horizontal Rules) ஒட்டோனது, கருபகபோருள் இயடகவளி என இது வயை உைோவியின் 
அகைத்திறகு இயணைோக ஒரு கியடமட்ட வரியை உருவோககுகி்றது. இது கோலி ஒட்டோகும். அ்தோவது இந்த 
ஒட்டிறகு முடிவு ஒட்டு இல்யை.

<html>
 <head>
  <title> Horizontal Tag </title>
 <head>
 <body>
 <h1 align=center> Tamil Language </h1>
 <font face = "Arial Black" size = 5 color="Red">
 Tamil is a Dravidian language predominantly spoken by the Tamil people of
 </font> 
 <hr>
 <font face = "Copperplate Gothic Bold" size = 6 color="Blue">
  India, Sri Lanka, Singapore, Malaysia, Mauritius and South Africa
 </font>
 <hr>
 <font face = "Verdana" size = 6 color="Green">
  Tamil is an official language of India (Tamilnadu and Puducherry), 
  Sri Lanka and Singapore.
</body>
</html>

விைகக நிைல் 11.12 <hr> ஒட்யட பறறி விைககும் HTML நிைல்
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கவளியீடு:

<hr> ஒட்டின் பண்புககூறுகள்
 <hr> ஒட்டோனது  size, width, noshade மறறும்  color என்்ற �ோன்கு பண்புககூறுகயை ககோண்டுள்ைது.  
இபபண்புககூறுகைோனது முய்றநை கியடமட்ட வரியின் அைவு, அகைம் , முபபரிமோணத் ந்தோற்றம் மறறும் 
வண்ணம் நபோன்்றவறய்ற அயமககப பைன்படுகி்றது. 
<hr> ஒட்டிறகோன க்தோடரிைல் அ்தன் பண்புக கூறுகளுடன் :
 <hr size=value width=value noshade, color=color_name/code>
அைவு (Size):  
 கியடமட்ட வரியின் ்தடிமன் அையவ நிரணைம் கெயை size பண்புககூறு பைன்படுகி்றது. ்தடிமன் 
அைவோனது புள்ளிகளில் ்தைபபடும் பிகெல் (pixels) என்பது கணிபகபோறி தியையில் கோட்சிகயை 
ந்தோறறுவிககும். புள்ளிகளுள் ஒரு சிறிை புள்ளிைோகும். கபோதுவோக ஒரு அஙகுைத்திறகு 72 புள்ளிகள் ஆகும்.  
கபோதுவோக புள்ளிகள் எனபபடும். எடுத்துககோட்டு <hr size = 72> கியடமட்ட வரிைோனது 1 அஙகுை ்தடிமனுடன் 
ந்தோன்றும். ககோடோநியை ்தடிமன் அைவு 3 புள்ளிகள் ஆகும்.

அகைம் (Width):
 கியடமட்ட வரியின் அகைத்ய்த குறிபப்தறகு அகைம் பண்புககூ்றோனது பைன்படுகி்றது. 
ககோடோநியைைோக கியடமட்ட வரிைோனது வயை உைோவியின் அகைம் முழுயமககும் வயைைபபடும். Width 
பண்புக கூறின் மதிபபோனது, வரியின் ெரிைோக அகை மதிபபோக புள்ளிகயைநைோ அல்ைது ெ்தவீ்தத்திநைோ 
ககோடுககபபடைோம். கபோதுவோக  Width பண்புக கூறின் மதிபபோனது ெ்தவி்தத்திநைநை ககோடுககபபடும். 
ககோடோநியை அகை அைவோனது 100%ஆகும்.

எடுத்துககோட்டு:
 <hr width = 50%> வயை உைோவியின் ஜன்னல் தியையின் அகைத்தில் போதி அைவிறகு கியடமட்ட 
வரிைோனது வயைைபபட்டிருககும்.

Noshade:
 கியடமட்ட வரியின் ககோடோநியை ந்தோற்ற அயமபபோனது  3D ஆகும். ஆயகைோல் “noshade” 
பண்புககூ்றோனது <hr> ஒட்டுடன் குறிபபிட நவண்டிை ந்தயவ இல்யை. நீஙகள் “noshade” என்்ற 
பண்புககூய்ற <hr> ஒட்டினுள் குறிபபிட்டோல் கியடமட்ட வரியின் ந்தோற்றமோனது முபபரிமோணத்திலிருநது 
இருபரிமோண முய்றககு மோறும். “noshade” என்்ற பண்புககூ்றோனது பூலிைன் வயக பண்புககூ்றோகும்.

Color:
 கியடமட்ட வரிைோனது ககோடோநியைைோக ெோம்பல் நி்றத்தில் ந்தோன்றும். Color பண்புககூ்றோனது 
கியடமட்ட வரியின் ககோடோநியை வண்ணத்ய்த விரும்பிை வண்ணத்தில் மோறறிையமகக உ்தவுகி்றது, 
முன்நப பயின்்றது நபோை Color பண்புககூறின் மதிபபோனது கபைைோகநவோ அல்ைது வண்ணத்தின் 
குறியீடோகநவோ இருககைோம்.

குறிபபு: <hr> ஒட்டின் அயனத்து பண்புக கூறுகயையும் HTML5 ஆனது ஆ்தரிககோது.
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<html> 
<head>
 <title> Horizontal Line Attributes </title>
</head>
<body>
 Rule with size 72pixels
 <hr size = 72>
 Rule with size 36pixels, 50% width
 <hr size = 36 width=50%>
 Rule with size 18pixels, 30% width, in 2D
 <hr size = 18 width=30% noshade>
 Rule with size 9pixels, 50% width, 2D, in Green color
 <hr size = 9 width = 50% noshade color=Green>
</body>
</html>

விைகக நிைல் 11.13: <hr> ஒட்டு மறறும் அ்தன் பண்புககூறுகயை பறறி விைககும் நிைல்.

கவளியீடு:

11.4 HTML-ல் அட்டவயணகள் (Tables in HTML)
 அட்டவயண என்பது வரியெ மறறும் க�டுவரியெகயைக ககோண்ட கட்டஙகள் ஆகும். ஒபன்ஆஃபிஸ் 
யைட்டரில் அட்டவயணபபறறி பயின்்றய்த நியனவு அட்டவயணபபறறி பயின்்றய்த நியனவு கூரக. HTML 
3.2 –ல் அட்டவயணயை உருவோககுவது என்பது   ஒபன் ஆஃபிஸ் யைட்டரில் உள்ை கெைல்போடு நபோல் 
எளி்தோனது அல்ை. அட்டவயணைோனது அதிகோைபூரவமோக HTML 3.2 ல் அறிமுகபபடுத்்தபபட்டது. 
கபோதுவோக அட்டவயணைோனது, அட்டவயணத் ்தைவுகயை கோட்சிபபடுத்்த பைன்படுகி்றது. HTML-ல் 
அட்டவயணயை உருவோகக அதிகமோன ஒட்டுகள் பைன்படுத்்தபபடுகின்்றன.  
11.4.1 அட்டவயணயை உருவோகக பைன்படும் ஒட்டுகள் (Tags to create table elements)
There are five core tags are used to create a table in HTML. They are,
• <table>  ஒட்டோனது அட்டவயணயில் வரியெயை வயைைறுகக உ்தவுகி்றது.

• <tr>  ஒட்டோனது அட்டவயணயில் க�டுவரியெயை வயைைறுகக உ்தவுகி்றது.

• <th> tag defined table columns
• <td> ஒட்டோனது அட்டவயணயை உருவோகக பைன்படுகி்றது.

• <caption> ஒட்டோனது அட்டவயணயில் வரியெயை வயைைறுகக உ்தவுகி்றது.

• இந்த ஐநது ஒட்டுகயை ்தவிை <tbody>, <thead> மறறும் <tfoot>.
11.4.2 அட்டவயணயை உருவோககம் (Creating Table)
 With the following illustration, you can learn how to create a table in HTML.
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<html>
<head>
 <title> Creating Table </title>
</head>
 <body bgcolor="PaleGoldenRod">
 <Table border=1>
  <Caption> Books and Authors </

Caption>
<TR>
 <TH> Book </TH>
 <TH> Author </TH>
 <TH> Publisher </TH>
</TR>
<TR>
 <TD> Foxpro 2.5 </TD>
 <TD> R.K. Taxali </TD>
 <TD> BPB Publications </TD>
</TR>
<TR>
 <TD> Visual Basic .NET </TD>
 <TD> Jeffrey R. Shapiro </TD>
 <TD> Tata McGraw Hill </TD>
</TR>
<TR>
 <TD> Core Java Vol 1 </TD>
 <TD> Horstmann Cornell </TD>
 <TD> Pearson </TD>
</TR>
</Table>
</body>
<html>

நிைல் 11.14: HTML code to Table tags  நமறகண்ட HTML நிைலில் <Table 
border=1>  ஒட்டோனது எல்யைகளுடன் வடிை 

அட்டவயண அயமபயப உருவோககுகி்றது. 

<Caption> Books and Authors </Caption> 

என்்ற குறிமுய்றைோனது <Caption> என்்ற இயண 

ஒட்டுகளுககுள் குறிபபிட்டிருககும் உயைைோனது 

அட்டவயணயின் ்தயைபபோக கவளியிடபபடும்.

 நமறகண்ட குறிமுய்றயில் �ோன்கு 

இயணகயை ககோண்ட <tr> க்தோகுதிகள் 

உள்ைன. மு்தல் க்தோகுதியில் உள்ை <tr> 
ஒட்டோனது, <th> ஒட்டின் உ்தவிைோல் 

உருவோககபபட்ட மூன்று க�டுவரியெகயைக 

ககோண்ட ஒரு வரியெயை உருவோககும். <th> 

ஒட்டின் உ்தவிைோல் உருவோககபபட்ட மூன்று 

க�டுவரியெகயைக ககோண்ட ஒரு வரியெயை 

உருவோககும்.  <th> ஒட்டியன பைன்படுத்தும் 

நபோது உயைைோனது சிற்றய்றகளுககுள் யமை 

இயெவிலும் ்தடித்்த எழுத்துடனும் 

ககோடோநியைைோக கவளிபபடும். மீ்தமுள்ை <tr> 
ஒட்டுகள், <th>  ஒட்டினுள் குறிபபிடபபிட்டுள்ை 

அயனத்து ஒட்டுகளும் அயடவு ஒட்டுகைோகும். 

ஆயகைோல் ஒவகவோரு ஒட்டும் அ்தனுயடை முடிவு 

ஒட்டினோல் முடிககபபட்டிருகக நவண்டும். 

நமறகண்ட குறிமுய்றயை புரிநது ககோள்வ்தறகு 

பின்வரும் படமோனது மிகவும் பைனுள்ை்தோக 

இருககும்.

The output will be:
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</Table>

<Table border=1>
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<TH> Book </TH>
<TH> Author </TH>
<TH> Publisher </TH>

<TD> Foxpro 2.5 </TD>
<TD> R.K. Taxali </TD>
<TD> BPB Publications </TD>

<TD> Visual Basic .NET </TD>
<TD> Jeffrey R. Shapiro </TD>
<TD> Tata McGraw Hill </TD>
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<TD> Pearson </TD>
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கவளியீடு:
<Table border=1> <Caption>Books and Authors</Caption>

<TR>
 <TH>Book</TH>
 <TH>Author</TH>
 <TH>Publisher</TH>
</TR>

<TR>
 <TD>Foxpro 2.5</TD>
 <TD>R.K. Taxali</TD>
 <TD>BPB Publications</TD>
</TR>

11.4.3 அட்டவயணயின் பண்புககூறுகள் 
(Attributes of table)
 <table> ஒட்டோனது அயடவு ஒட்டோகும். 
அட்டவயணயின் வடிவயமபயப நமம்படுத்்த பல்நவறு 
வயகைோன பண்புககூறுகள் உள்ைன. அயவ 
பின்வருமோறு பட்டிைலிடபபட்டுள்ைன:
1.  Cellspacing
 அட்டவயணயில் உள்ை சிற்றய்றகளுககு 
இயடநை இயடகவளியை அயமககப 
பைன்படுகின்்றது. அ்தனுயடை மதிபபோனது 
புள்ளிகளில் ககோடுககபபட நவண்டும்.
2.  Cellpadding
 அட்டவயணயில் சிற்றய்றகளுககுள் உள்ை 
கபோருைடககத்திறகும் சிற்றய்றயின் 
எல்யைகளுககும் இயடநைைோன இயடகவளியை 
அயமககப பைன்படுகி்றது. இ்தன் மதிபபோனது 
புள்ளிகளில் ககோடுககபபட நவண்டும்.
3.  Border:
 <table> ஒட்டுடன் பைன்படுத்்தபபடும் border 
பண்புககூ்றோனது, அட்டவயணயை சுறறியுள்ை 
எல்யை நகோடுகளின் ்தடிமனையவ குறிகக 
பைன்படுகின்்றது. Border பண்புககூறின் 
மதிபபோனது பூஜைம் அல்ைோ்த மதிபபோக புள்ளிகளில் 
ககோடுககபபட நவண்டும். Border பண்புககூறின் 
மதிபபு பூஜைமோக இருந்தோல், HTML ஆனது 
அட்டவயணயை எல்யைக நகோடுகளின்றி 
கவளிபபடுத்தும். கபரும்போைோன வயை உைோவிகளில் 
ககோடோநியைைோக இ்தன் மதிபபு பூஜைமோக  இருககும்.
4.  Bordercolor:
 அட்டவயணயின் எல்யைக நகோடுகளுககு 
வண்ணத்தியன அயமககப பைன்படுகின்்றது.
5. Align:
 Align பண்புககூ்றோனது வயை உைோவியின் 
ஜன்னல் தியையில் அட்டவயணயை 
ஒழுஙகுபபடுத்துகி்றது.

6.  BGcolor
 அட்டவயணயின் பின்பு்ற வண்ணத்ய்த 
அயமககப பைன்படுகி்றது.
7.  Height and Width
 அட்டவயணயின் அகைத்ய்தயும், 
உைைத்ய்தயும் குறிகக Width மறறும் Height 
பண்புககூறுகைோனது பைன்படுகி்றது. அ்தன் 
மதிபபுகைோனது புள்ளிகள் அல்ைது ெ்தவீ்தத்தில் 
ககோடுககபபட நவண்டும். 

<html>
<head>
<title> Table with Attribute </title>
</head>
<body>
<table cellspacing=5 cellpadding=15 
border=4 bordercolor=blue align=center 
bgcolor=yellow>
<TR>
 <TH> Class </TH>
 <TH> Boys </TH>
 <TH> Girls </TH>
</TR>
<TR>
 <TD> VI </TD>
 <TD> 150 </TD>
 <TD> 165 </TD>
</TR>
<TR>
 <TD> VII </TD>
 <TD> 146 </TD>
 <TD> 151 </TD>
</TR>
<TR>
 <TD> VIII </TD>
 <TD> 107 </TD>
 <TD> 110 </TD>
</TR>
</table>
</body>
</html>

விைகக நிைல் 11.15: அட்டவயண பண்புக 
கூறுகயை விைககும் HTML நிைல் 
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கவளியீடு:

Attributes of <TD>, <TH> and <TR> tags:
1. Align
 சிற்றய்றகளுககுள் உள்ை 

கபோருைடககத்தின் கியடமட்ட இயெவியன 
குறிககப பைன்படுகி்றது. ககோடோநியைைோக 
இடது இயெவில் இருககும். 
இபபண்புககூறின் மதிபபுகைோக வைது 
மறறும் யமைம் ஆகிையவ இருககைோம்.

2.  VAlign 
 சிற்றய்றகளுககுள் உள்ை 

கபோருைடககத்தின் கெஙகுத்து இயெவியன 
குறிககப பைன்படுகி்றது. ககோடோநியைைோக 
கீழ் இயெவில் இருககும் நமல் மறறும் யமைம் 

ஆகிையவ இபபண்புககூறின் மோற்றககூடிை 
மதிபபுகைோக இருககைோம்.

3.  Width
 சிற்றய்றயின் அகைத்ய்த குறிகக 

பைன்படுகின்்றது. பண்புககூறின் 
மதிபபோனது புள்ளிகள் அல்ைது ெ்தவீ்தத்தில் 
ககோடுககபபட நவண்டும்.

4.  BGcolor and Background 
 Bgcolor பண்புககூ்றோனது சிற்றய்றயின் 
பின்னணிைோக குறிபபிட்ட வண்ணத்ய்த 
அயமககப பைன்படுகி்றது. Background 
பண்புககூ்றோனது சிற்றய்றயின் பின்னணிைோக 
உருவபபடத்ய்தநைோ அல்ைது படத்ய்தநைோ 
அயமககப பைன்படுகி்றது.
5.  Rowspan and Colspan
 ஒரு வரியெயில் உள்ை இைண்டு அல்ைது 
இைண்டிறகு நமறபட்ட சிற்றய்றகயை ஒரு 
சிற்றய்றைோக இயணகக Rowspan பண்புககூறு 
பைன்படுகி்றது.
 ஒரு க�டுவரியெயில் உள்ை இைண்டு 
அல்ைது இைண்டிறகு நமறபட்ட சிற்றய்றகயை 
ஒரு சிற்றய்றைோக இயணகக Colspan 
பண்புககூறு பைன்படுகி்றது.

<html>
<head>
<title> Attributes of td, tr and th tags </title>
</head>
<body>
<table border align=center>
<Caption> Govt. Hr. Sec. School, Mullai Nagar, Thiruvallur
<tr>
<th colspan=6> Boys and Girls Strength during 2016-17 and 2017-18 </th>
</tr>
<tr align=center>
<th rowspan=2> Class </th>
<th rowspan=2> Group </th>
<th colspan=2 bgcolor=silver> 2016 - 17 </th>
<th colspan=2 bgcolor=gray> 2017 - 18 </th>
</tr>
<tr>
<th bgcolor=yellow> Boys </th>
<th bgcolor=pink> Girls </th>
<th bgcolor=yellow> Boys </th>
<th bgcolor=pink> Girls </th>

நிைல்  11.16: <td>, <th> மறறும் <td> ஒட்டுகள் மறறும் அ்தன் பண்புககூறுகளின் 
பைன்கயை விைககும் நிைல்

Chapter 11.indd   255 4/21/2020   4:45:48 PM



256 257

</tr>
<tr align=center>
<th rowspan=2> XI </th>
<th> Science </th> 
<td> 75 </td>
<td> 82 </td>
<td> 65</td>
<td> 96 </td>
</tr>
<tr align=center>
<th> Commerce </th> 
<td> 125 </td>
<td> 147 </td>
<td> 118 </td>
<td> 163 </td>
</tr>
<tr align=center>
<th rowspan=2> XII </th>
<th> Science </th> 
<td> 86</td>
<td> 97 </td>
<td> 71</td>
<td> 106 </td>
</tr>
<tr align=center>
<th> Commerce </th> 
<td> 145 </td>
<td> 186 </td>
<td> 130 </td>
<td> 198 </td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

கவளியீடு:

HTML –ல் பட்டிைல்கள் (Lists in HTML)
 HTML ஆனது மூன்று வயகைோன 
பட்டிைல்கயை ஆ்றோவது எண்வரியெ இடபபட்ட 

பட்டிைல், எண் வரியெ  இடபபடோ்த பட்டிைல் மறறும் 
உயைைோனது பட்டிைல்.இயவ முய்றநை வரியெ 
புகுத்்தபபட்ட பட்டிைல்கள் வரியெபபடுத்்தபபடோ்த 
பட்டிைல்கள் மறறும் வயைைய்ற பட்டிைல் என 
அயைககபபடுகின்்றன. 
1. எண் வரியெபபட்டிைல் / வரியெபபடுத்்தபபட்ட 
பட்டிைல் (Numbered List / Ordered List)
 எண் வரியெபபட்டிைோனது  <OL> ….. </
OL> என்்ற இயண ஒட்டுகைோல் 
உருவோககபபடுகின்்றன. பட்டிைலில் ஒரு 
உருபபடியை நெரகக <LI> ஒட்டோனது 
பைன்படுகின்்றது. எண்வரியெபபட்டிைைோனது 
உருபபடிகயை எண்வரியெபபடிநைோ அல்ைது 
அகை வரியெபபடிநைோ பட்டிைலிட்டு கோட்டும். <OL> 
மறறும் <LI> என்்ற இைண்டு ஒட்டுகளும் அயடவு 
ஒட்டுகைோகும். ஆனோல் வைககமோன 
�யடமுய்றயில் </LI> என்்ற முடிவு ஒட்டோனது 
பைன்படுத்்தபபடுவதில்யை.

<html>
<head>
<title> Number List </title>
</head>
<body>
<OL>
 <LI> Tamil
 <LI> Telugu
 <LI> English
 <LI> Computer Application
 <LI> Commerce
 <LI> Accountancy
 <LI> Economics
</OL>
</body>
</html>

விைகக நிைல் 11.17: எண் வரியெபபட்டிையை 
விைககும் HTML நிைல் 

கவளியீடு:
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எண்வரியெபபட்டிைல் / வரியெபபடுத்்தபபட்ட பட்டிைலின் பண்புககூறுகள் (Attributes of Ordered List):
எண்வரியெபபட்டிையை ்தனித்துருவமோகக இைண்டு வயகைோன பண்புககூறுகள் பைன்படுகின்்றன. 
அயவைோவன

(1) Type – எண் வரியெயின் வயகயியன மோறறுவ்தறகு (changing numbering style) 
(2) Start – எண் வரியெயின் வரியெ முய்றயை மோறறுவ்தறகு (changing numbering order).
Type – எண் வயகயை மோறறுவ்தறகு Type பண்புககூறு பைன்படுகி்றது. ககோடோநியைைோன எண் வரியெ 
வயகைோனது அநைபிை எண் வயகைோகும் (1,2,3,…………).

வயகயின் 

மதிபபுகள்
எண்வரியெ வயக

1 அநைபிை வரியெ முய்ற 1,2,3,4,……………….
a கீழ்நியை எழுத்துககள்a, b, c, d, …………

A நமல்நியை எழுத்துககள் A, B, C, D ………..

i கீழ் நியை நைோமோனிை எண்முய்ற i, ii, iii, iv, v ……………
I நமல்நியை நைோமோனிை எண்முய்ற I, II, III, IV, V ………..

Start – பட்டிைைோனது எந்த எண்ணில் இருநது 

அல்ைது எழுத்தில் இருநது துவஙக நவண்டும் 

என்பய்த குறிகக பைன்படுகி்றது. ககோடோநியை 

துவகக எண் ஆனது 1 ஆகும். எண் வரியெ 

வயகயியன கபோருட்படுத்்தோமல் எதுவோக 

இருந்தோலும் Start பண்புககூறின் க்தோடகக மதிபபு 

பதின்ம எண்ணோக மட்டுநம இருகக நவண்டும்.

<html>
<head>
<title> Attribute of OL tag </title>
</head>
<body>
 <OL type=i start=5>
  <LI> Physics
  <LI> Chemistry
  <LI> Biology
  <LI> Botany
  <LI> Zoology
 </OL>
</body>
</html>

நிைல் 11.18: OL ஒட்டின் பண்புக கூறுகயை 
பறறி விைககும் நிைல் 

கவளியீடு:

2. எண் வரியெ இடபபடோ்த பட்டிைல் / 
வரியெபபடுத்்தோ்த பட்டிைல் (Un-numbered 
List / Unordered List)
 வரியெபபடுத்்தோ்த பட்டிைைோனது புல்ைட் 

பட்டிைல்கள் எனவும் அயைககபபடுகி்றது. 

எண்களுககு பதிைோக சி்றபபு புல்ைட் குறியீடுகயை 

முன்ன்தோக ககோண்டிருககும். 

வரியெபபடுத்்தபபடோ்த பட்டிைல் ஆனது  <UL> 
……… </UL>என்்ற இயண ஒட்டுகளுககுள் 

வயைைறுககபபட்டிருககும். முன்நப போரத்த்து 

நபோல் பட்டிைலில் உள்ை ஒவகவோரு உருபபடியும் 

<LI> ஒட்டின் மூைம் அறிவிககபபடும்.
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<html>
<head>
<title> Unordered List </title>
</head>
<body>
 <UL>
  <LI> Chennai G Hr. Sec. School, Rotler Street, Chennai 600 112.
  <LI> Karnakata Sanga Hr. Sec. School, T. Nagar, Chennai 600 017.
  <LI> S.M.B. Jain Hr. Sec. School, T. Nagar, Chennai 600 017.
  <LI> Chennai G Hr. Sec. School, Nungambakkam, Chennai 600 034.
  <LI> Chennai G Hr. Sec. School, Saidapet West, Chennai 600 015
  <LI> Santhome Hr. Sec. School, Mylapore, Chennai 600 004.
 </UL>
</body>
</html>

விைகக நிைல்  11.20: வரியெபபடுத்்தோ்த பட்டிையை விைககும் HTML நிைல்

கவளியீடு:

வரியெபபடுத்்தோ்த பட்டிைலின் பண்புககூறுகள் (Attribute of Unordered List):
 வரியெபபடுத்்தபபட்ட பட்டிைலில் உள்ைய்த நபோன்ந்ற type  பண்புககூ்றோனது புல்ைட் குறியீடுகளின் 

வயகயை குறிகக உ்தவுகி்றது. 
மதிபபு புல்ைட் வயக

Disc • நிைபபபபட்ட வட்டம்

Square   நிைபபபபட்ட ெதுைம்

Circle o நிைபபபபடோ்த வட்டம்

<html>
<head>
<title> Attribute of UL tag </title>
</head>
<body>
 <UL>
  <LI> Chennai G Hr. Sec. School, Rotler Street, Chennai 600 112.
  <LI> Karnakata Sanga Hr. Sec. School, T. Nagar, Chennai 600 017.
 </UL>

விைகக நிைல்  11.21: வரியெபபடுத்்தபபடோ்த பட்டிையை விவரிககும் HTML நிைல்
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 <UL type=square>
 <LI> S.M.B. Jain Hr. Sec. School, T. Nagar, Chennai 600 017.
  <LI> Chennai G Hr. Sec. School, Nungambakkam, Chennai 600 034.
 </UL>
 <UL type=circle>
  <LI> Chennai G Hr. Sec. School, Saidapet West, Chennai 600 015
  <LI> Santhome Hr. Sec. School, Mylapore, Chennai 600 004.
 </UL>
</body>
</html>

கவளியீடு:

3.வயைைய்றப பட்டிைல் ( Definition List)
 வயைைய்றபபட்டிைைோனது  மற்ற இைண்டு பட்டிைல்களில் இருநது மோறுபடுகி்றது. பட்டிைல் 
உருபபடிககு முன்னோல் புல்ைட் குறியீநடோ அல்ைது எண் வரியெ குறியீநடோ  இருககோது. இம்முய்றயில் 
பட்டிைல் உருபபுகள் இைண்டு பகுதிகயை ககோண்டுள்ைது.

(1) வயைைய்ற ்தயைபபு (A definition term)
(2) வயைைய்ற விைககம் (The definition description)
வயைைய்றப பட்டிைைோனது  <DL> ……. </DL> என்்ற இயண ஒட்டுகளுககுள் வயைைறுககபபட்டிருககும். 

வயைைய்றத் ்தயைபபோனது  <DT> ….. </DT> ஒட்டுகளுககுள் ்தைபபடல் நவண்டும்.

வயைைய்றத் ்தயைபபின் விைககமோனது  <DD> ………… </DD> ஒட்டுகளுககுள் ்தைபபடல் நவண்டும். 

<html>
<head>
<title> Definition List </title>
</head>
<body>
 <DL>
 <DT> HTML: </DT>
  <DD> Hyper Text Markup Language </DD>
 <DT> Webpage:
<DD> A web page is a document that is suitable for the World Wide Web and 
web browsers. A web browser displays a web page on a monitor or mobile device. 
</DD>
 </DL>
</body>
<html>

விைகக நிைல் 11.22: வயைைய்ற பட்டிையை விவரிககும் HTML நிைல்
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கவளியீடு:

Definition List

பின்னைோன பட்டிைல் (Nested Lists):
 ஒரு பட்டிைல் க்தோகுதிைோனது மறக்றோரு பட்டிைல் க்தோகுதிககுள் உள்நை முழுயமைோக 

வயைைறுககபபட்டிருந்தோல் அது பின்னைோன பட்டிைல் எனபபடும்.  

<html>
<head>
<title> Nested List </title>
</head>
<body>
<OL>
 <LI> Districts of Tamilnadu
 <UL type=A>
  <LI> Chennai
  <LI> Madurai
  <LI> Coimbatore
 </UL>
 <LI> District of Kerala
 <UL type=A>
  <LI> Thiruvananthapuram  
  <LI> Palakkad
  <LI> Idukki
 <UL>
 </OL>
<body>
<html>

விைகக நிைல் 11.23: பின்னைோன பட்டிையை விவரிககும் HTML நிைல்

கவளியீடு:
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இயணபபுகள் (Links):
 வயை வைஙகயை இயணககப பைன்படும் இயணபபு HTML-ல் ஒரு முககிை அம்ெமோகும். வயை 
ஆவணஙகளுககு பித்க்தோடுபபுகயை உருவோகக இயணபபு ஆனது பைன்படுகி்றது. வயை உள்ைடககமோனது 
HTML ஆவணஙகைோகநவோ அல்ைது கவளியில் உள்ை வயைபபககமோகநவோ அல்ைது உருவபபடம், ஒளிக 
கோட்சிகள், ஒலிககோட்சி அயெவூட்டபபடஙகள் நபோன்்ற பல்லூடக கூறுகைோகநவோ அல்ைது வயை 
ஆவணத்தின் ஒரு பகுதிைோக கூட இருககைோம்.
HTML-ல் இயணபபுகயை உருவோககுவ்தறகு இைண்டு முககிைக கூறுகள் ந்தயவ,
 (1) இயணககபபட நவண்டிை நகோபபினுயடை அல்ைது  URL முகவரி.
 (2)  இயணபபியன Click கெயை பைன்படும் உயை.
இயணபபுகயை உருவோகக �ஙகூை ஒட்டுடன்  <A> அ்தன் பண்புககூ்றோன HREF என்பது  “Hypertext 
Reference” என்ப்தன் குறுககமோகும்.
Structure of an anchor tag with href:
<A href = “ Web content path / URL “> Text – Clickable link </A>
எடுத்துககோட்டு:

<A href = "http://tnscert.org/index.html">SCERT </A>

Clickable text

URL to load

 நமநை கண்ட இயணபபுககோன குறிமுய்றைோனது http://thscert.org/index.html என்்ற 
வயைத்்தைத்திறகோன பித்க்தோடுபபு இயணபயப உருவோககுகி்றது. பைனர இயணபயப click கெயயும் நபோது 
குறிபபிடபபட்டுள்ைது அல்ைது இயணககபபட்டுள்ை வயைத்்தை முகவரிககோன கெயைப பககத்ய்த வயை 
உைோவி நிறகும்.
உள் இயணபபுகள் (Internal Links) :
 ஒநை ஆவணத்தில் இடம்கபறறுள்ை குறிபபிட்ட பகுதிககு இயணபபுகயை உருவோககுவதில் உள் 
இயணபபு எனபபடும். உள் இயணபபுகயை உருவோககுவ்தறகு <A> �ஙகூை ஒட்டுடன் கபைர (Name)
பண்புககூ்றோனது பைன்படுகி்றது. �ஙகூை ஒட்டின் கபைர பண்புககூ்றோனது, ஆவணத்தின் உள்நை 
இருககும் குறிபபிடபபட்ட பகுதிககு இயணபயப உருவோககுகி்றது.

<html>
<head>
<title> South India </title>
</head>
<body>
<h1 align = center> South India </h1>
<p> South India is the area encompassing the Indian states of 
<A href = #AP> Andhra Pradesh, </A> 
<A href = #KR> Karnataka, </A>
<A href = #KL> Kerala, </A>
<A href = #TN> Tamil Nadu </A> and Telangana as well as the union territories of Lakshadweep, 
Andaman and Nicobar Islands and Puducherry, occupying 19% of India's area (635,780 km2 or 
245,480 sq mi). </p>
<A Name = AP><B> Andhra Pradesh </B> </A>
<p> Andhra Pradesh is one of the 29 states of India.  Situated in the south-east of the country, 
it is the eighth-largest state in India. The largest city in Andhra Pradesh is Visakhapatnam. 
</p> 
<A Name = KR> <B> Karnataka </B> </A>
<p> Karnataka is a state in the south western region of India. It was formed on 1 November 
1956, with the passage of the States Reorganisation Act. Originally known as the State of Mysore, 
it was renamed Karnataka in 1973. The capital and largest city is Bangalore (Bengaluru). </p>

நிைல் 11.24: உள் இயணபபு பறறி விைககும் HTML நிைல்:
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<A Name = KL> <B> Kerala </B> </A>
<p> Kerala is a state in South India on the Malabar Coast. It was formed on 1 November 
1956 following the States Reorganisation Act by combining Malayalam-speaking regions. It 
is divided into 14 districts with the capital being Thiruvananthapuram.</p>
<A Name = TN> <B> Tamilnadu </B> </A>
<p> Tamil Nadu literally 'The Land of Tamils' or 'Tamil Country' is one of the 29 states of 
India. Its capital and largest city is Chennai (formerly known as Madras). </p>
</body>
</html>

HTML Link Colors
அயனத்து வயை உைவிகளிலும் இயணபபுகைோனது (Link)  கீழ்கண்ட வண்ணஙகளில் 
ந்தோன்றும். 
•   போரயவயிடபபடோ்த இயணபபுகள் அடிகநகோடிட்டு நீை நி்றத்திலும் 
•   போரயவயிடபபட்ட இயணபபுகள் அடிகநகோடிட்டு ஊ்தோ நி்றத்திலும்
•   கெைலில் உள்ை இயணபபு அடிகநகோடிட்டு சிவபபு நி்றத்திலும் ந்தோன்றும்.
•    ககோடோநியை வண்ணஙகயை CSS உ்தவியுடன் �ோம் விரும்பிை வண்ணத்திறகு 

மோறறிக ககோள்ை முடியும். இய்தப பறறி பின்னோல் பயிைைோம்.

கவளி இயணபபு (External Link):
 வயை ஆவணத்திறகு கவளியில் உள்ை வயைபபககஙகளுடன் இயணபபுகயை ஏறபடுத்துவது 

கவளி இயணபபு எனபபடும்.  <A> ஒட்டினுள் உள்ை HREF பண்புககூறில் இயணபபு ஏறபடுத்்த நவண்டிை 

வயைபபககத்தின் URL முய்றயை ககோடுத்து இயணபயப உருவோககைோம்.

 

<html>
<head>
<title> Links </title>
</head>
<body>
 <h1 align=center>
  Welcome to <br>
  <A href = "http://www.tnscert.org">  
  State Council of Educational Research and Training, Tamilnadu </A>
 </h1>
</body>
</html>

விைகக நிைல்  11.25: கவளியில் உள்ை வயைபபககம் / வயைத்்தைஙகளுடன் இயணபயப 
ஏறபடுத்துவ்தறகோன HTML நிைல்
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<html>
<head>
<title> Linking two pages </title>
</head>
<body>
 <h2> Applications of OpenOffice </h2>
  <ul>
   <LI> <A href=writer.htm> OpenOffice Writer </A>
   <LI> <A href=calc.htm> OpenOffice Calc </A>
   <LI> <A href=impress.htm> OpenOffice Impress </A>  
   </ul>
</body>
</html>

நிைல்  11.25: பை பககஙகளுககு இயணபபுகயை ஏறபடுத்துவ்தறகோன  HTML நிைல் :<! 
Master.htm >

------------------------------------------------
<! Writer.htm>

<html>
<head> 
<title> OpenOffice Writer </title>
</head>
<body>
<h2> OpenOffice Writer </h2>
<p> Writer has everything you would expect from a modern, fully equipped word 
processor. </p>
<p> It is simple enough for a quick memo, yet powerful enough to create complete 
books with contents, diagrams, indexes, etc. You're free to concentrate on your ideas 
while Writer makes them look great. </p>
<A href=master.htm> Back to Home </A> 
</body>
</html>

------------------------------------------------
<! calc.htm>

<html>
<head>
<title> OpenOffice Calc </title>
</head>
<body>
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<h2> OpenOffice Calc </h2>
<p> Calc is the spreadsheet application you've always wanted. 
Newcomers find it intuitive and easy to learn; professional data miners and number 
crunchers will appreciate the comprehensive range of advanced functions. </p>
<p> DataPilot is an advanced technology that makes it easy to pull in raw data from 
corporate databases; cross-tabulate, summarize, and convert it into meaningful 
information. </p>
<A href=master.htm> Back to Home </A>
</body>
</html>

------------------------------------------------
<! Impress.htm>

<html>
<head>
<title> OpenOffice Impress</title>
</head>
<body>
<h2> OpenOffice Impress </h2>
<p> Impress is a truly outstanding tool for creating effective multimedia presentations. 
Your presentations will stand out with 2D and 3D clip art, special effects, animation, 
and high-impact drawing tools.</p>
<A href=master.htm> Back to Home </A>
</body>
</html>

சுருககம்
• <b>, <i>, <u> ஒட்டுகைோனது முய்றநை உயையை ்தடித்்த, ெோயந்த எழுத்துகளில் மோறறுவ்தறகும் 

அடிகநகோடிட்டு கோட்டுகின்்றன. இவகவோட்டுகள்  “Physical Style” ஒட்டுகள் எனவும் அயைககபபடும்.

• HTML -ல் வடிவூட்டலின் முககிைப பண்போனது உைரத்திகோட்டு்தல் என்னும் வெதி படிபபவரகளின் 
கவனத்ய்த ஈரகக பைன்படுகி்றது. <mark> ஒட்டோனது உயையை உைரத்தி கோட்ட பைன்படுகி்றது.

• கீழ்குறியீடு மறறும் நமல்குறியீடுகயை குறிபபிடுவ்தறகு முய்றநை  <sub> மறறும் <sup> ஒட்டுகள் 
பைன்படுத்்தபபடுகின்்றன.

• <font>  ஒட்டோனது உயையின் எழுத்தின் வயக, அைவு மறறும் நி்றத்ய்த மோற்ற பைன்படுகி்றது. 

• குறிபபிட்ட வடிவிைோன எழுத்து, எண்களின் க்தோகுபபு எழுத்து வயக <font>  எனபபடும் .

• <hr> (Horizontal Rules) ஒட்டோனது கருத்திைல் இயடகவளிகள் எனபபடும். கியடமட்ட நகோடுகயை 
HTML ஆவணத்தின் கவளியீட்டில் உருவோககுகின்்றன. 

• அட்டவயண என்பது வரியெ மறறும் க�டுவரியெகள் இயணந்த கட்டஙகளின் க்தோகுபபோகும்.
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• அட்டவயணைோனது HTML 3.2 ல் அதிகோை பூரவமோக அறிமுகபபடுத்்தபபட்டது.

• HTML 5 இயண ஒட்டுகள் அட்டவயணயை உருவோககப பைன்படுகின்்றன. 

• HTML ஆனது எண் வரியெயிடபபட்ட பட்டி, எண் வரியெயிடபடோ்த பட்டி மறறும்  வயைைய்ற பட்டி என 
மூன்று வி்தமோன பட்டிகயை ஆ்தரிககி்றது. இயவ முய்றநை வரியெபபடுத்்தபபட்ட பட்டிைல், 
வரியெபபடுத்்தோ்த பட்டிைல் மறறும் வயைைய்ற பட்டிைல் என அயைககபபடுகின்்றன.

• HTML –ல் வயை வைஙகயை ஆவணத்துடன் இயணககப பைன்படும் பண்பு மிக முககிைமோன்தோகும். 
HTML ஆவணஙகளுடன் வயை வைஙகயை இயணத்து பித்க்தோடுபபுகயை உருவோகக இயணபபோனது 
பைன்படுகி்றது. 

• பித்க்தோடுபபோனது அ்தனுடன் இயணககபபடும் வயை உள்ைடககத்தின் இடத்ய்த கபோறுத்து உள் 
இயணபபு அல்ைது கவளி இயணபபு என அறிைபபடும்.

பயிறசி
1. உன் பள்ளியை பறறிை கீழ்கோணும் விவைஙகளுககோன HTML  குறிமுய்ற எழுதுக

 •  ்தயைபபியன க்தோடரநது பள்ளியை பறறிை 10 வரிகள் ககோண்ட ஒரு பத்தியை உயை வடிவூட்டல் 
ஒட்டுகள் மறறும் பண்புககூறுகயை பைன்படுத்தி உருவோககுக.

 •  நமலும் உன்பள்ளியில் கறபிககபபடும் போடஙகளின் பட்டிையை வரியெப படுத்்தபபட்ட பட்டிைல்கள் 
உ்தவியுடன் உருவோககுக.

2. உன்னுயடை  மோவட்டத்ய்த பறறிை கீழ்கோணும் விவைஙகளுககோன HTML குறிமுய்ற எழுதுக:

 •  ்தயைபபியன க்தோடரநது உன்னுயடை மோவட்டத்ய்த பறறி வரிகயைக ககோண்ட ஒரு பத்தியை உயை 
உடிவூட்டல் ஒட்டுகள் மறறும் பண்புககூறுகள் உ்தவியுடன் உருவோககுக.

 •  நமலும் உன் மோவட்டத்தில் உள்ை சுறறுைோ ்தைஙகயை வரியெபபடுத்்தோ்த பட்டிைல் உ்தவியுடன் 
பட்டிைலிடுக.

3. கீழ்கோணும் விபைஙகயை ககோண்ட அட்டவயணயை வயைபபககத்தில் கோண்பிகக HTML நிைல் எழுதுக:

Students studying Computer Subjects

SN School
No. of Students

Comp. 
Science

Comp. 
Application

Comp. 
Technology

1 Govt. HSS, M.K.B. Nagar, Chennai 39 25 62 --
2 Chennai G HSS, M.H. Road, Chennai 11 123 141 87
3 Dr. GMTTV HSS, Amman Koil St., Chennai 79 45 76 23
4 Chennai G HSS, Rotler St, Chennai 112 18 63 43
5 Chennai B HSS, G.Koil St., Chennai 84 31 52 15

4. ்தமிழ்�ோட்டின் மககள் க்தோயக பறறிை கீழ்கோணும் விவைஙகயை ககோண்டு 4 வயைபபககஙகயை HTML 
குறிமுய்ற எழுதுக. 

 •  மு்தன்யமப பககத்தில் “Population”(மககள் க்தோயக) பறறி எழுதுக (11ம் வகுபபு கபோருளிைல் 
போடபபுத்்தகத்தில் பகக எண் : 228-229. பத்தி 11.5ஐ குறிபபோக ககோள்க) நமலும் கீழ்கண்ட 
கூறுகளுடன் பட்டியியை உருவோககுக.

   o   “Density”, “Urbanisation” and “Sex ratio”.  
 •  மககள் க்தோயக அடரத்தி( “Density”), �கைமைமோககல் ( “Urbanisation”)மறறும் போலின விகி்தம் 

(“Sex ratio”) (11-ம் வகுபபு கபோருளிைல் போடபபுத்்தகத்தில் பகக எண் : 229. பத்தி 11.5.1, 11.5.2 
மறறும் 11.5.3).

 •  மு்தன்யமபபககத்தில் பட்டிைலிடபபட்டுள்ை கூறுகளுடன் க்தோடரபுயை  பககஙகளுககோன 

இயணபபுகயை ஏறபடுத்துக.
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மதிபபீடு

பகுதி-அ

ெரிைோன வியடயை ந்தரநக்தடு:
1. கீழ்கண்ட ஒட்டுகள் எது PHYSICAL STYLE ஒட்டுகள் என அயைககபபடும்?
 (அ) <html>, <b>, <br>  (ஆ) <b>, <br>, <u>
 (இ) <A>, <b>, <i>   (ஈ) <b>, <i>, <u>

2. பின்வருவனவறறுள் எந்தப பண்பு படிபபவரின் கவனத்ய்த ஈரகக பைன்படுகி்றது?
 (அ) உைரத்திககோட்டு்தல்  (ஆ) ்தடித்்த
 (இ) ெோயந்த    (ஈ) அடிகநகோடிட்ட

3. <sub> மறறும்  <sup> ஒட்டுகளில் பைன்போடோனது:
 (அ) Subject and Super  (ஆ)Subscript and Super
 (இ) Subject and Superscript (ஈ) Subscript and Superscript

4. குறிபபிட்ட எழுத்து மறறும் எண்களின் வயகயியன ககோண்ட க்தோகுதிைோனது 
 (அ) Style   (ஆ) Character
 (இ) Font   (ஈ) List

5. பட்டிைலில் இருநது நவறுபட்ட ஒன்ய்ற ந்தரநக்தடு
 (அ) <tr>   (ஆ) <th>
 (இ) <dh>   (ஈ) <td>

6.  கபோருத்துக:
 (a) tfoot  -  (1) Order list
 (b) start  -  (2) Hyperlink
 (c) href  - (3) Highlight 
 (d) mark  -  (4) Table

 (a)  (b) (c) (d)
 (அ)  4 1 2 3
 (ஆ)  1 4 3 2
 (இ)  4 3 2 1
 (ஈ) 1 2 4 3

7. வயைைறுககபபட்டிைைோனது எத்்தயன பகுதிகயை ககோண்டுள்ைது?
 (அ) 5  (ஆ) 4  (இ) 3  (ஈ) 2

8. ஒரு பட்டிைல் க்தோகுதிைோனது மறக்றோரு பட்டிைல் க்தோகுதிககுள் வயைைறுககபபட்டோல் அது :
 (அ) Inner List   (ஆ) Nested List 
 (இ) Outer List   (ஈ) Listing List

9. பின்வரும் கூறறுகயை ்தடித்்த அவறறில் ெரிைோனய்ற ந்தரநக்தடு: 
 (I) HTML –ல் பித்க்தோடுபபுகயை உருவோகக இயணபபோனது பைன்படுகி்றது.
 (II) HREF என்பது  Hypertext Markup File
 (அ) I is correct   (ஆ) II is correct
 (இ) I and II is correct  (ஈ) Both are wrong 
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10. உள் இயணபபுகயை உருவோகக பின்வருவனவறறுள் எந்த பண்புககூறு பைன்படுகி்றது?
 (அ) link    (ஆ) name
 (இ) local    (ஈ) Inter

பகுதி-ஆ
குறுவினோ  (2 மதிபகபண்):
1. (i) <strong> (ii) <em> ஒட்டுகள் பறறி குறிபபு வயைக
2. <mark> ஒட்டின் பைன் ைோது?
3. கீழ்கோணும் ெமன்போட்யட  HTML குறிமுய்றயில் எழுதுக:
 Pd = 25 – Q2
4. font ஒட்டின் ஏந்தனும் இைண்டு பண்புககூறுகயை பறறி எழுதுக.
5. கருபகபோருள் இயடகவளி என்்றோல் என்ன?
6. புள்ளிகள் என்்றோல் என்ன?
7. HTML-ல் உள்ை பட்டிைலின் வயககள் ைோயவ?
8. வரியெபபடுத்்தபபட்ட பட்டிையை எவவோறு உருவோககுவோய?

பகுதி-இ
கபருவினோ  (3 மதிபகபண்):
1. கீழ்கோணும் உயையை அது ககோடுககபபட்டுள்ைது நபோைநவ வயை உைோவியில் கவளிபபடுத்்த HTML 

குறிமுய்ற I am studying Computer Science Application.
2. <hr> ஒட்டின் பண்புககூறுகயை பறறி விைககமோக எழுதுக.
3. அட்டவயணயை உருவோகக பைன்படும் இயண ஒட்டுகள் ைோயவ?
4. https://www.w3schools.comஎன்்ற வயை ்தைத்திறகு HTML குறிமுய்ற மூைம் மீத்க்தோடுபயப உருவோககுக. 
5. <UL> மறறும் <OL> ஒட்டுகயை நவறுபடுத்துக.
6. கீழ்கோணும் அட்டவயணயை உருவோகக  HTML நிைல் எழுதுக.

A B
C

பகுதி -ஈ

1. கீழ்கோணும் உயையை கவளிபபடுத்்த HTML நிைல் எழுதுக.

MODERN ATOMIC THEORY
The findings of modern atomic theory are given as follows:
• An atom is the smallest particle which takes part in chemical reaction.
• An atom is considered to be a divisible particle.
•  The atoms of the same element may not be similar in all respects. eg: Isotopes (17Cl35, 17Cl37)
• The atoms of different elements may be similar in some respects. eg. Isobars (18Ar40, 20Ca40)

2. அட்டவயணயை <table>ஒட்டுடன் பைன்படும் பண்புககூறுகயை பறறி விைககுக.
3. ்தகுந்த  HTML நிைலுடன் பட்டிைலின் வயககயை பறறி விைககுக.
4. இயணபபு என்்றோல் என்ன? இயணபபுகளின் வயககயை விைககுக.
5. கீழ்கோணும் அட்டவயணயை உருவோகக HTML நிைல் எழுதுக:

A B
C D E G

F
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கெோறகைஞசிைம்

Text Formatting –
உயையை பல்நவறு வயகைோன எழுத்து மறறும் வண்ணஙகளுடன் 
கவளிபபடுத்து்தல்.

Font – எழுத்து மறறும் எண்களுககோன வயகயியன ககோண்ட க்தோகுதி.

Table –
வரியெ மறறும் க�டுவரியெகயை ககோண்ட அட்டவயண அல்ைது கட்டஙகைோல் 
ஆன அட்டவயண..

Cell – அட்டவயணயில் உள்ை ஒரு சிற்றய்ற ஆகும்.

Border – சிற்றய்றயை சுறறி உள்ை நகோடோகும்.

Column – அட்டவயணயின் கெஙகுத்து அயமபபு.

Row – அட்டவயணயின் கியடமட்ட அயமபபு.

Ordered List –
பட்டிைலில் உள்ை உறுபபுகைோனது எண் வரியெயுடநனோ அல்ைது எழுத்து 
வரியெயுடநனோ ந்தோன்றும்.

Unordered List – பட்டிைலில் உள்ை உறுபபுகைோனது புல்ைட் குறியீடுகயைக ககோண்டு.

Definition List – வயைைய்ற ்தயைபபு மறறும் வயைைய்ற விைககஙகயை கவளிபபடுத்தும்.

Link –
வயை ஆவணத்தின் பி்ற பகுதியில் உள்ை அல்ைது கவளியில் உள்ை 
வயைபபககத்திறகு இயணபயப ஏறபடுத்தும்.

Hyperlink –
மீவுயை ஆவணத்தில் உள்ை மற்ற ஆவணஙகள் அல்ைது 
வயைபபககஙகளுககோன இயணபபோகும்.

Internal Link – ஒரு மீவுயை ஆவணத்தின் மற்ற பகுதிகளுககு இயணபபியன உருவோககல்.

Local Link – Internal Link
External Link – நவக்றோரு மீவுயை ஆவணத்திறகு இயணபபியன உருவோககல்.

துயண நூல்கள்:

1. Mastering HTML, CSS & JavaScript Web Publishing – Laura Lemay, Rafe Colburn, Jennifer 
Kyrnin – BPB Publications.

2. Informatics Practices, A text book for CBSE class XII – Sumita Arora – Dhanpat Rai & Co.

3. Computer Application (Commerce) – Text book of XII – Department of Education – 
SCERT, Kerala.

4. https://www.w3schools.com/html/default.asp
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்:

இந்தப் போடப்பகுதியைக கற்றபின் மோணவர் அறிநதுக ககோள்வது:

• HTML ஆவணதய்தப் பைன்படுததி நிழறபடஙகயைச் நேர்த்தல்.

• இயணைப் பககததில் ஒலி, ஒளிககோட்சியைச் நேர்த்தல்.

• HTML ஆவணததில் உறுப்புகயைப் பைன்படுததி படிவஙகயை வடிவயமத்தல்.

12.1 நிழறபடஙகயை நேர்த்தல் (Inserting Images)

 HTML வழஙகுமுய்றயை கவரும் வயகயில் அயமகக, நிழறபடஙகள் ஒரு முககிை கூ்றோக 

திகழ்கி்றது. நமலும், சிககலோன கருததுககயை எளிை முய்றயில் சித்தரிகக நிழறபடஙகள் பைன்படுகின்்றன. 

இயணைப் பககஙகயை மிகவும் கவரும் வயகயிலும், எளி்தோக புரிநதுக ககோள்ளும் வயகயிலும் அயமகக, 

உரிை இடததில் நிழறபடஙகயை நேர்த்தல் நவண்டும்.  வயலப்பககததில் கோண்பிககப்படும் நிகழ்படஙகள் 

உலகைோவிை வடிவதய்த ஒததிருககும் படி மோறறி அயமககப்பட நவண்டும். கபரும்போலோன உலவிகள், GIF, 
JPEG மறறும் PNG நிழறபட முய்றகயை ஏறறுக ககோள்கி்றது. HTML-5 SVG நிழறபட முய்றயை 

பைன்படுததுகி்றது. Photoshop, Picassa, GIMP  நபோன்்ற நிழறபடப் பதிப்பு கமன்கபோருள்கயைப் 

பைன்படுததி ஒரு நிழறபட வடிவததிலிருநது மறக்றோரு நிழறபட வடிவததிறகு மோறிக ககோள்ைலோம். 

12.1.1 வழககு மிகு நிழறபட வடிவஙகள் (Familiar Image Formats)

GIF (Graphical Interchange Format)

 அயேவுப்படஙகள் உருவயமகக இந்த முய்ற கபருமைவில் பைன்போட்டில் உள்ைது. Compuserve 
என்்ற நிறுவனத்தோல் உருவோககப்பட்டது. கபோதுவோக, இந்த நிழறபட முய்ற சிறிை அயேவூட்டப்பட்ட 

நிழறபடஙகள், சின்னஙகள், குறும்படஙகள், நகோட்டு வயைப்படம் நபோன்்றவறய்ற கோண்பிகக உகந்தயவ 

ஆகும். இந்த முய்ற அதிகப்படிைோக 256 வண்ணஙகயை மட்டும் பைன்படுததுவ்தோல், இது புயகப்படஙகயைக 

யகைோள்வ்தறகு ஏற்ற்தல்ல. அயேவோககப்பட்ட GIF முய்ற ஒலி மறறும் திரும்ப ஓடச் கேய்தயல (Playback) 
ஆ்தரிககோது.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

 JPEG எல்லோ உலவிகளிலும் கேைல்படககூடிை, மிகவும் புகழ்கபற்ற படிவமோகும். GIF முய்றயை 

நபோன்்றல்லோது, JPEG முய்றயில் எண்ணற்ற வண்ணஙகயைப் பைன்படுத்தலோம்.

12
HTML – பல்லூடகக கூறுகள் மறறும் படிவஙகள் இயணத்தல்

HTML - Adding Multimedia Elements and Forms

அலகு III HTML, CSS பைன்படுததி 
வயலப்பககதய்த உருவோககு்தல் போடம்
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PNG (Portable Network Graphics)

 GIF முய்றககு மோற்றோக PNG முய்ற வடிவயமககப்பட்டது. எல்லோ உலவிகளிலும் கேைல்படக 

கூடிையவ.

SVG (Scalable Vector Graphics)

 இயணைததிறகோக வடிவயமககப்பட்ட வயைகயல வடிவம் SVG. இது 2001-ல்,  W3C  என்்ற 

அயமப்பினோல் அஙகீகரிககப்பட்டது. �டப்பு இயணை உலவிகள் அயனததிலும் SVG முய்ற கேைல்படுகி்றது.

12.1.2   HTML ஆவணததில் நிழறபடஙகயை நேர்த்தல் (Inserting Images with HTML document)

 ஒரு HTML ஆவணததில் நிழறபடஙகயை நேர்கக <IMG> ஒட்டு  src (Source) பண்புககூறுடன் 

பைன்படுத்தப்படுகி்றது.

கபோது வடிவம்:

<img src = image_name_with_extension>

(OR)

<img src = URL>

எடுததுககோட்டு :

 <img src = image1.gif>

  வயலப்பககததில் கோட்டப்பட நவண்டிை நிழறபடததின் நகோப்பு கபையைக குறிப்பிட Src பண்புககூறு 

பைன்படுத்தப்படுகி்றது. �டப்பு நகோப்புய்றயில் நிழறபடம் இல்லோவிட்டோல், நிழறபடததின் நகோப்பு கபைர் 

அ்தன் இருப்பிடப் போய்த அல்லது  URL முகவரியைக ககோண்டு க்தளிவோக குறிப்பிடப்பட நவண்டும்.

எடுததுககோட்டு :

 <img src = “D:\images\animals\cat.jpeg”>

<html>
<head>
<title> Inserting Images </title>
</head>
<body>
 <h1 align = center> Bharathiyar </h1>
 <img src = bharathiyar.gif>
</body>
</html>

எடுததுககோட்டு  12.1: நிழறபடதய்த நேர்கக  ஓர்  HTML  குறி முய்ற 
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கவளியீடு:

E:\CS_TestBook_Final\ Inserting images

Bharathiyar

File       Edit       View         Favorites       Tools        Help

12.1.3 <img> ஒட்டின் இ்தை பண்புக கூறுகள் (Other Attributes of <img> tag):

 Src பண்புககூறியன ்தவிர்தது,  <img> ஒட்டுடன் பல பண்புககூறுகயைகககோண்டு ஒரு நிழறபடம் 

எப்படி கோண்பிககப்பட நவண்டும் என்பய்த கட்டுப்படுத்தலோம். 

Alt (மோறறு உயை)

 வயலப்பககததில் நிழறபடம் ந்தோன்்றவில்யல எனில், <img> ஒட்டுடன் alt பண்புககூறுயன 

பைன்படுததி ந்தயவைோன உயையை இயணதது அ்தயனப் பறறிை விைககததியனத க்தரிைப்படுத்தலோம். 

எடுததுககோட்டு:

 <img src = bharathiyar.gif   alt = “National Poet of India”>

Width மறறும் Height:

 நிழறபடததின் வடிவ அையவ நவண்டிைவோறு அயமகக Width மறறும்  Height பண்புககூறுகள் 

பைன்படுகி்றது. இந்த பண்புககூறுகளின் மதிப்புகள், படப்புள்ளிகளின் (pixels) எண்ணிகயகயில் (அல்லது) 

விழுககோடு அைவில் குறிப்பிட நவண்டும்.

Vspace (Vertical Space) மறறும் Hspace (Horizontal Space):

Vspace மறறும் Hspace பண்புககூறுகயைக ககோண்டு நிழறபடஙகளுககு இயடநை கேஙகுதது மறறும் 

கியடமட்ட இயடகவளிகயைக குறிப்பிடலோம்.
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<html>
<head>
<title> Inserting Images </title>
</head>
<body>
<h1 align = center> Mahakavi Bharathi </h1>
<img src = bharathiyar.gif alt = "National Poet of India" Width = 20%  Height = 25% vpace = 
20  Hspace = 20> 
<img src = bharathiyar.gif alt = "National Poet of India" Width = 20%  Height = 25% vpace = 
20  Hspace = 20>
<img src = bharathiyar.gif alt = "National Poet of India" Width = 20%  Height = 25% vpace = 
20  Hspace = 20> <br>
<img src = bharathiyar.gif alt = "National Poet of India" Width = 20%  Height = 25% vpace = 
20  Hspace = 20>
<img src = bharathiyar.gif alt = "National Poet of India" Width = 20%  Height = 25% vpace = 
20  Hspace = 20>
<img src = bharathiyar.gif alt = "National Poet of India" Width = 20%  Height = 25% vpace = 
20  Hspace = 20> <br>
</body>
</html>

எடுததுககோட்டு 12.2: <img>  பண்புககூறுகயை விைககும் HTML குறிமுய்ற

கவளியீடு:

E:\CS_TestBook_Final\ Inserting images
File       Edit       View         Favorites       Tools        Help

Mahakavi Bharathi

உயையினுள் படஙகயை சீையமத்தல் Align:
 Align பண்புககூறு உயைச் கேயதிகயை க்தோடர்நது படதய்தத சீையமதது இடம் கப்றச் கேயயும். 
இந்த பண்புககூறு கீழ்கோணும் மதிப்புகயைக ககோண்டிருககும்.

• Bottom – படததுககு பின் இடம் கபறும் உயையை அடிப்பகுதியில் சீையமககும். இது முன்னிைல்பு 
அயமப்போகும்.

• Middle – படததுககு பின் இடம்கபறும் உயையை �டுப்பகுதியில் சீையமககும்.

• Top – படததுககு பின் இடம்கபறும் உயையை நமல்பகுதியில் சீையமககும்.

Align பண்புககூறின் Left  மற்றம் Right மதிப்புகள்:

Align பண்புககூறுடன் left மறறும் right  மதிப்புகயைப் பைன்படுததி, உயைககு இடப்பககநமோ, வலப்பககநமோ 
படததியன இடம் கப்றச் கேயைலோம்.
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<html>
<head>
 <title> Attributes of <img> tag </title>
</head>
<body>
<h2> Attributes of image tag </h2>
 <img src="D:\Images\Bird.jpg" alt="Parrot Image">
 This text is aligned in the bottom of the image by default  <br> <br> <br>
 <img src="D:\Images\Bird.jpg" alt="Parrot Image" align=top>
 This text is aligned in the top of the image <br><br>
 <img src="D:\Images\Bird.jpg" alt="Parrot Image" align=middle>
 This text is aligned on the middle of the image
</body>
</html>

எடுததுககோட்டு 12.3: உயையினுள் படஙகயைச் சீையமத்தயல எடுததுககோட்டும் HTML 
குறிமுய்ற 

கவளியீடு:

D:\CS_TestBook_Final\

File       Edit       View         Favorites       Tools        Help

This text is aligned in the bottom of the image by default

This text is aligned in the top of the image

This text is aligned in the middle of the image

Attributes of image tag

Attributes of <img>tag

12.2 Marquee பைன்படுததி உயையை உருைச் கேய்தல்

(Scrolling text using <Marquee>)
 ஒரு HTML ஆவணததில் ,  உயை அல்லது நிழறபடதய்தக கியடமட்டமோகநவோ, கேஙகுத்தோகநவோ   

<marquee>  ஒட்டியனப் பைன்படுததி உருைச் கேயைலோம்.  இந்த வேதி, வயலப்பககதய்தக கவரும் வயகயில் 

உருவயமகக பைன்படுகி்றது. 

கபோது வடிவம்:

  <marquee> Text or image to be scroll </marquee>

<marquee> பண்புககூறுகள்
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Height and Width

 இந்த பண்புககூறுகள் marquee ஒட்டின் உைைம் மறறும் அகலததியன வயைைறுககப் பைன்படுகி்றது. 

இ்தன் அைவுகயை உலவித தியையின் படப்புள்ளிகளின் எண்ணிகயக அல்லது விழுககோடு அைவிலும் 

குறிப்பிடலோம்.

Direction

 இந்த பண்புககூறு உயை அல்லது படம் �கரும் தியேயைக குறிப்பிட  பைன்படுகி்றது. முன்னிைல்போக, 
உயை அல்லது படம் வலப்பககததிலிருநது இடது பககததிறகு �கரும். எனநவ, ககோடோநியல தியே 

இடப்பககமோகும்.  ‘up’, ‘down’, ‘left’ அல்லது  ‘right’  என்்ற அைவுகளிலும் குறிப்பிடலோம்.

Behaviour:

 இந்த பண்புககூறு �கரும் முய்றயைக குறிப்பிட பைன்படுகி்றது. இ்தன் மதிப்புகயை  ‘scroll’, ‘slide’ 
மறறும் ‘alternate’ என்று குறிப்பிடலோம்.

Scrolldelay:

 இந்த பண்புககூறு மறு சுழறசிககு இயடப்பட்டந�ைதய்த வயைைறுககப் பைன்படுகி்றது. இ்தன் ந�ை 

அைவு வினோடிகளில் குறிப்பிடப்பட நவண்டும்.

Scrollamount:

 இது �கரும் நவகதய்த வயைைறுககப் பைன்படுகி்றது.

Loop:

  இந்த பண்புககூறு marquee கூறு எத்தயன முய்ற தியையில் கோண்பிககப்பட நவண்டும் என்பய்த 

வயைைறுககப் பைன்படுகி்றது. இ்தன் முன்னிைல்பு மதிப்பு  ‘infinite’, எனநவ  marquee கூறு முடிவின்றி 

சுழலும்.

Bgcolor:

 இந்த பண்புககூறு  marquee கூறறின் பின்புல வண்ணதய்தக குறிப்பிட பைன்படுகி்றது.

Hspace மறறும் Vspace:

 இந்த பண்புககூறு  marquee கூறறின் சுறறியுள்ை கியடமட்டம் மறறும் கேஙகுதது இயடகவளிகயை 

வயைைறுகக பைன்படுகி்றது. இ்தன் அைவுகயைப் படப்புள்ளிகளில் அல்லது விழுககோட்டு அைவில் 

குறிப்பிடலோம். .

<html>
<head>
<title> Marquee </title>
</head>
<body>
 <marquee> <b> The Government of Tamilnadu </b>, Directorate of School Education 

</marquee>
 <marquee direction=right> Welcome to <b> The State Council of Educational 

Research and Training </b>, Tamilnadu </marquee>
</body>
</html>

எடுததுககோட்டு 12.4: marquee ஒட்யட விைககும் HTML குறிமுய்ற
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12.3  ஒலி மறறும் ஒளிக கோட்சியைச் நேர்த்தல் Adding Video and Sound
 ஒலி மறறும் ஒளிககோட்சி இன்ய்றை வயலப்பககஙகளின் முககிை அஙகமோக விைஙகுகின்்றன. 
HTML ஆவணததில் ஒலி அல்லது ஒளிககோட்சியை உள்ளியணநத்தோகநவோ அல்லது கவளிப்பு்ற 
்தைவியனக ககோண்நடோ இயணததுக ககோள்ைலோம். உள் ஒலி /  ஒளிககோட்சி என்பது ஒலி / ஒளிககோட்சி 
நகோப்புகயை இயணைப் பககததின் ஒரு பகுதிைோக வழஙகுவய்த குறிககி்றது. உலவிததியையில் 
வயலப்பககம் ந்தோன்றும் நபோது, இவவயக ஒலி/ ஒளிக கோட்சி நகோப்புகள் இைஙகும். கவளிப்பு்றத ்தைவு 
என்பது கவளிப்பு்ற அயமவிட முகவரியிலுள்ை (url) ஒலி/ஒளிககோட்சி நகோப்புகயை இயணப்பய்தக 
குறிககும். 

 ஒரு இயணைப் பககததில் ஒலி/ஒளிககோட்சி நகோப்புகயை இயணகக <embed> ஒட்டு பைன்படுகி்றது. 
இந்த ஒட்டு பல்லூடகக கருவிகயை ்தோமோகநவ உலவியில் நிறுவிக ககோள்ளும். <embed>  ஒட்டியன உலவி 
ஏறறுக ககோள்ைோ்த நபோது <noembed> ஒட்டியன பைன்படுததி மோறறு ஊடகக நகோப்புகயை கோண்பிககலோம்.

 Src என்்ற மு்தன்யம பண்புககூறு  <embed> ஒட்டுடன் பைன்படுத்தப்படுகி்றது. src பண்புககூறு 
ஊடகக நகோப்பின் கபைர் மறறும் மூல இருப்பிடதய்தக குறிப்பிட பைன்படுகி்றது.  <img> ஒட்டில் 
பைன்படுத்தககூடிை alt, height, width and align பண்புககூறுகயை <embed> ஒட்டுடன் பைன்படுத்தலோம்.

கபோது வடிவம்:

 <embed src = audio / video file name with location> </embed>

<html>
<head>
<title> Adding Multimedi Files </title>
</head>
<body>
<img src="D:\Images\TN_Logo.png" alt="Govt. of Tamilnadu Logo" height=25% width=15%>
<marquee> Welcome to <b> The State Council of Educational Research and Traning </b>, 
Tamilnadu </marquee>
<embed src="D:\CS_Videos\CS_Video.mp4" width=50% height=50%> </embed> 
</body>
</html>

எடுததுககோட்டு 12.5: உள் ஒலி/ஒளிககோட்சி நகோப்புகயை இயணப்யப விைககும்  HTML 
குறிமுய்ற

கவளியீடு:
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12.3.1 பின்னணி இயே (Background music):

 ஓர் இயணைப் பககதய்தப் போர்யவயிடும் நபோது, பின்புலததில் இயேயை ஒலிககச் கேயைலோம். 

இ்தயன உள் ஒலி/ஒளிக கோட்சி என்பர்.  <bgsound>  ஒட்டியனப் பைன்படுததி HTML ஆவணததில் உள் 

ஒலி / ஒளிக கோட்சியை இயணததுக ககோள்ைலோம்.  Src பண்புககூறு ஊடகக நகோப்பின் இருப்பிடதய்த 

குறிப்பிடப் பைன்படுகி்றது. ஒலி அையவ பண்புககூறியனப் பைன்படுததி ஒலியின் அைவியனக 

கட்டுப்படுத்தலோம். ‘loop’  பண்புககூறு பின்னணி இயே எத்தயன முய்ற இைககப்பட நவண்டும் என்பய்த 

குறிககி்றது. ‘infinite’ என்்ற மதிப்பு பின்னணி இயே வயலப்பககம் ந்தோன்றும் வயை ஒலிககச் கேயயும்.

கபோது வடிவம்:

  <bgsound src=music file name with location>

<html>
<head>
<title> Inline Sound </title>
</head>
<body>
 <img src="D:\Images\TN_Logo.png" alt="Govt. of Tamilnadu Logo" height=25% 

width=15%>
 <marquee> Welcome to <b> The State Council of Educational Research and Training 

</b>, Tamilnadu </marquee>
 <bgsound src="D:\CS_Videos\Tamil Thai Vazhthu.mp3" loop=infinite>
</body>
</html>

எடுததுககோட்டு  12.6: உள்ஒலியியன விைககும்  HTML  குறிமுய்ற 

12.4 படிவஙகளுடன் கேைல்படல் (Working with Forms)
 பைனரிடமிருநது ்தகவயலப் கப்ற, படிவஙகள் (Forms) பைன்படுகின்்றன. பைனர்கள் ஒரு 
வயலத்தைததில் பதிவு கேயதுக ககோள்ை ஒரு வயலத்தைததில் உள் நுயழை, ஒரு கபோருயை வோஙக பதிவு 
கேயை, கருததுயை அனுப்பி யவகக படிவஙகள் பைன்படுகின்்றன. ந்தடு கபோறிகளில், ந்தட நவண்டிை தி்றவுச் 
கேோறகயைப் பைனரிடமிருநது கபறுவ்தறகுப் படிவஙகள் பைன்படுத்தப்படுகின்்றன.

 படிவதய்த உருவோகக  <form> ஒட்டு பைன்படுகி்றது. ஒரு HTML ஆவணததில் படிவம்  <form> 
ஒட்டுடன் க்தோடஙகி  </form> ஒட்டுடன் முடிவயடகி்றது. படிவஙகள் உயைப்கபட்டிகள், நைடிநைோ கபோத்தோன்கள், 
ேரிபோர்ப்புப் கபட்டிகள், கபோத்தோன்கள், கீழ்விரிப் பட்டிைல்கள் நபோன்்ற பல்நவறு படிவ  உறுப்புகயை 
ககோண்டுள்ைன.  

 படிவஙகள் submit என்னும் சி்றப்பு உறுப்பியனக ககோண்டுள்ைது, இது படிவததில் கப்றப்பட்ட 
பதிவுகயைச் நேயவைகப் பைன்போட்டிடம்  நேர்ப்பிககும். படிவததின் ஒவநவோர் உறுப்புககும் name  பண்புககூறு 
மூலம் ஒரு கபையை அளிகக முடியும். பைனர்கள் உயைப் கபட்டிகளில் மதிப்புகயை உள்ளிடநவோ அல்லது 
நைடிநைோ கபோத்தோன்கள், ேரிபோர்ப்புப் கபட்டிகள், கீழ்விரிப்பட்டிைல்கள் மூலம் உள்ளீடு ்தைலோம். பைனர்கள் 
உள்ளீடும் அல்லது ந்தர்நக்தடுககும் மதிப்புகள் அவறந்றோடு க்தோடர்புயடை படிவ உறுப்புகளின் கபைர்கநைோடு 
நேர்தது வயலச் நேயவைகததுககு அனுப்பி யவககப்படுகின்்றன. 

12.4.1 <form> ஒட்டுடன் மிகுதிைோக பைன்படுத்தப்படும் பண்புககூறுகள் (Attributes frequently used 
with <form> tag)
 <form> ஒட்டுடன்  method மறறும் action என்னும் முககிைமோன பண்புககூறுகள் 
பைன்படுத்தப்படுகின்்றன.
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Method
 method பண்புககூறு, படிவ உறுப்புகளின் கபைர்களும், மதிப்புகளும் நேயவைகததிறகு எவவோறு 
அனுப்பப்படும் என்கி்ற வழிமுய்றயைக குறிப்பிடுகின்்றன.get வழிமுய்ற, படிவ உறுப்புகளின் கபைர்கயையும், 
மதிப்புகயையும் URLன் பின் இயணககின்்றன.post வழிமுய்ற கபைர்கயையும், மதிப்புகயையும் ்தகவல் 
கபோட்டலஙகைோக அனுப்பி யவககின்்றன.  

Action
 action பண்புககூறு, படிவ விவைஙகயைச் கேைலோககும் நேயவைகததிலுள்ை நிைல் அல்லது 
உயைநிையல கண்டறிகி்றது. கபோது நுயழவி இயடமுக நிைலின் கபையை உணர்ததுகி்றது. இத்தயகை 
நிைல்கள் நபோல், ஜோவோ(கேர்வகலட்),  Active Server Pages (ASP) நபோன்்ற கமோழிகளில் எழு்தப்படுகின்்றன. 
(நமலும் இது குறித்த விைககதய்த இந்த புத்தகததிலுள்ை ஜோவோஸ்கிரிப்ட்டில் கோணலோம்.)

<form> ஒட்டின் கபோதுவோன க்தோடையமப்பு 

 <Form method=get/post action= “back_end_server_script”> 
 Form elements
 </Form>
12.4.2 படிவததின் உறுப்புகள் (Form Controls):
 பைனரிடமிருநது ்தைவுகயைப் கப்ற  HTML ஆவணததில் , பல்நவறு வயகைோன படிவ உறுப்புகள் 
உள்ைன. உயைப்கபட்டி, கடவுச்கேோல் , ேரிபோர்ப்புப் கபட்டி, நைடிநைோ கபோத்தோன்கள், உயைப்பகுதி, 
ந்தர்நக்தடுப்புப் கபட்டி, Submit மறறும்  Reset கபோத்தோன் நபோன்்றயவ படிவ உறுப்புகைோகும்.

D:\CS_TestBook_Final\ HTML - Form and Co..

File       Edit      View      Favorites      Tools      Help

Students Data Entry Form

Student Name: 
Text Boxes

Radio Buttons

Check boxes

Select box

Text AreaPush buttons

Gender:

Email:

Boy Girl

Subjects: Tamil Telugu English Physics Economics

City / Town: Madurai

Comments:

Clear Submit

படம்  12.1 HTML Form Controls
12.4.2.1 <Input> ஒட்டு

 <input> ஒட்யடப் பைன்படுததி கபரும்போலோன படிவ உறுப்புகயை உருவோககலோம். கவறுயம ஒட்டோன  
<input> ஒட்டியனப் பைன்படுததி உயைப்கபட்டி, நைடிநைோ கபோத்தோன்கள் நபோன்்ற பல்நவறு படிவ உறுப்புகயை 

உருவோககலோம்.
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<input> ஒட்டின் பண்புககூறுகள்:

Type:

 type பண்புககூறு  <input> ஒட்டின் வடிவயமப்யபத தீர்மோனிககி்றது. type பண்புககூறின் 

மதிப்புகள் கீநழ ககோடுககப்பட்டுள்ைன.

பண்புககூறுகளின் மதிப்பு விைககம்

Text 
உயைப்கபட்டியை உருவோககுகி்றது. இந்த வயக உறுப்பு. கபைர், முகவரி 

நபோன்்ற அயனதது வயகைோன உயை உள்ளீடுகயைத திைட்ட உ்தவுகி்றது.

Password
இதுவும் உயைப்கபட்டியைப் நபோன்்றது, ஆனோல் உயையை உள்ளீடு கேயயும் 

நபோது ஒவகவோரு எழுததும் �ட்ேததிை குறியீடோக ந்தோன்றும்.

Checkbox

Check box என்பது சிறு கேவவகப் கபட்டிைோகத ந்தோன்றும். பைனர் 

அப்கபட்டியில் கேோடுககும் நபோது சிறிை ேரிகுறி (tiny tick) அ்தனுள் 

ந்தோன்றும். இந்த உறுப்யபக ககோண்டு பல ந்தர்வுகயைத 

ந்தர்நக்தடுககலோம்..

Radio Button

பட்டிைலிலுள்ை பல ந்தர்வுகளில் ஒன்று மட்டும் ந்தர்நக்தடுகக நைடிநைோ 

கபோத்தோன் உ்தவுகி்றது. இது சிறிை வட்ட வடிவில் இருககும். 

ந்தர்நக்தடுககும் கபோழுது வட்டததின் யமைததில் ஒரு கரும்புள்ளி 

ந்தோன்றும். இைண்டோவ்தோக ஒரு நைடிநைோ கபோத்தோயனத ந்தர்நக்தடுத்தோல் 

முன்பு ந்தர்நக்தடுத்த கபோத்தோன் ்தோனோகநவ மோறிப் நபோகும். அ்தோவது, 

ககோடுககப்பட்ட பட்டிைலிலிருநது, ஏந்தனும்  ஒன்ய்ற மட்டுநம 

ந்தர்நக்தடுகக முடியும்.

Reset
ஒரு படிவததில் உள்ளிட்ட பதிவுகயை அழிககப் பைன்படும் ஒரு சி்றப்பு 

கபோத்தோனோகும்.

Submit
ஒரு படிவததில் உள்ளிட்ட பதிவுகயை நேயவைகததில் ேமர்ப்பிகக 

பைன்படுகி்றது.

Button
இவவயக வயைகயல கபோத்தோன் மீது கிளிக கேயயும் கபோழுது அ்தனுடன் 

க்தோடர்புயடை கட்டயையை கேைல்படுததுகி்றது.

Name:
 Name பண்புககூறு,  <input> உறுப்புககு ஒரு கபையை அளிககி்றது. ஓர் படிவதய்த ேமர்ப்பிககும் 
நபோது படிவ உறுப்புகளின் கபைர்களும் அவறந்றோடுத க்தோடர்புயடை மதிப்புகளும் நேயவைகததிறகு அனுப்பி 
யவகக முடியும். 

Value:
 இந்த பண்புககூறு முன்னிைல்போன மதிப்புகயை சில உறுப்புகளுககு வயைைறுககப் பைன்படுகி்றது.

Size:
 இது உள்ளீட்டு உயையின் அகலதய்த எழுததுருககளின் எண்ணிகயகயில் வயைைறுககப் 
பைன்படுகி்றது. இது உயைப்கபட்டியின் உள்ளீடுகளுககு மட்டுநம கபோருநதும்.

Maxlength:
 <input> ஒட்டின் இந்த பண்புககூறு உள்ளீட்டு உயையின் (உள்ளிடப்பட நவண்டிை எழுததுககளின் 
எண்ணிகயக) அையவ வயைைறுககப்பைன்படுகி்றது. இதுவும் உயைப்கபட்டியின் உள்ளீடுகளுககு மட்டுநம 
கபோருநதும்.
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<html>
<head>
 <title> Login Form </title>
<body>
<h3 align=center> TamilNadu State Council of Educational Research and Training, Chennai 
</h3>
<Form Action = "mailto:abcd.xyz@com" method=post>
 <p> User Name: 
 <Input type = text   name="user_name"  size = 20   maxlength = 15> </p>
 <p> Password: 
 <Input type = password  name="pass"  size = 20   maxlength = 15> </p>
 <Input type = reset   value = "Clear">
 <Input type = submit  value = "Login">
</Form>
</body>
</html>

எடுததுககோட்டு 12.7: படிவம் மறறும் படிவ உறுப்புகயை (உள்நுயழ படிவம்) விைககும் 
HTML குறிமுய்ற 

கவளியீடு:

D:\CS_TestBook_Final\ Login Form

User Name:

Password:

Clear Login

File       Edit      View      Favorites      Tools      Help

TamilNadu State Council of Educational Research and 
Traning, Chennai

குறிப்பு : action  என்்ற பண்புககூறுககு ‘mailto’ என்்ற மதிப்யப குறிப்பிட்டோல் பைனரிடமிருநது கப்றப்படும் 

்தைவுகள் மின்னஞேல் மூலம் கபறுபவருககு கேன்்றயடயும்.
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<html>
<head>
 <title> HTML - Form and Controls </title>
</head>
<body>
<h3 align=center> Forms and Controls </h3>
<Form action="mailto:abcd.xyz@com" method=post>
 <p> Student Name:
 <Input type=text  name=name size=30  maxlength=25></p>
 <p> Gender:
<input type=radio  name=gender  value=boy> Boy
 <input type=radio  name=gender  value=girl> Girl
 <p> Subjects:
 <input type=checkbox  name=sub  value=Tam> Tamil
 <input type=checkbox  name=sub  value=Tel> Telugu
 <input type=checkbox  name=sub  value=Eng> English
 <input type=checkbox  name=sub  value=Phy> Physics
 <input type=checkbox  name=sub  value=Eco> Economics
 </p>
 <input type=reset  name=reset  value="Clear">
 <input type=submit  name=submit  value="Submit">
</Form>
</body>
</html>

எடுததுககோட்டு  12.8: படிவம் மற்றம் படிவ உறுப்புகயை (உயைப்கபட்டி, ேரிபோர்ப்புப் கபட்டி 
மறறும் நைடிநைோ கபோத்தோன்) விைககும் HTML குறிமுய்ற

கவளியீடு:

D:\CS_TestBook_Final\ HTML - Form and Co..

Student Name : 

Gender:

Subjects: Tamil

Clear

Telugu English

Submit

Physics Economics

Boy Girl

Forms and Controls

File       Edit      View      Favorites      Tools      Help

12.4.2.2 <Select> ஒட்டு
 HTML ஆவணததில் <select> ஒட்டியனப் பைன்படுததி கீழ்விரிப் பட்டிைல் கபட்டியை உருவோககலோம். 
இது பல்நவறு ந்தர்வுகளின் பட்டிையல கீழ்விரிப் பட்டிைலோக கோண்பிககப் பைன்படுகி்றது. அதிக 
எண்ணிகயகயிலோன ந்தர்வுகயைக குய்றவோன இடததில் கோண்பிகக உ்தவிகைமோக இருககி்றது.  <option> 
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ஒட்யடப் பைன்படுததி பட்டிைலின் உறுப்புகயைக குறிப்பிடலோம்.
<Select> ஒட்டின் பண்புககூறுகள்:
Name – நேயவைகததுககு அனுப்பப்படும் உறுப்புககுப் கபையை அளிககி்றது.

Size – கீழ்விரிப் பட்டிைல் கபட்டியின் போணியைத தீர்மோனிககி்றது 

 Size = 1 கீழ்விரிப் பட்டிைல் கபட்டி

 Size = 2 பட்டிைல் கபட்டி

Multiple – பைனர் பல மதிப்புகயைத ந்தர்நக்தடுகக அனுமதிககும்.

<Option> ஒட்டின் பண்புககூறுகள்

Selected –முன்னிைல்போன ந்தர்நக்தடுத்தயலச் சுட்டிக கோட்டுகி்றது.

Value – நேயவைகததுககு ேமர்ப்பிககப்பட நவண்டிை மதிப்பு

<html>
<head>
 <title> HTML - Form and Controls </title>
</head>
<body>
<h3 align=center> Forms and Controls </h3>
<Form action="mailto:abcd.xyz@com" method=post>
<p> Student Name:
<Input type=text  name=name size=30  maxlength=25></p>
<p> City / Town: 
<Select name = area  size= 1>
 <option value = CHN> Chennai </option>
 <option value = MDR selected> Madurai </option>
 <option value = CBO> Coimbatore </option>
 <option value = KKM> Kanyakumari </option>
</Select> </p>
<input type=reset name=reset value="Clear">
<input type=submit name=submit value="Submit">
</Form>
</body>
</html>

எடுததுககோட்டு 12.9: படிவம் மறறும் படிவ உறுப்புகயை விைககும் HTML குறிமுய்ற 
(கீழ்விரிப் பட்டிைல் கபட்டி) 

கவளியீடு:

D:\CS_TestBook_Final\ HTML - Form and Co..

File       Edit      View      Favorites      Tools      Help

Forms and Controls
Student Name : 

Chennai
Madurai
Coimbatore
Kanniyakumari

City / Town:

Clear Submit
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12.4.2.3 <Textarea> ஒட்டு
 <Textarea> ஒட்டு உள்ளீடோக பல வரிகளுயடை உயையை உள்ளீடோகப் கப்ற உ்தவுகி்றது. இது ஒரு 
உள்ைடகக ஒட்டு ஆகும்.  <Textarea> ஒட்டின் மிக முககிைமோன பண்புககூறுகைோவன

Name – உறுப்புககுப் கபையை வயைைறுககப் பைன்படுகி்றது.

Rows – உறுப்பில் வரியேகளின் எண்ணிகயகயைக குறிப்பிடுகி்றது.

Cols – text area உறுப்பில் க�டுவரியேகளின் எண்ணிகயகயைக குறிப்பிடுகி்றது.( ஒரு வரியில் உள்ை 
எழுததுககளின் எண்ணிகயக)

<html>
<head>
 <title> HTML - Form and Controls </title>
</head>
<body>
<h3 align=center> Forms and Controls </h3>
<Form action="mailto:abcd.xyz@com" method=post>
 <p> Student Name:
 <Input type=text  name=name size=30  maxlength=25></p>
 <p> Email: 
 <input type=text name=mail size=30 maxlength=25> </p>
 <p> Comments: <br>
 <Textarea rows=5  cols=50  name=comments> </Textarea>
 </p>
 <input type=reset name=reset  value="Clear">
 <input type=submit  name=submit  value="Submit">
</Form>
</body>
</html>

எடுததுககோட்டு 12.10: படிவம் மறறும் படிவ உறுப்புகயை (Text area- பல வரிகள் 
உள்ளீடு) விைககும் HTML குறிமுய்ற 

கவளியீடு:

D:\CS_TestBook_Final\ HTML - Form and Co..

File       Edit      View      Favorites      Tools      Help

Forms and Controls
Student Name: 

Email:

Comments:

Clear Submit

<html>
<head>
 <title> HTML - Form and Controls </title>
</head>
<body>

எடுததுககோட்டு 12.11: இந்த போடததில் க்தரிநதுக ககோண்ட அயனதது படிவ 
உறுப்புயையும் விைககும் HTML குறிமுய்ற
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<h3 align=center> Students Data Entry Form </h3>
<Form action="mailto:abcd.xyz@com" method=post>
<p> Student Name:
<Input type=text  name=name size=30  maxlength=25></p>
<p> Email: 
<input type=text name=mail size=30 maxlength=25> </p>
<p> Gender:
<input type=radio  name=gender  value=boy> Boy
<input type=radio  name=gender  value=girl> Girl
</p>
<p> Subjects:
<input type=checkbox  name=sub  value=Tam> Tamil
<input type=checkbox  name=sub  value=Tel> Telugu
<input type=checkbox  name=sub  value=Eng> English
<input type=checkbox  name=sub  value=Phy> Physics
<input type=checkbox  name=sub  value=Eco> Economics
</p>
<p> City / Town: 
<Select name = area>
 <option value = CHN> Chennai </option>
 <option value = MDR selected> Madurai </option>
 <option value = CBO> Coimbatore </option>
 <option value = KKM> Kanyakumari </option>
 </Select> </p>
<p> Comments: <br>
<Textarea rows=5  cols=50  name=comments> </Textarea>
</p>
<input type=reset  name=reset  value="Clear">
<input type=submit  name=submit  value="Submit">
</Form>
</body>
</html>

கவளியீடு

D:\CS_TestBook_Final\ HTML - Form and Co..

File       Edit      View      Favorites      Tools      Help

Students Data Entry Form
Student Name: 

Email:

Gender:

Subjects:

City / Town:

Comments:

Clear Submit

Madurai

Tamil Telugu English Physics Economics

Boy Girl
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நியனவில் ககோள்க:

• HTML வழஙகுமுய்றயை கவரும் வயகயில் அயமப்பதில் நிழறபடஙகள் முககிை கூ்றோகத 
திகழ்கி்றது.

• GIF, JPEG மறறும் PNG நிழறபட வடிவஙகள் கபரும்போலும் அயனதது உலவிகளிலும் கேைல்படும் 
வடிவஙகைோகும்.

• ஒரு  HTML ஆவணததில் நிழறபடஙகயைச் நேர்கக <IMG> ஒட்டுன் அ்தன் பண்புககூ்றோன  
src (Source)-யை பைன்படுத்த நவண்டும். 

• ஒரு  HTML ஆவணததில் , ஒரு உயைப்பகுதியைநைோ அல்லது படதய்தநைோ கேஙகுத்தோகநவோ 
அல்லது கியடமட்டமோகநவோ �கர்த்த  <marquee> ஒட்டு பைன்படுகி்றது.

• ஒரு  HTML ஆவணததில், ஒலி/ஒளிககோட்சியை உள் ஒலி/ஒளிககோட்சியின் மூலமோகநவோ 
அல்லது கவளித்தைவின் மூலநமோ இயணககலோம்.  

• ஒரு வயலப்பககததிறகுள் எளி்தோக ஒலி/ஒளிக நகோப்புகயைேங நேர்கக  <embed> ஒட்டு 
பைன்படுகின்்றது.

• ஒரு இயணைப்பககதய்தப் போர்யவயிடும் நபோது, இயேயை வயலப்பககததின் பின்புலததில் 
ஒலிககச் கேயைலோம்.

• <bgsound> ஒட்டியனப் பைன்படுததி, ஒரு HTML ஆவணததில் உள் ஒலிகநகோப்பியன 
இயணததுக ககோள்ைலோம்.

• பைனரிடமிருநது ்தகவயலப் கப்ற படிவஙகள் பைன்படுகின்்றன.
• ஒரு  HTML படிவம் <form> ஒட்டுடன் க்தோடஙகி   </form> ஒட்டுடன் முடிவயடகி்றது.
• கபரும்போலோன படிவ உறுப்புகள்  <input> ஒட்யடப் பைன்படுததி உருவோககலோம்.
• ஒரு HTML ஆவணததில், <select>  ஒட்டு பைன்படுததி கீழ்விரிப்பட்டிைல் கபட்டியியன 

உருவோககலோம்.
• உள்ளீடோக பல வரிகளுயடை உயையைப் கப்ற  <Textarea> ஒட்டு பைன்படுகி்றது.

பயிறசிப்பட்டய்ற:

1. நிழறபடம், ஒலி மறறும் ஒளிககூறுகயைக இயணகக ஒரு HTML குறிமுய்ற எழுது.

2. கீநழ ்தைப்பட்டுள்ை விண்ணப்பப் படிவதய்த கவளியீடோகப் கப்ற HTML குறிமுய்ற எழுது.

D:\CS_TestBook_Final\ Students Entry From

File       Edit      View      Favorites      Tools      Help

Govt. Hr. Sec. School, Thiruvallur

Name of the Student: 

Date of Birth:

Mother Tongue:

Optional Subjects (Select any 2):
Environmental Science
History of Science
Political Science
Information Technology

Reset Submit

Tamil
Telugu
Malayhalam

Boy GirlGender:
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மதிப்பீடு

பகுதி-அ

ேரிைோன வியடயைத ந்தர்நக்தடு.

1. எந்த நிழறபட வடிவம் W3C அயமப்பினோல் அஙகீகரிககப்பட்டது?

 (A) JPEG  (B) SVG  (C) GIF  (D) PNG

2. HTML ஆவணததில் ஒரு நிழறபடதய்த கேருக பைன்படும் ஒட்டு:

 (A) Image  (B) Picture  (C) Img  (D) Pic

3. ஒரு  HTML ஆவணததில் ஒரு உயைப்பகுதியை அல்லது நிழறபடதய்த கேஙகுத்தோகநவோ அல்லது 

கியடமட்டமோகநவோ �கர்த்த பைன்படும் ஒட்டு:

 (A) <marquee> (B) <img>  (C) <embed>  (D) <text>

4. பின்வரும் எந்த ஒட்டியன பைன்படுததி உள் ஒலி HTML ஆவணததில் இயணககலோம்?

 (A) <inline> (B) <backgroundsound> (C) <bgsound> (D) <sound>

5. ஒரு வயலப்பககதய்த போர்யவயிடும் வயை ஒரு ஒலிகநகோப்யப இைஙக கேயை எந்த மதிப்யபப் 

பைன்படுத்த நவண்டும் ?

 (A) Stop  (B) Never Stop (C) Continue  (D) Infinite

6. <form> ஒட்டுடன் பைன்படுத்தப்படும் முககிைப் பண்புகூறுகைோவன

 (A) method and action    (B) name and size
 (C) post and get    (D) type and name

7. ஒரு  HTML ஆவணததில், கீழ்விரிப் பட்டிைல் கபட்டியை உருவோககப் பைன்படும் ஒட்டு 

 (A) <dropdown> (B) <select>  (C) <listbox>  (D) <input>

8. கபோருததுக:

 (a) <textarea> -  (1) inline (உள்ளியணந்த)

 (b) <input>  - (2) Video (அயேவுப்படம்)

 (c) <bgsound>  - (3) Multiline input (பல்வரி உள்ளீடு)

 (d) <embed>  - (4) Password (கடவுச் கேோல்)

 (a)  (b)  (c)  (d)
 (A) 3  1  4  2
 (B) 3  4  1  2
 (C) 2  3  4  1
 (D) 2  1  3  4

பகுதி -ஆ

குறுவினோ  (2 மதிப்கபண்):
1. வழககிலுள்ை நிழறபட வடிவஙகயைப் பட்டிைலிடு.

2. <marquee> ஒட்டியின் கபோது வடிவதய்த எழுது
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3. உள் ஒலி / ஒளிககோட்சி என்்றோல் என்ன?

4. <input> ஒட்டின் பைன் ைோது?

5. கீழ்வரிப்பட்டிைல் கபட்டியில் உறுப்புகளின் பட்டிையலக குறிப்பிட எந்த ஒட்டுப் பைன்படுகி்றது?

6. <textarea> ஒட்டிறகு கபரும்போன்யமைோகத ந்தயவப்படும் பண்புககூறுகள் ைோயவ?

பகுதி - இ

கபருவினோ  (3 மதிப்கபண்):
1. அதிக அைவில் பைன்படுததும் நிழறபட வடிவஙகயைப் பறறி சிறு குறிப்பு வயைக.

2. ஒரு  HTML ஆவணததில், ஒரு உயைப் பகுதியை எவவோறு �கர்த்தலோம்?

3. <form> ஒட்டுடன் பைன்படுத்தப்படும் முககிை பண்புககூறுகயை விவரி.

4. <input> ஒட்டின் type பண்புககூறின் பல்நவறு மதிப்புகயை விைககுக.

5. <select> மறறும்  <option> ஒட்டுகளின் பண்புககூறுகயை விவரி.

பகுத்தோயவு: 

 இந்த போடப்பகுதியில் பயின்்ற சி்றப்பம்ேஙகயைப் பைன்படுததி, உன் பள்ளியியனப் பறறி உன் 

விருப்பததிறநகறப வயலத்தைம் ஒன்ய்ற உருவோககு.

கேோறகைஞசிைம்

GIF Graphical Interchange Format.

JPEG Joint Photographic Experts Group.

PNG Portable Network Graphics.

SVG Scalable Vector Graphics.

Photoshop Adobe நிறுவனத்தோல் உருவோககப்பட்ட பிைபல நிழறபட பதிப்போயவு கமன்கபோருள்

Picasa Lifescape நிறுவனத்தோல் உருவோககப்பட்ட இலவே நிழறபட அயமப்பு மறறும் பதிப்பு 
கமன்கபோருள்

GIMP தி்றந்த மூல நிழறபட பதிப்பு கமன்கபோருள்

HTML 5 w3c அயமப்பினோல் அஙகீகரிககப்பட்ட அண்யம பதிப்பு

W3C www - ககோன பன்னோட்டு ்தை அயமப்ப, யவை விரி வயலப் நபையமப்பு

துயண நூல்கள்:

1. Mastering HTML, CSS & JavaScript Web Publishing – Laura Lemay, Rafe Colburn, Jennifer 
Kyrnin – BPB Publications.

2. Informatics Practices, A text book for CBSE class XII – Sumita Arora – Dhanpat Rai & Co.
3. Computer Application (Commerce) – Text book of XII – Department of Education – 

SCERT, Kerala.
4. https://www.w3schools.com/html/default.asp
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்:
• இந்த போடத்்தக கற்றபின், மோணவரகள்

• CSS- ன் பயன்போடுக்ைப் புரிநதுக ககோள்ளு்தல்.

• பல்நவறு HTML உறுப்புக்ை வடிவ்மகக, ்தனி CSS  நகோப்புக்ை உருவோககு்தல்.

• HTML-ல் CSS நகோப்புக்ைப் பயன்படுதது்தல்.

அறிமுகம்:

 வ்ைப்பககத்்த வடிவ்மககும் பல்நவறு HTML  ஒட்டுக்ையும் அ்தன் பண்புக கூறுக்ையும் 
முந்்தயப் போடததில் போரதந்தோம். வடிவ்மப்பு ஒட்டுகளும் அ்தன் பண்புககூறுக்ையும் பறறி ஏறகனநவ 
அறிநதிருந்தோலும், சிை சமயஙகளில், ஒரு ஒட்்ட ஆவணம் முழுவதும் ஒநே சீேோகப் பயன்படுத்த 
நவண்டியிருககும். இ்தறகு போணி ஒட்டு பயன்படுகி்றது ( <Style>) வ்ை ஆவணததில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒட்டு 
எஙககல்ைோம் இடம் கபறறுள்ைந்தோ அஙககல்ைோம் ஒட்டின் முன்னியல்போன பண்பியல்புக்ை மோறறி  
அ்மககப் போணி ஒட்டு பயன்படுகி்றது.

எடுததுககோட்டு

 <h3> என்்ற ்த்ைப்பு ஒட்டு பககம் முழுவதும் எழுதது போணி, அைவு மறறும் நி்றம் ஆகியவற்்ற 
மோறறி அ்மகக <style> ஒட்்ட கீழவருமோறு ்த்ைப்புப் பகுதியில் வ்ேயறுககவும். 

<html>
<head>
<title> Usage of the <style> tag </title>
<style>
 h3 
 { color:blue;  
 font-family: "Copperplate Gothic Bold"; 
 font-size:14pt; }
</style>
</head>
<body>
<h3> Welcome to learn HTML </h3>
<h3> Welcome to learn CSS </h3>
<h3> Welcome to lean JavaScript </h3>
</body>
<html>

 நமறகண்ட நிேல் பகுதியில் <h3> ்த்ைப்பு ஒட்டின் போணி க்தளிவோக வ்ேயறுககப்பட்டுள்ைது. 
இ்தன்பி்றகு <h3> மறறும் </h3> இ்டப்பட்ட உள்ைடககம் வ்ேயறுககப்பட்டப்படி ந்தோன்றும். இ்தன் 
கவளியீடு கீழகண்டவோறு ந்தோன்றும்
 <style> ஒட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட HTML ஆவணததின் கோட்சிய்மப்பு போணிக்ைக கட்டுப்படுததுகி்றது. 
ஒரு குறிப்பிட்ட ஒட்டின் அந்த போணிக்ை ஒரு HTML  ஆவணததிலிருநது மறக்றோரு ஆவணததிறகு 
பயன்படுத்த முடியோது. இது பகக நி்ை போணிகள் அல்ைது உள்நி்ை போணி ்தோள்கள் (“Page-Level Styles” 
or “Internal Style sheets”) ஆகும்.
 உள்நி்ை போணி ்தோள், ஒரு HTML ஆவணததின் உள்நைநய வ்ேயறுககப்பட்டு 
�்டமு்்றப்படுத்தப்படுகி்றது. பல்நவறு பககஙகளுககு ஒநே போணி்யப் பயன்படுத்த விரும்பினோல் அந்த 

13
CSS – க்தோடரும் பணி ்தோள்கள்

HTML, CSS பயன்படுததி 
வ்ைப்பககத்்த உருவோககு்தல்அலகு III போடம்
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போணிக்ைத ்தனி போணிக நகோப்புகைோக 
வ்ேயறுகக நவண்டும். இந்த ்தனி போணிக 
நகோப்புக்ை “்தைபேப்புப் போணி ்தோள்கள்” 
அல்ைது கவளிநி்ை போணி ்தோள்கள் (“Sitewide 
Style sheets” or “External Style Sheets”) 
எனப்படும். க்தோழில்சோற வ்ை உருவோககுபவரகள்  
உள்நி்ை போணிக்ைப் பயன்படுததுவதில்்ை. 

 ஒரு குறிப்பிட்ட ஒட்டின் போணி்ய ஒரு 
HTML ஆவணததின் எந்த ஒரு இடததிலும் 
வ்ேயறுகக முடியும். இ்தறகு உள்ை்ம போணி ( 
inline Style) என்று கபயர. எந்த ஒரு ஒட்டிறகும் 
போணி்ய HTML ஆவணததில் வ்ேயறுகக 
முடியும். இது வ்ேயறுககப்பட்ட வரிககு மட்டுநம 
கபோருநதும். அந்த ஒட்டி்ன மீண்டும் அந்த 
ஆவணததில் பயன்படுததினோல், புதிய போணி 
பிேதிபலிககோது.

 இந்த போடததில் கவளிநி்ை போணி 
்தோள்கள் அல்ைது ்தைபேப்புப் போணி ்தோள்கள் 
பறறிக கோண்நபோம். அ்தோவது CSS (க்தோடரும் 
போணி ்தோள்கள்) 
்தைபேப்புப் போணி ்தோள்கள் (Sitewide Style 
Sheets):
 க்தோடரும் போணி ்தோள்கள் (CSS) ்தைபேப்பு 
அல்ைது கவளிநி்ை போணி ்தோைோகும்.க்தோடரும் 
போணி ்தோள்கள் என்பது போணி ்தோள் கமோழியோகும். 
இது HTML- இல் ஓர ஆவணததின் வடிவ்மப்்ப 
விவரிககி்றது. CSS-்யப் பயன்படுததி, எழுதது 
நி்றம், எழுதது போணி, பககஙகளுககு 
இ்டநயயோன இ்டகவளி, க�டுவரி்சயின் 
அைவு, எல்்ையின் வண்ணம், பின்பு்ற படம் 
அல்ைது நி்றம் மறறும் வ்ைப்பககததிலுள்ை பி்ற 
வி்ைவுக்ைக கட்டுப்படுததுகி்றது, கவளி நி்ை 
போணியில், அ்னதது போணி ்தகவல்க்ையும் 
்தனி நகோப்புகைோகச் நசகரிதது HTML ஒட்டின் 
மூைம் வ்ைப் பககஙகளில் நசரததுக 
ககோள்ைைோம். இந்த ்தனி நகோப்பு CSS என்்ற 
நீட்டிப்புடன் (extension) நசமிககப்பட நவண்டும்.

க்தோடரும் போணி ்தோள்களின் �ன்்மகள் 
(Advantages of CSS)
பேோமரிப்புத தி்றன் (Maintainability) - CSS 
என்பது வ்ேயறுககப்பட்டு ்தனிக நகோப்புகைோகச் 
நசமிககப்படுவ்தோல் வ்ைப்பககததின் போணி 
மறறும்  ந்தோற்றம் இயஙகு நி்ையில் மோற்றப்பட்டு, 
கு்்றந்த முயறசியில் பேோமரிககப்படுகி்றது.

மறுபயன் தி்றன்  (Reusability) – CSS-ல் 
வ்ேயறுககப்பட்ட போணிகள் பல்நவறு HTML 
பககஙகளில் திரும்ப திரும்ப பயன்படுகி்றது.

புரிநது ககோள்ளும் தி்றன் (Easy to 
understand) – வ்ைப்பககஙகளில் உள்ை 

ஒட்டுகளின் போணிகள் �ல்ை மு்்றயில் 
வ்ேயறுககப்பட்டுள்ை்தோல் அ்வ எளிதில் புரிநது 
ககோள்ளும் வ்கயில் அ்மநதுள்ைது.

ஹகோன்வியூம் லீ (HakonWium Lie)
ஹகோன்வியூம் லீ அகநடோபர  1994 ,10 
ஆம் ஆண்டு CSS-்ய உருவோககினோர. 

இது W3Cஎன்னும் CSS  நவ்ைககுழுவோல் 
பேோமரிககப்படுகி்றது. இந்த CSS  நவ்ைக 
குழுவோல் உருவோககப்படும் ஆவணஙகள் ‘ 
குறிப்புகள்’ என்று அ்ைககப்படும். W3C 
கமோழியின் உண்்ம �்டமு்்ற்யக 
கட்டுப்படுததுவதில்்ை.

 ்தறசோரபு நிறுவனஙகளும் அ்மப்புகளும் 
இந்த கமன்கபோரு்ை உருவோககிக ககோள்கின்்றன. 

CSS – போணி வ்ேய்்ற விதிமு்்றகள் (Style 
definition rules)
 போணி ்தோளின் உடறபகுதி பல்நவறு 
க்தோடர விதிமு்்றக்ைக ககோண்டுள்ைது.

HTML ஒட்டு { பண்புகள் : மதிப்புகள்; }

ந்தரவி அறிவித்தல்

 CSS போணி வ்ேயறுப்பின் இேண்டு 
மு்தன்்மப் பகுதிகள் ந்தரவி மறறும் அறிவித்தல் 
ந்தரவி (Selector)  என்பது போணிக்ை 
இடுவ்தறகோன HTML ஒட்டி்னக குறிககி்றது. 
அறிவித்தல் என்பது போணி வ்ேயறுப்்பக 
ககோண்ட குறிமு்்றத க்தோகுதி்யக குறிககி்றது.  
இது க�றிவு அ்டப்புக குறிககுள் ({ }) 
ககோடுககப்படுகி்றது. ஒரு ந்தரவிககு எத்த்ன 
பண்புக்ை நவண்டுமோனோலும் நசரககைோம். 
அ்வ அ்ேப்புள்ளியோல் பிரிககப்படுகி்றது. 
பண்பின் கபயரும் அ்தன் மதிப்பும் முககோற 
புள்ளியோல் (:) பிரிககப்படுகி்றது. ஒவகவோரு 
வ்ேயறுப்பும் அ்ேப்புள்ளியோல் (;) முடிககப்பட 
நவண்டும்.
எடுததுககோட்டு :

P { 
 Font-size : 16pt; 
 color : red; 
 font-weight : bold;
}

ந்தரவி பண்பு மறறும் மதிப்பு அறிவித்தல்

 நமறகண்ட எடுததுககோட்டில் <p> ஒட்டுககு 
போணி பண்புகள் வ்ேயறுககப்பட்டுள்ைது. 
இ்தறகுப்பி்றகு, எப்கபோழுக்தல்ைோம் <p> ஒட்டு 
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பயன்படுத்தப்படுகி்றந்தோ அ்தன் உள்ைடககம் மோற்றப்பட்ட பண்புகளுடன் ந்தோன்றும் . நமறகண்ட போணி 
வ்ேயறுப்்ப உள்நி்ை போணியோகக குறிகக விரும்பினோல் ்த்ைப்புப் பகுதியில்  <style> …… ,</style> 
க்தோகுதிககுள் ககோடுகக நவண்டும். நமறகண்ட வ்ேயறுப்்ப அ்னதது வ்ைப் பககஙகளுககும் பயன்படுத்த 
விரும்பினோல் .css என்்ற நீட்டிப்புடன் ்தனிக நகோப்போக நசமிகக நவண்டும்.

CSS – கபரும்போலும் பயன்படுத்தப்படும் உ்ே வடிவூட்டல் பண்புகளும் மதிப்புகளும்

CSS-Frequently using Text formatting properties and values
வடிவூட்டல் பண்புகள் மதிப்புகள் எ.கோ.
உ்ேநி்றம் நி்றம் Predefined_Color_Name P 

{ 
color:pink; 
}
H1 
{ 
color : MediumSeaGreen; 
}

உ்ே இ்சவு Text-align Center / Left / Right / 
Justify

P
{
  Text-align : center;
}

எழுதது வ்க Font-family Font_name P
{
  Font-family : “Times New 
Roman”;
}

எழுததுப்போணி Font-style Normal / Italic P
{
  Font-family : “Times New 
Roman”;
  Font-style : Italic;
}

எழுததுப் 
போணி (்தடித்த) 

Font-weight Normal / Bold P
{
  Font-family : “Times New 
Roman”;
  Font-style : Italic;
  Font-weight : bold;
}

எழுதது அைவு Font-size Size in pixels P
{
  Font-family : “Times New 
Roman”;
  Font-style : Italic;
  Font-size : 14px;
}

பின்பு்ற 
வண்ணம்

Background 
Colour

Predefined_Color_Name Body 
{ 
  background-color : violet;
}

எல்்ையின் 
வண்ணம்

Border Border thickness 
<space> border style 
<space>Predefined_
borderColor_Name

H2 { border : 2px solid red; }
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HTML 140 ககும் நமறபட்ட வண்ணஙக்ை ்கயோள்கி்றது
பின்பு்ற படம் Background-

image
URL (“image name with 
extension”)

Body 
{ 
  background-image : url 
(“Flower.gif ”); 
}

Background-
repeat

norepeat Body 
{
  background-image : url 
(“Flower.gif ”);
  background-repeat : norepeat;
}

Background-
position

Direction Body 
{
  background-image : url 
(“Flower.gif ”);
  background-repeat : norepeat;
  background-position : right 
top;
}

பததி ஓேம் Margin-top
Margin-bottom
Margin-left
Margin-right

Margin size in pixels P
{
Margin-top : 50px;
Margin-left : 50px;
}

CSS போணி ்தோள்க்ை உருவோககு்தல்:

• கோலியோன notepad –்யத தி்றககவும்.

• நமநை ககோடுககப்பட்டுள்ை அட்டவ்ணயில் உள்ை போணிப் பண்புக்ையும் அ்தன் மதிப்புக்ையும் 

உள்ளிடவும்.

• .css என்்ற நீட்டிப்புடன் நகோப்்பச் நசமிககவும்.

P {
font-style : Italic;
color :MediumSeaGreen;
}
H1
{
border:2px solid red;
}
நமறகண்ட குறிமு்்ற்ய  .css என்்ற நீட்டிப்புடன் நசமிகக நவண்டும்.

எடுததுககோட்டு 13.1 எனது மு்தல் CSS நகோப்பு

CSS –்ய HTML-உடன் இ்ணத்தல்

 ்த்ைப்புப் பகுதியில் CSS நகோப்்ப HTML உடன் இ்ணகக <link> ஒட்டு பயன்படுத்தப்படுகி்றது. 
<link> ஒட்டி்னப் பயன்படுததும் கபோழுது, பின்வரும் பண்புககூறுக்ை அ்தன் நி்ையோன மதிப்புகளுடன் 

நசரததுக ககோள்ைைோம். rel = “stylesheet”
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• type = “text/css”

• href பண்புககூறு .css நகோப்்ப இ்ணககப் பயன்படுகி்றது.

<Link> ஒட்டின் கபோது வடிவம்

<Link  rel = “stylesheet”  type = “text/css”  href = CSS_File_Name_with_Extension>

Mystyle.css
H1
{
 font-family : "Comic Sans MS";
 Font-weight : Bold;
 border:2px solid blue;
}
P {
 font-style : Italic;
 color :MediumSeaGreen;
}

--- CSS_Test.htm ---
<html>
<head>
<title> Demonstration of using CSS </title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">
</head>
<body>
<H1> Welcome to CSS </H1>
<P>
 CSS was invented by HakonWium Lie on October 10, 1994 and maintained through a 

group of people within the W3C called the CSS Working Group. The CSS Working Group 
creates documents called specifications. When a specification has been discussed and 
officially ratified by W3C members, it becomes a recommendation.

</P>
<body>
<html>

நிேல் 13.2 HTML உறுப்்ப CSS மூைம் வடிவ்மத்தல் 

Output will be:
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--- Back_Color.css ---
body
{
  background-color : pink;
}

--- Background_CSS.htm ---
<html>
 <head>
  <title> Changing Background using CSS </title>
  <link rel = "stylesheet"  type="text/css"  href="Body_Color.css">
 </head>
 <body>
  <H1> Welcome to CSS </H1>
 </body>
</html>

நிேல் 13.2 உைவியின் பின்பு்ற வண்ணத்்த  CSS மூைம் மோறறு்தல்

CSS குறிப்பு்ே
 சிை ந�ேஙகளில் கூடு்தைோன குறிப்பு்ேக்ை போணி ்தோள் க்தோகுதியில் இட நவண்டியிருககும். 
அ்தனோல் போணி ்தோளில் எந்த பகுதியிலும் குறிப்பு்ே்ய இடுவது மிக எளிது. குறிப்பு்ே்ய எளி்தோக  /*.....
this is a comment in style sheet.....*/. என்்ற குறிககுள் ககோடுககைோம்.

CSS - Workshop
1. உன்னு்டய பள்ளி்யப் பறறிய வ்ைப்பககத்்த  CSS- ்யக ககோண்டு உருவோககுக.

2. உன்னு்டய மோவட்டம் பறறிய வ்ைப்பககத்்த உருவோககுக.  HTML கட்ட்மப்பு ஒட்டிக்ை 
வடிவூட்டம் கசயய CSS-்யப் பயன்படுத்தவும்.

நி்னவில் ககோள்க:

• <style> ஒட்டு, ஒரு குறிப்பிட்ட  HTML ஆவணததின் கோட்சி அ்மப்பு போணிக்ைக 
கட்டுப்படுததுகி்றது. 

• <style> ஒட்டுக்ை பககநி்ை போணிகள் அல்ைது உள்நி்ை போணி ்தோள்கள் என்றும் 
அ்ைககைோம்.

• க்தோழில்சோற வ்ை உருவோககுபவரகள்  உள்நி்ைப் போணிக்ைப் பயன்படுததுவதில்்ை. 

• ்தனி போணிக நகோப்புக்ை ்தைப் பேப்பு போணி ்தோள்கள் அல்ைது கவளிநி்ை போணி ்தோள்கள் 
அல்ைது CSS என்றும் அ்ைககைோம்.

• CSS எளி்தோக கறகைோம், புரிநது ககோள்ைைோம். HTML ஆவணததின் கோட்சிய்மத்தலில் 
ஆற்றல் மிகு கட்டுப்போட்்ட வைஙகுகி்றது. 

• கபரும்போலும் CSS குறியீடு கமோழிகைோன (mark up)  HTML அல்ைது  XHTML-உடன் 
ஒருஙகி்ணககப்படுகி்றது.

• ஒரு குறிப்பிட்ட ஒட்டின் போணி்ய ஒரு  HTML ஆவணததின் எந்த ஒரு இடததிலும் வ்ேயறுகக 
முடியும். இ்தறகு உள்ை்ம போணி என்று கபயர. 
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மதிப்பீடு

பகுதி-அ

சரியோன வி்ட்யத ந்தரநக்தடு:
1. CSS ன் விரிவோககம்

 (அ)  Cascading Style Schools (ஆ) Cascading Style Scheme
 (இ) Cascading Style Sheets (ஈ) Cascading Style Shares

2. பின்வருவனவறறுள் எது பககநி்ை போணி?

 (அ) <Page> (ஆ) <Style> (இ) <Link> (ஈ) <H>

3. CSS –்ய பின்வருமோறு அ்ைககைோம்:

 (அ) Sitewide Style Sheets (ஆ) Internal Style Sheets
 (இ) Inline Style Sheets  (ஈ) Internal Inline Sheets

4. CSS நகோப்பின் நீட்டிப்பு யோது?

 (அ) .ssc ஆ) .css (இ) .csc (ஈ) .htm

5. ந்தரவி என்்றோல் என்ன?

 (அ) பண்பு (ஆ) மதிப்பு (இ) HTML ஒட்டு (ஈ) கபயர

6. CSS – ன அறிவிப்பு க்தோகுதி எந்த குறியோல் சூைப்பட்டுள்ைது?

 (அ) ( ) (ஆ) [ ] (இ) { } (ஈ) <>

7. அறிவிப்பு இந்த புள்ளியோல் முடிககப்படுகி்றது.

 (அ) : ஆ) ; (இ) . (ஈ) ,

8. உ்ே்ய ்தடிப்போக அ்மகக பயன்படும் பண்பு எது?

 (அ) Font-Style (ஆ) Font-Weight (இ) Font-Property (ஈ) Font-Bold

9. நசரககப்பட்ட உ்ே்ய குறிப்பு்ே என்று எது உணரததுகி்றது ?

  (அ) /*  */ (ஆ)  !*   *! (இ) <*    *> (ஈ) \*    *\

10. கீழகண்டவறறுள் எதில்  CSS சரியோக எழு்தப்பட்டுள்ைது?

 (அ)  p{color:red; text-align:center};  (ஆ)   p {color:red; text-align:center}
 (இ)   p {color:red; text-align:center;} (ஈ)   p (color:red;text-align:center;)

பகுதி-ஆ

குறுவினோ  (2 மதிப்கபண்):

1. <style> ஒட்டின் பயன் யோது?

2. CSS என்்றோல் என்ன?

3. CSS-்ய  HTML உடன் இ்ணககும் கபோது வடிவத்்த எழுதுக.

4. உள்ை்ம போஙகு என்்றோல் என்ன?

5. CSS அறிவிப்பின் கபோது வடிவத்்த எழுதுக.
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பகுதி-இ

கபருவினோ  (3 மதிப்கபண்):

1. CSS பயன்படுததுவ்தன் �ன்்மகள் யோ்வ?

2. CSS விதிமு்்றக்ை சுருககமோக எழுதுக.

3. <p> ஒட்டின் உ்ே நி்றம் மறறும் இ்சவு வ்ேயறுப்பிறகோன CSS நகோப்பி்ன எழுதுக.

4. <h1> ஒட்டிறகோன எழுதது வ்க, போணி மறறும் அைவு வ்ேயறுப்ப்தறகோன CSS நகோப்பி்ன 
எழுதுக.

பகுதி-ஈ

விரிவோன வி்ட ்தருக (5 மதிப்கபண்கள்):
1. கீழககண்ட பததி்ய ககோடுககப்பட்ட  CSS விைககததுடன் தி்ேயிட HTMLஆவணத்்த எழுதுக:

 • Font Name : Cooper Black
 • Style : Bold Italics
 • Color : Blue

 “The State Institute of Education (SIE) was established in 1965 to provide for systematic study of 
problems relating to School Education under the administration of Directorate of School Education.”

2. CSS-ல் உள்ை எழுதது மறறும் உ்ே உறுப்பு பண்புக்ை அ்தன் மதிப்புகநைோடு பட்டியலிட்டு 
விைககவும்.

கசோறகைஞ்சியம்

போணி ்தோள்  - இது போணியின் ந்தோற்றத்்தக ககோண்ட ்தனிக நகோப்பு

ந்தரவு - HTML –ன் ஓர உறுப்பு

பண்பு - HTML ஒட்டின் பண்புககூறு

இ்ணத்தல் - ஒரு நகோப்்ப மறக்றோரு நகோப்புடன் நசரத்தல்

து்ண நூல்கள்:

• Mastering HTML, CSS & JavaScript Web Publishing – Laura Lemay, Rafe Colburn, Jennifer 
Kyrnin – BPB Publications.

• Informatics Practices, A text book for CBSE class XII – SumitaArora – DhanpatRai& Co.

• Computer Application (Commerce) – Text book of XII – Department of Education – SCERT, 
Kerala.

• https://www.w3schools.com/html/default.asp
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்

• ஜோவோஸ்கிரிப்ட் ம�ோழியையும் அதன் 
�ன்ய�களும் அறிந்து 
மகோள்ளுதல்.

• பி ய ை ை த் தி ல் 
இ ய ை க க ப் ்ப ட் டு ள் ்ள 
கிய்ள கணினி (Client 
Side)

• ந�ோதிப்பு நிரலின் முககிைத்துவம் �றறும் 
ஜோவோஸ்கிரிப்ட் நிரலின் ்படி நியை ்பறறி 
அறிந்து மகோள்ளுதல்.

• ஜோவோஸ்கிரிப்ட் – ல் �ோறிகளும் அதன் 
அறிவிப்புகளும், �ோறிகளின் 
ம்பைரிடுதலுககோன விதிமுய்றகள், �ோறிகளின் 
வயரமைல்யை �றறும் �ோறிகளுககு மதோடகக 
�திப்பிருத்தல் ்பறறி அறிந்து மகோள்ளுதல்.

• HTML �றறும் CSS ்பைன்்படுத்தி வயைப்்பகக 
்பககஙகய்ள (Webpages) உருவோககும் 
தி்றயன வ்ளர்த்துக மகோள்ளுதல்.

• ஜோவோஸ்கிரிப்ட் – ஐ ்பைன்்படுத்தி வயைப்்பகக 
ஸ்கிரிப்டிங தி்றய�யை ம்பறுவதறகோன 
தி்றயன ஏற்றல்.

• இயைைம் (Internet) �றறும் ஆன்யைன் 
்பைன்்போடுகய்ளப் ்பறறிை தி்றய�கய்ள 
வ்ளர்த்துக மகோள்ளுதல்.

14.1 ஜோவோஸ்கிரிப்ட் முன்னுயர 
(Introduction to JavaScript):

 டி�ம்்பர்  4, 1995, Netscape �றறும் 
Sun Inc. இயைந்து JavaScript 1.0 என்்ற 
ம�ோழியை அறிமுகப்்படுத்தினர். ஜோவோஸ்கிரிப்ட் 
ம�ோழி உணய�யில் எளிை  HTML �றறும் 
ந�யவைகத்திலுள்்ள சிககைோன ம்போது நுயைவு 
இயடமுக நிரல்களுககு (Common Gateway 
Interface (CGI) ்போை�ோக அய�கி்றது. 
ஜோவோஸ்கிரிப்ட் என்்பது ஒரு ம்போதுவோன ஸ்கிரிப்டிங 
நிரைோகக ம�ோழிைோகும். இதில் இயைை நிரைர்கள் 
இயைைப் ்பைன்்போடுகய்ள வடிவய�த்து, 

14ஜோவோஸ்கிரிப்ட்யட ்பைன்்படுத்தி 
வயைைய�ப்ய்ப வடிவய�ப்்பது

ஜோவோஸ்கிரிப்ட்டின் அறிமுகம்

அலகு IV ்போடம்

ந�ோதித்து �றறும் ம�ைல்்படுத்த முடியும். 
ஜோவோஸ்கிரிப்ட் கிய்ள கணினி மதோழில்நுட்்பம் 
(client-side technology) வைககத்திலுள்்ள  CGI 
ந�யவைக ஸ்கிரிப்யட  விட ்பை �ன்ய�கய்ள 
வைஙகுகின்்றது. எடுத்துககோட்டோக, 
ஜோவோஸ்கிரிப்ட் நிரயை ்பைன்்படுத்தி ்பைனர் மின் 
அஞ�ல் முகவரியில் உள்்ள தியர புைத்தில் உள்ளீடு 
ம�யத தரயவ �ரிப்்போர்கக உதவும். ஜோவோஸ்கிரிப்ட் 
நிரயை இைககி, ்பைனர் ்படிவத்திலுள்்ள  submit 
ம்போத்தோயனக கிளிக ம�யதவுடன் ்படிவத்தில் 
மகோடுத்த அயனத்துத் தரயவயும் �ரிப்்போர்த்து 
இயைை ந�யவைகத்திறகு அனுப்பும்.  

14.2 ஜோவோஸ்கிரிப்ட் நிரைோகக ம�ோழியின் 
்பைன்கள் (Advantages of Java Script 

Programming Language)

• HTML அதிகோரத்தில் நியைைோன இயைைப் 
்பககத்யத  (Static Web page) எப்்படி 
உருவோககுவது என்று ்படித்நதோம். ஆனோல் 
�யடமுய்றயில் இயைைப் ்பககஙகள் 
ஊடோடுதல் தன்ய�யுடன் இருகக நவணடும். 
இத்தயகை ஊடோடுதல் தன்ய�யுயடை 
இயைைப் ்பககஙகய்ள (Dynamic Web 
Page) உருவோககுவதறகு ஜோவோஸ்கிரிப்ட் 
நிரைோகக ம�ோழி ்பைன்்படுத்தப்்படுகி்றது.

• ஜோவோஸ்கிரிப்ட் ஊடோடுதல் இயைைப் 
்பககத்தில் ்பைனர் உள்ளீடு ம�யத 
தரவுகய்ள பியைைத்திறகு அனுப்பும் முன் 
ம�ல்லு்படிைோககுகி்றது (Validation). இதனோல் 
பியைை நவயை சுய� குய்றககப்்படுகி்றது, 
இயதநை குய்றந்த ந�யவைகம் ந்போககுவரத்து 
நவயை சுய� என்்பர்.

• ஜோவோஸ்கிரிப்ட் உள்்ள சிை 
உயரப்ம்பட்டி(Textboxes) ம்போத்தோன்கள்  
இழுத்து விடு ம்போருள்கள் �றறும் �றுககிகள் 
்பைன்்படுத்தி ்பைனருககு ஒரு ந�ம்்படுத்தப்்பட்ட 
ஊடோடுதல் ம�யை முடியும். எடுத்துககோட்டோக 
ஒரு புதிை மின்னஞ�ல் கைகயக ஏநதனும் 
ஒரு இயைை இயைப்பு வைஙகும் 
நிறுவனத்தில் உருவோககுவது.
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14.3 ஜோவோஸ்கிரிப்ட்-யை ்பைன்்படுத்தி  HTML ்பககத்தில்  <script> ஒட்யட உ்பநைோகித்தல் 
(Using JavaScript in HTML page with <Script> tag) :

 <script>... </script> ஒட்டுகய்ள ்பைன்்படுத்தி ஜோவோஸ்கிரிப்ட் கூறறுகய்ளக மகோணடு  
ஜோவோஸ்கிரிப்ட் –யை �யடமுய்றப்்படுத்தைோம். ஜோவோஸ்கிரிப்ட்-யை மகோணட <script> ஒட்யட இயைைப் 
்பககத்தில் எஙகு நவணடு�ோனோலும் ம்போருத்தைோம், ஆனோல்  <head> ஒட்டுகளில் உள்ந்ள மகோடுப்்பயதநை 
ம்பரும்்போலும் ்பரிந்துயரககப்்படுகி்றது. <script> ஒட்டு உைவி நிரலுககு இந்த ஒட்டுககளுககுள் மகோடுககப்்பட்ட 
அயனத்து உயரயையும் ஸ்கிரிப்ட் கட்டய்ளக்ளோக ஏறக நவணடும் என்்ற எச�ரிகயக அளிககும்.

Hyper Text Markup Language (HTML) அல்ைது Dynamic Hyper Text Markup Language (DHTML) 
ல் உள்்ள ஜோவோஸ்கிரிப்ட் மதோகுதியின் மதோடரிைல் கீநை மகோடுககப்்பட்டுள்்ளது.

<script language="javascript" type="text/javascript">
           JavaScript code
    </script>
<SCRIPT> ஒட்டு இரணடு ்பணபுகூறுகய்ள ஏறக −

Language – இந்த ்பணபு ஸ்கிரிப்டிங ம�ோழியை மதரிவிககின்்றது. ம்போதுவோக, இதன் �திப்பு ஜோவோஸ்கிரிப்ட் 
ஆக இருககும். இருப்பினும் HTMLன் புதிை ்பதிப்்போன  (EXtensible HyperText Markup Language - 
XHTML) –ல் இந்த ்பணய்ப ்பைன்்படுத்துவது அவசிைமில்யை.

Type – இந்த ்பணபு ஸ்கிரிப்ட்டின் ம�ோழியை சுட்டிககோட்ட ்பைன்்படுகி்றது இதன் �திப்பு எப்ம்போழுதும் "text/
javascript" என்றிருகக நவணடும்.

14.3.1 ஜோவோஸ்கிரிப்ட் ம�ோழியில் நிரயை உருவோககுவதலுககோன ்படிநியைகள் (Steps to follow 
to code Java Script Language)

• HTML �றறும் ஜோவோஸ்கிரிப்ட் மூை நிரயை ஏநதனும் ஒரு உயர ்பதிப்பு ம�ன்ம்போருளில் உள்ளீடு ம�யது 
உருவோககவும்.

• இந்த நிரலின் புதிை ்பதிப்ய்ப ந�மிகக நவணடும்.

• ஏநதனும் ஒரு உைோவியை ்பைன்்படுத்தி விய்ளயவ கோைைோம். எடுத்துககோட்டோக : Internet Explorer, 
Google Chrome  ந்போன்்றயவ.

• இது ஒரு புதிை ஆவை�ோகயிருந்தோல், உைவியின் ்பட்டிப்்பட்யடயிலுள்்ள Open விருப்்பத்யத நதர்வு 
ம�யது ஆவைத்யத தி்றகக நவணடும். ஆவைம் நியனவகத்தில் ஏறகனநவ ஏற்றம் ம்பறறிருந்தோல், 
அயத உைவியில் மீணடும் அயத ஏற்றம் ம�யை   "Refresh" அல்ைது F5 ம்போத்தோயன அழுத்தவும்.

14.3.2 ஜோவோஸ்கிரிப்ட் முதல் நிரல் (First JavaScript Program)

<Html>
 <Head>
 <Title>My First JavaScript Program</Title>
 <script language="javascript" type="text/javascript">
 document.write("Hello World!")
</script>
</Head>
<Body>
</Body>
</Html>

Listing 14.1 Simple JavaScript Program

Output:
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14.4 ஜோவோஸ்கிரிப்ட் நிரலின் ம�ோல்ைோகக 
வடிவய�ப்பு 

(Lexical Structure of a JavaScript Program)

 ஜோவோஸ்கிரிப்ட் நிரலின் ம�ோல்ைோகக 
வடிவய�ப்பு என்்பது இந்த ம�ோழியில் நிரல்கய்ள 
எழுத ்பைன்்படும். அடிப்்பயட விதிமுய்றகள் 
மகோணடது. இது ம�ோழியின் மிகவும் அடிப்்பயட 
அ்ளவிைோன மதோடரிைைோகும். ம�ோல்ைோகக 
வடிவய�ப்பு �ோறியின் ம்பைர், குறியுய்றகளின் 
குறியுறுகள் �றறும் நிரலின் ஒவமவோரு கட்டய்ளயும் 
நவறு்போடு கட்டய்ளயிலிருந்து எவவோறு 
பிரிககப்்படுகி்றது என்்பயதக குறிககும்.

• ஜோவோஸ்கிரிப்ட் ம�ோழி, எழுத்து உைர்வு 
மகோணடது, இருப்பினும் நிரயை சிறிை 
எழுத்துககளில் நிரயை எழுதுவது ஒரு �ல்ை 
நிரைோகக ்பைகக�ோகும்.

• ஜோவோஸ்கிரிப்ட் நிரலில் உள்்ள வில்யைகள் 
(குறிப்ம்பைர்கள், ம�ைறகுறிகள், 
நிறுத்தறகுறிகள், �ோறிலிகள் �றறும் சி்றப்புச 
ம�ோறகள் எல்ைோவறய்றயும் வில்யைகள் 
என்்றயைககப்்படும்). இயடமவளியை 
பு ்ற க க ணி க கு ம் .

• ஜோவோஸ்கிரிப்ட் இரு வயகைோன குறிப்புயரப் 
்போணிகய்ள ஆதரிககும்  “//” என்்ற 
நிறுத்தறகுறிககுள் மகோடுககப்்படும் உயர ஒரு 
வரி குறிப்புயரைோக கருதப்்பட்டு ஜோவோஸ்கிரிப்ட் 
–ல் பு்றககணிககப்்படும். “ /*    */” என்்ற 
நிறுத்தறகுறிகள் மகோடுககப்்படும் உயர ்பை வரி 
குறிப்புயரைோக கருதப்்படும்.

• ஜோவோஸ்கிரிப்ட் கூறறுகய்ள அயரப்புள்ளி (;) 
உடன் பிரிககப்்பட்டிருககும். ஜோவோஸ்கிரிப்ட் 
நிரைர்கள் அயரப்புள்ளிகள் மகோணடு 
கூறறுகளின் இறுதியை மவளிப்்பயடைோக 
மதரிவிப்்பர்.

• நியையுறு என்்பது ஒரு �ோறிககு மகோடுககப்்படும். 
தரவு �திப்்போகும், இது நிரலில் ந�ரடிைோக 
மதரியும். 

• குறிப்ம்பைர்கள் மவறும் ஒரு ம்பைரோகும். 
ஜோவோஸ்கிரிப்ட்-ல் குறிப்ம்பைர்கள் மகோணடு 
�ோறிகள் �றறும் ம�ைறகூறுகளுககு 
ம்பைரிடப்்பட்டு ஜோவோஸ்கிரிப்ட் நிரலில் உள்்ள சிை 
�டககுகளுககு ம்பைரிடப்்படுகி்றது.

• ஜோவோஸ்கிரிப்ட் – ல் சிை சி்றப்பு 
ம�ோறகள் ஒதுககப்்பட்ட ம�ோறக்ளோக 
்பைன்்படுத்தப்்படுகின்்றன. இந்த 

ம�ோறகய்ள குறிப்ம்பைர்க்ளோக நிரலில் 
்ப ை ன் ்ப டு த் த க கூ ட ோ து .

14.5 ஜோவோஸ்கிரிப்ட் �ோறிகள் (Java Script 
Variables):

 �ோறிகள் என்்பயவ �திப்பு தோஙகியுள்்ள 
நியனவக இருப்பிடத்யத குறிககும். �ோறி என்்பது 
�திப்பிறகோன குறியீட்டு ம்பைர். Var என்்ற சி்றப்பு 
ம�ோல் ்பைன்்படுத்தி ஜோவோஸ்கிரிப்ட்-ல் �ோறிகள் 
அறிவிககப்்படும். ஒவமவோரு �ோறிககும் ஒரு 
ம்பைரிடப்்படும் அயத குறிப்ம்பைர் என்்பர்.

14.5.1 அடிப்்பயட தரவினஙகள் �றறும் �ோறிகய்ள 
அறிவிகக:
 ஒவமவோரு �ோறியும் ஒரு தரவின 
அடிப்்பயடயில் அய�யும் அது அந்த எந்த வயக 
தரயவ ஏறகும் என்்பயத குறிககும். �ரஙகள், 
எணகள் �ற்றம் பூலிைன் என்்பயவ ஜோவோஸ்கிரிப்டின் 
அடிப்்பயட தரவினஙக்ளோகும். 

• ஒரு �ரம் என்்பது குறியுருககளின் 
வரிய�ைோகும், ந�லும் �ரநியையுரு என்்பது 
இரட்யட ந�றநகோள் குறிகளுககுள்  
தரப்்படும் குறியுருககய்ள குறிககும். �ரஙகள் 
ஒரு குறியுரு அல்ைது ்பை குறியுருககள், 
இயடமவளி �றறும் புதிை வரி ந்போன்்ற சி்றப்பு 
குறியுருககய்ளக மகோணடிருககும்.

• முழு எண அல்ைது மிதப்புப் புள்ளி எணகளின் 
�திப்ய்ப எணகள் தரவினம் ஏறகும்.  
எணகளின் நியையுரு இைல்்போன முய்றயில் 
குறிப்பிடப்்படும்.

• ம�ய அல்ைது ம்போய என்்ற இரணடில் ஏநதனும் 
ஒரு �திப்ய்ப பூலிைன் ஏறகும். மூைககுறியில் 
பூலிைன் நியையுருககள் ம�ய  அல்ைது ம்போய 
என்்ற �திப்புகள்  மகோணடு உைர்த்தைோம்.

• ஜோவோஸ்கிரிப்ட் –ல் var சி்றப்பு ம�ோல் மகோணடு 
�ோறிகய்ள அறிவிககப்்படும் ந்போது அந்த 
�ோறி ஏறகும் புதிை தரவிறகோன இட ஒதுககீடு 
ம�யைப்்படும் ந�லும் நிரல் ம்பைர்ப்பிககு ஒரு 
புதிை குறிப்ம்பைர் ்பைன்்போட்டிலுள்்ளது என்்பயத 
உைர்த்தும். ஜோவோஸ்கிரிப்ட்-ல் �ோறியை 
அறிவிககும் முய்ற கீநை மகோடுககப்்பட்டுள்்ளது.
var no;  or var no1,no2;

• var no;  என்்ற கூறறு நிரல் ம்பைர்ப்பிககு  no 
என்்ற  புதிை �ோறி ்பைன்்படுத்தப்்படுகி்றது 
என்்பயதயும்,  var no1,no2; என்்பது  no1�றறும் 
no2 என்்ற இரு �ோறிகள் ்பைன்்படுத்தப்்படுகி்றது 
என்்பயதக குறிககும்.
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14.5.2 �ோறிகளுககு ம்பைரிடுவதறகோன விதிமுய்றகள் (Rules for Naming Variables)
1. �ோறியின் ம்பைர் ஒரு எழுத்தில் அல்ைது அடிககீறறில் (_) மதோடஙக நவணடும். எண முதல் எழுத்தோக 

இருககக கூடோது.
2. இயத மதோடர்ந்து �ோறியின் ம்பைர் எழுத்தோக, ஏநதனும் எணைோக அல்ைது அடிககீறில் மகோணடிருககைோம். 

மவறறிடம், சின்னஙகள் �றறும் நிறுத்தறகுறிகள்  ந்போன்்ற நவறு குறியுருககய்ளப் ்பைன்்படுத்தககூடோது.
3. ஜோவோஸ்கிரிப்ட் �ோறியின் ம்பைர்கள் வடிவ உைர்வு (Case sensitive)உள்்ளயவ. அதோவது, Register Number என்்ற 

ம்பைரிடப்்பட்ட �ோறியும் register number என்்ற ம்பைரிடப்்பட்ட �ோறியும் மவவநவறு �ோறிக்ளோக கருதப்்படும்.
4. �ோறியின் ம்பைரின் நீ்ளம் எந்த அ்ளவோகவும் அய�ககைோம். 
5. ஜோவோஸ்கிரிப்ட்-ல் உள்்ள சி்றப்புப் ்பைன்்போட்டுகமகன ஒதுககப்்பட்ட ம�ோறகள் �ோறியின் ம்பைரோக 

்பைன்்படுத்தககூடோது. எல்ைோ நிரல் ம�ோழிகளிலும் அந்த ம�ோழிககு உரிை அகநியை முய்றய� �ோறிகள் 
ஒதுககப்்பட்டிருககும். அவறய்ற �ோறியின் ம்பைர்க்ளோக ்பைன்்படுத்தககூடோது. 

14.5.3 �ோறிகளின் வயரமைல்யை (Scope of Variables):
 ஒரு �ோறியின் வயரமைல்யை, அது எந்த மூைக குறிமுய்றயில் வயரைறுககப்்பட்டுள்்ளநதோ அந்த 
குறிமுய்றயின் வோழ�ோள்வயர இருககும்.
• முழுத்ளோவிை �ோறி அயத வயரைறுககப்்பட்ட  ஜோவோஸ்கிரிப்ட் நிரலின் அயனத்து இடஙகளிலும் 

்பைன்்படுத்தப்்படைோம்.
• ஒரு ம�ைறகூறிலுள்ந்ள அறிவிககப்்பட்டுள்்ள �ோறிகள் அயவ வயரைறுககப்்பட்ட ம�ைறகூறின் 

உடற்பகுதியில் ்பைன்்படுத்தப்்படைோம். இவவயக �ோறிகய்ள உள்்ளய� �ோறிக்ளோகும் ந�லும் இயவ 
உள்்ளய� வயரமைல்யை மகோணடிருககும்.

14.5.4 �ோறிகளுககு �திப்பிருத்துதல் (Assigning values to variables):
 �ோறிகள் அறிவிககப்்படும் ந்போநத அவறறிககு மதோடகக �திப்பிருத்த இவவோறு ம�யைைோம்:
var numericData1 = 522;
var stringData = "JavaScript has strings\n It sure does";
var numericData = 3.14;
var booleanData = true;

<Html>
<Head>
 <Title>Demo Program - Declaring Variables in JavaScript </Title>
 </Head>
 <Body>
 <script language="javascript" type="text/javascript">
 var numericData1 = 522;
 var stringData = " JavaScript has strings\n It sure does";
 var numericData = 3.14;
 var booleanData = true;
 document.write("Numeric Data : "+numericData1);
 document.write("<br> String  Data   :   "+stringData);
 document.write("<br> Floating  Data : "+numericData);
 </script>
 </Body>
</Html>

Output

Listing 14.2 Declaring Variables (�ோறிகய்ள அறிவித்தல்

ந�லும் ஒரு var கூறய்ற மகோணடு  ்பல்நவறு �ோறிகய்ள அறிவிககப்்பட்டு அவறய்ற கோறபுள்ளி மூைம் 
பிரிககைோம்.
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 var no1=50, no2=5065;
 ஜோவோஸ்கிரிப்ட் - இல் �திப்பிருத்தும் ந்போது 
இடது ்பககத்தில் �ோறிகய்ள உள்ளுய்றைோக 
அறிவிககப்்படைோம். ஜோவோஸ்கிரிப்ட் �ோறிகள் 
அறிவிககப்்படும் ந்போது தரவினத்யத மதரிவிப்்பது 
அவசிைமில்யை. ஜோவோஸ்கிரிப்ட் �ோறிகளுககு 
தரவினம் மகோடுககப்்படவில்யைமைனில், அந்த 
�ோறி முதலில் எந்த தரயவ ஏறகுந�ோ அதன் 
�திப்பிறநகற்ப �ோறியின் தரவினம் அய�யும் 
ந�லும் நிரல் ்பகுதியில் நவறு ஏநதனும் �திப்பு 
அந்த �ோறி ஏற்றோல் அதறநகற்ப �ோறியின் 
தரவினம் �ோறறிைய�ககும். எடுத்துககோட்டோக,

var value=100;
var value=”JavaScript”;
14.5.4   ஜோவோஸ்கிரிப்ட் நியையுருகள் 

(JavaScript Literals)
 மூைக குறிமுய்றயில் �ோற்ற முடிைோத 
�திப்ய்ப ஏறகும் �ோறியை நியையுரு என்்பர். 
�ோறிகளுககு முதன்ய� �திப்பிருத்த 
நியையுருககள் ்பைன்்படுகின்்றன. முழு எண, மிதப்பு 
புள்ளி, குறியுறு, �ர �றறும் பூலிைன் ந்போன்்றயவ 
�திப்புக்ளோக இருககைோம். எடுத்துககோட்டோக,

var int_const=250; //Integer constant//
var float_const=250.85; //Floating point 
constant//
var char_const=’A’; //Character constant//
var string_const=”Raman”; //String constant//
var boolean_const=true; //Boolean constant//
14.5.1 ஜோவோஸ்கிரிப்ட் இன�ோற்றம் (Type 
casting in JavaScript).
ஒரு தரவின வயகயிலிருந்து நவம்றோரு தரவின 
வயகைோக �ோறறிைய�ககும் ம�ைல்்போட்யட 
இன�ோற்றம் என்்பர், இயதநை �ோற்றம் என்றும் 
கூறுவர். ஜோவோஸ்கிரிப்ட்-ல் இரு வயகைோன 
இன�ோற்றஙகள் உள்்ளது.

• உள்ளுய்ற இன�ோற்றம்

• மவளிப்்பயட இன�ோற்றம்

�ோறியில் அய�ககப்்பட்டுள்்ள தரவின் 
�திப்பிறநகற்ப �ோறின் தரவினம் உள்ளுய்றைோக 
� ோ ற ்ற ப் ்ப டு ம் .

14.6 ஜோவோஸ்கிரிப்ட் ம�ைறகுறிகள் �றறும் 
நகோயவகள் 

(JavaScript Operators and Expressions)

 ஒரு ம�ைறகுறி ம�ைநைறபிகளின் 
�திப்புகய்ள இயைத்து �றறும் அவறய்ற 
ம�ைல்்படுத்தி ஒரு புது �திப்ய்ப தரும். 
ஜோவோஸ்கிரிப்ட்டில் உள்்ள கணித நகோயவகள், 
ஒப்பீட்டு நகோயவகள், தருகக, மிதிப்பிருத்து 
நகோயவகளுககு ம�ைறகுறிகள் ்பைன்்படுகின்்றன.

 ஜோவோஸ்கிரிப்ட்-ல் உள்்ள ம�ோறம்றோடர்கள் 
நகோயவக்ளோகும் இவறய்ற ஜோவோஸ்கிரிப்ட் நிரல் 
ம்பைர்ப்பி இைககி �திப்ய்ப ம்பறும். தரவினத்யத 
ந�ரடிைோக நியையுருகக்ளோக அல்ைது �ோறிகளில் 
கூட்டல், கழித்தல் ந்போன்்ற எளிய�ைோன 
ம�ைறகுறிகள் மகோணடு நகோயவகய்ள 
அய�ககைோம். ஒரு நகோயவ என்்பது நிரல் 
்பகுதிைோகும். இயத இைககும் ந்போது அந்த 
ம�ோழியின் தரவினத்தில் அய�யும். ஒன்று அல்ைது 
்பை �ோறிகள், �ோறிலிகய்ள ம�ைறகுறிகய்ளக 
மகோணடு இயைத்து நகோயவகள் அய�ககப்்படும். 
நகோயவகய்ள இைககினோல் இறுதி �திப்பு 
கியடககும். எல்ைோ நகோயவகய்ள இைககினோல் 
இறுதி �திப்பு கியடககும். எல்ைோ நகோயவகளின் 
இறுதி �திப்பு முழு எண அல்ைது மிதப்புப்புள்ளி  
�திப்பு அல்ைது பூலிைன் �திப்்போக  இருககைோம். 
நகோயவகள் மூன்று வயகப்்படும். அயவ

• கணித நகோயவகள்
• ஒப்பீடு நகோயவகள்
• தருகக நகோயவகள்

14.6.1 கணித ம�ைறகுறிகள் (Arithmetic Operators)
கணித ம�ைறகுறி ம்போருள் எடுத்துககோட்டு விய்ளவு

+ கூட்டல் var sum = 20 + 120 Variable sum = 140
- கழித்தல் var diff = 20 – 120 Variable diff = 100

* ம்பருககல் var prod = 10 * 100 Variable prod = 1000
/ வகுத்தல் var res = 100/522 Variable res = 5.22
% வகுமீதி var rem = 100 % 522 Variable rem = 22 (remainder)

அட்டவயை 14.1 – கணித ம�ைறகுறிகள்
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 கூட்டல் (+), கழித்தல் (–), ம்பருககல் (*), வகுத்தல் (/), �றறும் வகுமீதி (%) ந்போன்்ற அடிப்்பயட 
கணித ம�ைறகுறிகள் எல்ைோவறய்றயும் ஜோவோஸ்கிரிப்ட் ஆதரிககும். 

<Html>
<Head>
 <Title>Demo Program – To test Arithmetic Operators in JavaScript </Title>
</Head>
<Body>
 <script language="javascript" type="text/javascript">
 var value1 = 522, value2=10;
 document.write("<br>Data1 : "+value1);
 document.write("<br>Data2 : "+value2);
 var sum = value1+value2;
 var diff = value1-value2;
 var prod = value1*value2;
 var res = value1/value2;
 var rem = value1%value2;
 document.write("<br><br>The Sum of Data1 and Data2 : "+sum);
 document.write("<br>The  Difference of Data1 and Data2 : "+diff);
 document.write("<br>The Product of Data1 and Data2 : "+prod);
  document.write("<br>The Result after Division of Data1 and Data2 : "+res);
 document.write("<br>The Remainder after Division of Data1 and Data2 : 
"+rem);
</script>
</Body>
</Html>

Listing 14.3 Using Arithmetic Operators (கணித ம�ைறகுறிகள் ்பைன்்படுத்துதல்)

Output:

14.6.2 �திப்பிருத்தல் ம�ைறகுறிகள் (Assignment Operators)
 �ோறிககு ஒரு புதிை �திப்பிருத்தல் ம�யை �திப்பிருத்தல் ம�ைறகுறி ்பைன்்படும். �திப்பிருத்தல் 

ம�ைறகுறிகள் தருகக ம�ைற்போடுக்ளோன பிட்நியை தருகக ம�ைல்்போடுகள் அல்ைது எணணியை 

ம�ைநைறபிகள் �றறும் பூலிைன் ம�ைநைறபிகளின் மீதோன ம�ைல்்போடுகளுககுப் ்பைன்்படும்.

 = என்்பது ஜோவோஸ்கிரிப்ட் - இல் உள்்ள �திப்பிருத்தல் ம�ைறகுறிைோகும், இயதக மகோணடு 

ஒரு �ோறிககு �திப்பிருத்தைோம். இந்த ம�ைறகுறி �ோறிககு நியையுரு �திப்பிருத்த அடிககடி ்பைன்்படும். 

எடுத்துககோட்டோக,
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 var number1=10;

 var number2=number1;

 var name=”Computer Science”;

 var booleanvar=true;

 �திப்பிருத்தல் ம�ைறகுறி மகோணடு 

ஒரு �ோறிககு ஒரு �திப்ய்ப இருத்தைோம். ஒநர 

ந�ரத்தில் ்பை �ோறிகளுககும் �திப்புகய்ள ஒரு 

வரியில் அய�ககவும் = ம�ைறகுறி ்பைன்்படும். 

எடுத்துககோட்டோக, இந்த கூறறு

 var m = n = z = 25; // எல்ைோ �ோறிகளுககு  
25 என்்ற �திப்பிருத்தும்//

 ஒரு நகோயவயின் �திப்ய்பயும் �ோறிககு 

இருத்த �திப்பிருத்தல் ம�ைறகுறி ்பைன்்படும், 

 var x = 102 + 5 - 50; // x set to 57 //

 கணித கைககீடுகய்ளச ம�ைல்்படுத்த  
+=, -=, *=, /= and %= ந்போன்்ற குறுககுவழி 

கணித ம�ைறகுறிகய்ள ஜோவோஸ்கிரிப்ட் 
ஆதரிககும்

குறுககுவழி 

கணித ம�ைறகுறி
ம்போருள் எடுத்துககோட்டு விய்ளவு

+= கூட்டல் �றறும் �திப்பிருத்தல்
var sum = 120;
sum += 20;

Variable sum = 140

-= கழித்தல் �றறும் �திப்பிருத்தல்
var diff = 120;
diff –= 20;

Variable diff = 100

*= ம்பருககல் �றறும் �திப்பிருத்தல்
var prod = 100;
prod *=10;

Variable prod = 1000

/= வகுத்தல் �றறும் �திப்பிருத்தல்
Var res = 522;
Res/=100

Variable res = 5.22

%=
வகுமீதி ம�ைறகுறி �றறும் 

�திப்பிருத்தல்
Var rem = 522;
rem %= 100

Variable rem = 22 
( r e m a i n d e r )

அட்டவயை 14.2 குறுககுவழி கணித ம�ைறகுறிகள்

Listing 14.4 Using Arithmetic Shorthand Operators (கணித குறுககு வழி 
ம�ைறகுறிகள் ்பைன்்படுத்துதல்)

<Html>
 <Head>
  <Title>Demo Program - To test Arithmetic Shorthand Operators in JavaScript 
</Title>
 </Head>
<Html>
 <Head>
  <Title>Demo Program - To test Arithmetic Shorthand Operators in JavaScript 
</Title>
 </Head>
<Body>
 <script language="javascript" type="text/javascript">
 var value1 = 522, value2=10;
 document.write("<br>Data1 : "+value1);
 document.write("<br>Data2 : "+value2);
 var sum = value1; sum+=value2;
 var diff = value1; diff-=value2;
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 var prod = value1; prod*=value2;
 var res = value1; res/=value2;
 var rem = value1; rem%=value2;
 document.write("<br><br>The Sum of Data1 and Data2 Using += : "+sum);
 document.write("<br>The  Difference of Data1 and Data2 Using -= : "+diff);
 document.write("<br>The Product of Data1 and Data2  Using *= : "+prod);
  document.write("<br>The Result after Division of Data1 and Data2 using /= : "+res);
document.write("<br>The Remainder after Division of Data1 and Data2 Using %= : "+rem);
</script>
</Body>
</Html>

Output:

ம�ைல்்போடு

கீநை மகோடுககப்்பட்டுள்்ளயதக கணடறிை ஜோவோஸ்கிரிப்ட் நிரயை உருவோககவும்:

1. மகோடுககப்்பட்டுள்்ள மூைதனம், ஆணடுகளின் எணணிகயக �றறும் வட்டிவிகிதத்திறகோன எளிை 

வட்டியை கைககிட நிரயை எழுதுக.

2. மகோடுககப்்பட்டுள்்ள மூைதனம், ஆணடுகளின் எணணிகயக �றறும் வட்டிவிகிதத்திறகோன கூட்டு 

வட்டியை கைககிட நிரயை எழுதுக.

3. எளிை வட்டிககும் கூட்டு வட்டிககும் உள்்ள நவறு்போடு கணடறிை நிரயை எழுதுக.

14.6.3 ஒப்பீட்டுச ம�ைறகுறிகள் (Comparison Operators):
 ஒப்பீட்டு ம�ைறகுறிகள் இரணடு �திப்புகய்ள ஒப்பீட்டு அதன் விய்ளயவ ம�ய அல்ைது ம்போய 

என்்ற விய்ளயவ அறிவிககும். == (��ம்), != (��மில்யை), < (சிறிைதோக), > (ம்பரிைதோக), <= (சிறிைதோக 

அல்ைது ��ம்), �றறும் >= (ம்பரிைதோக அல்ைது ��ம்) ந்போன்்ற ந�ம்்படுத்தப்்பட்ட ஒப்பிட்டு ம�ைறகுறிகள் 

ஜோவோஸ்கிரிப்ட் –ல் உள்்ளது. ஒப்பீடு ம�ைறகுறி ்பைன்்படுத்தப்்பட்ட நகோயவயில் உள்்ள கட்டய்ள �ரிமைனில் 

அது இைககப்்படும் ந்போது ம�ய என்றும் அல்ைது ம்போயைோக இருககும்.

ஒப்பீட்டு 
ம�ைறகுறி

ம்போருள் எடுத்துககோட்டு விய்ளவு

x=10 �றறும் y=20 என்று எடுத்துகமகோள்்ளைோம்

== ��ம் (Equality) x==y False

!= ��மில்யை (In-equality) x!=y True

< சிறிைதோக (Less-than) x<y True
> ம்பரிைதோக (Greater-than) x>y False
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<=
சி்றைதோக அல்ைது ��ம் (Less-than or 
equal to)

x<=y True

>=
ம்பரிைதோக அல்ைது ��ம் (Greater-than 
or equal to)

x>=y False

அட்டவயை 14.3 ஒப்பீட்டு ம�ைறகுறிகள்

<Html>
<Head>
<Title>Demo Program - To test Relational(Comparison) Operators in JavaScript </Title>
</Head>
<Body>
 <script language="javascript" type="text/javascript">
 var value1 = 522, value2=10;
 document.write("<br>Data1 : "+value1);
 document.write("<br>Data2 : "+value2);
 document.write("<br><br>Whether Data1 = Data2 : "+(value1==value2));
 document.write("<br>Whether Data1 < Data2 : "+(value1<value2));
 document.write("<br>Whether Data1 > Data2 : "+(value1>value2));
 document.write("<br>Whether Data1 <= Data2 : "+(value1<=value2));
 document.write("<br>Whether Data1 >= Data2 : "+(value1>=value2));
 document.write("<br>Whether Data1 != Data2 : "+(value1!=value2));
 </script>
</Body>
</Html>

நிரல் 14.5 ஒப்பீட்டு ம�ைறகுறிகய்ள ்பைன்்படுத்தி

மவளியீடு:

14.6.4 தருகக ம�ைறகுறிகள் (Logical Operators):
 தருகக  ம�ைறகுறிகள் தருகக(பூலிைன்) ம�ைல்்போடுகய்ளச ம�யயும். தருகக ம�ைறகுறிகள் 

பூலிைன் �திப்புகய்ள இயைககும் அல்ைது தயைகீைோக �ோறறும். தருகக ம�ைறகுறிக்ளோன && (AND), 
|| (OR) �றறும் !  (NOT)  என்்ற தருகக  ம�ைறகுறிகள்  ஒப்பீடு  ம�யதபின்  இவறய்ற  மகோணடு ந�லும் ்பை 

சிககைோன கட்டய்ளகய்ள உருவோககைோம்.
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தருகக 

ம�ைறகுறி
எடுத்துககோட்டு ம்போருள் விய்ளவு

&&
((4<5) && (10>5))
((expr1) && (expr2))

(தருகக AND) expr1 �றறும் expr2 இரணடும்  
ம�யமைனில் ம�ய என்்ற �திப்ய்ப தரும்.

True

||
((4<5) || (10>5))
((expr1) || (expr2))

(தருகக OR) expr1 அல்ைது expr2 என்்ற இரணடில் 
ஏநதனும் ஒன்று ம�ய அல்ைது இரணடும் ம�யமைனில் 

இது ம�ய என்்ற �திப்ய்ப தரும்.

True

!
!(10>5)
!(expr1)

(தருகக NOT) expr1 ம்போய எனில் இது ம�ய என்்ற 

�திப்ய்பயும் அல்ைது ம்போய என்்ற �திப்ய்பயும் திருப்பி 

அனுப்பும்.

False

அட்டவயை 14.4 தருகக அல்ைது பூலிைன் ம�ைறகுறிகள்

விதிமுய்றகள் :

 பூலிைன் ம�ைநைறபிகளில் தருகக ம�ைறகுறியைப் ்பைன்்படுத்துவது சி்றந்த முய்றைோகும். எனினும், 

எந்த வயக ம�ைநைறபிகய்ளயும் இயைககைோம். கடுய�ைோன விதிகள் இதறகு உள்்ளது. அயவ:

• && (AND) –ன் விய்ளவு முதல் ம�ைநைறபி ம்போய எனில் ம்போயைோகவும் அல்ைது இதன் பூலிைன் ்பதிப்பு 

இரணடோவது ம�ைநைறபியின் �திப்்போக இருககும்.

• || (OR) –ன் விய்ளவு முதல் ம�ைநைறபி ம�யமைனில் ம�யைோக இருககும் அல்ைது இரணடோவது 

ம�ைநைறபியின் பூலிைன் �திப்ய்ப ஏறகும்.

• ! (NOT) –ன் விய்ளவு ம�ைநைறபி ம்போயமைனில் ம�யைோகவும் அல்ைது ம�யமைனில் ம்போயைோகவும் 

இருககும்.

<Html>
<Head>
 <Title>Demo Program - To test Logical Operators in JavaScript </Title>
</Head>
<Body>
<script language="javascript" type="text/javascript">
 var value1 = 522, value2=10;
 document.write("<br>Data1 : "+value1);
 document.write("<br>Data2 : "+value2);
 var res1=((value1>100) && (value1>601));
 var res2=((value1>100) || (value1>601));
 var res3=(!(value1!=value2));
 document.write("<br><br>Whether Data1>100 AND Data1>601 : "+res1);
 document.write("<br><br>Whether Data1>600 OR  Data1>601 : "+res2);
 document.write("<br>Whether !Data1 != Data2 : "+res3);
</script>
</Body>
</Html>

நிரல் 14.6 தருகக ம�ைறகுறிகள் ்பைன்்படுத்தி
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மவளியீடு:

14.6.5 �ரம் ம�ைறகுறிகள் (String Operators):
  ஜோவோஸ்கிரிப்ட்-ன் ஒரு உள்்ளய�ந்த அம்��ோனது �ரஙகய்ள இயைப்்பது + ம�ைறகுறி 

எணகய்ள கூட்டல் �ட்டு�ல்ைோது �ரஙகய்ளயும் இயைககவும் உதவும். ம�ைநைறபிகள் �ரஙகள் எனில் 

+ ம�ைறகுறி �ரஙகய்ள இயைககும் ம�ையை ம�யயும் ஏன்மனனில் �ரஙகய்ள இயைககும் ம�ைல் 

எணகய்ள கூட்டல் ம�ையைவிட முன்னுரிய� உயடைது.  எடுத்துககோட்டோக

<Html>
<Head>
 <Title>Demo Program - To Concatenating (+) Operators in JavaScript </Title>
</Head>
<Body>
 <script language="javascript" type="text/javascript">
 var String1 = "Java";
 var  String2 = "Script";
 var String3=String1+String2;
 document.write("<br>String1 : "+String1);
 document.write("<br>String2 : "+String2);
 document.write("<br><br>Concatenated String of String1 and String2 : "+String3);
</script>
</Body>
</Html>

நிரல் 14.7 ம�ைறகுறி ்பைன்்படுத்தி �ரஙகய்ள இயைத்தல்

மவளியீடு:
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14.6.6 மிகுப்பு �றறும் குய்றப்பு ம�ைறகுறிகள் (Increment and Decrement Operators):
 மிகுப்பு ++ ம�ைறகுறி ஒரு ம�ைநைறபியின் �திப்ய்ப 1 மிகுககும்.  இந்த ம�ைறகுறி, 

மகோடுககப்்பட்டுள்்ள எணணின் �திப்ய்ப 1 மிகுத்து, மிகுககப்்பட்ட �திப்ய்ப �ோறியில் �திப்பிருத்தும். ++ 
ம�ைறகுறி திருப்பி அனுப்பும் �திப்பு இந்த ம�ைறகுறியில் உள்்ள ம�ைநைறபியின் இடத்யத ம்போறுத்து 

அய�யும். ம�ைநைறபியின் முன் ++ ்பைன்்படுத்தப்்பட்டோல் இந்த ம�ைறகுறியை முன்மனோட்டு ம�ைறகுறி 

என்்பர். இது ம�ைநைறபியின் �திப்ய்ப மிகுககும். ம�ைநைறபியின் பின் ++ ்பைன்்படுத்தப்்பட்டோல் இயத 

பின்மனோட்டு ம�ைறகுறி என்்பர், இது ம�ைநைறபியின் �திப்ய்ப �திப்பிருத்தலுககு பின் மிகுககும். கீநை 

மகோடுககப்்பட்டுள்்ள இரு நிரல் வரிகளில் உள்்ள வித்திைோ�த்யத அறிைவும்.

 var m = 1, n = ++m; // m and n are both 2

 var m = 1, n = m++; // m is 2, n is 1

 - ம�ைறகுறி ஒரு ம�ைநைறபியின் �திப்ய்ப குய்றககும். இந்த ம�ைறகுறி, ம�ைநைறபியின் 

�திப்ய்ப 1 ஆக குய்றத்து, அந்த �திப்ய்ப ம�ைநைறபியில் �திப்பிருத்தும் ++ ம�ைறகுறியைப் ந்போைநவ 

--  ம�ைறகுறி திருப்பி அனுப்பும் �திப்பும் இந்த ம�ைறகுறி ம�ைநைறபியில் எஙகு அய�ந்துள்்ளது என்்பயத 

ம்போறுத்து இருககும். ம�ைநைறபிககு முன்மனோட்டோக இருந்தோல், இந்த ம�ைறகுறி ம�ைநைறபியின் 

�திப்பில் 1 குய்றத்து, குய்றககப்்பட்ட �திப்ய்ப திருப்பி அனுப்பும். ம�ைநைறபிககு பின் ்பைன்்படுத்தினோல் 

�திப்பிருத்தலுககு பின் ம�ைநைறபியின் �திப்பில் 1 குய்றககு 

 var m = 2, n = --m; // m and n are both 1

 var m = 2, n = m--; // n is 2, n is 1

<Html>
<Head>
 <Title>Demo Program - ++ and -- Operators in JavaScript </Title>
</Head>
<Body>
 <script language="javascript" type="text/javascript">
 var number1 = 150;
 var number2 = number1++;
 document.write("<br><h4>Post Increment - number++</h4>");
  document.write("Number1 = "+number1+" Number2 = "+number2);
 document.write("<br><h4>Pre Increment - ++number</h4>");
 var number1 = 150;
 var number2 = ++number1;
  document.write("Number1 = "+number1+" Number2 = "+number2);
 var number1 = 150;
 var number2 = number1--;
 document.write("<br><h4>Post Decrement - number--</h4>");
  document.write("Number1 = "+number1+" Number2 = "+number2);
 document.write("<br><h4>Pre Decrement - --number</h4>");
 var number1 = 150;
 var number2 = --number1;
  document.write("Number1 = "+number1+" Number2 = "+number2);
</script>
</Body>
</Html>

நிரல் 14.8 ++ �றறும் – ம�ைறகுறிகய்ள  முன்மனோட்டு �றறும் பின்மனோட்டோக ்பைன்்படுத்துதல்
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மவளியீடு:

14.6.7 ஒரு� +  �றறும் - ம�ைறகுறி:
 + என்்ற ம�ைறகுறி எணகளின் மீது எந்த தோககத்யதயும் ஏற்படுத்தோது ஆனோல் எண 

அல்ைோதவறய்ற எணக்ளோக �ோறறும்.

 – எதிர்�ம் (எணணின் குறியை �ோறறும் அல்ைது நகோயவயை எணைோக �ோறறி பி்றகு அதன் 

குறியை �ோறறும்).

14.6.8 typeof  ம�ைறகுறி:
 ம�ைநைறபியின் தரவு வயகயை ம்ப்ற type of ம�ைறகுறி உதவும். ம�ைறநைறபி நியையுருவோகநவோ 

அல்ைது �ோறி அல்ைது ம�ைறகூறு ந்போன்்ற ஏநதனும் ஒரு தரவு கட்டய�ப்பில் இருககைோம். இந்த ம�ைறகுறி 

ம�ைநைறபியின் தரவு வயகயைத் திருப்பி அனுப்பும்.

கட்டய்ள அய�ப்பு

typeof operand

or 

typeof(operand)

 type of  ம�ைறகுறி பூலிைன், ம�ைறகூறு, எண, �ரம்அல்ைது அறிவிககப்்படோத தரவினம் ந்போன்்ற 

ஏநதனும் ஒரு  �திப்ய்ப திருப்பி அனுப்பும். கீநை மகோடுககப்்பட்டுள்்ள அட்டவயை type of   ம�ைறகுறி திருப்பி 

அனுப்பும் �திப்புகள் மதோகுககப்்பட்டுள்்ளது.

Type of ம�ைறகுறி விய்ளவு

Number “number”
Boolean “Boolean”

String “string”

Functions “function”

Undefined “undefined”
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<Html>
<Head>
 <Title>Demo Program - To test typeof Operator in JavaScript </Title>
</Head>
<Body>
 <script language="javascript" type="text/javascript">
 var value1 = 522, value2="JavaSript"; value3=true;
document.write("<br>Value1 ="+value1+" and its data Type is : "+typeof(value1));
document.write ("<br>Value2 ="+value2+" and its data Type is : "+typeof(value2));
document.write ("<br>Value3 ="+value3+" and its data Type is : "+typeof(value3));
</script>
</Body>
</Html> 

நிரல் 14.9

மவளியீடு:

14.6.9 நி்பந்தயன ம�ைறகுறி (?:) (Conditional Operator):
 ஜோவோஸ்கிரிப்ட் - இல் உள்்ள நி்பந்தயன ம�ைறகுறி மூன்று ம�ைறநைறபிகய்ள ஏறகும் அதனோல் 

இது மும்�ச ம�ைறகுறி எனப்்படும்.

 var variablename=(condition) ? value1 : value2;

 கட்டய்ள அய�ப்பில் உள்்ள கட்டய்ள ஒப்பீட்டுக நகோயவ அல்ைது தருககக நகோயவைோக 

இருககைோம். முதலில் கட்டய்ள இைககப்்படும், கட்டய்ள ம�ய எனில் முககோறபுள்ளியின் இடது பு்றத்தில்  

உள்்ள �திப்ய்ப �ோறியில் �திப்பிருத்தும் அல்ைது முககோறபுள்ளியின் வைது பு்றத்தில் உள்்ள �திப்ய்ப 

�ோறியில் �திப்பிருத்தும்.

எ.கோ

 var result=(10>15) ?100 :150;

 ந�நை உள்்ள எடுத்துககோட்டில், கட்டய்ளயின் �திப்பு ம்போயைோகும். இதனோல் 150 என்்ற �திப்ய்ப 
result  �ோறிககு திருப்பி அனுப்பும்.
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<Html>
<Head>
 <Title>Demo Program - To test Conditional Operator in JavaScript </Title>
</Head>
<Body>
 <script language="javascript" type="text/javascript">
 var value1 = 522, value2=150, value3;
 value3=(value1<value2) ? value1: value2;
 document.write("<br>The Value of Data1 = "+value3);
</script>
</Body>
</Html>

நிரல் 14.10

மவளியீடு:

14.7  ஜோவோஸ்கிரிப்ட் ந�ல்மீட்பு அல்ைது உயரைோடல் ம்பட்டிகள்

 (JavaScript Popup Or Dialog Boxes)
 ஜோவோஸ்கிரிப்ட் – ல் மூன்று முககிை வயகயிைோன உயரைோடல் ம்பட்டிகய்ளப் ்பைன்்படுத்த ஆதரிககும். 

உயரைோடல் ம்பட்டிகய்ள ந�ல்மீட்பு ம்பட்டிகள் என்றும் அயைககைோம். இவவயக உயரைோடல் ம்பட்டிகள் 

்பைன்்படுத்தி ஒரு எச�ரிகயக, அல்ைது உறுதி்படுத்துதல் அல்ைது ்பைனரிடத்திலிருந்து ஏநதனும் ஒரு வயக 

உள்ளீட்யட ம்ப்ற உதவும். ஜோவோஸ்கிரிப்ட்-ல்  மூன்று வயகைோன ந�ல்மீட்பு ம்பட்டிகள் உள்்ளது அயவ: Alert 
உயரைோடல் ம்பட்டி, confirm உயரைோடல் ம்பட்டி �றறும் Prompt உயரைோடல் ம்பட்டி.

14.7.1 Alert உயரைோடல் ம்பட்டி (Alert Dialog Box):
 ்பைனருககு எச�ரிகயக ம�யதி மகோடுப்்பதறகு மிகுதிைோக Alert உயரைோடல் ம்பட்டி ்பைன்்படும். 

எடுத்துககோட்டோக, ஒரு உள்ளீட்டு புைத்தில் ஏநதனும் உயரயைத் தட்டசசு ம�யை நவணடும். ஆனோல் ்பைனர் 

உள்ளீடு ம�யைவில்யைமைனில், உறுதி்படுத்தும் ம�ைைோக, Alert ம்பட்டி ்பைன்்படுத்தி ்பைனருககு ஒரு 

எச�ரிகயக ம�யதியைக மகோடுககைோம். Alert ம்பட்டி ஒநர ஒரு “Ok” ம்போத்தோயன �ட்டும் மகோணடிருககும். 

அயத ்பைன்்படுத்தி அடுத்த நியைககு ம�ல்ைைோம்.

 Alert ம்பட்டியின் கட்டய்ள அய�ப்பு

 Alert(“Message”); 
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 (or) Window.alert(“Message”);

 எடுத்துககோட்டோக:

 alert(“Name is compulsory entry”);

 (or) window.alert(“Name is compulsory entry”);

<Html>
<Head>
 <Title>Demo Program - To test Alert Dialog Box in JavaScript </Title>
</Head>
<Body>
 <script language="javascript" type="text/javascript">
 var value1 = 522, value2=10;
  window.alert("Data1 : "+value1);
 alert(“Data1 :”+value2);
</script>
</Body>
</Html>

நிரல் 14.11

மவளியீடு:

14.7.2 Confirm உயரைோடல் ம்பட்டி (Confirm உயரைோடல் ம்பட்டி):
 ஏநதனும் ஒரு விருப்்பத்திறகு ்பைனரின் ஒப்புதல் ம்ப்ற confirm உயரைோடல் ம்பட்டி உதவுகி்றது. இந்த 

உயரைோடல் ம்பட்டி  OK �றறும் Cancel என்்ற இரு ம்போத்தோன்யகய்ள மதரிவிககும். ்பைனர் ok ம்போத்தோயன 

அழுத்தினோல் confirm() ம�ய என்்ற �திப்ய்ப திருப்பி அனுப்பும். ்பைனர் Cancel ம்போத்தோயன அழுத்தினோல் 
Confirm() ம்போய என்்ற �திப்ய்ப திருப்பி அனுப்பும்.

 Confirm உயரைோடல் ம்பட்டியின் கட்டய்ள அய�ப்பு

 confi rm(“message”); 

        (or)

 window.confi rm(“message”);

எடுத்துககோட்டோக:

 confi rm(“Hai Do you want to continue:”);

         (or)

 window.confi rm(“Hai Do you want to continue:”);

Chapter 14.indd   310 4/21/2020   4:46:22 PM



310 311

<Html>
<Head>
 <Title>Demo Program - To test Confi rm Dialog Box in JavaScript </Title>
</Head>
<Body>
 <script language="javascript" type="text/javascript">
 var value1 = 522, value2=10;
 window.confi rm("Data1 : "+value1);
 confi rm("Data2 :"+value2);
</script>
</Body>
</Html>

Listing 14.12 Confi rm Dialog Box

மவளியீடு:

 
14.7.3 Prompt உயரைோடல் ம்பட்டி:
 ந�ல்மீட்பு உயரப் ம்பட்டி மூைம் ்பைனர் உள்ளீடு ம�யவதறகோன தகவயைக மகோடுகக prompt 
உயரைோடல் ம்பட்டி ்பைன்்படுகி்றது. ்பைனருடன் ஊடோட இது ்பைன்்படும். உயரப் ம்பட்டி புைத்தில் ்பைனர் 

உள்ளீடு ம�யது ok ம்போத்தோயன கிளிக ம�யைவும். 

 Prompt() ம�ைறமுய்றயைப் ்பைன்்படுத்தி prompt உயரைோடல் ம்பட்டியில் ம�யதியை மதரிவிகக 

உதவும் இதில் இரணடு அ்ளபுருககள் உள்்ளன (i) உயரப்ம்பட்டி நதோன்றும் ம�யதி (ii) உயரப்ம்பட்டியில் 

நதோன்றும் மகோடோநியை �ரம். இந்த உயரைோடல் ம்பட்டியில் இரணடு ம்போத்தோன்கள் உள்்ளன அயவ ok 

�றறும் Cancel  ்பைனர் ok ம்போத்தோயன கிளிக ம�யதோல் prompt() ல் உள்்ள உயரப்ம்பட்டியில் உள்ளீடு 

ம�யத �திப்ய்ப திருப்பி அனுப்பும். ்பைனர் Cancel ம்போத்தோயனக கிளிக ம�யதோல் null என்்ற �திப்ய்பத் 

திருப்பி அனுப்பும். Prompt உயரைோடல் ம்பட்டியின் கட்டய்ள அய�ப்பு.

 Prompt(“Message”,”defaultValue”);

   (or)

 window.prompt("sometext","defaultText");

எடுத்துககோட்டோக:
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 prompt(“Enter Your Name:”,”Name”);

   (or)

 window.prompt(“Enter Your Name:”,”Name”);

<Html>
<Head>
 <Title>Demo Program - To test Prompt Dialog Box in JavaScript </Title>
</Head>
<Body>
 <script language="javascript" type="text/javascript">
 var sname = prompt("Please enter your name", "Name");
</script>
</Body>
</Html>

நிரல் 14.13 

மவளியீடு:

14.8 ஜோவோஸ்கிரிப்ட்டில் உள்்ள குறிப்புயரகள் (Comments in JavaScript):
 மிக முககிை�ோன சி்றந்த நிரைோகக ்போணி என்்பது மூைக குறியில் குறிப்பு �றறும் வர்ையன 

ம�ருகுவதோகும். இதனோல், உஙகளுககும் �ற்றவர்களுககு நிரயை புரிந்து மகோள்்ள உதவும். ஜோவோஸ்கிரிப்ட் 

நிரல் ம்பைர்ப்பி நிரலில் உள்்ள குறிப்புயரகய்ள நிரோகரித்து விடும். இரணடு வயகைோன குறிப்புயரகள் 

உள்்ளன. ஒரு வரி �றறும் ்பை வரி குறிப்புயரகள். // என்்ற குறியுடன் மதோடஙகும் குறிப்புயரகள் ஒரு வரி 

குறிப்புயரக்ளோக நிரல் ம்பைர்ப்பி இதயன நிரோகரிககும்.

எடுத்துககோட்டு :

 // JavaScript single line comment//

Multiple line comments begins with /* and ends with */

்பகுப்்போயவு : ்பைனர் ்பகக �ரி்போர்ப்பு அம்�ஙகள் மகோணட நிகழ ந�ரம் (online) ்பதிவு ்படிவத்யத உருவோககும் 

நிரயை �ோன்்றோதோரம்  உருவோககவும்).

துயை நூல்: 

1. Title - Pure JavaScript Author : R.Allen Wyke, Jason D. Gilliam and Charlton Ting, 
Publisher : Techmedia
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நியனவிற மகோள்க:

•  <script> ஒட்டு அதன் இயடநை உள்்ள உயரயை உைவி நிரல்  ம்பைர்கக மதோடஙகும். 
•  ஜோவோஸ்கிரிப்ட் ஒரு எழுத்துைர்வு மிகக ம�ோழிைோகும்.
•  �ோறியின் வயரமைல்யை அது எந்த மூைக குறிமுய்ற ்பகுதியில் வயரைறுககப்்பட்டுள்்ளநதோ 

அதன் வோழ�ோள் வயர.
•  மூைக குறிமுய்றயில் நியையுரு என்்பது �ோறிககு மகோடுககப்்பட்டுள்்ள �ோற்ற முடிைோத �திப்்போகும்.
• நகோயவ என்்பது ம�ோழி ஏறகும் நிரல் ்பகுதியில் இைககப்்படும் ஏநதனும் ஒரு தரவு வயக ஆகும்.
• ஜோவோஸ்கிரிப்ட் எல்ைோ அடிப்்பயட கணித ம�ைல்்போடுக்ளோன  +,  - , *, / & % ந்போன்்றவறய்ற 

்பைன்்படுத்த துயைபுரியும்.
• �ரஙகய்ள இயைகக ஜோவோஸ்கிரிப்ட் –ல் உள்ளியைந்த அம்�ஙகள் உள்்ளன.
• ம�ைறகுறியின் வயககள் �ோறிககு ஏற்ற தரவு வயகயில் உள்ளீடு ம�யை உதவும்.
• pop up ம்பட்டிகள், எச�ரிகயக ம்பட்டி, உறுதிப்்படுத்தும் உயரைோடல் ம்பட்டி �றறும் அறிகயக 

உயரைோடல் ம்பட்டி ந்போன்்ற முககிை வயகயிைோன உயரைோடல் ம்பட்டிகய்ள ஜோவோஸ்கிரிப்ட் 
்பைன்்படுத்த உதவும்.

• ஜோவோஸ்கிரிப்ட் - இல் உள்்ள?: என்்பது நி்பந்தயனச ம�ைறகுறி இது மும்� ம�ைறகுறி என்றும் 
அயைககப்்படும். 

�திப்பீடு

பகுதி-அ
சரியான விடைடயத் தேர்ந்ேடு.
1. வயை அய�ப்ய்ப உருவோககு்பவர்கள் அயத வடிவய�கக, �ரி்போர்கக �றறும் 

இயைை ம�ைல்்போடுகய்ள ம�ைல்்படுத்த உதவும் ம்போதுவோன scripting ?
 அ) C   ஆ) C++  இ) Java  ஈ) JavaScript

2. CGI –ன் விரிவோககம்

 அ) common Gateway Interface ஆ) Complex Gateway Information
 இ) Common Gateway Information ஈ) Complex Gateway Interface

3. ஜோவோஸ்கிரிப்ட் நிரைோகக ம�ோழி ்பைன்்படுத்தி இயத உருவோககைோம் 

 அ) �ோறும் வயைப்்பககம்   ஆ) �ோர்ளம்

 இ) வயைப்்பககம்    ஈ) முதல் ்பககம்

4. �ோறும் வயைப்்பககம் ந�யவைகத்தில் எயத ந�மிகக உதவும்

 அ) நவயை  ஆ) வழித்தடம்  இ) ந்போககுவரத்து ஈ) ்போயத

5. ்பைனர் உள்ளீடு ம�யத தரவு ந�யவைகத்திறகு அனுப்பும் முன் �ரி்போர்ககப்்படுவயத இவவோறு 
அ ய ை ப் ்ப ர் 

 அ) ந�யவைக ந்போககுவரத்து   ஆ) �ோறும் வயைப்்பககம்

 இ) ந�யவைக வழித்தடம்    ஈ) வயை ந�யவைகம்

6. எந்த கூறய்ற ்பைன்்படுத்தி ஜோவோஸ்கிரிப்ட்யை ம�ைல்்படுத்தைோம்?

 அ) <head>   ஆ) <Java>  இ) <Script>  ஈ) <text>

7. விரிவோககம் (DHTML)
 அ) Distance Hyper Text Markup language ஆ) Dynamic Hyper Text Markup language
 இ) Distance High Text Markup language ஈ) Dynamic High Text Markup language
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8. <script> ஒட்டில் எத்தயன ்பணபு கூறுகள் உள்்ளது?

 அ) 2   ஆ) 3   இ) 4   ஈ) 5

9. எந்த ்பணபுகூறய்ற ்பைன்்படுத்தி scripting ம�ோழி �றறும் அந்த �திப்ய்ப  “ Text/JavaScript” 
அனுப்்ப நவணடும் என்று உைர்த்துகின்்றது?

 அ) Language  ஆ) Text  இ) Type  ஈ) Body

10. உைவியில் நகோப்ய்ப மீணடும் ஏற்றம் ம�யை எந்த குறுககு வழி �ோவியை ்பைன்்படுத்த நவணடும் 

 அ) F2   ஆ) F3   இ) F4   ஈ) F5

11. எதன் இயடநை மகோடுககப்்படும் மவறறிடத்யத ஜோவோஸ்கிரிப்ட் நிரோகரிககும்

 அ) கட்டய்ளகள்  ஆ) ஸ்கிரிப்ட்  இ) வில்யைகள்  ஈ) உயர

12. நிரலில் ந�ரடிைோக �ோறிககு மகோடுககப்்படும் தரவு �திப்ய்ப இதனோல் மகோடுககைோம்

 அ) �டககு   ஆ) நியையுரு  இ) கூறறு  ஈ) உயர

13. இவறறுள் எது ்பைனருககு எச�ரிகயக ம�யதியை மகோடுகக ம்பரும்்போலும் ்பைன்்படுகி்றது?
 அ) Alert உயரைோடல் ம்பட்டி ஆ) Confirm உயரைோடல் ம்பட்டி

 இ) Prompt உயரைோடல் ம்பட்டி ஈ) எதுவுமில்யை

14. கீநை உள்்ள நிரல் மதோகுதியில் �ோறி x-ன் �திப்பு Var x = 250 + 2 – 200;
 அ)50   ஆ) 52   இ) 48    ஈ) 42

்பகுதி -ஆ

குறுவினோ  (2 �திப்ம்பண):

2. �ோறிகளின் வயரமைல்யை என்்றோல் என்ன அதன் வயககள் ைோது?

3. ஜோவோஸ்கிரிப்ட்டில் இன�ோற்றம் என்்றோல் என்ன?

4. ஜோவோஸ்கிரிப்ட்-ல்  எத்தயன நியையுறுககள் உள்்ளன அவறறின் வயககய்ள எழுதுக.

5. நி்பந்தயனச ம�ைறகுறி என்்றோல் என்ன? தகுந்த எடுத்துககோட்டு தருக.

6. ஜோவோஸ்கிரிப்ட்-ல்  குறிப்புயரகள் என்்றோல் என்ன?

7. ம�ைறகுறி வயககள் ்பறறி குறிப்பு வயரக.

8. ஜோவோஸ்கிரிப்ட்டில் �ோறியின் ்பஙகு ்பறறி எழுதுக.

9. Prompt  உயரைோடல் ம்பட்டியின் ்பைன்கள் ைோது?

்பகுதி -இ

ம்பருவினோ  (3 �திப்ம்பண):

2. ஜோவோஸ்கிரிப்ட்டில் உள்்ள அடிப்்பயட தரவு வயககள் ்பறறி சிறுகுறிப்பு எழுதுக..

3. �ரம் ம�ைறகுறி ்பறறி குறிப்பு வயரக.

4. <Script> ஒட்டு ்பறறி எழுதுக.

5. தருகக ம�ைறகுறிகளின் ்பைன்கள் ைோது?

6. மிகுப்பு �றறும் குய்றப்பு ம�ைறகுறிகளின் வித்திைோ�த்யத எழுதுக.

்பகுதி -ஈ

விரிவோன வியட தருக (5 �திப்ம்பணகள்):

1. ஜோவோஸ்கிரிப்ட்டில் உள்்ள ந�ல்மீட்பு உயரைோடல் ம்பட்டிகள் ்பறறி விரிவோக எழுதுக.

2. கணித ம�ைறகுறி ்பறறி தகுந்த எடுத்துககோட்டுடன் விரிவோக எழுதுக.
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 கற்றலின் ந�ோககஙகள்:

• கட்டுப்ோட்டு கட்்டமைபம் 
்றறி அறிந்து 
ககோள்ளுதல்.

• ஜோவோஸ்கிரிபட்-ல் உள்்ள 
தருகக கெயறகுறிகம்ளப 
்றறி அறிந்து 
ககோள்ளுதல்.

• ை்டககுகள் ைறறும் அவறறின் வமககம்ளப 
்றறி அறிதல்.

•  ஜோவோஸ்கிரிபட் நிரல்களில் எவவோறு எழுதுதல்  
என்்மதப ்றறி அறிந்து ககோள்ளுதல்.

15.1  ஜோவோஸ்கிரிபட்டில் உள்்ள நி்ந்தமை 
கூறறுகள்

(Conditional Statements in JavaScript):
 நிரலில் உள்்ள அநத வரிமெ ்டியில் தோன் 
கூறறுகள் இயககப்டும். ககோடுககப்ட்டுள்்ள 
நி்ந்தமை நகோமவயின் ைதிபம்ப க்ோறுத்து 
நி்ந்தமை கூறறுகள் இயகக அல்்லது ஒன்ந்றோ 
அல்்லது ஒன்றிறகு நைற்ட்்ட கூறறுகள் 
தவிரககநவோ நி்ந்தமை கூறறுகள் ்யன்்டும்.
கட்டுப்ோடுகள் இரு வமகப்டும்
• கிம்ளபபிரிபபு (Branching)
• ை்டககு (Looping)
15.1.1 கிம்ளப பிரிபபு கூறறுகள்(Branching 
Statements):
 ஜோவோஸ்கிரிபட்டில் உள்்ள கிம்ளபபிரிபபு 

15ஜோவோஸ்கிரிபட்ம்ட ்யன்்டுத்தி 
வம்லயமைபம் வடிவமைப்து

ஜோவோஸ்கிரிபட்-ல் உள்்ள கட்டுப்ோட்டு கட்்டமைபபு

அ்லகு IV ்ோ்டம்

கூறறுகள் ்யன்்டுத்தி ்ல்நவறு விதைோை 
கெயல்கள் கவவநவறு கட்்டம்ளகளின் 
அடிப்ம்டயில் கெயயப்டும். கிம்ளபபிரிபபு என்்து 
கட்்டம்ளமய தறந்ோமதய கூறறிலிருந்து 
ைறக்றோரு கூறறு அல்்லது நிரல் ்குதியிலுள்்ள 
நவக்றோரு ்குதிககு ைோறறும். கிம்ளபபிரிபபு 
இயகக கதோ்டமர ைோறறியமைககும். ்்ல விதைோை 
கிம்ளப பிரிபபு கூறறுகள் உள்்ளை. அமவ,
• if கூறறு
• if …else கூறறு
• else if கூறறு
• switch கூறறு
15.1.1.1  if ைறறும் if..else கூறறு:
 ஜோவோஸ்கிரிபட்டில் if கூறறு என்்து ஒரு 
அடிப்ம்ட கட்டுப்ோட்டு கூற்றோகும். இது 
கூறறுகம்ள கட்்டம்ளயின் அடிப்ம்டயில் இயகக 
உதவும். இந்த கூறறு இரு வடிவஙகள் ககோண்டது. 
முதல் வடிவம் கைய கட்்டம்ளகளுககு ைட்டுநை 
உள்்ளது. கட்்டம்ள அமைபபு
 if (condition)
 {
  True block;
 }
 If வடிவில், உள்்ள கட்்டம்ள ஒபபீடு / தருகக 
நகோமவயோக இருககும் இது இயககப்டும். அதன் 
விம்ளவு கையகயனில் true block இயககப்டும். 
True Block ஒன்று அல்்லது ஒன்றுககு நைற்ட்்ட 
கூறறுகள் ககோணடிருகக்லோம்.

<Html>
<Head>
 <Title>Demo Program - To test if command in JavaScript </Title>
</Head>
<Body>
 <script language="javascript" type="text/javascript">
 var age = prompt("Please enter your Age :", "0");
 if(age>=16)
{
 alert("You Are Eligible to Vote ....");
}
</script>
</Body>
</Html>

நிரல் 15.1
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கவளியீடு:

← → X

Demo Program - To test X

.

.

.

- X

 file:///C:/Users/ELCOT/Desktop/SCERT/Fin...

This page says

CancelOK

Please enter your Age:
35

← → X

Demo Program - To test X

.

.

.

- X

 file:///C:/Users/ELCOT/Desktop/SCERT/Fin...

This page says

OK

You Are Eligible to Vote....

 If கூறறின் இரண்டோவது வடிவம் else உட்கூறுமவ ககோண்டது அதோவது நிரல் ஏநதனும் இரணடு 
கிம்ளப பிரிபபில் ஒன்ம்ற க்ோறுத்து இயககும். முதல் வடிவி்லோை if கட்்டமைபபில், கட்்டம்ள க்ோயகயனில் 
எந்த சி்றபபு கெயல்்ோடும் கெயயோது. ஆைோல் ஏநதனும் இரு ்ோமதகளில் ஒரு ்ோமதமய கெயல்்டுத்த 
நவணடுகைனில் if…….else வடிவத்மத ்யன்்டுத்த நவணடும். இதன் கட்்டம்ள அமைபபு:
 if (expression)
  {statements if true}
 else
  {statements if false}
 இதன் வடிவம் if கூறம்ற ஒத்ததோகும். ஒநர ஒரு வித்தியோெம் else சி்றபபுச் கெோல் ைட்டும் இருககும். 
இமதக ககோணடு if கூறறின் கட்்டம்ள க்ோயகயனில் ைோறறுப ்ோமத கெயல்்ோட்ம்ட கெயய உதவும்.

<Html>
<Head>
 <Title>Demo Program - To test if..else command in JavaScript </Title>
</Head>
<Body>
 <script language="javascript" type="text/javascript">
 var age = prompt("Please enter your Age :", "0");
 if(age>=18)
 {alert("You Are Eligible to get Driving Licence.."); }
 else
 {alert("You Are Not Eligible to get Driving Licence..");}
</script> </Body> </Html>

நிரல் 15.2 If else ்யன்்டுத்தி

கவளியீடு:

- X
← →

X

X
X

35

OKScript Prompt:

Demo Program - To test if c...

C:\User\ELCOT\Desktop\SCER Search...

CancelPlease enter you Age:

Explorer User Prompt

^ ^
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X

Script Prompt:

Explorer User Prompt

Cancel

OK

Please enter your Age:
15

X

OK

Message from webpage

You Are Eligible to get Driving Licence..!

X

OK

Message from webpage

You Are Not Eligible to get Driving Licence..!

15.1.1.2 else if கூறறு:
 If else கூறறு நகோரமவமய இயககி நிரலில் உள்்ள ஏநதனும் இரு ்குதியில் ஒன்ம்ற கவளி்ோட்டின் 
விம்ளவிறநகற் கெயல்்டுத்தும். முதல் கட்்டம்ள க்ோயகயனில் else if கூறம்ற ்யன்்டுத்தி புதிய 
கட்்டம்ளமய அறிவிகக்லோம்.

 if (n == 10) 
 {   // Execute code block #1 }
 else if (n == 20) 
 {  // Execute code block #2 }
 else if (n == 30) 
 {  // Execute code block #3 }
 else 
 {  // If all else fails, execute block #4  }

<Html>
<Head>
 <Title>Program - To test else ..if command in JavaScript </Title>
</Head>
<Body>
 <script language="javascript" type="text/javascript">
 var marks = prompt("Please enter your Marks/100 :", "0");
 if(marks>90)
{ document.write("Your Grade is Outstanding.."); }
 else if((marks>70) && (marks<=90))
{ document.write("Your Grade is Excellent.."); }
 else if((marks>50) && (marks<=70))
{ document.write("Your Grade is Good.."); }
 else if((marks>40) && (marks<=50))
{ document.write("Your Grade is Satisfectory.."); }
else 
{ document.write("Your Grade Poor and  have to re-appear Exam.."); }
</script>
</Body>
</Html>

நிரல் 15.3  தருகக கெயறகுறிகம்ளப ்யன்்டுத்துதல் (Logical Operators)
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இந்த குறிமும்றயில் சி்றப்ோக ஏதும் இல்ம்ல 
இது ஒரு ெோதோரை if ன் கதோ்டர உற்றோகும் இஙகு 
ஒவகவோரு if  உறறும் முந்மதய ்குதியோகும் 
முழுமையோை பின்ை்லோக எழுதுவமத வி்ட else  if 
்யன்்டுத்துவது விரும்்த்தககதும் கதளிவோதகும்

if (n == 10) 
{ // Execute code block #1 } 
else 
{ if (n == 20) 
{ // Execute code block #2 } 
else 

{ 
if (n == 30) 
{ // Execute code block #3 } 
else 
{ // If all else fails, execute block #4 } 

} 
}

15.1.1.3  switch case கூறறு:
 if..else  கட்்டமைபபிறகு ைோற்றோக switch 
கூறம்ற ஜோவோஸ்கிரிபட் அளிககி்றது. நகோமவயில் 
உள்்ள எல்்லோ விம்ளவுகம்ளயும் ெரி்ோரகக switch 
கூறறு குறிப்ோக உதவும். Switch  கட்்டமைபபின் 
கட்்டம்ள அமைபபு.
switch(expression)
{
 case label1:

  statements1;
 break;
 case label2:
  statements2;
 break;
 case labeln;
  statements - N;
 break;
 default:
  statements;
}
15.1.1.4 break ைறறும் default கூறறு
 If கூறம்ற ந்ோன்று switch கூறறு 
அம்டபபுககுறிககுள் உள்்ள நகோமவமய 
இயககும். அதன் விம்ளமவ case கட்்டமைபபின் 
labels –உ்டன் ஒபபீட்டு Switch கூறறு கெயல்்டும். 
ஏநதனும் ஒரு case கட்்டமைபபின் label ெைம் எனில் 
அந்த கூறறுகம்ள இயககும்.   default  கட்்டமைபபு 
Switch கட்்டமைபபின் இறுதியில் இருகக்லோம். 
அவவோறு உள்்ள ந்ோது எந்த case labels களும் 
க்ோறுந்தவில்ம்லகயனில் இமத இயககும். 
ஏநதனும் ஒரு க்ோருத்தைோை நதரவு 
இயககப்ட்்டபின் break கூறம்ற க்ோதுவோக 
்யன்்டுத்தி  switch கூறறிலிருந்து 
கவளிநய்ற்லோம். 
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<Html>
  <Head>
  <Title>Program - To test witch command in JavaScript </Title>
  </Head>
 <Body>
 <script language="javascript" type="text/javascript">
 var grade=0;
 var marks=prompt(“Please enter your marks/100:”,”0”);
 if(marks>90)
 {grade=1;}
 else if(marks>70)&&(marks<=90)
 {grade=2;}
 else if(marks>50)&&(marks<=70)
 {grade=3;}
 else if(marks>40)&&(marks<=50)
 {grade=4;}
 else
 {grade=5;}
 switch(grade)
 {
 case 1:
 document.write("Your Grade is Outstanding.."); 
  break;
  case 2:
 document.write("Your Grade is Excellent.."); 
  break;
  case 3:
 document.write("Your Grade is Good.."); 
 break;
 case 4:
 document.write("Your Grade is Satisfectory.."); 
  break;
 default:
 document.write("Your Grade Poor and  have to re-appear Exam.."); 
 }
 </script>  </Body>  </Html>

நிரல் 15.4 Switch கூறம்ற ்யன்்டுத்துதல்

The output will be

- X

X

X

98

OKScript Prompt:

Demo Program - To test else c...i.. XProgram - To test witch co... 
C:\User\ELCOT\Desktop\SCER Search...

CancelPlease enter your Marks/100:

Explorer User Prompt

^ ^

்்டம் 15.6(A)
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- X
X

Demo Program - To test else c...i..

Your Grade is Outstanding...

XProgram - To test witch co... 
C:\User\ELCOT\Desktop\SCER Search...^ ^

்்டம்  15.6(B)

15.2  ை்டககுகள் (Loops)
 ஜோவோஸ்கிரிபட்டில் நிரலின் ஒநர ்குதிமய ்்ல மும்ற ்ல்நவறு ைதிபபுகளின் அடிப்ம்டயில் 
இயககிைோல் அமத ை்டககுகள் என்்ர. ஜோவோஸ்கிரிபட் மூன்று வமகயி்லோை ை்டககு கூறறுகம்ள 
ஆதரிககும். அமவ 

• for ை்டககு (for loop)
• while ை்டககு (while loop)
• do..while ை்டககு (do..while loop)

15.2.1 for ை்டககு
 for ை்டககு முன் வமரயறுககப்ட்்ட எணணிகமகயில் மீணடும் இயஙகும். for ை்டககின் கட்்டம்ள 
அமைபபு:
 for(initialization; condition; increment/decrement)
 {
  Body of the loop;
 }
 for கட்்டமைபபில் மூன்று ்குதிகள் உள்்ளை. அமவ முககோற புள்ளியோல் பிரிககப்ட்டிருககும். 
அமவ
1. ை்டககின் முதல் ்குதி ைோறிககு கதோ்டகக ைதிபபிருத்தும், அந்த ைோறிமய கட்டுப்ோட்டு ைோறி என்்ர.
2. இரண்டோம் ்குதி ஒரு நி்ந்தமை கூற்றோகும். அது ை்டககு எத்தமை மும்ற இயககப்டும் என்று 

தீரைோனிககும்.
3. மூன்்றோம் ்குதி கட்டுப்ோட்டு ைோறியின் ைதிபபு எவவோறு ைோற்றப்டும் என்று தீரைோனிககும் (மிகுகக / 

கும்றகக)

<Html>
<Head>
 <Title> Program - To test for statement in JavaScript </Title>
</Head>
<Body>
 <script language="javascript" type="text/javascript">
 var no1 = prompt("Please enter Table You want :", "0");
 document.write("<h2> Multiplication for your need </h2>");
 for( var no2=0;no2<=10;no2++)
{
 document.write(no1+" x "+no2+" = "+no1*no2+"<br>");
}
</script>
</Body>
</Html>

நிரல் 15.5 for ை்டகமக ்யன்்டுத்தி
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Demo Program - To test Pr..
Search...C:\User\ELCOT\Desktop\SCER^

- X

Multiplication for your need
3 x 3 = 0
3 x 1 = 3
3 x 2 = 6
3 x 3 = 9
3 x 4 = 12
3 x 5 = 15
3 x 6 = 18
3 x 7 = 21
3 x 8 = 24
3 x 9 = 27
3 x 10 = 30

15.2.2  break ைறறும் continue கூறறு
 ஜோவோஸ்கிரிபட்டில் ்ோயவு கட்டுப்ோட்ம்ட ைோற்ற  break ைறறும் continue கூறறுகள் உள்்ளை.  
break கூறறு ை்டககிலிருந்து கட்டுப்ோட்ம்ட கவளிநயறறும். எடுத்துககோட்டு,
 for(var n=0;n<=10;n++)
 {
 if(n==5)
 { break; }
  document.write(n+"<br>");
 }
 நைந்ல ககோடுககப்ட்டுள்்ள எடுத்துககோட்டில், n என்்ற ைோறியின் ைதிபபு 0 முதல் 10 வமர கவளியீ்டோக 
க்றுைோறு ககோடுககப்ட்டுள்்ளது. இதில் n ைதிபபு 5 ஆக வந்தவு்டன் break கூறறு ை்டகமக விட்டு கட்டுப்ோட்டு 
கவளிநயறும். நைலும்  இதன் கவளியீடு

<Html> 
<Head> 
<Title>Demo Program - To test Break command in JavaScript </Title> 
</Head> 
<Body> 
<script language="javascript" type="text/javascript"> 
document.write("<h2> Using Break Statement </h2>"); 
for( var no2=0;no2<=10;no2++) 
{ 
if(no2==5) 
{break;} 
document.write(no2+" "); 
} 
</script> 
</Body>
</Html>

நிரல் 15.6 for ை்டகமக ்யன்்டுத்தி
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Demo Program - To test Pr..
Search...C:\User\ELCOT\Desktop\SCER^

- X

Using Break Statement
0 1 2 3 4

 continue கூறறு அது இ்டம்க்றும் ்குதிககு கீழ் உள்்ள ை்டககின் ்குதிமய கெயல்்டுத்தோைல்  
ை்டககின் அடுத்த கெயல்்ோட்ம்ட இயககும். எடுத்துககோட்டு,
 for(var n=0;n<=10;n++)
 {
  if(n==5)
 {
 continue;
 }
  document.write(n+"<br>");
 }
 நைந்ல ககோடுககப்ட்டுள்்ள எடுத்துககோட்டில், n ைோறியின் ைதிபம் 0 முதல் கவளியீ்டோக ககோடுககும்,  
n ைதிபபு 5 ஆக இருககும் ந்ோது கவளியீடு அறிவிககோைல் ைற்ற ைதிபபுகம்ள கவளியீ்டோக ககோடுககும். 

<Html> 
<Head> 
<Title>Demo Program - To test Continue command in JavaScript </Title> 
</Head> 
<Body> 
<script language="javascript" type="text/javascript"> 
document.write("<h2> Using continue Statement </h2>"); 
for( var no2=0;no2<=10;no2++) 
{ 
if(no2==5) 
{continue;} 
document.write(no2+" "); 
} 
</script> 
</Body>
</Html>

நிரல் 15.7 for ை்டகமக ்யன்்டுத்தி

Demo Program - To test Pr..
Search...C:\User\ELCOT\Desktop\SCER^

- X

Using Continue Statement
0 1 2 3 4 6 7 8 9 10
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15.2.3 while ை்டககு

 while ை்டககு கூறறு / கூறறுகளின் கதோகுபம் நகோமவயின் ைதிபபு கையயோக உள்்ளது வமர 

மீணடும் மீணடும் கெயயும். கூறம்ற இயககும் முன் நி்ந்தமை நெதிககும்.

கட்்டம்ள அமைபபு

Initialization of control variable;

While(condition)

{

Body of the loop;

}

<Html>
<Head>
 <Title>Program - To test while statement in JavaScript </Title>
</Head>
<Body>
 <script language="javascript" type="text/javascript">
 var no1 = prompt("Please enter Table You want :", "0");
 document.write("<h2> Using while Statement </h2>");
 var no2=0;
 while(no2<=no1)
{
 document.write(no2+" ");
 no2=no2+1;
}
</script>
</Body>
</Html> 

நிரல் 15.8 while  ை்டககு ்யன்்டுத்தி

கவளியீடு:

Demo Program - To test Pr..
Search...C:\User\ELCOT\Desktop\SCER^

- X

Using While Statement
0 1 2 3 4

 நிரல் க்யரபபி முதலில் நகோமவமய இயககும் நகோமவயின் ைதிபபு கையகயனில் நிரல் க்யரபபி 
கூறம்ற இயககும். பின் ை்டககின் நைல்்குதிககு கட்டுப்ோட்ம்டத் தோவச் கெயயும், பின் நகோமவமய மீணடும் 
இயககும்.

1. no2 என்்ற ைோறியின் கதோ்டகக ைதிபபு  0 ஆக அமைககப்ட்டுள்்ளது.

2. while  ை்டககில் உள்்ள நகோமவ இயககப்டும்.
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3. நி்ந்தமை கையகயனில் ை்டககின் உ்டற்குதி ஒரு மும்ற இயககப்டும் அல்்லது ை்டககின் 
உ்டற்குதிமய தவிரத்து கட்டுப்ோடு ை்டககிறகு அடுத்துள்்ள கூறம்ற இயககும்.

4. கட்டுப்ோட்டு ைோறியின் ைதிபம் இயககி கட்டுப்ோடு மீணடும் ்டிநிம்ல 3-ஐ இயககும்.

15.2.4 do .. while ை்டககு 

 do..while ை்டககு while ை்டகமக ந்ோன்று இயககும், ஆைோல் ை்டககின் நகோமவ ை்டககின்  

இறுதியில் ெரி்ோரககப்டும். இதைோல் ை்டககின் உ்டற்குதி ஒரு மும்றநயனும் எபந்ோதும் இயககப்டும். 

கட்்டம்ள அமைபபு

 do

 {

  body of the loop

 } while (expression);

<Html>
<Head>
 <Title>Program - To test do..while statement in JavaScript </Title>
</Head>
<Body>
 <script language="javascript" type="text/javascript">
 var no1 = prompt("Please enter Table You want :", "0");
 document.write("<h2> Using do..while Statement </h2>");
 var no2=0;
 do
{
document.write(no2+" ");
no2=no2+2;
}while(no2<=no1);
</script>
</Body>
</Html> 

Demo Program - To test Pr..
Search...C:\User\ELCOT\Desktop\SCER^

- X

Using do..while Statement
0 2 4 6 8 10

நிரல்  15.9 do..while ை்டகமக ் யன்்டுத்துதல்

்யிறசி

கீநேயுள்்ள கவளியீடு க்்ற ஜோவோஸ்கிரிபட் நிரல் எழுதவும்:

 அ)  1 முதல் N வமரயி்லோை ஒறம்றப ்ம்ட எணகம்ள கவளியி்ட.

 ஆ)  ஏநதனும் ஒரு எணணிறகோை க்ருககல் அட்்டவமை கவளியி்ட.

 இ)  10,9,8,……0 என்று எணகம்ள கவளியி்ட
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ைதிபபீடு

்குதி – அ

்குப்ோயவு: 

 ஆன்ம்லன் ்திவு வடிவத்தில் ்யைர ்கக ெரி்ோரபபு அம்ெஙகள் கெயவதறகோை நிரல்கம்ள 

உருவோககும்.

• நிரலின் இயல்பு இயககத்மத ைோற்ற நி்ந்தமை கூறறுக்ளோை இரு வமக கட்டுப்ோடுகள் 
கிம்ளபபிரிபபு ைறறும் ை்டககு.

• ஜோவோஸ்கிரிபட்டில் உள்்ள மூன்று தருகக கெயறகுறிகள் &&, !! , !
• தகுந்த நதரவு இயககப்ட்்டபின் break கூறறு க்ோதுவோக கவளிநய்ற ்யன்்டும்.

• For ை்டககு முன் தீரைோனிககப்ட்்ட எணணிகமகயில் இயககப்டும்.

• நி்ந்தமை  என்ைவோக இருபபினும் break கூறறு ை்டககின் கெயல்்ோட்ம்ட நிறுத்தும் ைறறும் 
continue கூறறு ை்டககின் அடுத்த கெயல்்ோட்ம்ட இயககும்.

நிமைவில் ககோள்்ள நவணடிய குறிபபுகள்

ெரியோை விம்டமய எழுதுக:-
1. தறந்ோமதய கூறறிலிருந்து ைறக்றோரு 

கூறறிககு கட்டுப்ோட்ம்ட ைோற்ற எந்த 
நி்ந்தமை கூறறு ்யன்்டும்?

 அ) கிம்ளபிரிபபு ஆ) வரிமெப்டுத்தல்

 இ) ை்டககு  ஈ) கெயறகுறி

2. if-else _____ கூறறிககு ைோற்றோக எந்த 
கூறம்ற ்யன்்டுத்த்லோம். 

 (a)  While  (b)  If 
 (c)  Else-if  (d)  Switch

3. ெரியோை நதரமவக கண்டறிந்தவு்டன் 
switch case கூறறிலிருந்து கவளிநய்ற எந்த 
கூறறு ்யன்்டும்?

 (a)  Exit   (b)  Default 
 (c)  Case   (d)  Break

4. இவறறில் எது ை்டககு கூறறு அல்்ல

 (a)  Switch  (b)  While 
 (c)  Do-While  (d)  For

5. ை்டககின் எந்தப ்குதி ை்டகமக எத்தமை 
மும்ற இயகக நவணடும் என்்மதத் 
தீரைோனிககும்?

 அ) முதல்   ஆ) இரண்டோவது

 இ) மூன்்றோவது  ஈ) இறுதியோைது

6. இவறறுள் எது கிம்ளபபிரிபபு கூற்றோகும்?
 (a)  Loop  (b)  If-else
 (c)  Switch  (d)  For

7. கீநேயுள்்ள நிரல் கதோகுதியின் கவளியீடு 
என்ை?

 For (var n=0; n<10; n+1)
 {
 if (n==3)
 {
 break;
 }
 document write (n+"<br>");
 }
 (a)  0  1  2  (b)   0  1  2  3  

(c)  0  1  2  3  4 (d)  0, 1, 3
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8. கூறம்ற இயககும் முன் எந்த ை்டககில் 
நி்ந்தமை இயககப்டும்? 

 (a)  While  (b)  Do while
 (c)  Break  (d)  Continue

9. எந்த கூறறு நகோமவயிலுள்்ள எல்்லோ 
விம்ளவுகம்ளயும் நெோதிககப ்யன்்டும்?

 (a)  While  (b)  Do while
 (c)  Switch  (d)  If

10. இவறறுள் எந்த ை்டககு நி்ந்தமைமய 
இயககும் முன் ஒரு மும்றநயனும் 
இயககப்டும்?

 (a)  For   (b)  While
 (c)  If   (d)  Do   while

11. <script type = "text / javascript">
 x = 6 + "3";
 document write (x);
 <'script> what will be the output?
 (a)  6  (b)  9
 (c)  63  (d)  Error

்குதி -ஆ

குறுவிைோ  (2 ைதிபக்ண):

1. ஜோவோஸ்கிரிபட்டில் உள்்ள ்்ல வமகயோை 
கட்டுப்ோட்டு கூறறுகள் யோது?

2. ஜோவோஸ்கிரிபட்டில் நி்ந்தமை கூறறு என்்றோல் 
என்ை?

3. ஜோவோஸ்கிரிபட்டில் உள்்ள ்ல்நவறு 
கிம்ளபபிரிபபு கூறறுகள் ்ட்டியலிடுக.

4. Switch  கூறறின் கட்்டம்ள அமைபம் எழுதுக.

5. break ைறறும்  continue கூறறுகளின் 
நவறு்ோடுகம்ள எழுதுக.

்குதி -இ

க்ருவிைோ  (3 ைதிபக்ண):

1. if கூறறு என்்றோல் என்ை. அதன் வமககம்ள 
எழுதுக.

2. else-if  கூறறின் கட்்டம்ள அமைபம் எழுதுக.

3. ை்டககு என்்றோல் என்ை? அதன் வமககள் 
யோது ?

4. while  ைறறும் do.. while கூறறுகளின் 
நவறு்ோடுகம்ள எழுதுக

5. வயமத 20 என்று உள்ளீடு கெயதோல் கீநேயுள்்ள 
நிரல் ்குதி என்ை தகவம்ல கவளியீடும்.

 if (age> = 18 )

 {

 alert ("you are eligible to get Driving 
licence"}

 }

 else

 alert ("you are not eligible to get driving 
licence");

 }

்குதி -ஈ

விரிவோை விம்ட தருக (5 ைதிபக்ணகள்):

1. for ை்டகமக ஒரு எடுத்துககோட்டு்டன் 
வி்ளககுக.

2. switch case கூறம்ற எடுத்துககோட்டு்டன் 
வி்ளககுக.

3. கீநேயுள்்ள நிரலின் கவளியீட்ம்ட எழுதுக.

 <Html>
 <Head>
 <Title> for statement</title>
 <Head>
 <Body>
 <script language= "java Script" type = "text 

/ javaScript")
 var no1= prompt ("please enter table you 

want:", "0" );
 document write ("<h2> multiplication for 

your need </h2>")
 for (Var no2= 0; no2<=10; no2++)
 {
 document write (no1+ "x" + no2+ "=" + 

no1+no2+ "<br>);
 }
 </script>
 </body>
 </Html>

4. 10 எணகம்ள கவளியீடு கெயவதறகோை 
ஜோவோஸ்கிரிபட் நிரம்ல எழுதுக.
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்:

•  ஜோவோஸ்கிரிப்ட் செயறகூற்்ற செயற்படுத்துதல்

•  இ்ையவழி ்பயன்்போடுக்ை உருவோககுதல்

16.1 அறிமுகம்

 செயறகூறு என்்பது ஜோவோஸ்கிரிப்ட் எழுத்து வடிவ குறிமு்்ற சதோகுதியோகும். இது ஒருமு்்ற 

வ்ையறுககப்்பட்டு ்பலமு்்ற செயல்்படுத்தப்்படுகி்றது. ஒரு குறிப்பிட்்ட செயலுககோன குறிமு்்ற்ய 

உ்்றச்போதியோககம் செயவதறகு செயறகூறுகள் ்பயன்்படுகின்்றன. நேன்நேலும், ஒநை கூறறுக்ை திரும்்ப 

திரும்்ப ேோறறு்ைகைோக தட்்டச்சு செயவ்த தடுகக சில செயறகூறுகள் ச்போதுவோன செயலுககு 

வ்ையறுககப்்பட்டுள்ைது. ச்போதுவோக இ்வ ஒரு குறிப்பிட்்ட நவ்லககோன குறிமு்்ற்ய ஒரு இ்டத்தில் 

்வப்்பதன் மூலம் ேறு்பயனோககமும், நிைல் சதளிவும் நேன்்படுத்தப்்படுகி்றது.

 ஜோவோஸ்கிரிப்ட் செயறகூறுகள் அைபுருககநைோடு அல்லது அைபுருககள் இல்லோத நி்லயிலும் 

இருககலோம். அைபுருககள் செயறகூறுகளின் வ்ையறுப்பில் குறிப்ச்பயரகளின் ்பட்டியல் அதோவது 

அைபுருககள் அநத செயறகூறின் உ்டற்பகுதியில் உள்ை்ே ேோறிகைோக செயல்்படுகி்றது. செயறகூறு 

அ்ைப்பு அைபுருககளுககோன ேதிப்பு ேறறும் செயலுருபுக்ைக சகோடுககும்.  செயறகூறு செயலுருபு 

ேதிப்புக்ைக கைககிட்டு திருப்பி அனுப்பும்  ேதிப்்போனது செயறகூறு அ்ைப்பு நெ்வயின் ேதிப்்போகும்.

 ஜோவோஸ்கிரிப்ட் எழுத்துவடிவம் இைண்டு வ்கயோன செயறகூறுக்ை ஆதரிககி்றது. அ்வ

• முன் வ்ையறுககப்்பட்்ட அல்லது நூலக செயறகூறுகள்.

• ்பயனர வ்ையறுககும் செயறகூறுகள்.

16.2 சில ச்போதுவோன முன் வ்ையறுககப்்பட்்ட செயறகூறுகள்
 Some common pre-defined functions

 முன் வ்ையறுககப்்பட்்ட செயறகூறுகள் ஏறகனநவ ஜோவோஸ்கிரிப்ட் நூலகத்தில் 

வ்ையறுககப்்பட்டுள்ைது. இ்த நூலக செயறகூறுகள் என்றும் அ்ைககலோம். எடுத்துககோட்்டோக, alert(),  
isNan(), toUppercase (), toLower case (), Lenth(), prompt(), write() இ்வ முன் வ்ையறுககப்்பட்்ட 

செயறகூ்றோகும்.

16
ஜோவோ எழுத்துவடிவ செயறகூறுகள்

(JavaScript Functions) 

அலகு IV ஜோவோஸ்கிரிப்ட்்்ட ்பயன்்படுத்தி 
வ்லய்ேப்்்ப வடிவ்ேப்்பது

்போ்டம்
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செயறகூறு விைககம் எடுத்துககோட்டு சவளியீடு

toUpperCase() சகோடுககப்்பட்்ட ெைத்்த ச்பரிய 
எழுத்துககைோக ேோறறும்.

x=”java”
x.toUpperCase();

JAVA

toLowerCase() சகோடுககப்்பட்்ட ெைத்்த சிறிய 
எழுத்துகைோக ேோறறும்

x=”JAVA”
x.toLowerCase();

java

length சகோடுககப்்பட்்ட ெைத்தின் நீைத்்த 
(எழுத்துககளின் எண்ணிக்க 
சகோடுககும்)

x=”JAVA”
x.length();

4

parseInt() சகோடுககப்்பட்்ட மித்வ எண்்ை 
முழு எண்ைோக ேோறறுகி்றது.

parseInt(34.234); 34

parseFloat() சகோடுககப்்பட்்ட ெைத்்த parseInt(“34.23”); 34.23

16.3 ்பயனர வ்ையறுககும் செயறகூறுகள் (User defined functions)

 ்பயனர வ்ையறுககும் செயறகூறுகள் நிை்ல சிறுகூறுகைோகக நிைலருககு அனுேதி அளிககி்றது. 
ச்பரும்்போலோன கணினி நிைல்கள் நிகழ் உலக சிககல்க்ை தீரகக நவண்டியிருப்்பதோல் கணினி 
நி்னவகத்தில் அதிக நி்னவகத்்த எடுத்துக சகோள்வநதோடு செயல்்படுத்துவதறகு அதிக ந�ைத்்தயும் 
எடுத்துக சகோள்கி்றது. எனநவ, நீண்்ட நிைல்கள் சிறு பிைவுகைோக பிரிககப்்பட்டு அ்வ கூறுகள் அல்லது 
சதோகுதிகள் என்்ற்ைககப்்படுகின்்றன. 

செயறகூறு வ்ையறுப்பு

செயறகூறு வ்ையறுப்பின் வடிவம்

 Function function-name(parameters list)

 {

 { {
Declaration of variable
Executable statements;  Function Body

 }

குறிப்பு:

• செயறகூறின் ச்பயர தகுதியோன குறிப்ச்பயைோகும். எடுத்துககோட்டு sum.

• அைபுருககளின் ்பட்டியல் ஒன்றிறகு நேற்பட்்ட தகுதியோன ேோறியின் ச்பய்ைக சகோண்டிருககும்.

• ஒன்றிறகு நேற்பட்்ட ேோறிக்ை கோறபுள்ளி்ய (,) சகோண்டு பிரிககலோம்.எடுத்துககோட்டு  function 
sum(x,y)

• செயறகூறின் உ்டற்பகுதி ச�ளிவு அ்்டப்புககுறிகைோல் சூைப்்பட்டுள்ைது.

எடுத்துககோட்டு:

function sum(x,y)

 {

  var m=x+y;

  return m;

 }
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<html>
<head>
<title>Function  Example</title>
<script type="text/JavaScript">
<!--
var input1=window.prompt("Enter Value1 :", "0");
var input2=window.prompt("Enter Value2 :", "0");
var v1=parseInt(input1);
var v2=parseInt(input2);
var s=sum(v1,v2);
document.writeln("<br><h4><u>Example for Function</u></h4>");
document.writeln("First No :" + v1 + " <br>Second No :" + v2 + "<br> The Sum = " + s);
function sum(x, y)
{
var s=x+y;
return s;
}
//-->
</script> </head> <body> </body> </html>

Listing 16.1 செயறகூற்்ற ்பயன்்படுத்தி

Output:
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 isNaN() செயறகூறு சகோடுககப்்பட்்ட ேதிப்பு அல்லது ேோறி எண்ைோக உள்ைதோ என்று ெரி்போரககும். 

சகோடுககப்்பட்்ட ேதிப்பு எண்ைோக இல்்லசயனில் சேய என்்ற ேதிப்்்ப திருப்பி அனுப்பும். எடுத்துககோட்்டோக 
isNaN(“12”), isNaN(“A”).

<html>
<head>
<title>On-line Quiz</title>
<script type="text/JavaScript">
function checkAnswer()
{
 //var myQuiz=document.getElementById("myQuiz");
 if ( document.getElementById("myQuiz").elements[0].checked)
 alert("Congratulations, Your Answer is correct");
 else
 alert("Your Answer is incorrect, Please try Again");
}
</script>
</head>
<body>
<form id="myQuiz"  action="JavaScript:checkAnswer()">
<p> Which is not a Programming Language: <br>
<input type="radio" name="radiobutton" value="Word" />
<label> MS-Word</label>
<input type="radio" name="radiobutton" value="Cobol" />
<label> COBOL</label>
<input type="radio" name="radiobutton" value="CPP" />
<label> C++</label>
<input type="radio" name="radiobutton" value="VB" />
<label>Visual BASIC</label><br><br>
<input type="submit" name="submit" value="Submit" />
<input type="reset" name="reset" value="Reset" />
</p> </form> </body> </html>

Listing 16.2 Using Function (Online - quiz)

Output:
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<html> <head>
<title>On-line Quize</title>
<script type="text/JavaScript">
function checkAnswer()
{ 

//var myQuiz=document.getElementById("myQuiz"); 
if ( document.getElementById("myQuiz").elements[0].checked) 
alert("Congratulations, Your Answer is correct"); 
else 
alert("Your Answer is incorrect, Please try Again");

}
</script> </head>
<body>
<form id="myQuiz" action="JavaScript:checkAnswer()">
<p> Which is not a Programming Language: <br>
<input type="radio" name="radiobutton" value="Word" />
<label> MS-Word</label>
<input type="radio" name="radiobutton" value="Cobol" />
<label> COBOL</label>
<input type="radio" name="radiobutton" value="CPP" />
<label> C++</label>
<input type="radio" name="radiobutton" value="VB" />
<label>Visual BASIC</label><br><br>
<input type="submit" name="submit" value="Submit" />
<input type="reset" name="reset" value="Reset" />
</p> </form> </body> </html>

Listing 16.2 Using Function (Online - quiz)

Output:

• செயறகூறு என்்பது, ஜோவோஸ்கிரிப்ட் எழுத்து வடிவ குறிமு்்ற சதோகுதியோகும். இது ஒருமு்்ற 
வ்ையறுககப்்பட்டு ்பலமு்்ற செயல்்படுத்தப்்படுகி்றது.

• இைண்டு வ்கயோன செயறகூறுகள் – முன்வ்ையறுககப்்பட்்ட ேறறும் ்பயனர வ்ையறுககும் 
செயறகூறுகள்.

• முன்வ்ையறுககப்்பட்்ட செயறகூறுகள் நூலக செயறகூறுகள் என்றும் அ்ைககப்்படுகி்றது.
• ்பயனர வ்ையறுககும் செயறகூறுகள் நிை்ல கூறுகைோகக நிைலருககு அனுேதி அளிககி்றது.
• நீண்்ட நிைல்கள் சிறு பிரிவுகைோக பிரிககப்்பட்டு அ்வ கூறுகள் என்்ற்ைககப்்படுகின்்றன.

நி்னவில் சகோள்ை நவண்டிய குறிப்புகள்
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ேதிப்பீடு

்பகுதி-அ

ெரியோன வி்்ட்யத் நதரநசதடுத்து எழுதுக.

1. அைபுருககள் இவவோ்றோக செயல்்படுகி்றது

 அ) உள்ை்ே ேோறி  ஆ) இனககுழு ேோறி 

 இ) நகோப்பு ேோறி   ஈ) சதோகுதி ேோறி

2. முன்வ்ையறுககப்்பட்்ட செயறகூறுகள் பின்வருேோறு அ்ைககப்்படுகி்றது 

 அ)நூலக செயறகூறுகள்   ஆ) நெமிப்பு செயறகூறுகள்

 இ) ஆ்ைகள்     ஈ) கட்்ட்ைகள்

3. நீண்்ட நிைல்கள் சிறிய பிரிவுகைோகப் பிரிககப்்படுவது

 அ) கூறுகள் ஆ) சதோகுதி இ) கைஙகள்  ஈ) குழு

4. கீழ்கண்்டவறறுள் எது நிை்ல கூறுகைோகக நிைலருககு அனுேதி அளிககி்றது?

 அ) நூலக செயறகூறுகள்   ஆ) ்பயனர வ்ையறுககும் செயறகூறுகள்

 இ) இயல்பு செயறகூறுகள்   ஈ) ெோதோைைேோன செயறகூறுகள்

5. பின்வருவனவறறுள் எது ேறு்பயனோககத்்தயும், நிைல் சதளி்வயும் நேன்்படுத்தகி்றது?

 அ) செயறகூறுகள்  ஆ) கூறுகள்

 இ) கைஙகள்   ஈ) ஆ்ைகள்

்பகுதி -ஆ

குறுவினோ  (2 ேதிப்ச்பண்):
1. ஜோவோஸ்கிரிப்ட்  செயறகூறு என்்றோல் என்ன?
2. செயறகூறின் ்பயன்்போடு யோது?
3. குறிப்பு வ்ைக- நூலக செயறகூறுகள்.
4. குறிப்பு வ்ைக – ்பயனர வ்ையறுககும் செயறகூறுகள்.
5. செயறகூறின் கட்்ட்ைய்ேப்பு எழுதுக.

்பகுதி -இ

ச்பருவினோ  (3 ேதிப்ச்பண்):

1. ஒரு எண்ணின் கனெதுைத்்தக கண்்டறிய செயறகூறி்னப் ்பயன்்படுத்தி ஜோவோஸ்கிரிப்ட் 
வடிவ நிைல் எழுதுக.

2. 10 எண்களின் கூட்்ட்ல கண்்டறிய செயறகூறி்னப் ்பயன்்படுத்தி ஜோவோஸ்கிரிப்ட் நிைல் எழுதுக.

்பகுப்்போயவு

்பட்டி்ய வ்லப்்பககேோக தி்ையி்டவும், விருப்்பத்்த உள்ளீ்டோகப்  ச்பறறு செயறகூறி்னப் ்பயன்்படுத்தி 
சவளியீட்்்டத் தி்ையிடுக.

்பட்டி இவவோ்றோக தி்ையி்டப்்ப்ட நவண்டும்
1. எண்களின் கூட்்ட்ல சகோடுககப்்பட்்ட வைம்புககுள் கண்்டறிதல்.
2. எண்களின் கூட்்ட்ல சதோ்டகக ேறறும் முடிவு வைம்புககுள் கண்்டறிதல்.
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கற்றலின் ந�ோககஙகள் :

• இணைய குற்றஙகள் பறறி 
அறிந்து ககோள்ளுதல்.

• இணைய உலகத்தில் 
இணையப் போதுகோப்பு பறறிய  
வழி கோட்டுதல்கள் மறறும் 
நதணவகள் பறறி அறிதல்.

• இணையப் போதுகோப்பு பறறிய 
சிககல்கள் பறறி அறிதல்.

• பிரோகஸி நேணவயகம் மறறும் பயரவோல் 
கேயல்போடுகள் பறறி அறிதல்.

• மண்றயோககம் மறறும் குறியோககத்தின் 
அடிப்பணை பறறி கற்றல்.

• தகவல் கதோழில்நுட்ப ேட்ைஙகள், விதிகள், 
கேயல்படுத்துதல் பறறி கற்றல்.

17.1 அறிமுகம்

 இணையம் என்பது எளிதோக கதோைரபு 
ககோள்்ளககூடிய மறறும் அணைவரும் 
பயன்படுத்தககூடிய ேோதைமோக உள்்ளது. தகவல் 
கதோழில்நுட்பம் என்பது கணிப்கபோறியின் வழியோக 
பரந்து விரிந்தது கணிப்கபோறிகள், ணகப்நபசிகள் 
மறறும் இணையம் வழியோக தகவல் கதோழில் 
நுட்பத்தின் ந�ோககஙகள் பலவோக இருந்தோலும், 
அணத தவ்றோக பயன்படுத்தும் வோய்ப்புகள் உள்்ளை. 
 கணிப்கபோறி அணமப்பு என்பது கபோதுவோக 
போதிககக கூடியது. அது தனிமனிதனின் அல்லது 
கதோழில்களில், திைேரி வோழகணகயில் முககியப் 
பஙகு வகிககி்றது. 
 மதிப்பு மிகக தரவுகண்ள தவ்றோக 
பயன்படுத்துவரின் ணககளில் கிணைத்து விைோமல், 
சி்றப்பு போதுகோப்பு ககோடுத்து போதுகோகக நவண்டும். 
ஆகநவ, தரவுகள் போதுகோககப்பை நவண்டும்.
இணைய குற்றஙகள் என்பது கணிப்கபோறியிலும், 
வணலப்பின்ைல்களிலும், ஈடுபடுத்தப்படுகி்றது. இது 
வ்ளரந்து வரும் ேமூகத்தின் மீது குற்றவோளிகள், 
கபோறுப்பற்ற தனிமனிதைோல் வணலத்ளத்ணத 
பயன்படுத்தி தோககுதல்கள் ஏறபைலோம். இணைய 
குற்றம் என்பது குற்றம் இதில் கணிப்கபோறி மறறும் 
வணலத்ளமும் அைஙகும். இது முககிய ேவோலோக 
தகவல் கதோழில்நுட்பம் பயன்படுத்துநவோர மீது 
உள்்ளது.இணைய குற்றம், ந�ரணம, போதுகோப்பு 

கணிப்கபோறி �ன்கைறி மறறும் இணையப் போதுகோப்பு

17கணிப்கபோறி �ன்கைறி மறறும் 
இணையப் போதுகோப்புஅலகு V போைம்

மறறும் வணிக அணமப்பின் உயிர மீது 
அச்சுறுத்துவதோக உள்்ளது.

�ன்கைறி (ETHICS) 
 �ன்கைறி என்பதன் அரத்தம்  எது தவறு ? 
மறறும் எது ேரி? இது கணிப்கபோறி யோர 
பயன்படுத்துகி்றோரகந்ளோ, அவரகளின் தோரமீக 
ககோள்ணகயின் கதோகுப்பு ஆகும். ேரியோை 
�ைவடிகணகணய பின்பறறி, க�றிமுண்றகண்ள 
பயன்படுத்தி வருவதும் �ன்கைறி ஆகும். 
 அ்றக�றி என்பது ேமூகத்தில் (Morals) 
உள்்ள �ல்லணவ, ககட்ைணவகண்ள ஏறறு �ைப்பது 
ஆகும். இன்ண்றய இணைய உலகில் சில தர 
நிணலகள் உள்்ளை.
• திருட்டு கமன்கபோருண்ள பயன்படுத்தோமல் 

இருப்பது.
• அடுத்த பயைரின் கைகணக அனுமதியின்றி 

பயன்படுத்தோமல் இருப்பது.
• அடுத்தவரின் கைவுச்கேோல்ணல திருைோமல் 

இப்பது.
• ஊடுருவல் கேய்யோமல் இருப்பது.
 கணிப்கபோறியின் �ன்கைறியின் முககிய 
பிரச்சிணைகள், இணைய நேணவ 
பயன்படுத்துநவோரின் தனிப்பட்ை தகவல்கள், 
பதிப்புரிமம்  மறறும்  உரிமம் கபற்ற 
கபோரு்ளைககத்ணத கவளியிடுதல்.

கணிப்கபோறி �ன்கைறி (COMPUTER 
ETHICS)
 இணையத்தின் உதவியோல் உலகமோைது 
உலக கிரோமமோக தறநபோது உள்்ளது. தனிமனிதன், 
கவவநவறு வணிக நிறுவைஙகளின் கபயரகள் 
மிகவும் பிரபலமோைதோக இணையத்தின் உதவியோல் 
உள்்ளது. மின் வணிகம் என்பது மிக பிரபலமோைதோக 
விரிந்த பரப்பில் நவகமோைதோக உள்்ளது.

 கணிப்கபோறி �ன்கைறி கேயல்முண்ற, 
மதிப்புகள், �ணைமுண்றகள் முதலியவறண்ற 
ணகயோள்கி்றது. நுகரநவோர கேயல்முண்றணய, 
கணிப்கபோறி கதோழில்நுட்பத்தின் மோற்றம் அது 
கதோைரபுணைய ஒழுககத்ணத, நேதநமோ அல்லது நீதி 
க�றிணய மீறியதோகநவோ மறறும் தனிமனித 
நிறுவைம் ஆகியவறறில் நீதி க�றி இல்லோமல் 
ணகயோள்கி்றது.
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�ன்கைறியின் வழிகோட்டுதல்கள் 
(GUIDELINES OF ETHICS) 
 கபோதுவோக, பின்வரும் வழிகோட்டுதல்கள் 
கணிப்கபோறி பயன்படுத்துவரகள் கவைத்தில் 
ககோள்்ள நவண்டும்.

1. நேர்மை (Honesty) : இணையத்ணத 
பயன்படுத்தும் பயைர உண்ணமயுள்்ளவரோக 
இருத்தல்.

2. ேம்பிக்கை (Confidentiality): பயைர 
அஙகீகரிககப்பைோதவரகளிைம் முககிய 
தகவல்கண்ள பரிமோற்றம் கேய்யோமல் இருத்தல்.

3. மைரியா்ை (Respect) : மற்ற பயைருககு 
உள்்ள தனி உரிணமககு உரிய மரியோணதணய 
ஒவகவோரு பயைரும் ககோடுத்தல்.

4. தைாழில்மு்ை (Professionalism) : 
கதோழில்முண்றயில் ஒவகவோரு பயைரும் 
கதோழில் முண்ற �ைத்ணதயுைன் இருத்தல்.

5. சட்டத்திற்கு கீழ்படிைல் (The Law): 
ேட்ைத்திறகு கணிப்கபோறி பயன்போடுகளின் 
கீழபடிதல் நபோன்று இணைய ேட்ைத்திறகு 
கீழபடிதல்.

6. த்பாறுப்பு (Responsibility) : பயைர 
ஒவகவோருவரும், ஒவகவோரு கேயலுககும் 
உணைணமயோ்ளரோக கபோறுப்நபறறுக 
ககோள்ளுதல்.

�ன்கைறி என்பது ேமுதோயத்தின் 
தனிமனித �ைத்ணதகள் அ்றக�றி 
ககோள்ணகயின் கதோகுதிக்ளோல் 

ஆைது  மறறும் அ்றக�றி ககோள்ணகயின் 
கதோகுப்போக கணிப்கபோறி பயன்படுத்தும் 
பயைணர கட்டுப்படுத்தும்.

17.2 �ன்கைறியின் பிரச்சிணைகள் 
(ETHICAL ISSUES)

 �ன்கைறி பிரச்சிணை என்பது, பிரச்சிணை 
அல்லது தனி மனிதனுகநகோ அல்லது 
நிறுவைத்திறநகோ நதணவப்படும். ேரி (�ன்கைறி) 
அல்லது தவறு (�ன்கைறி அல்லோதது) இவறறின் 
ஒன்ண்ற நதரவு கேய்யும் முண்ற ஆகும்.
இந்த பிரச்சிணை ஆைது தீரககப்பட்ை அல்லது 
தீரககப்பைோத, ேமூகத்தில் உள்்ள ந�ரமண்றயோை 
அணுகுமுண்றணய நேரககப்படும்.
சில கபோதுவோை �ன்கைறி பிரச்சிணைகள் கீநே 
பட்டியலிைப்பட்டுள்்ளது.
• இணைய குற்றம் (cyber crime)
• கமன்கபோருள் உரிணமயில்லோ �கலோககம் 

(software piracy)
• அஙகீகரிககப்பைோத அணுகுதல் (un 

Authorized access)
• நேககிங (Hacking)
• கணிப்கபோறிணய பயன்படுத்தி நமோேடி கேய்தல் 

(Use of computers to commit fraud)
• �ச்சு �ரல்(Virus) மூலம் �ோேநவணல 
• கணிப்கபோறி மூலம் தவ்றோை கூறறு 

உருவோககுதல்.
இணைய குற்றம் (Cyber  Crime)
 இணைய குற்றம் என்பது அறிவுேோர 
கவள்ண்ளககோலர குற்றமோகும். இந்த குற்றஙகண்ள 
கேய்நவரர கபோதுவோக கணிப்கபோறிணக தி்றன்பை 
இயககுபவரோக இருப்போரகள். 
 உதோரைமோக – ேட்ை விநரோத பை 
பரிவரத்தணை இணையத்தின் வழியோக 
�ணைகபறுவணத உதோரைமோக கூ்றலோம். 
கணிப்கபோறி குற்றஙகளில் சில உதோரைமோக 
ககோடுககப்பட்டுள்்ளது.

அட்ைவணை 17.1
குற்றம் கேயல்போடுகள்

தீம்கபோருள் 
(Malware)

இணையவழி கதோந்தரவு பல்நவறு கேயல்க்ளோை திருடுதல், மண்றயோககம் அல்லது 

முககியமோை தரவுகண்ள நீககம் கேய்தல், எச்ேரிகணக அல்லது கணிப்கபோறி 

கேயல்போடுகண்ள �ைத்துதல், கேயல்போடுகண்ள அனுமதி இல்லோமல் 

கண்கோணித்தல்.

அரண் உணைத்தல் 
(Harvesting)

ேட்ைவிநரோதமோக அடுத்த பயைரின் பயைர கபயர மறறும் கைவுச் கேோல்ணல 

நேகரித்து பயைரின் கைககுகளில் நுணேந்து பயைணைதல்.

ஸநபம் (Spam)
அறியப்பைோத மூலத்திலிருந்து கபறுபவர அறியப்பட்ை ஆதோரத்ணத அனுப்பி 

தீஙகிணேககும் �ணைமுண்றயோகும்..
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கமன்கபோருள் திருட்டு (SOFTWARE PIRACY)
 கமன்கபோருள் திருட்டு என்பது ஒரு 
தனிப்பட்ை அல்லது ஒரு நிறுவைத்தோல் முதலில் 
உருவோககப்பட்ை கமன்கபோருண்ள பதிப்புரிணம 
கப்றோமல், ேட்ை விநரோதமோக குறியீடுகள், 
தகவல்கள், நிரல்கள் மறறும் பி்ற தகவல்கண்ள 
திருடுதல். அஙகீகோரம் இல்லோமல், �கல்களின் 
பிரதிகண்ள உருவோககி இந்த தரணவ கேோந்த 
�லனுககோக, அல்லது வணிக இலோபத்திறகோக 
பயன்படுத்துவது ஆகும்.

 எளிணமயோை கேோறகளில் கமன்கபோருள் 
திருட்டு என்பது “கமன்கபோருள் அஙகீகரிககப்பைோத 
�கல்” ஆகும்.

கமன்கபோருள் திருட்டு

பதிப்புரிணம கபற்ற 
நிரல்கண்ள 
�ககலடுத்து விறபணை 
கேய்தல்

இணையத்ளத்தின் 
வழியோக ேட்ை 
விநரோதமோக 
பதிவி்றககம் கேய்தல்    

பைம் 17.2- கமன்கபோருள் திருட்டின் வி்ளககப்பைம்

 கமன்கபோருள் திருட்டிறகு முறறிலும் 
மோறுபட்ை அணுகுமுண்ற பகிரமோை கமன்கபோருள் 
எை அணேககப்படுகின்்றை

 ஆசிரியரகள் ந�ரடியோக ஒரு பதிவு 
கட்ைைத்ணத கேலுத்தி, பயைரகளும், ேக 
ஊழியரகளும், நிரல்கண்ள �ககலடுகக 
ஊககப்படுத்தப்படுகி்றது. ேட்ை விநரோதமோக 
கபோதுமககளுககு கிணைகககூடிய வணிக 
நிகழச்சிகள் கபரும்போலும் வோரஸகள் (Warez) என்று 
அணேககப்படுகின்்றை.

நேககிங

 நேககிங என்பது ஒரு கணிப்கபோறியின் 
உரிணமயோ்ளரின் அனுமதி இல்லோமல், தனிப்பட்ை 
தரவு அல்லது கைவுச் கேோல்ணல குற்றம் ேோரந்த 
�ைவடிகணகயோகநவோ அல்லது 
கபோழுதுநபோககிறகோகநவோ திருடுதல். இத்தணகய 
க�றிமுண்ற நேககிங மட்டுநம கட்டுப்படுத்தப்பட்ை 
நேோதணைகள் எை �ணைமுண்றப்படுத்தப்பை 
நவண்டும்.

கணிப்கபோறி மூலம் ேட்ை 
விநரோத அணுகணல கபறுதல்

அணையோ்ளத் திருட்டு 

அல்லது சுய 

விவரஙகண்ள 

கபறுதல்

ஃபயரவோல்ஸ, கைவுச்கேோல் 
மறறும் பயைர முகவரி 
நேககிங 
நபோன்்றவறறிறகு  எதிரோை 
கமன்கபோருள் 
பயன்படுத்துதல்

நேககிங

வழி �ைத்துதல் போதுகோப்பு

பைம்  17.3 நேககிங வணரபைம்
கிரோககிங
 ஒரு திட்ைத்தின் மூலத்ணத எடிட் கேய்தோல் 
குறியீட்ணை பயன்படுத்தி மோற்றலோம். கிரோக (ஒரு 
கருப்பு கதோப்பி) அல்லது இருண்ை பகக நேககர 
என்றும் அணேககப்படுகின்்றது.) 
 ஒரு தீய, குற்றவியல் நேககர “கிரோககர” 
என்்றோல் திருட்டு, ஊேல் அல்லது ேட்ை விநரோதமோக 
தரணவப் போரகக தோனியஙகு திட்ை நிரல்கண்ள 
பயன்படுத்தி கைவுச் கேோல் கிரோக கேய்வது  
கணிப்கபோறிகண்ள பயன்படுத்துதல் ஆகும்.
சில முககியமோை தகவல்கண்ளக நகோரி அவரகள் 
அதிகோரப்பூரவ மின்ைஞேணல அனுப்பலோம். இது 
வஙகி அல்லது பி்ற உத்திநயோகபூரவ 
நிறுவைஙகளிலிருந்து முண்றயோை மின்ைஞேல் 
நபோலத் நதோன்்றலோம்.

17.3   இணையப் போதுகோப்பு மறறும் 
அச்சுறுத்தல்கள் 

 ஒரு கணிப்கபோறிககு கணிேமோை 
நேதத்ணத ஏறபடுத்தநவோ அல்லது ஒரு 
�பரிைமிருந்து அல்லது ஒரு நிறுவைத்திைமிருந்து 
முககியத் தகவல்கண்ள திருடுவதோகநவோ, 
இணைய தோககுதல்கள் முதன்ணமயோக 
கதோைஙகப்பட்ைது. இணையப் போதுகோப்பு என்பது 
பல்நவறு கதோழில்நுட்பஙகள் கேயல்முண்றகள் 
மறறும் �ைவடிகணககள் ஆகியவறறின் 
கதோகுப்போகும். இது இணைய தோககுதல்களின் 
ஆபத்ணத குண்றககும் மறறும் நிறுவைஙகள் 
மறறும்  தனி�பரகள் போதுகோககும் கணிப்கபோறி 
ேோரந்த அச்சுறுத்தல்களில் இருந்து போதுகோககும்.

இணையத் தோககுதல்களின் வணககள் 
 கமன்கபோருள் ேட்ை விநரோதமோை அணுகல் 
மறறும் நேதம் விண்ளவிககும் வணகயில் 
வடிவணமககப்பட்ை ஒரு வணக கமன்கபோருள் 
ஆகும். பல வணகயோை இணைய தோககுதல்கள் 
மறறும் அவறறின் கேயல்போடுகள் ஆகியணவ 
அட்ைவணை 17.2 ல் ககோடுககப்பட்டுள்்ளை.
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அட்ைவணை  17.2 – இணையத்  தோககுதல்கள் மறறும் கேயல்போடுகள் 

வ.எண்
இணையத் 

தோககுதல்கள் கேயல்போடுகள்

1. �ச்சு நிரல்

ஒரு �ச்சு நிரல் என்பது கணிப்கபோறி குறியீட்டின் ஒரு சிறிய பகுதி ஆகும். அது தன்ணை 
மீண்டும் மீண்டும் ஒரு கணிப்கபோறியில் இருந்து மறக்றோரு கணிப்கபோறிககு நகோப்புைன் 
இணைககும் வணகயில் பரவுகி்றது. கபோதுவோை �ச்சு நிரல் ட்நரோஜன் ஆகும்.
ஒரு ட்நரோஜன் �ச்சு நிரல் என்பது ஒரு கேயல்போடு.
எடுத்துககோட்ைோக – �ச்சு நிரல் நீககம் ஒரு எடுத்துககோட்ைோக கூ்றலோம். உண்ணமயில் �ச்சு 
நிரல் கேயல்படுத்தப்படும் நபோது தீஙகிணேககும் கேயல்கண்ள கேய்கி்றது.

2. வோரம்ஸ
வோரம்ஸ என்பது சுயமோக திரும்ப திரும்ப வந்து இணைத்துக ககோள்்ள நிரல்கள் நதணவ 
இல்ணல. வோரம்ஸ கதோைரந்து போதிப்புககுள்்ளோகி பலவீைஙகண்ள கண்டுபிடித்து வோரம்ஸின் 
நிரலோலருககு கதரிவிககி்றது.

3. ஸணபநவர
கணிப்கபோறியின் இணைப்புககண்ள தி்றககும் நபோது தோைோகநவ கணிப்கபோறியில் 
நிறுவப்பைலோம். இணைப்புகளில் கிளிக கேய்யும் நபோதும் போதிககப்பட்ை கமன்கபோருண்ள 
பதிவி்றககம் கேய்வதன் மூலமும் ஸணபநவர நிறுவப்பைலோம்..

4. நரன்ேம்நவர

ஒரு கணிப்கபோறியில் இணைய தோககுதல்களில் கதோைஙகுவதறகு பி்றகு பைம் நகோரி 
தீஙகு இணேககத் திட்ைமிடுதல். இந்த தீம்கபோருள் குற்றவோளி களுககிணைநய கபருகிய 
முண்றயில் பிரபலமணைந்து ஒவகவோரு வருைமும் நிறுவைஙகளுககு மில்லியன் கைககோை 
கேலவுகண்ள ஏறபடுத்துகி்றது..

இணையப் போதுகோப்பு (threats)
 ேமீபத்திய வருைஙக்ளோக போதுகோப்பு 
அணமப்புகளில் உள்்ள பலவீைஙகள் கோரைமோக 
தனி�பரகள் மறறும் நிறுவைஙகள் கபரும்போலோை 
பிரச்சிணைகண்ள எதிரககோள்கி்றது. பல்நவறு 
வணகயோை இணையப் போதுகோப்பு அச்சுறுத்தல்கள் 
கீநே  வணகப்படுத்தப்பட்டுள்்ளை.

 ேமூக கட்ைணமப்பு
 ேமூக கட்ைணமப்பு ஒரு �பரின் பலவீைத்ணத 
தவ்றோக பயன்படுத்துதல் தீஙகிணேககும் 
இணைப்புகண்ள கிளிக கேய்வதன் மூலமும் 
அல்லது நுணுககஙகள் மூலம் கணிப்கபோறிணய 
அணுகுவதோலும் கப்றப்படுகி்றது.ஃபிஷிங மறறும் 
ஃபோரமிங ேமூக கட்ைணமப்புகளுககு உதோரைஙகள் 
ஆகும்.

1.1. ஃபீஷிங
 ஃபீஷிங என்பது கணிப்கபோறி குற்றத்தின் 
ஒரு வணக ஆகும். கைவுச்கேோல் மறறும் கிகரடிட் 
கோரடு எண்கள் உள்ளீட்ை பயைர தரணவ 
திருடுவதறகு பயன்படுத்தப்படும். ஒரு மின்ைஞேல் 
ஆகும்

1.2. போரமிங (Pharming)
 போரமிங என்பது ஒரு தனிப்பட்ை 
கணிப்கபோறியின் அல்லது நேணவயகத்தின் 
தீஙகிணேககும் குறியீடு உள்்ள நமோேடியோை ஒரு 
�ணைமுண்ற ஆகும்.

 பயைரின் அனுமதி இல்லோமல் தவ்றோை 
வணல த்ளஙகண்ள தவ்றோக வழி �ைத்துகி்றது. 
பயைணர நமோேடி கேய்ய நேககரகள் முயறசி 
கேய்து வணலத்ளத்தின் நபோகணக திணே திருப்பும் 
ஒரு இணையத் தோககுதல் ஆகும்.

குககிகள் (Cookies) 
 ஒரு குககி (இணைய குககி, HTTP குககி,    
கவறறு குககி, உலவி குககி அல்லது ேோதோரை 
குககி) என்பது வணல த்ளத்திலிருந்து 
அனுப்பப்பட்ை ஒரு சிறிய துண்டு தரவு மறறும் 
பயைரின் இணையமோைது  அணைத்து வணல 
த்ளஙகளின் ஒரு இணைய த்ளத்தில் இணைய 
த்ள அஙகோடியில் நேரககப்பட்ை கபோருட்கள் 
நபோன்்றணவ ஆகும்.

வணலத்த்ளஙகள் கபோதுவோக பின்வரும் 
கோரைஙகளுககோக குககீகண்ளப் 
பயன்படுத்துகின்்றை

• இது வணல த்ளத்தின் பயைரின் அனுபவத்ணத 
தனிப்பயைோகக உதவுகி்றது.

• குககிகள் பயைர பறறி தனிப்பட்ை 
தகவல்கண்ள நேமித்து ணவகக உதவும்.

• இதன் மூலம் ஒரு பயைரகள் த்ளத்திறகு 
திரும்பும் நபோது அதிக அனுபவஙகள் 
கப்றப்படுகின்்றை.

ஃபயரவோல் மறறும் பதிலோள் நேணவயகஙகள்
 ஃபயரவோல் மறறும் பதிலோள் 
நேணவயகஙகள் என்பது கணிப்கபோறி 
வணலயணமப்பு போதுகோப்பு அடிப்பணை 
அணமப்போகும். போதுகோப்பு அடிப்பணையில் உள்வரும் 
மோற்றம் கவளிச் கேல்லும் வணலயணமப்பு 
நபோககுவரத்து நபோன்்றவறண்ற கண்கோணித்து 
கட்டுப்படுத்துகி்றது. ஃபயரவோல் கபோதுவோக 
�ம்பகமோக உள்்ள கணிப்கபோறி வணலத்ளம் மறறும் 
வணலப்பின்ைலுககு கவளிநய ஒப்பணைககப்பட்ை  
கணிப்கபோறிககும் இணைநய ஒரு  பி்ளோக 
அணமகி்றது. 
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 ஒரு பிரோகஸி நேணவயகம். இறுதி 
பயைரகளுககும், வணல நேணவயகத்திறகும், 
இணையில் இணைத்தரகரோக கேயல்படுகின்்றை. 
நகோப்பு இணைப்பு, வணலப்பககம் அல்லது 
நவகமோை நேணவயகத்திலிருந்து கிணைககும் பு்ற 
ஆதோரஙகள் நபோன்்ற சில இணைணயத் 
நதடுகி்றது. பிரோகஸி நேணவயகம் நகோரிகணகணய 
ஆரோய்கி்றது. �ம்பகத்தன்ணமணய ஆரோய்ந்து 
அதன்படி நகோரிகணக வேஙகப்படுகி்றது. 
�ம்பகத்தன்ணமணய ஆரோய்ந்து பிரோகஸி 
நேணவயகஙகள் கபோதுவோக அடிககடி போரணவயிடும் 
த்ள முகவரிகள் அதன் தறகோலிக நேமிப்பில் 
நமம்பட்ை பதிலளிப்பு ந�ரத்திறகு வழிவகுககும்.
குறியோககம் மறறும் மண்ற குறியோககம்
 குறியோககம் மறறும் மண்ற குறியோககம் 
என்பது அஙகீகரிககப்பட்ை �பரகள் மட்டுநம 
தகவணல அணுக முடியும் என்்ற இரகசியத்ணத 
உறுதிப்படுத்தும். கேயல்முண்றகள் 
குறியோககமோைது எளிய உணரத் தரவு சீரற்ற 
மறறும் சிககைமோை தரவுக்ளோக (ணேஃபி உணர) 
எை அணேககப்படுகின்்றை. 
 மண்றகுறியோககம் என்பது ணேபர-உணரணய 
மீண்டும் எளிய உணரககு மோறறுவதறகோை 
தணலகீழ கேயல்முண்றயோகும். குறியோககமும் 
மண்றகுறியோககமும் குறியோககவியலோல் 
கேய்யப்படுகி்றது. குறியோககவியலில் ஒரு விணே 
என்பது ஒரு குறியோகக வழிமுண்றயின் கேயல்போட்டு 
கவளியீட்ணை தீரமோனிககும் ஒரு தகவல் (அ்ளவுரு) 
ஆகும்.
தகவல் கதோைரபு அணமப்பில் தரணவப் போதுகோகக 
குறியோககம் பயன்படுத்தப்படுகி்றது, 
எடுத்துககோட்ைோக தரவு க�ட்கவோரககுகள் (எ.கோ. 
இணையம், இணையவழி), கமோணபல் 
கதோணலநபசிகள், வயரகலஸ ணமகநரோஃநபோன்கள், 
வயரகலஸ இண்ைரகோம் அணமப்புகள், புளூடூத் 
ேோதைஙகள் மறறும் வஙகி தோனியஙகி கைல்லர 
இயந்திரஙகள் வழியோக மோற்றப்படுகி்றது.

17.4 தகவல் கதோழில்நுைப ேட்ைம் அறிமுகம்
(Introduction to Information Technology Act)

 21 ஆம் நூற்றோண்டில், கணினி, 
இணையம் மறறும் தகவல் கதோழில்நுட்பம் 
அல்லது மின் புரட்சி ஆகியணவ மககளின் 
வோழகணக முண்றணய மோறறியுள்்ளை. மின் 
புரட்சியின் ந�ரமண்றயோை பககத்ணதத் தவிர, 
கணினியின் எதிரமண்றயோை பககமும் உள்்ளது, 
அதோவது இணையம் மறறும் தகவல் 
கதோழில்நுட்பம் குற்றவோளிகளின் ணககளில் 
உள்்ளை. ணேபர குற்றஙகளின் சிககல்கண்ளச் 
ேமோளிகக ணேபர ேட்ைம் (cyber law) அல்லது 
ணேபர விண்கவளி ேட்ைம் (cyber space law) 
அல்லது தகவல் கதோழில்நுட்ப ேட்ைம்(Information 
techonology law) அல்லது இணைய ேட்ைம் 

(Internet law)அறிமுகப்படுத்தப்பட்ைது.
 இந்திய இணைய ேட்ைம் தகவல் 
கதோழில்நுட்பம் �ைவடிகணக தகவல் கதோழில்நுட்பம் 
�ைவடிகணக 2000. மோற்றப்பட்டு 2008 –ன் படி 
கணிப்கபோறி குற்றஙகள் தடுககப்பை நவண்டும். 
இணைய நுட்பம் 2000ன் படி மின்ைனு தரவுகள் 
மூலம் பறிமோற்றம் �ணைகபறுவணத(EDI-
Electronic Date Interchange) மறறும் மின்ைனு 
தகவல்  கதோைரபு ஆகும்.
 இந்தியோவில் உள்்ள துவகக ேட்ைஙகள், 
இணைய குற்றம் மறறும் இணைய விரிேல் என்பது 
மின்ைணு தரவு பறிமோற்றம் அல்லது மின்ைனு 
தோககல் எைப்படும்.
 இணைய ேட்ைம் – இணைய ேட்ைம் என்பது 
இணைய த்ள மறறும் பி்ற கதோைரபு ேோதைஙகண்ளப் 
போதுகோப்பது ஆகும்.
 போதுகோப்பு (Prevention) – 25% இணைய 
குற்றஙகள் தீரககப்பைோதணவ, தகவணல 
போதுகோகக பின்வருவைவறண்ற கவைத்தில் 
ககோள்்ள நவண்டும். உஙகள் உலவிணய போதுகோகக 
கைவுச் கேோல் நிறுவ நவண்டும்.

மதிப்பீடு

பகுதி - அ

ேரியோை விணைணயத் 
நதரந்கதடுத்து எழுதுக.

1.  கீழ கண்ைவைவறறில் எது 
கேயல்முண்ற, பயிறசி 
மறறும் மதிப்பு கதோைரபுணையது?

 அ. உரிணமயில்லோ �கலோககம்
 ஆ. நிரல்கள்
 இ. �ச்சு நிரல்கள்  
 ஈ. கணிப்கபோறி �ன்கைறி

2.  வணிக நிரல்கண்ள கபோது ேட்ை விநரோதமோக 
பயன்படுத்துவது

 அ. இலவே கபோருள் ஆ. நவரஸ
 இ. இலவே கமன்கபோருள் ஈ. கமன்கபோருள்

3. கீழகண்ைவறறுள் எது தோநை கபருககிக 
ககோள்வும் மறறும் இணைத்துக ககோள்்ளவும் 
கணிப்கபோறி நிரல்கள் நதணவயிலோதது?

 அ. �ச்சுநிரல் ஆ. வோரம்ஸ
 இ. ஸணலநவர ஈ. ட்நரோஜன்

4.  கீழகண்ைவறறில் எது பயைர இணைய 
த்ளத்ணத போரணவயிடுகி்றது?

 அ. ஸணபநவர  ஆ. குககிகள்
 இ. வோரம்ஸ   ஈ. ட்நரோஜன்
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5.  கீழகண்ைவறறில் எது தீஙகிணேககும் 
நிரல்கள்?

 அ. வோரம்ஸ  ஆ. ட்நரோஜன்
 இ. ஸணபநவர   ஈ. குககிகள்

6. கணிப்கபோறி வணலப்பின்ைல் வழியோக 
உள்நுணேயவும் கவளிநயறும் ேமிஜணஜகண்ள 
கண்கோணிககவும் கட்டுப்படுத்தவும் வணக 
கேய்வது

 அ. குககிஸ  ஆ. �ச்சுநிரல்
 இ. பயரவோல்   ஈ. வோரம்ஸ

7.  சிபர எழுத்தணத தனி எழுத்தோக மோற்றம் 
கேய்யும் முண்ற

 அ. குறியோககம் ஆ. மண்ற குறியோககம்
 இ. �ச்சு நிரல்கள்  ஈ. பிரோகஸி நேணவயகம்

8. இ- வணிகம் என்பது
 அ. மின்ைனு வணிகம் 
 ஆ. மின்ைனு தரவு மோற்றம்
 இ. மின்ேோர தரவு மோற்றம்
 ஈ. மின்ைனு வணிகமயமோகக

9.  நேணவயற்ற மின்ைஞேல் அடுத்தவரகளுககு 
பறிமோற்றம் கேய்தல்

 அ. ஊேல்  
 ஆ. ஸநபம் – மின்ைஞேல் குப்ணபகள்
 இ. நமோேடி   
 ஈ. ஸபூஙகிங (சுரு்ளோககம்)

10.  பறிமோற்றத்திறகோை ேட்ை அனுமதிணய 
கேயல்படுத்துவது

 அ. மின்ைனு தரவு உள் பறிமோற்றம்
 ஆ. மின்ைனு தரவு பரிமோற்றம்
 இ. மின்ைனு தரவு மோற்றம்
 ஈ. மின்ேோர தரவு பரிமோற்றம்

பகுதி - ஆ
குறுவிைோ  (2 மதிப்கபண்):
1. ேோரவஸடிங என்்றோல் என்ை?
2.  வோரஸ என்்றோல் என்ை?
3. வி்ளேல் பறறி சிறுகுறிப்பு.
4.  இரண்டு வணகயோை இணையத்ள தோககுதல் 

பறறி எழுதுக.
5. குககி என்்றோல் என்ை?

பகுதி - இ
கபருவிைோ  (3 மதிப்கபண்):
1. ணபயரவோலின் பஙகு பறறி எழுதுக?
2.  குறியோககம் மறறும் மண்றயோககம் பறறி 

எழுதுக.
3.  கணினி பயைர பின்பறறும் வழி கோட்டுதல்கள் 

பறறி எழுதுக?
4.  க�றிமுண்ற சிககல் என்்றோல் என்ை? 

கபயரகண்ள எழுதுக.

பகுதி - ஈ
விரிவோை விணை தருக (5 மதிப்கபண்கள்):
1.  கணிப்கபோறி பயன்படுத்தும் நபோது ஏறபடும் 

பல்நவறு குற்றஙகள் யோணவ?
2.  க்ளவோைல் என்்றோல் என்ை? க்ளவோைலின் 

வணககள் யோணவ மறறும் அணத எவவோறு 
தடுககலோம்?

3. இணையத்ள தோககுதலின் வணககள் யோணவ?

Reference Books :
• Computer Network Security and Cyber 

Ethics by Joseph MiggaKizza
• “Investigating Cyber Law and Cyber 

Ethics: Issues, Impacts and Practices: 1” 
by Alfreda Dudley and James Braman

கேோறக்ளஞசியம்

கேோறகள் கபோருள்

போதிப்பு தோககப்படுவது அல்லது போதிககப்பை வோய்ப்புகள் உள்்ளை.
�ன்கைறி �ன்கைறி ஒரு �பரின் �ைத்ணதணய நிரவகிககும், தோர மீக நகோட்போடு ஆகும்.

இணையம் கணிப்கபோறி கலோச்ேோரத்தின் தன்ணம, தகவல் கதோழில்நுட்பம் மறறும் கமய் நிகர உண்ணம.

கணிப்கபோறி குற்றம் கணிப்கபோறி குற்றம் என்பது புத்திேோலித்தைமோை குற்றம்.

�ம்பகத்தன்ணம உண்ணமயோை அல்லது �ம்பகமோை தரம்.

ேநபோநைஜின் திட்ைமிட்டு அழிககவும் நேதப்படுத்தவும் அல்லது தடுககநவோ இயலும்இயலும்
குற்றம் புரிபவர தீஙகிணேககும் ேட்ை விநரோதமோை அல்லது ஒழுகக நகைோை கேயணல கேய்வர
உரிணமயில்லோ 
�கலோககம் ஒரு �பர ேட்ை விநரோதமோை பதிப்புரிணம மீறுதல்.

நேககிங உரிணமயோ்ளர அனுமதி இல்லோமல் கணினி மூலம் அஙகீகரிககப்பைோத அணுகல்
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18.1 அறிமுகம்

“ பிறநாட்டு நல்லறிஞர் சாத்திரஙகள்

தமிழ்மாழியிற் ்ெயர்த்தல வேண்டும்; 

இறோத புகழுடைய புதுநூலகள் 

தமிழ்மாழியில இயற்றல வேண்டும்; 

மடறோக நமக்குள்வளே ெழஙகடதகள் 

்சாலேதிவ்லார் மகிடம இலட்ல; 

திறமான பு்லடம்யனில ்ேளிநாட்வைார்; 

அடத ேணக்கஞ் ்சயதல வேண்டும்.”

-  மகாகவி ொரதி

 இருெதாம் நூற்றாண்டின் இடணயற்ற 

மனித கண்டுபிடிப்புதான் கணிப்்ொறி. ்தாைக்க 

கா்லத்தில கணக்கிடும் கருவியாக ்தாைஙகிய 

கணிப்்ொறியின் ேளேர்ச்சி இன்று கணிப்்ொறி 

இல்லாமல மனித ோழவு இலட்ல என்ற நிட்லயில 

தனது அசுர ேளேர்ச்சியால மனிதர்களின் 

அத்தியாேசிய ்ொருளோக மாறிவிட்ைது. 

 மாறிேரும் ்தாழிலநுட்ெஙகளுக்கு 

ஈடு்காடுத்து தன்டன தகேடமத்துக்்காள்ளும் 

ஆற்றல எநத ் மாழிக்கு இலட்லவயா அநத ் மாழி 

கா்ல ்ேள்ளேத்தில அடித்து ்சல்லப்ெட்டுவிடும் 

என்ெது உண்டம. எத்தடன புதிய 

்தாழிலநுட்ெஙகள் ேநதாலும் அடே 

அடனத்டதயும் தன்ேயப்ெடுத்திக்்காண்டு 

தன்னிட்ல மாறாது, ோழும் ்மாழியாக ெ்ல 

ஆயிரம் ஆண்டுகளோக ோழநது ேருேது நமது 

்சநதமிழ. தமிழ ்ேறும் ்மாழியல்ல, நமது 

அடையாளேம், நமது உயிர், நமது உணர்வு.

“எஙகள் ோழவும், எஙகள் ேளேமும் மஙகாத 

தமி்ழன்று சஙவக முழஙகு” – புரட்சி கவி.

ொைம் 18
கணிப்்ொறியில தமிழ

அ்லகு V கணிப்்ொறியில தமிழ

 இயல, இடச, நாைகம் எனும் முத்தமிழ 

இன்று கணினித்தமிழ என “நான்தமிழ” (நான்கு + 

தமிழ) என்றாகி தமிழத்தாயின் முடியில வமலும் ஓர் 

அணியாய திகழகின்றது. கணிப்்ொறியில தமிழின் 

நிட்ல அதன் எதிர்கா்லம் ெற்றி இனி காணா்லாம்.

18.2 இடணயத்தில தமிழ:

 இடணயம்  இன்று  ஒவ்ோரு  சாதாரண  

மனிதனின் ோழவிலும் பிரிக்கவிய்லா ஓர் 

அஙகமாகிவிட்ைடத நாம் அறிவோம். இடணயம் 

மிகச்சிறநத தகேல ்தாழிலநுட்ெ சாதனம்.  

இடணயத்தின் மூ்லம் நாம் அடனத்டதயும் 

்தரிநது்காள்ளே்லாம். 

 சிஙகப்பூர்-டய தட்லடமயிைமாக்க 

்காண்ை KPMG என்ற நிறுேனம் கூகுளு-ைன் 

இடணநது கைநத ஆகஸ்டு 2017-ல நைத்திய 

ஆயவில, 2016ம் ஆண்டுோக்கில இநதியாவில 

இடணயத்தில அதிகமாக ெயன்ெடும் ்மாழிகளில 

தமிழ முதலிைம் ேகிப்ெதாகவும், 42% வெர் தமிழ 

மூ்லம் இடணயத்டத ெயன்ெடுத்துேதாகவும் 

்தரிவித்துள்ளேது. 

 வமலும், 2021ம் ஆண்டுோக்கில, 74% வெர் 

தமிழில இடணயத்டத அணுகுோர்கள் என்றும் 

அப்வொதும், இநதியாவில இடணயத்தில தமிவழ 

முதலிைத்தில இருக்கும் எனவும் 

்தரிவிக்கப்ெட்டுள்ளேது. 
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இநத புள்ளிவிேர கணக்குகள் வமலும் ெ்ல இடணய வசடேகடளே தமிழில ேழஙக உதவும்.

18.3 தமிழில வதடு்ொறிகள்:

 இடணயம் என்ற அகன்ற ்ேளியில, 
உஙகளுக்கு வதடேயான தகேலகடளே 
்நாடிப்்ொழுதில வதடித்தருெடே 
“வதடு்ொறிகள்”. ெ்ல வதடு்ொறிகள் இருநதாலும், 
அேற்றில சிறநது விளேஙகுெடே ஒரு சி்ல மட்டுவம. 
இடணய உ்லகில சிறநத ெத்து வதடு்ொறிகளில, 
“கூகுள் (Google)” முதலிைத்திலும், 
டமக்வராசாஃப்ட் நிறுேனத்தின் “பிங (Bing)” 
இரண்ைாம் இைத்திலும், “யாகூ (Yahoo)” 
மூன்றாமிைத்திலும் உள்ளேது. இதில, கூகுள் 
மற்றும் பிங தமிழில வதடும் வசடேகடளே ேழஙகி 
ேருகின்றது. கூகுள் தமிழில வதடுேதற்கு 
ேசதியாக, தமிழ தட்ைச்சு ேசதிடயயும் 
ேழஙகுகின்றது. 

உள்ளீட்டுக் கருவிகள்

ெைம் 18.1(a) தமிழில கூகுள் (இநதியா)

உள்ளீட்டுக் கருவிகள்

ெைம்  18.1(b) தமிழில கூகுள் (சிஙகப்பூர் மற்றும் 

மவ்லசியா)

ெைம்  18.2 கூகுளில தமிழில வதடுதல

18.4 மின் அரசாண்டம (e-Governance):

 ஒரு அரசின் வசடேகடளே இடணயத்தின் 
ேழிவய ்ெறுேது மின் அரசாண்டம எனப்ெடும். 
நமது தமிழநாடு அரசு தனது அடனத்து 
வசடேகடளேயும் இடணயத்தின் ேழிவய ேழஙகி 
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ேருகின்றது. தமிழகத்தின் எநத மூட்லயில 
இருநதாலும், அரசுைன் உைனடியாக 
இடணயத்தின் ேழிவய ்தாைர்பு ்காள்ளே முடியும். 
முக்கிய அறிவிப்புகள், அரசாடணகள், அரசின் 
திட்ைஙகள், வசடேகள் வொன்றடே 
இடணயத்தின் ேழிவய கிடைக்கின்றது. 

ெைம்  18.3 தமிழக அரசின் இடணயதளேம்

தமிழ ேழி மின் 
அரசாண்டம

இடணய முகேரி

தமிழநாடு அரசு 
அதிகாரப்பூர்ே 
இடணயதளேம்

http://www.tn.gov.in/ta

வேளோண்டம ்ொறியியல 
துடற

http://www.aed.tn.gov.in/ 

தமிழநாடு அரசு சுற்று 
சூழல துடற

http://www.environment.
tn.nic.in/ 

அரசு வதர்வுகள் துடற http://www.dge.tn.nic.in/ 
தமிழநாடு சுகாதாரத் 
துடற

http://www.tnhealth.org/ 

தமிழநாடு சிறு, குறு 
்தாழில முடனவோர் 
ந்லத்துடற

http://www.msmeonline.
tn.gov.in/ 

ஊரக ேளேர்ச்சி மற்றும் 
ஊராட்சித் துடற

http://www.tnrd.gov.in/ 

பிற்ெடுத்தப்ெட்வைார், 
மிகவும் 
பிறெடுத்தப்ெட்வைார் 
மற்றும் சிறுொன்டமயினர் 
ந்லத்துடற

http://www.bcmbcmw.
tn.gov.in/ 

தமிழநாடு அரசு 
ேனத்துடற

https://www.forests.
tn.gov.in/ 

இநது அறநிட்லயத் துடற http://www.tnhrce.org/ 
தமிழநாடு அரசு 
ெணியாளேர் 
வதர்ோடணயம் (TNPSC)

http://www.tnpsc.gov.in/
tamilversion/index.html 

இ்லஙடக அரசின் 
அதிகாரப்பூர்ே 
இடணயதளேம்

https://www.gov.lk/index.
php 

 இநதியாவிற்கு ்ேளிவய, இ்லஙடக அரசு 
தனது இடணய வசடே முழுேதும் தமிழில 
ேழஙகுகிறது. சிஙகப்பூர் அரசு தனது 
அதிகாரப்பூர்ே இடணய தளேத்டத தமிழில 
இயக்கவிலட்ல எனினும், அடனத்து அரசு 
வசடேகடளே, தமிழிலும் ேழஙகி ேருகின்றது

18.5 மின் நூ்லகம்:

 மின்நூலகடளே (e-Books) ்தாகுத்து 
ேழஙகுெடே மின் நூ்லகஙகள், ்லட்சக்கணக்கான 
தமிழநூலகடளேக் ்காண்ை மின்நூ்லகஙகள் ெ்ல 
நிறுேப்ெட்டுள்ளேது. இடே, இடணயத்தின் ேழிவய 
அச்சு புத்தகஙகள் வொய வசரமுடியாத இைஙகளில 
ோழும் ஆயிரக்கணக்கான தமிழர்களுக்கு நல்ல 
ெ்ல தமிழநூலகடளே ்காண்டு வசர்க்கும் 
ெணியிடன ்சயது ேருகின்றன.

மின் நூலகள் 
கிடைக்கும் தளேஙகள்

இடணய முகேரிகள்

ஒன்றாம் ேகுப்பு முதல 
12 ம் ேகுப்பு ேடரயான 
தமிழநாடு மாநி்ல ெள்ளி 
ொைப்புத்தகஙகளும், 
இடைநிட்ல ஆசிரியர் 
ெயிற்சி 
ொைப்புத்தகஙகளும்

http://www.
textbooksonline.
tn.nic.in/ 

தமிழநாடு இடணய 
கலவிக் கழக மின் 
நூ்லகம்
(முன்னர் தமிழநாடு 
இடணயப் ெலகட்லக் 
கழகம் என 
அடழக்கப்ெட்ைது)

http://www.tamilvu.
org/library/libindex.
htm 

கன்னிமரா மின் 
நூ்லகம்

http://
connemarapublic 
librarychennai.com 
/Veettukku_oru_
noolagam 
/index.html

தமிழிடணய 
மின்னூ்லகம்

http://
tamildigitallibrary.in/ 

்சன்டன நூ்லகம் http://www.
chennailibrary.com/ 
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தமிழகம்
http://www.
thamizhagam.net/
parithi/parithi.html 

மதுடர தமிழ இ்லக்கிய 
மின் ்தாகுப்புத் திட்ைம்

http://www.
projectmadurai.org/
pmworks.html 

ெழடமயான 
புத்தகஙகள் மற்றும் 
டக்யழுத்துப் 
பிரதிகள்

http://www.
tamilheritage.org/old/
text/ebook/ebook.
html 

நூ்லகம்
http://www.
noolaham.org/wiki/
index.php/ 

அண்ணா நூற்றாண்டு 
நூ்லகம்

http://www.
annacentenarylibrary.
org/ 

18.6  தமிழ தட்ைச்சு இடைமுக ்மன்்ொருள்

 கணிப்்ொறிடய ெயன்ெடுத்தி 
்சாற்்சயலிகளில ஆேணஙகடளே தட்ைச்சு 
்சயயவும், இடணயத்தின் ேழிவய தகேலகடளே 
வதைவும், ்ெறவும் மட்டுவம தமிழ அதிகமாக 
ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிறது. கணிப்்ொறியில தமிழில 
தட்ைச்சு ்சயய ெலவேறு ேழிமுடறகள் 
ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிறது. அேற்றில, தமிழ இடைமுக 
்மன்்ொருட்கடளே ெயன்ெடுத்தி  தட்ைச்சு ்சயயும் 
முடற தற்வொது மிகவும் பிரெ்லமான ஒன்றாகும். 
கணிப்்ொறிகள் மட்டுமின்றி ஸ்மார்ட் 
டகப்வெசிகளிலும், இம்முடறயில தட்ைச்சு 
்சயேது மிகவும் எளிதான ஒன்றாகும். 

18.6.1 பிரெ்லமான தமிழ இடைமுக 
விடசப்ெ்லடககள்:

• NHM Writer, e-க்லப்டெ மற்றும் லிப்பிகார் – 
வொன்றடே ஆஙகி்ல ஒலியியல முடறயில, 
தமிழ யுனிவகாட், தமிழ 99 வொன்ற தட்ைச்சு 
முடறயில வேட்ல ்சயயும் தமிழ விடசப் 
ெ்லடக இடைமுக ்மன்்ொருட்கள் ஆகும்.

• ்சலலினம் மற்றும் ்ொன்மைல – ஸ்மார்ட் 
டகப்வெசிகளில, ஆண்ட்ராயடு இயக்க 
அடமப்பில, ஆஙகி்ல ஒலியியல முடறயில 
ெயன்ெடுத்தப்ெடும் இடைமுக விடசப்ெ்லடக 
்மன்்ொருட்கள் ஆகும்.

ெைம்  18.4 eKalappai ்தாைக்க திடர

18.7 தமிழ அலுே்லக ்மன்்ொருட்கள்

 பிரெ்லமான அலுே்லக 
்மன்்ொருட்களோன டமக்வராசாப்ட் ஆஃபீஸ், 
ஒென் ஆஃபீஸ் வொன்றடே தமிழில ெயன்ெடுத்தும் 
ேடகயில தமிழ இடைமுக ேசதிடய ேழஙகுகிறது. 
இவேசதிகடளே இடணயத்தின் ேழிவய 
ெதிவிறக்கம் ்சயது, நிறுவிக் ்காள்ளே முடியும். 
தமிழ இடைமுகம் நிறுேப்்ெற்ற பின்னர், அலுே்லக 
்மன்்ொருட்களின் (டமக்வராசாப்ட் ஆஃபீஸ், 
ஒென் ஆஃபீஸ்) ெட்டிப்ெட்டை, குறும்ெைஙகளின் 
்ெயர்கள் வொன்ற அடனத்தும் தமிழில 
வதான்றும். வமலும், வகாப்புகள் மற்றும் 
வகாப்புடரகளின் ்ெயர்கடளே தமிழிவ்லவய 
உருோக்க முடியும். 

ெைம் 18.5 Libra Office Writer தமிழ ெதிப்பு

 இடே மட்டுமின்றி, முழுேதும் தமிழிவ்லவய 
இயஙகும் அலுே்லக ்மன்்ொருட்களும் 
ெயன்ொட்டில உள்ளேது. அேற்றில தமிழ லிெ்ர 
ஆஃபீஸ், தமிழ ஒென் ஆஃபீஸ், அழகி யுனிவகாட் 
எடிட்ைர், ்ொன்்மாழி, ்மன்தமிழ, கம்ென், ோணி 
வொன்ற அலுே்லக ்மன்்ொருட்கள் முழுேதும் 
தமிழில ெயன்ெடுத்தும் ேடகயில 
ேடிேடமக்கப்ெட்டுள்ளேது. 

18.8 தமிழ ்மாழி்ெயர்ப்பு ெயன்ொடுகள்:

 ”தமிழ்ொறி” என்ற ்மன்்ொருள், சுமார் 
30000 க்கும் அதிகமான ஆஙகி்ல ்சாற்களுக்கு 
ஈைான தமிழ ்சாற்கடளே உள்ளேைக்கிது. இதன் 
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மூ்லம், சிறிய ஆஙகி்ல ்சாற்்றாைர்களுக்கு 
இடணயான தமிழ ்மாழி ்ெயர்ப்டெ ்ெற்லாம். 

 வமலும், கூகுள் நிறுேனம், தமிழிலிருநது 
பிற ்மாழிகளுக்கு ்மாழி ்ெயர்க்கும் 
“்மாழி்ெயர்ப்பு” நிகழவநர ெயன்ொட்டை 
ேழஙகிேருகின்றது.

18.9 தமிழ நிர்லாக்க ்மாழி:

 கணிப்்ொறி மற்றும் ஸ்மார்ட் 
டகப்வெசிகளில ்மன்்ொருட்கடளே ேடிேடமக்க 
ெயன்ெடும் நிர்லாக்க ்மாழிகள் இதுேடர 
ஆஙகி்லத்தில மட்டுவம இருநதுேநத நிட்லயில, 
தமிழிலும், நிர்லாக்க ்மாழி ேடிேடமக்கும் 
முயற்சிகள் நடை்ெற்றுேருகின்றன. 
அதனடிப்ெடையில, டெத்தான் நிர்லாக்க 
்மாழிடய அடிப்ெடையாக ்காண்டு, முதல தமிழ 
நிர்லாக்க ் மாழி “எழில” ேடிேடகக்கப்ெட்டுள்ளேது. 
இநத நிர்லாக்க ்மாழிடய ெயன்ெடுத்தி, சிறிய 
அளேவி்லான நிரலகடளே தமிழிவ்லவய எழுதமுடியும். 

தமிழ தகேல ெரிமாற்றத்திற்கான குறியீட்டு 
முடறகள்

18.10 தகேல ெரிமாற்றத்திற்கான தமிழ 
குறியீட்டு முடற

TSCII (Tamil Script Code for Information 
Interchange) 

 கணிப்்ொறி இருநிட்ல எண்கடளே 
அடிப்ெடையாக ்காண்ைது எனவும், 
கணிப்்ொறியில உள்ளிைப்ெடும் தரவுகள் இருநிட்ல 
எண்களோக மாற்றப்ெடும் என்ெடதயும், இநத ொைப் 
புத்தகத்தின் முதல அ்லகில கற்றீர்கள். 
கணிப்்ொறியில ்காடுக்கப்ெடும் தரவுகளும், 
தகேலகளும் டகயாளே ASCII என்ற குறியீட்டு 
முடற ெயன்ெடுத்தப்ெட்டுேநதது. இநத குறியீட்டு 
முடற ஆஙகி்ல ்மாழிடய மட்டுவம டகயாளும் 
திறன் ்ெற்றது. எனவே, ஆஙகி்லம் அல்லாத பிற 
்மாழிகடளே கணிப்்ொறி உள்ளிட்ை மின்னணு 
சாதனஙகளில எளிதில டகயாளே ்ொருத்தமான 
ஒரு குறியீட்டு முடற ெற்றிய ஆயவில, நமது தமிழ 
்மாழிடய டகயாளே உருோக்கப்ெட்ை முதல 
குறியீட்டு முடற தான் TSCII (Tamil Script Code 
for Information Interchange) என்ெதாகும். இநத 
குறியீட்டு முடற 2007ம் ஆண்டில, ICANN-ன் 
IANA (Internet Assigned Numbers Authority)
யில ெதிவு ்சயயப்ெட்ைது. இநத குறியீட்டு முடற 
தழுவிவய தமிழுக்கான Unicode முடறயும் 
ேடிேடமக்கப்ெட்ைது. 

தகேல ெரிமாற்றத்திற்கான இநதிய குறியீட்டு முடற

ISCII (Indian Script Code for Information 
Interchange) 
 இநதிய ்மாழிகடளே டகயாளுேதற்காக 
ேடிேடமக்கப்ெட்ை ஒரு குறியீட்டு முடற. இநத 
முடறடய, ஒருஙகுறி முடறயுைன் 
இடணக்கப்ெட்டுவிட்ைது. 

ஒருஙகுறி  Unicode:
 தமிழ உள்ளிட்ை ெலவேறு உ்லக 
்மாழிகடளே டகயாளுேதற்காக 
ேடிேடமக்கப்ெட்ை ஒரு குறியீட்டு முடற தான் 
ஒருஙகுறி என்று அடழக்கப்ெடும் யுனிவகாட். 
இதன் முதல ெதிப்ொன யுனிவகாட் 1.0.0 என்ெது 
அக்வைாெர் 1991ல அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்ைது. 
அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்ை வொது, தமிழ உள்ளிட்ை 23 
்மாழிகடளே டகயாளும் திறன் ்ெற்றிருநதது. 
தமிடழ டகயாளே ெ்ல குறியீட்டு முடறகள் 
இருப்பினும், இன்று ஒருஙகுறிவய சிறநத ஒன்றாக 
திகழகிறது.

18.11  தமிழ இயக்க அடமப்புகள் 

 கணிப்்ொறி அல்லது ஸ்மார்ட் டகப்வெசி 
வொன்ற மின்னணு சாதனஙகடளே இயக்க 
ஏவதனும் ஒரு இயக்க அடமப்பு வேண்டும். 
தனியாள் கணிப்்ொறிகளில மிகப்பிர்லமான 
இயக்க அடமப்பு டமக்வராசாப் நிறுேனத்தின், 
விண்வைாஸ் ஆகும். விண்வைாஸ் இயக்க 
அடமப்புக்கு அடுத்த இைத்தில, திறநத மூ்ல 
இயக்க அடமப்ொன லினக்ஸ் உள்ளேது. 

 ஒரு கணிப்்ொறிடய எளிதில இயக்க 
இயக்க அடமப்பு ெயன்ெடுகிறது. ஒரு இயக்க 
அடமப்பு ெயன்ெடுத்துேதற்கு எளிதாகவும், 
ெயன்ெடுத்துவோர் புரிநது்காள்ளும் ேடகயிலும் 
அடமக்கப்ெட்டிருக்க வேண்டும் என்ற ேடகயில, 
கணிப்்ொறியில ெயன்ெடுத்தப்ெடும் விண்வைாஸ், 
லினக்ஸ் வொன்ற இயக்க அடமப்புகடளேயும், 
ஸ்மார்ட் வொன்களில ெரே்லாக ெயன்ெடுத்தப்ெடும் 
ஆண்டிராயடு இயக்க அடமப்பும் தமிழ ்மாயில 
ேழஙகப்ெட்டுள்ளேது. 

 விண்வைாஸ் இயக்க அடமப்பின் 
ெணிப்ெட்டை, திடர முகப்பு, ெணிக்குறிகள், 
கட்ைடளேகள் அடனத்தும் தமிழிவ்லவய காணக் 
கிடைக்கும். விண்வைாஸ்-ன் தமிழ இடைமுக ேசதி, 
டமக்வராசாப்ட் நிறுேனத்தின் 
இடணயதளேத்திலிருநது ெதிவிறக்கம் ்சயது, 
நிறுவிக்்காள்ளே்லாம்.
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18.12 தமிழ ேளேர்க்கும் நிறுேனஙகளும், 
திட்ைஙகளும்:

தமிழ இடணயக் கலவிக்கழகம்:

 தமிடழ உ்ல்கஙகிலும் இடணயத்தின் 
ேழிவய ்காண்டு வசர்க்கும் வநாக்குைன், 2001ம் 
ஆண்டு பிப்ரேரி மாதம் 17ம் நாளில, தமிழ இடணயப் 
ெலகட்லக் கழகம், தமிழக அரசால 
்தாைஙகப்ெட்ைது. தற்வொது தமிழ இடணயக் 
கலவிக் கழகம் என்ற ்ெரியில ்சயலெட்டு ேரும் 
இநநிறுேனம் இடணயத்தின் ேழிடய தமிழ ்மாழி, 
தமிழர் க்லாச்சாரம், ெண்ொடு வொன்றடே 
உ்ல்கஙகிலும் ோழும் மக்களுக்கு 
ேழஙகுேதற்காக, மழட்லயர் கலவி முதல ெட்ைப் 
ெடிப்பு ேடர ெலவேறு கலவித் திட்ைஙகடளே 
்சயலெடுத்தி ேருகின்றது.
இடணய முகேரி:  http://www.tamilvu.org/
index.php
ேளேர் தமிழ இயக்கம், சிஙகப்பூர்
 சிஙகப்பூரில தமிழ்மாழிடய ோழும் 
்மாழியாகவும் ெயன்ொட்டு ்மாழியாகவும் 
நிட்ல்ெறச் ்சயேவதாடு, அடனத்து 
ேயதினடரயும் தமிழால ஒன்றிடணத்து, 
சிஙகப்பூரில தமிழ்மாழிடய ஓஙகச் ்சயயும் 
வநாக்கத்துைன் 2001ம் ஆண்டில, சிஙகப்பூர் 
தகேல கட்ல அடமச்சகத்தின் வமற்ொர்டேயில 
இநத இயக்கம் ்தாைஙகப்ெட்ைது.
இடணய முகேரி:   http://tamil.org.sg/ta
மதுடர தமிழ இ்லக்கிய மின் ்தாகுப்புத் திட்ைம்:
 தமிழில உள்ளே அடனத்து நூலகடளேயும், 
இடணயத்தில மின்னணு ேடிவில 
்ேளியிடுேதற்கான ஒரு தன்னார்ே அரசு சாரா 
திட்ைம் ஆகும். அதாேது தட்ைச்சு ் சயதல, ெடழய 
புத்தகஙகடளே ஸ்வகன் ்சயதல மற்றும் 
அடணத்து பிரெ்லமான கணினிகளிளும் 

ெயன்ெடுத்துேதறகாக 
எளிதில அணுகக்கூடிய 
ேடிேஙகள் ஒன்றில 
உடரடய காப்ெகப்ெடுத்துதல 
வொன்றடே ஆகும். 
இத்திட்ைத்தின் மூ்லம் 1998ம் ஆண்டு முதல, இது 
ேடர தமிழில ்ேளிேநதுள்ளே அடனத்து 
நூலகடளேயும் இடணயத்தில ஏற்றும் ெணிகள் 
வமற்்காள்ளேப்ெடுகிறது. 2004 முதல தமிழ 
ஒருஙகுறியிலும் இடணய புத்தகஙகள் 
்ேளியிடுேது ்தாைஙகப் ெட்ைது. உ்ல்கஙகிலும் 
ோழும் தமிழர்களின் தன்ன்லமற்ற முயற்சியால 
இத்திட்ைத்தில இதுேடர ெ்ல  நூலகள் இடணய 
்ேளியில ெதிவேற்றம் ்சயயப்ெட்டுள்ளேது. 
இடணய முகேரி: http://www.projectmadurai.org/
தமிழ விக்கிபீடியா:
 விக்கிபீடியா ஒரு திறநத நிட்ல 
களேஞ்சியமாகும். விக்கிபீடியாவில எேரும், எநத 
தட்லப்பிலும் கட்டுடரகடளே எழுத்லாம். தமிழ 
விக்கிபீடியா தமிழில ஒரு இ்லட்சத்திற்கும் 
வம்லான கட்டுடரகடளே உள்ளேைக்கிய ஒரு மிகப் 
்ெரிய கட்லக் களேஞ்சியமாகும். 
இடணய முகேரி:  Web Site: https://
t a . w i k i p e d i a . o r g /
 தமிடழ, ோழும் ்மாழியாக்க 
வேண்டு்மனில, ்தாழிலநுட்ெத்தில ேளேர்ச்சியில, 
தமிடழ ெஙகு்ெற ்சயய வேண்டியது தமிழராகிய 
நமது கைடம. தனது இனத்தின் மதிப்புகடளே  
மறநதேர், "வநாமட்ஸ்" (no mades) நாம் எத்தடன 
்ெரிய ்தாழிநுட்ெஙகடளே கற்றாலும், அதனுள் 
நமது இனத்தின் அடையாளேமான தமிடழ 
்காண்டு வசர்க்க வேண்டும். உ்லகின் முதல 
்மாழி, மூத்த ் மாழி ஐநதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் 
வம்லாக இன்டறக்கும் ோழும் ்மாழிடய, கணினி 
்தாழிலநுட்ெத்துைன் இடணப்ெது நமது கைடம.

• இநதியாவில 2016 ஆம் ஆண்டு இறுதியுைன், தமிழ ்மாழி முதன்டமயான ெட்டியலுைன் விளேஙகி, இடணயம் 42 
விழுக்காடு ெயன்ெடுத்துகின்றனர்.

• தமிழில வதடுதல ேசதிகடளே கூகுள் (Google)  மற்றும் பிங (Bing)  அளிக்கின்றன.
• இடணயத்தின் மூ்லமாக அரசு வசடேகடளேப் ்ெற இ-வசடே ேழஙகுகின்றன.
• ஆயிரக்கணக்கான தமிழ புத்தகஙகள் மின்னணு தமிழ வசடேகள் மின்னனு புத்தக  ேடிேமாகி இ்லேசமாக 

கிடைக்கின்றன.
• ஆஙகி்ல எழுத்துகளுக்கு இடணயாக தமிழ எழுத்துக்கள் 30,000 ்மாழி்ெயர்ப்பு ்சயலி தமிழ ்ொறியில 

இருக்கிறது.
• தமிழ ்மாழி நிரலில முதன்டமயானது “எழில” 
• உ்லக ்மாழிகடளே டகயாளே, தமிடழயும் வசர்த்து ஒருஙகுறி (Unicode) ஒன்றிடணத்து ்சயகின்றது. 
• சன்னல (Windows) தமிழ சுற்றுச்சுழல இண்ைர்வெஸ் ்சயல இறக்கி இடணயத்தின் மூ்லம்  ெதிவிறக்கம் ்சயது 

நிறுே்லாம். 

நிடனவில ்காள்க
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மதிப்பீடு

பின்ேரும் வினாக்களுக்கு விடையளி
1. தமிழில வசடேகடளே ேழஙகி ேரும் வதடு்ொறிகடளே  ெட்டியலிடுக
2. ஆண்ட்ராயடு ெயன்ொடு விடசப்ெ்லடக என்றால என்ன?
3. தமிழ நிர்லாக்க  ்மாழி-சிறு குறிப்பு ேடரக.
4. TSCII என்றால என்ன?
5. தமிழ இடணயக் கலவிக்கழகம்  சிறு குறிப்பு ேடரக.

்சாற்களேஞ்சியம்

்சாற்கள் ்ொருள்

நன்்னறி நன்்னறி ஒரு நெரின் நைத்டதடய நிர்ேகிக்கும், தார்மீக வகாட்ொடு ஆகும்.

இடணயம் கணிப்்ொறி க்லாச்சாரத்தின் தன்டம, தகேல ்தாழிலநுட்ெம் மற்றும் ்மய நிகர் உண்டம.

கணிப்்ொறி குற்றம் கணிப்்ொறி குற்றம் என்ெது டசெர் குற்றம்.

நம்ெகத்தன்டம உண்டமயான அல்லது நம்ெகமான தரம்.

குற்றம் புரிெேர் தீஙகிடழக்கும் சட்ை விவராதமான அல்லது ஒழுக்க வகைான ்சயட்ல ்சயெேர்

உரிடமயில்லா 
நக்லாக்கம் ஒரு நெர் சட்ை விவராதமான ெதிப்புரிடம மீறுதல.

வேக்கிங உரிடமயாளேர் அனுமதி இல்லாமல கணினி மூ்லம் அஙகீகரிக்கப்ெைாத அணுகல

கிராக்கிங
சட்ைபூர்ேமாக ெயனர்களுக்கு வசடேடய மறுத்து நக்்லடுக்கப்ெட்ை ொதுகாப்ொன 
திட்ைத்டத உருோக்க குறியீட்டை திருடுேது.

தீஙகிடழப்ெது வேண்டு்மன்வற தீஙகு ்சயேது.

இ்லேச ெகிர்வு 
்மன்்ொருள்

 இ்லேசமாக கிடைக்கும் ஒரு ்மன்்ொருள்.

ெகிர்வு ்மன்்ொருள்
ஒரு குறிப்பிட்ை கா்லத்திற்கு ஒரு வசாதடன அடிப்ெடையில இ்லேசமாக 
விநிவயாகிக்கப்ெட்ை ஒரு ்மன்்ொருள்

ஃபிஷிங

தீஙகிடழக்கும் தனிநெர் அல்லது தனி நெர்களின் குழு்ோன்று மின்னஞ்சட்ல 
அனுப்புேதன் மூ்லம் அல்லது தனி நெரின் ஆன்ட்லன் ேஙகி, கி்ரடிட் கார்டு அல்லது பிற 
உள் நுடழவு தகேட்ல வசகரிக்க ேடிேடமக்கப்ெட்ை ேட்லதளேஙகடளே உருோக்குேதற்கு 
ெயன்ெடுகிறது.

குக்கிகள்
இடணய தளேஙகடளே ொர்டேயிடும் வொது ேட்ல வசடேயகஙகள் உஙகள் ேட்ல 
உ்லவிக்கு அனுப்பும் ்சயதி

வசதப்ெடுத்துதல சட்ை விவராதமான தட்லயீடு வசதத்டத ஏற்ெடுத்தும் ேடகயில குறுக்கீடு.

நச்சு எதிர்ப்பு ஒரு குறிப்பிட்ை நச்சு நிரலுக்கு எதிர்ப்பு.

வமாசடி
்ெயரிைப்ெைாத அல்லது அடையாளேம் ்தரியாத வமாசடி ்சயதல வநர்டமயில்லாமல 
ஏமாற்றுதல சட்ை விவராதமாக நைத்தல.

ஃெயர்ோல
ஒரு இடணயப் ொதுகாப்பு ஆகும். இது முன்னவர தீர்மானிக்கப்ெட்ை ொதுகாப்பு விதிகளின் 
அடிப்ெடையில உள்ேரும், ்ேளிச்்சலலும் சமிக்டஞகடளே கண்காணித்து கட்டுப்ெடுத்தும்.

ெதி்லாள் வசடேயகம்
ெதிலி வசடேயகம் (Proxy Server) என்ெது, உள்நிட்ல ேட்லயடமப்பு மற்றும் இடணயம் 
வொன்ற ்ெரிய அளேவி்லான ேட்லயடமப்புகளுக்கு நுடழோயில ஆகும். புராக்ஸி 
வசடேயகம் அதிக ்சயலதிறன் மற்றும் ொதுகாப்பு ேழஙகுகிறது.
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செய்முறை நிரல்கள் - ற்கயேடு

்கணினி பேனபபாடு்கள்செய்முறை 11

விதிமுறை்கள்: 

1. Writer, Calc  மற்றும் CSS –ல இருந்து ஒரு செய்முறையும்,  HTML - ல இருந்து மூனறு 

செய்முறை்களும் மற்றும்    JavaScript - ல இருந்து நபானகு செய்முறை்களும் செய்முறை 

வகுப்பு்களில பயிற்சி செய்ே யவண்டும்.

2. செய்முறை ற்கயேட்டிலிருந்து உள்யதேர்வு (internal choice)–வுடன ஒரு வினபாவுக்கு 

விறடேளிக்்க யவண்டும். 

3. மதிப்சபண்்கள் பகிர்வு (Distribution of Marks)

I. அ்கத் யதேர்வு மதிப்பீடு (Internal Assessment:)                   5 மதிப்சபண்்கள்

செய்முறைப் பதியவடு (Record Book) 5 மதிப்சபண்்கள்

II. புைத் யதேர்வு மதிப்பீடு (External Assessment:)                     15 மதிப்சபண்்கள்

(a) Writer அல்லதுCalc          – செய்முறை 

       HTML அல்லது CSS  அல்லது JavaScript     – குறிமுறை
10  மதிப்சபண்்கள்

(b) சவளியீடு 5 மதிப்சபண்்கள்

சமபாத்தேம் 20 மதிப்சபண்்கள்

குறிப்பு: 

1. HTML, CSS மற்றும் JavaScript    குறிமுறைறே Notepad –ல தேட்டச்சு செய்ேயவண்டும்.

2. HTML, CSS மற்றும் JavaScript    ய்கபாப்பு்கறை முறையே .htm, .css மற்றும் .js எனை நீட்டிப்புடன 

யெமிக்்கயவண்டும். பிைகு Internet Explorer, Google Chrome, Firefox யபபானை ஏயதேனும் ஒரு 

உ்லபாவிறே ச்கபாண்டு திைக்்க்லபாம்.
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சபபாருைடக்்கம்

வ.எண் வினபா எண் செய்முறையின சபேர்

1 CA1
ஒபன ஆஃபிஸ் றரட்டர் – விற்லப்பட்டிேல 
வடிவூட்டல   

2 CA2 ஒபன ஆஃபிஸ்்கபாலக்  வட்டி ்கணக்கிடுதேல    

3 CA3 HTML – படிவம் வடிவறமத்தேல

4 CA4 HTML – உேரம் மற்றும் எறட அட்டவறண

5 CA5 HTML – பினன்லபான பட்டிேல

6 CA6 CSS – வற்லப்பக்்கம் வடிவூட்டல

7 CA7 ஜபாவபா ஸ்கிரிப்ட் JavaScript – உறர ்கபாண்பித்தேல 

8 CA8 ஜபாவபா ஸ்கிரிப்ட் JavaScript – வபாய்பபாடு 
அட்டவறண

9 CA9 ஜபாவபா ஸ்கிரிப்ட் JavaScript –வபாரநபாட்்கறை 
எழுத்து வடிவில ்கபாண்பித்தேல 

10 CA10 ஜபாவபா ஸ்கிரிப்ட் JavaScript –உள்புகுதேல படிவம்
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CA1 – விற்லப்பட்டிேல வடிவூட்டல

CA-1
பினவரும் விற்லப்பட்டிேற்ல ஒபன ஆஃபிஸ் றரட்டரில  தேட்டச்சு செய்து, அதில 
ச்கபாடுக்்கப்பட்டுள்ைவபாறு வடிவூட்டல்கறை செய்்க.

Invoice
SAIRAM MEDICAL STORES

Mobile No      : 9002416000
Mail Address  : sairam@gmail.com

P.B.No: 617
70, New Avadi Road,
Chennai 600 010.

23rd Nov 2017

No: 70/162

M/s.  Eswari Medical Stores,
 No: 72, N.S.C. Bose Road, 
 Puduchery - 6210110

For Sriram Medical Stores

Sales Manager

Quantity (Nos) Particulars Rate Amount
20 Johnson Baby Powder 25 500

10 Nestle Milk Powder 100 1000

5 Wood Wards Gripe Water 70 350

Total
Add: GST @ 3%

Net Payable

• அட்டவறணயில Total மற்றும் Net payable-றே ்கணக்கீடு வபாய்பபாட்றட (formula) பேனபடுத்தேவும்

செய்முறை

 படிநிற்ல -1.  ஒபன ஆஃபிஸ் றரட்டறர திைந்து  Text document அல்லது 
  Fil→  New → Text Document எனபறதே யதேர்வு செய்்க
 படிநிற்ல 2.  ச்கபாடுக்்கப்பட்டுள்ை படி உறரறே  உள்ளீட்டு, வடிவூட்டல செய்்க.

குறிப்பு: உறரறே வடிவூட்டல செய்வதேற்கு முன, உறரறேத் யதேர்ந்சதேடுக்்க யவண்டும்.

உறர வடிவூட்டல முறை

Invoice றமே மற்றும் சி்கப்பு நிைம் Ctrl + E, வடிவூட்டல ்கருவிப்பட்றட 
அல்லது யவறு ஏயதேனும் முறையில font 
color–ல சி்கப்பு நிைத்றதே யதேர்ந்சதேடுத்தேல

Sai Ram Medical Stores றமே மற்றும் நீ்ல நிைம் Ctrl + E, வடிவூட்டல ்கருவிப்பட்றட 
அல்லது யவறு ஏயதேனும் முறையில font 
color–ல நீ்ல நிைத்றதே யதேர்ந்சதேடுத்தேல

Eswari Medical Stores தேடிமனபாக்குதேல Ctrl + B அல்லது ஏயதேனும் ஒரு முறை. 

 படிநிற்ல -3 இவற்றில (4 சநடுவரிறெ்கள் மற்றும் 7 வரிறெ்கள்) ஏயதேனும் ஒரு முறைறே பேனபடுத்தி 4 

சநடுவரிறெ மற்றும் 7 வரிறெ்கறையுறடே  அட்டவறணறே உருவபாக்கு்க. Ctrl + F12 அல்லது Insert 
→ Table அல்லது Table → Insert → Table அல்லது  ்கருவிப்பட்றடயில உள்ை Insert Table icon. 
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 படிநிற்ல – 4.  ச்கபாடுக்்கப்பட்ட வடிவறமப்பின படி தேரறவ உள்ளிடவும்.

 படிநிற்ல -5. 5 வது வரிறெயில முதேல மூனறு சநடுவரிறெ்கறைத் யதேர்ந்சதேடுக்்கவும்.

 பிைகு Right Click  → Cell → Merge
 படிநிற்ல -6. 7 வது வரிறெயில படிநிற்ல- 5 ஐ மீண்டும் செய்ேவும்.
 படிநிற்ல -7. வபாய்ப்பபாட்றடப் பேனபடுத்தி சமபாத்தேத்றதேப் (Total) ்கணக்கிடுவதேற்கு D5-யில 

=<D2>+<D3>+<D4> எனபறதே உள்ளிடு்க.
 படிநிற்ல -8. 3% GST-றே ்கணகிட = <B5>* 0.03 எனை வபாய்பபாட்றட உள்ளிடு்க.

 படிநிற்ல -9. வபாய்ப்பபாட்றடப் பேனபடுத்தி நி்கர செலுத்துதேற்ல (Net Payable) ்கணக்கிடுவதேற்கு.

 D7-ல  =<D5>+<D6> எனபறதே உள்ளிடு்க.

சவளியீடு

Invoice
SAIRAM MEDICAL STORES

Mobile No      : 9002416000
Mail Address  : sairam@gmail.com

P.B.No: 617
70, New Avadi Road,
Chennai 600 010.

23rd Nov 2017

No: 70/162

M/s.  Eswari Medical Stores,
 No: 72, N.S.C. Bose Road, 
 Puduchery - 6210110

For Sriram Medical Stores

Sales Manager

Quantity (Nos) Particulars Rate Amount
20 Johnson Baby Powder 25 500

10 Nestle Milk Powder 100 1000

5 Wood Wards Gripe Water 70 350

Total 1850
Add: GST @ 3% 55.5

Net Payable 1905.5

CA2 - வட்டி ்கணக்கிடுதேல  

CA-2
ஒபன ஆஃபிஸ்்கபாலக் -ஐ பேனபடுத்தி பினவரும் தேரவு்களுக்கு வட்டி அறிக்ற்கறே 

உருவபாக்கு:

 ெபாரபா லிமிசடட், சபபாருட்்கறை விற்பறன செய்கிைது. அவர்்களின விற்பறன ச்கபாள்ற்கயினபடி, 
பணம் செலுத்தேபாதே நபாட்்களுக்கு ஆண்டுக்கு 2%வட்டி வசூலிப்பது.  பினவரும் தேரவிலிருந்து, ஒவசவபாரு 
வபாடிக்ற்கேபாைரிடமிருந்தும் வசூலிக்்கப்படும் சதேபாற்கறே ்கணக்கிடு்க. ஆண்டுக்கு 365 நபாட்்கள் என 
எடுத்துக்ச்கபாள்ளு்க.

Customer Sales Date of Sale NO. of days Date of settlement
Tharani 25000 10/04/2017 60
Mahalakshmi 14000 28/05/2017 30
Kumar 28000 14/07/2017 45
Arulmozhi 54000 03/08/2017 90
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செய்முறை

படிநிற்ல -1. ஒபன ஆஃபிறே திைந்து  Spreadsheet or File → New →Spreadsheet எனபறதே யதேர்வு 

செய்்க.

படிநிற்ல -2. நுண்ணறை A1 இல  இருந்து E1 வறர தேற்லப்பு்கள் Customer, Sales, Date of Sale, No. of 
days and Date of settlement எனபறதே தேட்டச்சு செய்யுங்கள்.

படிநிற்ல -3. நுண்ணறை F1 மற்றும் G1 - ல Interest Amt மற்றும் Amount to be paid எனபறதே   

முறையே தேட்டச்சு செய்யுங்கள்.
படிநிற்ல -4. பணம் செலுத்தேயவண்டிே யதேதிறே Date of settlement அறிே நுண்ணறை E2 இல = 

C2 + D2 எனை வபாய்ப்பபாட்றட உள்ளிடவும்.  மீதேமுள்ை நுண்ணறை்கள் (E3 முதேல E5 வறர) 
்கணக்கிடுவதேற்கு Edit → Fill → Down பேனபடுத்தேவும்.

படிநிற்ல -5. வட்டித் சதேபாற்கறே (Interest Amt) ்கணக்கிடுவதேற்கு நுண்ணறை F2 இல = ROUND 
((B2*2/100)*D2/365) எனை வபாய்ப்பபாட்றட. மீதேமுள்ை நுண்ணறை்கள்  (F3 முதேல F5 வறர) 
்கணக்கிடுவதேற்கு Edit → Fill → Down பேனபடுத்தேவும்.

படிநிற்ல -6. செலுத்தேயவண்டிே சதேபாற்கறே (Amount to be paid) ்கணக்கிடுவதேற்கு நுண்ணறை G2 
இல = B2 + F2 எனை வபாய்ப்பபாட்றட  உள்ளிடவும். மீதேமுள்ை நுண்ணறை்கள் (G3 முதேல G5 
வறர) ்கணக்கிடுவதேற்கு Edit → Fill → Down பேனபடுத்தேவும். 

சவளியீடு

CA3 – படிவம் வடிவறமத்தேல

CA-3 கீயே ச்கபாடுக்்கப்பட்டுள்ை படிவத்றதே வடிவறமப்பதேற்கு ஒரு HTML நிரற்ல எழுதேவும். 

குறிமுறை

<html>
<head>
<title> User Registration </title>
</head>
<body>
<h1 align = center> Registration Form </h1>
<form id=reg_form  method = post  action = " ">
User Name: <input type = text  name=uname /> <br><br>
Password: <input type = password name=pword1 /> <br><br>
Re-type Password: <input type = password name=pword2 /> <br><br>
Gender: 
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<input type = radio  name=male value="M" /> Male
<input type = radio  name=female  value="F" /> Female
<h2 align=center> Additional Information </h2>
Optional Subject: 
<select name=subj>
 <option value = CT> Computer Technology
 <option value = Paint> Painting
 <option value = SG> Sports and Games
</select>
<br><br/>
<input type  = checkbox  name=mail />  Put me on mail list <br> <br> 
<input type = reset  value=Reset />
<input type = submit  value=Submit /> 
</form>
</body>
</html>

சவளியீடு

CA4 - உேரம் மற்றும் எறட அட்டவறண

CA-4 கியே ச்கபாடுக்்கப்பட்டுள்ை அட்டவறணறே வடிவறமக்்க ஒரு HTML நிரற்ல எழுது்க.

Height and Weight

Name Class Height Weight
Mani XII - G 5'0" 45
Vasu XI - H 5'4" 49
Murali XI - B 5'1" 51
Pallavai XII - D 4'5" 50
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குறிமுறை

<html>
<head>
<title> Height and Weight Table </title>
<head>
<body>
<table border=10>
<caption> Height and Weight </caption>
<tr> 
<th width=40%> Name </th>
<th width=20%> Class </th>
<th width=20%> Height </th>
<th width=20%> Weight </th>
</tr>
<tr> 
<td> Mani </td>
<td> XII – G </td>
<td> 5’0” </td>
<td> 45 </td>
</tr>

<tr> 
<td> Vasu </td>
<td> XI – H </td>
<td> 5’4” </td>
<td> 49 </td>
</tr>
<tr> 
<td> Murali </td>
<td> XI – B </td>
<td> 5’1” </td>
<td> 51 </td>
</tr>
<tr> 
<td> Pallavai </td>
<td> XII - D </td>
<td> 4’5” </td>
<td> 50 </td>
</tr>
</table>  
</body>
</html>

சவளியீடு

Height and Weight

Name Class Height Weight
Mani XII - G 5'0" 45
Vasu XI - H 5'4" 49
Murali XI - B 5'1" 51
Pallavai XII - D 4'5" 50

CA5 -பினன்லபான பட்டிேல NESTED LIST 

CA-5 ஒரு வற்லப்பக்்கத்றதே உருவபாக்கி  அதில பினவரும் பட்டிேல்கறைக் ்கபாண்பிப்பதேற்கு 
ஒரு HTML நிரற்ல எழுதேவும்:

1. Tamilnadu
a. Chennai
b. Madurai

• Languages
o  Tamil
o  Malayalam
o  Telugu
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2. Andhra Pradesh
a. Amaravathi
b. Vijayawada

• Science
o   Physics
o  Chemistry
o  Zoology

3. Kerala
a. Thiruvananthapuram
b. Cochin

• Humanities
o   History
o  Commerce
o  Economics

குறிமுறை

<html>
<head>
<title> Sets of Lists </title>
</head>
<body>
<OL>
 <LI> Tamilnadu
  <OL type=a>
   <LI> Chennai
   <LI> Madurai
  </OL>
 <LI> Andhra Pradesh
  <OL type=a>
   <LI> Amaravathi
   <LI> Vijayawada
  </OL>
 <LI> Kerala
  <OL type=a>
   <LI> Thiruvanandhapuram
   <LI> Cochin
  </OL>

</OL>
<UL>
 <LI> Languages
  <UL type=circle>
   <LI> Tamil
   <LI> Malayalam
   <LI> Telugu
  </UL>
 <LI> Science
  <UL type=circle>
   <LI> Physics
   <LI> Chemistry
   <LI> Zoology
  </UL>
 <LI> Humanities
  <UL type=circle>
   <LI> History
   <LI> Commerce
   <LI> Economics
  </UL>
</UL>
</body>
</html>

சவளியீடு

1. Tamilnadu
a. Chennai
b. Madurai

2. Andhra Pradesh
a. Amaravathi
b. Vijayawada

3. Kerala
a. Thiruvananthapuram
b. Cochin

• Languages
o  Tamil
o  Malayalam
o  Telugu

• Science
o   Physics
o  Chemistry
o  Zoology

• Humanities
o   History
o  Commerce
o  Economics
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CA6 -  வற்லப்பக்்கம் வடிவூட்டல

CA-6 கீயே ச்கபாடுக்்கப்பட்டுள்ை விவரங்களின படி,CSS ஐ பேனபடுத்தி ஒரு வற்லப்பக்்கத்றதே 
உருவபாக்கு.

Tamil
 Tamil is a Dravidian language predominantly spoken by the Tamil people of India and Sri 
Lanka, and by the Tamil diaspora, Sri Lankan Moors, Burghers, Douglas, and Chindians. Tamil is 
an official language of two countries: Sri Lanka and Singapore. 
 It has official status in the Indian state of Tamil Nadu and the Indian Union Territory of 
Puducherry. It is used as one of the languages of education in Malaysia, along with English, Malay 
and Mandarin. 
 Tamil is spoken by significant minorities in the four other South Indian states of Kerala, 
Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana and the Union Territory of the Andaman and Nicobar 
Islands. It is one of the 22 scheduled languages of India.

விவரங்கள்

கூறு்கள் எழுத்துரு பபாணி பத்தி வடிவூட்டல நிைம்

H1 Arial Black - Center Border 2px solid blue

P1 Century Bold - Red

P2 Bookman Old Style Italic - Blue

P3 Century Gothic - - Green

குறிப்பு: Mystyle.css மற்றும்  CA6.html எனை இரண்டு ய்கபாப்பு்கறை உருவபாக்கு 

குறிமுறை-1

Mystyle.css
H1
{
  font-family: "Arial Black";
  text-align:center;
  border : 2px solid blue;
}
P1
{
 font-family: "Century";
 font-style : Bold;
 color : Red;
}
P2
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{
 font-family: "Bookman Old Style";
 font-style : Italic;
 color : Blue;
}
P3
{
 font-family: "Century Gothic";
 color : Green;
}

குறிமுறை-2

CA6.htm
<html>
<head>
<title> Tamil </title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">
</head>
<body>
<H1> Tamil </H1>
<P1>
Tamil is a Dravidian language predominantly spoken 
by the Tamil people of India and Sri Lanka, and by the 
Tamil diaspora, Sri Lankan Moors, Burghers, Douglas, 
and Chindians. Tamil is an official language of two countries: 
Sri Lanka and Singapore.
</P1>
<br>
<P2>
It has official status in the Indian state of Tamil Nadu 
and the Indian Union Territory of Puducherry. 
It is used as one of the languages of education in Malaysia, 
along with English, Malay and Mandarin.
</P2>
<br>
<P3>
Tamil is spoken by significant minorities in the four other 
South Indian states of Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh 
and Telangana and the Union Territory of the Andaman and 
Nicobar Islands. It is one of the 22 scheduled languages of 
India.
</P3>
</body>
</html>
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சவளியீடு

Tamil
 Tamil is a Dravidian language predominantly sopken 
by the Tamil people of India and SriLankan Moors, Burghers, 
Douglas, and Chindians. Tamil is an official language of two 
countries: Sri Lanka and Singapore.

 It has official status in the Indian state of Tamil Nadu 
and the Indian Union Territory of Puducherry. It is used as one 
of the languages of educatiooon in Malaysia, along with English, 
Malay and Mandarin.

 Tamil is spoken by significant minorities in the four 
other south Indian states of Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh 
and Telangana and the Union Territory of the andaman and 
Nicobar Islands. It is one of the 22 scheduled languages of India.

CA7 - உறர ்கபாண்பித்தேல

CA-7 பினவரும் உறரறே ்கபாட்ட ஜபாவபாஸ்கிரிப்ட் (JavaScript) ஐ பேனபடுத்தி ஒரு வற்லப்பக்்கத்றதே 
உருவபாக்்கவும்..

Welcome to JavaScript
State Council of Educational Research and Training (SCERT), 

Tamilnadu, Chennai.

குறிமுறை

<html>
<head>
<title> Display text using JavaScript </title>
</head>
<body align=center>
<p> 
<script>
 document.write ("<h1 align=center>Welcome to JavaScript <br>");
 document.write ("State Council of Educational Research and Training (SCERT),<br>");
 document.write ("Tamilnadu, Chennai. </h1>");
</script>
</p>
</body>
</html>
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சவளியீடு

Welcome to JavaScript

State Council of Educational Research and Training (SCERT),

Tamilnadu, Chennai.

CA8 – வபாய்பபாடு அட்டவறண

CA-8
வரிறெ்கள் மற்றும் சநடுவரிறெ்களின எண்ணிக்ற்கறே சபற்று ஒரு சபருக்்கல அட்டவறணறே 

்கபாட்ட JavaScript ஐ பேனபடுத்தி ஒரு வற்லப்பக்்கத்றதே உருவபாக்்கவும்.

குறிமுறை

<html>
<head>
  <title>Multiplication Table</title>
  <script type="text/javascript">
    var rows = prompt("How many rows for your multiplication table?");
    var cols = prompt("How many columns for your multiplication table?");
    if(rows == "" || rows == null)
      rows = 10;
    if(cols== "" || cols== null)
      cols = 10;
    createTable(rows, cols);
    function createTable(rows, cols)
    {
      var j=1;
 var output ="<table border='1' width='500' cellspacing='0'cellpadding='5'>";
      for(i=1;i<=rows;i++)
      {
     output = output + "<tr>";
        while(j<=cols)
        {
      output = output + "<td>" + i*j + "</td>";
       j = j+1;
     }
      output = output + "</tr>";
      j = 1;
    }
    output = output + "</table>";
    document.write(output);
    }
  </script>
</head>
</html>
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சவளியீடு

1 2 3 4 5 6

2 4 6 8 10 12

3 6 9 12 15 18

4 8 12 16 20 24

5 10 15 20 25 30

6 12 18 24 30 36

7 14 21 28 35 46

8 16 24 32 40 48

9 18 27 36 45 54

10 20 30 40 50 60

11 22 33 44 55 66

12 24 36 48 60 72

CA9 - வபாரநபாட்்கறை எழுத்து வடிவில ்கபாண்பித்தேல

CA-9 எண்றண உள்ளீடபா்கப் சபற்று,  வபார நபாட்்கறை எழுத்து வடிவில ்கபாண்பிக்்க ஒரு JavaScript 

நிரற்ல எழுதேவும் (switch பேனபடுத்தேயவண்டும்)

குறிமுறை

<html>
<head>
<title> Weekday </title>
<script type="text/javascript">
var n=prompt("Enter a number between 1 and 7");
switch (n)
{
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case (n="1"):
document.write("Sunday");
break;
case (n="2"):
document.write("Monday");
break;
case (n="3"):
document.write("Tuesday");
break;
case (n="4"):
document.write("Wednesday");
break;
case (n="5"):
document.write("Thursday");

break;
case (n="6"):
document.write("Friday");
break;
case (n="7"):
document.write("Saturday");
break;
default:
document.write("Invalid Weekday");
break;
}
</script>
</head>
</html>

சவளியீடு

Thursday
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CA10 - உள்புகுதேல படிவம்

CA-10
பேனர்சபேர், ்கடவுச்செபால மற்றும் மு்கவரி ஆகிேவற்றை உள்ளீடபா்கப் சபற்று அறதே 
செலலுபடிேபாக்்கம் செய்ே JavaScript ஐப் பேனபடுத்தி ஒரு படிவத்றதே உருவபாக்்கவும்.

குறிமுறை

<html>
<head>
<script type="text/javascript">
function sub()
{
if(document.getElementById("t1").value == "")
alert("Please enter your name");
else if(document.getElementById("t2").value == "")
alert("Please enter a password");
else if(document.getElementById("t2").value != document.getElementById("t3").value)
alert("Please enter correct password");
else if(document.getElementById("t4").value == "")
alert("Please enter your address");
else
alert("Form has been submitted");
}
</script>
</head>
<body>
<form>
<p align="center">
User Name:<input type="text" id="t1"><br><br>
Password:<input type="text" id="t2"><br><br>
Confirm Password:<input type="text" id="t3"><br><br>
Address:<textarea rows="2" cols="25" id="t4"></textarea><br><br>
<input type="button" value="Submit" onclick="sub()">
<input type="reset" value="Clear All">
</p>
</form>
</body>
</html>
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சவளியீடு

நிரல்களுக்்கபான உள் யதேர்வு (Internal Choice)

ய்க.

எண்.

ய்கள்வி ய்க.

எண்.

ய்கள்வி சதேரிவு 

(choice)

CA1 றரட்டர் – 

விற்லப்பட்டிேல 

வடிவூட்டல 

CA6 CSS – வற்லப்பக்்கம் 

வடிவூட்டல

CA1 or 
CA10

CA2 ்கபாலக் – வட்டி 

்கணக்கிடுதேல  
CA7 JavaScript – உறர 

்கபாண்பித்தேல

CA2 or CA8

CA3 HTML – படிவம் 

வடிவறமத்தேல

CA8 JavaScript – வபாய்பபாடு 

அட்டவறண

CA3 or CA9

CA4 HTML – உேரம் 

மற்றும் எறட 

அட்டவறண

CA9 JavaScript – 
வபாரநபாட்்கறை 
எழுத்து வடிவில 

்கபாண்பித்தேல

CA4 or CA6

CA5 HTML – – 
பினன்லபான பட்டிேல 
(Nested list)

CA10 JavaScript – 
உள்புகுதேல படிவம்

CA5 or CA7
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கணினி பயனபபாடுகள்  
மேல்நிலை முதைபாேபாண்டு - ெதபாகுதி-1

வல்லுநரகள், மேைபாயவபாளரகள் ேற்றும் நூைபாசிரியரகள் ெபயர பட்டியல்

கலை மற்றும் வடிவலமப்புக் குழு
வடிவலமப்பு
THY டிலைனர்ஸ் & கம்யூட்டர்ஸ், சைனலன..
ட்டனியல்.அ
In-House - QC
மடனாகர் இராதாகிருஷ்ணன 
ராடேஷ தஙகப்்பன
சேரால்ட 
சி. பிரைாந்த்
மதன ராஜ்

அடல்ட வடிவலமப்பு - கதிர் ஆறுமுகம்

ஒருஙகில்ணப்பு
ரடமஷ முனிைாமி

இந்நூல் 80 ஜி.ஸ்.எம். எலிகண்ட டமப்லித்டதா தாளில் அச்சி்டப்்படடுள்ளது. 
ஆப்சைட முலையில் அச்சிடட்டார்:

பாடப்பாருள் வல்லுநர்கள்
ெபபா. பபாக்கியைட்சுமி
உதவி பபராசிரியர, 
்கணினி பயனபாட்டியல் துறை, இராணி பேரி ்கல்லூரி, ்ெனறனை.

க. சசிகைபா
இறைப பபராசிரியர, 
்கணினி அறிவியல் துறை, இராணி பேரி ்கல்லூரி, ்ெனறனை.

முறனைவர சித்பா பபாபு
பபராசிரியர ேற்றும் துறைததறைவர,
்கணினி அறிவியல் துறை, எஸ்.எஸ்.என. ்கல்லூரி, ்ெனறனை.

முறனைவர ெப. இ்பாதபா
உதவி பபராசிரியர, 
த்கவல்  ்தாழில்நுட்பவியல் துறை,
அரசினைர ்கறை ேற்றும் அறிவியல் ்கல்லூரி, ப்காயம்புததூர.

முறனைவர ெே. ெநஸ்டர ெெயக்குேபார
இறைப பபராசிரியர ேற்றும் துறைததறைவர,
்கணிப்பாறியியல் துறை, இைபயாைா ்கல்லூரி, ்ெனறனை.

முறனைவர நபா. சீனிவபாசன
பபராசிரியர, 
்கணிப்பாறியியல் துறை, ெததியபாோ நி்கரநிறை பல்்கறைக் ்கழ்கம், ்ெனறனை.

முறனைவர பபா. சந்தி்மேபாகன 
இறைப பபராசிரியர, 
்கணினி அறிவியல் துறை, VIT, பவலூர.

இ்பா. மசது்பாேன
உதவி பபராசிரியர, 
்கணினி அறிவியல் துறை, ெததியபாோ நி்கர நிறை பல்்கறைக்்கழ்கம், ்ெனறனை.

க. சஙகர
உதவி பபராசிரியர, 
்கணினி அறிவியல் துறை, RKM விபவ்கானைநதா ்கல்லூரி, றேைாபபூர, ்ெனறனை. 

பாட வல்லுநர்கள்  ஒருங்கிறைபபாளர
திரு. இ்விகுேபார ஆறுமுகம்,
துறை இயக்குநர, 
ோநிை ்கல்வியியல் ஆராய்ச்சி ேற்றும் பயிற்சி நிறுவனைம், ்ெனறனை.

பேைாய்வாளர்கள்
முறனைவர ்ஞசனி பபாரததசபா்தி
பபராசிரியர,  
த்கவல் ேற்றும் அறிவியல் ்தாழில்நுட்பம், ்பாறியியல் ்கல்லூரி,  
அணைா பல்்கறை்கழ்கம், கிணடி, ்ெனறனை.

E. முனிமவல்
விஞ்ானி/்பாறியாளர ‘C’
த்கவல் ்தாழில்நுட்பம் (த்கவல்  பாது்காபபு), 
NIELI, NIT வளா்கம், ்காலி்கட், ப்கரளா.

நூைாசிரியர்கள்
க. கண்்ணன
முது்கறைப பட்டதாரி ஆசிரியர, 
்ெனறனை ்பண்கள் பேல்நிறைப பள்ளி, இராட்ைர ்தரு, ்ெனறனை.

வி . மகபா. இ்பாேகிருஷ்ணன    
முது்கறைப பட்டதாரி ஆசிரியர, 
்கரநாட்க ெங்்கா பேல்நிறைபபள்ளி, தி.ந்கர, ்ெனறனை.

பிந்து  மேபாகனதபாஸ
முது்கறைப பட்டதாரி ஆசிரியர, 
விஜயநதா ோதிரி பேல்நிறைபபள்ளி, எச்.வி.எஃப. எஸ்படட், ஆவடி, ்ெனறனை.

நு . வீ.  ெகௌரி சஙகர   
முது்கறைப பட்டதாரி ஆசிரியர, 
்ெனறனை ்பண்கள் பேல்நிறைப பள்ளி, நுங்்கம்பாக்்கம், ்ெனறனை.

இ்பா.சீனிவபாசன 
முது்கறைப பட்டதாரி ஆசிரியர, 
ொநபதாம் பேல்நிறைப பள்ளி, ்ெனறனை. 

மகபா. ெைனின
முது்கறைப பட்டதாரி ஆசிரியர, 
்ெனறனை ்பண்கள் பேல்நிறைபபள்ளி, றெதாபபபட்றட, ்ெனறனை. 

ஆ. சஙகீதபா  
முது்கறைப பட்டதாரி ஆசிரியர, 
அரசினைர பேல்நிறைபபள்ளி,  
இராெநதாங்்கல், திருவணைாேறை ோவட்டம்.

முறனைவர க.எ. வளரேதி
முது்கறைப பட்டதாரி ஆசிரியர,  
பவைம்ோள் விதயாஷரம் பள்ளி, சூரபபட்டு, ்ெனறனை.

இ்பா. கெைஷமி
முது்கறைப பட்டதாரி ஆசிரியர, 
்ஜயப்காபால் ்கபராடிய இநது விதயாையா பேல்நிறைபபள்ளி,  
பேற்கு ோம்பைம், ்ெனறனை.

முலைவர ஹ. விதயபா 
முது்கறைப பட்டதாரி ஆசிரியர, 
டி.ஏ.வி. ஆண்கள் பேல்நிறைப பள்ளி, ப்காபாைபுரம், ்ெனறனை.

பாடநூல் ஒருங்கிறைபபாளர
திரு A. பழனிமவல் ்பாஜ் 
உதவி பபராசிரியர,  
ோநிை ்கல்வியியல் ஆராய்ச்சி ேற்றும் பயிற்சி நிறுவனைம், ்ெனறனை.

திருேதி  நிமவதபா ெசல்வ்பாஜ்  
உதவி பபராசிரியர,  
ோநிை ்கல்வியியல் ஆராய்ச்சி ேற்றும் பயிற்சி நிறுவனைம், ்ெனறனை.

திருேதி R. தமிழ்செசல்வி
பட்டதாரி ஆசிரிறய, 
அரசு உயர நிறைப பள்ளி, பூனைாம்பாறளயம், திருச்சி ோவட்டம்.

XI Std Computer Applications Vol-1 TM Acknowledgement 282.indd   362 4/21/2020   4:48:41 PM


	XI Std Computer Applications Vol-1 TM Introduction Pages
	XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 1 001-022
	XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 2 023-058
	XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 3 059-071
	XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 4 074-089
	XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 5 090-130
	XI Std Computer Applications Vol-1 TM Chapter 6 116-169
	XI Std Computer Applications Vol-1 TM Chapter 7 170-244
	XI Std Computer Applications Vol-1 TM Chapter 8 245-278
	Chapter 9
	Chapter 10
	Chapter 11
	Chapter 12
	Chapter 13
	Chapter 14
	Chapter 15
	Chapter 16
	Chapter 17
	Chapter 18
	Computer Application Practical
	XI Std Computer Applications Vol-1 TM Acknowledgement 282

